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s1fિવ�ાથ9ઓની મા+હતી (વષ; ૨૦૧૭ –૧૮) 

વષ;  ભાઇઓ  બહ�નો Aુલ 

MRS .1 ૧૪ ૨ ૧૬ 

MRS. 2  ૨૬ ૪ ૩૦ 

 

2fઉિFણ; િવ�ાથ9ઓની યાદ1  (વષ; ૨૦૧૭ – ૧૮) 
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3)Lધુ સNમેલન યાદ1 :- 

તાર1ખ િવષય વOતા/સયોજક વષૅ સમાપન 

૦૧/૧૧/૧૭ 	તુન વષા;Rભનદંન *ી કાતંીભાઇ ગોઠ1 સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૦૬/૧૨/૧૭ TયUOત વ િવકાસ 

િશRબર M.R.S.-1 

અ	ભુવોની રXુઆત 

M.R.S.-1 િવ�ાથ9ઓ સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૧૩/૧૨/૧૭ શૈZRણક [વાસ 

M.R.S.-૨ 

*ી +દગતંભાઇ તથા 

M.R.S.-૨  િવ�ાથ9ઓ 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૧૭/૦૧/૧૮ Xુથ ચચા;  સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 
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૨૪/૦૧/૧૮ વRંચત િવ�તાર િશRબર 

ચોસાલા 

*ી મહો]બતિસ^હભાઇ 

તથા _ંુડ1યાભાઇ અને 

F.Y.B.R.S.ના  િવ�ાથ9ઓ 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૧૪/૦૨/૧૮ S.Y.B.R.S શૈZRણક 

[વાસ અ	ભુવોની 

રXુઆત 

*ી `ુaંભાઇ તથા 

S.Y.B.R.S  િવ�ાથ9ઓ 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૨૮/૦૨/૧૮ �ામ bવનિશRબર 

ખોબા M.R.S.-1 

*ી રણbતભાઇ   તથા 

M.R.S.-1  િવ�ાથ9ઓ 

સમ�     લોકસેવા *ી કાિંતભાઇ ગોઠ1 

૨૮/૦૩/૧૮ M.R.S.૨ к#$%&	�
�	
 

અ	ભુવો 

M.R.S.-૨ના િવ�ાથ9ઓ સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૦૪/૦૪/૧૮ M.R.S.1 બાળમXુર1 

&cુા પર ચચા; 

*ી રણbતભાઇ તથા  

M.R.S.-1  િવ�ાથ9ઓ 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૨૦/૦૬/૧૮ માગ;દશ;ન અને 

(ચુનાઓ 

ડૉ. હસ&ખુભાઇ (થુાર સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ  

(થુાર 

૨૫/૦૭/૧૮ પdકારના અ	ભુવો *ી &કુ�શભાઇ પ+ંડત સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

૮/૮/૧૮ િશZણ Tયસન અને 

કાUeમરની સમ�યા 

એમ.આર.એસ.-૨ 

િવ�ાથ9ઓ  [ેઝ�ટ�શન 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ  

(થુાર 

૧૯/૯/૧૮ ઓઝોન �તરરચના 

અને સમ�યા 

ડૉ. હસ&ખુભાઇ(થુાર સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ(થુાર 

૨૪/૧૦/૧૮ iણુવFાjOુત િશZણ 

ચચા; 

ડૉ. હસ&ખુભાઇ (થુાર 

અને *ી કાિંતભાઇ ગોઠ1 

સમ� લોકસેવા ડૉ. હસ&ખુભાઇ 

(થુાર 

 

(4)મહાનAૃિત :- 
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1 ૨૭/૦૩/૨૦૧૮ જય સોમનાથ [aપિત 

+ર^ક�શભાઈ 

લાખન (રુ�ખાબેન 

*ી +દmતીબેન 

વાઘલેા 

*ી હિસતભાઈ 

મેહતા 

2 ૧૫/૦૪/૨૦૧૮ પoલી સમાજ pુદાતલા 

અશોકભાઈ 

પડંqા ધનજંયભાઈ 

*ી +દગતંભાઈ 

મેહતા 

*ીભરતભાઈ મેહતા 

3 ૧૩/૧૦/૨૦૧૮ ત  વમિસ ભેડા અજયભાઈ 

ક�રાિસયા 

િમલનભાઈ 

*ી+દગતંભાઈ 

મેહતા 

*ી મહ���િસ̂હ 

પરમાર 

4 ૨૦/૧૧/૨૦૧૮ માનવીની 

ભવાય 

હ1રાણી +કશોરભાઈ *ી દ1rmતબેન 

વાઘલેા 

*ી ભરતભાઈ ભs 

 

