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Eminent Experts
@ SoE

Industrial 
Visit

Events of Academic 
Excellence

Dr. Amita Chaidhary, Assistant Professor, Chemical Engineering Department, institute of Technol-

ogy, Nirma University, Ahmedabad delivered an expert talk on “Capturing Carbon Dioxide Using a

Green Solvent from Flue Gas” on February 14, 2021 to the Chemical Engineering Students.

Chemical Engineering students 

virtually visited Convergence 

Chemicals Pvt Ltd, Dahej 

on January 23rd, 2021. Unit 

head, Mr. Saket Guha virtually 

empowered the students 

through tour of various facilities 

of the plant. 

FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM 
School of Engineering had organized Four Days Faculty Development Program on “Green 

Chemistry & Technology For Sustainable Engineering” during 18 to 21 January, 2021 with the 

Support of GUJCOST, DST & Government of Gujarat and Management, P P Savani University.

The Program started with the Inaugural session where Dr. Parag Sanghani, Provost PPSU, Dr. Niraj 

Shah, Dean, SoE addressed the Participant with enlightening word.

Following were the experts of the session: 

1. Dr. Kishore Nanda, Professor, Chemical Engineering Department, IIT, Guwahati.

2. Dr. Z V P Murthy, HAG Professor, Chemical Engineering Department, SVNIT, Surat.

3. Dr. Kaustubha Mohanty, Professor, Chemical Engineering Department, IIT, Guwahati.

4. Dr. Swapnil Dharaskhar, Head, Chemical Engineering Department, SOT, PDPU, Gandhinagar.

PICTORIAL GLIMPSES OF THE FDP:
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ONE-WEEK SHORT TERM TRAINING 
PROGRAM 
School of Engineering had organized One-Week Short 

Term Training Program sponsored by GUJCOST, DST & 

Government of Gujarat through online mode on 

“Natural Language Processing: Recent Advancements 

and Challenges” during March 1 to 5, 2021. 

The STTP covered various topics related to recent 

advancement and research challenges in the field 

of NLP with special focus on Indian languages like 

Gujarati, Hindi, and Punjabi.

Following were the Experts: 

Dr. Apurva Desai, Professor, VNSGU, Surat, Gujarat

Dr. Jatinderkumar Saini, Professor, Symbiosis Institute of 

Computer Studies and Research, Pune, Maharashtra

Dr. Gurpreet Singh Lehal, Professor, Punjabi University, 

Patiala, Punjab

Dr. Mayank Singh, Assistant Professor, IIT Gandhinagar, 

Gujarat

Mr. Ghanshyam Chodavadiya, Director of ML, 

Veritonic Inc., Philadelphia, USA. 

PICTORIAL GLIMPSES:

ONE-DAY NATIONAL 
WEBINAR
School of Engineering had 

organized One-Day National 

Webinar sponsored by GUJCOST, 

DST & Government of Gujarat 

through online mode on “Low 

Temperature Pyrolysis on 

Biomass and Polymer Wastes: 

Challenges and Perspective” on 

February 5, 2021. 

Following were the experts of 

the session: 

Dr. S Srinath, Associate Professor 

and Head, Chemical Engineering 

Department, NIT, Warangal, 

Telangana.

Dr. Swapna Suman, Assistant 

Professor, Mechanical Engineering 

Department, Meerut Institute 

of Engineering & Technology, 

Meerut, Uttar Pradesh.
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KalaGoonj 2K21
KalaGoonj 2K21, an annual cultural event pf 

P P Savani University, was held during March 

17-18, 2021 where SoE students participated 

enthusiastically in various events.

Congratulations to the following students for Securing Winning Position: 

Congratulations to the following students for Securing Runner up Position: 

Sr. No Name Programme Event

1 Shivang Mehta Civil Engineering Instrument Solo

2. Dixita Viraiya Information Technology Contemporary Solo

3. Yashraj Gohil Information Technology Mimicry 

4. Chandani Gohil Civil Engineering Elocution 

5. Yashraj Gohil Information Technology Stand-up Comedy

Sr. No Name Programme Event

1.
Drashti Sanghani
Hardi Virani
Prinsi Surani

Machine Learning & Artificial Intelligence
Information Technology 
Machine Learning & Artificial Intelligence

Selfie Point

2. Riddhi Pansuriya
Hinal Mangukiya
Nikhil Tejani
Utsav Gohil 
Brijesh parsana
Smit Sutariya

Information Technology 
Information Technology 
Information Technology 
Information Technology 
Information Technology 
Computer Engineering

