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 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના એવિલ-૨૦૧૭થી માર્ચ-૨૦૧૮ સધુીમાાં થયેલા અનેકવિધ શૈક્ષણિક, 
સાંશોધન, વિસ્તરિ, િકાશન અને અન્ય કાયોનો િાવષિક અહિેાલ રજૂ કરતાાં મને ખબુ આનાંદ થાય છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠને ડીમ્ડ યવુનિવસિટી તરીકે  ય.ુજી,સી. માન્યતા િાપ્ત ત દરજોજો અને તેના પછી 
ય.ુજી.સી.ના દ્વારા િખતોિખત મળેલા વનદેશો િમાિ ેગજૂરાત વિદ્યાપીઠને ઉચ્ર્ વશક્ષિના વિભાગોમાાં 
તેના સ્િરૂપ અને માળખાગત ફેરફારો કરિામાાં આવ્યા છે. તે આ િષચના િાવષિક અહિેાલમાાં િાાંર્નારને 
દૃષ્ટટગોર્ર થશે. પરાંત ુગજૂરાત વિદ્યાપીઠ એ માત્ર ઉચ્ર્ વશક્ષિ આપતી અન્ય યવુનિવસિટીઓના િકારની 
સાંસ્થા નથી અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ટ્ર્સસ્ટ-માંડળ દ્વારા જે અનેકવિધ કાયચક્રમો કાયમી િવવૃિઓ તરીકે ર્ાલ ે
છે તેને પિ સમગ્ર અહિેાલમાાં સપેુરે સાાંકળી લેિામાાં આિેલ છે. જેમાાં (૧) મહાત્મા ગાુંધી પરીસર, આશ્રમ 
માગગ, અમદાવાદ ખાતે - મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સાંકુલ, વશક્ષિ વિભાગ, હહન્દી વશક્ષક વિભાગ, રાજ્ય 
િૌઢવશક્ષિ સાંશોધન કેન્ર, આહદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર, જમનાલાલ બજાજ અહહિંસા શોધ ભિન, 
સમતા અન ે વિકાસ સાંસ્થાન, દફતર સાંરક્ષિ એકમ, આજીિન વશક્ષિ અન ે વિસ્તરિ વિભાગ, મધ્યસ્થ 
ગ્રાંથાલય, કમ્પ્ત યટૂર કેન્ર, હહન્દી ભિન, વિદ્યાથી રોજગાર પરામશચ એકમ/રાટરીય સેિા યોજના, 
ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરિ કેન્ર, ગજુરાત કુમાર વિનય માંહદર (બાલિાડીથી ધોરિ-12), આંતરરાટરીય 
જૈનવિદ્યા અધ્યયન કેન્ર, ભાઈઓ અને બહનેોના છાત્રાલયો, રમતગમત સાંકુલ, િા.રામલાલ પરીખ 
ભારતીય ભાષા સાંસ્થાન, કોશવિભાગ, સ્નાનાગાર, મોરારજીભાઈ દેસાઈ આરોગ્યધામ, ય,ુએર્.પી. સેન્ટર, 
સાંગ્રહાલય, અનસુણૂર્ત જાવત/જનજાવત એકમ, ય.ુસી.ક વિભાગ, િકાશન વિભાગ/પસુ્તક ભાંડાર, 
સાંગ્રહાલય ઊજાચ િકલ્પ, C.W.M.G. હડજજટાઈઝેશન વિભાગ, અનિુાદ ફાઉન્ડશેન, સ્નાતક સાંઘ -  આ 
ઉપરાાંત (૨) અમદાવાદના અન્ય કેન્રો, જેમાાં કોર્રબ આશ્રમ, પાલડી, આઈ.ટી.આઈ.(શાહીબાગ), 
વિસ્તરિ કેન્ર, ગોતા, થલતેજ તેમજ સેિક વનિાસ, મેમનગર. (૩) ગ્રામ્ય પરરસરો, જેમાાં સાદરા 
(જજ.ગાાંધીનગર) ખાતે મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા સાંકુલ, મહાદેિ દેસાઈ શારીહરક વશક્ષિ વિભાગ, 
પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર, બાયોગેસ સાંશોધન કેન્ર તથા સકૂ્ષ્મજીિાણુાં વિજ્ઞાન વિભાગ, બી.િોક. 
(ગહૃવિજ્ઞાન) વિભાગ, ગૌસાંિધચન કેન્ર, તેમજ રાાંધેજા (જજ.ગાાંધીનગર) ખાતે મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા 
સાંકુલ, ગ્રામવ્યિસ્થાપન કેન્ર, સ્િ.જાનકીદેિી બજાજ વનસગોપર્ાર કેન્ર,  આ વસિાયના અન્ય ગ્રામસેિા 
કેન્રો, જેમાાં દેથલી (જજ.ખેડા), ભલાડા (જજ.ખેડા), બામિગામ (જજ.ખેડા), બોર્ાસિ (જજ.આિાંદ), ભારેલ 
(જજ.આિાંદ), અંભેટી (જજ.િલસાડ)નો સમાિેશ થાય છે. અન્ય ત્રિ મહત્િના કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો, જેમાાં 
રાાંધેજા (જજ.ગાાંધીનગર), દેથલી (જજ.ખેડા) અને અંભેટી (જજ.િલસાડ) કાયચરત છે, તો અંભેટી ખાત ે
જનવશક્ષિ સાંસ્થાન કેન્ર પિ કાયચરત છે. 
 

 િષચ ૨૦૧૭-૧૮ના િષચમાાં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ અને તેના ઉચ્ર્ વશક્ષિ અન ેઅન્ય વિભાગો દ્વારા 
ર્ાલતી િવવૃિઓનુાં આયોજનનુાં બારીકાઈથી વનરીક્ષિ કરી તેનુાં સાંિધચન કરિા વ્યિસ્થાના ભાગરૂપ ે
આશરે ૩૦ જેટલી સલાહકાર સવમવતની િષચ દરમ્યાન આ દરેક સવમવતઓની અનેકવિધ બેઠકો 
આ.કુલપવતશ્રી અને કુલનાયકશ્રીના અધ્યક્ષપદે મળતી રહી છે.  
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 િષચ દરમ્યાન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ માંડળની ત્રિ બેઠકો, કાયચિાહક સવમવતનીની ર્ાર બેઠકો, 
ઉચ્ર્વશક્ષિ બોડચ ઓફ મેનજેમેન્ટની ત્રિ બેઠકો, ઉચ્ર્વશક્ષિ નાિા સવમવતની એક બેઠક, ઉચ્ર્વશક્ષિ 
વિદ્યાસભાની બે બેઠક, ઉચ્ર્વશક્ષિ પ્ત લાવનિંગ અન ેમોવનટરીંગ બોડચની એક બેઠક, ગ્રામસેિા સવમવતની એક 
બેઠક, િકાશન સવમવતની એક બેઠક, ગ્રાંથાલય સવમવતની એક બેઠક, વિદ્યાથી ઉત્કષચ અને છાત્રાલય 
સવમવત/વિદ્યાથી િશ્ન વનિારિ સવમવતની એક બેઠક, હહિંદી િર્ાર સવમવતની એક બેઠક, આહદિાસી 
સાંશોધન તાલીમ કેન્ર સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, વિદ્યાપીઠ માંડળ નાિા સલાહકાર સવમવતની બ ે
બેઠકો, આઈ.ટી.આઈ. સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, એસ.સી/એસ.ટી. સલાહકાર સવમવત / ઓ.બી.સી. 
સલાહકાર સવમવતની એક એક બેઠક, રાટરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, કમચર્ારી િશ્ન 
વનરાકરિ સવમવતની એક બેઠક, સ્િાિલાંબન સવમવતની બે બેઠકો, ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃવત સાંસ્થાન 
સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, જાતીય સલામિી સલેની એક બેઠક, બાાંધકામ સલાહકાર સવમવતની એક 
બેઠક, ખરીદી સલાહકાર સવમવતની ત્રિ બેઠકો, મકાન ફાળિિી સવમવતની ર્ાર બઠેકો, રાજ્ય િૌઢવશક્ષિ 
સાંસાધન સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, ટેકવનકલ સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, આરોગ્ય તબીબી 
સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, શ્રી મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા પરુસ્કાર સવમવત અંતગચત પરુસ્કાર 
પસાંદગી સવમવતની એક બઠેક, પરુસ્કાર નામાાંકન સવમવતની એક બેઠક આ ઉપરાાંત કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો, 
દેથલી, રાાંધેજા અને અંભેટી કેન્રોની િૈજ્ઞાવનક સલાહકાર સવમવતની દરેકની એક એક બેઠકો સમયાાંતરે 
મળી હતી અને જે તે સલાહકાર સવમવતમાાં યોગ્ય વનિાચયત્મક કામગીરી કરિામાાં આિી છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની ઉપરોક્ત મહત્િની સલાહકાર સવમવતઓમાાં લેિાયેલ વનિચય અને તેના 
અમલીકરિની હદશામાાં થયેલ શૈક્ષણિક, અભ્યાસેિર અને વિદ્યાપીઠના મળૂ ધ્યેયોને ધ્યાનમાાં રાખીને 
કરિામાાં આિેલી િવવૃિઓનો સાંણક્ષપ્ત ત અહિેાલ આ વનિેદનમાાં રજૂ કરતાાં વિદ્યાપીઠના કુલનાયક તરીકેની 
બીજી મદુતના સમયગાળામાાં મને ખબુ આનાંદ થાય છે.  
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ત્રિયે પહરસરોમાાં ર્ાલતા ૧૨ સ્નાતક કક્ષાના, ૧૭ અનસુ્નાતક કક્ષાના 
અને અન્ય િમાિપત્ર/હડપ્ત લોમા અભ્યાસક્રમો કુલ આઠ (૮) વિદ્યાશાખાઓ અને સિર (૧૭) જેટલા 
શૈક્ષણિક વિભાગો દ્વારા ર્લાિિામાાં આિ ેછે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ માટે તેમના િિેશ સાથે શરૂ થતી અણભમખુતા વશણબર તેમજ 
િષચ દરમ્યાન દર ગાાંધીજયાંતી પિેૂ ગજૂરાતના અનેક જજલ્લાઓના િૈવિધ્યસભર િકૃવતિાળા તાલકુાઓમાાં 
ગ્રામજીિન પદયાત્રામાાં તમામ વિદ્યાથીઓ તેમજ અધ્યાપકોના માગચદશચન હઠેળ ભાગ લે છે, તેમાાંથી 
ગ્રામસમાજના ખતેી, ઉદ્યોગ, અથચકારિ, પયાચિરિના િશ્નો, સામાજીક સમસ્યાઓ, જ્ઞાવત-જાવતના િશ્નો 
તેમજ ગ્રામીિ િજાની ખડતલ જીિન અને તેની સમસ્યાઓના સમાધાન માટેની કોઠાસઝૂ એમ અનેકવિધ 
આયામોથી િત્યક્ષ ઘડતર પામે છે. ૨૦૦૭થી શરૂ થયેલી આ ગ્રામજીિન પદયાત્રાને િવતિષચ કાંઈને કાંઈ 
રીતે િધ ુસઘન અને અથચસભર બનાિિા જે િયાસો થઈ રહ્યા છે તેને માટે  વિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકો 
અણભનાંદનને પાત્ર છે. િાવષિક અહિેાલમાાં તેની ખાસ નોંધ લેતાાં હુ ાં આનાંદ અનભુવુાં છાં. 
 

 આપિા ત્રિેય પહરસરના વનયામકો, ગહૃપવતઓ તેમજ ગહૃમાતાઓ દ્વારા િષચ દરમ્યાન 
‘સમહૂજીિન’ને સાથચક કરતી િવવૃિઓ થઈ છે તેની નોંધ પિ લેિી ઘટે.  આમ છતાાં િિતચમાન સમયમાાં 
વિદ્યાથીઓને વ્યસનમકુ્ક્ત તેમજ સામાજીક, આવથિક અને અન્ય સમસ્યાિેહરત ‘ઈમોશનલ’ તિાિમાાં રહ ે
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છે તેને માટે નક્કર આયોજન કરવુાં પડશે. ‘છાત્રાલયિાસ’માાં આિનારા સહ ુછાત્ર-છાત્રાઓની સાથે અલગ 
રીતે િાલીપણુાં આપી હ ૂાંફ િધારિી હજુ જરૂરી લાગે છે.  

 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના મળૂભતૂ ધ્યેયોમાાં એક ગ્રામીિ ભારત માટેના કાયચકતાચઓ તૈયાર કરિાનો 
સમાિેશ થાય છે. ઉચ્ર્ વશક્ષિમાાં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠે ય.ુજી.સી. સાથે જોડાિ કરીને ડીમ્ડ યવુનિવસિટીનો 
દરજોજો િાપ્ત ત કયાચ પછી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ સ્પધાચત્મક પરીક્ષાઓમાાં જિાનો વિકલ્પ લેતા 
થયા છે. તે સાંજોગોમાાં આપિા ૧૨ સ્નાતક તેમજ ૧૭ અનસુ્નાતક વિભાગના વિદ્યાથી ભાઈ-બહનેોએ 
સારી એિી સાંખ્યામાાં NET / SLET અને અન્ય સ્પધાચત્મક પરીક્ષામાાં સારો દેખાિ કરી રહ્યા છે તે 
ઉલ્લખેનીય છે. િાપ્ત ત માહહતી િમાિે િષચમાાં સમાજકાયચ વિભાગમાાંથી ૮, સામાજીકવિજ્ઞાનના ૧૦ 
વિદ્યાથીઓ (SET), શારીહરક વશક્ષિના ૨૩, યોગવિભાગના ૩ (NET), ગજુરાતી વિભાગના અને 
માઈક્રોબાયોલૉજીમાાં ૨ (NET)ની પાત્રતા પામ્યા છે ત ેઆનાંદની િાત છે. પિ હજુ ‘પ્ત લેસમેન્ટ’ની પરૂી 
વિગતોનુાં દસ્તાિેજીકરિ કરવુાં જરૂરી છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમાાં તાલીમ લઈને સમાજમાાં િિેશતાાં અનસુ્નાતકોને સરકારી, ખાનગી 
સાંસ્થાઓ, શાળાઓ, બીનસરકારી સ્િાયિ વનગમો, સ્િાયિ તમેજ સ્િૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓમાાં તેમની વનટઠા, 
કામ કરિાની પદ્ધવત, વિષય સજોજતા તેમજ ગ્રામાણભમખુ કાયોના અનભુિને કારિે ‘પ્ત લેસમેન્ટ’ સારી 
માત્રામાાં થાય છે. અને હજુ તેમાાં ઘિો અિકાશ છે. જે આિતા હદિસોમાાં ઉચ્ર્ વશક્ષિના નિા 
વ્યાિસાવયક અને ગ્રામભારત તેમજ દેશ માટે ઉપયોગી એિા અભ્યાસક્રમોની હદશામાાં વિર્ારવુાં રહ્ુાં. 
તત્કાણલન અભ્યાસક્રમોને પિ િધ ુઅથચસભર કેમ બનાિાય એ આપિી સામહુહક ણર્િંતા અને ણર્િંતનનો 
વિષય છે. વિદ્યાથીઓમાાં સ્પધાચના ભાિ વિના પિ તેજક્સ્િતા અને િજ્ઞા વિકસાિિાની હદશામાાં કામ થવુાં 
જરૂરી છે. શહરેો હોય કે ગ્રામીિ ક્ષેત્ર દરેક સ્થાનોએ ઉિમ સાંિેદનશીલ તેમજ તેજસ્િી લોકોની ખોટ જ છે. 
 

 એક દૃષ્ટટપાત આપિા ઉચ્ર્ વશક્ષિના વિવિધ વિભાગો પર મકુતાાં જિાય છે કે આપિા સ્નાતક 
તેમજ અનસુ્નાતક વશક્ષિમાાં આપિે તબક્કાિાર ર્ોઈસ બેઈઝ કે્રડીટ વસસ્ટમ (CBCS) માળખાની 
આિકારપાત્ર લણર્કતાની હદશા પકડી રહ્યો છે, જે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સાધનસ્રોત, સવુિધાઓ, સાંસ્થાના 
પહરસરોમાાં જ ર્ાલતી અનેકવિધ અભ્યાસક્રમ તેમજ સઘન તાલીમને જોતાાં તેમાાં હજુ ખબુ મોટા િમાિમાાં 
પહરિતચન તેમજ સાંકલનની જરૂર છે, જેથી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓમાાં પડલેી િધ ુશે્રટઠ ક્ષમતા 
અને વ્યક્ક્તત્િની આગિી ઓળખ ઊભી થઈ શકે. આપિા ઉદ્યોગની િવવૃિઓને િધ ુ ઉિમ સ્િરૂપ 
આપિાના િયત્નો ર્ાલ ુછે. નિા કે્રડીટ અભ્યાસક્રમોને પિ વિવિધ કક્ષાએ સ્નાતક તેમજ અનસુ્તનાતક 
અભ્યાસમાાં સમાિાયા છે. તેમાાં જે સાંભાિનાઓ પડલેી છે તે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો, વિષય 
વનટિાતો, તજજ્ઞો તેમજ તાંત્ર માટે બહ ુમોટો પડકાર છે. 
 

 આપિી આશ્રમશાળાઓ અને ઉિર બવુનયાદી વિદ્યાલયોમાાંથી બોર્ાસિ ખાતે ૨૨૦ તેમજ 
ભારેલમાાં ૧૮૫ અને દેથલી ખાતે ૨૩૦થી િધ ુવિદ્યાથીઓ તેમનો અભ્યાસ છાત્રાિાસ સાથે કરી રહ્યા છે. 
ભલાળામાાં ઉિર બવુનયાદી છાત્રાલયમાાં ૭૧ વિદ્યાથીઓને પહરસરમાાં સમાવિટટ કરાયા છે, તો અભેટી ખાત ે
પિ ધોરિ ૯ થી ૧૨માાં આશરે ૩૭૦થી િધ ુવિદ્યાથીઓ વશક્ષિ િાપ્ત ત કરી રહ્યા છે. આપિા વનટઠાિાન 
વશક્ષકો તેમજ ગહૃપવતઓ દ્વારા સાંર્ાલકશ્રીઓના માગચદશચન હઠેળ ગાાંધીવિર્ારધારા તેમજ નઈ તાલીમ 
આધાહરત ઉિમ વશક્ષિ સમાજના છેિાડાના કુટુાંબોના બાળકોને િાપ્ત ત થાય છે. તેમની સવુિધાઓ હજુ 
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િધે તે હદશામાાં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ માંડળના િયત્નો છે. પિ આ તમામ શાળાઓમાાં આપિી ગૌશાળાઓ 
દ્વારા દૂધમાાં ૧૦૦ ટકા સ્િાિલાંબન, કૃવષઉત્પાદન દ્વારા અનાજમાાં ક્ાાંક ૨૫ ટકા તો ક્ાાંક તેથી પિ િધ ુ
૭૦ ટકા સધુી સ્િાિલાંબન હાાંસલ કરી શક્ા છીએ. ક્ાાંક શ્રમબેંક જેિા ઉિમ િયોગો પિ થયા છે. આ 
બધી આશ્રમશાળાના આપિા વિદ્યાથી ભાઈ-બહનેો રમતગમતના ખેલમહાકુાંભમાાં, વિકલાાંગ દોડમાાં તો 
ક્ાાંક ‘કિીઝ’માાં, ક્ાાંક લોબીદોડ, ભાલા ફેંકમાાં જજલ્લા કક્ષાએ, િથમ, દ્વદ્વતીય અને તતૃીય વિજેતાઓ 
મોટી સાંખ્યામાાં થયા છે તે સહ ુઅણભનાંદનને પાત્ર છે.  દરેક સાંસ્થાઓ પાસે જે કેટલાક એકર જમીન છે 
તેમાાં સ્િાિલાંબન િયોગો દ્વારા જે બવુનયાદી અને નઈતાલીમનો પાયો કુમળી િયથી દૃઢ થઈ રહ્યો છે 
તેની વિશેષ નોંધ આ અહિેાલમાાં લેિી રહી. આ તમામ સાંસ્થાઓમાાં િષચ દરમ્યાન દૂધ, શાકભાજી તેમજ 
અનાજ તેમજ અન્ય કૃવષ ઉત્પાદનના આંકડાઓ આપિા વશક્ષકો-વિદ્યાથીઓએ પહરશ્રમને યથાથચ ઠેરિે છે. 
 

