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ગજુરાતગજુરાતગજુરાતગજુરાત    ીીીી    કળેવણીકળેવણીકળેવણીકળેવણી    મડંળમડંળમડંળમડંળ    સચંાિલતસચંાિલતસચંાિલતસચંાિલત    
ીમતીીમતીીમતીીમતી    એમએમએમએમ. . . . એનએનએનએન. . . . કેકકેેકે. . . . દલાલદલાલદલાલદલાલ    એ યકુશેનએ યકુશેનએ યકુશેનએ યકુશેન    કૉલજેકૉલજેકૉલજેકૉલજે    ફોરફોરફોરફોર    િવમનેિવમનેિવમનેિવમને    

વા ષકવા ષકવા ષકવા ષક    અહવેાલઅહવેાલઅહવેાલઅહવેાલ        ( ( ( ( શૈ િણકશૈ િણકશૈ િણકશૈ િણક    વષવષવષવષ    ----        ૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૬૬૬૬----૧૧૧૧૭૭૭૭    ))))    
તાવનાઃતાવનાઃતાવનાઃતાવનાઃ 

સદ્િવ ા એટલે સં કાર સભર િશ ણ. સદ્િવ ા ભવનમ્ એટલે સં કાર સભર િશ ણનંુ કે . ીમતી એમ. એન. કે. 
દલાલ એ યુકેશન કૉલેજ ફોર િવમેન આવું જ એક સં કાર સભર િશ ણનંુ કે  છે યાં ભાિવ િશ કોનંુ ઘડતર થાય 
છે. શૈ િણક વષ -  ૨૦૧૫-૧૬ થી બી.એડ.નો અ યાસ મ ૨ વષનો થયો છે. તે વષ ૫૦ તાલીમાથ ઓએ વેશ 
મેળ યો હતો અને શૈ િણક વષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ૫૦ તાલીમાથ ઓએ વેશ મેળ યો. આમ, કુલ ૧૦૦ 
તાલીમાથ ઓ વારા થયેલી શૈ િણક, સહશૈ િણક વૃિ ઓ તેમજ અ યાપક ીઓ વારા થયેલી િવશેષ વૃિ ઓ 
અને સંશોધનકાયનો અહેવાલ અહ  તુત કરવામાં આ યો છે.  

શૈ િણકશૈ િણકશૈ િણકશૈ િણક    વિૃ ઓઃવિૃ ઓઃવિૃ ઓઃવિૃ ઓઃ    
ાયોિગકાયોિગકાયોિગકાયોિગક    કાયઃકાયઃકાયઃકાયઃ    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    ઇ ચાર્ઇ ચાર્ઇ ચાર્ઇ ચાર્જજજજ    અ યાપકઅ યાપકઅ યાપકઅ યાપક    

સેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃ    ૧૧૧૧    

૧. ૩૦/૦૭/૧૬ થી 
૦૨/૦૮/૧૬ 

નાટક માટે કથાનકની રચના ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી અને 
ડૉ.દીિપકાબહેન રાઠોડ 

૨. ૦૪/૦૮/૧૬ થી 
૦૬/૦૮/૧૬ 

કોઇ એક સામાિજક જુથના સામાિજક માળખાનો 
અ યાસ (સેવા સં થાની મુલાકાત) 

ડૉ. રમીલાબહેન સાલવી અને 
ડૉ.જ પાબહેન ગ જર 

૩. ૦૮/૦૮/૧૬ થી 
૧૧/૦૮/૧૬ અને 
૩૧/૦૮/૧૬ 

કોઇ એક ાચીન ભારતીય િવ ાપીઠની ણાલીની 
િવવેચના મક ચચા  

ા.સં દપભાઇ બો રચા અને 
ડૉ.કેવલભાઇ અંધા રયા 

૪. ૨૬/૦૮/૧૬ થી 
૩૧/૦૮/૧૬ 

અપવાદ પ બાળકનો યિ ત અ યાસ 
(અપંગ માનવ મંડળ સં થાના બાળકોની મુલાકાત) 

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી અને 
ડૉ.દીિપકાબહેન રાઠોડ 

૫. ૦૧/૦૯/૧૬ થી 
૦૨/૦૯/૧૬ 

િવષયવ તુ િવ લેષણ ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર અને 
ડૉ.રમીલાબહેન સાલવી 

૬. ૨૯/૦૯/૧૬  કોઇ એક શૈ િણક સં થાની મુલાકાત  
(ઇ ડોલો  યુિઝયમની મુલાકાત) 

ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર અને 
ા.સં દપભાઇ બો રચા 

૭. ૦૧/૦૮/૧૬ થી 
૨૩/૦૮/૧૬ 

FC1- લિલતકળા સવ ા યાપક ીઓ 

સેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃ    ૨૨૨૨    

૧. ૧૯/૧૨/૧૬થી 
૨૩/૧૨/૧૬ 

અ યાપન યૂહરચના કાયિશિબર (પાઠ આયોજન) સવ ા યાપક ીઓ 
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૨. ૧૭/૧૨/૧૬ અને 
૧૧/૦૧/૧૭ 

ંથ સમી ા  ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર 

૩. ૧૭/૦૧/૧૭ મનોવૈ ાિનક યોગો સમજૂતી અને સંચાલન ડો. િ મતાબહેન િ વેદી 

૪. ૩/૦૨/૧૭ થી 
૧૭/૦૨/૧૭ 

કોઇ એક શાળાકીય િવષયના એક એકમ માટે યુટર 
કૃત દશન કાય મ(ppt)ની રચના  

સવ ા યાપક ીઓ 

૫. ૧૨/૧૨/૧૬ થી 
૧૩/૦૩/૧૭ 

FC2- ICT સવ ા યાપક ીઓ 

સેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃ    ૩૩૩૩    

૧. ૦૮/૦૭/૧૬ યા મક સંશોધન (કાયશાળા)  ડૉ.રમીલાબહેન સાલવી 

૨. ૧૨/૦૭/૧૬ થી 
૧૬/૦૭/૧૬ 

ઇ ટનશીપ દર યાન કરવાના કાય ની સમજ સવ ા યાપક ીઓ 

૩. ૧૮/૦૭/૧૬ થી 
૦૧/૧૦/૧૭ 

ઇ ટનશીપ ( ાથિમક શાળા) ડૉ.દીિપકાબહેન રાઠોડ અને 
ા.સં દપભાઇ બો રચા 

૪. ઇ ટનશીપ દર યાન શૈ િણક સાધનની રચના (બંને પ ધિત) સવ ા યાપક ીઓ 

૫. ઇ ટનશીપ દર યાન િવ ાન-ગિણત યોગો /નકશાપૂ ત / ગ -પ  સમી ા સવ ા યાપક ીઓ 

૬. ૧૫/૦૬/૧૬ થી 
૧૬/૦૭/૧૬ 

FC-3 રમત ગમત 
 
FC-4 યોગ 

ડૉ.દીિપકાબહેન રાઠોડ અને ડૉ. 
કેવલભાઇ અંધા રયા 
ડૉ. રોિહણીબહેન ઉપા યાય અને 
ડૉ. જ પાબહેન ગ જર 

સેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃસેમે ટરઃ    ૪૪૪૪    

૧. ૨૨/૧૧/૧૬ થી 
૦૧/૧૨/૧૬ 

એકમ આયોજન, યુ િ ટ અને નપ ની રચના 
કાયિશિબર 

સવ ા યાપક ીઓ 

 ૨૪/૧૧/૧૬ યુ િ ટ અને નપ ની રચના ડૉ.રમીલાબહેન સાલવી 

૨. ૨૬/૧૨/૧૬ થી 
૨૬/૦૧/૧૭ 

ઇ ટનશીપ (મા યિમક શાળા) ડૉ.દીિપકાબહેન રાઠોડ અને 
ા.સં દપભાઇ બો રચા 

૩. ૦૩/૦૨/૧૭થી 
૦૪/૦૨/૧૭ 

ગુજરાત ી કેળવણી મંડળના ૧૦૦ વષની ઉજવણી 
અંતગત ‘ િત સંવેદનશીલતા’ પર આંતર્કોલેજ 
કાયિશિબરનંુ આયોજન (સમાજશા  િવભાગ, 
ગુજરાત યુિનવ સટી અને જે ડર રસોસ સે ટરના 
સહયોગથી) 

ડૉ. રોિહણીબહેન ઉપા યાય અને 
ડૉ. જ પાબહેન ગ જર 

૪. ૨૦/૦૨/૧૭ થી 
૦૮/૦૩/૧૭ 

પોટફોિલયો ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર અને ડો. 
િ મતાબહેન િ વેદી 

૫. ૦૭/૦૩/૧૭ ગુજરાત ી કેળવણી મંડળના ૧૦૦ વષની ઉજવણી 
અંતગત મિહલા દનની ઉજવણીની પૂવ સં યાએ 

આચાય ી અને  સવ 
ા યાપક ીઓ 
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શૈ િણક, સામાિજક અને યાવસાિયક ે માં ઉ ચ 
કામગીરી બદલ ‘ િતભાવંત મિહલાઓના સ માન’ 
કાય મ (કુટંુબ સલાહ કે , ગુજરાત ી કેળવણી 
મંડળના સહયોગથી)  

ાયોિગકાયોિગકાયોિગકાયોિગક    પાઠોઃપાઠોઃપાઠોઃપાઠોઃ                                    ઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજ    અ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃ    ડૉડૉડૉડૉ....કવેલભાઇકવેલભાઇકવેલભાઇકવેલભાઇ    અધંા રયાઅધંા રયાઅધંા રયાઅધંા રયા    અનેઅનેઅનેઅને    ડૉડૉડૉડૉ....જ પાજ પાજ પાજ પાબહેબહેબહેબહેનનનન    ગ જરગ જરગ જરગ જર    
�� તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૦૨/૦૯/૧૬થી ૨૮/૦૯/૧૬ માઇ ોટીચ ગ (સેમે ટર-૧) 

૨. ૧૯/૧૨/૧૬થી ૨૩/૧૨/૧૬ પાઠ આયોજન કાયિશિબર (સેમે ટર-૨) 

૩. ૨૬/૧૨/૧૬થી ૧૦/૦૧/૧૭ િસ યુલેશન (સેમે ટર-૨) 

૪. ૧૯/૦૧/૧૭ િનદશન પાઠ (સેમે ટર-૨) 

૫. ૨૦/૦૧/૧૭થી ૨૫/૦૧/૧૭ શાળાઓમાં યોિગક પાઠ (સેમે ટર-૨) 

૬. ૨૨/૧૧/૧૬ થી ૦૧/૧૨/૧૬ એકમ આયોજન, યુ િ ટ અને નપ ની રચના (સેમે ટર-૪) 

૭. ૦૫/૧૨/૧૬થી ૧૦/૧૨/૧૬ લોક ટી ચગ (સેમે ટર-૪) 

પરી ાઃપરી ાઃપરી ાઃપરી ાઃ                                                                            ઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજ    અ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃ    ડૉડૉડૉડૉ....    દીિપકાદીિપકાદીિપકાદીિપકાબહનેબહનેબહનેબહને    રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ    અનેઅનેઅનેઅને    ાાાા....સં દપસં દપસં દપસં દપભાઇભાઇભાઇભાઇ    બો રચાબો રચાબો રચાબો રચા    
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૨૦/૧૦/૧૬થી ૨૬/૧૦/૧૬ િ લીમ પરી ા (સેમે ટર-૧), વા ષક પરી ા  (સેમે ટર-૩) 

૨. ૦૧/૧૨/૧૬થી ૦૫/૧૨/૧૬ વા ષક પરી ા (સેમે ટર-૧) 

૩. ૦૨/૧૨/૧૬ મૌિખક વા ષક પરી ા (સેમે ટર-૩) 

૪. ૧૩/૦૨/૧૭થી ૧૭/૦૨/૧૭ વા ષક પાઠ (સેમે ટર-૪) 

૫. ૨૦/૦૩/૧૭થી ૨૭/૦૩/૧૭ િ લીમ પરી ા (સેમે ટર-૨ અને ૪) 

૬. ૩૦/૦૩/૧૭ મૌિખક પરી ા (સેમે ટર-૪) 

૭. ૧૦/૦૪/૧૭થી ૧૨/૦૪/૧૭ વા ષક પરી ા (સેમે ટર-૪) 

૮. ૨૦/૦૪/૧૭થી ૨૫/૦૪/૧૭ વા ષક પરી ા (સેમે ટર-૨) 

    
સહઅ યાિસકસહઅ યાિસકસહઅ યાિસકસહઅ યાિસક    કાય મોકાય મોકાય મોકાય મો    અનેઅનેઅનેઅને    કાયકાયકાયકાય    િશિબરઃિશિબરઃિશિબરઃિશિબરઃ    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    ઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજઇ ચાજ    અ યાપકઅ યાપકઅ યાપકઅ યાપક    

૧. ૧૭/૦૭/૧૬ ગુ  પૂ ણમાની ઉજવણી અને કોલેજ મેગેઝીન અને 
હ ત િલિખત અંક ‘ િત બબ’ નંુ િવમોચન 

ડૉ. રોિહણીબહેન ઉપા યાય  અને 
સવ ા યાપક ીઓ 

૨. ૧૮-૧૯/૦૭/૧૬ 
અને 
૨૯-૩૦/૦૭/૧૬ 

ાથના સભા – લયબ ધ સમૂહ ાથના ગાન,અને 
સભાસંચાલનની તાલીમ. 

ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર  
ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી અને  
ડૉ. દીિપકાબહેન રાઠોડ 

૩. ૨૧/૦૭/૧૬ ગાિણિતક તક કાયિશિબર ડૉ. જ પાબહેન ગ જર  

૪. ૨૨/૦૭/૧૬ નૈિતક તક કાયિશિબર ા.સં દપભાઇ બો રચા 
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૫. ૨૩/૦૭/૧૬ િતપોષણની કળા અને િવ ાન કાયિશિબર  ડૉ. કેવલભાઇ અંધા રયા 

૬. ૨૫/૦૭/૧૬ આઇસ ે કગ  ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૭. ૨૬/૦૭/૧૬ સમાચાર વાંચન કાયિશિબર ડૉ. દીિપકાબહેન રાઠોડ  

૮. ૨૭/૦૭/૧૬ જોડણી કાયિશિબર ડૉ. રમીલાબહેન સાલવી 

૯. ૨૮/૦૭/૧૬ કથન કૌશ ય કાયિશિબર ડૉ. સિવતાબહેન ડામોર 

૧૦. ૧૨/૦૮/૧૬થી 
૨૩/૦૮/૧૬ 

યાદ કરો કુરબાની – આઝાદી ૭૦ની ઉજવણી 
અંતગત િવિવધ કાય મો 

સવ ા યાપક ીઓ 

૧૧. ૧૫/૦૯/૧૬ ગુજરાત ી કેળવણી મંડળ વારા આયોિજત 
‘એવોડ અપણ સમારોહ’ (પૂ ય ી મોરા રબાપુ 
તેમજ ગુજરાતના િશ ણમં ી ી ભુપે સહ 
ચુડાસમાની ઉપિ થિત) 

ડૉ. રોિહણીબહેન ઉપા યાય  અને 
સવ ા યાપક ીઓ 

૧૨. ૧૪/૧૦/૧૬ પો સ ડે ડૉ. જ પાબહેન ગ જર અને 
સવ ા યાપક ીઓ 

૧૩. ૩૦/૦૧/૧૭ શહીદ દન િનિમ ે ‘ગાંધી’ ફ મ િનદશન ડૉ. જ પાબહેન ગ જર 

૧૫. ૨૧/૦૨/૧૭ થી 
૨૮/૦૨/૧૭ 

િથમ આધા રત િવિવધ દનોની ઉજવણી સવ ા યાપક ીઓ 

૧૬. ૧૧/૦૩/૧૭ કાયાવરોહણ અને નારે વર વાસ આચાય ી  અને સવ 
ા યાપક ીઓ 

૧૭. ૦૬/૦૪/૧૭ વા ષકો સવ અને િવદાય સમારંભ ( સેમે ટર-૪ની 
તાલીમાથ ઓ અને ી શંકરભાઇ એલ. પિત) 

ડૉ. રમીલાબહેન સાલવી અને 
ડૉ.જ પાબહેન ગ જર 

િન ણાતોનાંિન ણાતોનાંિન ણાતોનાંિન ણાતોનાં    યા યાનઃયા યાનઃયા યાનઃયા યાનઃ    
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    િન ણાતનુંિન ણાતનુંિન ણાતનુંિન ણાતનું    નામનામનામનામ    

૧. ૧૩/૧૦/૧૬ બચત યોજના ી પલક બહેન લો ટયા 

૨. ૧૯/૧૨/૧૬ કેક રેિસપી િનદશન  

૩. ૧૦/૦૨/૧૭ ઉ ચ અ યાસ અંગેનંુ માગદશન ડૉ. ભાિવકભાઇ શાહ 

૪. ૦૩/૦૨/૧૭ થી 
૦૪/૦૨/૧૭  

‘ િત સંવેદનશીલતા’  આંતર્કોલેજ કાયિશિબર 
દર યાન િન ણાતોનાં યા યાન 

 

  ી સશ તીકરણ ી વસુબહેન 

  ઐિતહાિસક પ ર ે યમાં ીનો દર જો ડૉ. ચં કાબહેન રાવલ 
  િતગત ભેદભાવ ી અિમતભાઇ દવે 
  િત આધા રત મ િવભાજન અને જે ડર બજેટ ડૉ. િસરાલીબહેન મહેતા 
  મિહલાઓ પર થતી હસા ડૉ. શૈલ બહેન ુવ 
  સમાજના સામાિજક દૂષણો ી સેજલબહેન જોષી 
  જે ડર સભાનતા માટે િશ કની ભુિમકા ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 
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૫. ૦૭/૦૩/૧૭ ‘ િતભાવંત મિહલાઓના સ માન’ કાય મ દર યાન 
િન ણાતોનાં યા યાન  

 

  ી સશ તીકરણ ી લીલાબહેન દેસાઇ 
  ી સશ તીકરણમાં િશ ણનંુ દાન ી ઊષાબહેન પં ડત 
  મિહલા અને કાયદો એડવોકેટ પ રમલભાઇ દેસાઇ 

૬. ૦૯/૦૩/૧૭ ા ફક અવેરનેસ કાય મ ડૉ. સંજયભાઇ ઠાકર 

૭. ૦૬/૦૪/૧૭ દ ાંત વચન ી સોમભાઇ પટેલ 

    
સ તધારાસ તધારાસ તધારાસ તધારા    અંતગતઅંતગતઅંતગતઅંતગત    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    વિૃ ઓનુંવિૃ ઓનુંવિૃ ઓનુંવિૃ ઓનું    આયોજનઃઆયોજનઃઆયોજનઃઆયોજનઃ    

ાનધારાઃાનધારાઃાનધારાઃાનધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . સિવતાસિવતાસિવતાસિવતાબહનેબહનેબહનેબહને    ડામોરડામોરડામોરડામોર    
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. સમ  વષ સમ  વષ દર યાન દરરોજ ાથના સભામાં સામા ય ાન આધા રત વીઝની  
તાલીમાથ ઓ વારા રજૂઆત. 

