
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કને્દ્ર, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધજેા. 

સત્ર આયોજન : ડિસમે્બર -2018 થી મ ે-2019 (સત્ર-2 અન ેસત્ર-4 માટે) 

સપ્તાહ સાંભવવત તારીખ કાયયક્રમ નોંધ 

 

ડિસમે્બર -18 

1  5-12-18 સાંશોધન વનબાંધની મૌવખક પડરક્ષા સત્ર-3 

6 થી 12-12-18 Training on Water Resource Management by Arid Communities 
and Technologies, Bhuj  

સત્ર-2 તથા સત્ર-

4ના વવ.ઓ. 

2 15 થી 31-12-18  Village Study Module અાંતગયત ગ્રામ અભ્યાસ  સત્ર-2  

3 17 થી 23-12-18 ઉન્દ્નત ભારત અવભયાન અાંતગયત રાાંધજેા અને સોનીપુર ગામોમાાં સવે અને વવવવધ 

કાયયક્રમો 

 

 21 થી 22-12-18 Multidisciplinary National Conference on “Role of Cooperatives for 
Sustainable Rural Development”  

 

4 24-12-18 પૂજ્ય શ્રી નારાયણભાઇ દેસાઇ સ્મૃવત વ્યાખ્યાન   

 29-12-18 વવદ્યાથીઓને ઇન્દ્ટનયશીપ માટેના પરવાનગી પત્રોનુાં વવતરણ  સત્ર-4  

 

જાન્દ્યઆુરી-19 
1 1-1-19 Village Study Module અાંતગયત ગ્રામ અભ્યાસ અહેવાલની પ્રસ્તુવત અને 

સબવમશન  

સત્ર-2 

 1-1-19 શ્રી મહાદેવ દેસાઇ સમજસેવા પુરસ્કાર કાયયક્રમનુાં જીવાંત પ્રસારણ  

3 14-1-19 મકરસાંક્રાાંવત પવયની પડરસરમાાં ઉજવણી  

4 26-1-19 પ્રજાસત્તક ડદન વનવમતે્ત ધ્વજવાંદન તથા રમતોત્સવ  

5 28 થી 29-1-19 SIRD દ્વારા ગ્રામવવકાસની યોજનાઓ વવશ ેતાવલમ  

 30-1-19 ગાાંધી વનવાયણડદન વનવમતે્ત કાયયક્રમ  

  અધ્યાપકો દ્વારા સત્ર 4 ના વવદ્યાથીઓની પ્રથમ ઇન્દ્ટનયશીપ વવઝીટ અને મૂલયાાંકન  

 

ફબે્રઆુરી-19 
3 22-2-19 પૂજ્ય કસ્તુરબા જન્દ્મજયાંવત પડરવાર મેળો   

4 25-2-19 APMC, ઊંઝાની મુલાકાત  

 28-2-19 પૂજ્ય સ્વ. મોરારજીભાઇ દેસાઇ જન્દ્મજયાંવત પ્રાથયનાસભા    

 

માર્ય-19 
1 8-3-19 આાંતરરાષ્ટ્રીય મવહલા ડદન વનવમતે્ત કાયયક્રમ - Gender Sensitization  

1/2  શૈક્ષવણક પ્રવાસ  

3 થી 4  અધ્યાપકો દ્વારા સત્ર 4 ના વવદ્યાથીઓની વદ્વતીય ઇન્દ્ટનયશીપ વવઝીટ અને મૂલયાાંકન   

 

એવપ્રલ-19 
1 તા.1 થી 7-4-19 Campus Interview for the students of final year  

2 8-4-19 થી વપ્રવલમીનરી પરીક્ષાઓ  

 10-4-19 પૂજ્ય સ્વ. મોરારજીભાઇ દેસાઇ પૂણ્યવતવથ વનવમતે્ત પ્રાથયનાસભા    

3 18-4-19 સત્રાાંત પરીક્ષાઓ  

 

મે-19 
1  સેવા, સુઘિ, સાબરમતી આશ્રમ, વોટરમેન ઇન્દ્િસ્રી, વગેરેની મુલાકાત  

2  સાંશોધન અભ્યાસ માટેની તૈયારીઓ, સાંદભય સાવહત્યનુાં અધ્યયન તથા માવહતી 

એકત્રીકરણની પૂવયતૈયારીઓ 

સત્ર-2 

 

નોંધ –  

1. ઉદ્યોગ પ્રવૃવત્તના જૂથ પ્રમાણે મેન્દ્ટરીંગ અને કાઉન્દ્સેલીંગની જવાબદારી જે-તે સેવકની રહેશે તેમજ પખવાડિયામાાં એક વખત આ અાંગેની બેઠક 

યોજવામાાં આવશે. 

2. વવદ્યાવાર્સ્પવતના વવદ્યાથીઓ સત્રમાાં એક વાર પોતાના સાંશોધન વવષયની ર્ર્ાય પારાંગતના વવદ્યાથીઓ સાથે કરશે.. 

3. દર મવહને બહારના એક વનષણાાંતને વવભાગમાાં વ્યાખ્યાન માટે બોલાવવામાાં આવશે. 