 પ.ૂ મહાત્મા ગાાંધીએ દણક્ષિ આહિકાથી આવ્યા બાદ સ્થાપેલા સહ ુ િથમ કોર્રબ સત્યાગ્રહ 
આશ્રમમાાં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની રાહબરી નીર્ે િષચ દરમ્યાન  અનેકવિધ સામાજીક અને ગાાંધીવિર્ાર 
પોષક િવવૃિઓ ર્ાલી રહી છે. ગત િષચથી ગજુરાત સરકારના સાાંસ્કૃવતક વિભાગ તેમજ ભારત સરકાર 
તરફથી નોંધપાત્ર અનદુાન આિિાની િહક્રયા શરૂ થતાાં તેમાાં સાદગીપિૂચ નિી સવુિધાઓનુાં ઉમેરિ થનાર 
છે. તેિી જ રીતે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના આશ્રમરોડ કેમ્પસમાાં પિ િાિજીિન છાત્રાલયના મજબતૂીકરિ 
સહહતની મલુાકાતીઓ માટે અથચસભર સવુિધાઓ િધારિા માટે સરકારનુાં યોગદાન િાપ્ત ત થયેલ છે અને 
તે હદશામાાં કામગીરી સારી એિી િગવતમાાં છે. ર્ાલ ુ િષે મોરારજીભાઈ દેસાઈ સાંગ્રહાલયને જોિા 
આિનારા લોકોની સાંખ્યા આશરે ૧૧૦૦૦થી પિ િધારે થઈ છે તે ઉલ્લેખનીય છે. 
 

 આપિા આહદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર (TRTI) સાંગ્રહાલયની પિ આશરે ૭૦૦૦ જેટલા 
રસ ધરાિતાઓએ લાભ લીધો. TRTI દ્વારા િષચ દરમ્યાન અનેકવિધ તાલીમના િગો િયોજાયા, વશણબરો 
પિ યોજાઈ, િકચશોપ પિ થઈ છે. રાજ્ય સરકાર તેમજ ભારત સરકાર તરફથી ‘ગેઝેહટયર’ની અવત 
મહત્િની કામગીરી પિ સોંપિામાાં આિી છે ત ેનોંધપાત્ર છે. 
 

 ગત િષચમાાં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના હહન્દી ભિન દ્વારા ૭ ગાાંધીવિર્ાર પરીક્ષાઓ તેમજ ૧૦ 
હહન્દીની પરીક્ષાઓ કલૂ ૧૫૬૪ કેન્રોમાાં લેિામાાં આિી. પરીક્ષાથીઓની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર િધારો થયો 
છે. તે માટે ‘હહન્દી ભિન’ના સહ ુસાથીદારો અણભનાંદનને પાત્ર છે. આપિા ય.ુસી.ક. વિભાગ દ્વારા િષચ 
દરમ્યાન જે ૧૮ જેટલા ઉદ્યોગની િવવૃિઓ ર્ાલ ેછે તેને સાંભાળિા ઉપરાાંત ૯૫૦ જેટલા કમ્પ્ત યટૂરો તેમજ  
૧૦૦ વિન્ટરોની જાળિિી કરે છે તે ઉલ્લખેનીય છે. કમ્પ્ત યટૂર વિભાગના અધ્યાપકો તેમજ વિદ્યાથીઓના 
સતત મળતો સહયોગ આિકાયચ છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનુાં મધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય સમગ્ર રાજ્ય તેમજ દેશમાાં તેના વિવશટટ ગ્રાંથસાંગ્રહની 
વિવશટટતા માટે જાિીત ુાં છે. અને છ લાખથી િધારે ગ્રાંથો અને અનેકવિધ જનચલ્સ/સામવયકોથી સમદૃ્ધ છે. 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના પોતાના જ વિદ્યાથીઓ તેમજ અધ્યાપકો દ્વારા બહારના સાંશોધકો કરતાાં પિ ઓછો 
ઉપયોગ એ આપિા માટે ણર્િંતાનો વિષય છે. 
 

 છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિભાગો અને અધ્યાપકો દ્વારા કેન્ર તેમજ રાજ્ય 
સરકારનો જુદી જુદી યોજનાઓ અને કાયચક્રમો માટે કાયાચક્ન્િત થયા છે. તેમાાં િયોજનમલૂક હહન્દીનો 
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અભ્યાસક્રમ, કમ્પ્ત યટૂર વિભાગ તેમજ ગ્રામસેિા કેન્ર, રાાંધેજાને મળેલા િધાનમાંત્રી કૌશલ વિકાસ 
યોજનાઓ, માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગને ગજુકોસ્ટ તેમજ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિભાગના FISTનો િકલ્પ, 
કમ્પ્ત યટૂર વિભાગનો ‘ઈસરો’ના ભતૂપિૂચ વિજ્ઞાનીઓ તેમજ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગજુકોસ્ટના વિજ્ઞાનના 
કાયચક્રમો ઉલ્લખેનીય  છે. જેમાાં લાખો રૂવપયાના અનદુાન દ્વારા આધવુનક ઉપકરિો અને તાલીમ સાંભવિત 
બની છે. 
 

 આપિા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ અંતગચત ર્ાલતા ત્રિયે કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો દ્વારા અંભેટી, દેથલી તેમજ 
રાાંધેજા ખાતે સાંબાંવધત જજલ્લાના ગ્રામવિસ્તારના ખેડતૂોને આિરી લતેા કાયચક્રમો થયા, જેમાાં અનકુ્રમે 
આશરે ૨૦૩૪, ૨૮૦૦ તેમજ ૧૭૦૦ જેટલા ખેડતૂ ભાઈ-બહનેોએ િત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તાલીમ લીધી. 
કૃવષક્ષેતે્ર િાયોણગક સાંશોધનોના કાયો પિ થયા છે. 
 

 જજલ્લાઓને આિરી લેત ુાં સાદરા ખાતેનુાં આપણુાં પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર પાંર્ાયતના 
નિવનયકુ્ત તાલીમાથી (તલાટી-કમ-માંત્રી)ઓને પહરિામલક્ષી ઉિમ તાલીમ આપિા માટે સમગ્ર 
રાજ્યમાાં સિુવસદ્ધ છે. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે અપાતી આ ૩, ૭, ૧૪, ૨૧ તેમજ ૭૫ હદિસની તાલીમ 
દ્વારા આશરે ૧૪૫૭૩ જેટલા તાલીમાથીઓને આ િષચમાાં િવશણક્ષત કરી શકાયા છે, તેની નોંધ લેતા હુાં હષચ 
અનભુવુાં છાં. પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્રની કસાયેલી ટીમ દ્વારા ઉિમ કામ થઈ રહ્ુાં છે. 
 

 ગત િષચમાાં મોરારજીભાઈ દેસાઈ આરોગ્યભિન ખાત ેડૉ. રમેશભાઈ કાપહડયાની ઉદાર સહાયથી 
યવુનિસચલ હીલીંગ સેન્ટર માટે ખબુ સવુિધાપિૂચ અલગ માળ બાાંધી શક્ા અને તેનુાં લોકાપચિ થયુાં. તેમજ 
આરોગ્યભિનની કાયાપલટ થઈ. આપિા વિદ્યાથીઓ માટે જીમ્નેવશયમ પિ થયુાં. 
 

 વિદ્યાવથિનીઓ માટે અમદાિાદ પહરસરમાાં ૧૦૦ની સાંખ્યાના ક્ષમતાિાળા છાત્રાલય તેમજ  સાદરા 
માઈક્રોબાયોલોજી ખાતે ૧૫૦ની ક્ષમતાિાળાં છાત્રાલય તૈયાર કરિામાાં આવ્યુાં. 
 

 શ્રી જાનકીદેિી બજાજ વનસગોપર્ાર કેન્ર, રાાંધેજા ખાતે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કુદરતી સારિાર 
માટે સવુિધાઓ િધારિામાાં આિી છે, પિ લોકો િધ ુિમાિમાાં લાભ લેતા થાય તો િધ ુ વિકાસ અને 
વિસ્તરિની હદશામાાં વિર્ારી શકાય. 
 શ્રી રામલાલ પરીખ ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃવત સાંસ્થાનની િષચ દરમ્યાનની િવવૃિઓમાાં ભારતીય 
ભાષામાાં િષચ દરમ્યાન િાથવમક તેમજ િમાિપત્ર અભ્યાસક્રમમાાં ૪૧૯ વિદ્યાથીઓ જોડાયા, જ્યારે વિદેશી 
ભાષામાાં ૫૫૪ વિદ્યાથીઓ રહ્યા. એ ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય ભાષામાાં તામીલ, કન્નડ, મલયાલમ, 
મરાઠી, બાંગાળી, ગજુરાતી, સાંસ્કૃત, ઉદૂચ , તેલગુ,ુ વસિંધી, હહન્દી અને પાંજાબી એમ  ૧૨  ભાષાનુાં વશક્ષિ 
અપાય છે. જ્યારે વિદેશી ભાષાઓમાાં િેન્ટ, જમચન, સ્પેવનશ, અરેણબક, અંગ્રેજી, રવશયન, પવશિયન, ર્ાઈનીઝ 
તેમજ જાપાનીઝ સહહતની ૯ વિદેશી ભાષાનો સમાિેશ થાય છે. 
 

 આપિા મહત્િના વિભાગોમાાં પસુ્તક ભાંડારનુાં ગત િષે ૩૪ લાખનુાં િેર્ાિ થયુાં છે. ૧૮ જેટલા 
િકાશનોનુાં પનુચમરુિ થયુાં છે અને ગાાંધી-૧૫૦ને ધ્યાનમાાં રાખીને કેટલાક નિા િકાશનોનુાં આયોજન પિ 
થયુાં છે. આપિા કોશવિભાગ દ્વારા ગત િષે સાથચ જોડિીકોશની સાંિવધિત આવવૃિ થઈ તેને પિ સારો 
આિકાર મળી રહ્યો છે. 
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 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સશુ્રી દીનાબેન પટેલના િડપિ હઠેળ ર્ાલતા C.W.M.G. સેન્ટર જે 
ગાાંધીજીના અક્ષરદેહની અંગ્રેજી આવવૃિના ૧૦૦ ગ્રાંથોનુાં ડીજીટલાઈઝેશન કરી ચકૂ્ુાં છે, ‘સાંપિૂચ ગાાંધી 
િાઙમય’ એ હહન્દી ભાષામાાં થયેલા ૧૦૦ ગ્રાંથોનુાં ડીજીટલાઈઝેશન મળૂ િતને સાંપિૂચ િફાદાર રહીને કરિા 
માટે ભારત સરકારે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠને તેના િકાશન વિભાગ દ્વારા આ કાયચ સોંપિામાાં આિેલ છે. તેની 
પિ આ અહિેાલમાાં નોંધ લઉં છાં. 
 

 ય.ુજી.સી. તેમજ NAAC ને ધ્યાનમાાં રાખીને તેમજ આપણુાં આંતહરક ગિુિિા પર ર્ાાંપતી નજર 
રાખીને કામ કરતુાં I.Q.A.C. એકમ દ્વારા પિ િષચ દરમ્યાન ખબૂ જ ઉપયોગી એિા માગચદશચનના કાયચક્રમો 
આયોજીત થયા હતા. સાંશોધન તાલીમ તેમજ ઉચ્ર્ વશક્ષિમાાં ગિુિિાને ધ્યાનમાાં રાખીને થતા 
ફેરફારોથી અધ્યાપકોને માહહતગાર કરાયા હતા. િષચમાાં મદદનીશ િાધ્યાપક, સહિાધ્યાપક અને 
િાધ્યાપકો મળીને કલૂ ૧૪ શૈક્ષણિક સેિકોન ેબઢતી અપાઈ છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનુાં એન.એસ.એસ. એકમ એ િવતભાિાંત અને કહટબદ્ધતા ધરાિતા અધ્યાપકો 
તેમજ વિદ્યાથીઓનુાં નેતતૃ્િ ધરાિે છે. તેના દ્વારા થયેલી કામગીરી ખબુ િસાંશનીય છે. આપિા 
એન.એસ.એસ.ના દેિેન્રભાઈ સોલાંકીને શે્રટઠ સ્િયાંસેિકનો એિોડચ મળ્યો છે, તો કેટલાક વિદ્યાથીઓ 
‘હરપબ્લલક ડ’ે  પરેડમાાં પસાંદગી પામ્યા છે. િષચ દરમ્યાન ૨૫૦ જેટલા એન.એસ.એસ. અવધકારીઓના ૧૦ 
તાલીમ કાયચક્રમો સફળતાપિૂચક થયા.  િષચ દરમ્યાન આપિા વિદ્યાથીઓ તેમજ એન.એસ.એસ. વિભાગ 
પરૂરાહતની કામગીરી બનાસકાાંઠા-સાબરકાાંઠાના છેિાડાના વિસ્તારોમાાં કરી અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનુાં 
સામાજજક ઉિરદાવયત્િ વનભાવ્યુાં છે. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના પત્રકારત્િ વિભાગ તેમજ દૃશ્ય-શ્રાવ્યના વિભાગનો િમાિપત્ર અભ્યાસક્રમ 
જેમાાં રોજગારીની ખબુ શક્તાઓ છે. આ વ્યિસાયલક્ષી કાયચક્રમોને િધુાં ઉંર્ાઈએ લઈ જિા સવુિધાઓ 
િષચ દરમ્યાન િધારિામાાં આિી છે. 
 

 િષચ દરમ્યાન આપિા અધ્યાપકોમાાંથી કેટલાકનુાં તેમની વિવશટટ સાંશોધન, સેિા અને વિસ્તરિ 
કામગીરી માટે પાહરતોવષકો તેમજ સન્માન એિોડચ એનાયત થયા છે, તે વિગતો દરેક વિભાગની િાવષિક 
કામગીરીના અહિેાલમાાં અપાયેલી છે. 
 

 ગ્રામવશલ્પી કાયચક્રમ એ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનો એક ‘વશરમોર’ કાયચક્રમ છે. આપિા દસથી િધ ુ
ગ્રામવશલ્પીઓ ૭ થઈ ૧૦ િષચથી ધિૂી ધખાિીને ગજુરાતના અંતહરયાળ કે સીમા પરના ગ્રામીિ કે 
આહદિાસી ક્ષેત્રોમાાં ગાાંધીવિર્ાર આધાહરત રર્નાત્મક કાયચક્રમો અને જરૂર પડય ે ત્યાાં સરકારી તાંત્રન ે
જાગતૃ કરી લોકાણભમખુ બનાિિાના કાયોમાાં લાગેલા છે. સ્થાવનક પહરક્સ્થવતને અનરુૂપ તેમિ ેપોતાના 
િવવૃિના ક્ષેત્રો તેમજ વ્યાપ નક્કી કયાચ છે અને ભૌવતક-નાિાકીય સાંસાધનો, સ્થાવનક લોકોની સહાય-
સહકાર પર તે અિલાંણબત છે. પિ તેમાાં થયેલા કેટલાક વિવશટટ િયોગોનો એ સામાજજક ર્ેતનાના સ્તરે 
સાંશોધનમલૂક અભ્યાસ થિો જરૂરી લાગે છે.  આ યિુાન ગ્રામવશલ્પીઓને તેમની ત્રીસી-ર્ાલીસીના 
સમયગાળામાાં જ ઉિમ પાહરતોવષકોથી નિાજી સમાજે તેમની જિાબદારી િધારી છે. ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠના િાવષિક અહિેાલમાાં તેમની કામગીરીને ણબરદાિતા હષચની લાગિી અનભુવુાં છાં. 
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 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનુાં પહરસર એટલે ગજુરાતભરની રર્નાત્મક, શેક્ષણિક, સામાજજક, ગાાંધીિાદી, 
સિોદય િેહરત અનેકવિધ િવવૃિ કરનાર સાંસ્થાઓ અને વ્યક્ક્તવિશેષ માટેના આશ્રયસ્થાન, સમગ્ર િષચ 
દરમ્યાન અનેકવિધ િવવૃિથી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ધમધમતી હોય તેનો અનેકવિધ લાભ વિદ્યાથીઓને 
મળતો હોય છે. તેમની માનવસક, સામાજજક અને સાહહજત્યક તેમજ િૈર્ાહરક ર્ેતનાને જાગવૃત માટે એક 
સુાંદર તક પરૂી પાડ ે છે. ગાાંધીદશચન વિભાગ અને શાાંવત સાંશોધન કેન્ર અનેકવિધ કાયચક્રમો, ગાાંધીવિર્ાર 
િણિત આયોજનો િષચ દરમ્યાન પહરસરમાાં તેમજ અન્ય રાજયોમાાં કરે છે. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ખાદીજગત, 
સિોદય િવવૃિ, સાંઘષચનુાં કામ શાાંવતમય રીતે કરતા કમચશીલો માટે, આહદિાસીઓ, મહહલાઓ િગેરે માટે 
િવિૃ રહ્ુાં છે અને અન્ય સાંસ્થાઓ તેમજ વ્યક્ક્તઓના સહકારથી િષચમાાં ૫૦થી િધ ુકાયચક્રમો સપેુરે યોજી 
શકાયા છે. આ તમામ યાદી આપિી સાંભવિત નથી, પિ ગિુિિાપિૂચ અને અવતગાંભીર એિા રાટરીય 
િશ્નોમાાં પિ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠે િકચશોપ, વશણબરો તેમજ પહરસાંિાદો અન્ય સહયોગી સાંસ્થાઓ સાથે 
િયોજ્યા છે. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ માંડળે તેમાાં યજત્કિંણર્ત આવથિક સહયોગ તેમજ માળખાકીય સવુિધાઓ 
આપી છે. ગત િષે જાન્યઆુરીમાાં મેક્ક્સકોમાાં કાયચરત બહને સોવનયા ડીઓટો દ્વારા થયલેા ૩૦ 
જાન્યઆુરીના વિવશટટ કાયચક્રમની પિ સાનાંદ નોંધ લેિી રહી.  
 

 બા-બાપ-ૂ૧૫૦, ગાાંધી-૧૫૦ વનવમિે અનેક રાજ્ય બહારની સાંસ્થાઓ – કાયચક્રમો – આગેિાનો સાથ ે
ણર્િંતન બેઠકો થઈ તેની પિ નોંધ લઉં છાં. 
 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િષચમાાં થયેલી ઉિમ કામગીરીનો આ સાંણક્ષપ્ત ત અહિેાલ રજૂ કરુાં છાં ત્યારે 
સમગ્ર િષચ દરમ્યાન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવત સ.ુશ્રી ઈલાબહનેનાાં હ ૂાંફ અને માગચદશચન તેમજ 
અનભુિી ટ્ર્સસ્ટીઓ સિચશ્રી દ્વારા સમયે સમયે અપાતી સલાહ અને ઉપયોગી સરૂ્ન તેમજ  કુલસણર્િશ્રી 
રાજેન્રભાઈ ખીમાિી અને કમચર્ારીગિ, કાયમી અન ે વનયત સેિકો તેમજ તમામ અધ્યાપક રસ્ટીઓ 
સહનુો ખબુ જ સહકાર મળ્યો છે તે તમામનો આ તકે હ્રદયપિૂચક આભાર માનુાં છાં. 
 

 સમગ્ર કાયચમાાં ખબૂ જ અસરકારક રીતે વનટપન્ન કરિામાાં કુલસણર્િશ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાિી, 
તેમના સાથી સહકાયચ કરનારાાં કમચર્ારી શ્રી કાવમની યાદિ અને કુલસણર્િ કાયાચલયના અન્ય સેિકો તથા 
િકાશન વિભાગના શ્રી તચૃ્પ્ત તબહને આડસેરા, શ્રી શાહબાઝખાન પઠાિ, શ્રી યોગશેભાઈ િજાપવત અન ે                   
શ્રી સત્યનારાયિભાઈ અગ્રિાલ (પ્રફુ રીડર) િગેરેનો હુાં વ્યક્ક્તગત આભાર માનુાં છાં. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : સકં્ષિપ્ત પરરચય 
સ્થાપના :  

 દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત આવ્યા પછી ગાાંધીજીએ એક વરસ સધુી સમગ્ર ભારતવર્ષમાાં ભ્રમણ કર્ુું. 
ભારતીય પ્રજાજીવનનુાં ઊંડુાં નનરીિણ કરી દેશની રાજકીય, સામાજજક, શૈિક્ષણક અન ેઆનથિક બેહાલીનો અનભુવ 

કયો. આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવા બાપએુ અથાગ પ્રયત્નો કયાષ. ૧૯૧૫થી ૧૯૨૦ના ગાળામાાં કોચરબ અન ે

સાબરમતી આશ્રમમાાં નશિણના થોડા પ્રયોગો કયાષ. 
 