૨. ૧૪/૦૨/૧૬ દ ય વન સાં કૄિતક સંઘ,િશવાનંદ આ મ જોધપુર, અમદાવાદ- આયોિજત વ તૃ વ 
પધામાં ૨ અને િનબંધ પધામાં ૧૨ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 

૩. ૧૭/૦૩/૧૬ પૂ.માતા  િનબંધ પધામાં સમ  વગની તાલીમાથ  બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. 

૪. ૩/૦૮/૧૬ વ. ી દીવાળીબેન ભૂપતાણી વ તૃ વ પધામાં વગની સમ  તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 
(વષઃ૨૦૧૬-૧૮)  

૫. ૨૨/૦૮/૧૬ ‘આઝાદી ૭૦’ ઉજવણીમાં ‘યાદ કરો કુરબાની’ કાય મ અંતગત સમ  વગની તાલીમાથ  
બહેનોએ ‘આઝાદીની લડતમાં વાતં ય સેનાનીઓનંુ યોગદાન’ િવષય પર િનબંધ લેખન કાય 
કયુ.  

૬. ૧૦/૧૦/૧૬ ી રામચં  િમશન- અિખલ ભારતીય િનબંધ લેખન કાય મ અંતગત ૯ તાલીમાથ ઓએ 
િનબંધ પધામાં ભાગ લીધો. 

૭. ૦૫/૦૧/૧૭ એ. .ટીચસ કૉલેજ અમદાવાદ વારા આયોિજત વ તૃ વ પધામાં તાલીમાથ  ચુડાસમા 
હેતલ બી.એ ભાગ લીધો. 

૮. ૩૦/૦૧/૧૭ એલ.ડી.આ સ કૉલેજ અમદાવાદ વારા આયોિજત વ તૃ વ પધામાં તાલીમાથ  પિત 
અિમતા બી. એ ભાગ લીધો. 

૯. ૨૨/૦૨/૧૭ કે.સી. . અમદાવાદ વારા આયો ત ‘ખાદી ફોર નેશન ખાદી ફોર ફેશન’ વ તૃ વ પધામાં 
૪૧ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 

૧૦. ૨૮/૦૨/૧૭ સરદાર વ લભભાઇ મૃિત ટ અમદાવાદ આયોિજત િનબંધ પધામાં ૬ તાલીમાથ ઓએ 
ભાગ લીધો. જેમાં (૧) પરીખ ભૂિમ એ.            થમ ઇનામ-૨૫૦૦ . 
                      (૨) શેખ સં દાબાનંુ એમ.    િ વતીય ઇનામ-૨૦૦૦ . 
                      (૩) પરમાર રે ંકા કે.           આ વાસન ઇનામ-૨૫૦ . 

ગીતગીતગીતગીત    સગંીતસગંીતસગંીતસગંીત    નૃ યનૃ યનૃ યનૃ ય    ધારાઃધારાઃધારાઃધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . રમીલાબહનેરમીલાબહનેરમીલાબહનેરમીલાબહને    સાલવીસાલવીસાલવીસાલવી    
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મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    
  સમ  વષ દર યાન ાથનાસભામાં ઢોલક સાથે સમૂહ ાથનાગાન 

૧. ૨૦/૦૮/૧૬ ‘આઝાદી ૭૦’ ઉજવણી અંતગત શૌયગીત સમૂહગાન વૃિ માં  થમ વષની તમામ 
તાલીમાથ  બહેનોએ જૂથમાં શૌયગીતો અને દેશભિ ત ગીતો રજૂ કયા.  

૨. ૧૫/૦૯/૧૬ ગુજરાત ી કેળવણી મંડળ વારા આયોિજત એવોડ અપણ સમારોહમાં ૧૮ 
તાલીમાથ ઓએ વાગત કાય મમાં ભાગ લીધો. 

૩. ૦૪/૧૦/૧૬ એસ.એલ.યુ. કોલેજ અને દલાલ એજયુકેશન કોલે ના સંયુ ત ઉપ મે  યો યેલ ગરબા 
ઉ સવમાં  તાલીમાથ ઓએ અને ટાફ સ યોએ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. 

૪. ૧૦/૧૦/૧૬ એમ. એડ્. ઇ ટન  વારા અં યા રીનંુ આયોજન કરવામાં આ યંુ હતંુ, જેમાં બંને વષની 
તાલીમાથ  બહેનોએ ગીતો ગાઇને આનંદ મા યો હતો. 

૫. ૩૦/૦૧/૧૭ ગીતાજયંિત િનિમ ે ઍલ. ડી. આ સ કોલેજ વારા આયોિજત લોકગાન પધામાં ભૂિમ 
પરીખે ભાગ લીધો. 

૬. ૨૧/૦૨/૧૭ િવ વ માતૃભાષા દનની ઉજવણી અંતગત ‘માતા છે ગુજરાતની ધરતી’ ગીતનંુ િવ ડયો 
િનદશન કરવામાં આ યંુ. 

૭. ૨૭/૦૨/૧૭ િવિવધ દનોની ઉજવણી અંતગત ‘બોલીવુડ સંગીત અને િ વઝ’ નંુ આયોજન 

૮. ૦૬/૦૪/૧૭ વા ષકો સવની ઉજવણીમાં બ ને વષની તાલીમાથ  બહેનોએ ગીત-નૃ યની રમઝટ બોલાવી 
હતી. 

સજના મકસજના મકસજના મકસજના મક    અિભ યિ તઅિભ યિ તઅિભ યિ તઅિભ યિ ત    ધાધાધાધારાઃરાઃરાઃરાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––        ડૉડૉડૉડૉ. . . . િ મતાબહનેિ મતાબહનેિ મતાબહનેિ મતાબહને    િ વદેીિ વદેીિ વદેીિ વદેી    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૧૬/૦૭/૧૬ આચાયા ી, સવ ા યાપકો અને તાલીમાથ ઓ વારા ‘ િત બબ’ નામે હ તિલિખત અંકનંુ 
િવમોચન 

૨. ૧૬/૦૭/૧૬ ‘ગુ પૂ ણમા’ના અવસરે સંગોિચત કા ય પઠનની રજૂઆત 

૩. ૧૮/૦૭/૧૬ થી 
૦૧/૧૦/૧૬ 

ઇ ટનશીપ દર યાન તાલીમાથ ઓ વારા ઉ ચ ાથિમક શાળામાં સહ અ યાિસક વૃિ ઓ 
અંતગત ‘કા ય પઠન’ કાય મોનંુ આયોજન 

૪. ૧૯/૦૮/૧૬ ‘યાદ કરો કુરબાની – આઝાદી ૭૦’ની ઉજવણી િનિમ ે સેમ – ૧ના તાલીમાથ ઓનો વ 
રિચત કા ય અને સૂ  લેખન કાય મ   

૫. ૦૬/૧૦/૧૬ સેમ – ૧ની સવ તાલીમાથ ઓએ FC – 1 અંતગત ગુજરાતી અને િહ દી ભાષામાં કા ય 
પઠનની તુિત કરી.  

