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બી.એડ.સેમેસ્ટર-I અને II ના પ્રશિક્ષણાર્થીઓની સખં્યા(િૈક્ષણણક વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૦૨૧) 

ક્રમ સેમેસ્ટર 

હાજર 
ર્થયેલ 

પ્રશિક્ષણાર્થી 

પ્રવેિ રદ્દ 
કરાવેલ 

પ્રશિક્ષણાર્થી 
LEFT 

રીિફલીંગમા ં
અન્ય 

કૉલેજમારં્થી 
આવેલ 

પ્રશિક્ષણાર્થી 

રીિફલીંગમા ં
આ  

કૉલેજમારં્થી 
ગયેલા 

પ્રશિક્ષણાર્થી 

કુલ 
પ્રશિક્ષણાર્થી 

1.  I 54 05 00 00 00 49 

2.  II 49 02 00 07 01 53  
 

 શ્રી ગોશવિંદ ગરુુ યશુન., ગોધરાના પત્ાકં એજીજીય/ુજોડાણ/૨૦૨૦/૧૯૬૮                          

તા. ૦૪.૦૬.૨૦૨૦ર્થી આ કોલેજને આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગર સાર્થે ક્રમિ: તબદીલ કરવાની 
પરવાનગી આપવામા ંઆવી હતી.  

બે વર્ષ કાયષકારી આચાયષ તરીકે 
કોલેજનુ ંસફળ નેતતૃ્વ કરનાર        

ડૉ. વી. કે. ગેલાત સાહબેનો વય 
શનવતૃ્ત સ્નેહ સમારંભ 

તા.૧૪.૦૬.૨૦૨૦ના રોજ સ્ટાફ 
અને શનવતૃ્ત કમષચારીઓ દ્વારા કૉલેજમા ંયોજવામા ંઆવ્યો હતો. 

 

તા.૧૫.૦૬.૨૦૨૦ના રોજ 
કાયષકારી આચાયષ તરીકે 

ડૉ. આર. જી. પટેલે 
જવાબદારી સભંાળી હતી. 

સસં્ર્થાના પ્રમખુ  

શ્રી ગોપાલશસિંહ સોલકંી સ્ટાફ અને શનવતૃ્ત કમષચારીઓ દ્વારા તેમને શભુકામના પાઠવવામા ંઆવી 
હતી. 

 તા.૨૦.૦૬.૨૦૨૦ના રોજ કૉલેજના િૈક્ષણણક કમષચારીશ્રીઓએ ઉચ્ચ શિક્ષણ આયોજીત 
Microsoft Teams અંગેની તાલીમ લીધી. 



 

 તા.૨૧.૦૬.૨૦૨૦ના રોજ કોરોના 
મહામારીના કારણે આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ 
દદવસની ઉજવણી બી.એડ.સેમેસ્ટર-IVના 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ ઘરે રહીને કરી હતી.   

 

 તા. ૦૪.૦૭.૨૦૨૦ ના રોજ બી.એડ. 
સેમેસ્ટર-IVના પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ માતા-શપતાનુ ં
પજૂન કરીને ગરુુપનૂમની ઉજવણી ઘરે રહીને કરી 
હતી.   

  તા. ૧૦.૦૭.૨૦૨૦ના રોજ IITE, ગાધંીનગર આયોજજત ‘પદરચય પદરવારનો’ 
કાયષક્રમ અંતગષત કોલેજનો પદરચય ઓન લાઈન ડૉ. આર. જી. પટેલ સાહબેે આપ્યો હતો.  

 આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગરના પત્ાકં IITE/Academic/Affiliation/575-50/2020 Date: 

27/07/2020 ર્થકી આ કોલેજનુ ંજોડાણ અંગેનુ ંજાહરેનામુ ંપ્રાપ્ત ર્થયુ ંહત ુ.ં  

  તા.૧૭.૦૮.૨૦૨૦ર્થી તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૦ દરશમયાન બી.એડ.સેમેસ્ટર-IVના 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓની યશુન. પરીક્ષા યોજાઇ  હતી. આ પરીક્ષા કુલ ૪૨ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ આપી 
હતી અને બધાજ પ્રશિક્ષણાર્થીઓ પ્રર્થમ વગષ દડસસ્ટિંકિન સાર્થે ઉત્તીણષ ર્થયા હતા.   

