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During the academic year 2020-21 various academic and non-academic activities took place and 

staff members of the school actively participate in various activities which are mentioned below.   

1. B.Ed. & Spl.B.Ed. Admission  

Council of School of Education, Distance Education & Educational Technology 

Ph.D. RDC & Pre-Viva 

Vruksha Ropan 

  

  

  

2020-2021 

વંાદક: ડૉ. અજીતસવિંશ  યાણા  



  

  

2. Council of School of Education, Distance Education & Educational Technology, 

Year-2020-2021 

 Total 6 meetings of Council of School of Education, Distance Education & Educational  Technolo-
gy were conducted during 2020-21.  In this meeting many decision were taken.  They are as under.  

Sr. No. Council Meeting Date 
 

1. તા.09-01-2020 

2. તા.09-06-2020 

3. તા.24-07-2020 

4. તા.05-10-2020 

5. 
તા.18-12-2020 
 

6. તા.26-0૩-2021 

07 તા.26-0૩-2021 



No. Name Designation 

1 Dr.Ajitsinh Rana Chairmen 

2 Dr.Awaben Sukla Member 

3 Dr.Nileshbhai Modi Member 

4 Dr. Meena I. Rajput Member 

5 Dr. Jayshriben Gurjer Member 

6 Dr. Bharatbhai Joshi Member 

7 Dr. Hareshbhai Vadher Member 

8 Dr. Kalpesh Pathak Member 

9 Dr. Sonalben Sevak Member 

10 Dr. Archnaben Bhatt Member 
11 Uma Thakkar Member 

12 Shri Nigambhai Pandya Member & Secretary 

3. Ph.D. RDC & Pre-Viva 

Sr. No. Subject Date 

1. RDC Dt.27-02-2020 

2. RDC (Online) Dt.03-04-2020 

3. RDC Dt.11-02-2021 

4. Pre-Viva (Online/Offline) Dt.11-02-2021 

Ashka A. Shukla 

Jignesh Pathak 

Dt.04-06-2021 

Hemlata P. Loncha 

Vinit Singhaniya 

Dt.05-06-2021 

Manubhai R. Chuadhari 
Sangeeta P. Parmar 

Dt.07-06-2021 

Kalyani N. Maheta 

Sunil R. Joshi 
Dt.08-06-2021 

ઉયોક્ત લષ-2020-2021 Ph.D.અભ્માવક્રભભા ંકુર-6 વળંોધકોની  ત્રણ RDC (ઓન રાઈન/ઓપ રાઈન) 

કયલાભા ંઆલેર. જેભા ં RDC ના સનષ્ણાત તયીકે ડૉ.બયતબાઈ જોીજી ડૉ. એર. જી. ભાધલ અને સ્કુરના 

સનમાભકશ્રી પ્રો.અજીતસવિંશ યાણાજી ભાગષદળષક યહ્યા શતા અને વળંોધકોએ ોતાના વળંોધન અંગે કયેર 

કાભગીયી અને તેભા ંડતી મશુ્કેરીઓનુ ંસનલાયણ શાજય સનષ્ણાતશ્રીઓ દ્વાયા ભેવયુ ંશત ુ.ં 

વળંોધકોના સપ્ર.લામલા (ઓન રાઈન/ઓપ રાઈન) તા.04-06-2021 થી તા.08-06-2021 દયમ્માન 6 

વળંોધકો  દ્વાયા ોતાના વળંોધન કામષ પણૂષ કયેર તે સલે PPT તેમાય કયીને તેનુ ંપે્રઝન્ટેળન સપ્ર.લામલા રેનાય 

સનષ્ણાતશ્રી તયીકે ડૉ. બાલેળબાઈ કે.ળાશ વભક્ષ કયલાભા ંઆલેર.ત્માયફાદ સચૂલેર સધુાયા વાથે તેઓના 

ળોધ સનફધં જભા રેલાભા ંઆવમા શતા.ં 



  

  

4. Vruksha Ropan 

  

  



विध्याऱयीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के संदर्भ में I 

તા.05/09/2020ના યોજ સળક્ષક દદન સનસભતે સળક્ષણળાસ્ત્ર સલબાગ દ્વાયા ‘विध्याऱयीन राष्ट्रीय 