૬. ૨૬/૧૨/૧૬ થી 
૨૬/૦૧/૧૭ 

ઇ ટનશીપ દર યાન તાલીમાથ ઓ વારા ઉ ચ મા યિમક શાળામાં સહ અ યાિસક 
વૃિ ઓ અંતગત ‘કા ય પઠન’ કાય મોનંુ આયોજન 

૭. ૨૧/૦૨/૧૭ ‘િવ વ માતૃભાષા દન’ િનિમ ે સંગોિચત કા યોનંુ પઠન 

ના યધારાઃના યધારાઃના યધારાઃના યધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . દીિપકાબહનેદીિપકાબહનેદીિપકાબહનેદીિપકાબહને    રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    
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૧૧૧૧....    ૧૬/૦૭/૧૬ ઇ ટનશીપ કાય મ (૧૮-૦૭-૧૬ થી ૦૧-૧૦-૧૬) અનુસંધાને સા રતા કાય મની 
સમજૂતી માટે નાટકની રજૂઆત કરવામાં  આવી હતી.  

૨.  ૦૧/૦૮/૧૬ EPC-2 Art & Drama-માં ી ટ લેખન શીખવવા માટે, શી નાટક વૃિત કરાવવામાં 
આવી  હતી. જેમાં દરેક તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો હતો. 

૩. ૨૦/૦૮/૧૬ ‘યાદ કરો કુરબાની ,આઝાદી- ૭૦’ની ઉજવણી િનિમ ે ડૉ.જ પાબેન જરે ‘ભગત સહ’ 
ફ મનુ  િનદશન કરા યુ હતંુ 

૪. ૨૨/૦૮/૧૬ ‘યાદ કરો કુરબાની ,આઝાદી- ૭૦’ની ઉજવણી િનિમ ે ‘ઝબક યોત’ પાઠ પર 
તાલીમાથ ઓ વારા નાટકની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.  

૫. ૨૪/૧૨/૧૬ ઇ ટનશીપ કાય મ (૨૬-૧૨-૧૬ થી ૨૬-૦૧-૧૭) અનુસંધાને િશ ક-િવ યાથ ની 
મુલાકાત ના યીકરણ વૃિત વારા સમ વી. 

૬. ૩૦/૦૧/૧૭ શિહદ દન િનિમ ે ‘ગાંધી’ ફ મ િનદશન 

૭. ૨૫/૦૨/૧૭  થીમ આધા રત દનની ઉજવણી અંતગત ‘ચૉક એ ડ ડ ટર’ ફ મનંુ િનદશન કરા યુ  હતુ. 

૮. ૦૬/૦૪/૧૭ વા ષક દન ઉજવણી ગીત. નૃ ય, અને નાટકની  રમઝટથી  કરવામાં આવી હતી. 

સામદુાિયસામદુાિયસામદુાિયસામદુાિયકકકક    સવેાસવેાસવેાસવેા    ધારાઃધારાઃધારાઃધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ીીીી    સદંીપભાઇસદંીપભાઇસદંીપભાઇસદંીપભાઇ    બો રચાબો રચાબો રચાબો રચા    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૨૩/૦૮/૧૬ યાદ કરો કુરબાની – આઝાદી ૭૦ની ઉજવણી અંતગત કોચરબ આ મની મુલાકાત અને 
સા રતા રેલીનંુ આયોજન. આચાયા ી, સવ અ યાપકો અને સેમ.૧ની ૪૭ િવ ાથ નીઓએ 
મહા મા ગાંધી  વારા થાિપત વતં તા ાિ તનાં ઐિતહાિસક થળની મુલાકાત. 

૨. ૧૩/૧૦/૧૬ SEBI અંતગત (ફાઈનાિ સયલ એ યુકેશન-બચત,રોકાણ,ફ રયાદ િનવારણ અને બે કગ) 
િવષય પર પલકબેન લોટીયાનંુ ય- ા ય વચન.જેમાં સેમ.૧ અને ૩ ની બધી 
તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 

૩. ૨૧/૧૨/૧૬ ministry of urban dev.અને અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશનનાં સંયુ ત ઉપ મે 
‘ વ છ ભારત’અિભયાન અંતગત ‘ વ છતા એપ ડાઉનલોડ કરો ’ તાલીમ િશિબરનંુ 
આયોજન કરવામાં આવેલ .જેમાં શૈલેષ ભ ટ વારા માગદશન પૂ ં પાડવામાં 
આ યંુ.સેમ.૨ અને ૪ ની બહનેોએ પોતાના મોબાઇલમાં એપ ડાઉનલોડ કરી તેનો ઉપયોગ 
કેવી રીતે કરવો તેની ણકારી ા ત કરી. 

૪. ફે ુઆરી-૧૭ સેમ-૪ ની તાલીમાથ ઓએ ઇ ટનિશપ દર યાન િનર ર લોકો માટે સા રતા અિભયાન 
અંતગત ૪ અઠવા ડયા સુધી વાચન –લેખન અને ગણન કરા યંુ. 

૫. ૦૯/૦૩/૧૭ ‘ ા ફક ગૃિત કાય મ’ અંતગત ડો.સંજય ઠાકર વારા ય- ા ય રજૂઆત. 

કલાકલાકલાકલા    કૌશલકૌશલકૌશલકૌશલ    ધારાઃધારાઃધારાઃધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . કેવલભાઇકેવલભાઇકેવલભાઇકેવલભાઇ    અધંા રયાઅધંા રયાઅધંા રયાઅધંા રયા    

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૧૨/૦૮/૧૬ ‘યાદ કરો કુરબાની ,આઝાદી- ૭૦’ અંતગત સેમ-૧નાં તમામ તાલીમાથ  બહેનો માટે પો ટર 
મે કગ, કાટુન ગ, રંગોળી, કોલાઝ પેઇ ટગ, પો ેટનંુ આયોજન  