 ઑગસ્ટ ૧૯૨૦માાં ગાાંધીજીએ અસહકારનુાં આંદોલન શરૂ કર્ુું. ગાાંધીજીએ ક્ષિટીશ સલ્તનતના ઇલકાબો 
અન ે ક્ષિતાબો, અંગ્રેજી નશિણ આપતી શાળા-કૉલેજો, અદાલતો અન ેધારાસભાઓનો બફ્રહષ્કાર કરવાની હાકલ 

કરી. આ અસહકારના આંદોલનનો સૌથી અગત્યનો મદુ્દો સરકારના અંકુશ હઠેળની શાળા-કૉલેજોના બફ્રહષ્કારન ે

લગતો હતો. ગાાંધીજીએ અંગ્રજેી શાળા-કૉલેજો િાલી કરી દેવાની નવદ્યાથીઓને કરેલી હાકલને અદભતુ પ્રનતસાદ 

મળ્યો. નવદ્યાથીઓ નશિણથી વાંક્ષચત ન રહી જાય તે માટે રાષ્રીય નવદ્યાપીઠો સ્થાપવાનુાં નક્કી થર્ુાં અન ેતે સમયમાાં 
સ્થપાયેલી પાાંચ નવદ્યાપીઠો પૈકી ગજૂરાત નવદ્યાપીઠની સ્થાપના ગાાંધીજીના હસ્ત ેતા. ૧૮-૧૦-૧૯૨૦ના રોજ થઈ. 
 

૧૯૩૦થી ૧૯૪૫ સધુી 
 

 વર્ષ ૧૯૩૦ સધુી નવદ્યાપીઠમાાં નવનવધ ભાર્ાઓ જેવી કે ગજુરાતી, મરાઠી, બાંગાળી, સાંસ્કૃત, પનશિયન અન ે

અંગ્રેજી તમે જ ઇનતહાસ, ગક્ષણત, દશષનશાસ્ત્ર, અથષશાસ્ત્ર, નામુાં, સાંગીત, રાજનીનતશાસ્ત્ર, ફામષસી, પરુાતત્વ અન ે

ભારતીય નવદ્યા જેવા નવર્યો સાથ ેસ્નાતક કિાના અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાાં આવતા હતા. વર્ષ ૧૯૩૦થી ૧૯૩૫ 

દરમ્યાન સ્વતાંત્રતા માટેની રાષ્રીય ચળવળમાાં અધ્યાપકો અન ેનવદ્યાથીઓ જોડાતા નવદ્યાપીઠો બાંધ થઈ હતી. વર્ષ 
૧૯૪૨થી ૧૯૪૫ દરમ્યાન ‘ફ્રહિંદ છોડો’ આંદોલનન ેકારણે નવદ્યાપીઠનુાં કામકાજ પનુ: થાંભી ગર્ુાં હતુાં. 
 

૧૯૪૫ પછી 
 

 વર્ષ ૧૯૪૫ પછી નવદ્યાપીઠે તેના કામની નવેસરથી શરૂઆત કરી અન ે જૂન ૧૯૪૭માાં મહાદેવ દેસાઈ 

સમાજસેવા મહાનવદ્યાલયની સ્થાપના કરી. શરૂઆતમાાં સ્નાતક કિા સધુીના અભ્યાસક્રમો આ મહાનવદ્યાલયમાાં 
ચલાવવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠના મલૂ્યલિી નશિણમાાં રાષ્રીય અન ેઆંતરરાષ્રીય મહત્ત્વને સ્વીકારીને જુલાઈ 

૧૯૬૩માાં ર્.ુજી.સી. એક્ટ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ભારત સરકારે નવદ્યાપીઠન ે ડીમ્ડ ટુ બી ર્નુનવનસિટી તરીકે 

માન્યતા આપી અન ે નવદ્યાપીઠને અનદુાન આપવાનુાં સ્વીકાર્ુું. ર્નુનવનસિટી જગતમાાં જોડાયા પછી નવદ્યાપીઠના 
અભ્યાસક્રમોન ે અનકુ્રમે પારાંગત (એમ.એ.), અનપુારાંગત (એમ.ફ્રફલ.) અન ે નવદ્યાવાચસ્પનત (પીએચ.ડી.) કિા 
સધુી લઈ જવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠે રાષ્રભાર્ા ફ્રહન્દી પ્રચાર સનમનત, ગ્રામસેવા કેન્રો, પ્રૌઢનશિણ, આફ્રદવાસી 
સાંશોધન અન ેતાલીમ કેન્ર અન ેકૃનર્નવજ્ઞાન કેન્રો શરૂ કયાું. 
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૨૦૦૦ બાદ  

સમયગાળાની રષ્ષ્ટએ બે દાયકા કરતા પણ ઓછો હોવા છતાાં આ ગાળા દરનમયાન ગજૂરાત નવદ્યાપીઠના 
નવનવધ અભ્યાસક્રમમાાં આવેલા ગણુાત્મક પફ્રરવતષનના કારણે તે મહત્વનો બન્યો છે. વતષમાન સમયમાાં 
નવભાગોનો ઝોક ગાાંધી અને  ગ્રામાક્ષભમિુ થયો છે. પ્રત્યેક નવભાગમાાં ગાાંધીનવચારને કેન્રમાાં રાિીને 
અભ્યાસક્રમનુાં આયોજન પવૂષ કુલપનત નારાયણ દેસાઈનુાં  સ્વપ્ન હત ુાં. ઉપરાાંત નવદ્યાથીના સાંપણૂષ વ્યક્ક્તત્વના 
નવકાસ સારુ મનને નશક્ષિત કરતુાં વગષકાયષ અને તેને આનરુ્ાંક્ષગક પ્રવનૃિઓ ઉપરાાંત હૃદયને કેળવતુાં 
સમહૂજીવન અને હાથને કેળવતો ઉદ્યોગ નવદ્યાપીઠના નશિણમાાં પાછા આવ્યા. તો સાથ ે સાથે નવદ્યાથીન ે
ગ્રામજીવનના પ્રત્યિ પાઠ મળી શકે એ હતેથુી નવદ્યાપીઠે ૨૦૦૭માાં પદયાત્રાનો પ્રારાંભ કયો, જેની નમે  
સમગ્ર નવદ્યાપીઠ પફ્રરવારને ચાર ફ્રદવસ ગ્રામીણ સમાજ સાથ ેજીવીન ેનશક્ષિત કરવાની હતી. નવદ્યાપીઠે આ જ 
દસકામાાં એક મહત્વનો અને મહત્વાકાાંિી કાયષક્રમનો પ્રારાંભ કયો. ત ે છે ‘ગ્રામનશલ્પી’. આ કાયષક્રમ હઠેળ 
નવદ્યાપીઠનો નવદ્યાથી અભ્યાસ બાદ સાંગફ્રઠત અથવા અસાંગફ્રઠત િેત્રમાાં રોજગારી મેળવવાના સ્થાને તેન ે
પસાંદ હોય તે નવસ્તારમાાં કોઈ એક ગામને પોતાના કાયષિેત્ર તરીકે નક્કી કરે છે. નવદ્યાપીઠ તેને માગષદશષન  
ઉપરાાંત પ્રારાંભના ત્રણ વર્ષ સધુી નાણાકીય સહાય આપે છે.  આવા ૧૨ ગ્રામનશલ્પીઓ સારુ નવદ્યાપીઠને ગવષ 
અને આનાંદ છે, જે અંતફ્રરયાળ ગામમાાં સ્થાનનક લોકોની મદદ વડ ેનશિણ, આરોગ્ય અને આજીનવકાના કામમાાં 
પ્રવિૃ છે. 
જાણીતા કેળવણીકાર નાનાભાઈ ભટ્ટના શબ્દોમાાં : "...આદશષની પાછળ કલ્પના એ હતી કે આપણા દેશને 
આજે મળતી બેઠાડુ કેળવણીમાાંથી આપણે ઉગારી લેવો જોઈએ..... આપણા માબાપોને અને આપણી 
કેળવણીના કહવેાતા ધરુાંધરોને નઈ તાલીમનુાં હાદષ  સમજાર્ુાં હોય તેમ દેિાત ુાં નથી.” પરાંત ુપ્રારાંભના કાળથી 
નશિણમાાં નઈ તાલીમની નવભાવના સ્વીકારેલી નવદ્યાપીઠનો સમાજ સાથેનો અનબુાંધ સતત ચાલ ુ છે. 
સમાજમાાં ઘટતી ઘટનાઓ નવદ્યાથીઓ  સધુી પહોંચે અને તેમની સાંવેદનશીલતા વધે તે માટે નવદ્યાપીઠ સતત 
પ્રયત્નશીલ રહ ે છે. કુમારપ્પાના માતરની મોજણીથી માાંડી ૨૦૧૪માાં નેપાળના ધરતીકાંપમાાં સહાયની 
સરવાણી ચાલી રહી છે અને ચાલતી રહશેે. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : કુલપવતઓ 
ક્રમ નામ સમયગાળો 

૧. મહાત્મા ગાાંધી તા. ૧૮-૧૦-૧૯૨૦થી તા. ૩૦-૦૧-૧૯૪૮ 

૨. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ તા. ૧૪-૦૬-૧૯૪૮થી તા. ૧૫-૧૨-૧૯૫૦ 

૩. ડૉ. રાજેન્રપ્રસાદ તા. ૧૪-૦૩-૧૯૫૧થી તા. ૨૮-૦૨-૧૯૬૩ 

૪. શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈ તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩થી તા. ૧૦-૦૪-૧૯૯૫ 

૫. પ્રો. રામલાલ પરીિ તા. ૨૩-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૨૧-૧૧-૧૯૯૯ 

૬. ડૉ. સશુીલાબહને નૈયર તા. ૧૮-૦૮-૨૦૦૦થી તા. ૦૩-૦૧-૨૦૦૧ 

૭. શ્રી નવીનચાંર બારોટ તા. ૨૬-૦૬-૨૦૦૧થી તા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૨ 

૮. શ્રી નવલભાઈ શાહ તા. ૦૪-૧૦-૨૦૦૨થી તા. ૧૫-૦૨-૨૦૦૩ 

૯. શ્રી રવીન્ર વમાષ તા. ૧૮-૦૭-૨૦૦૩થી તા. ૦૯-૧૦-૨૦૦૬ 

૧૦. શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ તા. ૨૩-૦૭-૨૦૦૭થી તા. ૦૫-૧૨-૨૦૧૪ 

૧૧. ડૉ. ઇલાબહને ભટ્ટ તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૫થી આજ પયુંત 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : કુલનાયકો 
ક્રમ નામ સમયગાળો 

૧. શ્રી અસદુમલ ટેકચાંદ ક્ષગદવાણી તા. ૨૮-૧૧-૧૯૨૦થી તા. ૨૭-૦૧-૧૯૨૪ 

૨. શ્રી નનૃસિંહપ્રસાદ કાળીદાસ ભટ્ટ તા. ૦૬-૧૨-૧૯૨૬થી તા. ૨૮-૦૧-૧૯૨૮ 

૩. શ્રી દિાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર તા. ૧૦-૦૨-૧૯૨૮થી તા. ૦૩-૦૧-૧૯૩૫ 

૪. શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ ઝવરેભાઈ પટેલ તા. ૦૪-૦૧-૧૯૩૫થી તા. ૧૩-૦૬-૧૯૪૮ 

૫. શ્રી મોરારજી રણછોડજી દેસાઈ તા. ૧૪-૦૬-૧૯૪૮થી તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩ 

૬. શ્રી ઠાકોરભાઈ મક્ષણભાઈ દેસાઈ તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩થી તા. ૧૫-૦૬-૧૯૭૦ 

૭. શ્રી રામલાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ પરીિ તા. ૦૧-૦૯-૧૯૭૧થી તા. ૨૨-૦૭-૧૯૭૫ 

૮. શ્રી ધીરુભાઈ મક્ષણભાઈ દેસાઈ તા. ૨૩-૦૭-૧૯૭૫થી તા. ૩૧-૦૧-૧૯૭૭ 

૯. શ્રી ડાહ્યાભાઈ જીવણભાઈ નાયક તા. ૧૮-૧૦-૧૯૭૭થી તા. ૨૦-૧૦-૧૯૮૩ 

૧૦. શ્રી રામલાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ પરીિ તા. ૨૦-૧૦-૧૯૮૩થી તા. ૨૨-૦૬-૧૯૯૬ 

૧૧. શ્રી ગોનવિંદભાઈ જેઠાલાલ રાવલ તા. ૨૩-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૧૮-૧૦-૨૦૦૦ 

૧૨. શ્રી જજતેન્રભાઈ ઠાકોરભાઈ દેસાઈ તા. ૧૯-૧૦-૨૦૦૦થી તા. ૨૨-૧૦-૨૦૦૩ 

૧૩. ડૉ. અરુણકુમાર મનભુાઈ દવ ે તા. ૨૩-૧૦-૨૦૦૩થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૦૫ 

૧૪. ડૉ. સદુશષન આયાંગાર તા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૫થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪ 

૧૫. પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫થી આજ પયુંત 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : કુલસક્ષચિો 
 

ક્રમ નામ સમયગાળો 
૧. શ્રી ફ્રકશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા તા. ૧૯-૧૦-૧૯૨૦થી તા. ૧૨-૦૧-૧૯૨૧ (મહામાત્ર) 

૨. શ્રી નત્રકમલાલ મનસિુલાલ શાહ તા. ૧૩-૦૧-૧૯૨૧થી તા. ૨૦-૦૩-૧૯૨૩ (મહામાત્ર) 

૩. શ્રી ફ્રકશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા તા. ૨૧-૦૩-૧૯૨૩થી તા. ૦૫-૧૨-૧૯૨૫ (મહામાત્ર) 

૪. શ્રી નાંદલાલ મક્ષણલાલ શાહ તા. ૦૬-૧૨-૧૯૨૫થી તા. ૧૭-૦૭-૧૯૨૭ (મહામાત્ર) 

૫. શ્રી શ્યામલાલ હફ્રરલાલ ભગવતી તા. ૧૮-૦૭-૧૯૨૭થી તા. ૩૦-૦૧-૧૯૨૮ (મહામાત્ર) 

૬. શ્રી નરહફ્રરભાઈ દ્વારકાદાસ પરીિ તા. ૩૧-૦૧-૧૯૨૮થી તા. ૦૨-૦૮-૧૯૩૭ (મહામાત્ર – 
૧૯૩૦ના તેમના જેલવાસ દરમ્યાન શ્રી મગનભાઈ 
દેસાઈએ આ જવાબદારી સાંભાળી) 

૭. શ્રી મગનભાઈ પ્રભભુાઈ દેસાઈ તા. ૦૩-૦૮-૧૯૩૭થી તા. ૧૭-૦૬-૧૯૬૧ (મહામાત્ર) 

૮. શ્રી રામલાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ પરીિ તા. ૧૭-૦૬-૧૯૬૧થી ૧૯૭૦ (મહામાત્ર) 

૯. શ્રી શાાંનતલાલ જી ગાાંધી તા. ૦૧-૦૨-૧૯૭૦થી તા. ૧૦-૦૬-૧૯૭૨ (મહામાત્ર) 

૧૦. શ્રી નવનોદભાઈ રેવાશાંકર નત્રપાઠી તા. ૧૧-૦૬-૧૯૭૨થી તા. ૦૧-૦૪-૧૯૭૩  
(કાયષકારી કુલસક્ષચવ) 

તા. ૦૧-૦૪-૧૯૭૩થી તા. ૨૪-૦૬-૧૯૯૬  
(કુલસક્ષચવ) 

૧૧. શ્રી શૈલેશભાઈ કોદરભાઈ પટેલ તા. ૨૪-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૦૧-૧૨-૧૯૯૮  
(કાયષકારી કુલસક્ષચવ) 

તા. ૦૧-૧૨-૧૯૯૮થી તા. ૩૦-૧૧-૨૦૦૦  
(કુલસક્ષચવ) 

૧૨. શ્રી પીર્રૂ્ભાઈ રમણલાલ શાહ તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૦થી તા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૪  
(કાયષકારી કુલસક્ષચવ) 

૧૩. ડૉ. રાજેન્રભાઈ િીમાણી તા. ૦૨-૦૪-૨૦૦૪થી આજ પયુંત (કુલસક્ષચવ) 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ મડંળ (િર્ષ ૨૦૧૭-૧૮) 

ક્રમ નામ 
૦૧. ડૉ. ઇલાબહને ભટ્ટ  - કુલપનત  
ટ્રસ્ટી 
૦૧. પ્રો. અનાનમકભાઈ શાહ  - કુલનાયક અને રસ્ટી  
૦૨. શ્રી ગોનવિંદભાઈ રાવલ  - આજીવન / હોષ્લ્ડિંગ રસ્ટી 
૦૩. શ્રી નરનસિંહભાઈ હઠીલા  - આજીવન રસ્ટી / હોષ્લ્ડિંગ રસ્ટી 
૦૪. ડૉ. માંદાબહને પરીિ  - રસ્ટી 
૦૫. શ્રી અરનવિંદભાઈ દેસાઈ  - રસ્ટી 
૦૬. શ્રી રાધાબહને ભટ્ટ  - રસ્ટી 
૦૭. પ્રા. કનભુાઈ નાયક  - રસ્ટી  
૦૮. શ્રી ઉિમભાઈ પરમાર  - રસ્ટી 
૦૯. શ્રી ચૈતન્યભાઈ ભટ્ટ  - રસ્ટી 
૧૦. શ્રી શ્રીકુમાર   - રસ્ટી 
૧૧. શ્રી આયશાબહને પટેલ  - રસ્ટી 
૧૨. શ્રી કનપલકુમાર શાહ  - રસ્ટી 
૧૩. શ્રી માઇકલભાઈ મઝગાાંવકર - રસ્ટી 
૧૪. ડૉ. સદુશષનભાઈ આયાંગાર - રસ્ટી 
૧૫. ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ  - સભ્ય અને સાંયોજક, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સાંકુલ,  
       અમદાવાદ 
૧૬. ડૉ. જયપ્રકાશ પાંડયા  - સભ્ય અન ેનવભાગીય અધ્યિ, નશિણ નવભાગ, અમદાવાદ 
૧૭. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક  - સભ્ય અન ેસાંયોજક, મ. દે. ગ્રામસેવા સાંકુલ,  સાદરા 
૧૮. ડૉ. રામગોપાલ નસિંહ  - સભ્ય અન ેપ્રાધ્યાપક, મ. દે.સમાજસેવા સાંકુલ, અમદાવાદ 
૧૯. ડૉ. શેતલબહને બડોફ્રદયા - સભ્ય અન ેમદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આજીવન નશિણ અને નવસ્તરણ  
       નવભાગ, સાદરા 
૨૦. ડૉ. નીલેશભાઈ કાપફ્રડયા  - સભ્ય અન ેમદદનીશ પ્રાધ્યાપક, નશિણ નવભાગ, અમદાવાદ  
૨૧. ડૉ. અતલુભાઈ પરમાર  - સભ્ય અન ેમદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સાંકુલ, 
      સાદરા 
૨૨. શ્રી મનીર્ભાઈ ભટ્ટ  - સભ્ય અન ેઆચાયષ, ગ્રામસેવા કેન્ર, દેથલી 
૨૩. ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી  - માંત્રી / કુલસક્ષચવ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪ 
સકં્ષિપ્ત મારિતી 

૦૧. નામ   : ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ 
૦૨. સરનામુાં   : આશ્રમ માગષ, પો. નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪ 
૦૩. સ્થાપના તારીિ  : ૧૮ ઑક્ટોબર, ૧૯૨૦ 
૦૪. રસ્ટ રજજસ્રેશન નાંબર : અમદાવાદ ઈ-૫૯૧ (બૉમ્બે પબ્બ્લક રસ્ટ ઍક્ટ ૧૯૫૦) 
૦૫. ડીમ્ડ ર્નુનવનસિટી તરીકે : ૧૬ જુલાઈ, ૧૯૬૩ 

 માન્યતા મળ્યા તારીિ  (ર્.ુજી.સી. ઍક્ટ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ ટુ બી ર્નુનવનસિટી) 
0૬. કુલપનત   : ડૉ. ઇલાબહને ભટ્ટ 
૦૭. કુલનાયક  : પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ 
૦૮. કુલસક્ષચવ/માંત્રી  : ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી 
૦૯. ટેક્ષલફોન નાંબર  : કુલનાયક   - (ઓ) ૦૭૯-૪૦૦૧૬૨૦૩ 

