
મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 

િશ ણ િવભાગ, ગુજરાત સરકાર ે રત 

અને 

વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવ સટીના ઉપ મ ેઆયો ત 

 

“ મગેા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ " 

 

(સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 
 

 
 

તારીખ:  

૦૧/૦૨/૨૦૧૯, ૦૨/૦૨/૨૦૧૯ 

અને ૦૪/૦૨/૨૦૧૯ 

થળ:  

વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવ સટી 

કે પસ, સુરત 

 

“સરકારી તેમજ ા ટ ઇન એઇડ કોલેજના ૨૦૧૯ ના પાસ આઉટ 

િવધાથ ઓ માટે”  

 

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 લેસમે ટ કે પ માટે થયેલ િ -ર ટેશન 
 

અનુ. ન.ં તારીખ િવધાથ ની સં યા ઇ ડ ીસની સં યા ખાલી યાઓ 

૧) ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ૧૦૧૭ ૩૮ ૮૧૧ 

૨) ૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ૨૧૭૫ ૯૧ ૬૨૭ 

૩) ૦૪/૦૨/૨૦૧૯ ૧૪૩૧ ૧૧૯ ૭૮૮ 
 

 કંપનીઓનું િ -ર ટેશન [અ યાસ મ અનુસાર ખાલી જ યાઓ સાથે] 
 

અનુ. ન.ં તારીખ અ યાસ મ ઇ ડ ીસની 
સં યા ખાલી યાઓ કુલ ખાલી 

યાઓ 
૧) 

૦૧/૦૨/૨૦૧૯ 
સાય સ ૨૩ ૭૩૧ 

૮૧૧ ૨) એ યુકેશન ૦૫ ૨૫ 
૩) એમસીએ ૧૦ ૫૫ 
૪) 

૦૨/૦૨/૨૦૧૯ 
કોમસ ૮૧ ૫૮૯ 

૬૨૭ 
૫) આટસ ૧૦ ૩૮ 
૬) 

૦૪/૦૨/૨૦૧૯ 
બીઇ ૬૦ ૪૬૯ 

૭૮૮ ૭) ડી લોમા ૫૨ ૩૦૫ 
૮) આક ટેકચર ૦૭ ૧૪ 

કલુ ૨૪૮ ૨૨૨૬  
 

 િવધાથ ઓનંુ િ -ર ટેશન [અ યાસ મ અનુસાર] 
 

અનુ. ન.ં તારીખ અ યાસ મ િવધાથ ની 
સં યા કુલ 

૧) 

૦૧/૦૨/૨૦૧૯ 

સાય સ ૫૦૭ 

૧૦૧૭ 

૨) એમ.એસસી. ૨૨૭ 

૩) એમસીએ ૧૦૭ 

૪) એ યુકેશન ૧૦૫ 

૫) હોમ સાય સ ૭૧ 

૬) 
૦૨/૦૨/૨૦૧૯ 

આટસ ૧૧૭૨ 
૨૧૭૫ 

૭) કોમસ ૧૦૦૩ 

૮) 

૦૪/૦૨/૨૦૧૯ 

બીઇ ૩૭૩ 

૧૪૩૧ ૯) ડી લોમા ૮૩૦ 

૧૦) લૉ ૨૨૮ 
કલુ ૪૬૨૩  

 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 િવધાથ ઓનું િ -ર ટેશન [કોલેજ અનુસાર] 

 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 ઉદઘાટન  

 
 

 ઉપિ થત મહાનુભાવો 

   
ી કશોર કાનાણી ડા. િશવે  ગુ તા ડા. ભા કર રાવલ 

   
ડા. એસ. . દેસાઇ ી એ. વી. ધડુક ડા. એસ. આર. જોષી 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 રા ગાન 

  

  

  

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 દીપ ાગ ય અન ે ાથના 

 

  

 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 વાગત અન ે મૃિત ભટે 

  

 

  

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 લેસમે ટ પિુ તકાનું િવમોચન 
 

  
 

 ઇ ડ સ ારા સીધી પસદંગી પામેલ િવધાથ ઓને જોબ ઓફર લેટર ુ ંિવતરણ 
 

   

   

   



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 લસેમે ટ કે પના ં યવ થાપન માટનેી જુદી જુદી કિમ ટઓ  

કિમ ટનું નામ કામગીરી 

ટેજ કિમ ટ મહાનુભાવોનંુ વાગત, ાથના, દીપ ાગટય, સાઉ ડ સી ટમ, વગેર ે

ટુડ ટ ર ેશન કિમ ટ 

કોલેજ તરફથી મળલે ર ટડ િવધાથ ઓને ટોકન ઇ યુ કરવાકરવા, ર ટડ 

િવધાથ ઓની ન ધ રાખવી, ર ટડ ન થયેલી િવધાથ ઓનું પોટ ર ેશન 

કરવુ,ં વગેર ે

ઇ ડ ી ર ેશન કિમ ટ 
ર ટડ થયલેી કંપનીઓની યાદી માણે આગળની યા કરવી, નવી આવેલ 

કપંનીઓનુ ં પોટ ર ેશન કરવું, કંપનીઓ પાસેથી ફીડબેક લેવો, વગેર ે

ઇ ડ ી  લાઇઝન ગ કિમ ટ 

 

