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ચારયત્ર્મ એજ જીલન છે.  કૃાલ ુ

શ્રી યતનળી રુુત્તભ અનડા શળક્ષણ ભશાશલધારમ, ફયવદ  
(આઇ.આઇ.ટી.ઇ. ગાાંધીનગય વાંરગ્ન) 

[સ્લ.ડી.કે.ટેર દાલરલાા એજ્યકેુળન ટ્રસ્ટ (જુનુાં નાભ ઇ.એભ.એચ.એવ. ટ્રસ્ટ)] 
 ફયવદ વાંચાલરત 

આમજજત 
 

State Level Workshop: ABL in Maths& Science Pedagogy 

કામયળાા : ગલણત& શલજ્ઞાન –પ્રવશૃત દ્વાયા અધ્મમન 
તા: 25:09:2021 ( ળશનલાય) 

 

કામયળાા શનદેળક 

ડ.જજતેકુભાય.કે.તરાટી 

આચામયશ્રી,RPACE ફયવદ 

 

વાંમજક   ભાગયદળયક    શનદેળક 
ડ.કભરનમન ફી. યભાય          ડૉ.શભરનકુભાય ફી.ળાશડ.જે.કે.તરાટી 
(એવશવએટ પ્રપેવય)               (એવશવએટ પ્રપેવય)                   (આચામયશ્રી) 
RPACE ફયવદRPACE ફયવદ   RPACE ફયવદ 

 

 

:સ્થ : 

શ્રી યતનળી રુુત્તભ અનડા શળક્ષણ ભશાશલધારમ, ફયવદ  
શવશલર કટય  ાવે, ફયવદ. જજ.આણાંદ  

ગજુયાત બાયત - 388540 

લેફવાઇટ:www.rpaedu.org 

http://www.rpaedu.org/
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વાંસ્થા રયચમ: શ્રી રતની રુુવતમ અનડા શક્ષણ મષાશળદ્યાયની સ્થાના 1971 માાં એડળડડ 
મેમરીય ષાઇસ્કુ  ટ્રસ્ટ અને જે.ડી.કે ટે દાળળાલા ૈક્ષણણક ટ્રસ્ટ દ્વારા કરળામાાં આળી ષતી. 
મષાશળદ્યાય “ ચારરત્ર્ય એજ જીળન ” ના મદુ્રાેખ થી શમગ્ર શક્ષણજગતમાાં જાણીતી છે, પ્રચણત છે આ 
મદુ્રાેખ . ૂસ્ળામી કૃાલ ુમષારાજ દ્વારા મષાશળદ્યાયના ઉદઘાટન પ્રશાંગે આળામાાં આવ્ય. બરશદ 
તાલકુાના ગ્રામ્ય શળસ્તારના શળદ્યાથીઓને ઘરઆંગણે શક્ષણની તાીમ મલી રષ ેએ ઉમદા ઉદે માટે 
શતત શરિય ટ્રસ્ટ અને સ્ળગડસ્થ શ્રી રતની રુુવતમ અનડા ના આશથિક શષયગના રરણામે શક્ષણ 
મષાશળદ્યાય અસ્સ્તત્ળમાાં આળી. ળતડમાન શમયમાાં ટ્રસ્ટ દ્વારા શાત ૈક્ષણણક શાંસ્થાઓ શળણિન્ન શળવય 
શળિાગ  અને યશુનળશીટીના અભ્યાશિમ ધરણ-6 થી અનસુ્નાતક કક્ષા સધુીના છે. િારતના શરદાર 
શમાજશેળા માટે શક્ષણ જ અગત્યનુાં માધ્યમ શળચારક શ્રી ળલ્િિાઇ ટે આ શાંસ્થાના/ટ્રસ્ટના સ્થાક 
પ્રમખુ અને દીઘડદ્રષ્ટા રહ્યા છે. 