        (ઈ-મેઇલ) vc@gujaratvidyapith.org 

         

     કુલસક્ષચવ   - (ઓ) ૦૭૯-૨૭૫૪૬૭૬૭ 

       (ઘર) ૦૭૯-૪૮૯૨૧૬૧૨ 

       (ઈ-મેઇલ) registrar@gujaratvidyapith.org 

             registrar@gujaratvidyapith.ac.in 
૧૦. વેબસાઇટ  : www.gujaratvidyapith.org 

     www.gujaratvidyapith.ac.in 

 

૧૧. પફ્રરસર   : ૦૧ મિાત્મા ગાધંી પરરસર, આશ્રમ માગષ, અમદાિાદ 

 
      ૧.૧ મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ 

      ૧.૨ નશિણ મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ 

      ૧.૩ ફ્રહન્દી નશિક મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ 

      ૧.૪ રાજ્ય પ્રૌઢનશિણ સાંસાધન કેન્ર (એસ.આર.સી.) 
      ૧.૫ આફ્રદવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર 

      ૧.૬ જમનાલાલ બજાજ અફ્રહિંસા શોધ ભવન 

      ૧.૭ સમતા અને નવકાસ સાંસ્થાન 

      ૧.૮ દફતર સાંરિણ એકમ 

      ૧.૯ આજીવન નશિણ અને નવસ્તરણ નવભાગ 

      ૧.૧૦ મધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય 

      ૧.૧૧ કમ્પ્ર્ટૂર કેન્ર 

      ૧.૧૨ ફ્રહન્દી ભવન 

      ૧.૧૩ નવદ્યાથી રોજગાર પરામશષ એકમ/રાષ્રીય સેવા યોજના 
      ૧.૧૪ ગ્રામનવજ્ઞાન નવસ્તરણ કેન્ર 

      ૧.૧૫ ગજુરાત કુમાર નવનય માંફ્રદર (બાલવાડીથી ધોરણ-૧૨) 

mailto:vc@gujaratvidyapith.org
mailto:vc@gujaratvidyapith.org
mailto:vc@gujaratvidyapith.ac.in
http://www.gujaratvidyapith.org/
http://www.gujaratvidyapith.ac.in/
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      ૧.૧૬ આંતરરાષ્રીય જૈનનવદ્યા અધ્યયન કેન્ર 

      ૧.૧૭ છાત્રાલય (ભાઈઓ માટે - ૩, બહનેો માટે - ૨) 

      ૧.૧૮ રમતગમત સાંકુલ 
 
 
 
      ૧.૧૯ પ્રા. રામલાલ પરીિ ભારતીય ભાર્ા સાંસ્થાન 

      ૧.૨૦ કોશનવભાગ 

      ૧.૨૧ સ્નાનાગાર 

      ૧.૨૨ મોરારજીભાઈ દેસાઈ આરોગ્યધામ 

      ૧.૨૩ સાંગ્રહાલય 

      ૧.૨૪ અનસુકૂ્ષચત જાનત/જનજાનત એકમ 

      ૧.૨૫ ર્નુનવનસિટી સાયન્સ ઇન્સ્ુમેન્ટેશન સેન્ટર (ર્.ુસી.ક.) 

      ૧.૨૬ પસુ્તક ભાંડાર 

      ૧.૨૭ સાંગ્રહાલય, ઊજાષ પ્રકલ્પ 

      ૧.૨૮ CWMG ફ્રડજજટાઇઝેશન નવભાગ 

      ૧.૨૯ અનવુાદ ફાઉન્ડેશન 

      ૧.૩૦ સ્નાતક સાંઘ 

    ૦૨ અમદાિાદના ંઅન્ય કેન્રો 
      ૨.૧ કોચરબ આશ્રમ, પાલડી 
      ૨.૨ આઈ.ટી.આઈ., શાહીબાગ 

      ૨.૩ નવસ્તરણ કેન્ર, ગોતા, જજ. અમદાવાદ 

      ૨.૪ નવસ્તરણ કેન્ર, થલતેજ, જજ. અમદાવાદ 

      ૨.૫ સેવક નનવાસ, મેમનગર, અમદાવાદ 

    ૦૩ ગ્રામ્ય પરરસર 

     ૩.૧ ગ્રામસેિા કેન્ર, સાદરા, તા. જજ. ગાધંીનગર 

      ૩.૧.૧ મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાનવદ્યાલય 

      ૩.૧.૨ મહાદેવ દેસાઈ શારીફ્રરક નશિણ મહાનવદ્યાલય 

      ૩.૧.૩ પાંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર  

      ૩.૧.૪ બાયોગેસ સાંશોધન કેન્ર તથા સકૂ્ષ્મજીવાણ ુનવજ્ઞાન  

       નવભાગ 

      ૩.૧.૫ ગૌસાંવધષન કેન્ર 
૩.૨ ગ્રામસેિા કેન્ર, રાધેંજા, તા. જજ. ગાધંીનગર 

      ૩.૨.૧ મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાનવદ્યાલય 

      ૩.૨.૨ ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્ર 

      ૩.૨.૩ સ્વ. જાનકીદેવી બજાજ નનસગોપચાર કેન્ર 
૩.૩ અન્ય ગ્રામસેિા કેન્રો 

      ૩.3.૧ ગ્રામસેવા કેન્ર, દેથલી, જજ. િેડા 
      ૩.૩.૨ ગ્રામસેવા કેન્ર, ભલાડા, જજ. િેડા 
      ૩.૩.૩ ગ્રામસેવા કેન્ર, બામણગામ, જજ. િેડા 
      ૩.૩.૪ ગ્રામસેવા કેન્ર, બોચાસણ, જજ. આણાંદ 

      ૩.૩.૫ ગ્રામસેવા કેન્ર, ભારેલ, જજ. આણાંદ 

      ૩.૩.૬ ગ્રામસેવા કેન્ર, અંભેટી, જજ. વલસાડ 
૩.૪ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રો 

      ૩.૪.૧ કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધેજા, તા. જજ. ગાાંધીનગર 

      ૩.૪.૨ કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી, જજ. વલસાડ 

      ૩.૪.૩ કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, દેથલી, જજ. િેડા   
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની જુદી જુદી સવિવતઓ : ૨૦૧૭-૧૮  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ િડંળ 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

 ડૉ. ઇલાબહને ભટ્ટ, કુલપતિશ્રી પ્રમખુ 
૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી                                                                                                                           સભ્ય 
૨. શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ સભ્ય 
૩. શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા સભ્ય 
૪. ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 
૫. શ્રી અરતવિંદભાઈ દેસાઈ સભ્ય 
૬. શ્રી રાધાબહને ભટ્ટ સભ્ય 
૭. શ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 
૮. શ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાવંકર સભ્ય 
૯. શ્રી આયશાબહને પટેલ સભ્ય 
૧૦. પ્રા. કનભુાઈ નાયક સભ્ય 
૧૧. શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર સભ્ય 
૧૨. શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ સભ્ય 
૧૩. શ્રી શ્રીકુિાર સભ્ય 
૧૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીનશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૫. ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૬. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા સભ્ય 
૧૭. ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ, પ્રાધ્યાપક, હહન્દી તવભાગ, િહાદેવ દેસાઈ સિાજસેવા સકુંલ, 

અિદાવાદ 
સભ્ય 

૧૮. ડૉ. શેિલબહને બડોહદયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ 
તવભાગ, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૧૯. ડૉ. નીલેશભાઈ કાપહડયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૨૦. ડૉ. અતલુભાઈ પરિાર, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િહાદેવ દેસાઈ સિાજસેવા સકુંલ, 

અિદાવાદ 
સભ્ય 

૨૧. શ્રી િનીષભાઈ ભટ્ટ, આચાયયશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દેથલી સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ િડંળની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૭  (૨) તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૭ (૩) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૭ (૪) તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૭  
(૫) તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
કાયચિાહક સવિવત 

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
 વિદ્યાપીઠ િડંળનુ ંસભ્યપદ ધરાિનાર ર્ાર અધ્યાપક સભ્યોિાથંી અલગ-

અલગ િહાવિદ્યાલયોના ક્રિાનસુાર પદ્ધવતએ બે અધ્યાપકો (એક િર્ચ િાટે) 
૨. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 
૩. ડૉ. નીલેશભાઈ કાપહડયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સરં્ાલલત િહાવિદ્યાલયોના હોદ્દાની રૂએ ક્રિાનસુાર પદ્ધવતએ 

એક આર્ાયચ કે સયંોજક એકી સાથે એક િર્ચની મદુત િાટે 
૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સરં્ાલલત વિનય િદંદરોના હોદ્દાની રૂએ ક્રિાનસુાર પદ્ધવતએ 

એક મખુ્ય વિક્ષક એકી સાથે એક િર્ચની મદુત િાટે 
૬. શ્રી િનીષભાઈ ભટ્ટ, આચાયયશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દેથલી સભ્ય 
 િડંળ પોતાના કાયિી સભ્યોિાથંી વનયકુ્ત કરે તેિા છ સભ્યો એકી સાથે  

ત્રણ િર્ચ િાટે 
૭. શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ, ટ્રસ્ટીશ્રી સભ્ય 
૮. શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા, ટ્રસ્ટીશ્રી સભ્ય 
૯. પ્રા. કનભુાઈ નાયક, ટ્રસ્ટીશ્રી સભ્ય 
૧૦. શ્રી અરતવિંદભાઈ દેસાઈ, ટ્રસ્ટીશ્રી             (િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે) સભ્ય 
૧૧. શ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાવંકર, ટ્રસ્ટીશ્રી       (િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે) સભ્ય 
૧૨. શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ, ટ્રસ્ટીશ્રી                 (િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે) સભ્ય 
૧3. ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર, ટ્રસ્ટીશ્રી  
 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ કાયચિાહક સવિવતની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૭ (૨) તા. ૧૮-૦૯-૨૦૧૭  (૩) તા. ૧૬-૧૦-૨૦૧૭ (૪) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪ 

ઉચ્ર્વિક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્ટ 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

 િહાવિદ્યાલયના બે ડીન વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી  
૨. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, 

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
સભ્ય 

૩. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગજુરાિી તવભાગ, 
ભાષાઓ અન ેસાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

 કુલપવત દ્વારા ત્રણ નક્કી કરાયેલ ગાધંીવિર્ારને અનિુોદનકતાચ િૈક્ષલણક 
તજ્જ્ઞ  

 

૪. ડૉ. અરુણભાઈ દવે, લોકભારિી, સણોસરા સભ્ય 
૫. ડૉ. અતનલભાઈ ગપુ્િા, આઈ. આઈ. એિ., અિદાવાદ સભ્ય 
૬. ડૉ. ભરાયભુાઈ વચ્છરાજાની સભ્ય 
 ય.ુજી.સી. સાથે નક્કી કરેલ સેન્રલ ગિનચિેન્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ 

ગાાઁધીવિર્ારને અનિુોદન કરતા િૈક્ષલણક તજ્જ્ઞ  
 

૭. ય.ુ જી. સી.ના પ્રતિતનતધ  સભ્ય 
 બે અધ્યાપક (એક િાધ્યાપક અને એક સહ-િાધ્યાપક) િારાફરતી 

વસવનયોદરટી િિાણે 
સભ્ય 

૮. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને 
રિિગિિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 

સભ્ય 

૯. ડૉ. ધીરેનભાઈ પટેલ, સહપ્રાધ્યાપક, કમ્પપ્યટૂર તવજ્ઞાન તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ િડંળિાથંી નક્કી કરાયેલ બે સભ્યો  

૧૦. પ્રા. કનભુાઈ નાયક સભ્ય 
૧૧. ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ઉચ્ર્વિક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્ટ સવિવતની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૭  (૨) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૭  (૩) તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૮  
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ઉચ્ર્વિક્ષણ નાણા ંસવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ િડંળિાથંી નક્કી કરાયેલ સભ્યો  
૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 
૩. ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા સભ્ય 
 બે સભ્યો બોડચ ઑફ િેનેજિેન્ટના. તેિાથંી એક સભ્ય િડંળના સભ્ય હોિા 

જોઈએ. 
 

૪. ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 
૫. ડૉ. અતનલભાઈ ગપુ્િા, આઈ. આઈ. એિ., અિદાવાદ સભ્ય 
 સેન્રલ ગિનચિેન્ટ  

૬. ય.ુજી.સી.ના પ્રતિતનતધ સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

 

 

 
નોંધ :  ફાયનાન્સ ઑદફસરની જગ્યા ના હોય તો કુલસલર્િશ્રી િતં્રી તરીકે રહિેે. 

 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ઉચ્ર્વિક્ષણ નાણા ંસવિવતની બેઠક : 
 
(૧) તા. ૦૮-૦૮-૨૦૧૭ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ઉચ્ર્વિક્ષણ વિદ્યાસભા 

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

 ડીન   
૨. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગજુરાિી તવભાગ, ભાષાઓ 

અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
સભ્ય 

૩. ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર તવભાગ, 
સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા,  સભ્ય 

૫. ડૉ. પષુ્પાબહને િોિીયાણી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ 
તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત િા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭) 

સભ્ય 

૬. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, 
વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા 

સભ્ય 

૭. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને 
રિિગિિ તવભાગ, સાદરા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા 
(તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 

સભ્ય 

૮. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, બાયોગૅસ સશંોધન અન ે
સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા 

સભ્ય 

૯. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, 
રાધંેજા, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા 

સભ્ય 

 વિભાગીય અધ્યક્ષ  

૧૦. ડૉ. જસવિંભાઈ પડંયા, તવભાગીય અધ્યક્ષ, હહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અન ેસાહહત્ય 
તવદ્યાશાખા 

સભ્ય 

૧૧. ડૉ. િહબેબૂભાઈ દેસાઈ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ તવભાગ, 
સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૮) 

સભ્ય 

૧૨. ડૉ. િહશેભાઈ ગાિીિ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર, 
સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૧૩. ડૉ. આનદંીબહને પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયય તવભાગ, વ્યાવસાતયક 
અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 
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ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧૪. ડૉ. તવનોદભાઈ પાડં,ે તવભાગીય અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ અને સમહૂપ્રત્યાયન, 
વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૧૫. શ્રી ઉષાબહને પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગહૃતવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ 
તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા 

સભ્ય 

૧૬. ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્યટૂર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન 
અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

 દસ પ્રાધ્યાપક (વિભાગીય અધ્યક્ષ વસિાય)   

૧૭. ડૉ. ગીિાબહને વ્યાસ, સિાજકાયય તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, 
અિદાવાદ 

સભ્ય 

૧૮. ડૉ. ભરિભાઈ જોષી, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 

૧૯. ડૉ. કોહકલાબહને પારેખ, હહન્દી તશક્ષક િહાતવદ્યાલય, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 

૨૦. ડૉ. આરિીબહને કસ્વેકર, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 

૨૧. ડૉ. જગદીશચરં કે. સાવચલયા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક 
તશક્ષણ અન ેરિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા 

સભ્ય 

૨૨. ડૉ. પ્રભદુાસ કાસનુ્રા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક તશક્ષણ 
અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા 

સભ્ય 

૨૩. ડૉ. રાિગોપાલતસિંહ, હહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અન ેસાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 

૨૪. ડૉ. લાલજીભાઈ પટેલ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 

૨૫. ડૉ. પતુનિાબહને હણે, પત્રકારત્વ અને સમહૂપ્રત્યાયન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ 
તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૨૬. ડૉ. શ્રીતનવાસ મતૂિિ, બાયોગસૅ સશંોધન અને સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન 
અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા 

સભ્ય 

 બે રીડર/સહપ્રાધ્યાપક (વસવનયોદરર્ટી િિાણે િારાફરતી) વિભાગીય અધ્યક્ષ 
વસિાય 

 

૨૭. ડૉ. ધીરેનભાઈ પટેલ, કમ્પપ્યટૂર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી 
તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૨૮. ડૉ. ગલુાબભાઈ પટેલ, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા  સભ્ય 
 બે િદદનીિ િાધ્યાપક વિભાગોિાથંી (વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી)  

૨૯. ડૉ. પચૂણિિાબહને ઉપાધ્યાય, ગ્રથંાલય અને િાહહિી તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યાવસાતયક 
અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 

સભ્ય 

૩૦. શ્રી બહંકિભાઈ વસયૈા, સિાજકાયય તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, 
અિદાવાદ 

સભ્ય 
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ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

 ત્રણ સભ્યો (બહારના) વિવિષ્ટ વિર્યના વનષ્ણાત (સસં્થાના નહીં)  
કુલનાયકશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલા.       

 

૩૧. ડૉ. ભરાયભુાઈ વચ્છરાજાની સભ્ય 
૩૨. ડૉ. જગદીશભાઈ અરોરા, ડાયરેક્ટર, ઇન્ફન્લલબનેટ, ગાધંીનગર સભ્ય 
૩૩. ડૉ. તષુારભાઈ શાહ, આણદં સભ્ય 
 િહાવિદ્યાલયના િૈક્ષલણક સેિક ના હોય તેિા વિવિષ્ટ વિર્યના ત્રણ વનષ્ણાત   

૩૪. ડૉ. એસ. આર. દવે, પ્રોફેસર ઍન્ડ હડે, હડપાટય િેન્ટ ઑફ િાઇક્રોબાયોલોજી ઍન્ડ 
બાયોટેક્નૉલોજી, ગજુરાિ યતુનવતસિટી, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૩૫. ડૉ. અશોકભાઈ વૈદ્ય, મુબંઈ સભ્ય 
૩૬. ડૉ. રઘવુીરભાઈ ચૌધરી સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

 

 

 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ઉચ્ર્વિક્ષણ વિદ્યાિાખા સવિવતની બેઠક : 
(૧) ૧૪-૦૬-૨૦૧૭ (૨) ૦૫-૧૦-૨૦૧૭ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ઉચ્ર્વિક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચ 

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

 સાત સભ્યો (વિદ્યાપીઠિાથંી)  
૨. ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 
૩. ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર તવભાગ, 

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
સભ્ય 

૪. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, 
વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૫. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, 
વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાધંજેા 

સભ્ય 

૬. ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્યટૂર તવજ્ઞાન તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૭. ડૉ. શ્રીતનવાસ મતૂિિ, બાયોગસૅ સશંોધન અને સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૮. ડૉ. િનોજભાઈ પરિાર, સિાજકાયય તવભાગ, િ.દે. સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 
 ત્રણ બહારના વિદ્વાન વનષ્ણાત (જેિા ંએક ય.ુજી.સી. તરફથી વનિણકૂ કરેલ 

હોય) 
 

૯. ડૉ. અશોકભાઈ વદૈ્ય, મુબંઈ સભ્ય 
૧૦. શ્રી તવભાબહને ગપુ્િા, િગન સગં્રહાલય, વધાય સભ્ય 
૧૧. ય.ુજી.સી. પ્રતિતનતધ સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
 

 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ઉચ્ર્વિક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચની  
બેઠક : 

(૧)  ૧૪-૦૩-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ગ્રાિસેિા સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 
૩. ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા સભ્ય 
૪. ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રીકુિાર સભ્ય 
૫. ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાવંકર સભ્ય 
૬. ટ્રસ્ટીશ્રી રાધાબહને ભટ્ટ સભ્ય 
 િડંળે નીિેલ અન્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ  

૭. શ્રી અતલુભાઈ પડંયા સભ્ય 
૮. શ્રી અમિૃભાઈ પટેલ, ગ્રાિભારિી સભ્ય 
૯. ડૉ. બહંકિભાઈ, મતુન આશ્રિ સભ્ય 
૧૦. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સયંોજકશ્રી, િ. દે. ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા સભ્ય 
૧૧. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સયંોજકશ્રી, િ.દે. શારીહરક તશક્ષણ સકુંલ, સાદરા (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-

૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૧૨. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, બાયોગસૅ સશંોધન કેન્ર, સાદરા સભ્ય 
૧૩. શ્રી િેજસભાઈ ઠાકર, આચાયયશ્રી, પચંાયિી રાજ િાલીિ કેન્ર, સાદરા સભ્ય 
૧૪. શ્રી રિેશભાઈ પટેલ, વ્યાખ્યાિાશ્રી, ગૌશાળા તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૧૫. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િ. દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા સભ્ય 
૧૬. ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ, કુદરિી તનસગોપચાર કેન્ર, રાધેંજા સભ્ય 
૧૭. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કેન્ર, રાધંજેા સભ્ય 
૧૮. ડૉ. તવષ્ણભુાઈ ગગય, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાધંજેા સભ્ય 
૧૯. ડૉ. રાજુભાઈ ઠાકોર, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 
૨૦. ડૉ. પ્રતવણકુિાર શિાય, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, દેથલી સભ્ય 
૨૧. શ્રી ઉદેતસિંહભાઈ સોલકંી, સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ સભ્ય 
૨૨. શ્રી સરુુચચબહને દેશવાલ, આચાયયશ્રી, શ્રી તશ. ગો. પટેલ કન્યા તવદ્યાલય, ભાળેલ સભ્ય 
૨૩. શ્રી તવતપનભાઈ િકવાણા, સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દેથલી સભ્ય 
૨૪. ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી, કુિાર તવનય િહંદર, અંભટેી સભ્ય 
૨૫. શ્રી જયતંિભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 
૨૬. શ્રી જસિુિીબહને પટેલ, આચાયયશ્રી, ગજૂરાિ કુિાર તવનય િહંદર, અિદાવાદ સભ્ય 
૨૭. શ્રી િેહુલભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :    (૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
િકાિન સવિવત  

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

 િડંળે પોતાના સભ્યોિાથંી વનયકુ્ત કરેલ બે સભ્યો  
૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ સભ્ય 
૩. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 
 િડંળે વનયકુ્ત કરેલ અન્ય બે વ્યક્ક્તઓ  

૪. શ્રી રઘવુીરભાઈ ચૌધરી સભ્ય 
૫. શ્રી િનસખુભાઈ સલ્લા સભ્ય 
 િડંળે વનયકુ્ત કરેલા વિક્ષણ અને સિંોધન વિભાગોના ત્રણ વનયાિકો/ડીન  

૬. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, ગજૂરાિ 
તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ 

સભ્ય 

૭. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૮. તનયાિક, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 
૯. સયંોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 
૧૦. ગ્રથંપાલશ્રી, ગ્રથંાલય તવભાગ, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 
૧૧. તનયાિક, ભારિીય ભાષા સસં્કૃતિ સસં્થાન, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 
૧૨. ડૉ. કુિારપાળભાઈ દેસાઈ તનિતંત્રિ 
૧૩. શ્રી તશચલનભાઈ શકુ્લ તનિતંત્રિ 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ િકાિન સવિવતની બેઠક : 
 

(૧) ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ગ્રથંાલય સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
 િડંળે પોતાનાિાથંી વનયકુ્ત કરેલ બે સભ્યો  

૨. શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ સભ્ય 
૩. શ્રી આયશાબહને પટેલ, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ સભ્ય 
 િડંળે નીિેલ એિી બે અન્ય વ્યક્ક્તઓ જેિા ંએક ગ્રથંાલયિાસ્ત્રના જાણકાર ગ્રથંપાલ હોય  

૪. શ્રી દત્તાતે્રય કુલકણી, ચિહટશ લાઇિેરી, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. શ્રી િનોજ કુિાર, ઇન્ફન્લલબનટે, અિદાવાદ સભ્ય 
 રાજ્જ્ય સરકારના ગ્રથંાલય વ્યિસ્થા અવધકારી (ક્યરેુટર)  

૬. શ્રી કૌતશકભાઈ શાહ સભ્ય 
 ગ્રથંાલયના કાિ અંગે સબંધં ધરાિતા રાજ્જ્ય સરકાર સલૂર્ત બે અવધકારીઓ  

૭. ગ્રથંાલય તનયાિકશ્રી, ગ્રથંાલય તનયાિકશ્રીની કચેરી, જૂની તવધાનસભા, સેકટર-૧૭, 
ગાધંીનગર - ૩૮૨ ૦૧૭ 

સભ્ય 

 વિક્ષણ અને સિંોધન વિભાગોના બધા વનયાિકો  
૮. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા સભ્ય 
૯. ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા  
૧૦. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ  
૧૧. ડૉ. પષુ્પાબહને િોિીયાની, ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવતૃ્ત િા. 

૩૦-૦૪-૨૦૧૭) 
 

૧૨. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા  
૧૩. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત િા. 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
 

૧૪. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા  
૧૫. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાધંેજા  
૧૬. તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સશંોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૭. સયંોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ સભ્ય 
૧૮. ડૉ. િાગીબહને શાસ્ત્રી, તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સસં્કૃતિ સસં્થાન સભ્ય 
૧૯. ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિકશ્રી, પ્રૌઢ તશક્ષણ (એસ.આર.સી.)  સભ્ય 
૨૦. ગ્રથંપાલશ્રી, ગ્રથંાલય, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ગ્રથંાલય સવિવતની બેઠક :  (૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત / વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ સભ્ય 
 વિદ્યાપીઠની ભવૂિ પરના વિદ્યાિાખાઓના ડીન 

૩. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા સભ્ય 
૪. ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા સભ્ય 
૫. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૬. ડૉ. પષુ્પાબહને િોિીયાણી, ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત િા. ૩૦-૦૪-

૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૭. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૮. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત 

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૯. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા સભ્ય 
૧૦. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા સભ્ય 

                                        ગહૃપવત/ગહૃિાતા 
૧૧. શ્રી પ્રદીપભાઈ સોનાર, ગહૃપતિ, અનસુ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૨. શ્રી નટવરસગં ડાભી, ગહૃપતિ, અનસુ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૩. શ્રી જયેશભાઈ વાઘલેા, ગહૃપતિ, અનસુ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૪. શ્રી પ્રતવણભાઈ, ગહૃપતિ, અનસુ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૫. શ્રી રીટાબહને પટેલ, ગહૃિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૬. શ્રી શોભનાબહને શાહ, ગહૃિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૭. શ્રી રિીલાબહને પટેલ, ગહૃિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૮. શ્રી રિેશભાઈ બારોટ, ગહૃપતિ, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૯. શ્રી સદંીપભાઈ ગોસ્વાિી, ગહૃપતિ, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૨૦. શ્રી િોહનભાઈ પટેલ, ગહૃપતિ, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 
૨૧. શ્રી જયેશકુિાર રાવલ, ગહૃપતિ, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 

૨૨. શ્રી સયૂાયબહને ભગોરા, ગહૃિાિા, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 

૨૩. શ્રી ભરિભાઈ પટેલ, ગહૃપતિ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા  સભ્ય 
૨૪. શ્રી ગીિાબહને ભટ્ટ, ગહૃિાિા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૨૫. શ્રી શ્રી હદલતુસિંહ હાલતુસિંહ ઝાલા, ગહૃપતિ, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
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ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૨૬. શ્રી વસિંીબહને પરિાર, ગહૃિાિા, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૨૭. શ્રી હસંાબહને ચૌધરી, ગહૃિાિા, િ.દે.કન્યા છાત્રાલય, રાધેંજા સભ્ય 
૨૮. શ્રી રસીલાબહને દેસાઈ, ગહૃિાિા, િ.દે.કન્યા છાત્રાલય, રાધંેજા સભ્ય 

૨૯. શ્રી જનકરાય પટેલ, ગહૃપતિ, િ.દે. ગ્રાિસવેા સકુંલ, રાધંજેા સભ્ય 

 િડંળે નીિેલ અધ્યાપકો સદહત િધિુા ંિધ ુપારં્ વ્યક્ક્તઓ 
૩૦. ડૉ. દાતિનીબહને શાહ, સિાજકાયય તવભાગ, િ.દે.સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 
૩૧. શ્રી પ્રીતિબહને શકુ્લ, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૩૨. ડૉ. કનભુાઈ વસાવા, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 
૩૩. શ્રી બળદેવભાઈ િોરી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા સભ્ય 
૩૪. શ્રી હકરણભાઈ ચાવડા, લોકતનકેિન, રિનપરુ સભ્ય 

 દરેક છાત્રાલયના િહાિતં્રી  
૩૫. િહાિતં્રી, અનસુ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 

૩૬. િહાિતં્રી, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 

૩૭. િહાિતં્રી, બી.એડ્. છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 

૩૮. િહાિતં્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા છાત્રાલય સભ્ય 

૩૯. િહાિતં્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા છાત્રાલય સભ્ય 

૪૦. િહાિતં્રી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – ભાઈઓ િાટેનુ ંછાત્રાલય સભ્ય 

૪૧. િહાિતં્રી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – બહનેો િાટેનુ ંછાત્રાલય સભ્ય 
૪૨. િહાિતં્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા – બહનેો િાટેનુ ંછાત્રાલય સભ્ય 
૪૩. િહાિતં્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા – ભાઈઓ િાટેનુ ંછાત્રાલય સભ્ય 
 વિભાગીય અધ્યક્ષો (આ સવિવતની બેઠકિા ંઆિવંત્રત તરીકે હાજર રહી િકિે)  
૪૪. ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, રિિગિિ તવભાગ, િ.દે. સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
 

 

 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત/વિદ્યાથી િશ્ન 
વનિારણ સવિવતની બેઠક :  
 

(૧) ૧૨-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
 દહિંદી િર્ાર સવિવત 

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
 દહિંદી ભિનના સરં્ાલક 

૨. સયંોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ સભ્ય 
 િડંળે વનયકુ્ત કરેલ દહિંદી વિર્યના એક અધ્યાપક 

૩. શ્રી અશોકભાઈ પરિાર, હહન્દી તશક્ષક તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
 િડંળે પોતાના સભ્યોિાથંી વનયકુ્ત કરેલ ત્રણ સભ્યો 

૪. ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દેસાઈ સભ્ય 
૫. ટ્રસ્ટીશ્રી િદંાબહને પરીખ સભ્ય 
૬. ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહને પટેલ સભ્ય 
 િડંળ નીિે તે અન્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ 

૭. ડૉ. પષુ્પાબહને િોિીયાણી, ડીન, ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત 
િા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭) 

સભ્ય 

૮. ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ, પ્રાધ્યાપક, હહન્દી તવભાગ, િ.દે.સિાજસેવા સકુંલ, 
અિદાવાદ 

સભ્ય 

૯. તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સસં્કૃતિ સસં્થાન, અિદાવાદ સભ્ય 
 િડંળે વનયકુ્ત કરેલ ત્રણ િર્ારકો 

૧૦. શ્રી બદમઝુ્ઝિા આઈ. પઠાણ, ગોિિીપરુ, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૧. શ્રી રાજુભાઈ પી. ડાગંરવાલા, વલસાડ સભ્ય 
૧૨. શ્રી િનોજભાઈ દેસાઈ, હળપતિ સેવા સઘં, બારડોલી સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવ િતં્રી 
 

 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ દહિંદી િર્ાર સવિવતની બેઠક : 

(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
આદદિાસી સિંોધન તાલીિ કેન્ર સવિવત 

 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 
 કેન્રના વનયાિક  

૨. તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સશંોધન અને િાલીિ કેન્ર સભ્ય 
 ભારત સરકાર/ગજુરાત સરકારના અનસુલૂર્ત જનજાવત વિભાગના િડાઓ   

૩. સચચવશ્રી, આહદજાતિ તવકાસ સભ્ય 
૪. કતિશનરશ્રી, આહદજાતિ તવકાસ સભ્ય 
૫. તનયાિકશ્રી, અનસુચૂચિ જનજાતિ આયોગ, પતિિ તવભાગ સભ્ય 
 િડંળે પોતાનાિાથંી વનયકુ્ત કરેલ બે સભ્યો  

૬. ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા સભ્ય 
૭. ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દેસાઈ સભ્ય 
 િડંળે વનયકુ્ત કરેલા અન્ય બે સભ્યો  

૮. ડૉ. તવનોદભાઈ અગ્રવાલ સભ્ય 
૯. તનયાિકશ્રી, ભાષા કેન્ર, મ.ુ િેજગઢ, જજ. વડોદરા તનિતંત્રિ 
 હોદ્દાની રૂએ  

૧૦. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા તનિતંત્રિ 
૧૧. ડૉ. િહશેભાઈ ગાિીિ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, સિાજિાનવશાસ્ત્ર તવભાગ, 

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
તનિતંત્રિ 

૧૨. ડૉ. કોહકલાબહને પારેખ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 
 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ આદદિાસી સિંોધન અને તાલીિ કેન્ર સલાહકાર 
સવિવતની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
વિદ્યાપીઠ િડંળ નાણા ંસલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા સભ્ય 

૩. ટ્રસ્ટીશ્રી પ્રા. કનભુાઈ નાયક સભ્ય 

૪. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 

૫. ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 

૬. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ આિતંત્રિ 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ વિદ્યાપીઠ િડંળ નાણા ંસલાહકાર સવિવતની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ (૨) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૮ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 
૩. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 

૪. આચાયયશ્રી, સરકારી ઓ. િા. સસં્થા, કુબેરનગર સભ્ય 

૫. જનરલ િેનેજર, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર સભ્ય 

૬. શ્રી હસભુાઈ દેવમરુારી, લોકભારિી, સણોસરા સભ્ય 

૭. ગજુરાિ ઊજાય તવકાસ એજન્સી, ગાધંીનગર સભ્ય 

૮. ગ્રામ્પય ટેક્નૉલોજી સસં્થા, ગાધંીનગર સભ્ય 

૯. તપન્ન્સપાલશ્રી, સરકારી પોચલટેન્ક્નક, અિદાવાદ સભ્ય 

૧૦. િદદનીશ તનયાિકશ્રી, રોજગાર અને િાલીિ, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૧. જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રી, શહરેી તવસ્િાર, એચલસચિજ, અિદાવાદ સભ્ય 

૧૨. શ્રી વેલજીભાઈ પટેલ, ટાઇટતનક એન્ફન્જતનયહરિંગ, રાજકોટ સભ્ય 

૧૩. તનયાિકશ્રી, આઈ. ટી. આઈ., શાહીબાગ સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક : 
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
એસ.સી. / એસ.ટી. સલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર સભ્ય 
૩. ડૉ. િહશેભાઈ ગાિીિ, લાયઝન ઑહફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ સભ્ય 
૪. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, 

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
સભ્ય 

૫. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને 
રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા                           
(તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 

સભ્ય 

૬. ડૉ. તનિેષભાઈ ચૌધરી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૭. ડૉ. અશોકભાઈ પરિાર, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૮. તનયાિક, આહદવાસી સશંોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ એસ.સી./એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક : 

(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ 

 

 

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહને પટેલ સભ્ય 
૩. ડૉ. કોહકલાબહને પારેખ, લાયઝન ઑહફસર, ઓ.બી.સી. સલે સભ્ય 
૪. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગજુરાિી તવભાગ, ભાષાઓ 

અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ 
સભ્ય 

૫. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કેન્ર, 
વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાધંજેા 

સભ્ય 

૬. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા  સભ્ય 
૭. શ્રી ભાતવકકુિાર ચાવડા, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાધેંજા સભ્ય 
૮. તનયાિક, આહદવાસી સશંોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી  િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :   
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 
૩. ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૪. ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૬. ડૉ. પષુ્પાબહને િોિીયાણી, ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત િા. ૩૦-૦૪-

૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૭. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ સભ્ય 
૮. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત    

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૯. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા સભ્ય 
૧૦. તનયાિકશ્રી, રાજ્ય પ્રૌઢતશક્ષણ સસંાધન કેન્ર, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૧. યવુા અતધકારીશ્રી, ક્ષેત્રીય કાયાયલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૨. રાજ્ય સપંકય અતધકારીશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગજુરાિ રાજ્ય સભ્ય 
૧૩. પ્રોગ્રાિ ઑહફસર સભ્ય 
૧૪. તવદ્યાથી સ્વયસંવેક સભ્ય 
૧૫. સયંોજકશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક : 
(૧)  તા. ૧૨-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
કિચર્ારી િશ્ન વનરાકરણ સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દેસાઈ સભ્ય 
૩. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 
૪. શ્રી પીયષૂભાઈ શાહ, નાયબ કુલસચચવ, હહસાબ તવભાગ, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. શ્રી પ્રીતિબહને શાહ, હહસાબ તવભાગ, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સભ્ય 
૬. શ્રી તવરિભાઈ રબારી, િ.દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા  સભ્ય 
૭. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ કિચર્ારી િશ્ન વનરાકરણ સવિવતની બેઠક : 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  

સ્િાિલબંન સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સદુશયનભાઈ આયગંાર સભ્ય 
૩. સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ સભ્ય 

૪. સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દેથલી સભ્ય 

૫. સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા સભ્ય 

૬. સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 

૭. આચાયાયશ્રી, શ્રી તશ. ગો. કન્યા તવદ્યાલય, ભારેલ સભ્ય 

૮. તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાધંેજા સભ્ય 

૯. તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, દેથલી સભ્ય 

૧૦. તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 

૧૧. િહાતવદ્યાલયની છાત્રાલયોના ગહૃપતિ/ગહૃિાિા સભ્ય 

૧૨. ગ્રાિસેવા કેન્રોના ગહૃપતિ/ગહૃિાિા સભ્ય 

૧૩. ઉદ્યોગ તશક્ષક સભ્ય 

૧૪. તવષયતનષ્ણાિ સભ્ય 

૧૫. બધા કેન્રના તવનય િહંદરના આચાયયશ્રી સભ્ય 

૧૬. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ સ્િાિલબંન સવિવતની બેઠક : 
(૧) િા. ૦૪-૦૯-૨૦૧૭ (૨) િા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૮ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ભારતીય ભાર્ા સસં્કૃવત સસં્થાન સલાહકાર સવિવત 

 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહને પટેલ સભ્ય 
૩. ડૉ. રાજેન્રભાઈ પટેલ સભ્ય 
૪. શ્રી સજંયભાઈ ભાવે સભ્ય 
૫. ડૉ. રઘવુીરભાઈ ચૌધરી સભ્ય 
૬. ડૉ. તસિાશં ુયશિરં સભ્ય 
૫. તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સસં્કૃતિ સસં્થાન સભ્ય 
૬. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

 

 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ભારતીય ભાર્ા સસં્કૃવત સસં્થાન સલાહકાર 
સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 

 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
જાતીય સતાિણી સેલ 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહને પટેલ પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ સભ્ય 

૩. ડૉ. આનદંીબહને પટેલ, લાયઝન ઑહફસર, જાિીય સિાિણી સેલ, ગ.ૂ તવ. સભ્ય 
૪. શ્રી સારાબહને બાલદીવાલા સભ્ય 
૫. શ્રી ગીિાબહને પટેલ, અધ્યાતપકા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૬. શ્રી શશીબાલા પજંાબી, અધ્યાતપકા, િ.દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા સભ્ય 
૭. ડૉ. કોહકલાબહને પારેખ, અધ્યાતપકા, હહન્દી તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 

 

 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ જાતીય સતાલણી સેલની બેઠક : 
 

(૧) તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૭ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
બાધંકાિ સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ,  કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાવંકર સભ્ય 

૩. પ્રા. કનભુાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ. દે. સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 

૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 

૫. શ્રી એસ. શભંનુાથન, કાયયપાલક ઇજનેર, સી.પી. ડબલ્ય.ૂડી., અિદાવાદ સભ્ય 

૬. શ્રી સકંલ્પભાઈ, સ્થપતિ પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યતુનવતસિટી સભ્ય 

૭. શ્રી નરેન્રભાઈ ગાધંી, કાયયપાલક ઇજનેર, ટુહરઝિ કોપોરેશન ઑફ ગજુરાિ ચલતિ., 
ગાધંીનગર 

સભ્ય 

૮. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સયંોજકશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, 
સાદરા (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 

તનિતંત્રિ 

૯. ડૉ. કનભુાઈ નાયક, િ.દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા તનિતંત્રિ 

૧૦. ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય, ઇનચાર્જશ્રી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા તનિતંત્રિ 

૧૧. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િ.દે.ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા તનિતંત્રિ 

૧૨. શ્રી રિેશભાઈ ભાહટયા, આંિહરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ તનિતંત્રિ 

૧૩. શ્રી અભભુાઈ રબારી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, જાળવણી તવભાગ, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 

૧૪. શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાધંકાિ તવભાગ, અિદાવાદ તનિતંત્રિ 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી  

 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ બાધંકાિ સવિવતની બેઠક :  

(૧) તા.  ૧૪-૦૯-૨૦૧૭  
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
ખરીદ સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાવંકર સભ્ય 