કપંનીઓ માટે ચા, ના તો, ભોજન, વગેરે ની યવ થા કરવી તેમજ કપંનીઓની 

બેઠક યવ થા કરવી 

ક ોલ મ કિમ ટ 
િવધાથ  તેમજ કંપનીઓની જુદી જુદી માિહિતઓ ઓનલાઇન પોટલ ઉપર 

દાખલ કરવી, દર કલાક અનુસાર માિહિત હડે ઓ ફસમાં ન ધાવવી, વગેર ે

ડો યુમે ટેશન કિમ ટ કાય મ પૂણ થયે રપોટ તૈયાર કરવો 

ર શેમે ટ કિમ ટ ચા, ના તો, ભોજન તથા પાણીની યવ થા કરવી 

ફોટો ાફી અન ેિવડીયો ાફી કિમ ટ કાય મની ફોટો ાફી અને િવડીયો ાફી કરવી 

મેપ ગ કિમ ટ કાય મ માટનેી પરેખા તૈયાર કરવી 

બેનર કિમ ટ કાય મ માટે જ રી બનેરો તૈયાર કરવા 

ઇિ વટેશન કાડ કિમ ટ 
કાય મ માટે ઇિ વટેશન કાડ તૈયાર કરવુ,ં ઇિ વટેશન કાડની સો ટ કોપી 

કપંનીઓન ેઇમલે થી મોકલવી 

એ ટટે કિમ ટ 
કિમટીઓની જ રીયાત અનુસાર ટેબલ, ખુરશી, લાઇટ, પંખા, વગેરેની યવ થા 

કરવી તેમજ સાફ સફાઇ નું યાન રાખવુ ં

િમ ડયા કિમ ટ કાય મ અગંનેી માિહિતઓ પુરી પાડવી 

બફર મ કિમ ટ 
આવેલા િવધાથ ઓને ઇ ટર યુ કીલ, કો યુનીકેશન કીલ, ગૃપ ચચા, વગેરેની 

માિહતી લેકચર વ પે આપવી 

ઉદઘાટન કાય મ અન ેઓડીય સ 

યવ થાપન કિમ ટ 

ઉદઘાટન કાય મમાં આવનાર િવધાથ ઓ તેમજ વાલીઓને યો ય જ યા પર 

બેસાડવા તેમજ િશ ત ળવવંુ  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 િવધાથ ઓની ર શેન યા ( લેસમે ટ કે પ દર યાન) 
 

  

  

  

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 ઇ ડ ીસની ર શેન યા ( લસેમે ટ કે પ દર યાન) 
 

  

  

  

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 ઇ ટર યુ સશેન  
 

  

  

  

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 
ક ોલ મ કિમ ટ 

 
ટુડ ટ ર ેશન કિમ ટ 

 
ઇ ડ ીસ ર ેશન કિમ ટ 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 બફર મ એિ ટિવ ટ 
 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 િમ ડયા પ લીકશેન 
 

 

  
સદંશે યઝુ પપેર ગુજરાત સમાચાર યઝુ પપેર 



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 મેગા લસેમે ટ કે પ-૨૦૧૯ ની ફળ િુત 
 

અનુ
. નં. 

અ યાસ મનો 
કાર તારીખ 

આવેલ 
ઇ ડ ીસ
ની સં યા 

ઇ ટર ય ુ
આપેલ 

િવધાથ ઓ
ની સં યા 

શોટલી ટ 
થયેલ 

િવધાથ ઓ
ની સં યા 

પસંદગી 
પામલે 

િવધાથ ઓ
ની સં યા 

નાપસદં 
થયેલ 

િવધાથ ઓ
ની સં યા 

૧) 

બી.એસસી., 

એમ.એસસી., 

હોમ સાય સ, 
એ યુકેશન 

૧/૨/૨૦૧૯ ૧૮ ૨૩૭ ૮૬ ૩ ૧૪૮ 

૨) 

બી.કોમ., 

એમ.કોમ., 

બી.એ., 

એમ.એ., 
પી.એચડી. 

૨/૨/૨૦૧૯ ૪૯ ૧૯૭૬ ૧૧૬૪ ૩૨૫ ૪૮૭ 

૩) 

બી.ઇ., 

ડી લોમા, 

આક ટેક, 
એમસીએ 

૪/૨/૨૦૧૯ ૫૭ ૧૧૫૦ ૭૬૦ ૧૩૨ ૨૫૮ 

કલુ ૧૨૪ ૩૩૬૩ ૨૦૧૦ ૪૬૦ ૮૯૩ 
 

  



મેગા લેસમે ટ કે પ-૨૦૧૯ (સુરત ઝોન-૪ નોડ-૧) 

 કમિન  ફરજ બદલ સશંાપ  
 

  

   

   

   

   

   

   
 