शिक्षा नीति २०२० के संदर्भ में I’ સલમ ય ઓનરાઈન લેબફનાયનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલેર. 
જેભા ંતજજ્ઞ તયીકે શ્રી સભબરન્દ ભયાઠેજી, પલૂષ યાષ્રીમ અધ્મક્ષ ABVP અને શ્રી વદંી જોીજી (શ્રી 

મળલતં યાલજી કરેકય પયુસ્કાય સલજેતા, NCTE વદસ્મ) એ ભનનીમ વમાખ્માન આેર. આ વભગ્ર 

કામષક્રભનુ ં આમોજન ભાન.કુરસતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભીફેન ઉાધ્મામજીની અધ્મક્ષતાભા ં કયલાભા ં

આલેર. લક્તાશ્રીઓએ યાષ્રીમ સળક્ષણ નીસત 2020ભા ંળાા સળક્ષણ ભાટેની જોગલાઇઓ ય પ્રકાળ 

ાડયો શતો. શ્રી વદંી જોીશ્રી એ કોઈણ જાતના ખચષ લગય ળાાના લગષખડં ભાટે કેટરાક 

ઉમોગી, અવયકાયક નલાચાયોની ભાદશતી આી શતી. ભાન. કુરસતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભીફેન 

ઉાધ્મામજીએ ણ યાષ્રીમ સળક્ષણ નીસતના અવયકાયક અભરીકયણ ભાટે સળક્ષકોની ભશત્લની ભસૂભકા 

સ્ષ્ટ કયી શતી. ઉયોક્ત લેબફનાય 771 વમક્ક્તઓએ બાગ રીધેર જેભા ં ભોટાબાગના પ્રાથસભક/

ભાધ્મસભક કક્ષાએ કામષયત સળક્ષકો શતા. જમાયે Facebook ય 8,914 વમક્ક્તઓએ તેનુ ંજીલતં પ્રવાયણ 

સનશાેર શત ુ.ં વભગ્ર કામષક્રભનુ ંઆમોજન અને વચંારન સળક્ષણળાસ્ત્ર સલબાગના સનમાભકશ્રી પ્રો. (ડૉ.) 

અજીતસવિંશ યાણા એ કયુું શત ુ.ં   

 

5. National / Internation Webinar Information Regarding Lectures & Closing Cermony 2020- 

ક્રભ તાયીખ લેબફનાય,વમાખ્માન અને લકષળો વભાન નુ ંળીષક 

1 05-09-2020 યાષ્રીમ સળક્ષણનીસત - 2020 અને ળાા સળક્ષણ વમાખ્માન આમોજન. 

2 31-05-2021 ફી.એડ્.ના અભ્માવકેન્રો વાથે લકષળોના વભાન અગેનો કામષક્રભ 

૩ 10-06-2021  TEACHER EDUCATION WITH RAFERENCE TO NEP -2020 
નેળનર લેબફનાય 



 7. B.Ed. Workshop Velidictory Funcation 

તા.31/05/2021ના યોજ સળક્ષણળાસ્ત્ર સલબાગ દ્વાયા “ફી.એડ. કામષળાા વભાન વભાયોશ”નુ ં 

ઓનરાઈન  આમોજન કયલાભા ંઆલેર. ફી.એડ. કામષળાા દવ અભ્માવ કેન્રો ય તા.20-05-

2021 થી તા.31-05-2021 એક વાથે ચરાલલાભા ંઆલેર જેના અંસતભ દદલવે તારીભાથીઓ વાથ ે

કામષળાા વભાન વભાયોશ આમોજજત કયલાભા ંઆલેર આ કામષળાાભા ં તજજ્ઞ તયીકે શ્રી યાજ 

ળભાષજી અને શ્રી ભેજય શષકુભાયજી એ કામષક્રભને અનરુૂ અધ્મમન-અધ્માન અગે તારીભાથીઓનુ ં

ભાગષદળષન પરંુૂ ાડલાભા ં આલેર. આ વભગ્ર કામષક્રભનુ ં આમોજન ભાન.કુરસતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) 

અભીફેન ઉાધ્મામજીની અધ્મક્ષતાભા ંકયલાભા ંઆલેર. ઉયોક્ત  કામષક્રભભા ંદવ અભ્માવ કેન્રોના 

તારીભાથીઓ પ્રાથસભક/ભાધ્મસભક કક્ષાએ કામષયત સળક્ષકો શતા. અન ે વચંારન સળક્ષણળાસ્ત્ર 

 

 