૩. પ્રા. કનભુાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ .દે. સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 

૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સયંોજકશ્રી, િ. દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 
૬. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સયંોજકશ્રી,  શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, 

સાદરા (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૭. ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય, ઇનચાર્જશ્રી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૮. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િ. દે. ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંેજા સભ્ય 
૯. આંિહરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ તનિતંત્રિ 
૧૦. તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (Proposer) તનિતંત્રિ 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ખરીદ સવિવતની બેઠક :  

(૧)  િા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૭   (૨) િા. ૨૪-૧૧-૨૦૧૭ (૩) ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
િકાન ફાળિણી સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

૨. પ્રા. કનભુાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ. દે. સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 

૩. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 

૪. ડૉ. રીટાબહને પટેલ, ગહૃિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૫. શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાધંકાિ તવભાગ, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સભ્ય 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ િકાન ફાળિણી સવિવતની બેઠક :  

(૧) િા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૭ (૨) િા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ (૩) િા. ૦૬-૧૦-૨૦૧૭   
(૪) િા. ૦૯-૦૧-૨૦૧૮  
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ સસંાધન સલાહકાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ સભ્ય 

૩. શ્રી કાનજીભાઈ પટેલ, લણુાવાડા સભ્ય 

૪. શ્રી નીિાબહને હાડીકર, આનદંી સસં્થા, દેવગઢ બારીયા સભ્ય 
૫. તનયાિકશ્રી, રાષ્ટ્રીય સાક્ષરિા તિશન, િાનવ સસંાધન તવકાસ િતં્રાલય, નવી હદલ્હી સભ્ય 
૬. ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય, ઇનચાર્જશ્રી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 
૭. ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૮. શ્રી ખોડાભાઈ ખતસયા, આચાયયશ્રી, જીવનશાળા, આંબરડી સભ્ય 
૯. તનયાિકશ્રી, સાક્ષરિા અને તનરંિર તશક્ષણ, ગાધંીનગર સભ્ય 
૧૦. સયંકુ્િ તનયાિકશ્રી (િીડીયા), પ્રૌઢતશક્ષણ તનદેશાલય, િાનવ સસંાધન તવકાસ િતં્રાલય, 

નવી હદલ્હી 
સભ્ય 

૧૧. સચચવશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, સચચવાલય, ગાધંીનગર સભ્ય 
૧૨. ડૉ. ભરાય ુવચ્છરાજાની, તનયાિક, સૌરાષ્ટ્ર યતુનવતસિટી, રાજકોટ સભ્ય 
૧૩. ડૉ. િદંાબહને પરીખ, તનયાિકશ્રી, રૂરલ ડવેલપિેન્ટ ઍન્ડ િેનેજિેન્ટ ઇન્ફન્સ્ટટયટૂ, 

ગાધંીનગર 
સભ્ય 

૧૪. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૫. ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિકશ્રી, રાજ્ય પ્રૌઢતશક્ષણ સસંાધન કેન્ર, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૬. ડૉ. ગૌરાગંભાઈ જાની, એસો. પ્રોફેસર, સિાજશાસ્ત્ર તવભાગ, ગજુરાિ યતુન., અિદાવાદ સભ્ય 
૧૭. ડૉ. અરુણભાઈ ગાધંી, સયંોજકશ્રી, તવદ્યાથી રોજગાર પરાિશય એકિ, અિદાવાદ સભ્ય 
૧૮. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, તનયાિકશ્રી, આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ સભ્ય 
 
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ સસંાધન સલાહકાર સવિવતની   
બેઠક :  

 
(૧) િા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ 

 

 

 

 



31 

 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ 
ટેક્ક્નકલ સવિવત 

 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  િતં્રી 
૨. શ્રી એસ. શભંનુાથન, કાયયપાલક ઇજનેર, સી.પી.ડબ્લલ્ય.ૂડી., અિદાવાદ સભ્ય 

૩. શ્રી સકંલ્પભાઈ, સ્થપતિ, પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યતુનવતસિટી સભ્ય 

૪. શ્રી નરેન્રભાઈ ગાધંી, કાયયપાલક ઇજનેર, ટુહરઝિ કોપોરેશન ઑફ ગજુરાિ ચલતિ., 
ગાધંીનગર 

સભ્ય 

૫. શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાધંકાિ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ ટેક્ક્નકલ સવિવતની બેઠક : 

(૧) તા. ૨૧-૦૭-૨૦૧૭ 
 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
આરોગ્ય તબીબીની સવિવત 

 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ડૉ. સરુભીબહને લેઉવા, ચીફ િેહડકલ ઑહફસર, િોરારજીભાઈ દેસાઈ ધાિ, અિદાવાદ સભ્ય 

૩. ડૉ. ધિશેભાઈ પટેલ, ચીફ િેહડકલ ઑહફસર, કુદરિી ઉપચાર કેન્ર, રાધેંજા સભ્ય 

૪. ડૉ. નૈનેશભાઈ વસાવા, તસતનયર િેહડકલ ઑહફસર, સાદરા સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

 

 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક : 
 

(૧) િા. ૧૧-૦૫-૨૦૧૭ 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ  
શ્રી િહાદેિ દેસાઈ સિાજસેિા પરુસ્કાર સવિવત 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

શ્રી િહાદેિ દેસાઈ સિાજસેિા પરુસ્કાર : ૨૦૧૭ પસદંગી સવિવત 
૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી કનભુાઈ નાયક સભ્ય 

૩. ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ સભ્ય 

૪. ડૉ. િોિીભાઈ પટેલ સભ્ય 
૫. શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાહ સભ્ય 
૬. શ્રી દલપિભાઈ પહઢયાર સભ્ય 
૭. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવતૃ્ત 

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૮. શ્રી જલદીપભાઈ ઠાકર (વષય ૨૦૧૬ના પરુસ્કૃિ પદવીધારી) સભ્ય 
૯. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ િહાદેિ દેસાઈ સિાજસેિા પરુસ્કાર : ૨૦૧૭ પસદંગી 
સવિવતની બેઠક :  િા. ૨૩-૦૮-૨૦૧૭ 

િહાદેિ દેસાઈ સિાજસેિા પરુસ્કાર : ૨૦૧૬ નાિાકંન સવિવત 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િદંાબહને પરીખ  
૩. ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ સિાજસેવા સકુંલ, અિદાવાદ સભ્ય 

૪. ડૉ. િોિીભાઈ પટેલ, પ્રમખુશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સઘં, અિદાવાદ સભ્ય 

૫. ડૉ. કાન્ન્િભાઈ પરિાર, િતં્રીશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સઘં, અિદાવાદ સભ્ય 
૬. ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ સભ્ય 
૭. ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ 

તવભાગ, સાદરા (તનવતૃ્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭) 
સભ્ય 

૮. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, સાદરા સભ્ય 

૯. ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, તવભાગીય અધ્યક્ષી, સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા સભ્ય 

૧૦. ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સયંોજકશ્રી, િહાદેવ દેસાઈ ગ્રાિસેવા સકુંલ, રાધંજેા સભ્ય 

૧૧. ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ િહાદેિ દેસાઈ સિાજસેિા પરુસ્કાર : ૨૦૧૭ 
નાિાકંન સવિવતની બેઠક :  (૧) તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૭ 
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કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવત, દેથલી 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 

૩. હડસ્ટ્રીક્ટ ડેવલપિને્ટ ઑહફસર, નાબાડય બનૅ્ક, ખડેા સભ્ય 

૪. પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી, આત્િા, ઠાસરા, ખડેા સભ્ય 

૫. રેન્જ ફોરેસ્ટ ઑહફસરશ્રી, વન તવભાગ, િાિર સભ્ય 

૬. નાયબ તનયાિકશ્રી, જિીન સરંક્ષણ, નહડયાદ સભ્ય 

૭. િાન્ચ િનેેજરશ્રી, ગજુરાિ રાજ્ય વીજ તનગિ, નહડયાદ સભ્ય 

૮. ઉદેતસિંહ જે. સોલકંી, સયંોજકશ્રી, ગ્રાિસવેા કેન્ર,  બોચાસણ સભ્ય 

૯. તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયાિકશ્રી, આણદં કૃતષ યતુનવતસિટી, આણદં સભ્ય 

૧૦. બને્ક િનેજેરશ્રી, યતુનયન બૅંક ઑફ ઇન્ન્ડયા, ખાડંલી, િા. િાિર, જજ. ખડેા સભ્ય 

૧૧. નાયબ ખેિી તનયાિકશ્રી, તવસ્િરણ, નહડયાદ સભ્ય 

૧૨. નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, નહડયાદ સભ્ય 

૧૩. શ્રી તવતપનભાઈ િકવાણા, સચંાલકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દેથલી સભ્ય 

૧૪. જજલ્લા ખિેીવાડી અતધકારીશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ, નહડયાદ સભ્ય 

૧૫. નાયબ તનયાિકશ્રી, પશપુાલન, જજલ્લા પચંાયિ, નહડયાદ સભ્ય 

૧૬. શ્રી િહેુલભાઈ પટેલ, સચંાલકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર,  ભલાડા સભ્ય 

૧૭. નાયબ કાયયપાલક ઇજનરેશ્રી, નહડયાદ તસિંચાઈ પટેા તવભાગ, નહડયાદ સભ્ય 

૧૮. સશંોધન વજૈ્ઞાતનક, મખુ્ય ચોખા સશંોધન કેન્ર, નવા ગાિ સભ્ય 

૧૯. લીડ બૅંક િનેજેરશ્રી, બેંક ઑફ બરોડા, નહડયાદ સભ્ય 

૨૦. સચંાલકશ્રી, જનતશક્ષણ સવેા સતિતિ, લીંબાચી, ખડેા સભ્ય 

૨૧. િાન્ચ િનેેજરશ્રી, િધ્યસ્થ સહકારી બૅંક, લીંબાચી, ખડેા  સભ્ય 

૨૨. નાયબ કાયયપાલક ઇજનરેશ્રી, િહી તસિંચાઈ યોજના, લીંબાચી, ખડેા સભ્ય 

૨૩. જનરલ િનેજેરશ્રી, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર, નહડયાદ સભ્ય 

૨૪. સચંાલકશ્રી, ઇન્ન્ડયન સોસાયટી ફોર પોપ્યલુેશન એજ્યકેુશન, અિદાવાદ સભ્ય 

૨૫. જજલ્લા વનસરંક્ષકશ્રી, વન તવભાગ, નહડયાદ સભ્ય 

૨૬. સરપચંશ્રી, દેથલી સભ્ય 

૨૭. તવષ્ણભુાઈ શાિજીભાઈ પટેલ, ખડેૂિ પ્રતિતનતધ, િાચલે સભ્ય 

૨૮. શ્રી બચેરભાઈ પરિાર, ખડેૂિ પ્રતિતનતધ, િાચલે સભ્ય 

૨૯. શ્રી બકુલાબહને કાતંિભાઈ પટેલ, િાલાવાડી સભ્ય 

૩૦. શ્રી નીતિકાબહને હસમખુભાઈ જાની, િાલાવાડી સભ્ય 

૩૧. શ્રી કનભુાઈ હકશનભાઈ સોલકંી, દેથલી સભ્ય 

૩૨. શ્રી િફિભાઈ ચતરુભાઈ ગોહહલ, ફહરયારાપરુા સભ્ય 

૩૩. તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાધંેજા સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :  
(૧) િા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 
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કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવત, રાધેંજા 

 
ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 

૩. તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયાિકશ્રી, સરદાર કૃતષનગર દાિંીવાડા કૃતષ યતુન., દાિંીવાડા, જજ. બનાસકાઠંા સભ્ય 

૪. ડાયરેક્ટર હરસચય, સરદાર કૃતષનગર દાિંીવાડા કૃતષ યતુન., દાિંીવાડા, જજ. બનાસકાઠંા સભ્ય 

૫. ડે. ડાયરેક્ટરશ્રી (તવસ્િરણ), સરદાર કૃતષનગર દાિંીવાડા કૃતષ યતુન., દાિંીવાડા,  જજ. બનાસકાઠંા સભ્ય 

૬. જનરલ િેનેજરશ્રી, ગાધંીનગર ડેરી, િધરુ, સેક્ટર-૨૫, ગાધંીનગર સભ્ય 

૭. નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, એિ.એસ. ચબન્લ્ડિંગ બહિુાળી ભવન, છઠ્ઠો િાળ, ડી તવિંગ, સેક્ટર-૧૧, 

ગાધંીનગર 
સભ્ય 

૮. જજલ્લા પશપુાલન અતધકારીશ્રી, જજલ્લા પચંાયિ કચેરી, સેક્ટર-૧૭, ગાધંીનગર સભ્ય 

૯. જજલ્લા વનસરંક્ષકશ્રી, વન તવભાગ ઘ-૪, સકયલ પાસે, સેક્ટર-૧૭, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૦. તનયાિકશ્રી, ગ્રાિતવકાસ એજન્સી, એિ.એસ. ચબન્લ્ડિંગ, પતથકાશ્રિની પાસે, સેક્ટર-૧૧, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૧. લીડ િેનેજરશ્રી, દેના બેંક, સેક્ટર-૧૬, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૨. શ્રી ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, ઑલ ઇન્ન્ડયા રેહડયો, આકાશવાણી, નવરંગપરુા, અિદાવાદ સભ્ય 

૧૩. ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, દૂરદશયન કેન્ર, થલિેજ ટેકરા, અિદાવાદ સભ્ય 

૧૪. જજલ્લા પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી, ગજુરાિ પ્રદેશ પચંાયિ પહરષદ ભવન, બીજા િાળે, જજલ્લા 
પચંાયિની બાજુિા,ં વોટરશેડ ડેવલપિેન્ટ યતુનટ, ગાધંીનગર 

સભ્ય 

૧૫. જજલ્લા ખેિીવાડા અતધકારી, જજલ્લા પચંાયિ, સેક્ટર-૧૭, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૬. શ્રીિિી જશીબહને રિેશભાઈ પટેલ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, પ્રજાપતિવાસ, ગ્રાિપચંાયિ પાસે, મ.ુ પો. 
વાસન, િા. જજ. ગાધંીનગર 

સભ્ય 

૧૭. શ્રી શાિળભાઈ પ્રભદુાસ પટેલ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, ઠે. સ્વાિીનારાયણ િહંદર પાસે, મ.ુ પો. જાખોરા, 
િા. જજ. ગાધંીનગર 

સભ્ય 

૧૮. ડેપ્યટુી ડાયરેક્ટર (તવસ્િરણ), સેક્ટર-૧૫, જિીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા, ગાધંીનગર સભ્ય 

૧૯. શ્રીિિી સધુાબહને ભીખાભાઈ પટેલ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, ઠે. દૂધ સહકારી ડેરી પાસે, મ.ુ પો. પેથાપરુ, 

િા. જજ. ગાધંીનગર 
સભ્ય 

૨૦. શ્રી વસ્િાભાઈ સેધીદાસ પટેલ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, મ.ુ પો. પલીયડ, િા. કલોલ,   જજ. ગાધંીનગર સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ િતં્રી 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : 
(૧) િા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 
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કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવત, અંભેટી 
 

ક્રિ સભ્યનુ ંનાિ  

૧. પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ  પ્રમખુ 

૨. ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ સભ્ય 

૩. ઝોનલ પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર (ઝેડપીડી) સભ્ય 

૪. ડાયરેક્ટર ઑફ એક્સટેન્શન એજ્યકેુશન, એનએય,ુ નવસારી સભ્ય 

૫. હડસ્ટ્રીક્ટ એચગ્રકલ્ચર ઑહફસર, વલસાડ સભ્ય 

૬. લીડ બૅંક, બેંક ઑફ બરોડા, વલસાડ સભ્ય 

૭. ઓલ ઇન્ન્ડયા રેહડયો, દિણ સભ્ય 

૮. રૂરલ ટેક્નોલોજી ઇન્ફન્સ્ટટયટૂ, પારડી સભ્ય 

૯. હડસ્ટ્રીક્ટ સાયન્સ સેન્ટર, ધરિપરુ સભ્ય 

૧૦. હડસ્ટ્રીક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેન્ટર, વલસાડ સભ્ય 

૧૧. ડાયરેક્ટર ઑફ આત્િા પ્રોજેક્ટ, વલસાડ સભ્ય 

૧૨. જશોદા નરોિિ ટ્રસ્ટ, પારડી, એનજીઓ સભ્ય 

૧૩. જનતશક્ષણ સસં્થાન, અંભેટી, એનજીઓ સભ્ય 

૧૪. દેવભુાઈ આર. જાદવ, ખુટંલી, કપરાડા સભ્ય 

૧૫. તનલેશભાઈ કે. પાટીલ, અરનાલા, પારડી સભ્ય 

૧૬. રિીલાબેન ડી. પટેલ, કરાયા, કાપરડી સભ્ય 

૧૭. પષુ્પાબેન ડી. પટેલ, સખુાલા, કાપરડી સભ્ય 

૧૮. ભાનાભાઈ વી. પટેલ, અંભેટી, કપરાડા સભ્ય 

૧૯. િેમ્પબર સેકે્રટરી, પ્રોગ્રાિ કૉ-ઑહડિનેટર, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 

૨૦. ગજુરાિ લેન્ડ ડેવલપિેન્ટ કોપોરેશન, ધરિપરુ સભ્ય 

૨૧. ફોરેસ્ટ હડપાટય િેન્ટ, વલસાડ સભ્ય 

૨૨. વસધુારા ડેરી, અલીપોર સભ્ય 

૨૩. ડાયરેક્ટર, ગ્રાિ સેવા કેન્ર, અંભેટી સભ્ય 

 ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ િતં્રી 
 
 

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળેલ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :  

 

(૧) િા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૮ 
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ફેકલ્ટીના ડીનની િાદહતી 
ક્રિ ફેકલ્ટી ડીનનુ ંનાિ હોદ્દો સિયગાળો 
૧. ભાષાઓ અને સાહહત્ય 

તવદ્યાશાખા 
(Faculty of Language 
and Literature 

ડૉ. ઉષાબહને 
ઉપાધ્યાય 

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય 
અધ્યક્ષ, ગજુરાિી 

તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨. સાિાજજક તવજ્ઞાન 
તવદ્યાશાખા 
(Faculty of Social 
Science) 

ડૉ. તનતિષાબહને 
શકુ્લ 

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય 
અધ્યક્ષ, 

ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર  
તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩. તશક્ષણ તવદ્યાશાખા  
(Faculty of Education 

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ 
પડંયા 

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય 
અધ્યક્ષ, તશક્ષણ 

તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૪. ગાધંીદશયન અભ્યાસક્રિ 
તવદ્યાશાખા 
(Faculty of Gandhian 
Studies) 

ડૉ. પ્રેિ આનદં તિશ્રા પ્રાધ્યાપક 
તવભાગીય અધ્યક્ષ, 
ગાધંીદશયન તવભાગ 

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭ થી 
િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ 

૫. વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ 
તવદ્યાશાખા (Faculty of 
Professional Studies) 

ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર પ્રાધ્યાપક 
તવભાગીય અધ્યક્ષ, 

આજીવન તશક્ષણ અને 
તવસ્િરણ તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૬. શારીહરક તશક્ષણ અને 
રિિગિિ તવદ્યાશાખા 
(Faculty of Physical 
Education and Sports) 

ડૉ. પ્રભદુાસ કાસનુ્રા પ્રાધ્યાપક 
તવભાગીય અધ્યક્ષ, 
શારીહરક તશક્ષણ અને 
રિિગિિ તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી 

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

૭. તવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજિ 
તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા 
(Faculty of Science and 
Applied Science) 

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ પ્રાધ્યાપક 
તવભાગીય અધ્યક્ષ, 
સકૂ્ષ્િજીવાણ ુતવજ્ઞાન 

તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૮. વ્યવસ્થાપન અને 
પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન 
તવદ્યાશાખા (Faculty of 
Management and 
Technology 

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ પ્રાધ્યાપક, 
તવભાગીય અધ્યક્ષ, 
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન 

તવભાગ 

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
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વિભાગીય અધ્યક્ષની િાદહતી 
ક્રિ વિભાગનુ ંનાિ વિભાગીય અધ્યક્ષનુ ંનાિ સિયગાળો 
૧. ગજુરાિી તવભાગ ડૉ. ઉષાબહને ઉપાધ્યાય િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૨. હહન્દી તવભાગ ડૉ. જસવિંભાઈ પડંયા િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૩. ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર તવભાગ ડૉ. તનતિષાબહને શકુ્લ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૪. ઇતિહાસ તવભાગ ડૉ. મુજંાલભાઈ ભીિડાદકર િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮થી 

િા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 
૫. સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર 

તવભાગ 
ડૉ. િહશેભાઈ ગાિીિ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૬. તશક્ષણ તવભાગ 

 
ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૭. હહન્દી તશક્ષક તવભાગ ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પડંયા િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૮. ગાધંીદશયન તવભાગ 

 
ડૉ. પ્રેિ આનદં તિશ્રા િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭થી 

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ 
૯. આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ તવભાગ ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૦. સિાજકાયય તવભાગ ડૉ. આનદંીબહને પટેલ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૧. પત્રકારત્વ અને સમહૂપ્રત્યાયન તવભાગ ડૉ. તવનોદભાઈ પાડં ે િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૨. શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ 

તવભાગ 
ડૉ. પ્રભદુાસ કાસનુ્રા િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી 

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
૧૩. બાયોગેસ સશંોધન અને સકૂ્ષ્િજીવાણ ુ

તવજ્ઞાન તવભાગ 
ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૪. ગહૃતવજ્ઞાન તવભાગ શ્રી ઉષાબહને પટેલ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૫. ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧૬. કમ્પપ્યટૂર તવજ્ઞાન તવભાગ ડૉ. અજયભાઈ પરીખ િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧ 
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મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સકુંલ, અમદાવાદ 

 
અ. વર્ષ  ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય  (પ રાંગત કક્ષ ) :  ૩૬૦  

બ. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બસેન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય  (પ રાંગત કક્ષ ) : ૩૫૮   
શૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી : 

ક્રમ હોદ્દો સખં્યા 
૧. પ્રોફેસર ૧૫  
૨. એસોસીએટ પ્રોફેસર ૧૦  
૩. આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ૧૪  

 કુલ ૩૯  
ણિનશૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી : 

ક્રમ હોદ્દો સખં્યા 
૧. સેક્સનઑફફસર ૦૧ 

૨. આવસસ્ટન્ટ ૦૧ 
૩. ય.ુડી.સી. ૦૧ 
૪. એલ.ડી.સી. ૦૧ 
 કુલ ૦૪ 

 

વવદ્ય પીઠન  આદ્ય પફરસરમ ાં આવેલુાં  મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલ ઉચ્ચ વશક્ષણનુાં મહત્વનુાં વવદ્ય લય છે. 
સમ જસેવ ને લગત  મોટ  ભ ગન  વવર્યોન  અભ્ય સક્રમોમ ાં અહીં એમ.એ. (મ સ્ટર ઇન આર્ટષસ), એમ.ફફલ. અન ે
પીએચ. ડી. સધુીનો અભ્ય સ ર્થઈ શકે છે. વવશ્વવવદ્ય લય અનદુ ન આયોગન  વનયમો અનસુ ર અહીં એમ.ફફલ. અને 
પીએચ.ડી.મ ાં પ્રવેશની ક યષવ હી ર્થ ય છે. 

