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1. SENJALIYA DIPALI L. 9714115436 T.Y.B.COM. 

2. SAVALIYA KRUTI P. 9879433238 T.Y.B.A. 

3. VASAVA HEMLATA D. 9408592048 S.Y.B.COM. 
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6. GOHIL INDU R. 9687918217 F.Y.B.A. 
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== ઉદીશા ક્લબના હતેઓુ == 

 
 
 
 

 (૧) ર્વદ્યાર્થીઓ વ્યાવસાર્યક અવેરનેશ માટે કોલેજમાાં ચાલતી ર્વર્વધ                     
પ્રવરૃ્િઓઓમાાં  ભાગ લેવા પ્રોત્સાહહત કરવા. 

 (૨)  માનવ ર્વકાસ અને તેની પવૂષ પ્રાર્થર્મક ર્શક્ષણની પ્રવરૃ્તઓનો પ્રત્યક્ષ 
ખ્યાલ આપવો અને બાળવતષનને સમજવા પ્રોત્સાહહત કરવા. 

 (૩)  કોલેજ ર્શક્ષણ સાર્થે સ્પધાષત્મક પરીક્ષા માટે ર્વદ્યાર્થીની બહનેોને પ્રોત્સાહહત 
કરવા. 

 (૪)  ર્વદ્યાર્થીઓમાાં સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ ર્થાય તેવા પ્રયત્ન કરવા. 
 (૫)  ર્વદ્યાર્થીઓમાાં ઈન્ટરવ્્ુાં સ્કીલ ડવેલોપ ર્થાય. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ઉદીશા 
વષષ ૨૦૧૯-૨૦ ની પ્રવરૃ્તઓ 

ક્રમ  પ્રવરૃ્તઓ તારીખ 

૧) ર્વશ્વ યોગ હદવસ 
૧૮/૦૩/૨૦૨૦ 

ર્થી 
૨૧/૦૩/૨૦૨૦ 

૨) બાલવાડી ની મલુાકાત ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ 

૩) હોટલ મલુાકાત ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ 

૪) જીલ્લા સહકારી સાંઘ તાલીમ યોજના 
૨૩/૦૯/૨૦૧૯ 

ર્થી 
૨૮/૦૯/૨૦૧૯ 

૫) મેગા પ્લેસમેન્ટ રજીસ્રેશન ૧૫/૧૧/૨૦૧૯ 

૬) હરઝ્મુ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ 
૨૭/૦૧/૨૦૨૦ 

ર્થી 
૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

૭) ઇન્ટર પસષનલ સ્કીલ 
૦૩/૦૨/૨૦૨૦ 

ર્થી 
07/૦૨/૨૦૨૦ 

૮) મેગા પ્લેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ 
૧૪/૦૨/૨૦૨૦ 

ર્થી 
૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

  



  



 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૧ 

ર્વશ્વ યોગ હદવસ 

 
 

તારીખ : ૧૮,૧૯,૨૦,૨૧/૦૩/૨૦૨૦ 

  
 
  
 

ર્વશ્વ ર્વખ્યાત યોગ ગરુુ શ્રી રામદેવજી મહારાજ યોગ ટીચસષ શાાંર્તભાઈ 
રાજાને યોગ ટીચર તરીકે પસાંદ કરવામાાં આવેલ હતા. 
 માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્રભાઈ  મોદીએ તા. ૨૧-જુનના હદવસને યોગ 
હદવસ તરીકે જાહરે કયો અને ર્વશ્વએ તેનો સ્વીકાર કયો. સરદાર પટેલ 
શૈક્ષણણક સાંકુલે આ હદવસને દર વષષ યોગ ર્નદશષન સાર્થે ઉજવે છે. જેમાાં 
સાંસ્ર્થાના તમામ રસ્ટીઓ, તમામ સ્ટાફગણ અને સમગ્ર ર્વદ્યાર્થી બહનેો તેમજ 
રેકટરશ્રીઓ પણ ભાગ લે છે અને શારીહરક ર્વકાસ માટે યોગનુાં મહત્વ 
વાસ્તર્વક સાંદભષમાાં સમજાવે છે. 
 