Contemporary Group 
Dance

3. Aksahr Kanani Information Technology Mimicry

4. Fenil Savani
Dhruvil Sojitra
Aachal Rajput

Information Technology Antakshari

5. Chandani Gohil Civil Engineering Poetry Recitation

6. Piyush Patil
Shivangini Pandey
Suraj Kapadiya

Information Technology
Chemical Engineering
Chemical Engineering

Debate

GLIMPSES OF THE EVENT:
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Faculty Achievement

Faculty Participation 
Mr. Jigesh Mehta, Assistant Professor, Chemical Engineering department participated in National 

Level one-week online Faculty Development Programme on “Green Technology for Sustainable 

Development” during February 22 to 27, 2021. 

MR. JIGESH MEHTA, Assistant Professor, Chemical

Engineering department:

Completed the Aspen Hysys Software training of 30 

days with B+ grade.

Delivered an expert talk on “Importance Aspects of 

Plant Design & Economics” to the students of V.P & 

R.PT.P Science College on March 12, 2021.

Delivered an expert talkon “Biomass Energy: Scope 

of Perspective in India” to the students of Parul 
Institute of Technology on March 13, 2021.

MR. CHANDRESH KUMBHANI, Assistant Professor, 

Mechanical Engineering department qualified GATE 

2021 in Mechanical Engineering for the 6th time. He 

has been clearing the GATE every year since his 

graduation. 

DR. GAURAV THAKARAR, Assistant Professor, 

Applied Science and Humanities Department was -

• Moderator of a Technical Session in a virtual 

international conference on ‘Space, Narratives, 

and South Asian Canadian Diasporic/

Transnational Experiences’ organized by 

University of Mumbai & International Society for 

Education Leadership, Australia on March 4-5, 

2021.

• Invited as a Resource Person in AICTE-ISTE 

Sponsored One Week-Online Refresher 

Program On “Development of Entrepreneurship 

& Managerial Skills” February 22-27, 2021 to 

deliver a talk on “Communication Skills for an 

Entrepreneur”on February 22, 2021.

• Invited as a Resource Person in AICTE-

ISTE Sponsored One Week-Online Faculty 

Development Program On “Development of 

Entrepreneurship & Managerial Skills” February 

22-27, 2021 to deliver a talk on “Communication 

Skills for an Entrepreneur” on March 17, 2021. 

DR. JASLEEN KAUR, Associate Professor, 

Department of Computer Engineering & Information 

Technology was invited as a resource person and 

delivered an expert talk on “Text Classification in 

Indian Languages” on March 3, 2021 in AICTE-GTU 

Sponsored Six days FDP on & “Natural Language 

Processing and Deep Learning: Trends and 

Applications”. The FDP was organized by Sarvajanik 

College of Engineering and Technology, Surat.  

DR. JASLEEN KAUR, Associate Professor, 

Department of Computer Engineering & Information 

Technology has been added in reviewer panel of 

InderScience Publishing house.

MS. BANNISHIKHA BANERJEE, Assistant

Professor; DR. ASHISH DESAI, Associate Profes-
sor, Department of Computer Engineering & Infor-

mation Technology; and DR. NIRAJ SHAH Dean, 
School of Engineering contributed a chapter enti-
tled “A Genetic Blockchain Approach for Securing 
Smart Vehicles in Quantum Era” to be published in 
Taylor & Francis (CRC Press) CRC Press.

Students’ Alley

 

કળ#ગુ 

એવા કળ'ગુમા ંઆપણે રહ2યે છ2એ, 

6યા ંમાનવ થઈને માનવતાને ;ંુિધયે છ2એ. 

ધમ?મા ંધિત@ગ થાય ને, 

ભBCતમા ંજ EFટાચાર થાય! 

મJંદરોમા ંMયવહાર થાય ને, 

Mયવહારમા ંજ ભગવાન વચેાય! 

ભગવાનથી ડરવાય છે ને, 

ધમ?માથંી જ કમાવાય છે! 

અહQયા બાબાઓ ધનવાન છેન,ે 

ધનવાન જ બળવાન ગણાય! 

શાળામા ંિશUણનો અભાવ છે, 

અને િવVા પર જ લXમી નો Yભાવ! 

ચોર પોલીસ બની [ય ને, 

રંક હોય એ જ રા[ બની [ય! 

રUક જ ભUક બને છે ને, 

ઈમાનદાર2 તો Jકલો ના ભાવ ેવચેી ખાય! 

કપટ, ]વાથ? ને લાલચ જ શણગાર છે, 

બાબાઓ અને પૈસા થી જ ઉ`ાર છે! 

