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 ામ યવ થાપન િવભાગ, રાંધે 
સ આયોજન: 2016-17

તાર ખ કાય  મ ન ધ
 ુલાઇ-2016

3 થી 5 અ ભ ુખતા કાય  મ
 વાગત અને સાં  ૃિતક કાય  મ સ -3ના િવ ાથ ઓ  ારા

11.7.2016 િવ વ તી  દવસ સા રતા ર લી, િનબંધ  પધા 
12-13.7.16 વન િવભાગની તાલીમ Semester -1
14.7.2016  ૃ ારોપણ
18.7.2016 ઇફકો કોડ ટમાં તાલીમ Semester -1

શૈ  ણક િવ ઝટ
25.7.2016 APMCની  ુલાકાત
30.7.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ  ું  યા યાન

ઓગ ટ -2016
6.8.2016  હરોશીમા  દવસ
10.8.2016 સ ૂહ સફાઈ
11,12,13 A Workshop on “Adopting Fair Price

System for Artisans of Schedule Caste in
Handicraft Sector” under R & D Scheme
of Development Commissioner,
Handicraft under Ministry of Textiles.

14.8.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ - કાય શાળા
15.8.2016  વાતં ય  દનની ઉજવણી તથા મહાદ વભાઈ

દ સાઈની  ુ યિતિથ
 વજવંદન કાય  મ અને 'અ  ન ંુડમાં ખીલે ંુ
 ુલાબ' માંથી  સંગો ંુ વાંચન

18.8.2016  કડની   ૃિત કાય  મ (િવભાગમાં અને
ગામમાં)
 ામિશ પી  ો  ટ િવશે િવ ાથ ઓને પ રચય
આપવા માટ નો કાય  મ

પેઢામલીની  ુલાકાત

સ ટ  બર -2016
5.9.2016 િશ ક  દવસ
10.9.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ  ું  યા યાન
14.9.2016  હ દ સ તાહની ઉજવણી   વઝ અને અ તા ર 
16.9.2016 ઓઝોન  દવસ કાય  મ  ૂ લેખન  પધા , જન-  ૃિત ર લી અને

નાટકો ું આયોજન
24.9.2016 રા   ય સેવા યોજના  દવસની ઉજવણી વીજળ -પાણી બચાવો િવષય પર   ૃિત

કાય  મ અને ર લી
26.9.2016-
1.10.2016

 ામ વન પદયા ા આહવા થી  ુ બરની વ ચેના ગામો

િવધાનસભા અને દાંડ  ુટ રની િવ ઝટ
સાથ, દ પક અને  દશા સં થાનો સ 3ના
િવ ાથ ઓને કાય -પ રચય માટ નો કાય  મ



ઓ ટોબર -2016
2.10.2016 ગાંધીજયંિત ઉજવણી કાય  મ  ાથિમક શાળામાં
18.10.2016 પદવીદાન સમારંભ
22.10.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ  ું  યા યાન
27.10.2016 ર  ટયા બારસની ઉજવણી સ ૂહ કાંતણ

નવે બર -2016
12.11.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ  ું  યા યાન

શૈ  ણક  વાસ
 ડસે બર -2016

10.12.2016  ૂત ૂવ િવ ાથ  ું  યા યાન
12-14.12.16 િન ણાંતોના  યા યાનો

સોલાર ઇ   ટટ ુટ, અડાલજની  ુલાકાત (એસ.
ક ન દા)
ACT  ારા Water Resource Managementની
કાય શાળા

િવભાગની િવિવધ   ૃિ ઓ માટ ની સેવકોની જવાબદાર ઓ- 2016-17

 મ   ૃિ ઓ સેવકના નામ
1 ઉપાસના ● અમીષા શાહ

● ભાિવન પટ લ
2 નોટ સ બોડ ● લોક શ  ન

● સતીષ પટ લ
3 કાય  મો અને સંચાલન:  વાસ,  ુલાકાત અને ખાસ  દવસની ઉજવણી ● લોક શ  ન
4 ઉ ોગ   ૃિ ● અમીષા શાહ
5 ડો ુમે ટ શન અને કો   ુટર, માઇક, ક મેરા વગેર મે ટ ન સ ( લાસ મ

માટ ની શૈ  ણક સામ ીની  યવ થા)
● સતીષ પટ લ
● ભાિવન પટ લ
● આિશષ વમા 

6 કાંતણ ● રા વ પટ લ
● અમીષા શાહ

7   ૃિ અહ વાલ ● અમીષા શાહ
8 સેમીનાર,  લેસમે ટ તથા િવભાગની સફાઈ- ળવણી ● મ ુર ફામ ર
9 િવભાગીય લાય ેર ● અમીષા શાહ
10 પ રસર  ળવણી ● જનક પટ લ

● મનહર મકવાણા
11 પદયા ા ● રા વ પટ લ

● સતીષ પટ લ



િવભાગની િવિવધ ઉ ોગ   ૃિ ઓ માટ ની સેવકોની જવાબદાર ઓ- 2016-17

 મ ઉ ોગ   ૃિ ઓ સેવકના નામ
1. કો   ુટર મે ટ ન સ અને નેટવ ક ગ ● સતીષ પટ લ

● ભાિવન પટ લ
● આિશષ વમા 

2. ખેતી ● લોક શ  ન
● જનક પટ લ

3. પ રસર િવકાસ ● રા વ પટ લ
● મનહર મકવાણા

4.  બર ચરખા પર કાંતણ ● મ ુર ફામ ર
5. હ તકલા ● અમીષા શાહ
6.  ુથાર કામ ● રા વ પટ લ
7. સા ુ ઉ ોગ (જ  રયાત  માણે) ● લોક શ  ન