 
 

સ્ટાફ  : તમામ સ્ટાફ  

સ્ર્થળ  : કોલેજ કેમ્પસ 

ભાગ લેનાર ર્વદ્યાર્થી : ૨૫૦ 

આયોજક : (૧) જે.એ.સોજીત્રા 
    (૨) એમ.આર.પટેલ 

    (૩) કે.એસ.ચોટલીયા 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 
 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૨ 

બાલવાડી ની મલુાકાત 

તારીખ            :  ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ 

મલુાકાતનુાં સ્ર્થળ  :  શ્રી સરદાર પટેલ પ્રાર્થર્મક શાળા, બાલમાંહદર ર્વભાગ 

ર્વદ્યાર્થીઓ        :  ૪૫ 

સ્ટાફ              :  એમ.આર.પટેલ, બી.સી.ચોટલીયા 
પવૂષ પ્રાર્થર્મક ર્શક્ષણના હતેઓુ : 

1.  માતાર્થી દૂર રહતેાાં શીખવુાં. 
2.  સ્સ્ર્થરતા પ્રાપ્ત કરવી. 
3.  ર્શક્ષણર્થી અણભમખુ કરતા શીખવુાં. 

બાળકોનો શારીહરક, માનર્સક, બૌદ્ધિક, સામાજજક, નૈર્તક અને ભાષા ર્વકાસનો 
પાયો નાખવો. 
પ્રવરૃ્તઓ : 

--  પ્રાર્થષના                   --  અંગસફાઈ 

--  બાળગીત                 --  વાતાષ 
--  કસરત                    --  અણભયાન ગીત 

--  નાસ્તો                     --  બાળરમતો 
 પવૂષ પ્રાર્થર્મક શાળાના પ્રકારો : 

       ૧)  બાલમાંહદર            ૪)  નસષરી શાળા 
       ૨)  બાલવાડી             ૫)  ડે-કેર સેન્ટર 

       ૩)  આંગણવાડી           ૬)  ભલૂકા ઘર 

 બાળકોએ સ્ટોરીબકુ બનાવી સોંગબકુ બનાવી. 
 બાળકોને રમવા માટે પ્રોત્સાહહત કયાષ અને ભર્વષ્યમાાં બાળ ઉછેર 
કરી તેવી જાગરૃ્ત આવે તે હતેરુ્થી ઉહદશા દ્વારા બાલમાંહદરની મલુાકાત 
ગોઠવી. ર્વદ્યાર્થીઓને માનવજીવના પ્રાર્થર્મક તબક્કા ર્થી પહરણચત કયાષ 
તેમજ આંગણવાડી કાયષકર તરીકે કાયષ મેળવી શકે તે માટે આ પ્રવરૃ્િનુાં 
ઉહદશા દ્વારા આયોજન કરેલ છે.  



  



         પ્રવરૃ્િ નાં. – ૩ 

હોટલ મલુાકાત 

રાવેલ્સ ટુરીઝમ અવેનેસ લીઓર્નયા હોટલ 

 તારીખ  :  ૧૫/૦૭/૨૦૧૯,સોમવાર    સવારે – ૬:૦૦ ર્થી રાતે્ર – ૯:૦૦ 

સાંખ્યા   :  ૭૦ 

સ્ર્થળ    :  લીઓનીયા હોટલ, સફારી પાકષ રોડ, ધારી 
 ર્વદ્યાર્થીઓ હોટલ ઉદ્યોગર્થી પહરણચત ર્થાય, માનવ જીવનને      
આહારની જરૂહરયાત માટે ટેબલ સેટીંગની કલા શીખે તેમજ પીરસવાની 
પિર્તનો પણ ખ્યાલ મળે તેમજ હોટલના ર્વર્વધ ર્વભાગો અને હોટલના 
ર્વર્વધ પ્રકારો જેવા કે, 

      વગેરે ર્વભાગોની કાયષવાહી તેના સ્ટાફ ર્મત્રોએ ર્વદ્યાર્થીઓને સમજાવી. 
      ર્વદ્યાર્થીઓમાાં હોટલની ર્વર્વધ સરુ્વધા તેના ભાવ તેમજ કાયષવાહી 
દ્વારા મેનેજમેન્ટનો ખ્યાલ આવે તેમજ આગળના અભ્યાસમાાં હોટલ ઉદ્યોગમાાં 
રસ હોય તો તે હોટલ મેનેજમેન્ટના અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવે તે હતેરુ્થી 
ઉદીશા દ્વારા લેઓનીયા હોટલની મલુાકાત લીધી. 
સ્ટાફ: ૧) એમ.આર.પટેલ ૨) એન.કે.ગોંડલીયા ૩) કે.એસ.ચોટણલયા  