             તા.૧૫.૦૮.૨૦૨૦ના રોજ સ્વાતતં્ર્ય પવષની ઉજવણી ર્થઈ હતી, ધ્વજવદંન ડૉ. આર. જી. 
પટેલના હસ્તે ર્થયુ ંહત ુ.ં 

 તા.૨૭.૦૮.૨૦૨૦ર્થી તા.૦૪.૦૯.૨૦૨૦ દરશમયાન બી.એડ.સેમેસ્ટર-IIના 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓની યશુન. પરીક્ષા યોજાઇ  હતી. 

 આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગર સલંગ્ન શવશવધ કોર્ષમા ં શવદ્યાર્થીઓના પ્રવેિ સશુનશિત 
કરવા આ કોલેજને પ્રવેિકેન્ર તરીકે પસદં કરવામા ં આવી હતી, જેમા ં કૉ-ઓડીનેટર તરીકે              
ડૉ. જી. બી. ગોડબોલેએ ફરજ બજાવી હતી. આ સસં્ર્થાના ડૉ. ડી. કે. પારેખે લણુાવાડા પ્રવેિકેન્ર 
પર ફરજ બજાવી હતી. આ પ્રદક્રયા તા. ૨૮.૦૮.૨૦૨૦ ર્થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૨૦ દરશમયાન 
યોજાઈ હતી.  



 NCTEની સ્ટાફ ક્વેરી બાબતે એડહોક અધ્યાપકની શનમણકૂ માટે તા. ૦૧.૦૯.૨૦૨૦ના 
રોજ કરાર આધાદરત પણૂષ સમયના વ્યાખ્યાતા માટે ઇન્ટરવ્ય ુયોજવામા ંઆવ્યો હતો.  

 તા. ૨૪.૦૯.૨૦૨૦ના રોજ બી.એડ.સેમેસ્ટર-I ના પ્રશિક્ષણાર્થીઓને આવકાર અન ે
કૉલેજ-પદરવારનો પદરચય આપવામા ંઆવ્યો હતો.  

 તા. ૨૮.૦૯.૨૦૨૦ ર્થી તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૦ દરશમયાન સકૂ્ષ્મ અધ્યાપનની સમજ, 
સૈદ્ાશંતક તેમજ ડેમોસ્રેિન લેિન અને સકૂ્ષ્મ અધ્યાપનનો વકષિોપ યોજાયો હતો.  

 યશુન. પદરપત્ ન.ં એસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૦/૩૩૯૮ તા.૧૬.૧૦.૨૦૨૦ મજુબ 
બી.એડ.સેમેસ્ટર-IIIના પ્રશિક્ષણાર્થીઓ માટે પ્રર્થમ તબક્કાનો ઈંટનષિીપ કાયષકમ 
૧૯.૧૦.૨૦૨૦ર્થી ૨૮.૧૧.૨૦૨૦ સધુી તેમજ દ્વદ્વતીય તબક્કાનો ઈંટનષિીપ કાયષકમ 
૧૪.૧૨.૨૦૨૦ર્થી ૦૩.૦૧.૨૦૨૧ સધુી યોજાયો હતો.  

    તા. ૦૪.૧૨.૨૦૨૦ર્થી તા. ૦૮.૧૨.૨૦૨૦ દરશમયાન બી.એડ.સેમેસ્ટર-IIIના 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓની યશુન. પરીક્ષા યોજાઇ  હતી.  

  

            તા. ૨૮.૧૦.૨૦૨૦ના રોજ મા. ડૉ. હર્ષદ પટેલ, 
માનનીય કુલપશતશ્રી, આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગર 
‘પરામિષન પાર્થેય’ કાયષક્રમ અંતગષત કૉલેજમા ંપધાયાષ હતા. 
તેમણે સ્ટાફ સાર્થે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશત-૨૦૨૦ અન ે
પ્રવતષમાન શિક્ષણ શવિે મકુ્ત મને ચચાષ કરી હતી.  