TEACHER EDUCATION WITH RAFERENCE TO NEP -2020  

તા.10/06/2020ના યોજ સળક્ષણળાસ્ત્ર સલબાગ અને સળક્ષા વસં્કૃસત ઉત્થાન ન્માવ, ગજુયાત 
પ્રાતંના વયકુ્ત ઉક્રભે ‘TEACHER EDUCATION WITH RAFERENCE TO NEP - 2020 સલમ ય  
ઇન્ટયનેળનર ઓનરાઈન લેબફનાયનુ ં આમોજન કયલાભા ં આલેર. જેભા ં મખુ્મ અસતથી શ્રી અતરુજી 
કોઠયી (ભાન.યાષ્રીમ વબચલશ્રી સળક્ષા વસં્કૃસત ઉત્થાન ન્માવ) અને અસતથી સલળે શ્રી તયીકે પ્રો. (ડૉ.) 
એન. ચંનાથનજી (ભાન.કુરસતશ્રી, તસભરનાડુ ટીચવષ એજ્યકેુળન યસુનલસવિટી) પ્રથભ તજજ્ઞ તયીકે 
શ્રી ફનલાયીરાર નાટીમારજીના વમાખ્માનનો સલમ – “NEP’20 क्रियान्ियन की शिक्षक शिक्षा के सदंर्भ में 
चुनोतिया” દ્વદ્વતીમ તજજ્ઞ તયીકે પ્રો. (ડૉ.) ધનજંમ જોળીજી (ડીનશ્રી, GGSIP યસુનલવીટી, ન્ય ુ દદલ્શી)ના 
વમાખ્માનનો સલમ “शिक्षक शिक्षा में र्ारिीय परंपरा” (ચેયવષન, NCTE-NRC, ન્ય ુદદલ્શી) શતો. જેના ય   
ભનનીમ વમાખ્માન આેર. આ વભગ્ર કામષક્રભનુ ં આમોજન ભાન.કુરસતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભીફેન 
ઉાધ્મામજીની અધ્મક્ષતાભા ંકયલાભા ંઆલેર. લક્તાશ્રીઓએ યાષ્રીમ સળક્ષણ નીસત 2020ભા ં  સળક્ષણ 
ભાટેની જોગલાઇઓ ય પ્રકાળ ાડયો અને તેના અભરીકયણની ણ અવયકાયક લાત મકુલાભા ંઆલી. 
ભાન.કુરસતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભીફેન ઉાધ્મામજીએ ણ યાષ્રીમ સળક્ષણ નીસતના અવયકાયક 
અભરીકયણ ભાટે ભશત્લની ભસૂભકા સ્ષ્ટ કયી શતી. ઉયોક્ત લેબફનાયભા ં કેનેડા, નોથષ અભેદયકા અન ે
પીરીસમનના પ્રસતબાગીઓએ આ લેબફનાયભા ં યજીસ્રેળન  કયાવયુ ં શત ુ.ં જેનુ ં Facebook ય જીલતં 
પ્રવાયણ કયલાભા ંઆલેર અને કેટરાક વશબાગીઓએ સનશાેર શત ુ.ં વભગ્ર કામષક્રભનુ ંઆમોજન અને 
વચંારન સળક્ષણળાસ્ત્ર સલબાગના સનમાભકશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અજીતસવિંશ યાણા એ કયુું શત ુ.ં  

 



9. Happy to Help Activity 2020-21 The existing and some former staff of the school started an ac-

tivity namely happy to help and sav one rupee a day to help such needy staff of the university 

who became the victim of natural /accidental cause. During this year two staff members were 

helped  some money by the school members. 

  



Medals B.Ed.(ODL) 

No. Enroll No. Student  ( B.Ed.) 2017 to 2019 Percentage Medal/ 

Certificate 

1 817170100387 Patel Rahulkumar Sanjabhai 91.32 Gold 

2 817100300338 Sathavara Nikulkumar Pravinchandra 91.32 Gold 

3 817100300301 Agharia Maksudbhai Karimbhai 91.32 Gold 

4 817010100044 Prajapati Shaileshkumar Valjibhai 91.32 Gold 

5 817010200091 Patel Yogeshkumar Amrutbhai 90.90 Silver 

6 817060100281 Panchal Shaileshkumar Chandulal 89.27 Certificate 

7 817060100278 Marvaniya Satish Dhirajlal 89.27 Certificate 