       ૪) એ.એમ.ભાસ્કર ૫) બી.સી.ચોટલીયા  

ર્વભાગો પ્રકારો 
ફ્રન્ટ ઓફીસ  આંતરરાષ્ટ્રીય હોટલ 

લોબી ડેસ્ક રરસોટટ ક્લબ 

હાઉસ કોપીંગ ડીપાટટમેન્ટ વ્યવસાયયક હોટલ 

એન્ીનીયરીંગ યવભાગ રહણેાાંક હોટલ 

સ્ટોર યવભાગ તરતી હોટલ 

લોન્રી યવભાગ વૈભવ-વારસા હોટલ 

કોરીડોસટ મોટેલ 

હોટલનો રૂમ યથુ હોસ્ટેલ 

પબ્લલક એરરયા  ટુરરસ્ટ હોલીડે યવલેીસ 

હોલ્ટી કલ્ચર કેમ્પ આવાસ 

સ્પોટટ યવભાગ ક્લબ અયતથી ગહૃ 

સ્વીમીંગ પલુ પેઈંગ ગેસ્ટ હાઉસ 



  



 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૪ 

જીલ્લા સહકારી સાંઘ તાલીમ યોજના 
     તારીખ  :  ૨૩/૦૯/૨૦૧૯  ર્થી  ૨૮/૦૯/૨૦૧૯       ૬ હદવસ 

સાંખ્યા   :  ૪૬ (૪૫૨૧ ર્થી ૪૫૬૬)                   ૨ કલાક 

સ્ર્થળ    :  બાયસેક 

તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯ - ર્વશ્વમાાં UNO એ ૨૦૧૨ ના વષષને સહકાર તરીકે 
ઉજવ્્ુાં હત ુાં. સહકારી સાંઘની શરૂઆત ૧૮૪૪ માાં ઇંગ્લેન્ડમાાં રોબટ ઓવેન 
નામના વ્યસ્ક્તએ ૨૮ ગ્રાહકો સાર્થે કરી હતી.અને સહકારી સાંસ્ર્થાના ૭ 
ર્સિાાંતોની રચના અંગે ની જાણકારીઓ મળી હતી. તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૯ – 
જમષનીની સહકારી શાખા માંડળીઓ માાં ર્ત્રસ્તરીય ર્ધરાણની અભ્યાસ કયો 
હતો. તેમાાં ડેન્માકષની દૂધ માંડળીઓ ર્વશનેી જાણકારીઓ મળી હતી. તે 
ઉપરાાંત ભારતમાાં સહકારી માંડળી ૧૮૦૫ માાં ગજુરાત રાજ્યના વડોદરા 
જીલ્લામાાં દાદા વૈયકુક્કર કાવટેકર નામના વ્યસ્ક્તએ વસાંત પાંચમીના હદવસે 
સહકારી ર્ધરાણ માંડળીની શરૂઆત કરી. તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ – ર્ધરાણ માંડળી 
ર્સવાયની માંડળીઓમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૧ વ્યસ્ક્તઓ અને ર્ધરાણ માંડળીમાાં 
૧૦૦ વ્યસ્ક્તઓ હોવા ફરજીયાત છે. તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૯ – સભાઓ ૪ 
પ્રકારની હોય છે. તેમજ પ્રાર્થર્મક, વાર્ષિક ખાસ અને અંર્તમ સાધારણ સભા 
હોય છે. તે ઉપરાાંત અમે રાષ્રીય કૃર્ષ ગરમીન ર્વકાસ બેન્ક એ ન્્ ુહદલ્લીમાાં 
આવેલી છે. તેની સ્ર્થાપના ૧૯૮૨ માાં શ્રી બી.સ્વીરામન ના નેતતૃ્વ નીચેની 
કર્મટીઓમાાં ર્થઇ હતી જે પાાંચ વષીય યોજનામાાં હોય છે. 
 