હસતા રહaજો સાહaબ આને જ તો કળ'ગુ કa'વાય! 

 

!ું ક%ટલો બદલાય ગયો .ં! 

!ુદરતના સ)નનો ને ,લૂીને આજ, 

2ુ ંટ5કનોલો7 ની ર5સમા ંલાગી ગયો ;.ં 

                                     2ુ ંક5ટલો બદલાઈ ગયો ;!ં 

ગામડા ની ?ુદંર ક5ડ@ ને ,લુીને આજ, 

2ુ ંશહ5રો ની CાDફકમા ંફસાય ગયો ;.ં 

                                    2ુ ંક5ટલો બદલાઈ ગયો ;!ં 

ઠ@કરાની પાટ@ અને માટ@ના પેન ની મI ને ,લૂીને આજ, 

JમાટKફોન ની JL@ન સામે ગોઠવાય ગયો ; ં! 

                                    2ુ ંક5ટલો બદલાય ગયો ; ં! 

િમOોનો સાથ આખી Rુિનયા સાથ ેછે એવી અU,ુિૂત કરાવતો , 

આજ સોVWયલ મીDડયા પર Xુચંવાય ગયો ; ં! 

                                   2ુ ંક5ટલો બદલાય ગયો ; ં! 

Zુની બાળપણ ની યાદો ને ,લૂીને આજ, 

2ુ ંભિવ^યના સપનાઓંમા ંસમાય ગયો ;.ં 

                                2ુ ંક5ટલો બદલાઈ ગયો ; ં
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Computer Engineering 

JESMIN V. KHUNT

19SE02IT025

Information technology
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Students’ Alley

છે#લો 'દવસ 

આઠમા ંસેમે)ટર ની પર/0ા 1રુ/ અને આ4 છે6લા Viva-Exam પણ 1રુા...બસ કોલેજ નો છે6લો Fદવસ 

આવી ગયો ..!! 

આ" અહ& િવતાવેલા ચાર વષ0 એક સાથે નજરની સમ9 દોડ= આવે છે ..@ણે હB કોલેજ નો પહDલો Eદવસ હતો .મને યાદ છે, Hુ ં

એક અઠવાEડLુ ંમોડ= આવી હતી એટલે  કોલેજ મા ંલેબ અને લેOચર કઈ ર=તે ગોઠવાય એનો કોઈ Rયાલ નહોતો...કોલેજ ના 

પહDલા Eદવસે જ મારD B-Building મા ંJava ની લેબ હતી,પણ મ̂ તો ટાઈમ -ટDબલ મા ંખાલી Oલાસ નબંર જ જોયો  આગળ B-

લખેaુ ંહb ુ ંએ Building બતાવે છે એનો મને Rયાલ નહોતો ,એટલે Hુ ંતો A-dબeડ&ગમા ંજ  Oલાસ  પર ગઈ ,પણ એ કલાસમા ં

જોતા જ મને ખબર પડ= કD આ Oલાસ કfgLટુર hાચંનો તો ના જ હોય શકD ...Hુ ંફર= નોટ=શ બોડ0 પાસે ગઈ પણ કંઈ જ Rયાલ ના 

આkયો એટલે કોઈકને lછૂnુ ંઅને પછ= B-Building મા ંબી@ માળે ગઈ .વળ= મને એ પણ નહોતી ખબર કD ટાઈમ -ટDબલ નબંર 

લRયો છે એ Oલાસ oમ બતાવે છે .મ̂ pાઉrડ sલોર પર બે છોકર=ઓ પાસે જઈને lછૂnુ ંકD આ નબંર  ની લેબ uા ંઆવેલ છે ..? 

તો તેઓએ મ@ક કર=ને કD એટલી પણ નથી ખબર પડતી કD B-201 છે તો  2nd sલોર પર જ હોઈ .Eહzમત રાખીને લેબમા ંપહ{ચી. 

પણ ફર= બધા અ@}યા ચહDરા ..Hુ ંરડવા "વી થઈ ગઈ હતી .કોલેજ નો પહDલો Eદવસ  મને બH ુઆકરો લા~યો હતો અને બીક 

લાગી કD કોલેજ લાઈફ આવી બોEરzગ  હશે તો ..? મને થLુ ંકD હવે કાલે તો કોલેજ આવ�ુ ંજ નથી,પણ કોલેજ આkયા િસવાય કોઈ 

Äટકો પણ નહોતો. 