શ્રી રતની રુુવતમ અનડા શક્ષણ મષાશળદ્યાય , માઈિટીણચિંગના પ્રયજન માટેની અગ્રેશર 
શાંસ્થા તરીકે નામના પ્રાપ્ત છે. શમગ્ર રાજય માટેની શિરદળશીય કાયડાલા- કાયડશણબર 1975માાં શક્ષણશળ 
દ્સસ્ળગડસ્થ ડૉ.બી.કે.ાશીના નેતતૃ્ળમાાં યજાઈ. શક્ષણના અધ્યાકને અધ્યયન-અધ્યાન માટેનુાં જરૂરી 
ઊંડાણળૂડક જ્ઞાન અંતગડત શળશળધ કોલ્ય પ્રાપ્ત થાય, તેમજ શળશળધ રરશાંળાદ,કાયડશણબર અને ૈક્ષણણક 
વ્યસ્તતત્ળ શળકાશ માટેના આત્મશળશ્વાશ ળૂડક શમડણ િાળે શમાજને ઉયગી બની રષ ેતેળા શક્ષક 
તૈયાર કરળાના ઉમદા આયથી છેલ્ા ચાશ ળવડથી શાંસ્થા કાયડરત છે. ળવડ 2020-21 શાંસ્થા માટેનુાં 
સળુણડ મષત્શળ ળવડ છે. શાંસ્થામાાં શમદૃ્ધ સુ્તકાય છે , જેમાાં શક્ષણના શાંદિોન શક્ષક, તાીમાથીઓ 
અને શમાજના શદસ્ય િરરુ ઉયગ કરી રહ્યા છે.શાંસ્થાના અધ્યાક શળશળધ શાંધનકાયડ માટે 
પ્રયત્ની છે અને રાજયની યશુનળશીટીના Ph.D ના શળદ્યાથીઓને માગડદડન આે છે. શાંસ્થાના અધ્યાક 
શક્ષમ અને શમશિતિાળે શળદ્યાથીઓના, તાીમાથીઓના રાજ્યના શક્ષક, આચાયોના શામર્થયડ માટે અથાગ 
પ્રયાશ કરી રહ્યા છે.   

     ઉચ્ચગણુળત્તા અને શાંબાંશધત ઉચ્ચ શક્ષણ શાંસ્થામાાં તાીમાથીઓને આળામાાં આળી રહ્ુાં છે.ળતડમાન 
શમયામાાં તાીમાથીઓને ટેતનજી , કુશિમ બદુ્ધદ્ધમત્તા , મીન શનિગ ,પ્રદત્ત શળજ્ઞાન જેળાાં ઉિરતાાં ક્ષેિ 
અને વ્યળશાયમાાં જ્ઞાન અને શમજ મલી રષ ેતે રદામાાં શાંસ્થા પ્રયત્ની છે રાષ્ટ્રીય શક્ષણનીશત 2020 
માાં ગાણણશતક શળચાર અને ગણણત તેમજ શળજ્ઞાન અને ટેતનજીને ળધ ુમષત્ળ આળામાાં આળે છે. શાંસ્થા 
આ માટે શળશળધ શળવયના તજજ્ઞને આમાંશિત કરે છે ચચાડ ,શળચારણા ના આધારે ઉચ્ચ શક્ષણમાાં ગણુળત્તા 
માટેના નક્કર શાષ સચૂન મેલળે છે તેમજ સચુારુ રીતે તેન ઉયગ અધ્યયન-અધ્યાન 
કાયડમાાંશ ાંશમણત થાય તે અથે પ્રયત્ની છે.શક્ષણ નીશત 2020ના અમીકરણમાાં શક્ષક દ્વારા ઉજ્જળલ 
રાંરાઓનુાં શર્જન થાય તેળા પ્રયત્ન શાંસ્થા દ્વારા કરળામાાં આળે છે. તાીમાથીઓના બોદ્ધદ્ધક સ્તરને ળધ ુ
ઉન્નત બનાળળા પ્રેરક કાયડિમ શાંસ્થા દ્વારા આયજજત કરળામાાં આળે છે.    
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કામયળાા નોંધણી શલુ્ક: 150 રૂ. ( યજજસ્ટે્રળન વભમે આી ળકાળ)ે 
આનુાં રજજસ્ટે્રન ગગૂ ણિંક દ્વારા કરી શાંયજક/ પ્રયગાલા શાંળાષકને WhatsApp કર. 
GOOGLE registration form LINK:https://forms.gle/RPj4FSSxeAGZp8YT6 
 
