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સપ્તાહ સભંવસત ્રતારીખ કાવરકમ  �ોધ

ડડસેમ્ર ્ર-2019
 1 Presentatins under Priject Manaeement Midule સત-4

1 થી 7-12-19 Internship Pricess and Finalizatin સત-4

2 9 થી 28-12-19 Villaee Study Midule અંતરર્ગત ગ્રામ અભ્યાસ સત-2 

3 17-12-19 Midule- Rural Develipment Schemes  ની લેખખિત પરરિક્ષા સત-4

17-12-19    સોનીપરુિ રામમાં રિીનલ ફાઉનડેશન,   અભમદાવાદના સહયોરથી રકડની
       જગતૃત કાયર્ગકમ અભને મફત મેરડકલ તપાસ કેમપ

18 થી 21-12-19 Diplima in Ci-iperatve Manaeement (Sem-2)ની લેખખિત પરરિક્ષા  - 

ચારિ પેપરિ 
સત-4

22  થી 24-12-19    અભનરુદત પસુતક મેળો

4

24-12-19 પજૂય શી નારિાયભાી ાઇ દેસાઇ સમી તૃત વયાખયાન 
23 થી 24-12-19 Sessiins in “Persinality develipment, attude eriimine 

and Bidy laneuaee”
સત-4

26 થી 27-12-19 Presentatin io Students in ‘IIntriductin io the ireanisatin 
and pripised plannine durine internship”

સત-4

27-12-2019    રિાધંેજ રામમાં રિીનલ ફાઉનડેશન,    અભમદાવાદના સહયોરથી રકડની
       જગતૃત કાયર્ગકમ અભને મફત મેરડકલ તપાસ કેમપ

28-12-19 તવદ્યાથર્થીઓને ઇનટનર્ગશીપ માટેના પરિવાનરી પતોન ુ ંતવતરિભ સત-4 

30-12-19 Villaee Study Midule અંતરર્ગત ગ્રામ અભ્યાસ અભહવેાલની સ્તસમતુત 
અભને સબતમશન 

સત-2

જનયુાઆરી-2020
1 1-1-20 શી મહાદેવ દેસાઇ સમજસેવા પરુિસકારિ કાયર્ગકમનુ ંજવતં સ્તસારિભ

4-1-20    મરહલા સશકકતકરિભ અભને સવ-   રિક્ષભ તાલીમ
2 8 થી 9-1-20 SIRD     દારિા ગ્રામતવકાસની યોજનાઓ તવશે તાલીમ

    અભમદાવાદની સાસંકૃતતક સથળોની મી લુાકાત
3 14-1-20 મકરિસકંાતંત પવર્ગની પરરિસરિમા ંઉજવભી
4 26-1-20 સ્તજસત્તક રદન તનતમત્તે ધવજવદંન તથા રિમતો્સસવ
5 30-1-20 રાધંી તનવાર્ગભરદન તનતમત્તે કાયર્ગકમ

4-5 અભધયાપકો દારિા સત 4 ના તવદ્યાથર્થીઓની સ્તથમ ઇનટનર્ગશીપ તવઝીટ 
અભને મી લૂયાકંન

ફેબુાઆરી-2020
2 11  થી 13-2-20 Inter-Exchanee Visit ti Rural Manaeement Department, Dev-

Sanskrit Vishvavidyalaya, Haridwar, tharakhand.
સત-2

14  થી 16-2-20 Trainine io Ci-Operatve Manaeement at NCtI, New Delhi સત-2

3 22-2-20 પજૂય કસમરુિબા જનમજયતંત પરરિવારિ મેળો 



સપ્તાહ સભંવસત ્રતારીખ કાવરકમ  �ોધ
4 28-2-20 પજૂય સવ. મોરિારિજાી ાઇ દેસાઇ જનમજયતંત સ્તાથર્ગનાસાી ા  

મારર-2020
1 8-3-20 આંતરિરિાષ્ટ્રીય મરહલા રદન તનતમત્તે કાયર્ગકમ - Gender Sensitzatin

2 Prieramme in First Aid Trainine and Disaster Manaeement

3 થી 4 અભધયાપકો દારિા સત 4 ના તવદ્યાથર્થીઓની દદતીય ઇનટનર્ગશીપ તવઝીટ 
અભને મી લૂયાકંન 

એવપ્રિલ-2020
1 તા.1  થી 7-4-20 Campus Interview oir the students io fnal year
2 10-4-20 પજૂય સવ. મોરિારિજાી ાઇ દેસાઇ પણૂયતતતથ તનતમત્તે સ્તાથર્ગનાસાી ા  
3 13-4-20   થી તસ્તખલમીનરિી પરિીક્ષાઓ

18-4-20 પજૂય સવ.રિામલાલ પરિીખિ સમી તૃત વયાખયાન 
4 23-4-20  થી સતાતં પરિીક્ષાઓ

 �ોધ ્ર– ્ર
1. તવદ્યાથર્થીઓના મેનટરિનર અભને કાઉનસેલનરની જવાબદારિી ્સે-તે સશંોધન મારર્ગદશર્ગકની રિહશેે તેમજ પખિવારડયામા ંએક