ચાર વષ0 કોલેજમા ંિવતાkયા, ઘણા બધા સારા-ખરાબ અÇભુવ થયા .સમય સાથે કલાસમા ંઅને લેબમા ં ઘણા બધા  િમÑો બની 

ગયા.ંપછ= અમાર= થોડાક Eદવસમા ંઇrÜáà=યલ િવdઝટ à=પ Çુ ંઆયોજન થLુ ંઅને અમે બધાય સાથે ગયા ંઅને äબુ મોજ મáતી 

કર=.આ" હવે એમની સાથે કરDલી બધી મáતી યાદ આવે છે.- છેeલી  બેrચ બેસીને તો બધા મáતી કરD પણ .....પહDલી બેrચ  

બેસીને ફDકeટ=ના બીકD બીકD ચાa ુOલાસે નાáતો કરવો ,વાતો કર=ને ફDકeટ=ને પણ હDરાન કરવા .સોર=, ફDકeટ= !!!  બે લેOચર વåચે 

૧૦ િમિનટ ના hેકમા ંકDrટ=ન -કDફD જવાÇુ ંઅને પછ= આવીને.. ફDકeટ= lછેૂ કDમ મોડા આkયા…? તો કDટલાક નવા નવા ખોટા કારણ 

(ઓપીડ= ,ફ= ભરવા ,áટëશનર=) બતાવીને લેOચર-લેબમા ંબેસવાÇુ ં,કDrટ=નની મáતી ,વગેરD વગેરD .......Oલાસમા ંસRંયા ìલ હોવાથી 

લેબને ૩ ભાગમા ંવ̂ચતા ïપુના અમે બધાય અલગ અલગ થઈ ગયા હતા ... લેકચર Oલાસ મા ંલેવાતા અને Oલાસ ìલ હોવાથી 

"ને જયા ંજ~યા મળે ñયા ંબેસી જતા અને વળ= પાછા ïપુના અમે બધા અલગ અલગ થઈ ગયા ,પછ= તો રોજ લેOચર -લેબ 

કરતા ંhેકની વó ુરાહ જોતા કD કયારD hેક પડD અને અમે બધા ભેગા થઈએ .કોલેજના શoઆતના Eદવસોમા ંતો િમÑો કD ïપુ એટaુ ં

કંઈ ખાસ નહોb ુ ં પણ પછ= તો અમે સારા િમÑો બની ગયા .મારા ïપુ "વા બી@ ઘણા ïપુ હતા પરંb ુઅમારા ïપુની િવશેષતા 

એ હતી કD કોલેજ આkયા ñયારથી આઠમા ંસેમેáટર òધુી અમે બધા સાથે જ રôા ,અને આટલા સારા િમÑો મöયા પછ= મને એમ 

થbુ ંકD યાર કોલેજના પહDલા Eદવસે રડ= હતી હવે છેeલા Eદવસે બધા િમÑો ભણવાની બાબતમા ં,પાEટયા કDમ બેસાડવા ,õકુ -ફાઈલ  

અસાઈમેrટ lરુ= કરવામા ં, úો"Oટ બનાવામા ં,ન�ુ ંન�ુ ંશીખવામા ં,Viva સમયે લેબ-Oલાસની બહાર બેસીને ૧૦ િમિનટમા ંસû"Oટ 

નો આખો િસલેબસ તૈયાર કરવામા,ં સબિમશન કરાવવામા ં એકબી@ને äબુ મદદ કરતા.ંઅમે બધા સાથે Mid Exam 

,PPSU(University)ની તો uારDય dચzતા જ ના થતી  પણ કોલેજ સબિમશન સમય અમારા માટD ખતરનાક સાdબત થતો ..કોલેજમા ં

થતા ંબધાજ ફંકશન મા ંએકટ=વીટ= મા ં મોજ-મ@-મáતી કરતા.ં અમારા ïપુના અને ફDકeટ= સાથે મળ=ને જમવાના úોpામ 

બનાવતા (પાણી lરુ= ,દાબેલી ,બટDકા ¨ ૂગંળા ) એ બધા Eદવસોની મોજ-મáતી તો કંઈક અલગ હતી ...એમા ંપણ પછ= જો કોઈ 

Eદવસ કોલેજ મા ંલાઇટનો કાપં હોય તો અમે Oલાસ ના બધા અને ફDકeટ= સાથે મળ=ને મેદાનમા ંરમત-ગમત રમતા ં.કોલેજ ના ં

છે#લો 'દવસ 

આઠમા ંસેમે)ટર ની પર/0ા 1રુ/ અને આ4 છે6લા Viva-Exam પણ 1રુા...બસ કોલેજ નો છે6લો Fદવસ 

આવી ગયો ..!! 

