બા- બાપ ુ ૧૫૦

પ્રવ ૃત્તિ દર્પણ: જૂન - ૨૦૨૦

સંપાદક

પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સંયોજક
પરામર્શન
ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી, ડૉ. ધ્વનિલ પારે ખ
ચિત્ર ગોઠવણી અને લખાણ
શ્રી વિશાલ માંગરોલીયા

પ્રવ ૃત્તિ

: આત્મનિર્ભર

કાર્ય

: અરીઠાના વ્રુક્ષ નીચે અરીઠાના બીજ એકત્ર કરી
અરીઠાનો સાબુ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવો.

કાર્યકર્તા : હિમંતભાઈ વાણિયા અને વસંતબેન વાણીયા
સ્થળ

: ગાંધી ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ

તારીખ

: ૧-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: વિદ્યાર્થી બેઠક રં ગકામ

કાર્યકર્તા

: શ્રી. સુરેશભાઈ રાવળ
શ્રી બાબુભાઈ રાવળ

સ્થળ

: હીંચકા બાગ

તારીખ

: 3-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: રં ગકામ

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

ૂ
: કસ્તરબા
આહારગ ૃહ

તારીખ

: 3-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વિશ્વ પર્યાવરણ દિન ઉજવણી

કાર્ય

: રાજ્યકક્ષાના વેબિનારમાં ગુજરાતની સંસ્થાઓના
૨૫૦ અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓનું જોડાણ

વિષય

: વૈશ્વિક મહામારી અને પર્યાવરણ

અધ્યક્ષ

: ડૉ. અનામિક શાહ
ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

વક્તા

: પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ંુ

આભાર દર્શન

: ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી

કાર્યક્રમ સંચાલન: ડૉ. દિવ્યેશ ભટ્ટ
વ્યવસ્થા

: શ્રી વિશાલ માંગરોલીયા

સ્થળ

: કોમ્પ્યુટર લેબ

તારીખ

: ૫-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સમ ૂહ સફાઈ યજ્ઞ

કાર્ય

ૂ
: હીંચકા બાગ, સંકુલ પ્રાંગણ, ઔષધબાગ, શતાબ્દી મહોત્સવ સ્મ ૂતિબાગ, કસ્તરબા
આહાર ગ ૃહના શૌચાલયની સફાઈ કરવી.

કાર્યકર્તા

: શૈક્ષણિક, બિનશૈક્ષણિક, સલામતી સેવકો

આયોજન : શ્રી. જયેશભાઈ રાવલ
માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: સંકુલના વિભાગો

તારીખ

: ૬-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વેબિનાર

કાર્ય

: કોરોના યોદ્ધા તરીકે પશુપાલકોની ભ ૂમિકા

જૂથ

: ગુજરાત રાજ્યના પશુપાલકો

સંખ્યા

: ૧૩૦

વક્તા

: પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ

સહાયક : ડૉ. નયનેશ વસાવા
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ંુ
શ્રી. વિશાલ માંગરોલીયા
સ્થળ

: સંકુલ

તારીખ

: ૯-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: સંકુલમાં રસ્તાની બન્ને બાજુ ખાલી જગ્યામાં
ફળાઉ વ ૃક્ષો વાવવાનું આયોજન

કાર્યકર્તા : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
સહાય

: C.R.P.F.ના જવાનો

તારીખ : ૧૦-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સંકુલ વિકાસ

કાર્ય

: આંબા વ ૃક્ષ ઉછે રની ચર્ચા

કાર્યકર્તા : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા
ડૉ. નિરજ સિલાવટ
સહાય

: C.R.P.F.ના જવાનો

સ્થળ

: ગૌ-શાળા ક્રિકેટ મેદાન ફરતે

તારીખ

: ૧૧-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સ્વાવલંબન (આત્મનિર્ભર)

કાર્ય

: અરીઠાનો સાબુ બનાવવો

કાર્યકર્તા

: શ્રી હિમતભાઈ વાણિયા
વસંતબેન વાણિયા

માર્ગદર્શક

: પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ

સ્થળ

: ગાંધી ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ

વિડીયો બનાવનાર : શ્રી વિશાલ માંગરોલીયા
વિડીયો લિંક

: https://youtu.be/5i6nbSZ8VJE

તારીખ

: ૧૨-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: સ્વચ્છતા

કાર્ય

: દીવાલો અને છત કાળી પડી ગઇ હોવાથી
રં ગકામ કરવું

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
સ્થળ

ૂ
: કસ્તરબા
આહારગ ૃહ

તારીખ

: ૧૩-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: ગ્રામસેવા

કાર્ય

: પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થી અને વાલી જાગૃતિ અભિયાન