વવવવધ વવદ્ય શ ખ ન  વવદ્ય ર્થીઓ, સાંયોજકશ્રી, વશક્ષકો અને બબનશૈક્ષબણક સેવકો સૌ સ ર્થે મળીને પ્ર ર્થષન  અન ે
ક ાંતણ કરે છે. સવ રની ૧૧ ર્થી ૧૧.૪૫ દરમ્ય ન ઉપ સન  ખાંડમ ાં વવવવધ પ્રવવૃિઓ ર્થ ય છે. 
૧. મહમેાન વક્તાઓએ આપેલ ભાષિ : 

દેશ-વવદેશન  અનેક મહમે નો જ્ય રે વવદ્ય પીઠ આવે છે ત્ય રે તઓે મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલ, 
અમદ વ દની ઉપ સન મ ાં જરૂર આવે છે. ૫૫૦ર્થી વધ ુ વવદ્ય ર્થી અને વશક્ષકગણન ે એક સ ર્થે પ્ર ર્થષન  અને ક ાંતણ 
કરત  જોઈને તઓે અચાંબો જરૂર પ મે છે, તો સ ર્થોસ ર્થ એક પ્રક રની અહોભ વ અને ધન્યત ની લ ગણી અનભુવે છે. 

ગતવર્ષ દરમ્ય ન આવેલ મહમે નોએ પય ષવરણ, ગ ાંધીવવચ ર, સવષધમષ સમભ વ, સ ફહત્ય, આરોગ્ય, યોગ, 
વ્યસન-મકુ્ક્ત અન ેમફહલ  સશક્ક્તકરણ, જીએસટી, ફડજજટલ વ્યવહ રો  જેવ  વવર્યો પર વ્ય ખ્ય ન આપ્ય  હત . વર્ષ 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન બહ રન  તજ્ઞો દ્વ ર  કુલ ૬૫ જેટલ ાં વ્ય ખ્ય નો લેવ મ ાં આવલે  છે.  

ભ રત ખ તેન  ઇઝર યેલન  ર જદૂત ‘સીમોન’ ગજૂર ત વવદ્ય પીઠની મલુ ક તે જાન્યઆુરી મ સમ ાં આવ્ય  
હત . તેઓએ ગ ાંધીજીન  અફહિંસ  અને સત્ય ગ્રહ વવશેની વ ત વવભ ગન  વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે કરી હતી. ડફેરલ ડવેવલ્સ 
ય.ુએસ. ક ઉન્સેલરે પણ ત . ૨૨/૦૩/૨૦૧૮ન  રોજ વવદ્ય ર્થીઓન ેઉપયોગી ર્થ ય તેવી વ ત કરેલ હતી.    

૨. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા વાચંન: 
આ પ્રવવૃિ પત્રક રત્વ વવભ ગન  ડૉ. અવશ્વનભ ઈ ચૌહ ણ સાંભ ળે છે. પ્ર ર્થષન મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ વવવવધ વવર્યો 

પર વ ાંચન કરે તે મ ટે તેમને મ ગષદશષન અપ ય છે. મોટ  ભ ગે કોઈ ઘટન , દુઘષટન , વ્યક્ક્તવવશેર્નો જન્મફદન કે 

મતૃ્યવુતવર્થ જેવ  ફદવસને ધ્ય નમ ાં ર ખીને વવદ્ય ર્થીઓ સ મગ્રી એકવત્રત કરી, સાંકબલત કરીને વ ાંચે છે. શ્રી અવશ્વનભ ઈ 
પણ વવવવધ મહ નભુ વોન  પફરચય અને લખ ણો વ ાંચવ , ચચ ષ કરવી, વવવવધ સ્પધ ષઓની જાહરે ત કરવી અને તે 
મ ટે મ ગષદશષન આપવ નુાં ક મ ઉપ સન  ખાંડમ ાં સાંભ ળે છે.  
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૩. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા સચૂના સચંાલન અને કાયયક્રમ સચંાલન : 
વવદ્ય ર્થીઓન ે ત લીમ મળે એ હતેરુ્થી ઉપ સન મ ાં ર્થત  મોટ  ભ ગન  ક યષક્રમોમ ાં સાંચ લન કરવ નુાં ક મ 

વવદ્ય ર્થીઓન ેઅને વગષપ્રવતવનવધઓને સોંપવ મ ાં આવે છે. 
  તમ મ વવદ્ય ર્થીઓ અન ેઅધ્ય પકોને એક સ ર્થ ેકોઈ મહત્વની સચૂન  આપવ ની હોય ત્ય રે પણ એ ક મ 
ઉપ સન  ખાંડમ ાં વવદ્ય ર્થીઓ કરે છે. 
૪. દસ્તાવેજી ણચત્રોનુ ંવનદશયન : 

ગજૂર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ, ગજૂર ત વવદ્ય પીઠની ગ્ર મ જીવન પદય ત્ર , અમદ વ દનો ઇવતહ સ, સ્વચ્છત  
અબભય ન, ગ ાંધીજયાંતી,  સત્યમેવ જયતે જેવ  દસ્ત વજેી બચત્રો ઉપ સન  ખાંડમ ાં બત વવ મ ાં આવે છે અને તે અંગ ે
ચચ ષ પણ કરવ મ ાં આવે છે. સ્વચ્છ નાિા ંઅણભયાન અંતગષત આવકવેરા વવભાગ દ્વ ર  ત . ૦૫/૧૦/૨૦૧૭ન  રોજ 
ઉપ સન  ખાંડમ ાં સફળ ક યષક્રમનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમ ાં ૫૦૦ર્થી ૫૫૦ વવદ્ય ર્થીઓ તર્થ  વશક્ષકોએ ભ ગ 
લીધો હતો અને તેઓને ખબૂ જ અગત્યની મ ફહતી મળી હતી. વવદ્ય ર્થીઓને મ ફહતી મળી રહ ેતે મ ટે કેન્ર સરક રની 
વખતોવખત ર્થઈ આવતી સચૂન  મજુબ વવવવધ ક યષક્રમોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં અને તેમને શીખવવ મ ાં 
આવ્યુાં હત ુાં.  

૫. વવશેષ મહમેાનોના ંવ્યાખ્યાનોનુ ંજીવતં પ્રસારિ : 
કેટલ ક ક યષક્રમો એવ  પણ હોય છે જેમ ાં કુલન યકશ્રી, કુલસબચવશ્રી અને સાંયોજક્શ્રી તર્થ  મખુ્ય વક્ત  

અમદ વ દ પફરસરમ ાં આવ્ય  હોય અને તમ મ પફરસરની ઉપ સન મ ાં બેઠેલ  લોકો સધુી એ વ ત એ જ સમયે પહોંચ ે
તે જરૂરી હોય, તેવ  સાંજોગોમ ાં મ.દે. અમદ વ દન  ઉપ સન  ખાંડમ ાંર્થી ક યષક્રમનુાં જીવાંત પ્રસ રણ ર્થ ય છે અને દરેક 
પફરસરન  સૌ કોઈ જોડ ય છે. ટ્રસ્ટીશ્રી મ ઇકલભ ઈ મઝગ ાંવકરનુાં  ‘’બદલ તી ટેક્નોલોજી બદલ ત  વ્યનસ યો’’ 
પરન  વ્ય ખ્ય નનુાં ત . ૧/૨/૨૦૧૮ન  રોજ તમ મ પફરસરમ ાં જીવાંત પ્રસ રણ કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં.         

૬. મેહમાનો અને સયંોજક્રીના વ્યાખ્યાનો: 
મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલન  સાંયોજક્શ્રી કમલેશભ ઈ પટેલ ગજૂર ત વવદ્ય પીઠન  ઇવતહ સ અંગે, પવૂષ 

કુલન યકો અંગે, પવૂષકુલપવતઓ અંગે, વવદ્ય પીઠે કરેલ  સ મ જજક સેવ ન ાં ક યો જેવ  કે પરૂ ર હત ક મગીરી, ગ મડ ાંન ુાં 
પનુવષસન, ભકૂાંપ ર હત ક મગીરી, વવદ્ય પીઠે કરેલ  સ મ જજક સવેક્ષણ, આવર્થિક સવકે્ષણ, વવદ્ય પીઠન  સમય ાંતરે ચ લત  
લ ાંબ  પ્રવ સો અને તે દરમ્ય ન ર્થતુાં વશક્ષણ જેવ  વવવવધ વવર્યો પર સમય ાંતરે સાંવ દ કરત  રહ ેછે. તેઓ વવદ્ય ર્થીઓને 
વશસ્ત, વનયવમતત , ખ દી, ક ાંતણ, પ્ર ર્થષન  અને સમહૂજીવન અંગે અવ રનવ ર મ ગષદશષન આપત  રહ ેછે.  

‘આધવુનક વવશ્વમ ાં ખ દીનુાં મહત્વ’ વવશે  શ્રી માંદ બેન પરીખે ત .૭/૯/૧૭ન  રોજ વવસ્ત રપવૂષક વવદ્ય ર્થીઓને 
મ ફહતી આપેલ હતી.                 

૭. રમતોત્સવ: 
મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલનો રમતોત્સવ દર વર્ ેઘણુાં કરીને જાન્યઆુરી મફહન મ ાં યોજાય છે. આ વર્ ે

ત .૧૩/૧૨/૨૦૧૭ન  રોજ રમતોત્સવનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમ ાં વવવવધ રમતગમત અને સ્પધ ષઓનુાં 
આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં. વવદ્ય પીઠન  રમતોત્સવમ ાં અહીંર્થી જીતેલ  વવજેત ઓ ભ ગ લ ેછે. દર વર્ ેયજમ ન 
તરીકે અલગ અલગ પફરસર અને સાંકુલ દ્વ ર  જવ બદ રી સાંભ ળવ મ ાં આવે છે. આ રમતોત્સવમ ાં વવવવધ અંતરની 
દોડ, લ ાંબો કદૂકો, ઊંચો કુદકો, વોલીબોલ, કબડ્ડી, ખો-ખો, બેડવમન્ટન, ટેબલ ટેવનસ, ગોળ ફેંક, ચક્રફેંક, બરછીફેંક  જેવી 
રમતો યોજાય છે. ગજૂર ત વવદ્ય પીઠમ ાંર્થી દર વર્ે આંતર વવશ્વવવદ્ય લય કક્ષ એ અને ર જ્યકક્ષ એ વવદ્ય ર્થીઓ ભ ગ 
લે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલન  કુલ ૧૨ વવદ્ય ર્થીઓએ આંતર યવુનવવસિટી કક્ષ એ 
વવવવધ રમતોમ ાં ભ ગ લીધેલ હતો. 

આ ઉપર ાંત યવુ  મહોત્સવનુાં આયોજન પણ ત . ૨૦/૦૨/૨૦૧૮ન  રોજ કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમ ાં જુદી 
જુદી ૧૧ સ્પધ ષઓ ર ખવ મ ાં આવલે હતી. વવદ્ય ર્થીઓએ ખબૂ જ ઉત્સ હપવૂષક ભ ગ લીધો હતો. ત . ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ન  
રોજ ‘રસોત્સવ’ નુાં પણ આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમ ાં તમ મ વવભ ગન  વવદ્ય ર્થીઓનો ખબૂ જ સ રો પ્રવતભ વ 
જોવ  મળેલ હતો.  
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૮. ગ્રામજીવન પદયાત્રા : 
વવદ્ય પીઠની ઓળખ સમી આ ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ, અધ્ય પકો અન ેસેવકો ગ મડ મ ાંર્થી શીખવ ને અર્થ ેચ રર્થી 

પ ાંચ ફદવસની ય ત્ર  કરે છે. આ દરમ્ય ન તઓે ગ્ર મવ સીઓની હ જતોન ેજાણ ેછે, તેમની સમસ્ય ઓ અંગ ેવવગતો 
એકઠી કરે છે, તેમની આવકન ાં સ ધનો અને જાવકન ાં ક રણોની મ ફહતી મેળવે છે. દરેક પ્રદેશની કૃવર્ની પદ્ધવતઓ 
અને જરૂફરય તો જુદી હોય છે. ભ રતમ ાં કૃવર્ એ અર્થષતાંત્રનો એક આધ ર અન ે સમ જજીવનનુાં કેન્ર હોઈ કૃવર્ન  
વૈવવધ્યને સમજવુાં જરૂરી છે. 

ગ મડ મ ાં રહલેો વવદ્ય ર્થી પણ ભ ગ્યે જ પોત ન  ગ મને સાંપણૂષપણે જાણતો હોય છે. આર્થી આ પદય ત્ર  
દરમ્ય ન વવદ્ય ર્થીઓ પોતે જાત અનભુવર્થી ગ્ર મજીવનને જુએ છે અને સમજે છે. 

આ પદય ત્ર  દરમ્ય ન વવદ્ય ર્થીઓ પ્ર ર્થવમક શ ળ મ ાં વગો લે છે અને ગ મસફ ઈન ાં કયો પણ કરે છે. ગ્ર મજનો 
સ ર્થે સહભ ગી ર્થઈને ર્થતી આ ગ્ર મજીવન ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ જ્ય રે વ્યસનમકુ્ક્ત અને અંધવવશ્વ સનુાં વનદશષન કરત  
ક યષક્રમો કરે છે ત્ય રે આખુાંયે ગ મ તેમની સ રે્થ આનાંદ લે છે. એ રીતે વવદ્ય પીઠ અને તેન  વવદ્ય ર્થીઓ મ ત્ર ગ મ 
સ ર્થે નર્થી જોડત  પણ એ ગ મમ ાંર્થી આવન રો ભવવષ્યનો વવદ્ય ર્થી શોધી તેની સ ર્થે દોસ્તી પણ કરત  આવે છે. વષય 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલન  વવભ ગો અને વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર  જુદ  જુદ  જજલ્લ ન  કુલ ૧૭ 
જજલ્લાઓના ૮૦ર્થી વધ ુગ મોમ ાં પદય ત્ર  કરવ મ ાં આવેલ હતી. 
૯. પહરસવંાદ ખડંમા ંર્થતા ંકાયયક્રમો: 

મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલન  પફરસાંવ દ ખાંડમ ાં વવવવધ વવર્યોન  પફરસાંવ દ, વગષપ્રવતવનવધઓ સ ર્થેની 
બેઠકો, પીએચ.ડી.ન  વવદ્ય ર્થીઓની મૌબખક પરીક્ષ , અધ્ય પકો સ રે્થની બેઠકો અને જુદી જુદી બબનસરક રી સાંસ્ર્થ ઓ 
કે સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્ર્થ ઓન  ક યષક્રમો યોજાય છે.  

૧૦.  અણભમખુતા કાયયક્રમ : 
વર્ષની શરૂઆતમ ાં વવવવધ વવદ્ય શ ખ મ ાંર્થી  આવત  અને વવવવધ વવશ્વવવદ્ય લયોમ ાંર્થી આવત  વવદ્ય ર્થીઓન ે

વવદ્ય પીઠની જીવનશૈલીનો પફરચય ર્થ ય અને વવદ્ય ર્થીઓ પરસ્પર એકબીજાને ઓળખ ેતે મ ટે આ પ્રક રની અબભમખુત  
વશબબરનુાં આયોજન ત . ૦૬ -૦૭-૨૦૧૭ર્થી ત . ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં.  

ત્રણ ફદવસ ચ લત  આ ક યષક્રમમ ાં અધ્ય પકો અને મહમે ન વક્ત ઓની મદદ લઈને વશબબર સાંચ લક એક 
ક યષક્રમ ઘડી ક ઢે છે, જે અનસુ ર સવ રન  પ્રભ તફેરીર્થી મ ાંડીને વ્ય ખ્ય નો, સહભ ગી ક યો, સમહૂચચ ષ, રમતગમત 
અને ર ત્રીબેઠક સધુીનુાં આયોજન તેમ ાં હોય છે. વ્યસનમકુ્ક્ત, સહવશક્ષણ, છ ત્ર લય જીવન, સ મ જજક જવ બદ રી, 
ઉચ્ચ વશક્ષણ અને તેનુાં ઉિરદ વયત્વ, ગજૂર ત વવદ્ય પીઠનો  ઇવતહ સ અને તેની સાંસ્ક ર પરાંપર  જેવ  વવર્યો પર 
વ્ય ખ્ય ન અને દસ્ત વેજી બચત્રો મ રફતે સૌને અબભમખુ કરવ મ ાં આવે છે. 

દરેક વવર્યન  ર્થોડ  વવદ્ય ર્થીઓને લઈને એક વમશ્ર રુ્કડી બન વવ મ ાં આવતી હોઈ પોત ન  વવભ ગ વસવ યન  
વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે પણ સૌનો એ ત્રણ ફદવસ દરમ્ય ન પફરચય ર્થ ય છે, જેન ર્થી વવદ્ય ર્થીને વવદ્ય પીઠમ ાં ગોઠવવ મ ાં 
ઘણી મદદ ર્થઈ રહ ેછે. 
મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સકુંલમા ંવષય ૨૦૧૭-૨૦૧૮મા ંયોજાયેલ કાયયક્રમોની ટૂંકી વવગત નીચે મજુિ છે : 
(૧)  વવશ્વયોગ ફદનની ઉજવણી ત . ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલ હતી.  

(૨)  ‘સહજ યોગ’ દ્વ ર  મેડીટેશન પ્રોગ્ર મ ત . ૬/૯/૨૦૧૭ન રોજ યોજવ મ ાં આવેલ હતો.    