(5) ઉ સવ ઉજવણી  :-  

o તા.૧૬/૧૨/૧૭ના ંરોજ બારશો સવ કાય;uમ યોaયો  vમા ં “wતરનાદ થી લોકનાદ “ િવષય પર િવનય-ચાpુલ 
xારા કાય;uમ અપાયો હતો. સાvં *ીમદ રાજચ�ંના ંbવન પર નાટક	ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆTjુ ંહy ુ.ં 

o તા. ૧૪/૦૧/૧૮ના રોજ મકરસuંાિંત પવ;ની ઉજવણીકરવામા ંઆવી હતી. બપોર� િવ�ાથ9 તથા કાય;કરોએ 
સ&હૂમા ંશેરડ1 રસા�વાદનો કાય;uમ યોaયો હતો. 

o તા.૨૬/૦૧/૧૮ ના રોજ ૬૮મો [aસFાકપવ;ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી આ[સગંમા ં[ાસRંગક વકતTય 
આmjુ ંહy ુ.ં vમા ંસૌ લોકભારતી પ+રવાર� ભાગ લીધો હતો. 

o તા.૩૦/૦૧/૧૮ ના રોજ ગાધંી િનવા;ણ +દન િનિમF ેસવાર� [ાત:[ાથ;ના યોaઇ  યારબાદ સણોસરા ગામમા ં
Xુદ1 Xુદ1 _કૂડ1ઓમા ં�ામસફાઇ કાય;uમ	ુ ં આયોજન   કરવામા ંઆTjુ ંvમા ંર�તાઓ અને �થળોની 
સફાઇ કરવામા ંઆવી. બપોર� સમંેલનમા ંiજુરાત િવ�ાિપઠના અ	�ુનાતક અને �ામ િશoપી ત+રક� ઇડર 
તા}કુાના પેઢામલી ગામે �ામિવકાસ	 ુકામ કરતા જ�oદપભાઇ જોષીએ તેમના �ામિશoપીના અ	ભુવો 
xારા પોતાના હાથે થયેલા કાય�ની વાત�પે ભાષણ કjુ; હy.ુ 

o તા.૧/૦૩/૧૮ના રોજ હોળ1 [ાગટ�નો કાય;uમ યોaયો હતો. આ કાય;uમમા ંિવ�ાથ9ઓ અને પ+રવારજનો 
હાજર રહ1 અને કાય;uમને મા�યો હતો. તેમજ ખXૂર-દાRળયા ખાઇને સૌ �ટા પડયા હતા. 
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o તા.૦૨/૦૩/૧૮ના રોજરંગો સવ (�ળેૂટ1) કાય;uમ યોaયો હતો vમા ંિવ�ાથ9ઓ અને પ+રવારજનો હષ�oલાસ 
સાથે એકબીaને રંગોથી રંગીને સમ� પ+રવારને ભાતીગર બનાવી દ1� ુહy ુ.ં 

o તા.૨૭/૦૭/૧૮ના રોજipુુ `Rુણ�માની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. vમા ં[ાસRંગક TયકતTય આ.*ી 
(ભુાષભાઇ ભs� આmjુ ંહy ુ ંતથા િવ�ાથ9ઓએ પોતાના િવચારો રXુ કયા; હતા. 

o તા.૧૪/૦૮/૧૮ના રોજ આ�યાનિવદ *ી ઉમાકાતં રા�યipુુએ સાvં માણનો ઉપયોગ કર1 સા+હ ય�વ�પ 
આ�યાન �ગ ેપઠન કjુ;. 

