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રીપોટટ

વર્ટ ર૦૧૬–૧૭
બેઠક ૧

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદ્દાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૯/૭/ર૦૧૬

(૧) વિદ્યાર્થીઓની જરૂરરયાત
(ર) શૈક્ષણિક

કાયામાાં અનુભિાતી મુશ્કેલીઓ

વવદ્યાર્થીઓનાાં નામ

o

અરવિિંદભાઈ બન્યાભાઈ મહાલા
ઉિેશકુ માર ઇન્રિદન પાદરરયા
રદલીપભાઈ પ્રભાતભાઈ િસાિા
રદવ્યેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ મકિાિા
રરિંકેશકુ માર મુકેશભાઈ પટે લ
સણચનકુ માર વિનોદરાય દધિીયા
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
બેઠક ર
તા: રપ/૮/ર૦૧૬

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદ્દાઓની ચચાા ર્થઈ.
(૧) વિદ્યાર્થીઓની અણભમુખતા કાયાક્રમ વ્યિસ્ર્થા અને તેમની જિાબદારીઓના
અનુભિો, નિા વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેના તેમના અનુભિો
(૨) વિભાગમાાં વિવિધ રદિસોની ઉજિિીતે માટે ની તેમની તૈયારી
(૩) વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટે લ ચચાા અને જો કોઈ મુશ્કેલી હોય તો
વવદ્યાર્થીઓનાાં નામ

o

અરવિિંદભાઈ બન્યાભાઈ મહાલા
ઉિેશકુ માર ઇન્રિદન પાદરરયા
રદલીપભાઈ પ્રભાતભાઈ િસાિા
રદવ્યેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ મકિાિા
રરિંકેશકુ માર મુકેશભાઈ પટે લ
સણચનકુ માર વિનોદરાય દધિીયા
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર

બેઠક ૩

આજરોજની બેઠકમાાં નીચેના મુદ્દાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૩/૯/ર૦૧૬

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના આયોજન અને તેમની તૈયારીઓ
વવદ્યાર્થીઓનાાં નામ

o

અરવિિંદભાઈ બન્યાભાઈ મહાલા
ઉિેશકુ માર ઇન્રિદન પાદરરયા
રદલીપભાઈ પ્રભાતભાઈ િસાિા
રદવ્યેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ મકિાિા
રરિંકેશકુ માર મુકેશભાઈ પટે લ
સણચનકુ માર વિનોદરાય દધિીયા
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
બેઠક ૪

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૯/૧૦/ર૦૧૬

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના અનુભિો અને ચચાા .
(ર) શૈક્ષણિક અને સ્પધાા ત્મક પરીક્ષામાાં ઉપયોગી પુસ્તકોની ચચાા .
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અરવિિંદભાઈ બન્યાભાઈ મહાલા
ઉિેશકુ માર ઇન્રિદન પાદરરયા
રદલીપભાઈ પ્રભાતભાઈ િસાિા
રદવ્યેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ મકિાિા
રરિંકેશકુ માર મુકેશભાઈ પટે લ
સણચનકુ માર વિનોદરાય દધિીયા
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
બેઠક ૫

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૯/૧ર/ર૦૧૬

(૧) નિા સેમેસ્ટરનુ ાં આયોજન.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અરવિિંદભાઈ બન્યાભાઈ મહાલા
ઉિેશકુ માર ઇન્રિદન પાદરરયા
રદલીપભાઈ પ્રભાતભાઈ િસાિા
રદવ્યેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ મકિાિા
રરિંકેશકુ માર મુકેશભાઈ પટે લ
સણચનકુ માર વિનોદરાય દધિીયા
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ

અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
બેઠક ૬

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૯/૧/ર૦૧૭

(૧) અભ્યાસ ક્રમ પછીની શક્યતાઓની ચચાા .
(ર) તહેિારની ઉજિિી ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર

બેઠક ૭

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/ર/ર૦૧૭

(૧) વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટે લ અને શૈક્ષણિક કાયામાાં અનુભિાતી મુશ્કેલીઓ જો કોઈ
હોય તો.
(ર) તહેિારની ઉજિિી અને વમત્રો/સ્નેહી વમલનની ચચાા .
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
બેઠક ૮

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૧/૩/ર૦૧૭

(૧) પરીક્ષાના સાંદભે િાતાા લાપ.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર

બેઠક ૯

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૦/૪/ર૦૧૭

(૧) શૈક્ષણિક કાયામાાં ઉપયોગી પુસ્તકો, તેમની જરૂરરયાતો.
(૨) વિદ્યાર્થીઓની પ્રસ્તુત સમયની જરૂરરયાત (માનવસક અને િૈચારરક).
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર

વર્ટ – ર૦૧૭–૧૮
બેઠક ૧

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૬/૭/ર૦૧૭

(૧) અગાઉના શૈક્ષણિક સાંસ્ર્થાના અનુભિો.
(ર) વિભાગમાાં વિવિધ રદિસોની ઉજિિીતે માટે ની તેમની તૈયારી.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
બેઠક ર

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રર/૮/ર૦૧૭

(૧) વિદ્યાર્થીઓની અણભમુખતા કાયાક્રમ અને નિા વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેના તેમના
અનુભિો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક ૩

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રર/૯/ર૦૧૭

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના આયોજન અને તેમની તૈયારીઓ.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
બેઠક ૪

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૮/૧૦/ર૦૧૭

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના અનુભિો.
(૨) પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરિી તે અંગેની ચચાા અને સ ૂચનો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક પ

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૬/૧૧/ર૦૧૭

(૧) તાલીમ સત્રની આયોજનબધ્ધ તૈયારીની સમજિ.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક ૬

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાંનીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૪/૧ર/ર૦૧૭

(૧) નિા સેમેસ્ટરનુ ાં આયોજન.
હાજર

વિદ્યાર્થીઓ:

અંરકતા છનીયાભાઈ પટે લ
અંરકત ડી.િસાિા
અક્ષય ડી.િસાિા
અંરકતા સમરજજતભાઈ વમશ્રા
અક્ષય એમ.િસાિા
આનાંદ ટી. પરમાર
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
બેઠક ૭

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૯/૧/ર૦૧૮

(૧) સેલ્ફ સ્િોટ એનાલીસીસની ચચાા અને ખ ૂટતી કડીની/શકયતાની પ ૂતાતા.
(ર) આગામી પ્રિાસની જરૂરરયાતોની ચચાા .
હાજરવિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક ૮

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૭/ર/ર૦૧૮

(૧) વિદ્યાર્થીઓના પ્રિાસના અનુભિોની ચચાા .
હાજરવિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક ૯

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૦/૩/ર૦૧૮

(૧) પરીક્ષાના સાંદભે ચચાા .
હાજરવિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

બેઠક ૧૦

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રર/૪/ર૦૧૮

(૧) સ્પધાા ત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરિી તે અંગેની ચચાા અને સ ૂચનો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા

વર્ટ ર૦૧૮–૧૯
બેઠક ૧

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/૭/ર૦૧૮

(૧) વિભાગમાાં વિવિધ રદિસોની ઉજિિીતે માટે ની તેમની તૈયારી.
હાજરવિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ર

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૭/૮/ર૦૧૮

(૧) વિદ્યાર્થીઓની અણભમુખતા કાયાક્રમ વ્યિસ્ર્થા અને તેમની જિાબદારીઓના
અનુભિો, નિા વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેના તેમના અનુભિો.
(૨) ઈફકો મુલાકાતના અનુભિો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૩

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૮/૯/ર૦૧૮

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના આયોજન અને તેમની તૈયારીઓ.
હાજરવિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૪
તા: ર૯/૧૦/ર૦૧૮

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL 5|lS|IF.
CFHZ lJnFYL"VMo
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક પ

આજરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૭/૧૧/ર૦૧૮

(૧) પરીક્ષાના સાંદભે અનુભિો, મઝિિ
ાં ૂ
વનરાકરિ.
(૨) તાલીમ સત્રની આયોજનબધ્ધ તૈયારીની સમજિ.
(૩) વિદ્યાર્થીઓની હોસ્ટે લ ચચાા અને જો કોઈ મુશ્કેલી હોય તો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૬

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૩/૧ર/ર૦૧૮

(૧) નિા સેમેસ્ટરનુ આયોજન.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
રહરલ ડાકે
હારદિ કકુ માર િસાિા
હરરકત ભોઇ
સેલ્િીન િસાિા
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૭

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/૧/ર૦૧૯

(૧) નિા કોસીસની શકયતાઓની ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૮

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાંનીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૪/ર/ર૦૧૯

(૧) વિદ્યાર્થીઓની રદનચયાા ની ચચાા અને સમય નો મહત્તમ ઉપયોગ કઈ રીતે
કરિો તેની ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૯

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૩/૩/ર૦૧૯

(૧) પરીક્ષાના સાંદભે અનુભિો, મઝિિ
ાં ૂ
વનરાકરિ.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

બેઠક ૧૦

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૩/૪/ર૦૧૯

(૧) પરીક્ષાની તૈયારી અંગેની ચચાા અને સ ૂચનો.
(૨) પરીક્ષા પછીના સમયમાાં પોતાના ગામમાાં હોય ત્યારે શુ ાં કરી શકશો તેની
ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા

વર્ટ-ર૦૧૯–ર૦
બેઠક ૧

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ૩૦/૭/ર૦૧૯

(૧) નિા સત્રના લક્ષયાાંકો નક્કી કરિાની ચચાા .
(૨) વિભાગના જુ દાજુ દા કાયોમાાં વિદ્યાર્થીઓની ભ ૂવમકા.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર

બેઠક ર

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/૮/ર૦૧૯

(૧) અણભમુખતા કાયાક્રમમાાં તેમની જિાબદારીઓના અનુભિો, નિા વિદ્યાર્થીઓ
સાર્થેના તેમના અનુભિો.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર

બેઠક ૩

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: ર૦/૯/ર૦૧૯

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના આયોજન અને તેમની તૈયારીઓ.
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર

બેઠક ૪

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/૧૦/ર૦૧૯

(૧) વિદ્યાર્થીઓની પદયાત્રાના અનુભિો અને આિતા િષે ર્થનાર પદયાત્રામાાં
ધ્યાન રાખિાના અને ફેરફારની જરૂરીયાત અંગેની ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર

બેઠક ૫

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા:

(૧) નિા સેમેસ્ટરનુ ાં આયોજન.

ર૭/૧ર/ર૦૧૯

હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
નઈમ શેખ
સતીશ ગિાર
સુવમત્રા રાિલ
રોજાસરા સાંગીતા
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર
બેઠક ૬

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા:

(૧) છાત્રાલયમાાં ર્થતા કાયાક્રમો વિદ્યાર્થીઓનાાં અરસપરસનાાં સાંબધ
ાં ો અને

રર/ર/ર૦ર૦

છાત્રાલયમાાં િધુ સારી રીતે સમ ૂહ જીિન કેળિાય તે અંગેની ચચાા .
હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ
અંજન ભાભોર
બેઠક ૭

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થેની બેઠકમાાં નીચેના મુદદાઓની ચચાા ર્થઈ.

તા: રપ/૪/ર૦ર૦

(૧) પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરિી તે અંગેની ચચાા અને સ ૂચનો.

ઓનલાઈન

હાજર વિદ્યાર્થીઓ:
અતુલ પટે લ
અક્ષય પટે લ
ઉષા પરમાર
અંકુ લ પટે લ, અંજન ભાભોર

D[g8MZL\U ZL5M8"
JQF" Z_!5v!&
A[9S !
TFo Z(q*qZ_!5

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL VlED]BTF SFI"S|D jIJ:YF VG[ T[DGL
HJFANFZLVMGF VG]EJM4 GJF lJnFYL"VM ;FY[GF T[DGF
VG]EJM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ

A[9S Z
TFo Z)q(qZ_!5

HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f
lJnFYL"VMGL 5MTFGL SF{8]\lAS HJFANFZLVM4 T[DGL
VFSF\1FFVM4 T[ DF8[GL T[DGL T{IFZL
sZf X{1Fl6S SFI" 5wWlTDF\ HM SM. AN,FJ T[VM .rKTF CMI
s#f
lJEFUDF\ lJlJW lNJ;MGL pHJ6L T[ DF8[GL T[DGL
T{IFZL
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F

A[9S #
TFo Z$q)qZ_!5

;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VFIMHG VG[ T[DGL T{IFZLVM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
sBF; SZLG[ ;\XMWG VeIF;GF ;\NE"DF\f
s#f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ

HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
A[9S $
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z*q!_qZ_!5 s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL
5|lS|IF
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
s#f
5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF"
VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
A[9S 5
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo ZZq!!qZ_!5 s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6

sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
s#f TF,LD ;+GL VFIMHGAwW T{IFZLGL ;DH6
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
A[9S &
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z&q!ZqZ_!5 s!f GJF ;[D[:8ZG]\ V\UT VFIMHG
sZf ;[<O :JM8 V[GF,L;L;GL RRF" VG[ B}8TL S0LGLqXSITFGL
5}T"TF
CFHZ lJnFYL"VMo
5|lJ6 A]Al0IF
CFlN"S 5ZDFZ

A[9S *
TFo Z_q!qZ_!&

HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f GJF SM;L";GL XSITFVMGL RRF"
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF

A[9S (
TFo Z$qZqZ_!&

A[9S )
TFo Z#q#qZ_!&

A[9S !_
TFo !Zq$qZ_!&

EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f VUFpGL X{1Fl6S ;\:YFGL 5Z\5ZF4 T[DGF ;FZF GZ;F
VG]EJM
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
sZf 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6

JQF" Z_!&v!*
A[9S !
TFo Z)q*qZ_!&

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL H~lZIFT sDFGl;S VG[ J{RFlZSf
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6

A[9S Z
TFo Z5q(qZ_!&

VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL VlED]BTF SFI"S|D jIJ:YF VG[ T[DGL
HJFANFZLVMGF VG]EJM4 GJF lJnFYL"VM ;FY[GF T[DGF
VG]EJM
sZf X{1Fl6S SFI" ;\NE"[ T[DGL ;D:IFGF ;DFWFGM
s#f
lJEFUDF\ lJlJW lNJ;MGL pHJ6L T[ DF8[GL T[DGL
T{IFZL
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6

A[9S #
TFo Z#q)qZ_!&

VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VFIMHG VG[ T[DGL T{IFZLVM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
s#f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6

VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
A[9S $
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z)q!_qZ_!& s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL
5|lS|IF
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSMGL p5,aWTF VG[ T[DGL
H~lZIFTM
s#f 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,

5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
A[9S 5
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z#q!!qZ_!& s!f
5ZL1FFGF ;DH6 VG[ T[G[ VG],1FLG[ SM. D]\hJ6
VG[ T[G]\ lGZFSZ6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
s#f TF,LD ;+GL VFIMHGAwW T{IFZLGL ;DH6
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F
lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
A[9S &
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z)q!ZqZ_!& s!f GJF ;[D[:8ZG]\ V\UT VFIMHG
sZf ;[<O :JM8 V[GF,L;L;GL RRF" VG[ B}8TL S0LGLqXSITFGL
5}T"TF
CFHZ lJnFYL"VMo
HLuG[X DSJF6F

lNXF 5\RF,
5FI, DF,L
C\;F J;FJF
EFJGF JF3[,F
;\HI RF{CF6

A[9S *
TFo Z)q!qZ_!*

A[9S (
TFo Z5qZqZ_!*

A[9S )
TFo Z!q#qZ_!*

VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f GJF SM;L";GL XSITFVMGL RRF"
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6

sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ lD+Mq:G[CL lD,GGL RRF"

A[9S !_
TFo Z_q$qZ_!*

CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
sZf 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ

JQF" Z_!*v!(
A[9S !
TFo Z&q*qZ_!*

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f
lJnFYL"VMGL 5|:T]T ;DIGL H~lZIFT sDFGl;S
VG[ J{RFlZSf
sZf VUFpGF X{1Fl6S ;\:YFGF VG]EJM
s#f
lJEFUDF\ lJlJW lNJ;MGL pHJ6L T[ DF8[GL T[DGL
T{IFZL
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ

A[9S Z
TFo ZZq(qZ_!*

lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL VlED]BTF SFI"S|D jIJ:YF VG[ T[DGL
HJFANFZLVMGF VG]EJM4 GJF lJnFYL"VM ;FY[GF T[DGF
VG]EJM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM4
T[GF XSI pS[,4 ;\XMWG VC[JF,GL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ

A[9S #
TFo ZZq)qZ_!*

lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VFIMHG VG[ T[DGL T{IFZLVM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ GJF HFT 5|IMU HM SM.V[ SIF" CMI TM
s#f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ

lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
A[9S $
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z(q!_qZ_!* s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL
5|lS|IF
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
s#f
5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF"
VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ

lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
A[9S 5
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z&q!!qZ_!* s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6
sZf UFDDF\ YI[,L TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL
RRF"
s#f TF,LD ;+GL VFIMHGAwW T{IFZLGL ;DH6
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
A[9S &
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z$q!ZqZ_!* s!f GJF ;[D[:8ZG]\ V\UT VFIMHG
sZf ;[<O :JM8 V[GF,L;L;GL RRF" VG[ B}8TL S0LGLqXSITFGL
5}T"TF
CFHZ lJnFYL"VMo
VFSFX J;MIF
pJ"XL RF{WZL
S<5[X ZFJ/
SFH, ;F\Sl/IF
SF{lXS ;M,\SL
U6[X 5JFZ
lZ\S, VFlCZ

A[9S *
TFo Z)q!qZ_!(

A[9S (
TFo Z*qZqZ_!(

A[9S )
TFo Z_q#qZ_!(

A[9S !_
TFo ZZq$qZ_!(

JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f GJF SM;L";GL XSITFVMGL RRF"
sZf VFUFDL 5|JF;GL H~lZIFTMGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
T[DH 5|JF;GF VG]EJM T[DH D/[, 7FGGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
sZf AFCI :5WF"tDS 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL
RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ

JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF

JQF" Z_!(v!)
A[9S !
TFo Z5q*qZ_!(

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL H~lZIFT sDFGl;S VG[ J{RFlZSf
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM
s#f
lJEFUDF\ lJlJW lNJ;MGL pHJ6L T[ DF8[GL T[DGL
T{IFZL
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF

A[9S Z
TFo Z*q(qZ_!(

ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL VlED]BTF SFI"S|D jIJ:YF VG[ T[DGL
HJFANFZLVMGF VG]EJM4 GJF lJnFYL"VM ;FY[GF T[DGF
VG]EJM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
s#f .OSM D],FSFTGF VG]EJM
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF

A[9S #
TFo Z(q)qZ_!(

ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VFIMHG VG[ T[DGL T{IFZLVM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM

s#f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
A[9S $
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z)q!_qZ_!( s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL
5|lS|IF
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
s#f
5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF"
VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
A[9S 5
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z*q!!qZ_!( s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
s#f TF,LD ;+GL VFIMHGAwW T{IFZLGL ;DH6
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF

X{,[QF J;FJF
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
A[9S &
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z#q!ZqZ_!( s!f GJF ;[D[:8ZG]\ V\UT VFIMHG
sZf ;[<O :JM8 V[GF,L;L;GL RRF" VG[ B}8TL S0LGLqXSITFGL
5}T"TF
CFHZ lJnFYL"VMo
lZ\S, VFlCZ
JF;] N[+MHF
lJXF, l59LIF
X{,[QF J;FJF

A[9S *
TFo Z5q!qZ_!)

A[9S (
TFo Z$qZqZ_!)

A[9S )
TFo Z#q#qZ_!)

ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f GJF SM;L";GL XSITFVMGL RRF"
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"

A[9S !_
TFo Z#q$qZ_!)

CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
sZf 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
JQF" Z_!)vZ_

A[9S !
TFo #_q*qZ_!)

VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL H~lZIFT sDFGl;S VG[ J{RFlZSf
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM
s#f
lJEFUDF\ lJlJW lNJ;MGL pHJ6L T[ DF8[GL T[DGL
T{IFZL
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,

A[9S Z
TFo Z5q(qZ_!)

S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL VlED]BTF SFI"S|D jIJ:YF VG[ T[DGL
HJFANFZLVMGF VG]EJM4 GJF lJnFYL"VM ;FY[GF T[DGF
VG]EJM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM

CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,

A[9S #
TFo Z_q)qZ_!)

S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VFIMHG VG[ T[DGL T{IFZLVM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
s#f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,

S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
A[9S $
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z5q!_qZ_!) s!f lJnFYL"VMGL 5NIF+FGF VG]EJM VG[ T[DGL XLBJFGL
5|lS|IF
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
s#f 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,

A[9S 5

S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P

TFo ZZq!!qZ_!) s!f TF,LD ;+GL VFIMHGAwW T{IFZLGL ;DH6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
s#f AFCI :5WF"tDS 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL
RRF" VG[ ;}RGM
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,
S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
A[9S &
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
TFo Z*q!ZqZ_!) s!f GJF ;[D[:8ZG]\ V\UT VFIMHG
sZf ;[<O :JM8 V[GF,L;L;GL RRF" VG[ B}8TL S0LGLqXSITFGL
5}T"TF
CFHZ lJnFYL"VMo
ClJ"X N[XD]B
VHI 58[,
V1FI 58[,

A[9S *
TFo Z*q!qZ_Z_

A[9S (
TFo ZZqZqZ_Z_

S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f GJF SM;L";GL XSITFVMGL RRF"
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS lD,GGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f lJnFYL"VMGL CM:8[,RIF" VG[ HM SM. D]xS[,L CMI TM
sZf X{1Fl6S SFI"DF\ VG]EJFTL D]xS[,LVM HM SM. CMI TM
T[DH 5|JF;GF VG]EJM T[DH D/[, 7FGGL RRF"

A[9S )
TFo Z#q#qZ_Z_
VMG,F.G

A[9S !_
TFo Z5q$qZ_Z_
VMG,F.G

CFHZ lJnFYL"VMo
S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f 5ZL1FFGF ;\NE[" VG]EJM4 D]\hJ6 lGZFSZ6
sZf TC[JFZGL pHJ6L VG[ SF{8]\lAS VFZMuIGL RRF"
CFHZ lJnFYL"VMo
S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF
VFHZMH lJnFYL"VM ;FY[GL A[9SDF\ GLR[GF D]NNFVMGL RRF" Y.P
s!f X{1Fl6S SFI"DF\ p5IMUL 5]:TSM4 T[DGL H~lZIFTM
sZf 5ZL1FFGL T{IFZL S. ZLT[ SZJL T[ V\U[GL RRF" VG[ ;}RGM
s#f SMlJ0GF ;\NE"[ ZFBJL HM.TL ;FZ;\EF/
CFHZ lJnFYL"VMo
S],NL5 HMQFL
HI[gN= ZC[JZ
T[H, J;FJF

CENTRE FOR STUDIES IN RURAL MANAGEMENT
Mentoring of Students
2015-16 -2019-20
Mentor- Dr. Lokesh Jain

વર્ષ 2015-16
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name of Students

Sem

Hardik Patel
Chirag Patel
Manisha Rathva
Digvijay Chavada
Irshad Pathan
Patel Gautam
Mehnathi Chirag
Meghnathi Nirav
Balvant Hariyali
Manoj Parmar

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

બેઠકની તારીખ

કામગીરીની વવગત

જુલાઈ 12

વ્યવસ્થાકીય વવષયો વવશે મઝ
ૂં વણની બાત કરી
અભિમુખતા વવશે ચચાા
રા.સે.યો. કામગીરી વવશે ચચાા

ઓગષ્ટ 10

એપીએમસી પ્રવાસ વવશે
સ્વતૂંત્રતા દિવસના કાયાક્રમ માટે તૈયારી બતાવી.
વેલકમ કાયાક્રમ વવશે ચચાા
ઉદ્યોગની કામગીરી માટે વવચાર વવમશા કયાા હતા.

સપ્ટેમ્બર,22

ગ્રામજીવન પિયાત્રા િરમ્યાન શુ ૂં અને કેવી રીતે કામ કરવુ ૂં તે વવષે ચચાા
પિયાત્રાના અનુિવો શેયર અને વવમશા

ઓક્ટોબર 13

પરીક્ષા લક્ષી- મટે દરયલ અને પ્રશ્નો વવશે ચચાા.

નવેમ્બર 4

શૈક્ષભણક તાલીમો અને પ્રવાસ વવષેની યોજના પર ચચાા.

ડેસેમ્બર 21

સ્સ્કલ્સ ડવલપમેન્ટ મોડયુલ પ્રવાસમાૂં જજજ્ઞાસાવશ થયેલ ચચાા અને વવમશા.

જાન્યુઆરી 8

યુવા મહોત્સવની તૈયારી અને િાગીિારી માટે વવદ્યાવથિઓએ ચચાા કરી હતી.
શૈક્ષભણક પ્રવાસ આયોજન અને દટકટ વગેરેની વ્યવસ્થા વવશે ચચાા હતી.

ુ રી 5
ફેબ્રઆ

શૈક્ષભણક પ્રવાસ િરમ્યાનની મુશ્કેભલઓ વવશે વવચાર વવમશા
સૂંશોધન શીષાક પસૂંિગી અને દડજાઇન પર ચચાા

માચા 7

પરીક્ષાલક્ષી માગાિશાન

એવપ્રલ 10

સૂંશોધન અનુસચી અને સૂંબવૂં ધત પ્રશ્નો ઉપર ચચાા

2016-17
Sr.
No.
1

Name of Students

Sem

Irshadkhan Pathan

3

2

Balvant Hariyali

3

3

Manoj Parmar

3

4

Chirag Meghnathi

3

5

Nirav Meghnathi

3

6

Digvijay Chavda

3

7

Gautam Patel

3

8

Jaisukh Sankal

1

9

Trupti Parmar

1

10

Dixita Chaudhri

1

11

DharamPal Raj

1

12

Dharamsingh Vasava

1

13

Neeta Dabhi

1

14

Nitin Patel

1

બેઠકની

મુદ્દાઓની ચચાા

તારીખ
જુલાઈ 6

અભિમુખતા વવશે ચચાા
વવષયના મટેદરયલ વવશે ચચાા
ગામ સાથેની વનસ્બૂંત

ઓગષ્ટ 8

વવદ્યાવથિઓએ રાષ્રીય સેવા યોજનાના કામમાૂં કેવી રીતે જોડાવીશ તે વવશે ચચાાઓ
કરી અને સ્વતૂંત્રતા દિવસના કાયાક્રમ માટે તૈયારીની ચચાા
વેલકમ કાયાક્રમ વવશે ચચાા
ઉદ્યોગની કામગીરી માટે વવચાર વવમશા કયાા હતા.