આ" અહ& િવતાવેલા ચાર વષ0 એક સાથે નજરની સમ9 દોડ= આવે છે ..@ણે હB કોલેજ નો પહDલો Eદવસ હતો .મને યાદ છે, Hુ ં

એક અઠવાEડLુ ંમોડ= આવી હતી એટલે  કોલેજ મા ંલેબ અને લેOચર કઈ ર=તે ગોઠવાય એનો કોઈ Rયાલ નહોતો...કોલેજ ના 

પહDલા Eદવસે જ મારD B-Building મા ંJava ની લેબ હતી,પણ મ̂ તો ટાઈમ -ટDબલ મા ંખાલી Oલાસ નબંર જ જોયો  આગળ B-

લખેaુ ંહb ુ ંએ Building બતાવે છે એનો મને Rયાલ નહોતો ,એટલે Hુ ંતો A-dબeડ&ગમા ંજ  Oલાસ  પર ગઈ ,પણ એ કલાસમા ં

જોતા જ મને ખબર પડ= કD આ Oલાસ કfgLટુર hાચંનો તો ના જ હોય શકD ...Hુ ંફર= નોટ=શ બોડ0 પાસે ગઈ પણ કંઈ જ Rયાલ ના 

આkયો એટલે કોઈકને lછૂnુ ંઅને પછ= B-Building મા ંબી@ માળે ગઈ .વળ= મને એ પણ નહોતી ખબર કD ટાઈમ -ટDબલ નબંર 

લRયો છે એ Oલાસ oમ બતાવે છે .મ̂ pાઉrડ sલોર પર બે છોકર=ઓ પાસે જઈને lછૂnુ ંકD આ નબંર  ની લેબ uા ંઆવેલ છે ..? 

તો તેઓએ મ@ક કર=ને કD એટલી પણ નથી ખબર પડતી કD B-201 છે તો  2nd sલોર પર જ હોઈ .Eહzમત રાખીને લેબમા ંપહ{ચી. 

પણ ફર= બધા અ@}યા ચહDરા ..Hુ ંરડવા "વી થઈ ગઈ હતી .કોલેજ નો પહDલો Eદવસ  મને બH ુઆકરો લા~યો હતો અને બીક 

લાગી કD કોલેજ લાઈફ આવી બોEરzગ  હશે તો ..? મને થLુ ંકD હવે કાલે તો કોલેજ આવ�ુ ંજ નથી,પણ કોલેજ આkયા િસવાય કોઈ 

Äટકો પણ નહોતો. 

ચાર વષ0 કોલેજમા ંિવતાkયા, ઘણા બધા સારા-ખરાબ અÇભુવ થયા .સમય સાથે કલાસમા ંઅને લેબમા ં ઘણા બધા  િમÑો બની 

ગયા.ંપછ= અમાર= થોડાક Eદવસમા ંઇrÜáà=યલ િવdઝટ à=પ Çુ ંઆયોજન થLુ ંઅને અમે બધાય સાથે ગયા ંઅને äબુ મોજ મáતી 

કર=.આ" હવે એમની સાથે કરDલી બધી મáતી યાદ આવે છે.- છેeલી  બેrચ બેસીને તો બધા મáતી કરD પણ .....પહDલી બેrચ  

બેસીને ફDકeટ=ના બીકD બીકD ચાa ુOલાસે નાáતો કરવો ,વાતો કર=ને ફDકeટ=ને પણ હDરાન કરવા .સોર=, ફDકeટ= !!!  બે લેOચર વåચે 

૧૦ િમિનટ ના hેકમા ંકDrટ=ન -કDફD જવાÇુ ંઅને પછ= આવીને.. ફDકeટ= lછેૂ કDમ મોડા આkયા…? તો કDટલાક નવા નવા ખોટા કારણ 

(ઓપીડ= ,ફ= ભરવા ,áટëશનર=) બતાવીને લેOચર-લેબમા ંબેસવાÇુ ં,કDrટ=નની મáતી ,વગેરD વગેરD .......Oલાસમા ંસRંયા ìલ હોવાથી 

લેબને ૩ ભાગમા ંવ̂ચતા ïપુના અમે બધાય અલગ અલગ થઈ ગયા હતા ... લેકચર Oલાસ મા ંલેવાતા અને Oલાસ ìલ હોવાથી 

"ને જયા ંજ~યા મળે ñયા ંબેસી જતા અને વળ= પાછા ïપુના અમે બધા અલગ અલગ થઈ ગયા ,પછ= તો રોજ લેOચર -લેબ 

