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ેસ ન ધ
રા યમાં ઈજનેરી િવ ાશાખાનાં િવ ાથીર્ઓને રા ટ્રીય

તરની આઈ.આઈ.ટી. કક્ષાની

સં થાઓ મુજબનાં અ યાસક્રમો અને સંશોધનની સગવડતાઓ ઉપલ ધ કરાવી શકાય તે માટે
રા ય સરકાર ારા માહે જૂન 2013થી અત્રેની સં થાની થાપના કરવામાં આવેલ છે . સં થા ખાતે
હાલમાં નાતક કક્ષાનાં િસિવલ, ઈલેિક્ટ્રકલ અને િમકેનીકલ ઈજનેરી િવ ાશાખાના અ યાસક્રમો
ૂ સમયમાં અનુ નાતક અને પીએચ.ડી. કક્ષાનાં અ યાસક્રમોનુ ં પણ આયોજન
ચાલી રહેલ છે . ટંક
કરવામાં આવનાર છે .
સં થા ખાતે અ યાસરત િવ ાથીર્ઓ તેઓની શૈક્ષિણક ઉપરાંત Extra‐curricular ક્ષમતાઓ
પણ િવકિસત કરી શકે અને તેને પ્રદિશર્ત કરી શકે તે માટે સં થા

ારા પ્રથમવાર વાિષર્ક ટેકનો-

ુ રી, 2016નાં રોજ સં થા ખાતે
ક ચર ફે ટીવલ “Repertus 2K16”નુ ં આગામી તા. 5 થી 7, ફે આ
આયોજન કરવામાં આવેલ છે . ની મુખ્ય થીમ “Smart Infrastructure” છે . આ ફે ટીવલમાં સમગ્ર
દે શમાંથી અગ્રણી સં થાઓનાં િવ ાથીર્ઓ ભાગ લેનાર છે .
“એક

યિક્ત ફેરફાર લાવી શકે છે અને દરે ક

અનુસરીને સં થા

યિક્તએ પ્રય ન કરવો જોઈએ” તેને

ારા “Repertus 2K16”નાં ભાગ પે િવ ાથીર્ઓ સફાઈની મહ ા સમજી શકે અને

તેને આનુષાંિગક સંદેશો સમાજમાં વહેતો કરી શકે તે માટે તા. 20-12-2015ને રિવવારનાં રોજ
સવારે મિણનગર બી.આર.ટી.એસ. બસ ટે ડ ખાતે સફાઈનો કાયર્ક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો.

માં

સં થાનાં તમામ વગ નાં િવ ાથીર્ઓ ઉપરાંત સં થા ખાતે કાયર્રત શૈક્ષિણક અિધકારીઓ અને િબનશૈક્ષિણક કમર્ચારીઓ

ારા ઉ સાહભેર ભાગ લેવામાં આવેલ હતો. ભાગ લેનાર તમામ

બસ ટે ડ ખાતે કચરાનાં સફાઈની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી.

ારા સદર

ને ત કાલીન સમયે હાજર

નગરજનો ારા પણ િબરદાવવામાં આવેલ હતી. વધુમાં વ છતા બાબતે સમાજમાં જાગ ૃિત આવી
શકે તે માટે િવિવધ આનુષાંિગક લોગન પણ પ્રદિશર્ત કરીને રે લી કાઢવામાં આવેલ હતી.
સદર કાયર્ક્રમનાં ફોટોગ્રાફ આ સાથે સામેલ છે .

