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                              સરકારી વિનયન અન ે િાણિજ્ય કોલેજ કાછલ ધ્િારા િર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ ના પ્રથમ અન ે
બીજા સત્ર દરવમયાન વિવિધ પ્રવવૃિઓન ું અયોજન નીચે પ્રમાિ ેકરિામાું આિલે છે. સદર વ્ય્િસ્થાની જાિ  
સુંબુંધકિાષ વિક્ષકો િથા વિધાથીઓને કરિી. િેમજ િેનો અમલ કરાિિો..  
ક્રમ  વિગિ  િારીખ  
૧. િૈક્ષણિક કાયષની િર આિ  ૧૩/૦૬/૨૦૧૯ 

૨ પ્રિેિ કામગીરી   

૩ પ્રિેિઉત્સિ ૧૭.૬.૨૦૧૯ 

૪ ઓરીએન્ટેસન ૧૮.૬.૨૦૧૯ 
૫ વિશ્વ પયાષિરિ દદિસની ઉજિિી  ૦૫.૬.૨૦૧૯ 

૬ વનયવમિ િગોની િર આિ  ૨૨.૬.૨૦૧૯ 

૭ વિશ્વ યોગ દદિસની ઉજિિી  ૨૧/૦૬/૨૦૧૯ 

૮ NSS ઓરીએન્ટેસન ૧૧.૭.૨૦૧૯ 
૧૦ સાપ્િાધારા િીક ૦૧.૦૮.૨૦૧૯ થી ૮.૮.૨૦૧૯ 

૧૧ સ્િાિુંત્ર્ય દદનની ઉજિિી  ૧૫/૦૮/૨૦૧૯ 

૧૨ વિક્ષક દદનની ઉજિિી  ૫/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૩ નિરાત્રી ઉત્સિ અન ેસફાઈ અણિયાન ૨૯.૯.૨૦૧૯ 
૧૪ આંિરીક મ લયાુંકન કસોટી  ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ 

૧૫ ગાુંધી જયુંિી ઉજિિી- પ્લાસ્ટીક દિ ઇન્ન્િયા ૦૨.૧૦.૨૦૧૯ 
૧૬ આંિરીક મ લયાુંકન રીપોટષ સબમીટ  ૧૬/૧૦/૨૦૧૯ 

૧૭ ય વનિવસિટી પરીક્ષા એટીકેટી  ૧૦.૧૦. થી ૨૪.૧૦.૨૦૧૯ 

૧૮ દદિાળી િેકેિન ૨૩.૧૦.૨૦૧૯ થી ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ 
૧૯ ય વનિવસિટી પરીક્ષા રેગ્ય લર   ૧૮/૧૧/૨૦૧૯  થી ૩૦.૧૧.૨૦૧૯ 
૨૦ વનયવમિ િગોની િર આિ –નવ  સત્ર  ૦૨.૧૨.૨૦૧૯ 

૨૧ VOTER અિેરનેસ  દે ૦૩.૧૨.૨૦૧૯ 
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૨૨ સ્પોર્ટષસ િીક ૨૬.૧૨ થી ૩૧.૧૨.૨૦૧૯ 

૨૩ NSS િાવર્િક કેમ્પ ૬.૧. ૨૦૨૦ થી ૧૨.૧.૨૦૨૦ 

૨૪ સ્િામી વિિેકાુંિ જયુંિી-ય િા દદન ઉજિિી ૧૧.૧.૨૦૨૦ 
૨૫ સાપ્િાધારા િીક ૨૧.૧.૨૦૨૦ થી ૨૫.૧.૨૦૨૦ 
૨૬ ગિિુંત્ર દદિસ ની ઉજિિી ૨૬.૧.૨૦૨૦ 
૨૭ એકિેમીક િીઝીટ ૨૬.૧.૨૦૨૦ થી ૨૯.૧.૨૦૨૦ 
૨૮ આંિરીક મ લયાુંકન કસોટી  ૨૪.૨.૨૦૨૦ થી ૨૯.૨.૨૦૨૦ 
૨૯ િાવર્િક ઉત્સિ ૧૦.૩.૨૦૨૦( TENTATIVE)  
૩૦ ય વનિવસિટી પરીક્ષા એટીકેટી  ૧૬.૩.૨૦૨૦ થી ૩૦.૩.૨૦૨૦ 
૩૧ ય વનિવસિટી પરીક્ષા રેગ્ય લર   ૦૧.૪.૨૦ થી ૨૦.૪.૨૦૨૦ 
૩૨ ઉનાળુ િેકેિન ૨૫.૪.૨૦૨૦ થી ૧૩.૬.૨૦૨૦ 
૩૩ નિા સત્રની િર આિ ૧૫.૬.૨૦૨૦ 
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 સરકારી વિનયન અને િાણિજ્ય કોલેજ કાછલ ધ્િારા િર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ ના પ્રથમ અને બીજા સત્ર દરવમયાન 
વિવિધ પ્રવવૃિઓન ું અયોજન નીચે પ્રમાિે કરિામાું આિેલ છે. સદર વ્ય્િસ્થાની જાિ  
સુંબુંધકિાષ વિક્ષકો િથા વિધાથીઓને કરિી. િેમજ િેનો અમલ કરાિિો..  
ક્રમ  વિગિ  િારીખ  
૧. િૈક્ષણિક કાયષની િર આિ  ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ 