૨. ૨૨/૦૨/૧૭ ‘ભારતીય િચ કલા’ િવષયક પો ટર મે કગનંુ આયોજન 

૩. ૨૩/૦૨/૧૭ ‘ભારતીય િચ કલા’િવષયક િચ ોનંુ દશન 

૪. ૨૮/૦૨/૧૭ ‘નોન ફાયર કુ કગ ડે’ની ઉજવણી   
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યાયામયાયામયાયામયાયામ, , , , યોગયોગયોગયોગ    ----ખેલકદૂખેલકદૂખેલકદૂખેલકદૂ        ધારાઃધારાઃધારાઃધારાઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ––––    ડૉડૉડૉડૉ. . . . જ પાબહનેજ પાબહનેજ પાબહનેજ પાબહને    ગ જગ જગ જગ જર ર ર ર     
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૧૬/૦૬/૧૬ ‘આયુષ’ યોગ િવષય પર િવડીયો િનદશન (સેમે ટર-૩) 

૨. ૨૧/૦૬/૧૬ ‘આંતરરા ીય યોગ દન’ ની ઉજવણી (સેમે ટર-૩) 

૩. ૧૮/૦૭/૧૬ થી 
૦૧/૧૦/૧૭ 
૨૬/૧૨/૧૬ થી 
૨૬/૦૧/૧૭ 

ઇ ટનશીપ દર યાન સેમે ટર-૪ની તાલીમાથ ઓએ િવિવધ શાળાઓમાં દોડ, િવ ન દોડ, 
િચ  પૂ ત, લ બુ ચમચી દોડ અને સંગીત ખુરશી જેવી પધાઓનંુ આયોજન કયુ હતંુ. 

૪. ૨૪/૦૮/૧૬ ‘યાદ કરો કુબાની’ અંતગત રમત ગમતનંુ આયોજન  

૫. ૧૪/૧૦/૧૬ ‘ પો સ ડે’ ની ઉજવણી અંતગત સમ  તાલીમાથ ઓએ િવિવધ દસ રમત-ગમત  
પધાઓમાં ભાગ લઇને રમત-ગમત દનની  ઉજવણી કરી હતી. 

૬. ૨૧/૦૨/૧૭ િવિવધ દનની ઉજવણી અંતગત ‘િવસરાતી રમતો’માં સાતોલીયંુ, નદી પવત, ડુ, ચ ગમ, 
વગેરે રમતોનંુ આયોજન કરવામાં આ યંુ હતંુ જેમાં સમ  તાલીમાથ ઓ અને અ યાપકોએ 
ઉ સાહ પૂવક ભાગ લીધો હતો. 

    

CWDCCWDCCWDCCWDC    ––––    કૉલજેકૉલજેકૉલજેકૉલજે    િવમનેિવમનેિવમનેિવમને    ડવેલપમે ટડવેલપમે ટડવેલપમે ટડવેલપમે ટ    સલેસલેસલેસલે    ––––    ઇઇઇઇનચાજનચાજનચાજનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ----    ડૉડૉડૉડૉ. . . . િ મતાબહનેિ મતાબહનેિ મતાબહનેિ મતાબહને    િ વદેીિ વદેીિ વદેીિ વદેી    
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૧૧/૦૨/૧૭ ‘સુર ા સેતુ વાન’ અમદાવાદ પોલીસ વારા આયોિજત કૉલેજમાં ‘મિહલા સુર ા ગૃિત’ 
માટે ય- ા ય રજૂઆત કરી હતી. એિલસિ જ પોલીસ મથકના પી.એસ.આઇ.  ી 
જગદીશ કંડો રયાએ માિહતી આપી હતી. 

૨. ૨૨/૦૨/૧૭ એસ. એલ. યુ. આટસ એચ.એ ડ પી. ઠાકોર કૉમસ કૉલેજના હોમસાય સ િવભાગ તરફથી 
આયોિજત ‘આનંદ મેળા’માં સવ આ યાપકો અને સવ તાલીમાથ ઓએ હાજરી આપી. 

૩. ૦૭/૦૩/૧૭  ‘ િતભાવંત મિહલાઓના સ માન’નો કાય મ 

‘‘‘‘સધંાનસધંાનસધંાનસધંાન’ (’ (’ (’ (બાયસગેબાયસગેબાયસગેબાયસગે) ) ) ) ----    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    ----    ીીીી    સં દપભાઇસં દપભાઇસં દપભાઇસં દપભાઇ    બો રચાબો રચાબો રચાબો રચા    અનેઅનેઅનેઅને    ડૉડૉડૉડૉ....જ પાબહનેજ પાબહનેજ પાબહનેજ પાબહને    ગ જર ગ જર ગ જર ગ જર     
(Bhaskaraacharya Institute for Space Aplication and Geo-informatics) 

બાયસેગ વારા યુ- યુબ પર કોલેજના આચાય ી તેમજ અ ય અ યાપકોના લેકચસ મુકવામાં આ યા છે. જે 
તાલીમાથ ઓ િનહાળે તે માટે ો સાિહત કયા. 

િવશષેિવશષેિવશષેિવશષે    તાિલમતાિલમતાિલમતાિલમ    કાય મઃકાય મઃકાય મઃકાય મઃ    
મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    

૧. ૧-૨/૧૨/૧૬ સી.એસ.સી. વારા આયો ત Teachers Training Workshop on ‘Innovative 

મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવષયિવષયિવષયિવષય    વ તાવ તાવ તાવ તા    ભાગભાગભાગભાગ    લેનારલેનારલેનારલેનાર    
૧. ૧૫/૦૬/૧૬ યોગ િશ ણ તજ ી આચાય ી, સમ  શૈ િણક 

અને િબન શૈ િણક 
કમચારીગણ  
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Approaches in Mathematics Education’ માં બે તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 

૨. ૬-૭/૧૨/૧૬ સી.એસ.સી. વારા આયો ત Teachers Training Workshop on ‘Innovative 
Approaches in Science Education’ માં ચાર તાલીમાથઓએ ભાગ લીધો. 

૩. ૩૧/૦૩/૧૭ ી એમ.એન.શુ લ કોલેજ ઓફ એ યુકેશન અને પયાવરણ િમ  સં થા વારા આયો ત 
“ દ કરો પયાવરણ બચાવો” િવષયક પયાવરણ િશ ક તાલીમ કાય મમાં કોલેજની ણ 
તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો. 

૪. ૧૧/૦૪/૧૭ થી 
૧૫/૦૪/૧૭ 

કોલેજ અને આઇ.સી.ટી.સે ટર વારા આયો ત ડેલ લેબ તાલીમ કાય મમાં સવ 
અ યાપક ીઓએ ભાગ લીધો. 