ન ધ:
● ઉ ોગ   ૃિ ના  ૂથ  માણે મે ટર ગ અને કાઉ સેલ ગની જવાબદાર  -તે સેવકની રહ શે તેમજ

પખવા ડયામાં એક વખત આ  ગેની બેઠક યોજવામાં આવશે.
● િવ ાવાચ પિતના િવ ાથ ઓ સ માં એક વાર પોતાના સંશોધન િવષયની ચચા પારંગતના િવ ાથ ઓ સાથે

કરશ.ે
● દર મહ ને એક બાહરના િન ણાંતને િવભાગમાં  યા યાન માટ બોલાવવામાં આવશે.

1. ભરતિસ હ રાય દા, િન ૃત મેને જ ગ ડાયર  ટર,  ુજરાત  ફશર જ સે  લ એસોિસએશન, ગાધંીનગર.
2. ડૉ. બી.એચ.પટ લ, ડાયર  ટર, એસ.આઈ.આર.ડ , અમદાવાદ.
3.  ી રા શ વસાવા, સમાજ ક યાણ અિધકાર , ગાંધીનગર.
4.  ી ભરત  ની, સમાજ ક યાણ અિધકાર , ગાંધીનગર.
5.  ી અશોકભાઇ પટ લ, ડ   ુટ ડાયર  ટર, એફ.એસ. એલ., ગાંધીનગર.

● દર  ુ વાર અઠવા ડક પર  ા અને દર શિનવાર િવભાગીય સેમીનાર રહ શે.
● દર અઠવા ડયે બે અલગ અલગ  દવસોમાં અ યાપકો છા ાલયની સાંજની  ાથ નામાં જોડાશે (નીચે  ુજબ):

 ુ વાર - 1. રા વભાઈ 2. રા વભાઈ 3. રા વભાઈ 4. રા વભાઈ
મંગળવાર- 1. મ ુર બેન 2. લોક શભાઈ 3. સતીષભાઈ 4. અમીષાબેન

**********



ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા. 
આયોજન : 2017-2018 

સપ્તાહ કાયયક્રમ નોંધ 

જૂન 
1 થી 3 વિશ્વ પર્યાિરણ દિિસની ઉજિણી  

 સત્ર-3 નય વિદ્યયથીઓનય સશંોધન અભ્ર્યસ મયટે ડટેય કલેક્શન કયર્ા  
4 નિય વિદ્યયથીઓ મયટેની પ્રિેશ પ્રદિર્ય (Admission Procedure)  

જુલાઇ 
1 સત્ર-1 ની શરૂઆત અને નિય વિદ્યયથીઓની નોંધણીન  ંકયર્ા  
 અભિમ ખતય કયર્ાિમ  
2 સ્િયગત અને સયસં્કૃવતક કયર્ાિમ (સત્ર-3 નય વિદ્યયથીઓ દ્વયરય)  
 વિશ્વ  િસ્તી દિિસ (સયક્ષરતય રેલી, વનબધં સ્પધયા, પોસ્ટર પ્રિશાન)  
3 ઇફકો કોડેટમય ંતયલીમ (સત્ર-1 નય વિદ્યયથીઓ મયટે)  
 APMC, ઊંઝયની મ લયકયત (સત્ર-1 નય વિદ્યયથીઓ મયટે)  
4 ભતૂપિૂા વિદ્યયથીઓન  ંવ્ર્યખ્ર્યન  

ઓગસ્ટ 
1 સમહૂ સફયઇ-વકૃ્ષયરોપણ કયર્ાિમ  
2 દહરોશીમય દિિસ પર વ્ર્યખ્ર્યન / િયચંન  
3 સ્િયતતં્ર્ર્ દિનની ઉજિણી તથય મહયિેિિયઇ િેસયઇની પ ણ્ર્વતવથ વનવમત્ત ે

પ્રયસભંગક કયર્ાિમ 
 

4 દકડની જાગવૃત કયર્ાિમ  
5 ગ્રયમવશલ્પી પ્રોજેક્ટ વિશે વિદ્યયથીઓને પદરચર્ આપિય મયટેનો કયર્ાિમ 

(પેઢયમલીની મ લયકયત) 
 

 પરીક્ષય આિેિનપત્રો િરિયન  ંકયર્ા  
 સપ્ટેમ્બર  
1 વશક્ષક દિિસની ઉજિણી  
 ભતૂપિૂા વિદ્યયથીન  ંવ્ર્યખ્ર્યન  
2 દહન્િી સપ્તયહની ઉજિણી (ક્ક્િઝ અન ેઅંતયક્ષરી)  
 ઓઝોન દિિસ કયર્ાિમ (સતૂ્ર લેખન સ્પધયા, જનજાગવૃત રેલી અને નયટકો)  
3 વિધયનસિય અને િયડંી ક ટીરની વિઝીટ  
 Workshop on Development Finance by Center for Financial Accountability, 

New Delhi. 
 