o ૧૫/૦૮/૧૮ના રોજ �વાત�ંયપવ;ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી તેમા ં&�ુય મહ�માન વOતા*ી અશોકિસહભાઇ 
પરમાર� [ાસRંગક ઉદબોધન કjુ� હy ુ ંતથા અિતિથ િવશેષ પકંજભાઇ મoલ xારા િવ�ાથ9ઓને ક�ર1યર 
mલાિનગ માગ;દશ;ન આપવામા આTj.ુ યારબાદ બપોર પછ1 રમતગમતનો કાય;uમ ગોઠવાયો હતો. આ 
કાય;uમમા સૌ િવ�ાથ9ઓએ ભાગ લીધો હતો. 

o તા.૨૬/૦૮/૧૮ના રોજ સા&+ુહક રZાબધંનનો કાય;uમ યોaયો vમા ં[િતક તર1ક� [ાથિમકશાળાની બહ�નોએ 
[ાથિમકશાળાના ભાઈઓને રાખડ1 બાધંી.  યારબાદ ભાવનગર સસંદ*ી ભારતીબેન િશયાળ xારા [ાસRંગક 
ઉદબોધન કjુ� હy ુ ંઅને અિતિથ િવશેષ તેમના પિત*ી હાજર રહયા હતા તેમજ સાvં સા�ં�િતક કાય;uમ 
ઉજવાયો હતો. 

o તા.૨૯/૦૮/૧૮ Lધુવારના રોજ `.ુમ	ભુાઇ Tયા�યાનમાળાના ૧૬મા ંમણકા	 ુઆયોજન થj.ુ તેમા &�ુય વOતા 

અથ;શા�ી *ી હ�મતંભાઇએ “દ�શની દશા અને +દશા”  િવષય ઉપર Tયા�યાન આmj.ુ તેમજ દર વષ;ની vમ 

આપણા �તુ`વુ; િવ�ાથ9ઓ *ી ગજરાબને ચૌધર1, *ી રિવ��ભાઇ �ધાર1યા, *ી િવનોદભાઇ મકવાણા અને *ી 

િવનોદભાઇ ક�વડ1યાએ સમાજ સા+હ ય અને સેવા Zdેે v યોગદાન આmયા છે તેની નોધ લઇ ને તેમના સ�માન 

કરવામા આTયા. 
o ૩૦/૦૮/૧૮ના રોજ સાvં Aૃ�ણજ�મો સવનો કાય;uમ યોaયો. vમા ંિવ�ાથ9ઓએ *ીAૃ�ણના XુદાXુદા પાસાઓ પર 

અ�યાસ `ણુ; પોતના [િતભાવો આmયા.  યારબાદ *ી િવશાલભાઇ અને આચાય;*ીએ Aૃ�ણ િવશે પોતાના િવચારો 

રXુ કયા;. 

o તા. ૦૭/૦૯/૧૮ ના રોજ `.ુ&ળૂશકંરભાઇ ભs Tયા�યાનમાળાના ૧૨મા મણકામા મા.*ી મનોહરભાઇ િdવેદ1એ 

[ાસRંગક TયકતTય આmjુ ંહy ુ.ં 
o તા.૦૭/૦૯/૧૮ ન.[.Lચુ Tયા�યાનમાળાના મણકા	 ુઆયોજન થjુ ંતેમા આપણા �તુ`વુ; િવ�ાથ9 અને 

સા+હ યકાર *ી.મનોહરભાઇએ Lચુદાદાના bવન િવશે મનનીય Tયા�યાન આmj.ુ 
o તા.૦૯/૦૯/૧૮ ના રોજ ભાદરવી અમાસનો સાઢં1ડા ખાતે મેળો યોaયો. તેમા િવધાથ9ઓએ ઉકાળો દાબેલી તથા 

�ટ�લાડના �ટોલ કયા; હતા. સૌ િવ�ાથ9ઓએ ઉ સાહભરેમેળાની મોજ માણી હતી. 
o તા.૧૧/૦૯/૧૮ના રોજ iજુરાત સરકારના રમતગમત jવુા અને સા�ંAૃિતક [�િૃતઓ િવભાગ તેમજ jવુકસેવા 

અને સા�ંAૃિતક [�િૃતઓ ગાધંીનગરના ઉપuમે 6જoલા વહ1વટ1તdં ભાવનગર આયોbત વે�ટઝોન કoચરલ 
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સે�ટર ઉદય`રુ xારા યાdા પિ�માલય સા�ંAૃિતક કાય;uમ ૨૦૧૮ના રોજ રંઘોળા એલ.ડ1.પટ�લ હાઇ�Aુલમા કાય;uમ 