કાર્યકર્તા

: સંકુલના બધા જ અધ્યાપકો, ડૉ. ગાયાત્રીદત
મહેતા, ડૉ. ગેલજીભાઈ ભાટિયા,
ડૉ. અત ુલ પરમાર

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટે લ
સ્થળ

: સંકુલના આજુબાજુનાં ૧૭ ગામો

તારીખ

: ૧૭-૬-૨૦૨૦ થી ૧૯-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: મુલાકાત

કાર્ય

: પ્રવેશાર્થી વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને ગ્રંથાલય અને
કોમ્પ્યુટર ખંડની માહિતી આપવી

કાર્યકર્તા

: સંકુલના બધાજ અધ્યાપકો

માર્ગદર્શક : શ્રી. જગદીશભાઈ પરીખ
સ્થળ

: મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય અને કોમ્પ્યુટર ખંડ

તારીખ

: ૧૯-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: આત્મનિર્ભર

કાર્ય

: સાબુ બનાવવા

કાર્યકર્તા

: શ્રી. હિમંતભાઈ વાણિયા
વસંતબેન વાણિયા

માર્ગદર્શક : ડૉ. અનામિકભાઈ શાહ
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી
સ્થળ

: ગાંધી ખાદી ગ્રામઉદ્યોગ

તારીખ

: ૨૧-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વ ૃક્ષારોપણ

કાર્ય

: અરડૂસા, નીલગીરી છોડ રોપણી

કાર્યકર્તા

: C.R.P.F. જવાનો- (ગાંધીનગર)
ગણેશભાઈ રબારી

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: નર્મદાવન

તારીખ

: ૨૨-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: પર્યાવરણ જાળવણી

કાર્ય

: સીતાફળ, જામફળના ૩૦૦ છોડ રોપવા

કાર્યકર્તા

: C.R.P.F. જવાનો- (ગાંધીનગર), શ્રી. મોહનભાઈ
પટેલ, શ્રી. જયેશભાઈ પટેલ, રસોડાના સેવકો

માર્ગદર્શક : પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
સ્થળ

: ગૌ-સંવર્ધન કેન્દ્ર તરફનો રસ્તો

તારીખ

: ૨ 3-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વેચાણ મેળો

કાર્ય

: અરીઠાના માથું ધોવાના સાબુ અને લીમડાના
નહાવાના સાબુન ંુ વેચાણ

કાર્યકર્તા

: શ્રી. હિંમતભાઈ વાણિયા

સ્થળ

: મુખ્ય ગ્રંથાલય પ્રાંગણ

તારીખ

: ૨૪-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વ ૃક્ષો વાવો જીવન બચાવો અભિયાન

કાર્ય

: સેત ૂર અને સીતાફળના ૨૮૦ છોડનું રોપણ કરવું

કાર્યકર્તા

: C.R.P.F.ના જવાનો, સંકુલના બન્ને વિભાગોના
૭૦ સેવકો

સ્થળ

: સંકુલના રસ્તાઓની બંને બાજુ

તારીખ

: ૨૭-૬-૨૦૨૦

પ્રવ ૃત્તિ

: વિદાય સમારં ભ

વિદાય

: ડૉ. ગુલાબભાઈ પટેલ

પ્રાસંગિક ઉદબોધન: પ્રા. રમેશભાઈ પટેલ
વ્યવસ્થા

: ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ જોષી
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ંુ

અધ્યક્ષ

: ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી

પ્રતિભાવ

: ડૉ. ગાયત્રીદત મહેતા,
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા
શ્રી. તેજશભાઈ ઠાકર
શ્રી. અભેરાજ રબારી

આભાર દર્શન

: ડૉ. ધ્વનિલ પારે ખ

કાર્યક્રમ સંચાલન

: ડૉ. દિવ્યેશ ભટ્ટ

ફોટોગ્રાફી

: ડૉ. મિલનભાઈ ભટ્ટ
શ્રી. વિશાલ માંગરોલીયા
શ્રી. જતીન સોલંકી

સ્થળ

: સરદાર ઉપાસના મંદિર

તારીખ

: ૩૦-૬-૨૦૨૦

સ્પ્રેશ નોટ

આભાર