4. દર માંગળવારે અઠવાડિક પરીક્ષા અને દર બુધવારે વવભાગીય સેવમનાર રહેશે. 

5. દર ગુરુવારે સાંગીતના વગોનુાં આયોજન કરવામાાં આવશ.ે (તજજ્ઞ: વક્ષવતબેન ભટ્ટ) 

6. દર મવહને એક વખત જાગૃવત કે ઝૂાંબેશ સાંબાંવધત પ્રવૃવત્ત/લોક ઉપયોગી ર્ર્ાય યોજવામાાં આવશે જેમાાં શૈક્ષવણક જાગૃવત, પયાયવરણનુાં જતન, 

વ્યસન-મુવતત, સ્વચ્છતા, આરોગ્ય- પોષણ, સ્ત્રી-સશવતતકરણ, જેવા વવષયોનો સમાવેશ કરવામાાં આવશે. (Social Initiatives by 

Students) 

7. આ ઉપરાાંત વવવવધ તહેવારોની ઉજવણી વવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાાં આવશ.ે  

8. દર અઠવાડિયે બે અલગ અલગ ડદવસોમાાં અધ્યાપકો છાત્રાલયની સાાંજની પ્રાથયનામાાં જોિાશે (નીર્ે મુજબ) 

 શુક્રવાર - (1) રાજીવભાઇ    (2) રાજીવભાઇ   (3) રાજીવભાઇ    (4) રાજીવભાઇ 

 માંગળવાર - (1) મયુરીબેન    (2) લોકેશભાઇ   (3) સતીષભાઇ    (4) અમીષાબેન 

 

*********  



વવભાગની વવવવધ પ્રવવૃત્તઓ માટેની સવેકોની જવાબદારીઓ  

ડિસમે્બર -2018 થી મ ે-2019 (સત્ર-2 અન ેસત્ર-4 માટ)ે 

ક્રમ પ્રવવૃત્તઓ સવેકના નામ 

1 ઉપાસના િૉ. અમીષા શાહ 

શ્રી ભાવવન પટલે 

2 નોટીસ બોિય િૉ. લોકેશ જૈન 

િૉ. સતીષ પટેલ 

3 કાયયક્રમો અને સાંર્ાલન : પ્રવાસ, મુલાકાત અને ખાસ ડદવસની ઉજવણી 

વ્યાખ્યાનમાળા, એલયુમની એસોવસયેશનની પ્રવૃવત્તઓ, વગેર.ે.. 

િૉ. લોકેશ જૈન 

િૉ. સતીષ પટેલ  

4 ઉદ્યોગ પ્રવૃવત્ત િૉ. અમીષા શાહ 

5 િોતયુમેન્દ્ટેશન અને કોમ્પ્યૂટર, માઇક, કેમેરા વગેરે મેન્દ્ટેનન્દ્સ (તલાસરૂમ માટેની શૈક્ષવણક 

સામગ્રીની વ્યવસ્થા) 

િૉ. સતીષ પટેલ 

શ્રી ભાવવન પટલે 

શ્રી આવશષ વમાય 

6 કાાંતણ િૉ. રાજીવ પટલે 

િૉ. અમીષા શાહ 

7 પ્રવૃવત્ત અહેવાલ િૉ. લોકેશ જૈન 

8 સેવમનાર, પ્લેસમેન્દ્ટ તથા વવભાગની સફાઇ – જાળવણી િૉ. મયુરી ફામયર 

9 વવભાગીય લાઈબ્રેરી િૉ. અમીષા શાહ 

10 પડરસર જાળવણી શ્રી જનક પટેલ 

િૉ. મનહર મકવાણા 

11 પદયાત્રા, એિવમશન પ્રડક્રયા િૉ. રાજીવ પટલે 

િૉ. સતીષ પટેલ 

 

વવભાગની વવવવધ ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્તઓ માટેની સવેકોની જવાબદારીઓ  

ડિસમે્બર -2018 થી મ ે-2019 (સત્ર-2 અન ેસત્ર-4 માટ)ે 

ક્રમ ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્તઓ સવેકના નામ 

1 બાગ-બગીર્ા, કાંપોસ્ટ, કેમ્પસ િેવલપમેન્દ્ટ, ઇલેતરીક વકય, વગેર ે િૉ. રાજીવ પટલે 

િૉ. મનહર મકવાણા 

2 કમ્પ્યુટર હાિયવેર, નેટવકય, આઇ-કાિય િેવલપમેન્દ્ટ, લેમીનેશન અન ેસ્પાઇરલ બાઇન્દ્િીંગ િૉ. સતીષ પટેલ 

શ્રી ભાવવન પટલે 

શ્રી આવશષ વમાય 

3 ડકર્ન ગાિયન િૉ. લોકેશ જૈન 

િૉ. મનહર મકવાણા 

4 હેન્દ્િીક્રાફ્ટસ િૉ. અમીષા શાહ 

5 બેકરી અને ખાદ્ય વસ્તુઓ િૉ. મયુરી ફામયર 

6 પ્લમમ્બાંગ િૉ. મનહર મકવાણા 

7 Seasonal Products િૉ. મયુરી ફામયર 

***** 


