
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા. 
સત્ર આયોજન : જૂન-2022 થી મે-2023 

જૂન- 2022 
 વિશ્વ પર્યાિરણ દિિસની ઉજિણી (5-6-2022) 
 વિશ્વ ર્ોગ દિિસની ઉજિણી- વિદ્યયર્થીઓ દ્વયરય કયર્ાક્રમ (21-6-2022)   
 નિય વિદ્યયર્થીઓ મયટેની પ્રિેશ પ્રદક્રર્ય (Admission Procedure) 

જુલાઇ- 2022 
 NAAC Peer Team Visit (5 to 7th July 2022)  
 વિશ્વ િસ્તી દિિસ પર કયર્ાક્રમો (11-7-22)  
 નિય પ્રિેશ પયમેલય વિદ્યયર્થીઓ મયટે અભિમખુતય કયર્ાક્રમ (14-7-22 to 18-7-22) 
 સ્િયગત અને સયાંસ્કૃવતક કયર્ાક્રમ (સત્ર-3 નય વિદ્યયર્થીઓ દ્વયરય) 
 દકડની જાગવૃત કયર્ાક્રમ  

ઓગસ્ટ-2022 
 દિરોશીમય દિિસ પર વ્ર્યખ્ર્યન / િયાંચન (6-8-22)  
 સ્િયતાંત્ર્ર્ દિનની ઉજિણી તર્થય મિયિેિિયઇ િેસયઇની પણુ્ર્વતવર્થ વનવમત્તે પ્રયસાંભગક કયર્ાક્રમ (15-8-22)  
 િન વિિયગની તયલીમ 

સપ્ટેમ્બર-2022 
 વશક્ષક દિિસની ઉજિણી (5-9-22) 
 આંતરરયષ્ટ્રીર્ સયક્ષરતય દિનની ઉજિણી (8-9-22) 
 દિન્િી દિિસની ઉજિણી (14-9-22) 
 ઓઝોન દિિસ કયર્ાક્રમ (16-9-22) 
 રયષ્ટ્રીર્ સેિય ર્ોજનય દિિસની ઉજિણી (24-9-22)  
 ગ્રયમ વશભિર (19-9-22 ર્થી 23-9-22)   
 SIRDની તયલીમ  

ઓક્ટોબર-2022 
 ગયાંધી જર્ાંવતની ઉજિણી (2-10-22)  
 રેંદટર્ય િયરસની ઉજિણી (સમિૂ કયાંતણ) 
 પિિીિયન સમયરાંિ (18-10-22)  
 IFFCO કલોલની તયભલમ મલુયકયત  
 ઊંજા મયકેટીંગ ર્યડા અને પયટણની Exposure Visit 
 NCUI, દિલ્િીમયાં સિકયર વ્ર્િસ્ર્થયપનની તયલીમ  
 દિિયળીની રજાઓ (24-10-2022 ર્થી 05-11-2022) 

નવેમ્બર-2022 
 વપ્રભલમીનરી પરીક્ષયઓ 
 સત્રયાંત પરીક્ષયઓ (28-11-2022 ર્થી શરૂ)  

ડિસેમ્બર -2022 
 નિય સત્રની શરૂઆત  
 Water Resource Management ની તયલીમ  
 Presentations under Project Management Module (સત્ર-4) 
 Internship Process and Finalization (સત્ર-4) 



 પજૂ્ર્ શ્રી નયરયર્ણિયઇ િેસયઇ સ્મવૃત વ્ર્યખ્ર્યન (24-12-2022) 
 Sessions on “Personality development, attitude grooming and Body language” (સત્ર-4) 
 Presentation of Students on ‘Introduction of the organisation and proposed planning during internship” 

(સત્ર-4) 
 વિદ્યયર્થીઓન ેઇન્ટનાશીપ મયટેનય પરિયનગી પત્રોનુાં વિતરણ (સત્ર-4)  