4 રયષ્ટ્રીર્ સેિય ર્ોજનય દિિસની ઉજિણી (િીજળી-પયણી બચયિો વિષર્ પર 
જાગવૃત કયર્ાિમ અને રેલી) 

 

 ગ્રયમજીિન પિર્યત્રય  
 ઓક્ટોબર  



1 ગયધંી જર્વંતની ઉજિણી (પ્રયથવમક શયળયમય ંકયર્ાિમ અને સફયઇ)  
2 સયથ, િીપક અને દિશય સસં્થયનો સત્ર-3 નય વિદ્યયથીઓને કયર્ા પદરચર્ 

મયટેનો કયર્ાિમ 
 

3 પિિીિયન સમયરંિ  
4 રેંદટર્ય બયરસની ઉજિણી (સમહૂ કયતંણ)  
 સશંોધન વનબધંન  ંફયઇનલ સબવમશન (સત્ર-3 મયટે)  
5 વપ્રભલમીનરી પરીક્ષયઓ  
 નવેમ્બર  

1 – 2 દિિયળીની રજાઓ/ ઇન્ટનાશીપ મયટેની પ્રદિર્ય  
3 – 4 સત્રયતં પરીક્ષયઓ  

 ડિસેમ્બર  
1  સશંોધન વનબધંની મૌભખક પદરક્ષય સત્ર-3 
2 Training on Water Resource Management by Arid Communities and 

Technologies, Bhuj  
સત્ર-4નય વિ.ઓ. 

3 Village Study Module અંતગાત ગ્રયમ અભ્ર્યસ  સત્ર-2  
 પજૂ્ર્ શ્રી નયરયર્ણિયઇ િેસયઇ સ્મવૃત વ્ર્યખ્ર્યન   

4 વિદ્યયથીઓન ેઇન્ટનાશીપ મયટેનય પરિયનગી પત્રોન  ંવિતરણ  સત્ર-4  
 જાન્દ્યઆુરી  

1 Village Study Module અંતગાત ગ્રયમ અભ્ર્યસ અહિેયલની પ્રસ્ત વત અન ે

સબવમશન  
સત્ર-2 

4 પ્રજાસત્તક દિન વનવમત્ત ેધ્િજિિંન તથય રમતોત્સિ  
5 SIRD દ્વયરય ગ્રયમવિકયસની ર્ોજનયઓ વિશે તયભલમ  
 ગયધંી વનિયાણદિન વનવમત્ત ેકયર્ાિમ  
 અધ્ર્યપકો દ્વયરય સત્ર 4 નય વિદ્યયથીઓની પ્રથમ ઇન્ટનાશીપ વિઝીટ અન ેમલૂ્ર્યકંન  
 ફેબ્રઆુરી  
 પજૂ્ર્ સ્િ. મોરયરજીિયઇ િેસયઇ જન્મજર્વંત પ્રયથાનયસિય    
 માર્ય  

1 આંતરરયષ્ટ્રીર્ મદહલય દિન વનવમત્ત ેકયર્ાિમ - Gender Sensitization  
1/2 શૈક્ષભણક પ્રિયસ  

3 થી 4 અધ્ર્યપકો દ્વયરય સત્ર 4 નય વિદ્યયથીઓની દ્વદ્વતીર્ ઇન્ટનાશીપ વિઝીટ અન ે

મલૂ્ર્યકંન  
 

 એવિલ  
1 Campus Interview for the students of final year  
2 વપ્રભલમીનરી પરીક્ષયઓ  
3 સત્રયતં પરીક્ષયઓ  
 મે  



 સશંોધન અભ્ર્યસ મયટેની તૈર્યરીઓ, સિંિા સયદહત્ર્ન  ંઅધ્ર્ર્ન તથય મયદહતી 
એકત્રીકરણની પિૂાતૈર્યરીઓ 

સત્ર-2 

 
નોંધ –  
1. ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્તનય જૂથ પ્રમયણ ેમેન્ટરીંગ અને કયઉન્સલેીંગની જિયબિયરી જે-તે સેિકની રહશેે તેમજ 

પખિયદડર્યમય ંએક િખત આ અંગેની બેઠક ર્ોજિયમય ંઆિશે. 
2. વિદ્યયિયચસ્પવતનય વિદ્યયથીઓ સત્રમય ંએક િયર પોતયનય સશંોધન વિષર્ની ચચયા પયરંગતનય વિદ્યયથીઓ 

સયથે કરશ.ે 
3. સપ્ટેમ્બર મદહનયનય િરેક શવન-રવિિયરે ગજૂરયત વિદ્યયપીઠ, અમિયિયિ ખયત ેIQAC દ્વયરય વ્ર્યખ્ર્યન મયળય 

ર્ોજાશ.ે  
4. િર મદહને બહયરનય એક વનષ્ટ્ણયતંને વિિયગમય ંવ્ર્યખ્ર્યન મયટે બોલયિિયમય ંઆિશે. 
5. િર મગંળિયરે અઠિયદડક પરીક્ષય અને િર બ ધિયરે વિિયગીર્ સેવમનયર રહશેે. 
6. િર મદહન ેએક િખત જાગવૃત કે ઝબંશે સબંવંધત પ્રવવૃત્ત/લોક ઉપર્ોગી ચચયા ર્ોજિયમય ંઆિશ ેજેમય ં