યોaયો.તેમા ખાસ િવષય લો.િશ.ના િવ�ાથ9ઓ ભાગ લવેા જઇ આTયા સાથે *ી િનતીનભાઇ અને *ી િવશાલભાઇ 

હતા. 
o તા.૨૪/૦૯/૧૮ ના રોજ રાdે ભારતના શા�ીયસગંીતના િવxાન અને િવણાવાદક `.ુિવ�મોહન ભs� િવણાવાદનથી 

અને તબલશી +હમા�ંભુs� તબલાવાદથી સાર�વત ભવનને iુaંવી દ1ધો હતો. આ કાય;uમમા સા+હ યકારો સગંીત 

[ેમીઓ આTયા હતા. સમ� લોકભારતીએ તેને મા�યો હતો. 

o ૦૨/૧૦/૧૮ ૧૫૦મી ગાધીજયતંી �તગ;ત Tયા�યાન યોaj ુતેમા લોOસેવાના આચાય; *ીહસ&ખુભાઇ (થુાર અને 

બી.એડ ના આચાય; *ી ધીpુભાઇ રાઠોડ� [ાસRંગક વાત કર1 હતી. 
o તા. ૩/૧૦/૧૮ના રોજ ૧૫૦મી ગાધંીbવન પદયાdા �તગ;ત લોકસેવાના િવ�ાથ9 ઓ િસહોર તા}કુાના ૨૩ 

ગામડાઓમા જઇને ગાધંીિવચાર અને તેમના સવ�દયના િસ�ધાતં &જુબ કાય;કર1 આTયા. vમા લોકસેવાના 

તમામ કાય;કરો જોડાયા હતા. 
o તા. ૦૮/૧૦/૧૮ના રોજ આનદંબaર	 ુઆયોજન થjુ ંvમા લોકસેવાના િવ�ાથ9ઓએ અને અ�ય િવભાગના 

િવ�ાથ9ઓએ ખાણી-પીણીના �ટોલ ઉભા કર1. પોતે �વયપંાક બનાવી પોતાની કળા અભીTયOત કર1. 

6)ગે�ટ ફ�કoટ1 યાદ1  

�ામિવ�ા અ	�ુનાતક ક��� લોકભારતી  

&લુાકાતી  Tયા�યાતાઓની યાદ1 -૨૦૧૮/૧૯  

uમ  Tયા�યાતા	ુ ંનામ  િવષય  સેમ-૧  સેમ-૩  

૧  (મુનભાઈ રાઠોડ  વોટર મેનેજમે�ટ  ૧૭  ૩૦  

૨  ર1ટાબને રાઠોડ  ૧૭  ૩૦  

૩  DCPU ભાવનગર  બાળકોના અિધકારો અને રZણ  ૧૭  ૩૦  

૪  [ો.હરbભાઈ �ુધાત  ભારતીય અથ;તdંની સમ�યાઓ અને 

ઉક�લો  

૧૭  ૩૦  

૫  [વીણભાઈ ઠ�ર  સશંોધન અને અથ;શા�  ૧૭  ૩૦  

૬  [ો.હ�મતંભાઈ શાહ  દ�શની દશા અને +દશા  ૧૭  ૩૦  
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૭  અyલુભાઈ પડંqા  િવ�ાથ9ઓ અને સ�ંથા  ૧૭  ૩૦  

૮  અyલુભાઈ પડંqા  �રલ ઈ��ા��Oચર ૧૭  ૩૦  

૯  પાથ�શભાઈ પડંqા  છાdાલય bવન  ૧૭  ૩૦  

૧૦  ભાવેશભાઈ દ�સાઈ  wકડાશા�   ૦૩  

૧૧  મનોજભાઈ ભs  ipુુ`Rૂણ�મા  ૧૭  ૩૦  

૧૨  અશોકિસ^હ પરમાર  �પધા; મક પર1Zાઓની તૈયાર1 ક�વી 

ર1તે કરશો  

- ૩૦  

૧૩  પકંજ ઝા  હકારા મક અRભગમ  ૧૭  ૩૦  

૧૪  ભારતીબને િશયાળ  રZાબધંનપવ;  ૧૭  ૩૦  

૧૫  રાક�શભાઈ �ન  આપ ુ ંઆરો¡ય અને આહાર  ૧૭  ૩૦  

૧૬  મનોહરભાઈ િdવેદ1  `જૂય &.ૂમો ભs આચાર અને 

અRભTયUOત  

૧૭  ૩૦  

 