સપ્ટેમ્બર,9

ગ્રામજીવન પિયાત્રા િરમ્યાન શુ ૂં અને કેવી રીતે કામ કરવુ ૂં તે વવષે ચચાા કરી.
પ્લેસમેન્ટમાૂં સૂંસ્થા પૂંસિગી માટેની ચચાા કરી હતી.

ઓક્ટોબર 3

પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે મટે દરયલ અને પ્રશ્નો વવશે ચચાા કરી હતી

પિયાત્રાની કામગીરી વવશે ચચાા
નવેમ્બર 8

ડેસેમ્બરમાૂં જે તાલીમો યોજાવવા વવશે ચચાા
શૈક્ષભણક તાલીમ પ્રવાસ અંગેની જજજ્ઞાસાઓ વવષે ચચાા કરી હતી.

ડેસેમ્બર 18

જના વવદ્યાવથિઓ એ દરપોટા , જૉબ વવશે ચચાા કરી હતી. તથા નવા વવદ્યાવથિઓએ
પ્રવાસ માટેની ભવમકા મકી ચચાા

જાન્યુઆરી 8

રાષ્રીય સેવા યોજના અન્તગાત કાયાક્રમોની તૈયારી અને િાગીિારી માટે ની ચચાા
કરી હતી.
બહાર રાજ્ય શૈક્ષભણક પ્રવાસ આયોજન વવશે ચચાા હતી.

ુ રી 5
ફેબ્રઆ

સૂંશોધન શીષાક પસૂંિગી અને દડજાઇન પર ચચાા

માચા 7

પરીક્ષાલક્ષી માગાિશાન અને અનુસચીના પ્રશ્નો ઉપર ચચાા
રાષ્રીય સેવા યોજના દરપોટા ની પ્રઝેન્ટે શનની ચચાા

એવપ્રલ-10

ફેયરવેલ વવશે કાયાક્રમની ચચાા

2017-18
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Name of Students

Sem

Jaisukh Sankal
Trupti Parmar
Dixita Chaudhri
DharamPal Raj
Dharamsingh Vasava
Neeta Dabhi
Nitin Patel
Bhavika Patel
Manish Baghel
Ranjitsodha Parmar
Rahul Rajvadi

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1

બેઠકની તારીખો

કામગીરીની વવગત

જુલાઈ 6

અભિમુખતા કાયાક્રમ વવશે ચચાા
રાષ્રીય સેવા યોજના હેઠળ થનાર કાયાક્રમની ચચાા
ગામની શાળાઓમાૂં કાયાક્રમ અંગે ચચાા

ઓગષ્ટ 10

વવદ્યાવથિઓએ રાષ્રીય સેવા યોજનાના કામમાૂં કેવી રીતે જોડાવીશ તે વવશે
ચચાાઓ કરી અને સ્વતૂંત્રતા દિવસના કાયાક્રમ માટે તૈયારી બતાવી.
વેલકમ કાયાક્રમ વવશે ચચાા
ઉદ્યોગમાૂં નવી કામગીરી કરના માટે વવચાર વવમશા કયાા હતા.

સપ્ટેમ્બર,12

બધા જ વવદ્યાવથિઓ એ ગ્રામજીવન પિયાત્રા િરમ્યાન શુૂં અને કેવી રીતે કામ
કરવુૂં તે વવષે ચચાા કરી.
રાહુલ રજવાડીએ વ્યક્ક્તગત મુસ્શ્કલોની ચચાા કરી હતી
મનીષે પાદરવાદરક ક્સ્થવત અને જૉબની શક્યતાઓ પર ચચાા કરી હતી.

ઓક્ટોબર 10

પિયાત્રા દરપોટા વવશે ચચાા
પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે માગાિશાન
પ્લેસમેન્ટ માટે સૂંસ્થા પસૂંિગી માટેની વ્યક્ક્તગત રાય

નવેમ્બર 7

કૌશલ્ય વવકાસ તાલીમો વવશે ચચાા
સી.ઈ.આર.સી તાલીમ માટેના પ્રવતિાવો વવશે
એસઆઈ.આર.ડી તાલીમ વવશે ચચાા.

ડેસેમ્બર18

જના વવદ્યાવથિઓ એ દરપોટા , જૉબ વવશે ભચિંતા િશાાવી હતી કે ક્યાૂં સારો જૉબ
મળી શકશે.
પ્રથમ વષાના વવદ્યાવથિઓ સાથે પ્રવાસ કાયાક્રમની ચચાા

જાન્યુઆરી 4

રાષ્રીય સેવા યોજનાના વવવવધ નવા કાયાક્રમોના આયોજનની ચચાા
શૈક્ષભણક પ્રવાસ આયોજન અને પૈસા સૂંગ્રહણની વ્યવસ્થા વવશે

ુ રી 12
ફેબ્રઆ

શૈક્ષભણક પ્રવાસ િરમ્યાન ત્યાૂં મળે લ નવા અનુિવો, જજજ્ઞાસાઓ વવશે ચચાા
સૂંશોધન શીષાક પસૂંિગી અને દડજાઇન પર ચચાા

માચા 7

પરીક્ષાલક્ષી માગાિશાન

એવપ્રલ 8

અનુસચી તૈયાર કરવા માટેની મઝવડો

2018-19
Sr. No.
1
2
3
4

Date of Mentoring
3
3
3
3

5

Name of Students
Bhavika Patel
Manish Baghel
Ranjitsodha Parmar
Rahul Rajvadi
Ajay Thakor

6

Alkesh Thakor

1

7

Ashish Bhorsat

1

બેઠકની તારીખ

કામગીરીની વવગત

જુલાઈ 6

અભિમુખતા

1

ગામમાૂં જાગરૂકતા રૈ લીની તૈયારી વવશે ચચાા
જુલાઈ 12

ઇફકો તાલીમ પ્રવાસ વવશે

ઓગષ્ટ 10

વવદ્યાવથિઓએ રાષ્રીય સેવા યોજનાની ટીમ માટે ચચાા
વેલકમ કાયાક્રમ વવશે ચચાા
ઉદ્યોગની કામગીરી માટે વવચાર વવમશા કયાા હતા.

સપ્ટેમ્બર,12

ગ્રામજીવન પિયાત્રા માટેની ચચાા
પ્લેસમેન્ટ માટે એક કરતા વધારે સૂંસ્થાઓ હોવાથી કઈ સૂંસ્થા શીખવાની
દૃસ્ષ્ટએ સારી રહેશે તે વવષે ચચાા કરી હતી.
દહન્િી સપ્તાહ આયોજનની ચચાા

ઓક્ટોબર 10

પરીક્ષાલક્ષી મઝ
ૂં વડોની ચચાા

નવેમ્બર 8

વવવવધ સૂંસ્થાઓ સાથે તાલીમ આયોજનની ચચાા .

ડેસેમ્બર 21

ગ્રામ અભ્યાસ વવશેની ચચાા .

જાન્યુઆરી 5

સ્વામી વવવેકાનૂંિ જયન્તી માટે કાયાક્રમોની ચચાા
શૈક્ષભણક પ્રવાસ આયોજન વવશે ચચાા હતી.

ુ રી 8
ફેબ્રઆ

સૂંશોધન દડજાઇન પર ચચાા

માચા 7

પરીક્ષાલક્ષી માગાિશાન અને અનુસચીના પ્રશ્નો ઉપર ચચાા

એવપ્રલ 10

સૂંસ્થાકીય તાલીમના અનુિવો

2019-20
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Name of Students

Sem

Ajay Thakor
Alkesh Thakor
Ashish Bhorsat
Pratik Patel
Pravin Patel
Pravina Bagul
Parimal Patel
Neha Jani

3
3
3
1
1
1
1
1

બેઠકની તારીખ

કામગીરી અને હાજર વવદ્યાથીની વવગત

જુલાઈ 7

અભિમુખતા કાયાક્રમ
રાષ્રીય સેવા યોજના કાયાક્રમ

ઓગષ્ટ 10

સ્વતૂંત્રતા દિવસના કાયાક્રમ માટે તૈયારી બતાવી.
વેલકમ કાયાક્રમ વવશે ચચાા
કોસા પછી જૉબ વવશે ચચાા

સપ્ટેમ્બર,7

ગ્રામજીવન પિયાત્રા વવષે ચચાા
પ્લેસમેન્ટની સૂંસ્થાઓ વવષે ચચાા
દહન્િી સપ્તાહમાૂં વવદ્યાવથિઓની િાગીિારી વધારવા તથા વવવવધતાપણા કાયાક્રમો યોજવા
માટેની ચચાા

ઓક્ટોબર 9

પરીક્ષાઓના મહત્વપણા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો લખવા વવશે ચચાા
એક વવદ્યાથી દ્વારા વ્યક્ક્તગત મજ
ૂં વડ વવશે ચચાા

નવેમ્બર 4

શૈક્ષભણક તાલીમ પ્રવાસમાૂં કઈ રીતે હશે તે જજજ્ઞાસાઓ વવષે ચચાા કરી હતી.

ડેસેમ્બર 21

રાષ્રીય સેવા યોજનામાૂં સ્થાનીય ગામની સૂંસ્થાઓ સાથે રહીને કામગીરી વવશે ચચાા
ઉન્નત િારત અભિયાનની કામગીરી વવશે

જાન્યુઆરી 4

યુવા સપ્તાહની કામગીરી
શૈક્ષભણક પ્રવાસ આયોજન અને દટકટ વગેરેની વ્યવસ્થા વવશે ચચાા હતી.

ુ રી 2
ફેબ્રઆ

શૈક્ષભણક પ્રવાસ િરમ્યાન વવવવધ જજજ્ઞાસાઓ વવશે વખતો વખત પછતાછ તકરી હતી
સૂંશોધન શીષાક પસૂંિગી

માચા10

સૂંશોધનલક્ષી કામગીરીને આગળ વધારવા માટેની ચચાાઓ

એવપ્રલ 8

અનુસચી અને કાયાક્ષેત્ર સૂંશોધન એકમો ફાનલ કરવા માટે વ્યક્ક્તગત મઝવડોનુ ૂં ઉકેલ

2020-21
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name of Students

Sem

Pratik Patel
Pravin Patel
Pravina Bagul
Parimal Patel
Neha Jani
Priti Kareliya
Nikhil Patel
Niranjan Damor
Naresh Mer
Dharmesh Meniya

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

બેઠકની તારીખ
જુલાઈ 27

ઑનલાઇન કામગીરી અને હાજર વવદ્યાથીની વવગત
સૂંશોધન કાયામાૂં મુશ્કેલીઓ માટે માગાિશાન
કોવવડ િરમ્યાન રાષ્રીય સેવા યોજના કાયાક્રમો માટે ચચાા

ઓગષ્ટ 30

કોસા પછી જૉબ વવશે ચચાા

સપ્ટેમ્બર,10

ઑનલાઇન અભિમુખતા કાયાક્રમ
પ્લેસમેન્ટની સૂંસ્થાઓ વવષે ચચાા
કોવવડ િરમ્યાન રાષ્રીય સેવા યોજના કાયાક્રમો માટે ચચાા

ઓક્ટોબર 9

પરીક્ષાઓના મહત્વપણા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો લખવા વવશે ચચાા
એક વવદ્યાથી દ્વારા વ્યક્ક્તગત મજ
ૂં વડ વવશે ચચાા

નવેમ્બર 4

ઑનલાઇન પરીક્ષાની જજજ્ઞાસાઓ વવષે ચચાા કરી હતી.

ડેસેમ્બર 15

કોવવડ િરમ્યાન રાષ્રીય સેવા યોજના કાયાક્રમો અને ઉન્નત િારત અભિયાનની
કામગીરી માટે ચચાા

જાન્યુઆરી 7
ુ રી 15
ફેબ્રઆ

યુવા સપ્તાહની કામગીરી માટે ચચાા

સૂંશોધન શીષાક અને સૂંશોધનલક્ષી કામગીરીમાટે ચચાા

માચા15

સૂંશોધનલક્ષી કામગીરીને આગળ વધારવા માટેની ચચાાઓ

એવપ્રલ 20

અનુસચી અને કાયાક્ષેત્ર સૂંશોધન એકમો ફાનલ કરવા માટે વ્યક્ક્તગત મઝવડોનુ ૂં ઉકેલ

Mentoring 2020-21
Sr.No

Name

Sem

1.

Dharmesh meniya

3

2.

Naresh Mer

3

3.

Nikhil Patel

3

4.

Niranjan Damor

3

5.

Priti Kareliya

3

6.

Yatin Tadavi

3

7.

Mukesh Bhilala

1

8.

Mehul

1

9.

Ranjanben thakor

1

10.

Rushant Patel

1

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
(Year 2015-2016)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : Satish Patel
********
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

Month
July

1.

Hiren Parmar

3

2.

Rupal Patel

3

3.

Jaya Bariya

3

4.

Jitesh Ashal

1

5.

Divyesh Vasava

1

6.

Nilesh Hingladiya

1

7.

Vipul Suthar

1

8.

Vimal Bhalala

1

9.