શૈક્ષભણક જાગવૃત, પર્યાિરણન  ંજતન, વ્ર્સન-મ ક્ક્ત, સ્િચ્છતય, આરોગ્ર્- પોષણ, સ્ત્રી-સશક્ક્તકરણ, જેિય 
વિષર્ોનો સમયિેશ કરિયમય ંઆિશે. (Social Initiatives by Students) 

7. આ ઉપરયતં વિવિધ તહિેયરોની ઉજિણી વિદ્યયથીઓ દ્વયરય કરિયમય ંઆિશ.ે (જન્મયષ્ટ્ટમી, નિરયત્રી, 
દિિયળી વનવમત્ત ેવિવિધ કયર્ાિમોન  ંઆર્ોજન) 

8. િર અઠિયદડર્ે બે અલગ અલગ દિિસોમય ંઅધ્ર્યપકો છયત્રયલર્ની સયજંની પ્રયથાનયમય ંજોડયશે (નીચે 
મ જબ) 

 શ િિયર - (1) રયજીિિયઇ    (2) રયજીિિયઇ   (3) રયજીિિયઇ    (4) રયજીિિયઇ 
 મગંળિયર - (1) મય રીબેન    (2) લોકેશિયઇ   (3) સતીષિયઇ    (4) અમીષયબને 
 

***** 
 

 
  



વવભાગની વવવવધ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  
ક્રમ િવવૃિઓ સેવકના નામ 
1 ઉપયસનય અમીષય શયહ 

િયવિન પટેલ 
2 નોટીસ બોડા લોકેશ જૈન 

સતીષ પટેલ 
3 કયર્ાિમો અને સચંયલન : પ્રિયસ, મ લયકયત અને ખયસ દિિસની ઉજિણી 

વ્ર્યખ્ર્યનમયળય, એલ્ય મની એસોવસર્ેશનની પ્રવવૃત્તઓ, િગેરે... 
લોકેશ જૈન 
સતીષ પટેલ  

4 ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત અમીષય શયહ 
5 ડોક્ય મેન્ટેશન અને કોમ્પ્યટૂર, મયઇક, કેમેરય િગેરે મેન્ટેનન્સ (ક્લયસરૂમ 

મયટેની શકૈ્ષભણક સયમગ્રીની વ્ર્િસ્થય) 
સતીષ પટેલ 
િયવિન પટેલ 
આવશષ િમયા 

6 કયતંણ રયજીિ પટેલ 
અમીષય શયહ 

7 પ્રવવૃત્ત અહિેયલ લોકેશ જૈન 
8 સેવમનયર, પ્લેસમેન્ટ તથય વિિયગની સફયઇ – જાળિણી મય રી ફયમાર 
9 વિિયગીર્ લયઈબ્રેરી અમીષય શયહ 
10 પદરસર જાળિણી જનક પટેલ 

મનહર મકિયણય 
11 પિર્યત્રય, એડવમશન પ્રદિર્ય રયજીિ પટેલ 

સતીષ પટેલ 
 

 

વવભાગની વવવવધ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  

ક્રમ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ સેવકના નામ 
1 બયગ-બગીચય, કંપોસ્ટ, કેમ્પસ ડેિલપમેન્ટ િગેરે રયજીિ પટેલ 

મનહર મકિયણય 
2 કમ્પ્ય ટર હયડાિેર, નેટિકા , આઇ-કયડા ડેિલપમેન્ટ, લેમીનેશન અન ે

સ્પયઇરલ બયઇન્ડીંગ 
સતીષ પટેલ 
િયવિન પટેલ 
આવશષ િમયા 

3 દકચન ગયડાન જનક પટેલ 
4 બેકરી અને ખયદ્ય િસ્ત  ઓ મય રી ફયમાર 
5 કયતંણ, િણયટ અન ેસયબ  લોકેશ જૈન 
6 હને્ડીિયફ્ટસ અમીષય શયહ 

 

***** 
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ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગજૂરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા. 
સત્ર આયોજન : ડિસેમ્બર -2018 થી મે -2019 (સત્ર-2 અને સત્ર-4 માટે) 

સપ્તાહ સાંભવવત 
તારીખ 

કાયયક્રમ નોંધ 

 
ડિસેમ્બર -18 

1  5-12-18 સશંોધન નનબધંની મૌખિક પરિક્ષા સત્ર-3 
6 થી 12-12-18 Training on Water Resource Management by Arid Communities 

and Technologies, Bhuj  
સત્ર-2 તથા સત્ર-

4ના નિ.ઓ. 

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

3 17 થી 23-12-18 ઉન્નત ભાિત અખભયાન અંતર્ગત િાધેંજા અને સોનીપિુ ર્ામોમા ંસિે અને 

નિનિધ કાયગક્રમો 
 

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

 

4 24-12-18 પજૂ્ય શ્રી નાિાયણભાઇ દેસાઇ સ્મનૃત વ્યાખ્યાન   
 29-12-18 નિદ્યાથીઓને ઇન્ટનગશીપ માટેના પિિાનર્ી પત્રોનુ ંનિતિણ  સત્ર-4  