7) રમત-ગમત  

o તા.૨૬/૧/૨૦૧૮ના રોજ [aસFાક કાય;uમ બાદ િવ�ાથ9ઓએ ખો-ખો, વોRલબોલ, કબ£¤, દોરડાખ¥ચ, લ¦L ુ-ચમચી vવી 

િવિવધ રમતોમા ભાગ લીધો હતો. તે	 ુસચંાલન રણbતભાઇ બારડ xારા કરવામા આTj ુહy.ુ 

8f[ાગંણ બહારના કાય;uમો  

    

к
����     
    

'
��х2     
    

    89 :&;     
    

 

      

1 �ામbવન 

સવ� િશRબર 

૨ ૦૨/૦૨/૨૦૧૮ 

થી 

(ખોબા) 

વલસાડ 

�ામીણ bવનની 

[ યZ [�િૃતઓનો 

*ી +દmતીબેન 

વાઘેલા  
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9) Tયા�યાનોની યાદ1  

uમ તાર1ખ કાય;uમ વOતા 
1 ૦૮/૦૧/૧૮ ધમ; અને આ¨યાતમ આ.*ી ભાણદ�વb 

૨ ૦૯/૦૨/૧૮ byબુા`નુી *�ધાજંRલ આ.*ી અpુણભાઇદવે 

૩ ૨૩/૦૩/૧૮ [ાસગંીક વાત આ.*ી બી.એસ.નીમાવત 

૪ ૨૯/૦૬/૧૮ [ાસગંીક વાત 
વારસા સાથે વાતો 

આ. *ી રામચ�ંભાઇપચંોળ1 

૫ ૬/૦૭/૧૮ [ાસગંીક વાત 
Oલાઇમેટ ચે�જ 

*ી િનગમભાઇ �Oુલ 

૫ ૧૩/૦૭/૧૮ [ાસગંીક વાત 
 

*ી કાિંતભાઇ ગોઠ1 

૬ ૨૦/૦૭/૧૮ [ાસગંીક વાત 
 

આ.*ી અpુણભાઇ દવે 

૭ ૧૦/૮/૧૮ [ાસગંીક વાત ડો.ભાવનાબનેપાઠક 

૮ ૧૭/૦૮/૧૮ [ાસગંીક વાત *ીરામbરાઘવન 

૯ ૨૪/૦૮/૧૮ [ાસગંીક વાત આ.*ીઅpુણભાઇદવે 

૧૨/૦૨/૨૦૧૮  અ�યાસ  *ી રા©ુલભાઈ 

ખરાડ1  

2 Aૃિષ 

jિુનવસ9ટ1 

&લુાકાત 

૩ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮ 

થી 

૩૦/૦૯/૨૦૧૮  

Xુનાગઢ jિુનવસ9ટ1ના િવિવધ 

િવભાગોની &લુાકાત 

*ી *ીધરભાઈ 

ગªજર 

3 wતર 

િન+રZણ 

િશRબર 

૧ ૧૪ /૧૨/       

૨૦૧૮            થી  

 ૨૧ /૨૦૧૮/૧૨  

પાલીતા

ણા 

�યાન  િશબીર અને 

TયUOત વ િવકાસ 

*ી 

રણbતભાઈ 

બારડ 
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૧૦ ૧૪/૦૯/૧૮ િવ�ાથ9 ઘડતર ડૉ.હસ&ખુભાઈ(થુાર 
૧૧ ૧૮/૦૯/૧૮ [ાસગંીક TયOતTય *ી [સ«ાAુમારb 

૧૨ ૨૧/૦૯/૧૮ [ાસગંીક TયOતTય *ી હસ&ખુભાઇ દ�વ&રુાર1 

૧૩ ૧૨/૧૦/૧૮ [ાસગંીક TયOતTય *ી ગીર1શભાઇ દવે 
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(11 *મ કાય;  :- 