Sohil Mansuri

1

મદ્દાઓની ચચાા

Date
6-7-2015

સેમેસ્ટર

વવદ્યાથીન ાં નામ

•

નવા પ્રવેશ પામેલ વવદ્યાર્થીઓના રહેઠાણ વ્યવસ્ર્થા, ભોજન વ્યવસ્ર્થા
વગેરેની ચચાા

August

3-8-2015

September 7-9-2015

•

અભભમુખતા વશભિર અને માગાદશાન

•

FAMILY BACKGROUND HISTORY

•

સત્ર-3 ના વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે કારકીર્દિ વવષયક ચચાા

•

સત્ર-1 ના છાત્રાલય જીવન વવશેની ચચાા

•

આરોગ્ય પોષક આહાર શૈલી અને યોગા વવશે

•

Syllabus issue, Social counselling

•

તાલીમ કાયાક્રમ વવશેના વવદ્યાર્થીઓના પ્રવતભાવ

•

પાર્રવાર્રક મજ
ૂં વણોની વાત અને પર્રસ્સ્ર્થવતનો ર્હિંમતભેર સામનો
કરવાનુ ૂં માગાદશાન આપ્ુ.ૂં

•

કૌશલ્ય વવકાસ

•

Computer maintenance related work and scope

•

પદયાત્રાની તૈયારી

•

સાૂંસ્કૃવતક કાયાક્રમો, નાટકો તૈયાર કરવાની ચચાા ર્થઇ

•

આવર્થિક સૂંકડામણ વવશેની મુજ
ૂં વણની ચચાા ર્થઇ

•

ટેકનીકલ responsibility

•

Navratri

•

Phycological discussions

•

Attitude

•

Digital awareness program for villages

•

Presentation Skills, પર્રક્ષાની તૈયારી

•

Module training and visit

•

સત્ર-3નાૂં વવદ્યાર્થીઓની સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ સૂંદભાની ચચાા

•

Presentation of internship organisations

07-01-

•

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે સ્વાવલૂંિન સ્કોલરશીપ વવશેની ચચાા

2016

•

Skill Development માટેની ચચાા

•

Academic Visit discussions, Balance food matter

04-02-

•

છાત્રાલય વ્યવસ્ર્થા

2016

•

ક્ષમતાવર્ાન વવશેની ચચાાઓ

•

Weekly exam related.

•

Practical and maintenance

•

Food issue

04-03-

•

Research issues, MIS Case study

2016

•

Hostel Computer

•

હોસ્ટેલ વ્યવસ્ર્થામાૂં વવદ્યાર્થીઓની ભવમકા

•

સામાજજક સમસ્યાઓ વવશે

•

સત્ર-4 ના વવદ્યાર્થીઓના સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ અંગેના અનુભવો અને

September 22-09-2015

October

December

January

February

March

April

10-10-2015

18.12.2015

10-042016

May

કાયોની ચચાા ર્થઇ
•

Farewell ની ચચાા ર્થઇ

•

સોફ્ટ સ્સ્કલ, ઉદ્યોગ સાહવસકતા, કારકીદી માગાદશાન

20-05-

•

સ્વાભભમાન સ્કોલરશીપ

2016

•

Research work

•

Carrier related motivation

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
(Year 2016-2017)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : Satish Patel
********
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

સેમેસ્ટર

1.

Jitesh Ashal

3

2.

Divyesh Vasava

3

3.

Nilesh Hingladiya

3

4.

Vipul Suthar

3

5.

Vimal Bhalala

3

6.

Sohil Mansuri

3

7.

Noori sheikh

1

8.

Pathik Salvi

1

9.

Parimal Patel

1

10.

Parth Sapariya

1

11.

Pooja thakor

1

12.

Bhari Rathava

1

13.

Mittal Thakor

1

Month

Date

July

6-7-2016

August

વવદ્યાથીન ાં નામ

8-8-2016

મદ્દાઓની ચચાા
•

અભભમુખતા વશભિર અને માગાદશાન

•

રહેઠાણ વ્યવસ્ર્થા, ભોજન વ્યવસ્ર્થા વગેરેની ચચાા

•

Family Background History

•

Gujarat Vidyapith life

•

Course importance, Welcome program schedule

•

સત્ર-3 Internship related

•

સત્ર-1 ના Hostel life and issue

•

Balance food & Yoga

September

October

November

December

January

February

March

April

May

6-9-2016

03-10-2016

14-11-2016

06.12.2016

09-01-2017

07-02-2017

03-03-2017

10-04-2017

8-05-2017

•

Social counselling

•

તાલીમ કાયાક્રમ વવશે

•

Skill syllabus

•

પાર્રવાર્રક મજ
ૂં વણો, કૌશલ્ય વવકાસ

•

Computer maintenance related work and scope

•

પદયાત્રાની તૈયારી

•

સાૂંસ્કૃવતક કાયાક્રમો, નાટકો તૈયાર કરવાની ચચાા ર્થઇ

•

Economic and social issues

•

Technical responsibility

•

Phycological discussions

•

Attitude towards internship

•

Digital awareness program for villages

•

Presentation Skills, Alumni discussions

•

Internal and continues evaluations.

•

Module training and visit

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ સૂંદભાની ચચાા

•

Presentation of internship organisations

•

સ્વાવલૂંિન સ્કોલરશીપ વવશેની ચચાા

•

Skill Development માટેની ચચાા

•

Academic Visit, Youth festival, Udyog

•

Balance food matter

•

Wifi, છાત્રાલય વ્યવસ્ર્થા

•

ક્ષમતાવર્ાન વવશેની ચચાાઓ

•

Weekly exam related.

•

Practical and maintenance, Food issue

•

Research issues, MIS Case study

•

Computer upgradation

•

હોસ્ટેલ વ્યવસ્ર્થામાૂં વવદ્યાર્થીઓની ભવમકા

•

સામાજજક સમસ્યાઓ વવશે

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમના અનુભવો અને કાયોની ચચાા

•

Farewell ની ચચાા ર્થઇ

•

સોફ્ટ સ્સ્કલ, ઉદ્યોગ સાહવસકતા, કારકીદી માગાદશાન

•

સ્વાભભમાન સ્કોલરશીપ

•

Research work, Carrier related motivation

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
(Year 2017-2018)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : Satish Patel
********
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

Noori sheikh

3

2.

Pathik Salvi

3

3.

Parimal Patel

3

4.

Parth Sapariya

3

5.

Pooja thakor

3

6.

Bhari Rathava

3

7.

Mittal Thakor

3

8.

Divya Rajguru

1

9.

Nayan dodiya

1

10.

Narendra zala

1

11.

Narendra Rathod

1

12.

Pooja Nagar

1

Date

July

6-7-2017

September

સેમેસ્ટર

1.

Month

August

વવદ્યાથીન ાં નામ

10-8-2017

6-9-2017

મદ્દાઓની ચચાા
•

અભભમુખતા વશભિર, Hostel વ્યવસ્ર્થા

•

Family Background History

•

Gujarat Vidyapith life & UBA

•

Welcome program schedule

•

Internship & placement related.

•

Hostel life and issue, Balance food

•

Course significance, counselling

•

તાલીમ કાયાક્રમ, Skill syllabus, research issues

•

પાર્રવાર્રક મજ
ૂં વણો, કૌશલ્ય વવકાસ

October

November

December

January

February

March

April

May

10-10-2017

08-11-2017

06.12.2017

09-01-2018

05-02-2018

07-03-2018

07-04-2018

8-05-2018

•

maintenance related work and scope, પદયાત્રા

•

Portal, Dissertations, સાૂંસ્કૃવતક કાયાક્રમો, નાટકો

•

Economic and social issues

•

Technical responsibility

•

Phycological discussions, Internship presentation

•

Digital awareness program at schools

•

Presentation Skills, Alumni discussions

•

Internal and continues evaluations.

•

Village studies and UBA work

•

Module training and visit, સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ સૂંદભા

•

Presentation of internship organisations

•

સ્વાવલૂંિન સ્કોલરશીપ, Skill Development

•

Academic Visit, Youth festival, Udyog

•

UBA work at sonipur, Trainings and report writing

•

Wifi, છાત્રાલય વ્યવસ્ર્થા

•

ક્ષમતાવર્ાન, Weekly exam related.

•

Academic visit and explore.

•

Practical and maintenance, Food issue

•

Research work & field issues

•

Computer related queries .

•

હોસ્ટેલ વ્યવસ્ર્થા

•

સામાજજક સમસ્યાઓ વવશે

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમના અનુભવો અને કાયોની ચચાા

•

Farewell

•

સોફ્ટ સ્સ્કલ, ઉદ્યોગ સાહવસકતા, કારકીદી માગાદશાન

•

Research work, Carrier related motivation

•

Ethics in research and field explorer

•

Scope of Field work, Data entry work for portal

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
(Year 2018-2019)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : Satish Patel
********
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

Divya Rajguru

3

2.

Nayan dodiya

3

3.

Narendra zala

3

4.

Narendra Rathod

3

5.

Pooja Nagar

3

6.

Jagdish Bamritiya

1

7.

Divyesh Patel

1

8.

Divya Rathod

1

9.

Nayan Patel

1

Date

July

6-7-2018

September

October

સેમેસ્ટર

1.

Month

August

વવદ્યાથીન ાં નામ

10-8-2018

6-9-2018

10-10-2018

મદ્દાઓની ચચાા
•

અભભમુખતા વશભિર, વ્યવસ્ર્થા

•

પાર્રવાર્રક પ ૃષ્ઠભવમ

•

વવદ્યાપીઠ જીવન અને ્ુિીએ

•

વેલકમ પ્રોગ્રામ શેડયલ

•

ઇન્ટનાવશપ અને પલેસમેન્ટ સૂંિવૂં ર્ત છે

•

હોસ્ટેલ જીવન અને મુદ્દો

•

ુ ન ખોરાક, કોસા મહત્વ, કાઉન્સેભલિંગ
સૂંતલ

•

તાલીમ કાયાક્રમ

•

કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમ, સૂંશોર્નના મુદ્દાઓ

•

પાર્રવાર્રક મજ
ૂં વણો, કૌશલ્ય વવકાસ, પદયાત્રા

•

પોટા લ, વનિૂંર્ો, સાૂંસ્કૃવતક કાયાક્રમો, નાટકો

•

આવર્થિક અને સામાજજક મુદ્દાઓ

November

December

January

February

March

April

May

08-11-2018

06.12.2018

09-01-2019

05-02-2019

07-03-2019

07-04-2019

8-05-2019

•

તકનીકી જવાિદારી

•

લોજજકલ ચચાાઓ, ઇન્ટનાવશપ પ્રસ્તુવત

•

શાળાઓમાૂં ર્ડજજટલ જાગૃવત કાયાક્રમ •

•

પ્રેઝન્ટેશન કુ શળતા, ભતપવા વવદ્યાર્થીઓની ચચાાઓ

•

આંતર્રક અને મલ્યાૂંકન.

•

વવલેજ સ્ટડીઝ અને ્ુિીએ વકા

•

મોડયુલ તાલીમ અને મુલાકાત

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ સૂંદભા, ઇન્ટનાવશપ સૂંસ્ર્થાઓની રજઆત

•

સ્વાવલૂંિન સ્કોલરશીપ, કૌશલ્ય વવકાસ

•

શૈક્ષભણક મુલાકાત, ્ુવા ઉત્સવ, ઉદ્યોગ

•

્ુિીએ સોનીપુર ખાતે કામ કરે છે

•

તાલીમો અને અહેવાલ લેખન

•

Wifi, છાત્રાલય વ્યવસ્ર્થા, ક્ષમતાવર્ાન

•

સાપતાર્હક પરીક્ષા સૂંિવૂં ર્ત

•

શૈક્ષભણક મુલાકાત અને અન્વેષણ

•

વ્યવહારુ અને જાળવણી, ખોરાકનો મુદ્દો

•

સૂંશોર્ન કાયા અને ક્ષેત્રીય મુદ્દાઓ

•

કમ્પપ્ુટર સૂંિવૂં ર્ત પ્રશ્નો, હોસ્ટેલ વ્યવસ્ર્થા

•

સામાજજક સમસ્યાઓ વવશે

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમના અનુભવો અને કાયોની ચચાા

•

Farewell

•

સોફ્ટ સ્સ્કલ, ઉદ્યોગ સાહવસકતા, કારકીદી માગાદશાન

•

સૂંશોર્ન કાયા, સૂંિવૂં ર્ત પ્રેરણા

•

સૂંશોર્ન અને ક્ષેત્ર સૂંશોર્કમાૂં • નૈવતકતા

•

ક્ષેત્ર કાયાનો અવકાશ, પોટા લ માટે ડેટા પ્રવેશ કાયા

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
(Year 2019-2020)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : Satish Patel
********
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

Jagdish Bamritiya

3

2.

Divyesh Patel

3

3.

Divya Rathod

3

4.

Nayan Patel

3

5.

Priti Gamit

1

6.

Ritika Dangi

1

7.

Bhupesh Jadav

1

8.

Rinkal Vasava

1

9.

Priyanka Meda

1

Date

July

8-7-2019

September

October

સેમેસ્ટર

1.

Month

August

વવદ્યાથીન ાં નામ

10-8-2019

6-9-2019

10-10-2019

મદ્દાઓની ચચાા
•

અભભમુખતા વશભિર, Hostel

•

Family Background History

•

Gujarat Vidyapith life & UBA

•

program schedule

•

Internship & placement related.