 
જાન્દ્યઆુરી-19 

1 1-1-19 Village Study Module અંતર્ગત ગ્રામ અભ્યાસ અહિેાલની પ્રસ્તનુત અને 

સબનમશન  
સત્ર-2 

 1-1-19 શ્રી મહાદેિ દેસાઇ સમજસેિા પિુસ્કાિ કાયગક્રમનુ ંજીિતં પ્રસાિણ  
3 14-1-19 મકિસકં્રાનંત પિગની પરિસિમા ંઉજિણી  
4 26-1-19 પ્રજાસત્તક રદન નનનમતે્ત ધ્િજિદંન તથા િમતોત્સિ  
5 28 થી 29-1-19 SIRD દ્વાિા ગ્રામનિકાસની યોજનાઓ નિશે તાખલમ  
 30-1-19 ર્ાધંી નનિાગણરદન નનનમતે્ત કાયગક્રમ  

  અધ્યાપકો દ્વાિા સત્ર 4 ના નિદ્યાથીઓની પ્રથમ ઇન્ટનગશીપ નિઝીટ અને 

મલૂયાકંન 

 

 
ફેબ્રઆુરી-19 

3 22-2-19 પજૂ્ય કસ્તિુબા જન્મજયનંત પરિિાિ મેળો   
4 25-2-19 APMC, ઊંઝાની મલુાકાત  
 28-2-19 પજૂ્ય સ્િ. મોિાિજીભાઇ દેસાઇ જન્મજયનંત પ્રાથગનાસભા    

 
માર્ય-19 

1 8-3-19 આંતિિાષ્ટ્રીય મરહલા રદન નનનમતે્ત કાયગક્રમ - Gender Sensitization  
1/2  શૈક્ષખણક પ્રિાસ  

3 થી 4  અધ્યાપકો દ્વાિા સત્ર 4 ના નિદ્યાથીઓની દ્વદ્વતીય ઇન્ટનગશીપ નિઝીટ અને 

મલૂયાકંન  

 



 
એવિલ-19 

1 તા.1 થી 7-4-19 Campus Interview for the students of final year  
2 8-4-19 થી નપ્રખલમીનિી પિીક્ષાઓ  
 10-4-19 પજૂ્ય સ્િ. મોિાિજીભાઇ દેસાઇ પણૂ્યનતનથ નનનમતે્ત પ્રાથગનાસભા    

3 18-4-19 સત્રાતં પિીક્ષાઓ  

 
મે-19 

1  સેિા, સઘુડ, સાબિમતી આશ્રમ, િોટિમેન ઇન્ડસ્રી, િરે્િેની મલુાકાત  

2  સશંોધન અભ્યાસ માટેની તૈયાિીઓ, સદંભગ સારહત્યનુ ંઅધ્યયન તથા 
મારહતી એકત્રીકિણની પિૂગતૈયાિીઓ 

સત્ર-2 

 

નોંધ –  
1. ઉદ્યોર્ પ્રવનૃત્તના જૂથ પ્રમાણે મેન્ટિીંર્ અને કાઉન્સેલીંર્ની જિાબદાિી જે-તે સેિકની િહશેે તેમજ પિિારડયામા ં

એક િિત આ અંરે્ની બેઠક યોજિામા ંઆિશે. 
2. નિદ્યાિાચસ્પનતના નિદ્યાથીઓ સત્રમા ંએક િાિ પોતાના સશંોધન નિષયની ચચાગ પાિંર્તના નિદ્યાથીઓ સાથે કિશે.. 
3. દિ મરહને બહાિના એક નનષ્ટ્ણાતંને નિભાર્મા ંવ્યાખ્યાન માટે બોલાિિામા ંઆિશે. 
4. દિ મરં્ળિાિે અઠિારડક પિીક્ષા અને દિ બધુિાિે નિભાર્ીય સેનમનાિ િહશેે. 
5. દિ ગરુુિાિે સરં્ીતના િર્ોનુ ંઆયોજન કિિામા ંઆિશે. (તજજ્ઞ: ખક્ષનતબેન ભટ્ટ) 
6. દિ મરહને એક િિત જાગનૃત કે ઝબંેશ સબંનંધત પ્રવનૃત્ત/લોક ઉપયોર્ી ચચાગ યોજિામા ંઆિશે જેમા ંશૈક્ષખણક 

જાગનૃત, પયાગિિણનુ ંજતન, વ્યસન-મકુ્તત, સ્િચ્છતા, આિોગ્ય- પોષણ, સ્ત્રી-સશક્તતકિણ, જેિા નિષયોનો સમાિેશ 
કિિામા ંઆિશે. (Social Initiatives by Students) 

7. આ ઉપિાતં નિનિધ તહિેાિોની ઉજિણી નિદ્યાથીઓ દ્વાિા કિિામા ંઆિશે.  
8. દિ અઠિારડયે બે અલર્ અલર્ રદિસોમા ંઅધ્યાપકો છાત્રાલયની સાજંની પ્રાથગનામા ંજોડાશે (નીચે મજુબ) 
 શકુ્રિાિ - (1) િાજીિભાઇ    (2) િાજીિભાઇ   (3) િાજીિભાઇ    (4) િાજીિભાઇ 
 મરં્ળિાિ - (1) મયિુીબેન    (2) લોકેશભાઇ   (3) સતીષભાઇ    (4) અમીષાબેન 

 
*********  



વવભાગની વવવવધ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  
ડિસેમ્બર -2018 થી મે -2019 (સત્ર-2 અને સત્ર-4 માટે) 