વાંકય  સતૂ્ર: ડ.જજતેકુભાયકે.તરાટી : શનદેળક (9898440236) dr.jiteshtalati@yahoo.com 
ડ.કભરનમન ફી. યભાય : વાંમજક (9825398809) pankdrishti_lect@yahoo.co.in 

 ડૉ.શભરનકુભાય ફી.ળાશ : ભાગયદળયક (9428151670) milan51670@gmail.com  
  
કામયળાા શલળે: 
Science and Maths is subject of learning and doing. 
NEP -2020ભાાં ળાા અને ભશાશલધારમભાાં આગાભી લોભાાં શલધાથીઓનપ્રલેળ લધે અને 
ભશત્તભ શલધાથીઓ ઉચ્ચશળક્ષણ સધુી શોંચે તે ભાટેના પ્રમત્નને આલકામાય છે. ળાા શળક્ષણ લધ ુ
રુલચકય ફને તે અથે શલમ ળીખલલાની શલશલધ પ્રયકુ્તતઓની અજભામળ જરુયી ફને છે. ગલણત 
અને શલજ્ઞાન શલમ જ અવયકાયક યીતે ળીખલલા પ્રવ્રશુત્તભમ ફનાલલાભાાં આલે ત શલધાથીઓ 
શલમને વયતાથી ળીખી ળકળે.કામયળાાન મખુ્મ શતે ુઆલતીકારના શળક્ષકને ગલણત અને 
શલજ્ઞાન શલમક પ્રવશૃત્તઓ દ્વાયા શળક્ષણ શલમક શલચાયત કયલાન મખુ્મ છે.કામયળારા દ્વાયા 
શલમાાંગને વય , આનાંદદામક , રુલચકય અને લચતનળીર ફનાલલા ભાટે શળક્ષક કેલી અગાઉથી 
તૈમાયી કયી ળકે તે  

1. ડ. શભરનકુભાય ફી. ળાશ ( એવશવએટ પ્રપેવય 9428151670) 

2. ડ. ળાંકયબાઇ એર. જાદલ( એવશવએટ પ્રપેવય 9825277342) 

3. ડ. કભરનમન ફી.યભાય( એવશવએટ પ્રપેવય 9825398809) 

4. ડ. ભનજબાઇ વી. તરાજજમા( એવશવએટ પ્રપેવય 9427631341) 

5. ડ. શભનાક્ષીફેન વી.લાલણમા ( આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય 9427871740) 

6. ડ. રીનાફેન વી, ટેર ( આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય 9427683264) 

7. ડ. શરયળચાંદ્ર એવ. યાઠડ( આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય 9426522568) 

8. શ્રી.શપ્રમાાંળબાઇ એન. બ્રહ્મબટ્ટ ( શલજ્ઞાન પ્રમગળાા વાંલાશક 9624567496) 

શ્રરી આય.ી અનડા કરેજ ઓપ એજ્યકેુળન ફયવદ  

State Level Workshop: ABL in Maths & Science Pedagogy 

https://forms.gle/RPj4FSSxeAGZp8YT6
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કામયળાા : ગલણત – શલજ્ઞાન –પ્રવશૃત દ્વાયા અધ્મમન 
તા: 25:09:2021 ( ળશનલાય) 

 

 

 

અ.નાં. 
 