 

 જજલ્લા ચ ૂટંણી અશધકારી અને કલેકટર પચંમહાલના પત્ાકં 
મતય/ કેમ્પસ એમ્બેસેડર -હુકમ-૨૦૨૧/વિી/૫૦૬ ર્થી ૫૫૧/૨૦૨૦ 
તા. ૩૦.૦૯.૨૦૨૦ મજુબ કોલેજના પ્રશિક્ષણાર્થીઓ પડંયા સ્સ્મતકુમાર 
રશવિકંરભાઈ અને રાણા પીનલ બકુલકુમારની કેમ્પસ એમ્બેસેડર તરીકે 
િૈક્ષણણક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટે શનમણકૂ કરવામા ંઆવી હતી  

 

 તા. ૦૬.૧૧.૨૦૨૦ર્થી તા. ૦૭.૧૧.૨૦૨૦ ના રોજ બી.એડ.સમેેસ્ટર-III ના 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓની આંતદરક પરીક્ષા લેવામા ંઆવી હતી.  



 સકૂ્ષ્મ અધ્યાપન કૌિલ્યનો પ્રર્થમ રાઉન્ડ તા. ૦૧.૧૨.૨૦૨૦ ર્થી તા. ૦૩.૧૨.૨૦૨૦ 
તર્થા બીજો રાઉન્ડ ૦૪.૧૨.૨૦૨૦ ર્થી ૦૭.૧૨.૨૦૨૦ દરશમયાન ઓનલાઇન યોજવામા ંઆવ્યો 
હતો. 

 SSIP સેલ આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગરના પત્ાકં 1359 તા. ૧૦.૧૨.૨૦૨૦ મજુબ 
કૉલેજના SSIP સેલના કૉઓદડિનેટર તરીકે ડો. ડી. કે. પારેખની શનમણકૂ કરવામા ંઆવી હતી.  

 શસમ્યલેુિનનો પ્રર્થમ રાઉન્ડ તા. ૧૦.૧૨.૨૦૨૦ર્થી તા. ૧૫.૧૨.૨૦૨૦ તર્થા બીજો 
રાઉન્ડ ૨૨.૧૨.૨૦૨૦ર્થી ૨૮.૧૨.૨૦૨૦ દરશમયાન ઓનલાઇન યોજવામા ંઆવ્યો હતો.  

 IQAC & Center of Education આયોજીત ‘Reflective Reading’ શવર્ય પર યોજાયેલા ચાર 
દદવસીય વકષિોપમા ં(તા. ૦૨-૦3-૦૬-૦૭.૦૧.૨૦૨૧) કૉલેજ ઉત્સાહપવૂષક ભળી હતી.  

 તા. ૦૫.૦૧.૨૦૨૧ના રોજ શિક્ષણ શવભાગ, ગજુરાત સરકારના પદરપત્ ક્રમાકં 
અજસ/૧૦૨૦૧૪ તા. ૨૨.૦૪.૨૦૧૪ પ્રમાણે કામકાજના સ્ર્થળે મદહલાઓની જાશતય 
સતામણી(અટકાવ, પ્રશતબધં અને શનવારણ) અશધશનયમ-૨૦૧૩ અંતગષત સશમશતની રચના 
કરવામા ંઆવી હતી.  

 તા. ૦૯.૦૧.૨૦૨૧ ર્થી તા. ૧૦.૦૧.૨૦૨૧ આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગર દ્વારા ૯મો 
વાશર્િકોત્સવ યોજવામા ંઆવ્યો હતો. જેમા ંઆ કોલેજના ૦૭ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ Quiz, Elocution, 
Debate, Rangoli, Spot Photography, Mehandi એમ કુલ ૦૬ સ્પધાષમા ંભાગ લીધો હતો.   

 જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન આયોજજત                  
તા.  ૧3.૦૧.૨૦૨૧ના રોજ રાન્સ સ્ટેદડયા, અમદાવાદ મકુામે 
યોજાયેલ સ્પોટષસમીટ-૨૦૨૧મા ં બારીયા મહને્રકુમાર 
સશુનલકુમાર અને પરમાર ધ્રવુીલકુમર નગીનભાઈએ અનકુ્રમે 
૧૦૦ મીટર અને ૨૦૦ મીટરની દોડસ્પધાષમા ંભાગ લીધો હતો.  

