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VIVEKANANDA TEACHER TRAINING AND RESEARCH CENTRE 

From October 2008 to December 2008 

 
October-2008  

OOnn  0022tthh    OOccttoobbeerr  --22000088: GGaannddhhii  JJaayyaannttii  wwaass  cceelleebbrraatteedd  wwiitthh  ggrreeaatt  

gguussttoo  iinn    aa  vviieeww  ttoo  nnuurrttuurree  ggoooodd  qquuaalliittiieess  ooff  GGaannddhhiijjii  lliikkee  DDiiggnniittyy  ooff    

LLaabboouurr,,  TTrruutthh,,  NNoonn--vviioolleennccee,,  SSaaccrriiffiiccee  aanndd  PPeeaaccee  aammoonngg  tthhee  tteeaacchheerr  

ttrraaiinneeeess..OOnn  tthhee  eevvee  ooff  cceelleebbrraattiioonn    aallll  tthhee  ssttaaffff  aanndd  ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss  

cchhaanntteedd  BBhhaajjaannss  aanndd  MMrr..VVaassuu  ggaavvee  aa  ttaallkk  oonn  GGaannddhhiijjii’’ss  lliiffee    aanndd  hhiiss  

rroollee  iinn  IInnddiiaann  IInnddeeppeennddeennccee..  
 

On 20th  OOccttoobbeerr 2008::  CCoo--oorrddiinnaattiioonn  bbooaarrdd  vviissiitteedd  oouurr  ccoolllleeggee  

lleeaaddeedd  bbyy  MMrrss..  GGaayyaatthhrrii,,  lleeccttuurreerr  iinn  DDIIEETT,,  MMyyssoorree  aanndd  MMrr..BBaassaavvaannnnaa,,  

PPrriinncciippaall  ooff  JJ..SS..SS..  DD..EEdd  CCoolllleeggee..  TThheeyy  eennqquuiirreedd    aabboouutt  tthhee  aaccaaddeemmiicc  

aaccttiivviittiieess  aanndd  ggaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg    tthhee  wwoorrkk  

ddoonnee  ddaaiillyy,,  pprroovviiddiinngg    cceerrttaaiinn  ffaacciilliittiieess  ttoo  TTeeaacchheerr  EEdduuccaattoorrss,,  aassssiiggnniinngg  

tthhee  aassssiiggnnmmeennttss,,  hhaadd  aa  ggllaannccee  aatt  tthhee  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd  tteesstt  

ppaappeerrss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss..    EEvvaalluuaatteedd  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ddoonnee  tthhrroouugghh  vviivvaa    

ffoorr  33  eeaacchh  ffrroomm  11sstt  aanndd  22nndd  yyeeaarr  bbaattcchh. 

 

November-2008 

OOnn  11sstt  NNoovveemmbbeerr  22000088 tthhee  ccoolllleeggee  cceelleebbrraatteedd  KKaannnnaaddaa  RRaajjyyootthhssaavvaa  

iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeennttss    &&  ssttaaffff  ooff  VVTTTTRRCC..  MMrr..  PPrraassaadd  hhooiisstteedd  

tthhee  ssttaattee  ffllaagg  aanndd  ggaavvee  aa  ttaallkk  oonn  tthhee  oorriiggiinn,,  hhiissttoorryy  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

ooff  tthhee  llaanngguuaaggee..  OOnn  tthhiiss  ooccccaassiioonn  tthheerree  wweerree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppeettiittiioonnss  

lliikkee  rreeaaddiinngg  KKaannnnaaddaa,,  ddiiccttaattiioonn,,  ppaattrriioottiicc  ssoonnggss,,  ssttaattee  ssoonnggss,,  BBhhaawwaa  

GGiittaa,,  eettcc  bbyy  tthhee  kkiiddss  ooff  VVTTCCLL..    
 

On 11
th
 NNoovveemmbbeerr 08: NNaattiioonnaall  LLiitteerraaccyy  ddaayy  wwaass  cceelleebbrraatteedd  iinn  

mmeemmoorryy  ooff  DDrr..MMoouullaannaa  AAbbuull  KKaallaamm  AAzzaadd  tthhee  ffiirrsstt  eedduuccaattiioonn  MMiinniisstteerr  ooff  

IInnddeeppeennddeenntt  IInnddiiaa..  TThhee  mmaaiinn  iinntteennttiioonn  ooff  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  wwaass  ttoo  mmaakkee  

kknnoowwnn  tthhee  nneecceessssiittyy  aanndd  aaddvvaannttaaggee  ooff  eedduuccaattiioonn  ttoo  oouurr  ssttuuddeenntt  

tteeaacchheerrss..  AAllll  tthhee  ssttaaffff  aanndd  ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss  wweerree  pprreesseenntt..  IItt  wwaass  

cceelleebbrraatteedd  mmeeaanniinnggffuullllyy  bbyy  bbrriieeffiinngg  aabboouutt  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  eedduuccaattiioonn  &&  

tthhee  sstteeppss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss    bbyy  MMrr..  SSrriinniivvaass,,  tthhee  

eenngglliisshh  tteeaacchheerr  eedduuccaattoorr..    
 

On 14th
  NNoovveemmbbeerr 2008: CChhiillddrreenn’’ss  ddaayy  wwaass  cceelleebbrraatteedd  wwiitthh  ggrreeaatt  zzeeaall  

&&  zzeesstt  iinn  mmeemmoorryy  ooff  PPaannddiitt  JJaawwaahhaarrllaall  NNeehhrruu..  MMaannyy  ffuunnnnyy  ggaammeess  wweerree  



ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  ttrraaiinneeeess..  TThhee  tthheemmee  bbeehhiinndd  tthhiiss  wwaass  ttoo  iinnccuullccaattee    tthhee  

iinntteerreesstt  aanndd  aaffffeeccttiioonn    ttoowwaarrddss  tthhee  kkiiddss  iinn  ffuuttuurree. 
 

December-2008 

 

On 02nd December 2008: MMrr..PP..MMaahheesshh  aanndd  MMrr..  DD..  SSuurreesshh  KKuummaarr  wweerree  

sseenntt  ffoorr  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ttoo  tthhee  bbooaarrdd  ooff  DDIIEETT  iinn  eevvaalluuaattiinngg  DD..EEdd  tthheeoorryy  

eexxaamm  ppaappeerrss..  TThhee  pprroocceessss  wwaass  iinn  pprrooggrreessss  ffoorr  mmoorree  tthhaann  aa  wweeeekk..  
 

On 05th December 2008:  FFiirrsstt  yyeeaarr  DD..EEdd  ttrraaiinneeeess  wweerree  wweellccoommeedd  bbyy  

tthhee  sseenniioorrss..  SSttuuddeenntt  uunniioonn  wwaass  ffoorrmmeedd  ttoo  bbuuiilldd  uupp  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  

qquuaalliittyy,,  UUnniittyy,,  ccoommrraaddeesshhiipp  &&  ddiisscciipplliinnee  iinn  oouurr  ssttuuddeenntt  tteeaacchheerrss  

..DDrr..SSeeeettaarraamm,,  VViiccee  pprreessiiddeenntt  ooff  SSVVYYMM,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  pprrooggrraamm  &&  

aallssoo  ggaavvee  ttiippss  ffoorr  tthheeiirr  ffuuttuurree..  

                                            
 
 