વખિત આ અંરેની બેઠક યોજવામા ંઆવશે.
2. તવદ્યાવાચસપતતના તવદ્યાથર્થીઓ સતમા ંએક વારિ પોતાના સશંોધન તવનસયની ચચાર્ગ પારંિરતના તવદ્યાથર્થીઓ સાથે કરિશે..
3. દરિ મરહને બહારિના એક તનષ્ભાતંને તવાી ારમા ંવયાખયાન માટે બોલાવવામા ંઆવશે.
4. દરિ મરંળવારેિ અભઠવારડક પરિીક્ષા અભને દરિ શતનવારેિ તવાી ારીય સતેમનારિ રિહશેે.
5. દરિ ગરુુવારેિ સરંીતના વરરનુ ંઆયોજન કરિવામા ંઆવશે. (તજજ: ખક્ષતતબેન ાી ત)
6. દરિ મરહને એક વખિત જગતૃત કે િબેંશ સબંતંધત સ્તરતૃત્ત/લોક ઉપયોરી ચચાર્ગ યોજવામા ંઆવશે ્સેમા ંશૈક્ષખભક 

જગતૃત, પયાર્ગવરિભનુ ંજતન, વયસન-મી કુકત, સવચ્છતા, આરિોગ્ય- પોનસભ, સ્ત્રી-સશકકતકરિભ, ્સેવા તવનસયોનો સમાવેશ 
કરિવામા ંઆવશે. (Social Initiatives by Students)

7. આ ઉપરિાતં તવતવધ તહવેારિોની ઉજવભી તવદ્યાથર્થીઓ દારિા કરિવામા ંઆવશે. 
8. દરિ અભઠવારડયે બે અભલર અભલર રદવસોમા ંઅભધયાપકો છાતાલયની સાજંની સ્તાથર્ગનામા ંજોડાશે (નીચે મી જુબ)
 શકુવારિ - (1) રિાજવાી ાઇ    (2) રિાજવાી ાઇ   (3) રિાજવાી ાઇ    (4) રિાજવાી ાઇ
 મરંળવારિ - (1) મયરુિીબેન    (2) લોકેશાી ાઇ   (3) સતીનસાી ાઇ    (4) અભમીનસાબેન

*********



વસભાગ �ા ્રવસવસધ ્રપ્રિપવૃત્ત ્રમાટે �ા ્રસેસકોર  �ા ્રજસા્ાારીત ્ર
ડડસેમ્ર ્ર-2019 ્રથાા ્રમે ્ર-2020 ્ર(સત-2 ્રઅ ે� ્રસત-4 ્રમાટે)

કમ પ્રિપવૃત્ત સેસક �ા ્ર �ામ
1 ઉપાસના ડૉ. અભમીનસા શાહ

શી ાી ાતવન પટેલ
2 નોટીસ બોડર્ગ ડૉ. લોકેશ જન

ડૉ. સતીનસ પટેલ
3 કાયર્ગકમો અભને સચંાલન : સ્તવાસ, મી લુાકાત અભને ખિાસ રદવસની ઉજવભી

વયાખયાનમાળા, એલયમુની એસોતસયેશનની સ્તરતૃત્તઓ, વરેરેિ...
ડૉ. લોકેશ જન
ડૉ. સતીનસ પટેલ 

4 ઉદ્યોર સ્તરતૃત્ત ડૉ. અભમીનસા શાહ
5 ડોકમુેનટેશન અભને કોમપયટૂરિ, માઇક, કેમેરિા વરેરેિ મેનટેનનસ (કલાસરૂમ માટેની 

શૈક્ષખભક સામગ્રીની વયવસથા)
ડૉ. સતીનસ પટેલ
શી ાી ાતવન પટેલ
શી અભક્ષય પરઢિયારિ

6 કાતંભ ડૉ. રિાજવ પટેલ
ડૉ. અભમીનસા શાહ

7 સ્તરતૃત્ત અભહવેાલ ડૉ. લોકેશ જન
8 સેતમનારિ, પલેસમેનટ તથા તવાી ારની સફાઇ –  જળવભી ડૉ. મયરુિી ફામર્ગરિ

ડૉ. સતીનસ પટેલ
9 તવાી ારીય લાબ્ેરિી ડૉ. અભમીનસા શાહ

ડૉ. સતીનસ પટેલ
10 પરરિસરિ જળવભી શી જનક પટેલ

ડૉ. મનહરિ મકવાભા
11 પદયાતા, એડતમશન સ્તરકયા ડૉ. રિાજવ પટેલ

ડૉ. સતીનસ પટેલ

વસભાગ �ા ્રવસવસધ ્ર દોર ગ ્રપ્રિપવૃત્ત ્રમાટે �ા ્રસેસકોર  �ા ્રજસા્ાારીત ્ર
ડડસેમ્ર ્ર-2019 ્રથાા ્રમે ્ર-2020 ્ર(સત-2 ્રઅ ે� ્રસત-4 ્રમાટે)

કમ  દોર ગ ્રપ્રિપવૃત્ત સેસક �ા ્ર �ામ
1 બાર-બરીચા, કંપોસટ, કેમપસ ડેવલપમેનટ, રકચન રાડર્ગન  ડૉ. રિાજવ પટેલ

ડૉ. મયરુિી ફામર્ગરિ
ડૉ. લોકેશ જન
ડૉ. મનહરિ મકવાભા
શી જનક પટેલ

2 કમપયટુરિ હાડર્ગવેરિ, નેટવકર્ગ , આઇ-કાડર્ગ ડેવલપમેનટ, લેમીનેશન અભને સપાઇરિલ
બાઇનડનર

ડૉ. સતીનસ પટેલ
શી ાી ાતવન પટેલ
શી અભક્ષય પરઢિયારિ

3 હનેડીકારાફટસ અભને સતૂરિની આંટીનુ ંકામ ડૉ. અભમીનસા શાહ
4 સથુારિીકામ પલલમબમર,ઇલેકટ્રીક વકર્ગ ડૉ. રિાજવ પટેલ

ડૉ. મનહરિ મકવાભા
*****