એમ આર એસ Ð ૧ ના ંભાઈઓ માટ� શિનવાર� ૪૫ મીનીટ 	ુ ં*મ કાય; ગોઠવેલ છે vમા ં િવધાથ9 

િવભાગના ંબગીચા,િવભાગ ના ંવગ;ખડંો, લોબીઓ અને આસપાસ ની સફાઈ કર� છે  
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એમ.આર.એસ Ð ૧ અને  એમ.આર.એસ Ð ૨ ના ંિવધાથ9ઓ દર મગંલ વાર� ૪૫ મીનીટ	ુ ં*મકાય; 

ગોઠવેલ છે. vમા ં એમ.આર.એસ હો�ટ�લ,સાર�વતભવન તથા એમ.આર.એસ ભવનનો ગૌશાળા (ધુીનો 

ર�તો તેમજ મહ�માન iહૃની સફાઈ કર� છે. 

 

12f�પીશીયલાઇઝ એર1યા અ	સુધંાને િવ�ાથ9ઓ xારા સશંોધન [ોvOટ   

 પોતાના &�ુય િવષયના ભાગ�પે િવધાથ9ઓ xારા પોતાના િવષયને અ	�ુપ એક સશંોધન [ોvOટ રXુ 

કરવાનો હોય છે, v આ [માણે છે; 

 

12.1એડવા�સીઝ  ઇન એ�ીકoચર  

uમ ��ш2I	 &��� �/0к'
� 

1.  �િવક દવા અને �િવક ખાતરની અસરો અને વાપરવાની પ®િત  પડંqા ધનજંયભાઈ 

2.  શ�ર1યાની ખતેી ,ઉ પાદન [+uયા અને [¯ોનો એક અ�યાસ ચૌહાણ `°ૃવીિસ^હ 

3.  સનેડાનો ખતેી કાય;મા ંઉપયોગીતા અને ઉ પાદન પર અસરનો એક અ�યાસ લAુમ કરણભાઈ 

4.  વોટરશેડ કાય;uમના કારણે AૃિષZdેમા ંઆવેલ પ+રવત;નનો એક અ�યાસ  પરમાર નર�શભાઈ  

5.  શાકભાbની ખેતી કરતા ખ±ેતૂોની સમ�યાનો એક અ�યાસ  ચૌહાણ આિશષભાઈ 

6.  Xુવારનીખતેી કરતા ખે±તૂોનો એક અ�યાસ  વસાવા િવ`લુભાઈ  

7.  મકાઈના પાકમા ંવાપરતા િવિવધ ખાતરો અને તેની પાક ઉ પાદનનો એક 

અ�યાસ  

રાઠોડ રોશનભાઇ  

8.  શાકભાbના પાકમા ંલગતા રોગોથી થતા ં	કુશાન અને તેની અસરોનો એક 

અ�યાસ  

પટ�લ સદં1પભાઈ  
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9.  ±ુગંળ1ની પાક ઉ પાદકતા ઉપર અસર કરતા ંપ+રબળોનો એક અ�યાસ  બાર²યા byભુાઈ  

10.  aમફળના પાકમા ંપાક સવંધ;ન અને પાક સરંZણનો એક અ�યાસ  રંગપરા અજયભાઈ  

11.  Aૃિષ Zdેે મ+હલાઓની ભાગીદાર1 અને કાય;Zમતાનો એક અ�યાસ  ડાગંર b³શેભાઈ 

 

