
 

           ગણપત યુનિવર્સિટી  
ય.ુ વી પટલે કોલજે ઓફ એન્જીિીયરીંગ,ગણપત નવદ્યાિગર,ખરેવા 

એિ.એસ.એસ.િો જિ જાગૃનત,જાહેર આરોગ્ય અિે શૈક્ષનણક નશનિર  

સ્થળ: વારાહી માતાિી વાડી, મુ. મીઠાધરવા, તા.ચાણસ્મા, ી.પાટણ 

 

  

 

તારીખ          સમય                             પ્રવનુતઓ 

૧૬/૦૩/૨૦૨૩ 

ગુરુવાર 

 

સાાંજે ૦૪.૦૦ કલાક ે  રેલી, ગામ લોક સાંપકિ, નશનિરાથીઓિે માગિદશિિ  

સાાંજે ૦૪.૪૫ કલાક ે  આયુવેદદક કેમ્પિી સારવાર  માટે િામોિી યાદી  તૈયાર  કરવી 

રાત્રે ૮.૦૦ કલાક ે  ઉદઘાટિ કાયિકમ  

 સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ  

 CASH LESS અનિયાિ  

૧૭/૦૩/૨૦૨૩ 

શુક્રવાર 

 

સવારે ૦૬.૦૦ કલાક ે  પ્રિાત ફેરી  

 નશનિરાથીઓિ ેયોગાસિ અિે કસરતિી તાલીમ 

સવારે ૦૭ .૦૦ કલાક ે  ગ્રામ સફાઈ 

સવારે ૦૯.૩૦ કલાક ે  આયુવેદદક કેમ્પ – નિમ્િાકિ આયુવેદદક ફામિસી મહેસાણા િા સહયોગથી  

િપોરે ૦૩.૦૦ કલાક ે  રક્તદાિિા દાતાિી િામોિી યાદી તૈયાર કરવી 

રાત્રે ૦૮.૦૦ કલાક ે  સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ 

 દડનજટલ િેંકકાંગ સવેા નવષ ેમાગિદશિિ – િરોડા ગજુરાત ગ્રામીણ િને્જક દ્વારા  

 

૧૮/૦૩/૨૦૨૩ 

શનિવાર 
સવારે ૦૬.૩૦ કલાક ે  નશનિરાથીઓિ ેયોગાસિ અિે કસરતિી તાલીમ – દકન્જિરીિિે, મહસેાણા 

સવારે ૦૮.૩૦ કલાક ે  રક્તદાિ નશનિર બ્લડ િને્જક મહેસાણા અિે લાયન્જસ ક્લિ ઓફ મહેસાણા િા સહયોગથી. 

િપોરે ૨. ૦૦ કલાક ે  “પદરવતિિ” િહિેોિી નશનિર – જે.સી. ડૉ.નિદકતા પ્રજાપનત, JCI oil city મહેસાણા 

િા સહયોગથી. 

સાાંજે ૦૪.૦૦ કલાક ે   સવિ રોગ નિદાિ કેમ્પ માટ ેિામોિી યાદી  તૈયાર  કરવી. 

રાત્રે ૦૮.૦૦ કલાક ે   માિવ શરીરમાાં રોગિુાં નિવારણ આયુવેદદક પદ્ધનત દ્વારા - શ્રી મહેન્જરિાઇ પટેલ,    

િાયોમેદડકલ, ગણપત યુનિવર્સિટી 

  સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ 

 

૧૯/૦૩/૨૦૨૩ 

રનવવાર 
સવારે ૦૬.૦૦ કલાક ે  પ્રિાત ફેરી, નશનિરાથીઓિ ેયોગાસિ અિ ેકસરતિી તાલીમ  

સવારે ૧૦.૦૦ કલાક ે  સવિ રોગ નિદાિ કમે્પ  

િપોરે ૦૨.૦૦ કલાક ે  નશનિરાથીઓિ ેએઈડસ જાગૃનત અાંગે  અિ ે િટેી િચાવો અાંગે વ્યાખ્યાિ 

િપોરે ૦૩.૦૦ કલાક ે  ગ્રામજિો માટે રમતગમત િી સ્પધાિ 

રાત્રે ૮.૦૦ કલાક ે   ગ્રામજિો માટ ેગ્રાહક સરુક્ષા અાંગ ેવ્યાખ્યાિ - શ્રી કેશિુાઇ પટેલ 

 સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ 

 

નશનિરિા જાહરે કાયિક્રમો:તા. ૧૬/ ૦૩/૨૦૨૩ થી ૨૩/૦૩/૨૦૨૩ 



૨૦/૦૩/૨૦૨૩ 

સોમવાર 
સવારે ૦૬.૦૦ કલાક ે  નશનિરાથીઓિ ેકસરતિી તાલીમ- SFW THE GYM, મહેસાણા 

સવારે ૦૮.૩૦ કલાક ે  ગામ સફાઈ –  એિ.એસ.એસ  નશનિરાથીઓ રારા 

િપોરે ૦૧.૩૦ કલાક ે  પ્રાથનમક શાળાિા નવદ્યાથીઓ માટ ેકોમ્્યુટરિી તાલીમ 

િપોરે ૦૨.૦૦ કલાક ે  ગૃહ િિાવટો અાંગે િહેિો િી નશનિર – શ્રી િળદવેિાઈ સથુાર 

િપોરે ૦૨.૩૦ કલાક ે  પ્રાથનમક શાળાિા નવદ્યાથીઓ માટ ેરમત ગમતિી સ્પધાિ 

રાત્રે ૦૮.૦૦ કલાક ે  સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ 

 

૨૧/૦૩/૨૦૨૩ 
માંગળવાર 

સવારે ૦૬.૦૦ કલાક ે  પ્રિાત ફેરી, નશનિરાથીઓિ ેયોગાસિ અિ ેકસરતિી તાલીમ 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાક ે  પ્રાથનમક શાળાિા િાળકોિે જાદિુા ખેલ દ્રારા માગિદશિિ - શ્રી રામીિાઈ પરમાર 

િપોરે ૦૧.૩૦ કલાક ે  ખેડૂત નશનિર -  કૃનષ નવજ્ઞાિ કેન્જર , ગણપત નવદ્યાિગરિા સહયોગથી 

િપોરે ૦૩.૦૦ કલાક ે  E-સાક્ષરતા અનિયાિ 

રાત્રે ૦૮.૦૦ કલાક ે  સાાંસ્કૃનતક કાયિક્રમ 

 

૨૨/૦૩/૨૦૨૩ 
િુધવાર 

સવારે ૦૬-૦૦ કલાક ે  નશનિરાથીઓિ ેઅિ ેગ્રામજિો માટે યોગાસિિી તાલીમ 

સવારે ૦૯.૦૦ કલાક ે  વ્યસિ મુનક્ત અિ ેડીીટલ ઇનન્જડયા રેલી 

િપોરે ૦૧.૦૦ કલાક ે  વાિગી હદરફાઇ,રાંગોળી,વેસ્ટ માાંથી િેસ્ટ 

િપોરે ૦૧.૩૦ કલાક ે  નશનિરાથીઓિ ેવ્યાખ્યાિ 

િપોરે ૦૨.૦૦ કલાક ે

સાાંજે ૦૪.૦૦ કલાક ે

 મહેંદી હદરફાઇ 

 નશનિરાથીઓ રારા દૈનિક કાયિક્રમોિુાં માનહતીિુાં એકત્રીકરણ 

સાાંજે ૦૮.૦૦ કલાક ે  પૂણાિહુનત કાયિક્રમ 

 

૨૩/૦૩/૨૦૨૩ 
ગુરૂવાર 

સવારે ૧૦.૦૦ કલાક ે  મીઠાધરવા ગામથી નવદાય 

         

 

પ્રો. નહરલ વી. પટલે    ડૉ.દકરણ અમીિ 

પ્રોગ્રામ ઓફીસર    ડે્યુટી પ્રો.વાઈસ  ચાન્જસેલર એન્જડ નપ્રન્જસીપાલ, યુ. વી. પટેલ કૉલેજ ઓફ એન્જીિીયરીંગ 

N.S.S. યુનિટ       ગણપત યુનિવર્સિટી 

 

 

                                    િોધ : ઉપરોક્ત તારીખ,સમય અિે પ્રવનૃિમાાં ફરેફારિ ેઅવકાશ છે. 

 

   

                         