ક્રમ િવવૃિઓ સેવકના નામ 
1 ઉપાસના ડૉ. અમીષા શાહ 

શ્રી ભાનિન પટેલ 
2 નોટીસ બોડગ ડૉ. લોકેશ જૈન 

ડૉ. સતીષ પટેલ 
3 કાયગક્રમો અને સચંાલન : પ્રિાસ, મલુાકાત અને િાસ રદિસની ઉજિણી 

વ્યાખ્યાનમાળા, એલયમુની એસોનસયેશનની પ્રવનૃત્તઓ, િર્ેિે... 
ડૉ. લોકેશ જૈન 
ડૉ. સતીષ પટેલ  

4 ઉદ્યોર્ પ્રવનૃત્ત ડૉ. અમીષા શાહ 
5 ડોક્યમેુન્ટેશન અને કોમ્પ્યટૂિ, માઇક, કેમેિા િર્ેિે મેન્ટેનન્સ (તલાસરૂમ 

માટેની શકૈ્ષખણક સામગ્રીની વ્યિસ્થા) 
ડૉ. સતીષ પટેલ 
શ્રી ભાનિન પટેલ 
શ્રી આનશષ િમાગ 

6 કાતંણ ડૉ. િાજીિ પટેલ 
ડૉ. અમીષા શાહ 

7 પ્રવનૃત્ત અહિેાલ ડૉ. લોકેશ જૈન 
8 સેનમનાિ, ્લેસમેન્ટ તથા નિભાર્ની સફાઇ – જાળિણી ડૉ. મયિુી ફામગિ 
9 નિભાર્ીય લાઈબ્રેિી ડૉ. અમીષા શાહ 
10 પરિસિ જાળિણી શ્રી જનક પટેલ 

ડૉ. મનહિ મકિાણા 
11 પદયાત્રા, એડનમશન પ્રરક્રયા ડૉ. િાજીિ પટેલ 

ડૉ. સતીષ પટેલ 
 

વવભાગની વવવવધ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ માટેની સેવકોની જવાબદારીઓ  

ડિસેમ્બર -2018 થી મે -2019 (સત્ર-2 અને સત્ર-4 માટે) 
ક્રમ ઉદ્યોગ િવવૃિઓ સેવકના નામ 
1 બાર્-બર્ીચા, કંપોસ્ટ, કેમ્પપસ ડેિલપમેન્ટ, ઇલેતરીક િકગ, િર્ેિે ડૉ. િાજીિ પટેલ 

ડૉ. મનહિ મકિાણા 
2 કમ્પ્યટુિ હાડગિેિ, નેટિકગ , આઇ-કાડગ ડેિલપમેન્ટ, લેમીનેશન અન ે

સ્પાઇિલ બાઇન્ડીંર્ 
ડૉ. સતીષ પટેલ 
શ્રી ભાનિન પટેલ 
શ્રી આનશષ િમાગ 

3 રકચન ર્ાડગન ડૉ. લોકેશ જૈન 
ડૉ. મનહિ મકિાણા 

4 હને્ડીક્રાફ્ટસ ડૉ. અમીષા શાહ 
5 બેકિી અને િાદ્ય િસ્તઓુ ડૉ. મયિુી ફામગિ 
6 ્લમમ્પબિંર્ ડૉ. મનહિ મકિાણા 
7 Seasonal Products ડૉ. મયિુી ફામગિ 

***** 
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�䑰가����� ��� ���� eu�晦�� �䑰䞐�



Workshop on Development Finance by Center for Financial

Accountability� New Delhi.

� ���9��9 晦�ซ��� ��䑰� ��K�� ��䑰��� �K䑰䁝� �䑰�KK����䁝� �⸳�䑰�
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Programme)

�7�9��9 ��

���0��9

����䑰� �����
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NIRD� h�晦���� d�Ⓙ� Ⓙ�5��
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�� � ���5���晦� �晦���s

� �䅐�����9 �� ��Ⓙ �晦���s

Čߔ� �

�. �a�h ��/���� �쳌� ���䁝� ��;晦�h ��� ���;��5�h�� K䑰����晦� ��Ⓙ� ��䑰��� 晦⫖䁢� Ⓙ��K �d䑰�������

�� 䑰dⒿ � �h��� ��〵� ��K䑰��� �䑰䁢�.

�. �䑰a�䑰�⸳���Ⓙ�� �䑰a��/s ��� �� 䑰�晦 ��Ⓙ��� �䁢�가� �䑰䔄��� ⸳⸳�� ��晦hⒿ�� �䑰a��/s ���� �晦䁢�.

�. �晦 ���� ��晦�� �� ��ซ䁝�Ⓙ�� �䑰��h�� ������� ��⫖ ��5�䑰䑰��� �䑰䁢�.

�. �晦 Ȥu䁦u䑰�晦⫖ �h�Ⓙ�� 䑰h䁦du ���K� �晦䑰��� �䑰䁢�. �ⒿK�� ���Ⓙ��� ��)

�. �晦 �hK䑰�晦⫖ �〵䑰���� �晦��� ��� �晦 䁢��䑰�晦⫖ �䑰��h�� ������晦 晦⫖䁢�.

�. �晦⫖� �䑰a��/� �〵䑰������� 䁝 �5�� �a�h ��/�� �晦䑰��� 晦⫖䁢�.