 તા. ૧૮.૦૧.૨૦૨૧ ર્થી તા. ૨૨.૦૧.૨૦૨૧ દરશમયાન પ્રર્થમ સેમેસ્ટરની આંતદરક 
સૈદ્ાશંતક પરીક્ષા કૉલેજ ખાતે લેવામા ંઆવી હતી. તા. ૨૫ અન ેતા. ૨૭.૦૧.૨૦૨૧ના રોજ Art 
in Education શવર્યની આંતદરક પ્રાયોણગક પરીક્ષા કૉલેજ ખાતે લેવામા ંઆવી હતી. 

 તા.૨૪.૦૧.૨૦૨૧ના રોજ આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગર આયોજીત દ્વદ્વતીય અધ્યાપન 
કૌિલ્ય સ્પધાષમા,ં સામાજજક શવજ્ઞાન શવર્યપદ્શતમા ં િેખ નરગીસબાન ુ દફરોઝભાઈએ 
સ્પષ્ટ્ટીકરણ કૌિલ્ય અને પરમાર દદપકકુમાર દાનાભાઈ ગજુરાતી શવર્યપદ્શતમા ં



શવર્યાણભમખુ કૌિલ્ય પસદં કરી ઝોન કક્ષાએ ઓન લાઈન અધ્યાપન કૌિલ્ય સ્પધાષમા ંભાગ 
લીધો હતો.  

              તા.૨૬.૦૧.૨૦૨૧ના રોજ પ્રજાસતાક પવષની ઉજવણી ર્થઈ 
હતી, ધ્વજવદંન ડૉ. આર. ડી. પટેલ(કાયષકારી આચાયષ, સાવષજશનક 
કોમસષ કૉલેજ, ગોધરા)ના હસ્તે ર્થયુ ંહત ુ.ં  

 તા. ૦૮-૧૨.૦૨.૨૦૨૧ દરશમયાન પ્રર્થમ સેમેસ્ટરની યશુન. સૈદ્ાશંતક પરીક્ષા કૉલેજ 
ખાતે શનશવિઘ્ન પણૂષ ર્થઈ, આ કૉલેજના ૪૭ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ સેમેસ્ટર-Iની પરીક્ષા આપી હતી.  

 તા. ૧૩-૧૪.૦૨.૨૦૨૧ દરશમયાન પ્રર્થમ સેમેસ્ટરની યશુન. પ્રાયોણગક પરીક્ષા કૉલેજ 
ખાતે શનશવિઘ્ન પણૂષ ર્થઈ. 

 તા. ૨૬.૦૨.૨૦૨૧ના રોજ N.H.Patel College of Education, Anand મકુામે IQAC, IITEના 
ઉપક્રમે ઝોન કક્ષાના NAAC Orientation Workshopમા ંકૉલેજ સ્ટાફ ઉપસ્સ્ર્થત રહી સદક્રય રીત ે
ભળ્યો હતો. 

                તા.  ૨૮.૦૨.૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ 
સ્ર્થાશનક સ્વરાજની ચ ૂટંણીમા ંકેમ્પસ એમ્બેસેડર 
અને કૉલેજ પદરવારના પ્રયાસર્થી 
પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ મતદાન કયુું હત ુ.ં 

 

    

 તા. ૦૩.૦૩.૨૦૨૧ર્થી ૧૦.૦૩.૨૦૨૧ સધુી ગોધરા તાલકુાની શવશવધ 
િાળાઓમા ંબી.એડ.સેમેસ્ટર-IIના પ્રશિક્ષણાર્થીઓ માટે સ્રેલેિન કાયષકમ 
યોજાયો હતો.    

    



 

       કુમાર િાળા, દલનુી વાડી રસીકરણ કેન્રની મલુાકાતે 
મા.શ્રી અમીત અરોરા, મા. કલેકટરશ્રી, પચંમહાલ આવ્યા 
હતા. આ દરશમયાન િાળામા ં સ્રેલેિન કાયષકમ િરૂ હતો. 
તેમણે િાળાની આકસ્સ્મક મલુાકાત કરી હતી. મા. 
કલેકટરશ્રીએ િાળાના શવદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકશ્રીઓ, ઇન્ચાર્જ    
ડો. જ્ઞાનેિ બ. ગોડબોલે તર્થા પ્રશિક્ષણાર્થીઓ સાર્થે IITE, 
બી.એડ. અભ્યાસક્રમ અને પ્રવતષમાન શિક્ષણ શવર્ે ચચાષ 
કરી હતી. તેમણે પ્રશિક્ષણાર્થીઓને કારદકદી શવિે માગષદિષન 
આપ્યુ ંહત ુ.ં  