•

Hostel life and issue, Balance food

•

Course significance, counselling

•

તાલીમ કાયાક્રમ

•

Skill syllabus, research issues

•

પાર્રવાર્રક મજ
ૂં વણો, કૌશલ્ય વવકાસ

•

પદયાત્રા

•

Portal, Dissertations

November

December

January

February

March

April

May

05-11-2019

09.12.2019

07-01-2020

05-02-2020

06-03-2020

online
Online

•

સાૂંસ્કૃવતક કાયાક્રમો, નાટકો

•

Economic and social issues

•

Technical responsibility

•

Phycological discussions

•

Internship presentation

•

Digital awareness program at schools

•

Presentation Skills, Alumni discussions

•

Internal and continues evaluations.

•

Village studies and UBA work

•

Module training and visit

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમ સૂંદભા

•

Presentation of internship organisations

•

સ્વાવલૂંિન સ્કોલરશીપ, Skill Development

•

Academic Visit, Youth festival, Udyog

•

UBA work at sonipur, Trainings and report writing

•

Wifi, છાત્રાલય વ્યવસ્ર્થા,ક્ષમતાવર્ાન

•

Weekly exam related.Academic visit and explore.

•

Practical and maintenance, Food issue

•

Tour, Research work & field issues

•

Computer related queries .

•

હોસ્ટેલ વ્યવસ્ર્થા, સામાજજક સમસ્યાઓ વવશે

•

સૂંસ્ર્થાકીય તાલીમના અનુભવો અને કાયોની ચચાા

•

કારકીદી માગાદશાન

•

Research work

•

Ethics in research and field explorer

•

Scope of Field work

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report (Year 2020-2021)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : ડૉ. સવતષ ૫ટે લ
બેઠક: 01

તા. 17-09-2020

નીચે મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી હતી.


અભિમુખતા કાર્ાક્રમ વવશે સૌને માહહતગાર કર્ાા.



કોરોનાકાળની વવકટ પહરસ્થિવતમાાં ટેકનોલોજીનાાં ઉપર્ોગિી જ્ઞાન પાપ્ત કરવાની તક ઝડપવા
માટે માગાદશાન આપ્્ુ.ાં



સત્ર-3 ના વવદ્યાિીઓને Research સાંદિે માગાદશાન આપ્્ુ ાં અને SPSS વવશે માહહતગાર કર્ાા.

બેઠક: 02

તા. 16-01-2021

નીચે મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી હતી.


કુટુાંબ તિા ગામ થતરે કોવવડ-19 ની ગાઇડલાઇન સાંદિે ચચાા અને રસીકરણ માટેની જાગૃવત
ફેલાવવા માટેની વાત કરવામાાં આવી.



કારકીહદિ વવષર્ક ચચાાઓ િઇ



ઓન-લાઇન એજ્્ુકેશનમાાં ગ્રામ્ર્ ક્ષેત્રે નડતી સમથર્ાઓ વવશે વવદ્યાિીઓએ રજૂઆત કરી જેના
વનરાકરણ માટેના પગલાઓ માટેની ચચાા-વવચારણા કરવામાાં આવી.

બેઠક: 03

નીચે મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી હતી.


Village study મોડયુલના સાંદિામાાં વવદ્યાિીઓ સાિે ચચાા િઇ.



Placement સાંદિામાાં વવદ્યાિીઓ સાિે ચચાા િઇ.

તા. 22-03-2021

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report (Year 2016-2017)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : અમીષા શાહ
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

વવદ્યાથીન ાં નામ

સેમેસ્ટર

1.

અજય સરવૈયા

3

2.

હિરાભાઇ ઝાાંપડીયા

3

3.

જ્યોત્સના રાઠવા

3

4.

ભાવના ચાાંડપા

3

5.

જજનીશા પટેલ

3

6.

હરિંકુ બાહરયા

3

7.

પારૂલ રાઠવા

3

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 01

તા. 01-07-2016

તા. 01-07-2016ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 5:45 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


નવા પ્રવેશ પામેલા મવદ્યાથીઓ

માટે

અભભમુખતા મશભબર અને સ્વાગત સમારાં ભ

માટેની

આયોજન-મવચારણા થઇ અને જવાબદારી અને પિેલવ ૃમિ દાખવવા માટે મવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહિત કયાા.


નવા મવદ્યાથીઓમાાં િોમ મસકનેસ દૂ ર કરવા મૈત્રીપ ૂણા વ્યવિાર કેવી રીતે કરવો તેની મૌભલક અને
અનોપચહરક ચચાા થઇ.



ત્રણ મવદ્યાથી મમત્રોએ િોસ્ટેલની કાયા જવાબદારી મવશેના પ્રશ્નોના મનરાકરણ માટેની ચચાાઓ કરી અને
મવદ્યાથી મવકાસ માટે કાયાક્રમો યોજવાનુ ાં આયોજન કર્ુ.ું

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 02

તા. 18-07-2016

તા. 18-07-2016ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 5:45 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


અભભમુખતા મશભબરના અનુભવો વાગોળ્યા અને મવદ્યાથીઓની ભ ૂમમકા માટેની વાત કરી.



નવા પ્રવેશ પામેલ મવદ્યાથીઓના રિેઠાણ વ્યવસ્થા, ભોજન વ્યવસ્થા, વગેરેની ચચાા કરી વષા-૨ના
મવદ્યાથીઓને વ્યવસ્થાપનના મિાવરો કરવા માગાદશાન આપર્ુ.ાં



ખાદીનાાં ર્ુમનફોમા મવષે બિેનો સાથે ડ્રેસ ડીઝાઇનનુ ાં માગાદશાન આપર્ુ ાં અને પોષાક પહરધાનનુ ાં વ્યક્તતત્વ
સાથેન ુ ાં તાદાત્્ય સમજાવ્ર્ુ.ાં



ૂ ડીઓ અનુસાર સિા- જવાબદારીની સોંપણી અને આયોજન માટેન ુ ાં પ્રોત્સાિન આપર્ુ ાં અને
મવદ્યાથીની ટક
મવદ્યાથીઓ ઉત્સાિભેર જોડાય તે સમજાવ્ર્ુ.ાં



આગામી હદવસોમાાં યોજાનાર શૈક્ષભણક પ્રવાસ મવશે મવદ્યાથીઓ સાથે પ્રાથમમક ચચાા કરી અને મવદ્યાથીઓને
મવમવધ જવાબદારીની પિેલ કરવાાં પ્રોત્સાહિત કયાા.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 03

તા. 5-8-2016

તા. 5-8-2016 ના રોજ સાાંજે 4:00 થી 4:45 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


ૂ ડી કાયા વગેરે મવશે મવદ્યાથીઓના પ્રશ્નો અને ઉકેલોની
છાત્રાલય જીવન, ખાદી, પ્રાથાના, સફાઈ, ટક
મુતતપણે ચચાા કરવામાાં આવી.



Vision, Mission, Objectives, Code of Conduct વગેરે મવષે ગિન ચચાા થઇ.



કારકીહદિ ઘડતર, સાંસ્થાકીય તાલીમ, લાઈફ ગોલ સેહટિંગ વગેરે મુદ્દાઓ પર માગાદશાક ચચાાઓ થઇ.



ર્ુવાનોમાાં વધતા જતા વ્યસનના પ્રમાણને લઈને ચચાાઓ થઇ, જેમાાં મવદ્યાથીઓએ પોતાના ગામ, મમત્રો
અને પહરવારજનોના અનુભવો વિેચ્યા. આ પહરક્સ્થમતમાાં આપને કેવી રીતે વતાવ ુ ાં તેની ચચાા કરવામાાં
આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 04

તા. 6-9-2016

તા. 6-9-2016 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


વ્યક્તતત્વ મવકાસનાાં મવમવધ આયામોની ચચાા થઇ. જેમાાં મવશેષ કરીને ભાષા-પ્રયોગનાાં સાંદભામાાં ગ્રામીણ
મવદ્યાથીને નડતી સમસ્યાની વાતો થઇ. તળપદી બોલી અને ઔપચાહરક ભાષા-બાંનેના પોતપોતાના
મવશેષ સ્થાન છે . તે મવષય પર વાતાાલાપ થયો.



Drafting and Presentation Skill મવકસાવવા માટેની ચચાાઓ થઇ.



ગુજરાતી ભાષા શુદ્ધિ શીખવી તેમજ હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષા પર પણ પ્રભુત્વ મેળવવુ ાં જરૂરી છે - તેવ ુ ાં
મવદ્યાથીઓને લાગર્ુ.ાં અને તે માટે ઉદ્યોગનાાં વગા દરમમયાન હિન્દી અને અંગ્રજી ભાષામાાં બોલીને મિાવરો
કરવાનુ ાં નક્કી કર્ુ.ું

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 05

તા. 22-9-2016

તા. 22-9-2015 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 5:45 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


મવદ્યાથીઓ સાથે સ્વાવલાંબન સ્કોલરશીપની ચચાા કરવામાાં આવી. જેમાાં બે મવદ્યાથીઓએ પોતાનો મશક્ષણ
ખચા પોતે જ ઉપાડવાનુ ાં નક્કી કર્ુ.ું



પદયાત્રાની તૈયારીઓ માટેન ુ ાં આયોજન અને ચચાા થઇ. જેમાાં વષા-1 નાાં નવા મવદ્યાથીઓને પદયાત્રા
મવશેની કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરી. રસોઈ ટુકડી, કાયાક્રમ ટુકડી, લોકસાંપકા ટુકડી, અિેવાલ ટુકડી, ટેકનીકલ
ટુકડી, રિેઠાણ વ્યવસ્થા ટુકડી, આરોગય ટુકડી વગેરેન ુ ાં આયોજન અને મવચારણા થઇ, જેથી દરે ક મવદ્યાથી
પોતપોતાની ટુકડીમાાં આ આયોજનનુ ાં અમલીકરણ કરી શકે.



વ્યસન મુક્તત, મશક્ષણનુ ાં મિત્વ, પયાાવરણ બચાવો, હદકરી બચાવો, કુપોષણ મનવારણ વગેરે સામાજજક
જાગૃમતના મવષયો પર નાટકો તૈયાર કરવાની ચચાા થઇ. ભજન, બાળગીતો, ન ૃત્ય, સાાંસ્કૃમતક કાયાક્રમો
વગેરે માટે મવદ્યાથીઓને અભભમુખ કયાા.



એક મવદ્યાથી બિેનને આરોગયલક્ષી તકલીફ િોવાથી માગાદશાન આપર્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 06

તા. 14-10-2016

તા. 14-10-2016ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


પદવીદાન સમારાં ભમાાં ઉદ્યોગમાાં બનાવેલ વસ્તુઓના વેચાણ માટેન ુ ાં આયોજન અને તૈયારીઓ કરી.



SELF SWOT Analysis કરી કૌશલ્ય મવકાસ મવશેની ચચાા કરી.



આગામી પહરક્ષાની તૈયારી માટે માગાદશાન આપર્ુ.ાં



બે મવદ્યાથીઓ પાહરવાહરક પ્રશ્નોને લીધે િતાશ િોવાથી તેમની સાથે માગાદશાક ચચાાઓ કરી. તેમજ
મનષ્ફળતા – એ જ સફળતાની સીડી છે , જે નવી તકો સુધીનો રસ્તો બતાવે છે . એ વાત પર ચચાા કરીને
મવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાહિત કયાા.



કારહકદી માગાદશાન આપર્ુ ાં તેમજ સાંસ્થાકીય તાલીમ માટેની ચચાાઓ કરી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 07

તા. 11-11-2016

તા. 11-11-2016ના રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે મુજબના
મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાાં આવી િતી.


આગામી શરૂ થનાર જળ વ્યવસ્થાપનની તાલીમ સાંદભે મવદ્યાથીઓને અવગત કયાા .



પહરક્ષાની તૈયારીઓ, પેપર સ્ટાઈલ અને પેપર રાઈટીંગ માટેન ુ ાં માગાદશાન આપર્ુ.ાં



મવદ્યાથીઓની મવમવધ ટુકડીઓની કામગીરીનાાં મ ૂલ્યાાંકન મવશેની ચચાા કરી અને આગામી આયોજન કર્ુ.ું



ઉદ્યોગની કામગીરી મવશેની ચચાા કરી અને કામની સોપણી કરી.



Computerized accounting system, data analysis software મવશેના મવદ્યાથીઓના પ્રશ્નોનુ ાં મનરાકરણ
કર્ુ.ું મવષય સાંદભે માગાદશાન આપર્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાિ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

Note: I went on leave from 1-12-2016 to 23-7-2017 (Study leave for Ph.D.)

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report (Year 2017-2018)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : અમીષા શાહ
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

વવદ્યાથીન ાં નામ

સેમેસ્ટર

1.

છાયા વઢવાણા

1

2.

ઝલક બ્રહ્મભટ્ટ

1

3.

દયા સાવલીયા

1

4.

ઘનશ્યામ ઝાલા

1

5.

જીગ્નેશ તળપદા

1

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 01

તા. 1-8-2017

તા. 1-8-2017 ના રોજ સાંજે 5:00 થી 6:00 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


નવા પ્રવેશ પામેલ મવદ્યાથીઓની પારરવારરક મારહતી મેળવ્યા બાદ તેમના રહેઠાણ વ્યવસ્થા,
ભોજન વ્યવસ્થા, વગેરેની ચચાા કરી માગાદશાન આપ્ુ.ં



ૂ ડીઓ અનુસાર સત્તા- જવાબદારીની સોંપણી કરી આયોજન ક્ુ.ું
મવદ્યાથીની ટક



આરોગ્ય અને મશક્ષણ મવશેની વાતચીત કરી બહેનો સાથે Health and Hygiene મવશેની વાતો
કરી. અને હોસ્ટેલમાં હેલ્થ મેનેજમેન્ટની શક્યતાઓ મવશેની ચચાા કરી.