કરતા ંhેકની વó ુરાહ જોતા કD કયારD hેક પડD અને અમે બધા ભેગા થઈએ .કોલેજના શoઆતના Eદવસોમા ંતો િમÑો કD ïપુ એટaુ ં

કંઈ ખાસ નહોb ુ ં પણ પછ= તો અમે સારા િમÑો બની ગયા .મારા ïપુ "વા બી@ ઘણા ïપુ હતા પરંb ુઅમારા ïપુની િવશેષતા 

એ હતી કD કોલેજ આkયા ñયારથી આઠમા ંસેમેáટર òધુી અમે બધા સાથે જ રôા ,અને આટલા સારા િમÑો મöયા પછ= મને એમ 

થbુ ંકD યાર કોલેજના પહDલા Eદવસે રડ= હતી હવે છેeલા Eદવસે બધા િમÑો ભણવાની બાબતમા ં,પાEટયા કDમ બેસાડવા ,õકુ -ફાઈલ  

અસાઈમેrટ lરુ= કરવામા ં, úો"Oટ બનાવામા ં,ન�ુ ંન�ુ ંશીખવામા ં,Viva સમયે લેબ-Oલાસની બહાર બેસીને ૧૦ િમિનટમા ંસû"Oટ 

નો આખો િસલેબસ તૈયાર કરવામા,ં સબિમશન કરાવવામા ં એકબી@ને äબુ મદદ કરતા.ંઅમે બધા સાથે Mid Exam 

,PPSU(University)ની તો uારDય dચzતા જ ના થતી  પણ કોલેજ સબિમશન સમય અમારા માટD ખતરનાક સાdબત થતો ..કોલેજમા ં

થતા ંબધાજ ફંકશન મા ંએકટ=વીટ= મા ં મોજ-મ@-મáતી કરતા.ં અમારા ïપુના અને ફDકeટ= સાથે મળ=ને જમવાના úોpામ 

બનાવતા (પાણી lરુ= ,દાબેલી ,બટDકા ¨ ૂગંળા ) એ બધા Eદવસોની મોજ-મáતી તો કંઈક અલગ હતી ...એમા ંપણ પછ= જો કોઈ 

Eદવસ કોલેજ મા ંલાઇટનો કાપં હોય તો અમે Oલાસ ના બધા અને ફDકeટ= સાથે મળ=ને મેદાનમા ંરમત-ગમત રમતા ં.કોલેજ ના ં

અ"કુ િનયમો ના ગમતા .યાર0 થ2 ુ ંક0 ચાલો બધા ભેગા થઈને એક કોલેજ બનાવીએ,પણ પછC જ2ુ ંકરC દ0તા ,એમ થ2ુ ંક0 એમા ં

થોડા ફરC ભણી શકCHુ ંઆપણે.  

આ રCતે સેમેLટર િવતવા લાNયા .છઠા સેમેLટર ની મીડ એPામ QરુC થવામા ંહતી અને કોરોના કરCને એક ભયાનક વાઇરસ આવી 

ગયો ..અને અમારC કોલેજ બધં થઈ ગઈ.પછC Online લેYચર લેવાતા પાછા અમે બધા અલગ અલગ થઈ ગયા .Online લેકચરના 

સમયે ના પહZચી  શકCએ તો બહાના તો હોય જ. નેટવક[ \ો]લેમ !!  પણ સાચી મ_ તો કોલેજ મા ંલેYચર-લેબ લેવાતા ંએમા ંજ 

આવતી પણ Hુ ંકરCએ …અમે બધાય હાજરC માટ0 Online Yલાસ શbુ રાખીને અમાbંુ કામ કરતા.ં.. dઈુ જતા.ં.., અને જો એમા ંપણ 

વeચે કોઈ ફ0કfટC gલૂથી પણ આપiુ ંનામ બોલે.... અને QછૂC લે  અચાનક કોઈ  સવાલ તો ખબર જ ના ંહોય ક0 આ Hુ ંQછૂC રjા 

છે..Hુ ંશીખવાડતા હતા ફ0કfટC આજના લેકચરમા ં...એ Topic oુ ંનામ પણ ના ખબર હોય આપણને ..અને પછC આપણે કહCએ ક0 

નથી ખબર સર-મેડમ...પછC ફ0કfટC ખી_ય. અમે બધા છતા ંOnline Yલાસ મા ંસાથે જ  હોઈએ એટલે બp ુમ_ કરતા.ંઆમ જ 