  

 

 તા. ૦૬.૦૩.૨૦૨૧, િશનવારના રોજ િૈક્ષણણક વર્ષ 2020-2021 માટે ઉત્કૃષ્ટ્ટતા 
અણભયાન વત ુષળ(SRC) અંતગષત GS, LR અને સપ્તધારાના સાત પ્રશતશનશધ માટે ચ ૂટંણી કાયષક્રમ 
રાખવામા ં આવ્યો હતો. આ પૈકી LR અને સામદુાશયક સેવાધારા માટે ચ ૂટંણી યોજાઈ હતી, 
બાકીના હોદ્દા માટે ણબનહરીફ શવજેતા જાહરે ર્થયા હતા. ઉત્કૃષ્ટ્ટતા અણભયાન વત ુષળ(SRC)ના 
ચેરમેન તરીકે  ડૉ. જી. બી. ગોડબોલે હતા.         

        
 તા ૨૨.૦૩.૨૦૨૧ ર્થી તા. ૨૪.૦૩.૨૦૨૧ દરશમયાન ‘જોબ પ્લેસમેન્ટ ફેર’નુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં જેમા ં૫૪ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમા ંચાર િાળામા ં શિક્ષક 
તરીકે ૨૧ પ્રશિક્ષણાર્થીઓ પસદં ર્થયા હતા. 



 તા. ૦૭.૦૬.૨૦૨૧ર્થી તા. ૧૯.૦૬.૨૦૨૧ દરશમયાન IITE દ્વારા Know Engage with 
Your System-પદરચય પદરવારનો 2.0 ઓનલાઈન યોજાયેલા કાયષક્રમમા ંકૉલેજ પદરવારે ભાગ 
લીધો હતો.  

         
 શ્રી ગોશવિંદ ગરુુ યશુન., ગોધરા દ્વારા તા.૧૧.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ ઓનલાઈન 
પદવીદાન સમારોહમા ંકૉલેજની પ્રશિક્ષણાર્થી િમીમબાન ુમેહબબૂભાઈ ભાગલીયાને સવુણષપદક 
જાહરે કરવામા ંઆવ્યો હતો.   

 તા. ૨૧.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ કોરોના મહામારીના કારણે પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ ઘરે 
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દદવસની ઉજવણી કરી હતી.  

  

   

             તા. ૨૨.૦૬.૨૦૨૧ના રોજ કૉલેજમા ંરસીકરણનો કાયષક્રમ યોજવામા ંઆવ્યો હતો.  

 તા. ૨૮.૦૬.૨૦૨૧ ર્થી તા. ૦૫.૦૭.૨૦૨૧ દરશમયાન આઈ.આઈ.ટી.ઈ., 
ગાધંીનગરના પદરપત્ અનસુાર કૉલેજની આંતદરક (શપ્રણલશમનરી) સૈદ્ાશંતક પરીક્ષા ઓનલાઈન 
લેવામા ંઆવી હતી.  



 િૈક્ષણણક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ દરશમયાન અધ્યાપકશ્રીઓએ ઓનલાઈન સેશમનાર, ફેકલ્ટી 
ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, દરફે્રિર કોર્ષ વગેરે કાયષક્રમોમા ંભાગ લઈ જ્ઞાન સમદૃ્ કરતા ંરહ્ા.ં  

 િૈક્ષણણક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ દરશમયાન રાજ્ય સરકાર, શ્રી ગોશવિંદ ગરુુ યશુનવશસિટી, 
ગોધરા તર્થા આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાધંીનગરના કોરોના મહામારી શવર્યક વખતોવખતના 
પદરપત્ો તર્થા SOPને ધ્યાનમા ંરાખી ઓન લાઈન અને ઓફ લાઈન શિક્ષણકાયષ ધબકત ુ ંરહ્ુ ં
હત ુ.ં 

 

 

 