સોફ્ટ સ્કીલ્સનાં મવકાસ માટેની વાતો કરી.



બે મવદ્યાથીની બહેનોને Drafting Skills મવષે માગાદશાન આપ્ુ.ં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 02

તા. 7-9-2017

તા. 7-9-2017 ના રોજ સાંજે 5:00 થી 6:00 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


છાત્રાલય જીવનમાં પ્રાથાના, શ્રમ, સફાઈ, ખાદી, કાતણ મવશે ચચાા કરવામાં આવી.



જીવનમાં નાણાકીય આયોજનના મહત્વ મવશેની ચચાાઓ થઇ તેમજ બચતનાં મહત્વ મવષે
મવદ્યાથીઓએ પોતાના અનુભવો વહેચ્યા.



ગ્રામીણ સ્તરે અમલીકૃત સરકારી યોજનાઓ મવશેની ચચાાઓ કરી અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રે
સંશોધનમાં કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે - તે મવશેની ચચાા થઇ.



Communication skills નાં મવકાસ માટેની ચચાા કરવામાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 03

તા. 3-10-2017

તા. 3-10-2017 ના રોજ સાંજે 5:00 થી 6:00 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


પદયાત્રાનાં અનુભવો અને અહેવાલ લેખન મવશેની વાત કરવામાં આવી.



આગામી રદવસો માટે ઉદ્યોગ કાયાન ુ ં આયોજન અને તેનાં અમલીકરણ માટે જવાબદારીની
સોપણી કરવામાં આવી.



આહાર અને આરોગ્ય મવશેની ચચાા થઇ. એક મવદ્યાથીને શારીરરક તકલીફને લીધે માનમસક
તણાવ હોવાથી તેન ુ ં conselling ક્ુ.ું



Technologyનાં મવવેકપ ૂણા ઉપયોગ માટેની ચચાાઓ થઇ. અને તેના ઓડીટ મવશેની મૌલલક
ચચાાઓ કરવામાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 04

તા. 7-11-2017

તા. 7-11-2017 ના રોજ સાંજે 5:00 થી 5:45 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


Presentation Skills, Reading Habits, Body Language and Personality Development –
મવષે ચચાા કરવામાં આવી.



યાદ રાખવાની Linking Method મવશે વાત કરવામાં આવી, જેમાં એક ઉદાહરણ દ્વારા practice
કરવામાં આવી અને મવદ્યાથીઓના અનુભવોનો feedback લીધો.



પરરક્ષાની તૈયારીઓ માટે મવદ્યાથીઓને આયોજન કરવા માટે પ્રોત્સારહત અને માગાદશાન
આપ્ુ.ં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 05

તા. 1-12-2017

તા. 1-12-2017ના રોજ સવારે 11:૦૦ થી 12:૦૦ દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


નવા સત્રની શરૂઆતમાં ગયા સત્રમાં રહી ગયેલી ખામીઓને મનવારીને નવા આયોજન માટેની
ચચાાઓ કરી. મવદ્યાથીઓએ Time wastage, Stage fear, Language barrier, Inferiority
complex વગેરે મુશ્કેલીઓ મવશે વાત કરી. આ નબળાઈઓને દૂ ર કરવા માટેનાં યોગ્ય
આયોજન અને અમલીકરણ માટે મવદ્યાથીઓને પ્રોત્સારહત કયાા.



Presentation Skills, Public Speaking, Report Writing, Spoken English મવશેના મવડીયો
અને પુસ્તકોની ચચાાઓ થઈ. અને આ માટે લાયબ્રેરી અને ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા
માગાદશાન આપ્ુ.ં



વ્યક્તતત્વ મવકાસ અને હકારાત્મક વલણ માટેના પુસ્તકોની ચચાા થઇ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 06

તા. 10-1-2018

તા. 10-1-2018 ના રોજ સાંજે 5:૦૦ થી 5:40 દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


મવદ્યાથીઓ સાથે NET-SETની પરરક્ષાની તૈયારીઓ માટેની ચચાા કરી. તેમજ અન્ય સ્પધાાત્મક
પરરક્ષાઓ મવશે મવદ્યાથીઓના પ્રશ્નોનુ ં મનરાકરણ ક્ુ.ું



Aptitude Test, Logical Reasoning, English Grammar, વગેરેમાં મનપુણતા કેવી રીતે મેળવી
શકાય તેના માટે સમય આયોજન અને લક્ષ્ય મનધાારણ મવશેની વાત મવદ્યાથીઓના નાના
જુથમાં કરી.



મવભાગમાં મવમવધ પ્રવ ૃમત્તઓના સંચાલન મવશે ચચાા કરી અને મવદ્યાથીઓને પોત પોતાના રસ
અને કૌશલ્ય મુજબ ભાગ લેવા પ્રોત્સારહત કયાા. જુના ફોટોગ્રાફ્સ અને મવડીયો બતાવી
અનુભવો વહેચ્યા.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 07

તા. 05-02-2018

તા. 05-02-2018ના રોજ સાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


મવદ્યાપીઠના ધ્યેયો અને Code of Conduct મવશેની ચચોઓ થઈ અને મવદ્યાથીઓના પ્રમતભાવ
લઇ તેમના મનમાં ઉદભવતા પ્રશ્નોનુ ં મનરાકરણ કરવા પ્રયત્ન કયો.



Discipline Code મવશેની મનખાલસ ચચાાઓ થઈ.



મવદ્યાથીઓ સાથે સ્વાવલંબન સ્કોલરશીપ મવશેની ચચાા કરી અને મવદ્યાથીઓએ સ્વાવલંબી
બની પોતાના અભ્યાસનો ખચા ખુદ ઉઠાવી શકાય - તેવી ચચાા કરી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 08

તા. 08-03-2018

તા. 08-03-2018ના રોજ સાંજે 5:15 થી 6:૦૦ દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


આંતરરાષ્ટ્રીય મરહલા રદન મનમમત્તે યોજાયેલ કાયાક્રમ મવશેની વાતો થઇ અને મવદ્યાથીની
બહેનોએ છાત્રાલયમાં ક્યા કયા કાયાક્રમો યોજવા તેન ુ ં આયોજન થ્ુ.ં



છાત્રાલયનાં નીમત-મનયમો અને રદનચયાા મવષે પણ મવસ્ત ૃત ચચાા થઈ. જેમાં બહેનો અને
ભાઈઓના છાત્રાલય વ્યવસ્થાનાં સંચાલનમાં વ્યવસ્થાપનના મવદ્યાથી તરીકે શુ ં મવશેષ
યોગદાન હોઈ શકે તેની શક્યતાઓની ચચાા કરી. તેમજ છાત્રાલય જીવનથી મવદ્યાથીઓમાં
થતા ક્ષમતાવધાન મવશેની ચચાાઓ થઈ.



વ્યક્તતત્વ મવકાસ અને ચારીત્ર્ય ઘડતર મવશેની ચચાાઓ કરવામાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 09

તા. 03-04-2018

તા. 03-04-2018ના રોજ સાંજે 5:00 થી 6:૦૦ દરમમયાન Students’ Mentoring Meeting માં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચાા કરવામાં આવી હતી.


Attendance Policy and Progress Report વગેરેના સંદભામાં મવદ્યાથીઓના પ્રશ્નોનુ ં મનરાકરણ
ક્ુ.ું અને મનયમમતતા જાળવવા તથા Goal Setting માટેન ુ ં મહત્વ સમજાવ્્ુ.ં



Evaluation System and Internal Marking Scheme પર સ્પષ્ટ્ટતા કરી.



મવષય સંદભે Presentation આપવા માટે માગાદશાન આપ્ુ,ં જેમાં body language, tone and
throw of speech, gesture- posture, style and language મવશેની ચચાાઓ કરવામાં આવી.



પરરક્ષાની તૈયારીઓ મવશે વાતાાલાપ થયો અને ત્રણ મવદ્યાથીઓને મવષય સંદભે માગાદશાન
આપ્ુ.ં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report (Year 2018-2019)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : અમીષા શાહ
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

વવદ્યાથીન ાં નામ

સેમેસ્ટર

1.

છાયા વઢવાણા

૩

2.

ઝલક બ્રહ્મભટ્ટ

૩

3.

દયા સાવલીયા

૩

4.

ઘનશ્યામ ઝાલા

૩

5.

જીગ્નેશ તળપદા

૩

6.

મેહલ
ુ ભગરીયા

1

7.

નનમમળ પટેલ

1

8.

નિયાાંશ ુ મકવાણા

1

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 01

તા. 9-7-2018

તા. 9-7-2018 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવા િવેશ પામેલ નવદ્યાથીઓના રહેઠાણ વ્યવસ્થા, ભોજન વ્યવસ્થા, વગેરેની ચચામ કરી
માગમદશમન આપ્ુ.ાં



નવદ્યાપીઠના ધ્યેયો અને Code of Conduct નવશેની ચચોઓ થઈ. Discipline Code નવશેની
નનખાલસ ચચામઓ થઈ.



ૂ ડીઓ અનુસાર સત્તા- જવાબદારીની સોંપણી અને આયોજન માટેન ુ ાં િોત્સાહન
નવદ્યાથીની ટક
આપ્ુ ાં અને નવદ્યાથીઓ ઉત્સાહભેર જોડાય તે સમજાવ્્ુ.ાં



અભભમુખતા નશભબરના અનુભવો વાગોળ્યા અને નવદ્યાથીઓની ભ ૂનમકા માટેની વાત કરી.



આગામી દદવસોમાાં યોજાનાર નવનવધ કાયમક્રમો નવશે નવદ્યાથીઓ સાથે િાથનમક ચચામ કરી અને
નવદ્યાથીઓને નવનવધ જવાબદારીની પહેલ કરવાાં િોત્સાદહત કયામ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 02

તા. 2-8-2018

તા. 2-8-2018ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


Attendance Policy and Progress Report નવષે માદહતી આપવામાાં આવી.



સત્ર -1 નાાં નવા િવેશ પામેલ નવદ્યાથીઓને Evaluation System and Internal Marking
Scheme નવશે માદહતગાર કયામ અને તેમના મનમાાં ઉદભવતા િશ્નોની ચચામ કરી.



નવભાગના Intranet Portal નવશેની વાત કરી અને ઉપલબ્ધ સાંસાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ
કરવા સમજાવ્્ુ.ાં



વ્યક્તતત્વ નવકાસ અને ચારીત્ર્ય ઘડતર નવશેની ચચામઓ કરવામાાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 03

તા. 21-8-2018

તા. 21-8-2018 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


દરે ક નવદ્યાથીમાાં કોઈને કોઈ ક્ષમતા છુપાયેલી હોય છે . તેને ઓળખવા, નવકસાવવા અને તેન ુ ાં
સવધમન કરવા માટે SWOT analysis ક્ુ.ું અને નવદ્યાથીઓએ આગામી આયોજન માટે
ઉત્સાહભેર ચચામઓ કરી.



ક્ષમતાવધમન માટેના કાયમક્રમોની ચચામઓ કરી. તેમજ જીવનમાાં હકારાત્મક અભભગમ નવશેની
વાતો થઇ.



Learning styles and techniques to remember topics- પર ચચામ કરવામાાં આવી.



કારદકદી માગમદશમન આપ્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 04

તા. 5-9-2018

તા. 5-9-2018 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 5:45 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


Importance of Hobbies in Life- ની ચચામઓ થઇ જેમાાં દરે કે પોતાના શોખની વાત કરી અને
પછી જીવનમાાં તેના નવકાસ અને મહત્વ નવશેની ચચામઓ કરવામાાં આવી.



સાંગીતનાાં વગો નવષે આયોજન થ્ુ.ાં



Cultural programmes, festival & days celebration માટેની નવચારણા અને આયોજન
કરવામાાં આવ્્ુ.ાં



Leadership skills and communication skills નવશેની ચચામઓ કરવામાાં આવી.



વષમ-1 નાાં નવા નવદ્યાથીઓને પદયાત્રા નવશેની કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરી. રસોઈ ટુકડી, કાયમક્રમ
ટુકડી, લોકસાંપકમ ટુકડી, અહેવાલ ટુકડી, ટેકનીકલ ટુકડી, રહેઠાણ વ્યવસ્થા ટુકડી, આરોગ્ય
ટુકડી વગેરે નવષે માદહતી આપી જેથી દરે ક નવદ્યાથી પોતપોતાની ટુકડીમાાં આ આયોજનનુ ાં
અમલીકરણ કરી શકે.



પદયાત્રા દરનમયાનના નીનતનનયમો અને Discipline Codes નવશે ચચામઓ થઈ.



વ્યસન મુક્તત, નશક્ષણનુ ાં મહત્વ, પયામવરણ બચાવો, દદકરી બચાવો, કુપોષણ નનવારણ વગેરે
સામાજજક જાગૃનતના નવષયો પર નાટકો તૈયાર કરવાની ચચામ થઇ. ભજન, બાળગીતો, ન ૃત્ય,
સાાંસ્કૃનતક કાયમક્રમો વગેરે માટે નવદ્યાથીઓને અભભમુખ કયામ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 05

તા. 25-10-2018

તા. 25-10-2018ના રોજ સવારે 11:૦૦ થી 12:૦૦ દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં
નીચે મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


પદયાત્રા નવશેનાાં નવદ્યાથીઓના નવશેષ અનુભવોની ચચામ થઈ.