 

વભમ 

 

શલગત 

 

1 

 

9:00 થી 10:00 

 

યજજસ્ટે્રળન : ચા – અલ્ાશાય 

 

2 

 

 

10:00 થી 11:00  
ઉદઘાટન – અશતથી શલળે:ચાલીરૂ લતતા 

આચામયશ્રી(ડ.કલ્ેળ ાઠક) 
 આઇ.આઇ.ટી.ઇ. ગાાંધીનગય 

 

3 

 

11:00 થી 11:45 

 

તજજ્ઞીમ વાંફધન ડ.જે.કે.તરાટી  
 

 

4 

 

11:45 થી 12:30 

 

તજજ્ઞીમ વાંફધન ડ.એભ.ફી.ળાશ ( ગલણત 
શલજ્ઞાન ્પ્રવશૃત્ત દ્વાયા મલૂ્મ શનષ્ન્નતા) 

 

5 

 

12:30 થી 01:30  
 

બજન શલયાભ 

 

6 

 

1:30 થી 03:00  
 

ગલણત શલમક પ્રવશૃત્તઓ અધ્મમન  
( ડ. કભરનમન યભાય) 

 

7 

 

3: 00 થી 4:30 
શલજ્ઞાન શલમક પ્રવશૃત્તઓ અધ્મમન  

( ડ. કભરનમન યભાય) 

 

8 
 

4: 30 થી 5:00 

 

 

વભાન : પ્રશતણ: પ્રભાણત્ર 

 

 

 

 

 

કાયડિમની રૂરેખા 
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શ્રી આય.ી.અનડા કરેજ ઓપ એજ્યકેુળન, ફયવદભાાં ગલણત-શલજ્ઞાનશલમભાાં 
પ્રવશૃત્ત અધ્મમન ય યાજ્મકક્ષાન લકયળ 

ગલણત અને શલજ્ઞાન શલમને વય ફનાલલા ભાટે તેભજ ળાાના શલધાથીઓ ઉચ્ચ શવદ્ધિ તયપ 
લધ ુપે્રયામ તેલા સચૂન  NEP- 2020ભાાં યજૂ કયલાભાાં આલેરા છે. ભાધ્મશભક તેભજ ઉચ્ચત્તય 
ભાધ્મશભક ળાાભાાં બાશલ શળક્ષક ફનલાની તારીભ રેતા શળક્ષક ભાટે ગલણત અને શલજ્ઞાન શલમ 
પ્રવશૃત્તભમ ફનાલલા તાયીખ 25-09-2021 ળશનલાયના યજ શ્રી આય.ી.અનડા કરેજ ઓપ 
એજ્યકેુળન, ફયવદભાાં ગલણત-શલજ્ઞાન શલમભાાં પ્રવશૃત્ત અધ્મમન ય યાજ્મકક્ષાન લકયળ 
મજામ. લકયળભાાં આઇ.આઇ.ટી.ઇ. ગાધીનગયના ડીન અને આચામયશ્રી ડૉ.કલ્ેળ ાઠક વાશફેે 
જીલનભાાં પ્રવશૃત્તનુાં ભનલૈજ્ઞાશનક ભશત્લ દળાયલત ુપે્રયણાદામી કીનટ લતતવ્મ યજૂ કયુય. કામયળાાભાાં 
કરેજના આચામયશ્રી ડ.જજતેકુભાય તરાટીએ શનદેળક , વાંસ્થાના એવશવએટ પ્રપેવય ડૉ.શભરન 
ળાશ ભાગયદળયક તેભજ ડૉ.કભરનમન યભાય લકયળના વાંમજક તયીકે ભશૂભકા શનબાલી 
કામયળાાને વપ ફનાવ્મ. કામયળાાભાાં ભધ્મગજુયાતની 
ફી.એડ. કરેજભાાં અભ્માવ કયતા 80 તારીભાથીઓએ બાગ 
રીધ. કામયળાાભાાં ગલણત અને શલજ્ઞાનના પ્રદળયન અને 
શલશલધ પ્રવશૃત્તઓ લડે બાશલ શળક્ષકને વાંસ્થાના શલમ તજજ્ઞ 
દ્રાયા રાબાક્ન્લત કયલાભાાં આવ્મા. તાયીખ: 27-09-2021 
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