ચીફ પેટ્રન
ડૉ. ટી. એસ. જોષી 
નનયામક , જીસીઇઆરટી, ગાાંધીનગર

પેટ્રન
શ્રી બી. સી. સોલાંકી
સચચવ , જીસીઇઆરટી, ગાાંધીનગર

કોન્ફરન્સ ડાયરે કટર
ુ વાણી 
ડૉ. આર.સી. મલ
પ્રાચાયય, ડાયટ, કઠલાલ

કોન્ફરન્સ કો-ડાયરે કટર
ડૉ. રાઘવજી માધડ 
રીડર, જીસીઇઆરટી, ગાાંધીનગર

શ્રી મનોજભાઇ કોરડીયા 
રીસચય એસોનસએટ, જીસીઇઆરટી, ગાાંધીનગર

કોન્ફરન્સ કન્વીનર
શ્રી દક્ષાબેન પાઠક
પ્રાચાયય, ડાયટ, અમરે લી

ડૉ. ત ૃપ્તિબેન પારે ખ
રીસચય એસોનસએટ, જીસીઇઆરટી, ગાાંધીનગર

કોન્ફરન્સ કો-ઓડીનેટર
ડૉ. સરુ ે શ ઢીલા






લેક્ચરર, ડાયટ, અમરે લી (મો. ૯૯૦૯૫૨૧૩૪૩)





જીસીઇઆરટી – ગાાંધીનગર આયોજજિ
રાજય કક્ષાની કોન્ફરન્સ



ગાાંધીજીન ાંુ નશક્ષણ દશયનઃ
આજ અને આવિી કાલ
િા.૧/ ૧૦ /૧૮ થી ર/ ૧૦ /૧૮



સ્થળ 

જીસીઇઆરટી 
સેકટર–૧ર. ગાાંધીનગર.

પેપર માટેની સબ થીમ

કાયય સ ૂચચ

૧. બનુ નયાદી નશક્ષણ

ુ વજન્ય નશક્ષણ
ર. અનભ

૩. નશક્ષણ દ્વારા સ્વાવલાંબન

૪. શાાંનિ માટેન ાંુ નશક્ષણ

પ.સમવાયી નશક્ષણ

૬. નશક્ષણ અને જીવન ઘડિર

૭. ગાાંધી દશયન અને મ ૂલ્યો

૮. ગાાંધી દશયન અને કન્યા કેળવણી

૯. ગાાંધી દશયન અને સવોદય





૧૦. ગાાંધી નવચાર અને રાષ્ટ્ટ્ર નનમાયણ

રજીસ્ટ્રેશન માટેની માગય દનશિકા : 
ુ રાિી (શ્રનુ િ ફોન્ટ) ભાષામાાં સ્વીકાયય રહેશે.
૧. પેપર અંગ્રેજી અને ગજ

પ્રથમ દદવસ (િા. ૦૧- ૧૦ -ર૦૧૮)
રજીસ્ટ્રેશનઃ

બપોરના ૯.૩૦ થી ૧૦.૦૦

ઉદ્દઘાટન સમારોહ



દક-નોટ એડ્રેસ
પ્રેરક ઉદ્દબોધનો

સવારના ૧૦.૦૦ થી ૧ર.૩૦

ભોજન નવરામ

બપોરના ૧ર. ૩૦ થી ૧. ૩૦

પેપર પ્રેઝન્ટેશન

બપોરના ૧. ૩૦ થી ૬. ૦૦



ર. કોન્ફરન્સમાાં ઉપસ્સ્થનિ વખિે પેપરની ર હાડય કોપી ચબનચ ૂક લાવવી.
ુ ીમાાં નીચેના કય.ુ આર. કોડને સ્કેન કરી
૩. િા. ૨૭/૯/૧૮ સધ
ઓનલાલઇન રજીસ્ટ્રેશન -પેપર અપલોડ કરવ.ાંુ 

બીજો દદવસ (િા. ૦ર- ૧૦ -ર૦૧૮)
પેપર પ્રેઝન્ટેશન

સવારના ૯.૧પ થી બપોરના ૧ર. ૩૦

ભોજન નવરામ

બપોરના ૧ર. ૩૦ થી ર. ૦૦

સમાપન સમારોહ

બોપરના ર.૦૦ થી ૩.૦૦

સેમીનારમાાં સહભાગીિા માટેની પાત્રિા


ડાયટ – લેક્ચરર, રીસચય એસોસીએટ (જીસીઇઆરટી)



યનુ નવનસિટી અને સાંલગ્ન કોલેજ ફેકલ્ટી 



અધ્યાપન માંદદરના અધ્યાપકો



બી.આર.સી./ સી.આર.સી./ બી.આર.પી



માન્ય શાળાના નશક્ષકો અને આચાયો



પીએચ. ડી. અને અનસ્ુ નાિક કક્ષાના નવદ્યાથીઓ



બી.એડ્ .ના િાલીમાથીઓ