પદવીદાન સમારાં ભ દરનમયાન યોજાયેલ ઉદ્યોગ િદશમન નવષે ચચામ થઇ અને આ િવ ૃનત દ્વારા
નવદ્યાથીઓ શુ ાં શીખ્યા તેની ચચામઓ કરી, જેમાાં હસ્તકલા ઉદ્યોગમાાં સાંકળાયેલ તમામ
નવદ્યાથીની બહેનોએ ભાગ લીધો અને પોતાના અનુભવો અને માંતવ્યો વહેચ્યા અને નવા
નવદ્યાથીઓને જવાબદારી વહેચી.



સત્ર-3 ના નવદ્યાથીઓ સાથે કારકીદદિ નવષયક ચચામઓ થઇ તેમજ પોતાના રસ અને નનપુણતા
મુજબના ક્ષેત્રમાાં કારદકદી બનાવવી જોઇએ. તે નવશેની રસિદ ચચામઓ થઇ. તેમજ આગામી
સત્ર-4 માાં સાંસ્થાકીય તાલીમ દરનમયાન આ વાતનુ ાં ખાસ ધ્યાન રાખવુ ાં તેની વાત થઈ. આ
ઉપરાાંત Work-Life balance, Stress Management, Learning organizational culture and
management style નવષે ચચામઓ કરવામાાં આવી.



આગામી પદરક્ષાની તૈયારી માટે માગમદશમન આપ્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 06

તા. 31-12-2018

તા. 31-12-2018ના રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવદ્યાથીઓમાાં Presentation Skills ના નવકાસ માટેની ચચામ થઇ. દરે કે Stage fear, Language
barrier, Inferiority complex જેવી નબળાઈઓ દૂ ર કરવાાં શુ ાં કરવુ-ાં તેની ચચામ અને આયોજન
થ્ુ.ાં



Public Speaking, Report Writing, Spoken English નવશે કેવી રીતે practice કરવી તેન ુ ાં
માગમદશમન આપ્ુ.ાં



નવા સત્રના આયોજન નવષે ચચામ કરવામાાં આવી જેમાાં Credit system અને Evaluation
pattern નવશે નવદ્યાથીઓના િશ્નોનુ ાં નનરાકરણ ક્ુ.ું

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 07

તા. 21-1-2019

તા. 21-1-2019ના રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવદ્યાથીઓમાાં Skill Development માટેની ચચામ કરી. તેમજ Self SWOT Analysis દ્વારા
દરે કની શક્તતઓ, નબળાઈઓ, તકો અને પડકારો જાણવા િયત્નો કયો અને તે નવશેની નવસ્ત ૃત
ચચામ કરી.



Learning styles and Memory techniques નવષે ચચામ કરી.



બે નવદ્યાથીઓએ પોતાના માનનસક તણાવની મુજ
ાં વણ વ્યતત કરી. તેઓને Career design and
goal setting with affirmative mind set and positive thinking – નવશે માગમદશમન આપ્ુ ાં જેથી
તેઓ હળવા બની સ્વસ્થ થયા.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 08

તા. 8-2-2019

તા. 8-2-2019ના રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


છાત્રાલય વ્યવસ્થા નવષે નવદ્યાથીઓના માંતવ્યો અને સ ૂચનો અંગે વાતામલાપ થયો. UG અને
PG નવદ્યાથીઓ વચ્ચેનાાં મતભેદની વાતો કરી, જે અંગે મુતતપણે ચચામ કરવામાાં આવી જેમાાં
ુ તે નક્કી થ્ુ.ાં
પદરવાર ભાવના કેળવાય તેવ ુ ાં આયોજન કરવા સવામનમ



Group dynamics and conflict management – નવશેની ચચામઓ થઇ.



છાત્રાલય જીવનથી નવદ્યાથીઓમાાં થતા ક્ષમતાવધમન નવશેની ચચામઓ થઈ.



અભ્યાસના નવષય સાંદભે પણ માગમદશમક ચચામઓ થઇ. તેમજ આગામી પરીક્ષા માટે આગોતરુાં
આયોજન કરી સમય-પત્રક િમાણે તૈયારી કરવાનો નનણમય થયો.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 09

તા. 12-3-2019

તા. 12-3-2019ના રોજ સવારે 11:30 થી 12:૦૦ દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


Tally Accounting Software નવષયમાાં નવદ્યાથીઓના િશ્નોના નનવારણ માટે ચચામ થઇ અને
practical problem solve કયામ.



નવષય સાંદભે Presentation આપવા માટે માગમદશમન આપ્ુ,ાં જેમાાં PPT making, body
language, style and language નવશેની ચચામઓ કરવામાાં આવી.



કૌશલ્ય નવકાસ અને ઉદ્યોગ િવ ૃનત્તમાાં સદક્રય ભાગીદારી નવશે વાતો થઇ. જેમાાં Creative and
innovative thinking process વડે શ ૂન્યમાાંથી સર્જન કરવાની ચચામઓ થઇ.



8મી માચમ, આંતરરાષ્રીય મદહલા દદવસની ઉજવણી નવષે વાતો થઇ અને નવદ્યાથીઓ સાથે
સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુ ાં સ્થાન અને ગાાંધીનવચાર નવશેની ચચામઓ થઇ. ગ્રામીણ સમાજમાાં બહેનોની
સામાજજક સમસ્યાઓ અને સાંભનવત ઉકેલો નવશે પણ ચચામઓ થઈ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 10

તા. 2-4-2019

તા. 2-4-2019ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


સાંસ્થાકીય તાલીમ નવશેના નવદ્યાથીઓના અનુભવો અને િનતભાવોની ચચામ થઇ.



Proposal writing, letter drafting skills and project proposal planning નવશેની ચચામઓ થઇ.



Creative writing and report writing નવશેની સામ્યતા અને ભભન્નતાઓ નવશે ચચામ કરવામાાં
આવી.



Internal and External Personality Development and Soft Skill Development નવશે
વાતામલાપ થયો.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 11

તા. 11-4-2019

તા. 11-4-2019 ના રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાન Students’ Mentoring Meeting માાં નીચે
મુજબના મુદ્દાઓની ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


હોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટમાાં નવદ્યાથીની ભ ૂનમકા, Group dynamics and conflict management પર
ચચામ કરવામાાં આવી. ભોજનવ્યવસ્થા, િાથમના, ટુકડી કાયમ, શ્રમકાયમ વગેરે નવશે નવદ્યાથીઓના
િનતભાવો જાણ્યા અને મુજ
ાં વણ દૂ ર કરવાનો િયત્ન કયો.



બે નવદ્યાથીની બહેનો સાથે આરોગ્ય નવશેની વાત કરવામાાં આવી.



સફાઈ અને કાયમ જવાબદારી નવશેની નવદ્યાથીઓની રજૂઆત સાાંભળી તે નવશેના આયોજનમાાં
મદદ કરી.



સ્વાભભમાન સ્કોલરશીપનાાં મહત્વની ચચામ કરી તેના નવષે નવદ્યાથીઓને િોત્સાદહત કયામ .



પદરક્ષાની તૈયારીઓ માટે નવદ્યાથીઓને માગમદશમન આપ્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીષા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report (Year 2019-2020)
મેન્દ્ટરન ાં નામ : અમીષા શાહ
વવદ્યાથીઓની યાદી
ક્રમ

વવદ્યાથીન ાં નામ

સેમેસ્ટર

1.

મેહલ
ુ ભગરીયા

૩

2.

નિમમળ પટેલ

૩

3.

નિયાાંશ ુ મકવાણા

૩

4.

નવદ્યા ચૌહાણ

1

5.

હર્મદ બારૈ યા

1

6.

સાંજય વાળા

1

7.

ઋત્વવક પટેલ

1

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 01

તા. 8-7-2019

તા. 8-7-2019િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


અભભમુખતા નશભબરિા અનુભવો વાગોળ્યા અિે નવદ્યાથીઓિી ભ ૂનમકા માટેિી વાત કરી.



Curriculum design, Credit system, Grading and evaluation pattern નવશેિી ચચામ કરવામાાં
આવી.



ૂ ડીઓ અનુસાર સત્તા- જવાબદારીિી સોંપણી અિે આયોજિ માટેન ુ ાં િોવસાહિ
નવદ્યાથીિી ટક
આપ્ુ ાં અિે નવદ્યાથીઓ ઉવસાહભેર જોડાય તે સમજાવ્ુ.ાં



િવા િવેશ પામેલ નવદ્યાથીઓિા રહેઠાણ વયવસ્થા, ભોજિ વયવસ્થા, વગેરેિી ચચામ કરી
માગમદશમિ આપ્ુ.ાં જીવિમાાં પહેલી વખત ઘરે થી દૂ ર આવયા હોવાથી શી તકલીફ પડે છે ? તેિી
હળવાશથી વાતો થઇ, જેથી નવદ્યાથીઓિો માિનસક ભાર હળવો થાય અિે મજવણ
ાં ૂ
દૂ ર થાય.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 02

તા. 5-8-2019

તા. 5-8-2019િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


છાત્રાલય જીવિ નવશેિી ચચામઓ થઇ, જેમાાં ટીમ-વકમ , સફાઈ-શ્રમ, ખાદી અિે િાથમિા નવશે
નવદ્યાથીઓિા િશ્નો અિે ઉકેલોિી મુક્તપણે ચચામ કરવામાાં આવી.



સત્ર-3 િા નવદ્યાથીઓ સાથે કારકીર્દિ નવર્યક ચચામઓ થઇ



છાત્રાલયમાાં આરોગ્ય અિે Hygiene નવશેિી જાગૃનતિા મુદ્દે ચચામ થઇ, જેમાાં નવનવધ
શારીર્રક-માિનસક િશ્નો અિે ઉકેલોિી ચચામ-નવચારણા કરવામાાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 03

તા. 2-9-2019

તા. 2-9-2019 િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવભાગ દ્વારા આયોત્જત નવનવધ તાલીમ કાયમક્રમો, િવાસ, સાંસ્કૃનતક કાયમક્રમો નવશે ચચામઓ કરી
અિે નવદ્યાથીિે ઉવસાહભેર ભાગ લેવાનુ ાં મહવવ સમજાવ્ુ.ાં



Locational advantages and resource planning નવશેિી ચચામઓ કરવામાાં આવી.



નવભાગિી િવ ૃનત્તઓિા આયોજિમાાં રસ-રૂચી અનુસાર ભાગીદારી કરવાિી ચચામ થઇ, જેમાાં
અન્ય નવદ્યાથીઓ પણ જોડાયા અિે આયોજિ નવચારણા કરવામાાં આવી.



અમુક નવદ્યાથીઓએ પાર્રવાર્રક સમસ્યાઓિી મુજ
ાં વણ વયક્ત કરી જેિા નવર્યમાાં હકારાવમક
ચચામ કરવામાાં આવી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 04

તા. 20-9-2019

તા. 20-9-2019િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 5:45 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


પદયાત્રાિી તૈયારીઓ માટેન ુ ાં આયોજિ અિે ચચામ થઇ. જેમાાં વર્મ-1 િાાં િવા નવદ્યાથીઓિે
પદયાત્રા નવશેિી કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરી. રસોઈ ટુકડી, કાયમક્રમ ટુકડી, લોકસાંપકમ ટુકડી,
અહેવાલ ટુકડી, ટેકિીકલ ટુકડી, રહેઠાણ વયવસ્થા ટુકડી, આરોગ્ય ટુકડી વગેરેન ુ ાં આયોજિ
અિે નવચારણા થઇ, જેથી દરે ક નવદ્યાથી પોતપોતાિી ટુકડીમાાં આ આયોજિનુ ાં અમલીકરણ
કરી શકે.



કુપોર્ણ નિવારણ, સ્વચ્છતા અિે સ્વાસ્્ય, વયસિ મુક્ક્ત, નશક્ષણનુ ાં મહવવ, પયામવરણ
બચાવો, ર્દકરી બચાવો, વગેરે સામાત્જક જાગૃનતિા નવર્યો પર િાટકો તૈયાર કરવાિી ચચામ
થઇ. ભજિ, બાળગીતો, ન ૃવય, સાાંસ્કૃનતક કાયમક્રમો વગેરે માટે નવદ્યાથીઓિે અભભમુખ કયામ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 05

તા. 14-10-2019

તા. 14-10-2019િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવદ્યાથીઓમાાં Presentation Skills િા નવકાસ માટે શુ ાં કરવુ ાં જોઈએ? – તેિા નવર્ે ચચામ થઇ.
નવદ્યાથીઓ સાથે Stage fear, Language barrier, Inferiority complex વગેરે મુશ્કેલીઓ નવશે
વાત કરી. આ િબળાઈઓ સહજતાથી સ્વીકારી અિે તેિે દૂ ર કરવા માટે ચચામ અિે આયોજિ
ક્ુ.ું



Presentation Skills, Public Speaking, Report Writing, Spoken English નવશેિા નવડીયો
અિે પુસ્તકોિી ચચામઓ થઈ. અિે આ માટે લાયબ્રેરી અિે ઈન્ટરિેટિો ઉપયોગ કરવા
માગમદશમિ આપ્ુ.ાં



પદવીદાિ સમારાં ભમાાં ઉદ્યોગમાાં બિાવેલ વસ્તુઓિા વેચાણ માટેન ુ ાં આયોજિ અિે તૈયારીઓ
કરી. આ કામમાાં હસ્તકલા ઉદ્યોગમાાં રોકાયેલ અન્ય નવદ્યાથીિીઓ પણ જોડાઈ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 06

તા. 8-11-2019

તા. 8-11-2019િા રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


આગામી પર્રક્ષાિી તૈયારી માટે માગમદશમિ આપ્ુ.ાં



આગામી માસમાાં શરૂ થિાર જળ વયવસ્થાપિિી તાલીમ સાંદભે નવદ્યાથીઓિે અવગત કયામ.