12.2 �રલ ઇ��ા��કચર :- 

�� ��ш2I	 &��� �/0к'
� 

1 વા�મો સ�ંથા xારા પાણીના િવકાસ અને તેના અસર કરતા ંપ+રબળોનો એક 

અ�યાસ 

+કહલા મે©ુલભાઈ  

2 iજુરાત રા�યમા ંઅમલીAૃત આ+દવાસી િવકાસ યોજનાથી લોકોના bવનમા ં

આવેલ આિથ�ક – સમા. પર1. એક અ�યાસ  

પટ�લ અ	બુને 

3 iહૃઉ�ોગ થક1 મ+હલાઓના bવનમા ંઆિથ�ક અને સામા6જક પ+રવત;નનો એક 

અ�યાસ   

[aપિત +ર̂ક�શભાઈ 

4 અધ; શહ�ર1 િવ�તારોમા ંબદલાતી માળખાક1ય (િુવધાઓના િવકાસના સદંભ;મા ં

CSRની તકનો એક અ�યાસ  

pુદાતલા અશોકભાઈ 

5 આણદં boલાના પેટલાદ તા}કુામા ંઆવેલ ધમ;જ ગામની માળખાક1ય 

(િુવધાઓનો એક અ�યાસ  

ઝાલા અમરિસ^હ  

6 Aૃિષ િવ³ાન ક���ની [�િૃતઓ xરા ખે±ૂતોમા ંઆવેલ Tયવસાિયક પ+રવત;નનો એક 

અ�યાસ   

પરમાર દ1પકભાઈ  

7 રફાળા ગામ આદશ; તરફ  :[+uયા, પડકારો અને પ+રવત;ન િવશે એક અ�યાસ  ગો+હલ (ખુલાલભાઈ 

 

12.3 એOસેટ́શન અને કંસoટંસી :-  
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�� ��ш2I	 &��� �/0к'
� 

1 �વµછ ભારત િમશન યોજના �તગ;ત પાચં ગામમા ંઆવેલ પ+રવત;નનો એક અ�યાસ  ગામીત �+કતાબને  

2 આગાખાન સ�ંથા xારા ચાલતી �ામિવકાસની [�િૃતનો એક અ�યાસ  વસાવા નીતાબને  

3 આવાસ યોજના xારા લાભાથ9ઓમા ંઆવેલ અપ+રવત;ન અને �ામ િવકાસનો એક 

અ�યાસ  

સઘંર1ય સર1ફાબને 

4 �ામ િવકાસમા ંમનર�ગાયોજનાની અસરોની તપાસ  ગામીત કર1eમાબને  

5 �ામ િવકાસમા ંVDPનીકાય; [�િૃતની અસરોનો આિથ�ક – સામા6જક અ�યાસ  વસાવા સરલાબને 

 

 

13f+ફoડ વક; :-  

એમ.આર.એસ. િવ�ાથ9	ુ ં દર �uુવાર� આXુબાXુના ગામોમા ં +ફoડવક; ગોઠવાય છે. vમા ં �ાNય bવનમા ં

�પશ;તા િવિવધ પાસાઓનો અ�યાસ કરવામા ંઆવે છે. અને િવ�ાથ9ઓ પાસે સવ� કામ કરવામા ંઆવે છે. vમા ંમાનવ 

િવકાસને મહ વ આપવામા ંઆવેલ તથા િવવધ યોજનાઓની મા+હતી પહોચાડવા	ુ ંકામ કરવામા ંઆવે છે. 
 

• FOH\ �к��
��2��
�
� 1�!A
 B�C
?  

uમ સોપવામા ંઆવેલ &cુાઓ તાર1ખ 

૧ ગામની &લુાકાત ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ 

૨ ગામના પાચં ખે±ૂતોની &લુાકાત ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ 

૩ િવલેજ [ોફાઈલ- Zેd, Aૃિષ અને પ�પુાલન ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ 

૪ િવલેજ [ોફાઈલ- Zેd, Aૃિષ અને પ�પુાલન ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ 
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૫ �ામીણ અથ;તdં- TયUOત, aહ�ર, રોજગાર1, િધરાણશા©ુકાર ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ 

૬ પચંાયત	ુ ંમાળ¶ુ ંઅને કાય� ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ 

૭ સરકાર1 યોજનાઓ	ુ ંઅમલીકરણ અને તેના કારણે આવેલા 

પ+રવત;ન 

૦૧/૦૯/૨૦૧૮ 

૮ �ામીણ Zેdે Aુદરતી સસંાધનો	ુ ંTયવ�થાપન ૦૮/૦૯/૨૦૧૮ 

૯ �ામીણ Zેdે Aુદરતી સસંાધનો	ુ ંTયવ�થાપન ૧૫/૦૯/૨૦૧૮ 

૧૦ �ાNય Zેdે  આરો¡ય િવષયક U�થિત ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ 

૧૧ Aૃિષ અને ખે±ૂતોની U�થિત અને Aૃિષ Zેdે ઉ પાદકતા વધારવાના 

[ય નો 

૧૩/૧૦/૨૦૧૮ 

 