આયોજક : 
(૧) અવનીબેન ઠાકર - એક્ઝીક્યટુીવ ઓહફસર જૂનાગઢ જીલ્લા સહકારી સાંઘ  

(૨) જે.એ.સોજીત્રા 
(૩) એમ.આર.પટેલ 

  
 
 
 
 

 



  



 
 
 

વકૃત્વ સ્પધાષ 
તારીખ: ૨૭/૦૯/૨૦૧૯ 

 

 આજ અમારા ર્શણબરનો ૫ મો હદવસ અને છેલ્લો હદવસ છે. આજે 
અમારે અહહયાાં વકૃત્વ સ્પધાષ નુાં આયોજન કરેલ હત ુાં. તેમાાં અમને ૧, ૨ ને ૩ 
નાંબર આપવામાાં આવ્યા હતા. અને આ બધાજ હદવસોમાાં અમને બહુ મજા 
આવી અને અમને સહકાર ર્વશે ઘણુાં બધુાં જાણવા મળ્ુાં હત ુાં. તે ઉપરાાંત 
અમને નાસ્તો પણ કરાવવામાાં આવ્યો હતો અને અમને બધાને બહુજ મજા 
આવી હતી. 
 

વકૃત્વ સ્પધાષમાાં આપવા માાં આવેલ નાંબર: 
 

૧)  વઘાસીયા બાંસી સાંજયભાઈ 

૨)  ર્સસોહદયા નેહલ રામભાઈ 

૩)  દોંગા નીમીતા ચીમનભાઈ 

 

સ્ર્થળ : બાયસેક, શ્રી મહીલા આટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજ, જોશીપરુા, જુનાગઢ 

 

આયોજક : અવનીબેન ઠાકર 

 

ર્નણાષયક : ર્પ્ર. ડૉ.જે.એ.સોજીત્રા 
   પ્રા. શારદાબેન ર્વરાણી 
   પ્રા. માંજુબેન આર. પટેલ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 

જુનાગઢ જજલ્લા સહકારી સાંઘ 

જુનાગઢ 

પ્રમાણ પત્ર 
 આર્થી પ્રમાણ પત્ર આપવામાાં આવે છે, કે “શ્રી પટેલ કેળવણી 
માંડળ –જોશીપરા મહહલા આટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજ,” મ.ુતા.જજ. જુનાગઢ માાં 
“ગજુરાત રાજ્ય સહકારી સાંઘ”-અમદાવાદની ર્શક્ષણ, તાલીમ યોજના હઠેળ 
અને “જુનાગઢ જજલ્લા સહકારી સાંઘ”-જુનાગઢના ઉપક્રમે તા.-૨૩/૦૯/૧૯ ર્થી 
તા.૨૮/૦૯/૧૯ (હદવસ-૬) દરમ્યાન “્વુક સહકારી ર્શક્ષણ વગષ” યોજવામાાં 
આવેલ. આ તાલીમ વગષમાાં કોલેજના કુલ ૪૬ તાલીમાર્થીઓ જોડાયેલ હતા. 
 જેમના આ સાર્થે ૪૬ પ્રમાણપત્રો ક્રમાાંક ૪૫૨૧ ર્થી ૪૫૬૬ 
આપવામાાં આવે છે. 
 આવા તાલીમ વગોર્થી ર્વદ્યાર્થીનીઓમાાં સહકારના તત્વજ્ઞાન અને 
ભાવના ર્વકસે છે. સહકારી પ્રવરૃ્િ દ્વારા સમાજમાાં-સામાજજક, આર્ર્થિક અને 
નૈર્તક ઉન્નતી અને ર્વકાસ કેવી રીતે સાધી શકાય તે નેતતૃ્વના ગણુોનો 
ર્વકાસ ર્થાય છે. 
 આવા વગો યોજી ્વુાન-ર્વદ્યાર્થીનીના જ્ઞાન અને આવડતના 
ર્વકાસર્થી રાષ્રના સામાજજક-આર્ર્થિક ર્વકાસના સહભાગી ર્થતા રહશેો તેવી 
અભ્યર્થષના....... 
 

આપના સહકારનો અણભલાર્ષ......... 
 