7. �晦 ���� �� 䑰dⒿ �Ȥ/�Ⓙ �⫖ ���䁢 ���가Ⓙ ��/���5�� ����h� ⸳⸳�� ��K䑰��� �䑰䁢� ��� 䁢P��䁝�

�Ȥ/�Ⓙ� ����䑰晦䁝du KⒿ�� ������u�bⒿ� �䑰�mⒿ�� �晦�s�� ��䔄䁝� ����䁢�bⒿ�晦䁝� �䑰� �䑰䔄���� ���䑰�䁢

�晦䑰��� �䑰䁢�. �Social Initiatives by Students)

䅐. � ��晦�Ⓙ �䑰�䑰가 Ⓙ⫖䑰�晦��� �K䑰䁝� �䑰a��/s ��晦� �晦䑰��� �䑰䁢�.

9. �晦 �〵䑰����� �� �5h �5h ��䑰���� �X����� m��5��� ��K�� �������� K���䁢� ���⸳� �uK�)

 �u�䑰�晦 � ��) 晦��䑰��� ��) 晦��䑰��� ��) 晦��䑰��� ��) 晦��䑰���

 �hK䑰�晦 � ��) �Ȼu晦���� ��) 5��⫖䁢��� ��) �Ⓙ�䔄��� ��) ���䔄����
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ગ્રામ ્રવ્યવસ્થાાન � ્રઅધ્વવ � ્રકેન્, ગજૂરાત ્રવસદાનાપ, રાધેંજ.

સત ્રઆવોર જ � ્ર: ્રડડસેમ્ર ્ર-2019 ્રથાા ્રમે ્ર-2020 ્ર(સત-2 ્રઅ ે� ્રસત-4 ્રમાટે)
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
*****



ામ યવ થાપન અ યયન ક , જૂરાત િવ ાપીઠ, રાધેં . 

સ  આયોજન : ૂન-2020 થી મે-2021  

ૂન- 2020 

 િવ  પયાવરણ દવસની ઉજવણી 

 સ -3 ના િવ ાથ ઓના સશંોધન અ યાસ માટ ડટા કલે શન કાય 

 કોિવડ – 19 ગેની િૃત માટના વે બનાર ( યા યાન ેણી – ઓન લાઇન)  

ુલાઇ- 2020 

 સ વ ખેતી િવષય પરની યા યાન ેણી – ઓન લાઇન 

 િવ  વ તી દવસ પર કાય મો (11-7-20)  

 તૂ વૂ િવ ાથ ુ ં યા યાન 

 વનિવભાગ ખાતે તાલીમ કાય મ  

ઓગ ટ-20 

 હરોશીમા દવસ પર યા યાન / વાચંન (6-8-20)  

 વાતં ય દનની ઉજવણી તથા મહાદવભાઇ દસાઇની ુ યિતિથ િનિમ ે ાસ ંગક કાય મ (15-8-20)  

 તૂ વૂ િવ ાથ ુ ં યા યાન 

સ ટ બર-20 

 િશ ક દવસની ઉજવણી (5-9-20) 

 નવા િવ ાથ ઓ માટની વેશ યા (Admission Procedure) 

 હ દ  સ તાહની ઉજવણી (કા ય ગો ઠ) (14-9-20) 

 ઓઝોન દવસ કાય મ (16-9-20) 

 નવા વેશ પામેલા િવ ાથ ઓ માટ અ ભ ખુતા કાય મ 

 વાગત અને સાં ૃિતક કાય મ (સ -3 ના િવ ાથ ઓ ારા) 

 રા ય સેવા યોજના દવસની ઉજવણી (24-9-20)  

 ામ વન પદયા ા (27-9-20 થી 1-10-20) 

ઓ ટોબર-20 

 વુા ેરણા યા યાન માળા 

 ગાધંી જયિંતની ઉજવણી (2-10-20)  

 ર ટયા બારસની ઉજવણી (સ હૂ કાતંણ) 

 પદવીદાન સમારંભ (18-10-20)  

 કડની િૃત કાય મ  

 દવાળ ની ર ઓ/ ઇ ટનશીપ માટની યા 

નવે બર-20 

 િ લમીનર  પર ાઓ 

 સ ાતં પર ાઓ 

ડસે બર -2020 

 Presentations under Project Management Module 

 Internship Process and Finalization  

 Village Study Module તગત ામ અ યાસ  



 ૂ ય ી નારાયણભાઇ દસાઇ િૃત યા યાન (24-12-2020) 

 Sessions on “Personality development, attitude grooming and Body language” 

 Presentation of Students on ‘Introduction of the organisation and proposed planning during internship” 

 િવ ાથ ઓને ઇ ટનશીપ માટના પરવાનગી પ ો ુ ંિવતરણ  

આુર -2021 

 ી મહાદવ દસાઇ સમજસેવા રુ કાર કાય મ ુ ં વતં સારણ ( 1-1-2021) 

 મકરસં ાિંત પવની પ રસરમા ંઉજવણી (14-1-2021) 

 સ ક દન િનિમ ે વજવદંન તથા રમતો સવ (26-1-2021) 

 ગાધંી િનવાણ દન િનિમ ે કાય મ (30-1-2021) 

 અ યાપકો ારા સ  4 ના િવ ાથ ઓની થમ ઇ ટનશીપ િવઝીટ અને ૂ યાકંન 

ફ આુર -2021 

 Training of Co-Operative Management at NCUI, New Delhi 

 ૂ ય ક રુબા જ મજયિંત પ રવાર મેળો (22-2-2021) 

 ૂ ય વ. મોરાર ભાઇ દસાઇ જ મજયિંત ાથનાસભા  (28-2-2021) 