14) વેક�શન દરિમયાન િવ�ાથ9ઓ xારા થયેલ શોધન/સવ� કાય;  

uમ નામ સશંોધનિવષય 

1.  હા+દ3કભાઈ શાકભાbની ખેતી કરતા ખ±ૂેતોનો અ�યાસ 
2.  બેચરભાઈ માલધાર1 સમાજની આિથ�ક સામા6જક પ+રU�થિત અને  બદલાતા સમીકરણો 

3.  પકંજAુમાર લોક િમdા ��ટનો અ�યાસ 
4.  ભરતભાઈ પ�પુાલકોનો અ�યાસ 
5.  પવનભાઈ ±ંુગળ1ની ખતેી કરતા ખે±ૂતોનો અ�યાસ 
6.  +દનેશભાઈ �થળાતંરના [¯ોનો એક અ�યાસ 
7.  નદંનભાઈ વે  ુબ ેRચચ̂ાઈ યોજના �ારા ખે±ૂતોમા ં આવેલ પ+રવત;ન 
8.  િમલનભાઈ bરા ની ખેતીનો  અ�યાસ 

9.  અoપેશભાઈ બોટાદ એક નવા  boલા  તર1ક� 
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10.  કoપેશભાઈ ઝવેરની  �ુકાનનો  એક  અ�યાસ 
11.  મથંનભાઈ ચેકડ�મ  �ારા  ખે±ૂતોમા ં આવેલ  પ+રવત;ન 
12.  અજયભાઈ મગફળ1ની  ખેતીમા ં આવેલ  [¯ોનો  એક  અ�યાસ 
13.  yષુારભાઈ બી.િસ.આઈ .[ોvOટ  િવશેની  મા+હતી 
14.  કૌશલAુમાર �ામિશoપીનો  અ�યાસ 
15.  +કશોરભાઈ પ¥ડાની   ક�સ �ટડ1 
16.  ધમ���ભાઈ નમ;દા  કોના  ભોગે 
17.  આનદંભાઈ આ+દવાસી  jવુાનોમા ં રોજગાર1  �ગનેા  �યાલો  અનેરોજગાર1ના  

બદલાતા  Zેdો 

18.  િસ�ધરાજ માયધાર  સ�ંથાનો  પ+રચય 
19.  રાક�શભાઈ ટ1બી હો�પીટલનો  અ�યાસ 
20.  અિમતભાઈ wબલા લોકશાળા  �ારા  ગામમા   આવેલ   પ+રવત;ન 

21.  યશAુમાર શેરડ1ની  ખતેી  કરતા ખે±ૂતોનો અ�યાસ 

22.  +કસનભાઈ ફરસાણની  �ુકાનનો  એક  અ�યાસ 

23.  કમલશેભાઈ મ+હલાઓની  ખતેીઉ પાદન  [+uયામા ં ભાગીદાર1નો  એક  અ�યાસ 

24.  �+કતAુમાર વણાટકાય;  કરતા   Aુ_ંુબોનો  સામા6જક, આિથ�ક  પ+રU�થિતનો  અ�યાસ 

25.  રોહનભાઈ ખે±ૂતોની ખતેસમ�યાનો  એકઅ�યાસ 

26.  �ક1તભાઈ પ�પુાલકોનો  એક  અ�યાસ 

27.  શીતલબને એસ.એસ.b . iપુનો  એક  અ�યાસ 

28.  (રુ�ખાબને [ાથિમક  િશZણની   પ+રU�થિત, દશા  અને  +દશા 

29.  દZાબને વનTબ�ંયુોજનાના   લાભાથ9ઓમા ં  આવેલ  આિથ�ક  સામા6જક  પ+રવત;ન 

30.  અિમતાબને ઉકાઈ  ડ�મના  િવ�થાિપતોની  પ+રU�થિત નો અ�યાસ 

 

15) Special care: 

● Given enough importance to students for Self-development  
● Improve students analytical thinking     

● To create an opportunity for students for correlated learning  by arranging  special field work 
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ફોટો ગેલેરી 
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પયા;વરણ િશZણ ક��� xારા સમેીનાર  
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�ામbવન સવ� િશRબર  �ામbવન સવ� િશRબર   
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આયો6જત સા6 વક મળેો  મદંL·ુ® aiિૃત અRભયાન 

આગાખાન સ�ંથાની &લુાકત  
વRંચત િવ�તારોની[ યZ &લુાકાત  