અમાbંુ  કોલેજ oુ ંછેfqુ ંએક વષ[ ઘર0 જ રહCને Qbંુૂ થઈ ગtુ ં...હવે કયાર0ય નuહ આવે પાછા આ uદવસો ....છેfલા વષ[ની મોજ- 

મLતી - ધમાલ બાકC રહC ગઈ . (પાચંમા સેમેLટર) .યાર0 નહોતી ખબર ક0 કાલે બપોર0 જયાર0 ઘuડયારમા ં૧૨: ૩૦ નો ટકોરો પડશે 

..!! .યાર0 આપણે છેfલી વખત આપણી Exam ની પેન નીચે "કૂC દઈHુ ં... ચાલો એÅજોય કરC લઈએ ...એ છેfલો uદવસ ...છેfલી 

રાતો ...છેfલી વખત QછૂC લીÇુ ં...ક0 ક0ટqુ ંવાeંtુ ંઅને કહC દયે ક0 કંઈજ નથી આવડ2ુ ં...All the Best છેfલી વખત Exam મા ં

લખેલી Speech ક0 âની આપણને ખબર જ નથી ... 

Because we are at the last station of Beautiful journey Called P P Savani University, All the best...છેfqુ ંવષ[ ,છેfલી 

પરCPા ,છેfqુ ંપેપર ,ઘiુ ંબÇુ ંરહC ગtુ ં,ઘiુ ંબÇુ ંવહC ગtુ.ં. ,Hુ ંખબર હતી અમને ક0 (આ કોરોના આવશે ) એ પાચંમા સેમેLટર 

oુ ંછેfqુ ંપેપર હ2 ુ ં...તો બધાયે છેfલી વાર સરસ મ_ના ફાકંા અને વાતા[ લખી લીધી ...â ખાલી આપણને જ સમ_ય છે .....હવે 

કદાચ આ પેપર  લખવાનો મોકો બીñ વાર નuહ આવે ,બેસી લીÇુ ંએ સેમેLટર મા ંછેfલી વખત બેÅચ પર . 

આઠમા સેમેLટરથી તો ઇÅટન[િશપ શbુ થઈ ગઈ અને બધાoુ ંóલેસમેÅટ થવા લાNtુ.ંઅમે બધા અલગ થવા લાNયા ,.યાર0 થ2 ુ ંક0 

ચાલોને બધા ભેગા થઈને એક કંપની બનાવીએ .....હા ભિવòયમા ંકદાચ બનાવીએ પણ ખરા હો ......!! શôઆતમા ંતો જfદC öતે 

પહZચõુ ંહ2 ુ,ંપરં2 ુöતે પહZચીને શôઆતને ફરC વાગોળવા માડંયા …આ રCતે ખબર જ ના પડC ક0 કોલેજ કઈ રCતે QરુC થઈ ગઈ 

અને છેfલો uદવસ આવી ગયો .. 

 

મારા કોલેજના આ ચાર વષ[ ,માbુ ùપુ અને બધા ફ0કfટCને pુ ંûાર0ય gલૂી નuહ શüંુ . 

I	will	miss	my	golden	day	of	my	life.	

	

કળ#ગુ 

એવા કળ'ગુમા ંઆપણે રહ2ય ેછ2એ, 

6યા ંમાનવ થઈન ેમાનવતાન ે;ંુિધય ેછ2એ. 

ધમ?મા ંધિત@ગ થાય ને, 

JHANVI MEHTA 

18SE09CE001

Computer Engineering
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Faculty Thinks

Mr. Ashish K. Desai
Assistant Professor 
Mechanical Department

TQM welds together a strongly rational approach with 

intensely humanistic approach. When Frederick Taylor in 

the early 1990s wrote “Scientific Management”, most of his 

workers were illiterate. So, he found it necessary to create 

group of qualified staff who would make improvements, 

for workers to follow without question. Taylor did not mean 

to be harsh to the workers. On the contrary, he wrote that 

“no system should be considered which does not give 

satisfaction to both employer and employee…” His object 

was “high wages and low labour cost” achieved through 

systematic work design. Unfortunately, in the name of 

scientific management, workers in many companies were 

treated shabbily in the decades following Taylor’s work.

The Hawthorne experiments at the Bell Labs unexpectedly 

showed that regardless of physical environment, workers 

produce more when treated humanely. But this is basic 

wisdom from the ages, proceeding the industrial era.

3. Participation by All

The principle is that everyone, from workers 

upwards, must be involved in making 

improvements. QC circles and kaizen 

programmes arise from the desire to see 

everyone participate in the decision-making 

process and business of the organisation.