સત્ર-3િાાં નવદ્યાથીઓિી સાંસ્થાકીય તાલીમ સાંદભમિી મુજ
ાં વણ દૂ ર કરવા ચચામ કરી અિે
કારર્કદી માગમદશમિ આપ્ુ.ાં



Work-Life balance and Stress Management નવર્ય પર ચચામઓ થઇ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 07

તા. 23-11-2019

તા. 23-11-2019િા રોજ સવારે 11:૦૦ થી 11:30 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં
િીચે મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવદ્યાથીઓમાાં Skill Development અિે Self SWOT Analysis માટેિી ચચામ-નવચારણા કરી.
તેમજ દ્વારા દરે કિી શક્ક્તઓ, િબળાઈઓ, તકો અિે પડકારો જાણવા િયવિો કયો અિે તે
નવશેિી નવસ્ત ૃત ચચામ કરી.



નવર્ય સાંદભે Presentation આપવા માટે માગમદશમિ આપ્ુ,ાં જેમાાં body language, tone and
throw of speech, gesture- posture, style and language નવશેિી ચચામઓ કરવામાાં આવી.



કાાંતણ કૌશલ્યમાાં નિપુણતા લાવવા શુ ાં કરવુ ાં તેિી ચચામ કરવામાાં આવી.



નવનવધ ઉદ્યોગ િવ ૃનતઓિી નવશેર્તાઓ નવર્ે ચચામ કરી.



નવદ્યાથીઓ સાથે સ્વાવલાંબિ સ્કોલરશીપ નવશેિી ચચામ કરી.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 08

તા. 1-1-2020

તા. 1-1-2020િા રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


છાત્રાલય વયવસ્થા નવર્ે નવદ્યાથીઓિા માંતવયો અિે સ ૂચિો અંગે વાતામલાપ થયો. જેમાાં
કેટલીક નવદ્યાથીિી બહેિોએ નવદ્યાથીઓ વચ્ચેિાાં મતભેદિી વાતો કરી, જે અંગે મુક્તપણે ચચામ
કરવામાાં આવી અિે આ પર્રક્સ્થનતમાાં મોટા બહેિ તરીકે િાિી બહેિોિે કેવી રીતે સાંભાળવી
જોઈએ તેિી ચચામ કરવામાાં આવી. નવદ્યાથીિી બહેિોએ પોતે જ રસ લઈિે સ ૂચિો કયામ અિે
તેિો અમલ કરવા કટીબધ્ધતા બતાવી.



છાત્રાલય જીવિથી નવદ્યાથીઓમાાં થતા ક્ષમતાવધમિ નવશેિી ચચામઓ થઈ.



અભ્યાસિા નવર્ય સાંદભે પણ માગમદશમક ચચામઓ થઇ. તેમજ આગામી પરીક્ષા માટે આગોતરુાં
આયોજિ કરી સમય-પત્રક િમાણે તૈયારી કરવાિી ચચામઓ કરી.



સાંશોધિ માટેિો અભભગમ સમજાવી INFLIBNET નવશેિી માર્હતી આપી નવદ્યાથીઓિે online
અિે offline સ્રોતોિો સાંસોધિમાાં યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે માગમદશમિ આપ્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 09

તા. 22-1-2020

તા. 22-1-2020િા રોજ સાાંજે 5:૦૦ થી 6:૦૦ દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


નવદ્યાથીઓિી નવર્ય સાંદભમિી મુશ્કેલીઓ નિવારવા માટે ચચામ થઇ. નવર્ય સાંદભે ચચામ અિે
િેકટીસ કરવામાાં આવી.



હોસ્ટેલ વયવસ્થામાાં નવદ્યાથીઓિી ભ ૂનમકા નવશે વાતચીતો થઇ.



આગામી િવાસ માટેિા અનિવાયમ આયોજિ નવશેિી ચચામઓ કરવામાાં આવી.



Proposal writing, letter drafting skills, project proposal planning, report writing વગેરે અંગે
માગમદશમિ આપ્ુ.ાં

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 10

તા. 7-2-2020

તા. 7-2-2020િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


વયક્ક્તવવ નવકાસ અિે સોફ્ટ સ્સ્કલ નવશે વાતામલાપ થયો અિે નવદ્યાથીઓમાાં ઉદ્યોગ સાહનસકતા
ખીલે તે માટેિી ચચામઓ કરવામાાં આવી.



નવદ્યાથીઓિે કારકીદી માગમદશમિ આપ્ુ.ાં સ્પધામવમક પર્રક્ષાઓિી તૈયારીઓ નવર્ે
નવદ્યાથીઓિા િશ્નોિી ચચામ કરી અિે માગમદશમિ આપ્ુ.ાં



Evaluation pattern and credit point calculation માટેિાાં નવદ્યાથીઓિા િશ્નોનુ ાં નિરાકરણ ક્ુ.ું

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 11

તા. 4-3-2020

તા. 4-3-2020િા રોજ સાાંજે 5:00 થી 6:00 દરનમયાિ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે
મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


િવાસ સાંદભે નવદ્યાથીઓિા િનતભાવ અિે અનુભવો નવશેિી વાતો કરી અિે તેમાાંથી નિપજેલા
Learning outcomes અંગેિી ચચામ કરી.



અંતરરાષ્રીય મર્હલા ર્દવસ નિનમત્તે યોજાિાર કાયમક્રમ માટેન ુ ાં આયોજિ અિે ચચામ કરવામાાં
આવી. તેમજ આગામી યોજાિાર સ્િેહ-સાંવાર્દતા કાયમક્રમ નવશેિી ચચામ-નવચારણા કરવામાાં
આવી.



સ્વા્ય અિે આરોગ્ય નવશેિી ચચામઓ કરી અિે વતમમાિ પર્રક્સ્થનતિાાં અનુસધ
ાં ાિે આગામી
આયોજિ અિે સતકમ તા નવશે ચચામઓ કરી.



કોરોિા વાયરસ નવશેિાાં સમાચાર અિે મુજ
ાં વણ નવશે વાતામલાપ થયો અિે છાત્રાલયમાાં
લેવાિી કાળજી માટે તેઓિે માર્હતગાર કયામ.



નવભાગિા આગામી કાયમક્રમોમાાં ભાગીદારી માટે નવદ્યાથીઓિે િોવસાર્હત કયામ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, રાાંધેજા
Students’ Mentoring Report
બેઠક: 12

તા. 9-4-2020

તા. 9-4-2020િા રોજ સાાંજે 4:00 થી 4:30 દરનમયાિ Google Meet online platform પર
યોજાયેલ Students’ Mentoring Meeting માાં િીચે મુજબિા મુદ્દાઓિી ચચામ કરવામાાં આવી હતી.


ગ ૂગલે કલાસરૂમ નવશેિી માર્હતી અિે નિદશમિ આપીિે નવદ્યાથીઓિે કોરોિાકાળિી નવકટ
પર્રક્સ્થનતમાાં પણ નશક્ષણ કાયમિે અસરકારક રીતે ચાલુાં રાખવા અિે ટેકિોલોજીિાાં ઉપયોગથી
જ્ઞાિ પાપત કરવાિી તક ઝડપવા માટે નવદ્યાથીઓિે માગમદશમિ આપ્ુ.ાં



ગ્રામ્ય સ્તરે તેમજ પાર્રવાર્રક સ્તરે કોરોિા અિે લોકડાઉિિી પર્રક્સ્થનત નવશે ચચામ કરી.
તેમજ ગ્રામ્ય સ્તરે નવદ્યાથીઓિી ભ ૂનમકા નવશેિી ચચામઓ થઇ.



કોરોિા કાળ દરનમયાિ stress management અિે psychological balance નવશે માગમદશમિ
આપ્ુ ાં તેમજ આરોગ્યલક્ષી માર્હતી આપી.



Online classes on Google meet/Zoom/ Microsoft team online platforms, Google
classroom, Google docs, SWAYAM courses, વગેરે નવશે નવદ્યાથીઓિે માર્હતગાર કયામ
અિે તેિો સચોટ ઉપયોગ કરવા િોવસાર્હત કયામ.

(ડૉ. રાજીવ પટેલ)

(અમીર્ા શાહ)

સાંયોજક

અધ્યાપક/મેન્ટર

ામ યવ થાપન અ યયન ક ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, રાંધે

Students’ Mentoring Report (Year 2020-2021)
મે ટર ંુ નામ : ડૉ. અમીષા શાહ
િવ ાથ ઓની યાદ
મ

િવ ાથ

ંુ નામ

સેમે ટર

1.

િવ ા ચૌહાણ

3

2.

હષદ બારયા

3

3.

સંજય વાળા

3

4.

ઋ વક પટલ

3

5.

અમીત પટલ

1

6.

ઉિવલ પટલ

1

7.

અ મતા જમોડ

1

8.

કાજલ પટલ

1

9.

ઉવશી

ુ ાણ
મ

1

(ડૉ. રા વ પટલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અ યાપક/મે ટર

ૂજરાત િવ ાપીઠ, રાંધે

ામ યવ થાપન અ યયન ક ,

Students’ Mentoring Report
બેઠક: 01

તા. 17-09-2020

તા. 17-09-2020ના રોજ સવાર 11:30 થી 12:30 દરિમયાન Google Meet online platform પર
યો યેલ Students’ Mentoring Meeting માં નીચે


નવા

ુ બના
જ

ુ ાઓની ચચા કરવામાં આવી હતી.

ુ તા કાય મ િવશે સૌને
વેશ પામેલ િવ ાથ ઓનો પ રચય કળવી આયો જત અ ભ ખ

મા હતગાર કયા.


સં થાના નીિત િનયમો, કલાસ મ ડકોરમ, ઓન-લાઇન

લાસ એટ ક સ વગેર િવશેની

ચચાઓ કર િવ ાથ ઓને કોરોનાકાળની િવકટ પ ર થિતમાં પણ િશ ણ કાયને અસરકારક
ર તે ચા ું રાખવા અને ટકનોલો નાં ઉપયોગથી
માગદશન આ

ાન પા ત કરવાની તક ઝડપવા માટ

.ુ ં
ું અને SSIP િવશે મા હતગાર કયા.



સ -3 ના િવ ાથ ઓને અ યાસ સંદભ માગદશન આ



પોત પોતાના ગામોની કોરોનાકાળ દરિમયાનની પ ર થિતનો અ યાસ કરવા માટની િવગતે
ચચા કરવામાં આવી.

(ડૉ. રા વ પટલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અ યાપક/મે ટર

ામ યવ થાપન અ યયન ક ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, રાંધે

Students’ Mentoring Report
બેઠક: 02

તા. 16-01-2021

તા. 16-01-2021 ના રોજ Google Meet online platform પર યો યેલ Students’ Mentoring
Meeting માં નીચે


ુ બના
જ

ુ ાઓની ચચા કરવામાં આવી હતી.

ુ ુ ંબ તથા ગામ તર કોિવડ-19 ની ગાઇડલાઇન સંદભ ચચા અને રસીકરણ માટની

ૃિત

ફલાવવા માટની વાત કરવામાં આવી.


કારક દ િવષયક ચચાઓ થઇ તથા કૌ ુ ં બક અપે ાઓ િવશે િવ ાથ ઓએ પોતાની

જવણો
ંૂ

ર ૂ કર .


ઓન-લાઇન એ

ુ શનમાં
ક

ા ય

ે ે નડતી સમ યાઓ િવશે િવ ાથ ઓએ ર ૂઆત કર

ના િનરાકરણ માટના પગલાઓ માટની ચચા-િવચારણા કરવામાં આવી.


જળ યવ થાપન િવશે યો નાર તાલીમ કાય મ િવશેની ચચા કરવામાં આવી.

(ડૉ. રા વ પટલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અ યાપક/મે ટર

ામ યવ થાપન અ યયન ક ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, રાંધે

Students’ Mentoring Report
બેઠક: 03

તા. 22-03-2021

તા. 22-03-2021 ના રોજ Google Meet online platform પર યો યેલ Students’ Mentoring
Meeting માં નીચે




ુ બના
જ

ુ ાઓની ચચા કરવામાં આવી હતી.

ુ ના સંદભમાં િવ ાથ ઓ સાથે ચચા થઇ.
ામ અ યાસના મોડ લ
િવભાગની

ુ ાર ભાગીદાર કરવાની ચચા કરવામાં
ૃિ ઓના આયોજનમાં રસ- ચી અ સ

આવી. ઓન લાઇન યો નાર પો ટર


ેઝ ટશન િવશે માગદશન આ

.ુ ં

અ કુ િવ ાથ ઓના આરો ય સંદભ ચચા થઇ.

(ડૉ. રા વ પટલ)

(અમીષા શાહ)

સંયોજક

અ યાપક/મે ટર
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