
 

 

 

Shri Govind Guru University, Godhra

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ
 

ન.ંએસ /ુ .ુમ./૧૩૪૮૭/૨૦૨૨

 

પ રપ  -  

સદંભ: આ િુનવિસટ ના પ રપ  નં
 

િવષય: ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના 
 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો

આચાય ીઓ/વડાઓ/ ોફસર ઇ ચા ીઓને

િુનવિસટ ના ઉપરો ત સદંભમા ં દશાવેલ પ રપ થી આગામી તા

ગોધરા ખાતે ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના 

આવલે  હ ુ.ં પરં  ુત ેતાર ખો દરિમયાન 

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના તૃીય વુક મહો સવ 

ુલપિત ીના આદશ અ સુાર તા.૨૩

સબંિંધતોન ેતેની ણ કરવા િવનતંી

    
 

  

િત,  

-  ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો

આચાય ીઓ/વડાઓ/ ોફસર ઇ ચા ીઓને

 

બડાણ : કાય મ ચૂી 
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ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી, ગોધરા
( જુરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ, ગ ુક રુ, ગોધરા. જ.પચંમહાલ

૨૦૨૨       તા.૧૯

આ િુનવિસટ ના પ રપ  ન:ં૨૮૦૪ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના તૃીય વુક મહો સવ " પદંન-૨૦૨૨"ની તાર ખોમા ંફરફાર

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો/સં થાઓ/મા ય અ ુ નાતક 

ઇ ચા ીઓન ે અન ે ભવનોના કૉ-ઓડ નેટર ીઓન ે

સદંભમા ં દશાવેલ પ રપ થી આગામી તા.૨૨,૨૩,૨૪, સ ટ બર

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ ના તૃીય વુક મહો સવ " પદંન-૨૦૨૨" ુ ંઆ

ત ેતાર ખો દરિમયાન વહ વટ  કારણોસર આ તાર ખોમા ં ફરફાર કરવામા ંઆવે છે

ય વુક મહો સવ " પદંન-૨૦૨૨"ના આયોજનની નવી તાર ખો માનનીય 

૩,૨૪,૨૫ સ ટ બર-૨૦૨૨ હર કરવામા ંઆવ ેછે. 

સબંિંધતોન ેતેની ણ કરવા િવનતંી. 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજો/સં થાઓ/મા ય 

ઇ ચા ીઓન ેઅન ેભવનોના કૉ-ઓડ નેટર ીઓન ે

Shri Govind Guru University, Godhra 
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ગોધરા 
થાિપત) 

પચંમહાલ-૩૮૯૦૦૧ 

૧૯/૦૯/૨૦૨૨ 

ની તાર ખોમા ંફરફાર બાબત.        

અ ુ નાતક ક ોના 

 જણાવવા ુ ં ક, આ 

સ ટ બર-૨૦૨૨ ના રોજ 

ુ ંઆયોજન કરવામા ં

આ તાર ખોમા ં ફરફાર કરવામા ંઆવે છે. ી 

ના આયોજનની નવી તાર ખો માનનીય 

. ની ન ધ લેવા અન ે

કા. ુલસ ચવ 

ી ગોિવદ ુ  િુનવિસટ  

ગોધરા 

 અ ુ નાતક ક ોના 
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY, GODHRA  
YOUTH FESTIVAL 'SPANDAN'- 2022 

Venue: Government Polytechnic College, Gadukpur, Godhra 
EVENT SCHEDULE 

તારીખ પધા સમય થળ 

૨૩/૦૯/૨૦૨૨ (One Act Play) એકાકંી સવાર ે૯:૦૦ કલાકે 
MAIN STAGE 

  

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Registration 
ર શેન 

સવાર ે૮:૦૦ થી 
૯:૩૦ કલાકે 

Polytechnic administrative bldg. 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Inauguration Ceremony 
ઉ ઘાટનસમારભં 

સવાર ે૧૦:૦૦ થી 
૧૧.૩૦ કલાકે 

MAIN STAGE 

  
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ (Classical Dance) શા ીય નૃ ય સવાર ે૧૧:૪૫ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ (Folk Dance) લોક નૃ ય બપોર ે૦૧:૩૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ (Skit) કીટ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Classical Vocal (solo) શા ીય એકલ કં ય 

સગંીત, Classical Instrumental (solo) p 

શા ીય એકલ વા  સંગીત (તાલ વા ), 

Classical Instrumental(solo) NP શા ીય 
એકલ વા  સગંીત  (િબનતાલ) 

સવાર ે૧૧:૩૦ કલાકે 
Mechanical Deptt.  

Tutorial Room 

1st Floor  ૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Western  Vocal (Solo)પા ચા ય કઠંય સગંીત 

(Western Group Song)પા ચા ય સમહૂ ગાન 

Western Instrumental (solo) 

બપોર ે૨:૩૦ કલાકે 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Light vocal હળવુ ંકં ય સગંીત બપોર ે૧૧:૩૦ કલાકે 
Amphitheatre 

(Electrical Deptt.) 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Group Song (Indian) સમહૂ ગાન (ભારતીય) બપોર ે૩ :૦૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Folk Orchestra લોક વા  સમહૂ બપોર ે૫:૩૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Quiz Written Test    કવઝ લિેખત પરી ા બપોર ે૧૨:૦૦ કલાકે Amenity Block 

Opp. Shri Govind Guru 

University Administrative Bldg.  
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Quiz Final oral Round   કવઝ મૌિખક રાઉ ડ ૩:૦૦ કલાકે 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨   Elocution વ તૃ વ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે Tutorial Room No. 204 &  

205 First Floor 

(Electrical Department) 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Debate સમહૂ ચચા  સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Extempore શી  વ તૃ વ સાંજે ૪૦૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨   Poetry Recitation કા ય પઠન સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે Room No. 208 First Floor  

(Electrical Department) ૨૪/૦૯/૨૦૨૨  Poetry Completion  પાદપૂત  ૨.૩૦ કલાકે 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ On the Spot Painting 

ઓન ધ પોટ પે ટગ 
સવાર ે૧૧.૩૦ કલાકે 

Room No. 205 First Floor 

(Mechanical Department) 
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૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Clay Modelling 

કલ ેમોડ લગ 
સવાર ે૧૧.૩૦ કલાકે Ground floor lobby 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 
Rangoli રગંોલી સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે 1st Floor lobby 

૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 
Collage કોલાજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે 

Room No. 206 First Floor 

Mechanical Department 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 

Poster Making પો ટર મે કગ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે 
Room No. 207 First Floor 

Mechanical Department 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 

Cartooning કાટુ નગ સવાર ે૧૧.૩૦ કલાકે 
Room No. 210 First Floor 

Mechanical Department 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 

Mehandi સવાર ે૧૧.૩૦ કલાકે 

Room No. 105 & 109  

Ground Floor  

Mechanical Department 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Installation સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે Ground floor lobby 
૨૪/૦૯/૨૦૨૨ Spot Photography પોટ ફોટો ાફી સવાર ે૧૧.૩૦ કલાકે Office Suprintendent Room 

૨૫/૦૯/૨૦૨૨ Mime માઈમ સવાર ે૦૯:૦૦ કલાકે MAIN STAGE 

 (Opp. SGGU Administrative 

Bldg.) 

૨૫/૦૯/૨૦૨૨ Mimicry મીમી ી સવાર ે૧૧:૦૦ કલાકે 
૨૫/૦૯/૨૦૨૨ સમાપન સમારભં અન ેપા રતોિષક િવતરણ સવાર ે૧૧:૩૦ કલાકે 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 