એમએમએમએમ. . . . એડ્એડ્એડ્એડ્. . . . ઇ ટનિશપઃઇ ટનિશપઃઇ ટનિશપઃઇ ટનિશપઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃ    ડૉડૉડૉડૉ. . . . દીિપકાબહનેદીિપકાબહનેદીિપકાબહનેદીિપકાબહને    રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ    
આ વષ  ગુજરાત યુિન.ના િશ ણ ભવનમાંથી બી   સ માં દેવાં ગી વી. પિત અને દેવાંશી પી. ભ ટ  તા.૦૧-
૧૦-૧૬થી તા.૧૦-૧૦-૧૬ દર યાન એમ.ઍડ. ઇ ટનશીપ માટે આ યા હતા.  આ બહેનોએ સંતોષજનક કામગીરી 
કરી હતી અને એ દર યાન િવિવધ સહા યાસ વૃિ ઓ કરાવી હતી.    
ઉ દશાઉ દશાઉ દશાઉ દશા    લબઃલબઃલબઃલબઃ    ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ    અ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃઅ યાપક ીઃ    ાાાા....    સદંીપભાઇસદંીપભાઇસદંીપભાઇસદંીપભાઇ    બો રચાબો રચાબો રચાબો રચા    
( Universal Development of Integrated Employability Skills through Higher Education 
Agencies)  
ઉ દશા અંતગત વષ ૨૦૧૬-૧૭  ઉ દશા લબમાં નવા સ યોની ન ધણી કરવામાં આવી. જેમાં આચાય ી 
ડૉ.રોિહિણબેન ઉપા યાય,  અ યાપક ી સંદીપભાઇ બો રચા અને ૬ તાલીમાથ ઓની હો ેદારો તરીકે િનમ ક 
કરી.વષની શ આતમાં ઉ દશાના હેતુઓ અને કાય  િવશે અિભમુખ કરવા માટે ા.સં દપ બો રચાએ પાવર પોઈ ટ 

ે ટેશન વારા માિહતી આપી તથા સમ  વષ દર યાન કરવાના કાય નંુ આયોજન કયુ. 
   
બી.ઍડ્. ો ામ ઉ મ િશ કોને તૈયાર કરવાનંુ યેય રાખે છે. બી.એડ્..કયા પછી િશ ક માટે કઈ કઈ પધા મક 
પરી ાઓ આવે છે તેની માિહતી જો િવ ાથ ઓ પાસે હોય તો ભિવ યનંુ સા ં આયોજન થઇ શકે . વતમાન 
સમયમાં િશ કોની ભરતી યામાં પ રવતન આવતાં TAT/TETની પરી ા દાખલ કરવામાં આવી છે.તેથી TATની 
પરી ાથી િવ યાથ ઓને માિહતગાર કરવા જ રી છે.ભિવ યમાં યવસાયને અનુ પ તૈયાર કરવા તેને માગદશન મળી 
રહે તે હેતુથી ‘TAT માગદશન કાય મ’નંુ આયોજન કરેલ. 
         
જેમાં ઉ દશાના ઈ ચાજ ા.સં દપ બો રચાએ તા.૦૯-૩-૧૭ ના રોજ કાય મની શ આતમાં TAT ની 
જ રયાત,માળખુ,ગુણાંકન યોજના,પા ય મ તથા સમ  કાય મની પરેખાથી પાવર પોઈ ટ ે ટેશન વારા 
માિહતગાર કયા.જેમાં TAT, TET, NET, SLET, CTET, GES, DEO, DPEO, CRC, BRC અને 
GPSC જેવી પરી ાઓની માિહતી પૂરી પાડવામાં આવી . 
 
તા.૧૦-૩-૧૭ના રોજના રોજ ા.સં દપ બો રચાએ  ૫ િવભાગો પૈકી સામા ય અ યાસ (G.K.)માં આવતા 
મુ ાઓને આવરી લઈને (મૂળભૂત ફરજો, સાિહ ય સંગીત  કલા, ભારતીય બંધારણ, રમતજગત, ભારત અને 
ગુજરાતની ભૂગોળ, રા ય યવ થા, સા ત વાહો) કેવા નો પૂછાય તેની સિચ  માિહતી આપી. આ ઉપરાંત 
સંદભ સાિહ યની પણ માિહતી આપવામાં આવી. 
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તા.૧૦-૩-૧૭ ના રોજ ના રોજ ડૉ.કેવલ અંધા રયાએ અ યાસ મના મુ ા શૈ િણક મનોિવ ાનની ચચા પાવર 
પોઈ ટ ે ટેશન વારા કરી.જેમાં વૃિ ધ અને િવકાસ, ત ણાવ થા, શૈ િણક મનોિવ ાનની પ ધિતઓ, વૈયિ તક 
િભ નતા, અ યયન, બુિ ધ, બચાવ યુિ તઓ, ેરણા, િવિશ  બાળકો, યિ ત વ, રસ, મનોવલણ અને અિભયો યતા 
િવશે સિવ તર ચચા કરી.આ સાથે તેમના વારા મુ ાઓને સુસંગત નો અને સંદભ સાિહ યની માિહતી પણ પૂરી 
પાડવામાં આવી. 
 
તા.૧૪/૦૩/૧૭ નાં રોજ ડૉ.જ પાબેન એચ.ગ જરે અ યાસ મના િવભાગ-૫ તકશિ તની ચચા કરી.જેમાં 
અવકાશીય સમજ, તા કક અિભયો યતા, સંબંધ ઘટાયક, આગમના મક તક, કૂટ નો, આં કક શિ ત, દશાિનદશ, 
અ તર, કેલે ડર, સમયિનદશ, ભાષાકીય તક, સં યાપ ધિત અને આકૃિત આધા રત નોની ચચા કરી.િવ ાથ ઓને 
તકશિ તનાં પાયાના ઘટકોની સમજ આપી મહાવરો આપવામાં આ યો. 
   
તા.૧૪/૦૩/૧૭ નાં રોજ ડૉ.રમીલાબેન સાલવીએ અ યાસ મના િવભાગ-૪ અં ે ની ચચા કરી.જેમાં યાકરણના 
િવિવધ મુ ાઓ જેવા કે કાળ, સંયોજકો. વા યરચના, યાપદની રચના, વાકયમાં ભૂલો શોધવી જેવા મુ ાઓની  ચચા 
કરી.િવ ાથ ઓને અં ે માં કયા કારની તૈયારી કરવી તેનંુ માગદશન પૂ  ંપાડવામાં આ યંુ. સાથે સાથે ઈ ટરનેટ પર 
ઉપલ ધ સામ ી પૂરી પાડવામાં આવી.  
 