માચ-2021 

 તરરા ય મ હલા દન િનિમ ે કાય મ - Gender Sensitization Programme 

 અ યાપકો ારા સ  4 ના િવ ાથ ઓની તીય ઇ ટનશીપ િવઝીટ અને ૂ યાકંન  

એિ લ-2021 

 Campus Interview for the students of final year 

 ૂ ય વ. મોરાર ભાઇ દસાઇ ૂ યિતિથ િનિમ ે ાથનાસભા  (10-4-2021) 

 િ લમીનર  પર ાઓ 

મે -2021 

 સ ાતં પર ાઓ 

 વેકશન  
 

ન ધ –  

1. Covid-19 ની અિનિ તતાને કારણે સરકાર ી તેમજ જૂરાત િવ ાપીઠ ારા ન  કરાયેલ નીિત અને િનદશને 

યાનમા ંરાખીને ઉપરો ત આયોજનમા ંફરફારની શ તાઓ છે.  

2. િવ ાથ ઓના મે ટર ગ અને કાઉ સેલ ગની જવાબદાર  -તે સશંોધન માગદશકની રહશે તેમજ પખવા ડયામા ંએક 

વખત આ ગેની બેઠક યોજવામા ંઆવશે. 

3. િવ ાવાચ પિતના િવ ાથ ઓ સ મા ંએક વાર પોતાના સશંોધન િવષયની ચચા પારંગતના િવ ાથ ઓ સાથે કરશે.. 

4. દર મ હને બહારના એક િન ણાતં ુ ં યા યાન યોજવામા ંઆવશે.  

5. ત રક કસોટ ુ ંઆયોજન ઓન લાઇન મા યમ ારા કરવામા ંઆવશ.ે  

6. Covid-19 ની અિનિ તતાને કારણે સગંીતના વગ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ નથી.  

7. સમયાતંર િૃત ક બેંશ સબંિંધત િૃ /લોક ઉપયોગી ચચા યોજવામા ંઆવશે, મા ંશૈ ણક િૃત, 

પયાવરણ ુ ંજતન, યસન- ુ ત, વ છતા, આરો ય- પોષણ, ી-સશ તકરણ, વા િવષયોનો સમાવેશ કરવામા ં

આવશ.ે (Social Initiatives by Students) 

8. આ ઉપરાતં િવિવધ તહવારોની ઉજવણી િવ ાથ ઓ ારા કરવામા ંઆવશે.  
 

*********  



િવભાગની િવિવધ િૃ ઓ માટની સેવકોની જવાબદાર ઓ  

ૂન-2020 થી મે-2021  

મ િૃ ઓ સેવકના નામ 

1 ઉપાસના ડૉ. અમીષા શાહ; ડૉ. ભાિવન પટલ 

2 નોટ સ બોડ ડૉ. લોકશ ન; ડૉ. સતીષ પટલ 

3 કાય મો અને સચંાલન : વાસ, લુાકાત અને ખાસ દવસની 

ઉજવણી 

યા યાનમાળા, એ મુની એસોિસયેશનની િૃ ઓ, વગેર... 

ડૉ. લોકશ ન; ડૉ. સતીષ પટલ  

4 ઉ ોગ િૃ  ડૉ. રા વ પટલ; ડૉ. અમીષા શાહ 

5 ડો મેુ ટશન અને કો ટૂર, માઇક, કમેરા વગેર મે ટન સ 

( લાસ મ માટની શૈ ણક સામ ીની યવ થા) 

ડૉ. સતીષ પટલ; ડૉ. ભાિવન પટલ; ી 

અ ય પ ઢયાર 

6 કાતંણ ડૉ. રા વ પટલ; ડૉ. અમીષા શાહ 

7 િૃ  અહવાલ ડૉ. લોકશ ન 

8 સેિમનાર, લેસમે ટ તથા િવભાગની સફાઇ – ળવણી ડૉ. મ રુ  ફામર; ડૉ. સતીષ પટલ 

9 િવભાગીય લાઈ ેર  ડૉ. અમીષા શાહ; ડૉ. સતીષ પટલ 

10 પ રસર ળવણી ી જનક પટલ; ડૉ. મનહર મકવાણા 

11 પદયા ા, એડિમશન યા ડૉ. રા વ પટલ; ડૉ. સતીષ પટલ 
 

િવભાગની િવિવધ ઉ ોગ િૃ ઓ માટની સેવકોની જવાબદાર ઓ  

ૂન-2020 થી મે-2021  

મ ઉ ોગ િૃ ઓ સેવકના નામ 

1 બાગ-બગીચા, કંપો ટ, ક પસ ડવલપમે ટ, કચન ગાડન   ડૉ. રા વ પટલ 

ડૉ. મ રુ  ફામર 

ડૉ. લોકશ ન 

ી જનક પટલ 

2 ક ટુર હાડવેર, નેટવક, આઇ-કાડ ડવલપમે ટ, લેમીનેશન અને પાઇરલ 

બાઇ ડ ગ 

ડૉ. સતીષ પટલ 

ડૉ. ભાિવન પટલ 

ી અ ય પ ઢયાર 

3 હ ડ ા ટસ અને તૂરની ટ ુ ંકામ  ડૉ. અમીષા શાહ 

4 થુાર કામ લ બગ,ઇલે ક વક ડૉ. રા વ પટલ 

ડૉ. મનહર મકવાણા 
 

***** 