જાન્દ્યઆુરી-2023 
 શ્રી મિયિેિ િેસયઇ સમજસિેય પરુસ્કયર કયર્ાક્રમનુાં જીિાંત પ્રસયરણ ( 1-1-2023) 
 Village Study Module અંતગાત ગ્રયમ અભ્ર્યસ  
 મકરસાંક્રયાંવત પિાની પદરસરમયાં ઉજિણી (14-1-2023) 
 પ્રજાસત્તક દિન વનવમત્ત ેધ્િજિાંિન તર્થય રમતોત્સિ (26-1-2023) 
 ગયાંધી વનિયાણદિન વનવમત્ત ેકયર્ાક્રમ (30-1-2023) 
 અધ્ર્યપકો દ્વયરય સત્ર 4 નય વિદ્યયર્થીઓની પ્રર્થમ ઇન્ટનાશીપ વિઝીટ અન ેમલૂ્ર્યાંકન 

ફેબ્રઆુરી-2023 
 પજૂ્ર્ કસ્તરુિય જન્મજર્ાંવત પદરિયર મેળો (22-2-2023) 
 પજૂ્ર્ સ્િ. મોરયરજીિયઇ િેસયઇ જન્મજર્ાંવત પ્રયર્થાનયસિય  (28-2-2023) 

માર્ચ-2023 
 આંતરરયષ્ટ્રીર્ મદિલય દિન વનવમત્ત ેકયર્ાક્રમ - Gender Sensitization Programme 
 અધ્ર્યપકો દ્વયરય સત્ર 4 નય વિદ્યયર્થીઓની દ્વદ્વતીર્ ઇન્ટનાશીપ વિઝીટ અન ેમલૂ્ર્યાંકન  

એવિલ-2023 
 સત્ર 4 નય વિદ્યયર્થીઓનય ઇન્ટનાશીપ અિિેયલનુાં સિવમશન અને મલૂ્ર્યાંકન 
 Campus Interview for the students of final year 
 પજૂ્ર્ સ્િ. મોરયરજીિયઇ િેસયઇ પણૂ્ર્વતવર્થ વનવમત્ત ેપ્રયર્થાનયસિય  (10-4-2023) 
 વપ્રભલમીનરી પરીક્ષય 

મે -2023 
 સત્રયાંત પરીક્ષયઓ (02-05-2023ર્થી શરુ)  
 િેકેશન  

નોંધ –  

1. Covid-19 ની અવનવિતતયને કયરણે સરકયરશ્રી તમેજ ગજૂરયત વિદ્યયપીઠ દ્વયરય નક્કી કરયર્લે નીવત અને વનિેશને 
ધ્ર્યનમયાં રયખીને ઉપરોક્ત આર્ોજનમયાં ફેરફયરની શક્યતયઓ છે.  

2. વિદ્યયર્થીઓનય મેન્ટરીંગ અને કયઉન્સલેીંગની જિયિિયરી જે-ત ેસાંશોધન મયગાિશાકની રિશે ેતમેજ પખિયદડર્યમયાં એક 
િખત આ અંગનેી િેઠક ર્ોજિયમયાં આિશ.ે 

3. વિદ્યયિયચસ્પવતનય વિદ્યયર્થીઓ સત્રમયાં એક િયર પોતયનય સાંશોધન વિષર્ની ચચયા પયરાંગતનય વિદ્યયર્થીઓ સયર્થ ેકરશ.ે. 
4. િર મદિન ેિિયરનય એક વનષ્ટ્ણયાંતનુાં વ્ર્યખ્ર્યન ર્ોજિયમયાં આિશે.  
5. આંતદરક કસોટીનુાં આર્ોજન િર માંગળિયરે સિયરે 11:00 ર્થી !2:00 િરવમર્યન કરિયમયાં આિશે.  
6. Covid-19 ની અવનવિતતયને કયરણે સાંગીતનય િગોનુાં આર્ોજન કરિયમયાં આિેલ નર્થી.  
7. સમર્યાંતરે જાગવૃત કે ઝાંિેશ સાંિાંવધત પ્રવવૃત્ત/લોક ઉપર્ોગી ચચયા ર્ોજિયમયાં આિશે, જેમયાં શકૈ્ષભણક જાગવૃત, 