તા.૧૪/૦૩/૧૭ નાં રોજ ડૉ.િ મતાબેન િ વેદીએ અ યાસ મના િવભાગ-૩ ગુજરાતીની ચચા કરી.જેમાં યાકરણના 
િવિવધ મુ ાઓ જેવા કે અલંકાર, સમાસ, સંિધ, કહેવતો, િવરામિચ નો, સમાનાથ  - િવ ધાથ  શ દો,સાિહ ય 
આધારીત નો   અને ઢી યોગો  જેવા મુ ાઓની  ચચા કરી. િવ ાથ ઓને ગુજરાતીમાં કયા કારની તૈયારી કરવી 
તેનંુ માગદશન પૂ ં પાડવામાં આ યંુ. સાથે સાથે ઈ ટરનેટ પર ઉપલ ધ સામ ી પૂરી પાડવામાં આવી. 
 
તા.૧૪/૦૩/૧૭ નાં રોજ ડૉ.સિવતાબેન ડામોરે એ અ યાસ મના મુ ા શૈ િણક ત વ ાનની ચચા કરી.જેમાં  
આદશવાદ , કૃિતવાદ અને યવહારવાદ િવષયક ચચા કરવામાં આવી .તેમને ઓવર હેડ ોજે ટરની મદદથી માિહતી 
આપી . 
 
તા.૨૭/૦૩/૧૭ નાં રોજ િવ ાથ ઓને પરી ાનો મહાવરો થાય તે હેતુસર MockTestનંુ આયોજન કરવામાં 
આવેલ .જેમાં નપ  -૧ નાં બધા િવભાગો આધારીત ૧૫૦ ગુણનંુ નપ  તૈયાર કરી આપવામાં આ યંુ. તેમાં 
૪૬ િવ ા થનીઓએ પરી ા આપી. પરી ા પછી તેનંુ ગુણાંકન કરાવવામાં આ યંુ. કાય મને અંતે સમ  માગદશન 
કાય મ આધારીત િતભાવો મેળવવામાં આ યા. 
 
ઉદીશાનંુ કાય નોકરીદાતા અને નોકરીવાંછંુ વ ચે સેતુ પ બનવાનંુ છે.તેથી બી.એડ્. કયા પછી સારી શાળામાં નોકરી 

ા ત થાય તે માટે જુદી –જુદી શાળાઓ સાથે સંપક કરી તેમના bio data અને સંપકની માિહતી આપવામાં 
આવી.આ માટે ેયસ ફાઉ ડેશન, DAV કૂલ, વેદ ઇ ટરનેશનલ કૂલ અને ત વમિસ િવ ાલય સાથે સંપક કરી 
માિહતીનંુ આદાન દાન કરવામાં આ યંુ.    

અ યયનઅ યયનઅ યયનઅ યયન----અ યાપનમાંઅ યાપનમાંઅ યાપનમાંઅ યાપનમાં    નવતરનવતરનવતરનવતર    યોગઃયોગઃયોગઃયોગઃ        
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મમમમ    તારીખતારીખતારીખતારીખ    િવગતિવગતિવગતિવગત    અ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ીઅ યાપક ી    

૧. ૩૦/૦૭/૧૬ સેમ – ૧ના તાલીમાથ ઓએ EPC – 2 ‘ના ય અને કલા’ 
િવષયમાં વા યાય અંતગત ‘આંધળી માનો કાગળ’ એ થીમ 
પર િવ ડયો બતાવીને સંવાદ લેખનની તુિત કરી. 

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૨. સેમ. ૧ તાલીમાથ ઓ માટે PE – 1 બા યાવ થા અને િવકાસ 
ન પ  માટે વેબસાઇટ તૈયાર કરી વ-અ યયન સામ ી 

પૂરી પાડી.  

ડો. કેવલ અ ધા રયા 

૩. સેમ. ૧ તાલીમાથ ઓ માટે EPC – 1 િવષય વ તુ વાચન અને 
િચ તન ન પ  માટે લોગ તૈયાર કરી વ-અ યયન 
સામ ી પૂરી પાડી.  

ી સિ દપ બો રચા 

૪. સેમ. ૩ સ કૃત યાકરણના એક એ મ માટે વકકાડ સાિહ ય વારા 
અ યાપન કાય 

ી સિ દપ બો રચા 

૫. સેમ. ૨ સ કૃત પ ધિતમાં રચના િશ ણનુ િનદશન અને 
િસ યુલેશન પાઠમાં તેનો િવિનયોગ 

ી સિ દપ બો રચા 

૬. સેમ. ૨ તાલીમાથ ઓ માટે CP – 1 અ યયનનંુ મૂ યાંકન ન 
પ  માટે વેબસાઇટ તૈયાર કરી વ-અ યયન સામ ી પૂરી 
પાડી. 

ડો. કેવલ અ ધા રયા 

૭. ૧૩/૧૨/૧૬ સેમ – ૪ની તાલીમાથ ઓ વારા EPC – 4 ‘ વની 
સમજ’ નપ  અંતગત  ‘ વ’નંુ ‘SWOT Analysis’ 
લેખન કાય   

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૮. ૧૭/૧૨/૧૬ સેમ – ૪ ની તાલીમાથ ઓને EPC – 4 ‘ વની સમજ’ 
નપ  અંતગત નોટબુકની ભેટ અને તેમાં શુભે છા સંદેશ 

અને ‘ વ’ અંગેનંુ લેખન કાય. પોતાના નામને સજના મક 
અથ આપી ‘તંુ જ તારો દીવો થા’ એ િવિધ અંતગત લેખન 
કાર્ય  

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૯. ૨૬/૧૨/૧૬ થી 
૨૬/૦૧/૧૭ 

સેમ – ૪ની તાલીમાથ ઓ વારા EPC – 4 ‘ વની 
સમજ’ નપ  અંતગત ઇ ટનશીપ દર યાન નોટબુકમાં 
રોજનીશી લેખન કાય   

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૧૦. ૧૭/૦૨/૧૭ CP – 2 ‘અ યાસ મમાં ભાષા’ નપ  અંતગત 
‘ગુજરાતીમાં ઉપલ ધ િવિવધ વેબસાઇ સનંુ સમી ા મક 
મૂ યાંકન’ વા યાય વ પે લેખન કાય 

ડૉ. િ મતાબહેન િ વેદી 

૧૧. ૦૩/૦૨/૧૭થી 
૦૪/૦૨/૧૭ 

PE-5 ‘ િત, શાળા અને સમાજ’ નપ  
અંતગતમુ ાઓનંુ કાયિશિબરનંુ આયોજન 

ડૉ. રોિહણીબહેન ઉપા યાય  
અને ડૉ.જ પાબહેન ગ જર 

    