૨ પ્રિેિ કામગીરી   

૪ ઓરીએન્ટેસન ૧૮.૬.૨૦૧૮ 
૫ વિશ્વ પયાષિરિ દદિસની ઉજિિી  ૦૫.૬.૨૦૧૮ 

૬ વનયવમિ િગોની િર આિ  ૨૧.૬.૨૦૧૮ 

૭ વિશ્વ યોગ દદિસની ઉજિિી  ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ 

૮ NSS ઓરીએન્ટેસન ૧૨.૭.૨૦૧૮ 
૧૦ સાપ્િાધારા િીક ૧૩.૦૮.૨૦૧૮ થી ૧૮.૮.૨૦૧૮ 

૧૧ સ્િાિુંત્ર્ય દદનની ઉજિિી  ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૨ વિક્ષક દદનની ઉજિિી  ૫/૦૯/૨૦૧૮ 

૧૩ આંિરીક મ લયાુંકન કસોટી  ૧.૧૦.૨૦૧૮ થી ૮.૧૦.૨૦૧૮ 

૧૪ ગાુંધી જયુંિી ઉજિિી ૦૨.૧૦.૨૦૧૯ 
૧૫ નિરાત્રી ઉત્સિ અન ેસફાઈ અણિયાન ૯.૧૦.૨૦૧૮ 
૧૬ નિરાત્રી િેકેિન ૧૦.૧૦.૨૦૧૮ થી ૧૭.૧૦.૨૦૧૮ 
૧૭ આંિરીક મ લયાુંકન રીપોટષ સબમીટ ૧૮.૧૦.૨૦૧૮ 

૧૮ ય વનિવસિટી પરીક્ષા એટીકેટી ૨૨.૧૦.૨૦૧૮ થી ૩૧.૧૦.૨૦૧૮ 
૧૮ ય વનિવસિટી પરીક્ષા રેગ્ય લર   ૨૬.૧૧.૨૦૧૮ થી 7.૧૨.૨૦૧૮ 

૧૯ દદિાળી િેકેિન ૫.૧૧.૨૦૧૮ થી ૧૮.૧૧.૨૦૧૮ 

૨૦ વનયવમિ િગોની િર આિ –નવ  સત્ર  ૧૦.૧૨.૨૦૧૮ 
૨૧ સ્પોર્ટષસ િીક ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ થી ૨૨.૧૨.૨૦૧૮ 
૨૨ VOTER અિેરનેસ  દે ૨૪.૧૨.૨૦૧૮ 

૨૧ સ્િામી વિિેકાુંિ જયુંિી-ય િા દદન ઉજિિી ૧૨.૧.૨૦૧૯ 
૨૨ NSS િાવર્િક કેમ્પ ------ 

૨૩ સાપ્િાધારા િીક ૨૧.૧.૨૦૧૯ થી ૨૫.૧.૨૦૧૯ 

૨૪ ગિિુંત્ર દદિસ ની ઉજિિી ૨૬.૧.૨૦૧૯ 
૨૫ િાવર્િક ઉત્સિ ૨૩.૨.૨૦૧૯ 
૨૬ આંિરીક મ લયાુંકન કસોટી  ૪.૩.૨૦૧૯ થી ૧૧.૩.૨૦૧૯ 
૨૭ ય વનિવસિટી પરીક્ષા એટીકેટી  ૧૧.૩.૨૦૧૯ થી ૨૩.૩.૨૦૧૯ 
૨૮ ય વનિવસિટી પરીક્ષા રેગ્ય લર   ૨૫.૩.૨૦૧૯ થી ૦૬.૪.૨૦૧૯ 
૨૯ ઉનાળુ િેકેિન ૨૪.૪.૨૦૧૯ થી ૧૧.૬.૨૦૧૯ 



૩૦ નિા સત્રની િર આિ ૧૨.૬.૨૦૧૯ 
 
 