4. Next Process is Customer

When Ishikawa visited a steel plant in 1950, 

he found that the steel melting shop would 

send defective units to the rolling mill, but 

there was so much mistrust between them 

that the people from the ingot mill would not 

dare to visit the rolling mill. In order to break 

sectionalism and barriers down, Ishikawa 

advised the workers who made the ingots to 

treat the next process as a customer, rather 

than a nuisance. Since that time, the concept 

that the next process is customer has been 

widely used as TQM principle.

5. Respect for People

In TQM, respect for people is not defined 

merely in terms of treating people with 

dignity, but as enabling people to realise their 

potential. Of all the phrases used to depict 

TQM principles, ‘Respect for people’ is the one 

that may be considered to e all-embracing. All 

the other ‘people principles’ are included in 

this approach.

6. Working in Teams

TQM emphasises teamwork, co-operation 

and harmony at every stage. An organisation 

is a system made up of interdependent 

components. Therefore, each component 

of the system shall work in harmony to each 

other to achieve organisation goals and 

objectives. This can be achieved only through 

co-operation and teamwork.

7. Process Orientation

A process is a collection of activities which 

produces a result. TQM recognises that 

we cannot control or improve results in 

themselves. We can only control the factors 

or causes which produce results. This is very 

important from the people management point 

of view as we realise that “who is to blame” 

is not a significant conclusion. “What went 

wrong” and “what must be done to correct it” 

are more significant conclusion.

8. QC Circles and Kaizen

QC circles and kaizen are the mechanisms by 

which TQM ensures everyone’s participation 

especially that of grassroot level people.Some of the well-known humanistic elements of TQM are described 

below:

1. Win/win for All

The search for win/win solutions, in which everyone gains is central 

to TQM, while every effort is made to avoid win/lose conclusions in 

which one party wins at the expense of the other. This is applicable 

for people or groups (management and union).

2. Continuing Education for All

Kaoru Ishikawa, the leading Japanese proponent of TQM and 

designer of QC Circles and Cause-and-Effect Diagrams, used to say 

that TQM, “begins with education and ends with education”. By this, 

he meant that education is always going to be a core part of TQM. 

While many management methods have emphasised education, 

TQM takes it to unprecedented levels, involves everyone, and 

focuses the education on the needs of the business.
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Invitation for Content 
The students and staff members are cordially invited to contribute with the content for the 

upcoming issue of “Techवतृम्”- A Quarterly Institute E-Newsletter to be published in July 2021. 

Kindly contribute as per the categories mentioned below:

ACTIVITIES AND EVENTS @ SOE

♦ Academic Events (Conference, Seminar, Expert Talk 

etc.) 

♦ Technical Events (Engineer’s Day, Tech Fest, Industrial 

Visit etc.) 

♦ Cultural Events (Festivals, Fresher/ Farewell Party etc.) 

♦ Sports Events (Institute Level, University Level 

Participation) 

♦ Others (Women Development Cell, NSS, Marketing, 

Community Service)

CREATIVITY @ SOE

♦ Curricular (Semester/ Year Topper) 

♦ Co-curricular (Tech Fest, Workshop, Debate, Elocution, Essay Competition etc.) 

♦ Extra-curricular (Cultural & Sports Events within and outside PPSU) 

♦ SoE Faculty Achievements (Presentation, Participation, Expert Talks)

STUDENT THINKS 

♦ Short Motivational/ Inspirational/ 
Informative/ Intellectual 

Submit your work/content as per the below guidelines:    

♦ Submit your work on techvrutam@ppsu.ac.in.  

♦ It is mandatory for students to mention name, enrolment number, Branch, Contact 

number, and soft copy of passport size photo in their submitted work.

For queries, kindly contact to: Ms. Meera Patel, Asst. Professors, PPSSoE

INNOVATION CORNER

♦ Innovative Ideas, Research, New Arrivals in the respective field (all branches) etc

FACULTY THINKS 

♦ Short Motivational/ Inspirational/ 
Informative/ Intellectual articles

ACHIEVEMENTS @ SOE

♦ Curricular (Semester/ Year 
Topper) 

♦ Co-curricular (Tech Fest, 
Workshop, Debate, Elocution, 
Essay Competition etc.) 

♦ Extra-curricular (Cultural & Sports 
Events within and outside PPSU) 

♦ SoE Faculty Achievements 
(Presentation, Participation, 
Expert Talks)

Jesmin V. Khunt    
19SE02IT025   |   Information Technology

Creative Corner

Aastha Patel
19SE02IT038

Information Technology
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