પર્યાિરણનુાં જતન, વ્ર્સન-મકુ્ક્ત, સ્િચ્છતય, આરોગ્ર્- પોષણ, સ્ત્રી-સશક્ક્તકરણ, જેિય વિષર્ોનો સમયિશે કરિયમયાં 
આિશે. (Social Initiatives by Students) 

8. આ ઉપરયાંત વિવિધ તિિેયરોની ઉજિણી વિદ્યયર્થીઓ દ્વયરય કરિયમયાં આિશ.ે  
 

*********  



વવભાગની વવવવધ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  

જૂન-2022 થી મે-2023 
ક્રમ િવવૃિઓ સેવકના નામ 
1 ઉપયસનય ડૉ. અમીષય શયિ; ડૉ. િયવિન પટેલ 
2 નોટીસ િોડા ડૉ. લોકેશ જૈન; ડૉ. સતીષ પટેલ 
3 કયર્ાક્રમો અન ેસાંચયલન : પ્રિયસ, મલુયકયત અન ેખયસ દિિસની 

ઉજિણી 
વ્ર્યખ્ર્યનમયળય, એલ્યમુની એસોવસર્શેનની પ્રવવૃત્તઓ, િગેરે... 

ડૉ. લોકેશ જૈન; ડૉ. સતીષ પટેલ  

4 ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત ડૉ. રયજીિ પટેલ; ડૉ. અમીષય શયિ 
5 ડોક્યમુેન્ટેશન અન ેકોમ્પ્યટૂર, મયઇક, કેમેરય િગેરે મેન્ટેનન્સ 

(ક્લયસરૂમ મયટેની શકૈ્ષભણક સયમગ્રીની વ્ર્િસ્ર્થય) 
ડૉ. સતીષ પટેલ; ડૉ. િયવિન પટેલ; શ્રી 
અક્ષર્ પદિર્યર 

6 કયાંતણ ડૉ. રયજીિ પટેલ; ડૉ. અમીષય શયિ 
7 પ્રવવૃત્ત અિિેયલ ડૉ. લોકેશ જૈન 
8 સેવમનયર, ્લસેમેન્ટ તર્થય વિિયગની સફયઇ – જાળિણી ડૉ. મયરુી ફયમાર; ડૉ. સતીષ પટેલ 

9 વિિયગીર્ લયઈબ્રેરી ડૉ. અમીષય શયિ; ડૉ. સતીષ પટેલ 

10 પદરસર જાળિણી શ્રી જનક પટેલ; ડૉ. મનિર મકિયણય 
11 ગ્રયમવશભિર, એડવમશન પ્રદક્રર્ય ડૉ. રયજીિ પટેલ; ડૉ. સતીષ પટેલ 

 

વવભાગની વવવવધ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  

જૂન-2022 થી મે-2023 
ક્રમ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ સેવકના નામ 

1 િયગ-િગીચય, કાંપોસ્ટ, કેમ્પપસ ડેિલપમેન્ટ, દકચન ગયડાન   ડૉ. રયજીિ પટેલ 

ડૉ. મયરુી ફયમાર 

ડૉ. લોકેશ જૈન 

શ્રી જનક પટેલ 

2 કમ્પ્યટુર િયડાિેર, નેટિકા, આઇ-કયડા ડેિલપમેન્ટ, લમેીનશેન અન ેસ્પયઇરલ 
િયઇન્ડીંગ 

ડૉ. સતીષ પટેલ 

ડૉ. િયવિન પટેલ 

શ્રી અક્ષર્ પદિર્યર 

3 િને્ડીક્રયફ્ટસ અન ેસતૂરની આંટીનુાં કયમ  ડૉ. અમીષય શયિ 

4 સરુ્થયરીકયમ ્લમમ્પિિંગ,ઇલેક્રીક િકા ડૉ. રયજીિ પટેલ 

ડૉ. મનિર મકિયણય 
 

***** 