   

  રાજય ઠાકર 

  એકઝીક્ટુીવ ઓહફસર 
                                                                જુનાગઢ જજલ્લા સહકારી સાંઘ 



  



 

 
 
 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૫ 

મેગા પ્લેસમેન્ટ રજીસ્રેશન  

 તારીખ  :  ૧૫/૧૧/૨૦૧૯ 

સાંખ્યા   :  ૨૬૪ 

સ્ર્થળ    :  લેંગ્વેજ લેબ 

 

 માતશૃ્રી જમનાબા શામજીભાઈ ગોધાણી કોલેજ T.Y.B.A.,B.COM 

SEM-6 માાં અભ્યાસ કરતાાં ૨૬૪ ર્વદ્યાર્થીઓનુાં ૧૫/૧૧/૧૯ ના રોજ 
ઓનલાઈન K.C.G. માાં રજીસ્રેશન કરવામાાં આવ્્ુાં. ત્યાર બાદ 
૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ની મીટીંગમાાં ચચાષ ર્થયા બાદ ર્વદ્યાર્થી ફોમષ ભરવામાાં 
આવ્યા. જેમાાં ૯૯ ર્વદ્યાર્થીઓના ફોમષ ભરવામાાં આવ્યા. ૪ કાંપની નુાં કોલેજ 
દ્વારા રજીસ્રેશન ર્થ્ુાં. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૬ 

હરઝ્મુ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ 

  તારીખ  :  ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ર્થી ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

સાંખ્યા   :  ૭૫ 

સ્ર્થળ    :  એફ.વાય.બી.કોમ. ક્લાસ રૂમ 
 ર્વદ્યાર્થી બહનેોને વતષમાન સમયમાાં વ્યવસાર્યક કારહકદી માટે 
બાયોડેટા હરઝ્મુ તેમજ સી.વી. રાઈટીંગની ક્રમબધ્ધ રીતે ત્રણ હદવસમાાં 
કુલ ૬ કલાક દ્વારા ર્વગતે ચચાષ કરી ર્વદ્યાર્થીઓને માગષદશષન આપવામાાં 
આવ્્ુાં. રસ ધરાવતા ર્વ.બહનેોને પોતાનુાં હરઝ્મુ બનાવતા શીખવ્્ુાં અને 
૩૦ જેટલા ર્વ.બહનેો એ પોતાના હરઝ્મુ જમા કરાવ્યા હતા. જેમાાંર્થી ત્રણને 
પ્રર્થમ, દ્ધદ્વતીય અને તતૃીય નાંબર આપવામાાં આવ્યા હતા. 
 

તારીખ માગષદશષક / ર્નણાષયક 

૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ર્પ્ર. મનોજભાઈ વઘાસીયા 
(બાલાજી સાયન્સ કોલેજ,જુનાગઢ) 

પ્રા. માંજુબેન પટેલ 

૨૮/૦૧/૨૦૨૦ પ્રા. હદશા ભટ્ટ 

પ્રા.માંજુબેન પટેલ 

૨૯/૦૧/૨૦૨૦ હરઝ્મુ સ્પધાષ/ર્વજેતા 
1. સદુાણી સ્વરૂપા એ. 

2. ગોંડલીયા હરધ્ધી વી. 
3. કોરાટ હરર્સધ્ધ્ધ ડી. 

 

 આ કાયષક્રમને આદરણીય ર્પ્રન્સીપાલશ્રી ડૉ. જમકુબેન સોજીત્રાએ 
પ્રોત્સાહહત કયાષ હતા અને માગષદશષન આપ્્ુાં હત ુાં આ સમગ્ર કાયષક્રમનુાં 
આયોજન માંજુબેન પટેલે ક્ુું હત ુાં. 
 
 
 



  



 
 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૭ 

ઇન્ટર પસષનલ સ્કીલ 

  તારીખ  :  ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ર્થી ૦૭/૦૨/૨૦૨૦ 

સાંખ્યા   :  ૫૦ 

સ્ર્થળ    :  કોલેજ હોમ સાયન્સ લેબ 

 

 કોલેજમાાં અભ્યાસ કરતા ર્વદ્યાર્થીઓમાાં ઇન્ટરનલ પસષનલ સ્કીલ 
ડેવલોપ ર્થાય તે હતેરુ્થી કોલેજના હોમ સાયન્સ ર્વભાગ દ્વારા ર્વદ્યાર્થી 
બહનેોને મેકરમ વેક્સ વકષ , પોસ્સ્તક વાનગીઓ, અંકોડી વકષ એમ્રોડરીના 
નમનુા, ફ્લાવર, પોસ્ટર મેહકિંગ, કેન્ડલ મેહકિંગ વગેરે પ્રવરૃ્તઓમાાં કુલ પચાસ 
ર્વદ્યાર્થી બહનેોએ તેનો વ્યસ્ક્તગત ર્વકાસ ર્થાય અને ભર્વષ્યમાાં નાના ઉદ્યોગ 
દ્વારા કામની કરી શકાય ટે હતેરુ્થી આ પ્રોગ્રામ કરવામાાં આવ્યો. 
  

