જિલ્ા શિક્ષણ અને તાીમ ભવન – સરુ ત
વર્ષ ૨૦૧૬ – ૧૭
બી.એડ્ના તાીમાથીઓની શવિેર્ શિધ્ધધઓ
1. કુભાયી બફિંદુ એભ. પવીએ લીય નભમદ યુનનલનવિટીદ્વાયા રેલાભાાં આલેર ફી.એડૌ વેભેસ્ટય-૧ની યીક્ષાભાાં
યુનનલનવિટી કક્ષાએ પ્રથભ ક્રભ ભેલેર છે .
2. તા. ૧૮/૨/૨૦૧૭ ના યજ મજામેર જી.એન.ાંડયા કરેજ, સુયત ખાતે મજામેર આંતય કરેજ
કાવ્મઠન સ્ધામભાાં કુ. યાબગણી આય. ચરકલારાએ ત્રીજ ક્રભ ભેલેર છે .
3. તા. ૨૯ થી ૩૧/૦૧/૨૦૧૭ દયમ્માન લીય નભમદ યુનનલનવિટી દ્વાયા મજામેર ૪૪ભાાં એથરેટટક
યભતત્વલભાાં ગાપેંક સ્ધામભાાં કુ. યાબગણી આય. ચરકલારાએ ફીજ ક્રભ ભેલેર છે .
4. તા. ૨૪ થી ૨૬/૦૨/૨૦૧૭ ના યજ ાટણ ખાતે મજામેર ગુજયાત યાજ્મના ડી.એર.એડૌ . અને
ફી.એડ્ના તારીભાથીઓની ટીભે પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્ત કયે ર છે .
ક્રમ

સ્ધાષ

શવજેતા તાીમાથીન ુંુ નામ

શવજેતા ક્રમ

1

ગાપેંક

કુ. યાબગણી આય.ચ રકલારા

ટિતીમક્રભ

2

યસ્વાખેંચ

સુયત ડામેટની ટીભ

પ્રથભક્રભ

3

૧૦૦ ભીટય દડ

કુ. અેક્ષા એચ. શનત

ત ૃતીમક્રભ

4

રાાંફીકૂદ

કુ.આયતી ડી. ટેર

પ્રથભક્રભ

5

ટેફરટેનીવ સ્ધામ

કુ. ભનીા ડી. ટેર

ટિતીમક્રભ

આ ઉયાાંત ચક્રપેંક, દડ અને મગાવન સ્ધામભાાં ણ બાગ રીધેર શત.
5. તા. ૨૭/૨૮-૦૨-૨૦૧૭ ના યજ ળાશ એન.એચ.કરેજ લરવાડભાાં લીય નભમદ યુનનલનવિટી દ્વાયા મજામેર
આંતય કરેજ યસ્વાખેંચ સ્ધામભાાં કરેજની તારીભાથીઓએ બાગ રીધ શત.
6. તા.૫/૩/૨૦૧૭ ના યજ જજલ્રા કરેકટય અને સુયત ભશાનગયારીકા કભીળનય દ્વાયા આમજજત યન પય
તાી શાપ ભેયેથન દડભાાં કરેજની તારીભાથીઓએ બાગ રીધ શત.
7. તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૭ ના યજ મજામેર જી.એન.ાંડયા કરેજ સુયત ખાતે મજામેર આંતય કરેજ
શેન્ડીક્રાપટ સ્ધામભાાં કુ. શેતર.આય.ચોધયી એ ત્રીજ ક્રભ ભેલેર છે .
તભાભ નલજેતાઓને અબબનાંદન

જિલ્ા શિક્ષણ અને તાીમ ભવન – સરુ ત
બી.એડ્ના તાીમાથીઓ દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૬ – ૧૭ દરમ્યાન થયે શવિેર્ કાયષક્રમો
કાયષક્રમન ુંુ નામ

ક્રમ

તારીખ

1

પ્રલેળત્વલ ઉત્વલ

૧૭/૦૬/૨૦૧૬

2

મગ ટદલવ

૨૧/૦૬/૨૦૧૬

3

નલશ્વ લસ્તી ટદન નનનભત્તે

૧૨/૦૭/૨૦૧૬

4

નલશ્વ લવતી ટદન નનનભત્તે બચત્ર – લકત ૃત્લ સ્ધામ

૧૫/૦૭/૨૦૧૬ અને
૧૬/૦૭/૨૦૧૬

5

નલશ્વ લસ્તી ટદન નનનભતે નનફાંધ સ્ધામ

૧૬/૦૭/૨૦૧૬

6

અલુણા – ગોયી વ્રત નનનભતે ભશેંદી સ્ધામ

૧૮/૦૭/૨૦૧૬

7

ફી.એડૌ . તારીભાથીઓની શેયસ્ટાઈર સ્ધામ

૨૧/૦૭/૨૦૧૬

8

વ્રુક્ષાયણ

૨૩/૦૭/૨૦૧૬

9

ડૉ. અબ્દુરકરાભ પ્રથભ પુણ્મનતનથ નનનભતે નનફાંધ સ્ધામ

૨૭/૭/૨૦૧૬

10

ડૉ. અબ્દુરકરાભ પ્રથભ પુણ્મનતનથ નનનભતે લકત ૃત્લ સ્ધામ

૨૭/૦૭/૨૦૧૬

11

૧૫ ભી ઓગસ્ટ ટદનની ઉજલણી

૧૫/૦૮/૨૦૧૬

12

સ્લતાંત્ર્મ ચલને અનુરૂ લકત ૃત્લ સ્ધામ

૨૩/૦૮/૨૦૧૬

13

નળક્ષક ટદનની ઉજલણી

૦૩/૦૯/૨૦૧૬

14

નલયાત્રીની ઉજલણી- ગયફા

૬/૧૦/૨૦૧૬

15

STEM TRAINING PROGRAM PART – 1

૨૪/૧૧/૨૦૧૬

16

STEM TRAINING PROGRAM PART – 2

૨૫/૧૧/૨૦૧૬

17

ફાંધાયણ ટદલવની ઉજલણી

૨૬/૧૧/૨૦૧૬

18

નલશ્વ એઇડ્વ ટદનની ઉજલણી

૧/૧૨/૨૦૧૬

19

કાકાવાશેફ કારેરકય જન્ભજમાંનત

૧/૧૨/૨૦૧૬

20

ડીજીટર ફેકીંગ અને કેળરેળ ેભેન્ટ જાગૃનત અંગે કામમક્રભ

૭/૧૨/૨૦૧૬

21

ળૈક્ષબણક પ્રલાવ

૨૩/૧૨/૨૦૧૬

22

પ્રજાવત્તાકટદનની ઉજલણી

૨૬/૧/૨૦૧૬

23

અબબમાન સ્લચ્છતા

૩૦/૧/૨૦૧૭

24

ઇીવી પ્રવ ૃનત્ત અંગે ભાગમદળમન

૧૫/૦૨/૨૦૧૭

25

યાજ્મકક્ષાન યભતત્વલ

૨૪/૦૨/૨૦૧૭

26

યસ્વાખેંચ સ્ધામ

૨૭/૦૨/૨૦૧૭