ક્રમ તારીખ પ્રવરૃ્િ  અધ્યાપક 

૧ ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ મેકરમ વકષ  અલ્પાબેન ભાસ્કર 

માંજુબેન પટેલ 

૨ ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ અંકોડી વકષ  
ભરતના ટાાંકા 

અલ્પાબેન ભાસ્કર 

માંજુબેન પટેલ 

૩ ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ પોષ્ટીક વાનગી ભાર્વકાબેન ચોટલીયા 
માંજુબેન પટેલ 

૪ ૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ફોટો ફે્રમ  
કેન્ડલ વકષ  

નયનાબેન ગોંડલીયા 
 

૫ ૦૭/૦૨/૨૦૨૦ દાગીના  નયનાબેન ગોંડલીયા 
માંજુબેન પટેલ 

 
આ સમગ્ર કાયષકમષનુાં આયોજન પ્રો. માંજુબેન આર. પટેલ – અધ્યક્ષ હોમ 
સાયન્સ દ્વારા કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 
 
 



  



 

પ્રવરૃ્િ નાં. – ૮ 

મેગા પ્લેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ  

  તારીખ  :  ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ર્થી ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ 

સાંખ્યા   :  ૭૩ 

સ્ર્થળ    :  બહાઉદ્દીન કોલેજ – ભતૂનાર્થ રોડ, જુનાગઢ 

 

     ર્વદ્યાર્થીઓને ફેબ્રઆુરી ૧૪-૧૫/૦૨/૨૦૨૦ મેગા પ્લેસમેન્ટ પ્રોગ્રામમાાં 
લઇ જવામાાં સાંસ્ર્થા દ્વારા બસ સગવડ આવવા-જવા માટે કરવામાાં આવી. 
ર્વદ્યાર્થી દીઠ રૂ. ૫૦/- સાંસ્ર્થાને ચકૂવ્યા તેમજ દરેક ર્વદ્યાર્થીએ બે કાંપનીમાાં 
ઈન્ટરવ્્ુાં આપ્યા. તેમને અગાઉર્થીજ આયોજન ૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ની મીટીંગમાાં 
કાંપનીના નામ આયોજક ટીમે આપી દીધા હતા. ડૉ.રાજેશભાઈ ડોડીયા દ્વારા 
સમગ્ર આયોજનર્થી કાયષ સરળ રીતે પણૂષ ર્થયેલ. તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ 
કાંપનીના ઈન્ટરવ્્ુાં સ્ર્થળ અને ઈન્ટરવ્્ુાં આપવા વાળા ર્વદ્યાર્થીનુાં લીસ્ટ નીચે 
મજુબ છે. 
(૧) ગીરનાર પબ્લલક સ્કુલ (સ્ટાફ ઓફીસ) – ૧૩૭ ર્વદ્યાર્થીઓના ઈન્ટરવ્્ુાં       

લીધા જેમાાં ૯ ર્વદ્યાર્થીઓને ઓડષર આપવામાાં આવ્યા. 
(૨) સરદાર પટેલ પ્રાયમરી સ્કુલ (રૂમ નાં.-૨૦, નવી ણબલ્ડીંગ) – ૩૨ 

ર્વદ્યાર્થીઓના ઈન્ટરવ્્ુાં લેવામાાં આવ્યા હતા. 
(૩) પષુ્પક ઓફસેટ (લાયબે્રરી ર્વભાગ) – ૦૧ ર્વદ્યાર્થીનુાં ઈન્ટરવ્્ુાં લેવામાાં 

આવ્્ુાં હત ુાં.  
 

     ૭૩ ર્વદ્યાર્થીનીઓને જમવાની વ્યવસ્ર્થા પણ કરવામાાં આવી હતી અને 
સુાંદર અને પોષ્ટીક ભોજન માટે ર્વદ્યાર્થી દીઠ રૂ.-૩૦ જમા કરાવવામાાં 
આવ્યા. આમ મેગા પ્લેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ વ્યવસ્સ્ર્થત રીતે પણૂષ ર્થયો.   
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