(૩)  સરદ ર પટેલ જયાંતી વનવમિે ત . ૩/૧૧/૨૦૧૭ન  રોજ “મ રી રષ્ષ્ટએ ભ્રષ્ટ ચ રમકુ્ત ભ રત’’ વવર્ય પર 
વકૃત્વ સ્પધ ષન ુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં અને ડોક્યમુેન્ટરી ફફલ્મ દશ ષવવ મ ાં આવેલ હતી. 

(૪)   ગ ાંધી વનવ ષણ ફદન વનવમતે યવુક વવક સ અને ગજૂર ત વવદ્ય પીઠન  સાંયકુ્ત ઉપક્રમે વકતસૃ્વ સ્પધ ષન ુાં                     
ત . ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ન  રોજ આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં.  

૫)  ‘જમ તે ઇસ્લ મી ફહન્દ’ વવર્ય પર વ્ય ખ્ય ન ત . ૨૨/૧/૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ હતુાં.  

૬)  પય ષવરણ વમત્ર સાંસ્ર્થ  દ્વ ર  પય ષવરણ સાંરક્ષણ અંગે વ્ય ખ્ય ન ત . ૨૧/૦૩/૨૦૧૮ન  રોજ યોજવ મ ાં આવેલ 
હત ુાં. 

૭)  વવર્યવનષ્ણ ત શ્રી વસત ાંશ ુયશ્ચાંરનુાં વ્ય ખ્ય ન ત . ૦૯/૦૨/૨૦૧૮ન  રોજ ર ખવ મ ાં આવેલ હતુાં. 
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૮)  ત . ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ન   રોજ કુલસબચવ સ રે્થ તરુ્ ર ગ ાંધી અને બે વવદેશી મહમે નો ઉપ સન  ખાંડમ ાં મલુ ક ત ે
આવેલ હત . ડૉ. ધ્વવનલ પ રેખ દ્વ ર  ર ષ્ટ્રપવત અને ર ષ્ટ્રપવત ભવનની મલુ ક ત વવશે વ ત કરેલ હતી, જે 
જાણી વવદ્ય ર્થીઓને ર ષ્ટ્રપવત ભવન વવશેની મ ફહતી અને જાણક રી પ્ર પ્ત ર્થયલે હતી.  

૯)  ર્થોરોન  ૨૦૦ વર્ષની ઉજવણીન  ભ ગરૂપે શ્રી પ્રક શભ ઈ શ હ ેત . ૧૨/૦૭/૧૭ન  રોજ વ્ય ખ્ય ન આપેલ 
હત ુાં.  

૧૦)  સ્પેનન  ઇવતહ સન  પ્રોફેસર Artur Domingo, જેઓ ગ ાંધીવવચ ર સ ર્થ ેજોડ યેલ છે તેઓ વવશ્વમ ાં ગ ાંધીવવચ ર 
સ રે્થ સાંકળ યેલી સાંસ્ર્થ ઓની મલુ ક ત દરમ્ય ન વવદ્ય પીઠન  ત . ૨૦/૧૧/૧૭ન  રોજ ઉપ સન  ખાંડમ ાં 
આવેલ હત .  

(૧૧)  ફદવ્ય ાંગોન  સશક્ક્તકરણ મ ટે ક મ કરતી સાંસ્ર્થ  VOSAPન ાં ફ ઉન્ડર મેમ્બેર શ્રી પ્રણવ દેસ ઈ (અમેફરક ર્થી) 
અને મનીર્ બેન પ ઠકે ઉપ સન  ખાંડમ ાં વ્ય ખ્ય ન આપલે હત ુાં.  

(૧૨)  શ્રી રજનીક ાંત ભટ્ટ ેસ્વ મી વવવેક નાંદ પર ત . ૧૯/૦૧/૧૮ન  રોજ ઉપ સન  ખાંડમ ાં વ્ય ખ્ય ન આપેલ હતુાં. 
  ઉદ્યોગ : 

મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલમ ાં પરાંપર  મજુબ વવદ્ય ર્થીઓએ  અંબર ક ાંતણ, વવવવધ પ્રક રન  નહ વ ન  
સ બ,ુ બ મ, વેસેબલન, કોલ્ડક્રીમ, ડીટરજન્ટ પ ઉડર, નેચરલ હરે ઑઇલ, શેમ્પ,ુ હને્ડવોશ  વગેરે બન વવ ની ત લીમ 
પણ આપવ મ ાં આવી. ઉદ્યોગમ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન સત્ર-૧ન  ૧૧૭ વવદ્ય ર્થીઓએ ૩૦૮૮  નાંગ આંટી બન વી 
અને ૧૧૧૭ નાંગ આસન વણ ટ કય ષ. સત્ર-૨ન  ૯૯ વવદ્ય ર્થીઓએ ૨૫૮૦ નાંગ આંટી બન વી અને ૯૯ નાંગ આસન 
વણ ટ કય ષ. વવભ ગમ ાં અગ ઉન  વર્ષમ ાં તૈય ર ર્થયલે  ૧૨૨૬ મીટર ક પડમ ાંર્થી પદવીદ ન સમ રાંભ મ ટેન  ૭૫૦ 
નાંગ બગલ ર્થેલ  અન ે૩૫૦ નાંગ હ ર્થરૂમ લનુાં વણ ટક મ કયુું.  

 
સ્ક્રીન વપ્રષ્ન્ટિંગ ઉદ્યોગમ ાં વર્ષ દરવમય ન વવદ્ય ર્થીઓને જરૂરી એવી વસ્તઓુની ઓળખ અને તેનો વપર શ કેવી 

રીતે કરવો, ક મ કરવ ની પદ્ધવત, ફે્રમ એક્સ્પોઝીંગ, વપ્રષ્ન્ટિંગ, ક્લીવનિંગ અન ેસલ મતી વગેરે અંગનેી ત લીમ આપવ મ ાં 
આવી. સત્ર દરવમય ન વવદ્ય ર્થીઓએ ગજૂર ત વવદ્ય પીઠન  જુદ  જુદ  વવભ ગોમ ાં જરૂરી વવબઝફટિંગ ક ડષ, સફટિફફકેટ, 
ફ ઇલ, ફોલ્ડર, રફ પેડ, લેટર પેડ, કવર જેવી ક ગળ પર વપ્રષ્ન્ટિંગ ક મ કરેલ છે.  કુલ ૧૮ વવદ્ય ર્થીઓએ આ ઉદ્યોગમ ાં 
ભ ગ લીધેલ હતો. 

 
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના : 

ર ષ્ટ્રીયસેવ  યોજન  મહ દેવ દેસ ઈ સમ જસેવ  સાંકુલન  ૬ વવભ ગો દ્વ ર  જુદ  જુદ  જજલ્લ ન ાં પ ાંચ ગ મોમ ાં 
વશબબરનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં અને વર્ષ દરમ્ય ન વવવવધ ક યષક્રમો વવદ્ય ર્થી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવ્ય  હત .   

 
ગાધંી સપ્તાહની ઉજવિી : 
 

ગ ાંધી સપ્ત હની ઉજવણી ત .૨ ર્થી ૭ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવલે હતી. જેમ ાં                              
(૧) ગ ાંધીવવર્યક મૌબલક ર્ૂાંકુાં વ ત ષલેખન (૨) સલુખેન (૩) ગ ાંધીક વ્યપઠન (૪) ગ ાંધીગીત ગ ન (૫) સવુ ચન (૬) 
ગ ાંધીપ્રશ્ન માંચ જેવી સ્પધ ષઓ અને ક યષક્રમોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં.  વવદ્ય ર્થીઓમ ાં ગ ાંધીજી વવશે રુબચ વધ ે
અને તેઓને ગ ાંધીજી અંગે મ ફહતી મળે તે હતેરુ્થી ઘણ  બધ  ક યષક્રમોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં હત ુાં.   
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 મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સકુંલ, સાદરા 

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો : 

અ. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય   : ૧૨૧ 

 વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય :  ૮૦ 

૧.   વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસવંાદ / કાયયશાળા : 
ક્રમ કાયયક્રમનુ ંનામ વવષય તારીખ ભાગ લેનારની 

સખં્યા 
૧. વ ચન વશબબર “આધવુનક ગજુર તી કવવત ” ૨૯-૩૧ જાન્યઆુરી,૨૦૧૮ ૧૦૦ 

 
૨. 

 
ક યષશ ળ  “સ ફહત્ય અન ેવસનેમ  : આંતર સાંબાંધ" 08 - 09  મ ચષ,  2018 ૫૦ 

૨. વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞના ંવ્યાખ્યાનો  : 
ક્રમ તજ્જ્ઞનુ ંનામ વવષય તારીખ 

૧. શ્રી હર્ષદ વત્રવેદી કવવ ઉમ શાંકર જોશી ૨૧-૦૭-૨૦૧૭ 

૨. ડૉ. કૌવશકભ ઈ પટેલ નવી પરીક્ષ  પદ્ધવત ૦૪-૦૪-૨૦૧૮ 

૩. ડૉ. માંદ બહને પરીખ આધવુનક વવશ્વમ ાં ખ દી ૦૭-૧૦-૨૦૧૭ 

૪. ડૉ. તેજલબહને અધ્વયુષ સમહૂભ વન  અન ેવ્યક્ક્તગત સાંબાંધો ૦૭-૧૦-૨૦૧૭ 

૫. ડૉ. આનાંદીબહને પટેલ સહવશક્ષણ અન ેયવુ  અવસ્ર્થ  ૧૩-૧૦-૨૦૧૭ 

૬. શ્રી પરેશ ન યક 'ધ ડ' ફફલ્મની પ્રફક્રય  ૦૭-૧૧-૨૦૧૭ 

૭. ડૉ. નયનેશ વસ વ  HIV AIDS ૨૪-૦૧-૨૦૧૮ 

૮. શ્રી સાંજય ર વળ ભયમકુ્ત જીવન ૦૭-૦૪-૨૦૧૮ 

૩. વવભાગ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ સેવાકીય પ્રવવૃિ : 

૩.૧ પદયાત્રા : 

ટુકડી 
નિંર 

અધ્યાપકનુ ંનામ વવદ્યાર્થીઓની 
સખં્યા 

ગામના ંનામ 

૧. ડૉ. કનૈય લ લ ર. ન યક ૧૦ મણીનગર, લ છડી, મગરોડ , કમ ણ , દઢીય ળ 

૨. ડૉ. ગલુ બભ ઈ ડી. પટેલ ૧૦ બચત્ર સણી, જસપરુીય , હ ર્થીદર  ન નુાં, 
પેડ ગડ , હડમ ન ાં મોરુ્ાં 

૩. ડૉ. જ્યોવતબેન લ મ્બ  ૧૦ અવલખાંડી, શીદપ ડ , પ યરપ ડ , મોટી કોલવડ, 

ખોબ  
૪. ડૉ. ગ યત્રીદિ ડી. મેહત  ૧૫ ડોલીય , સ મતપર, કેસરપર , આય  
૫. ડૉ. ર જેન્ર આર. જોર્ી ૧૦ વીરપરુ , ર મપરુ , ખરવડ , ર વળ પરુ , 

દઢીય ળ 

૬. ડૉ. શશીબ લ  પાંજાબી ૧૨ બોભ , મ ધવગઢ, વસતવ ડ , કલ્ય ણપરુ , 
સોરબપરુ  

૭. ડૉ. ધ્વવનલ પ રેખ ૧૧ ખોબ , પખૈેડ, તતુરખેડ, ભેન્સેટ (ત . ધરમપરુ, 
જજ. વલસ ડ) 

૮. ડૉ. કનભુ ઈ વસ વ  ૧૪ પીપરોળ, પીંડવળ, પાંગ રબ રી, વ ઘબળ, 
ખોબ  

૯. ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત ૧૦ ખોબ , પખૈેડ, તતુરખેડ, ભેન્સેટ ત . ધરમપરુ, 
જજ.-વલસ ડ 
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ટુકડી 
નિંર 

અધ્યાપકનુ ંનામ વવદ્યાર્થીઓની 
સખં્યા 

ગામના ંનામ 

૧૦. ડૉ. ધ ર બેન વઘ ડીય  ૧૧ ઉલસપીંડી, સ મરવસિંગી, ઉપલપ ડ , મોટી 
કોસબ ડી, ન ની કોસબ ડી 

૧૧. શ્રી જીતેન્રભ ઈ ઢેબરીય  ૧૩ ગોપન ર્થ, ક્રીશ્ન પરુ , જૂન  ર જપરુ , પીર્થલપરુ  
અન ેરુરપરુ 

૧૨. ડૉ. અમરેન્ર પ ાંડ ે ૧૦ અવલખાંડી, શીદપ ડ , પ યરપ ડ , મોટી કોલવડ, 

ખોબ  
૧૩. ડૉ. ફદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ ૧૦ સાંતોકનગર, ર મપરુ , ખરવડ , ર વળ પરુ , 

દઢીય ળ 

૧૪. ડૉ. મોતીભ ઈ દેવ ુ ૧૦ દઢીય ળ, લ છડી, મગરોડ ક, કમ ણ  
  

૩.૨ અણભમખુતા કાયયક્રમ : 

 મહ દેવ દેસ ઈ ગ્ર મસેવ  મહ વવદ્ય લય, સ દર ન  બી.એ.ન  પ્રર્થમ સત્રમ ાં પ્રવેશ મેળવત  વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે ત -
૦૭/૦૭/૨૦૧૭ ર્થી ૧૦/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્ય ન અબભમખુત  વશબબરનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુાં હતુાં. અબભમખુત  
વશબબરમ ાં શ્રી મોતીભ ઈ દેવ,ુ શ્રી મોહનભ ઈ પટેલ, ડૉ. કનૈય લ લ ન યક, ડૉ. ફદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ, ડૉ. શશીબ લ  
પાંજાબી, ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ, ડૉ. ધ્વવનલભ ઈ પ રેખ, ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત, ડૉ. અમરેન્ર પ ાંડ,ે ડૉ. ર જેન્રભ ઈ 

જોશી, શ્રી તેજસભ ઈ ઠ કર, શ્રી પ્રભભુ ઈ પાંચ લ તર્થ  ડૉ. ગલુ બભ ઈ પટેલે વવવવધ વવર્યો પર વવદ્ય ર્થીઓન ે

મ ગષદશષન આપ્યુાં હતુાં. 
૩.૩ ઉદ્યોગ : 

ટુકડી નિંર ઉદ્યોગ પ્રવવૃિ વવદ્યાર્થીઓની 
સખં્યા 

અધ્યાપકનુ ંનામ 

સત્ર – ૧ મીણબિી, અગરબિી, સ બ,ુ વોવશિંગ પ વડર ૮૧ 

શ્રી પ્રભભુ ઈ 
પાંચ લ,              

ડૉ. ગ યત્રીદિ 

મહતે  અન ે 

શ્રી ફહિંમતભ ઈ 

વ ણીય  

સત્ર – ૨ અંબર ક ાંતણ ૮૧ 

સત્ર – ૩ આંટી ખોલવ નુાં તર્થ  કલરક મ ૭૨ 

સત્ર – ૪ કલર કરેલ આંટીમ ાંર્થી ફડઝ ઈનવ ળાં આસન ૭૨ 

સત્ર – ૫ હ ઉસ વ યફરિંગ ૪૫ 

સત્ર – ૬ ફફન ઇલ તર્થ  પગલછુબણય  ૪૫ 

MA : સત્ર – ૧ અંબર  ક ાંતણ ૦૫ 

MA : સત્ર – ૨ ડબબલિંગ ક ાંતણ ૦૫ 

૩.૪ વવદ્યાર્થીઓ સારે્થના કાયયક્રમોની વવગતો : 

ક્રમ કાયયક્રમ વવગત વવદ્યાર્થીઓની સખં્યા 

૧. ગ ાંધીવવચ ર પરીક્ષ  પ્રચ ર-પ્રસ ર ૧૬૬ 

૨. વ્યસનમકુ્ક્ત ક યષક્રમ ૪૪ 

૩. એન.આઈ.સી. કેમ્પ ૦૪ 

૪. એન.એસ.એસ. વ વર્િક ફદવસ બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૫. વવશ્વ યોગ ફદવસની ઉજવણી બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૬. એન. એસ. એસ. માંત્રીમાંડળની રચન  બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 
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ક્રમ કાયયક્રમ વવગત વવદ્યાર્થીઓની સખં્યા 

૭. વવદ્ય ર્થી પ્રવતવનવધ ચ ૂાંટણીનુાં આયોજન બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૮. મલેફરય  જાગવૃત અબભય ન બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૯. ર ષ્ટ્રીય સેવ  યોજન  વવદ્ય ર્થી સજ્જત  વશબબર બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૦. ફહરોશીમ  ફદવસની ઉજવણી બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૧. સ્ત્રી જાગવૃત ક યષક્રમ ૫ 

૧૨. આપવિ વ્યવસ્ર્થ પન ત લીમ વશબબર-1 અન ે2 બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૩. વવશ્વ એઇડ્સ ફદનની ઉજવણી બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૪. સ ાંસ્કૃવતક ક યષક્રમ બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૫. રક્તદ ન જાગવૃત ક યષક્રમ બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૧૬. સ ક્ષરત  ગીત સ્પધ ષ ૮ 

૧૭. નશ બાંધી સપ્ત હની ઉજવણી ૨૦ 

૧૮. સતૂ્રલેખન સ્પધ ષ ૧૫ 

૧૯. બચત્રસ્પધ ષ ૧૨ 

૨૦. વનબાંધલખેન સ્પધ ષ ૨૦ 

૨૧. રેંફટય  ક ાંતણ સ્પધ ષ ૫ 

૨૨. ફફલ્મ દશષન બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૨૩. વનયવમત ગ મની મલૂ ક ત બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૨૪. વવવવધ વશબબરોમ ાં ભ ગીદ રી ૪૩ 

૨૫. મોબ ઇલ સવે બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૨૬. ગ ાંધી વનવ ષણ ફદનની ઉજવણી ૧૧૨ 

૨૭. સ્વયાંસેવકની  ભવૂમક  બધ  જ વવદ્ય ર્થીઓ 

૨૮. ગ્ર મસ્વર જ વશબબર ૧૬૪ 

 

૩.૫. વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ : - 
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મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા સકુંલ, રાધેંજા 

 

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો : 

અ. વર્ષ - ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય   : ૧૧૨ (સ્ન તક) 

 વર્ષ - ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય :  ૧૦૭ (સ્ન તક)  

૧.   વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસવંાદ / કાયયશાળા  :  - 

૨. વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞના ંવ્યાખ્યાનો  :  

ક્રમ તજ્જ્ઞનુ ંનામ વવષય તારીખ 

૧. ડૉ. પ્રસ દ બ્રહ્મભટ્ટ ઉમ શાંકર જોર્ીનુાં જીવનસર્જન ૨૧ જુલ ઈ-૨૦૧૭ 
૨. ડૉ. સનુીત વમશ્ર પ્રેમચાંદ પર ગ ાંધી પ્રભ વ ૩૧ જુલ ઈ-૨૦૧૭ 
૩. ડૉ. કવપલભ ઈ શ હ સજીવખેતી ૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭ 
૪. ડૉ. ર જેન્ર ખીમ ણી સજીવ ખેતી વવશ ેભવૂમક  ૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭ 
૫. મેફડકલ ઑફફસર, રૂપ લ સ્વ ઇન ફ્લ ૂઓફરએન્ટેશન ૨૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭ 
૬. ડૉ. પ ર્થષ ડેન્ટલ હ ઇજજન ૨૧ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭ 
૭. શ્રી ગોવવિંદભ ઈ-સમુવતબેન ર વલ વશક્ષણમ ાં ઉદ્યોગનુાં મહત્ત્વ ૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭ 
૮. શ્રી રજનીભ ઈ ભટ્ટ સ્વ મી વવવેક નાંદન  પ્રસાંગો ૧૭ જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ 
૯. શ્રી ર ધ બેન ભટ્ટ સ મદુ વયક સદભ વમ ાં સ્ત્રીઓની ભવૂમક  ૨૮  જાન્યઆુરી- ૨૦૧૮ 

૧૦. મહને્રવસિંહ પરમ ર પોબલટેક્ક્નકની વ ત ષઓ ૫  ફેબ્રઆુરી- ૨૦૧૮ 
૧૧. વસત ાંશ ુયશશ્ચાંર રસવવચ રણ  અન ેભરતનુાં રસસતૂ્ર ૬ ફેબ્રઆુરી- ૨૦૧૮ 

 

૩. વવભાગ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ સેવાકીય પ્રવવૃિ : 

૩.૧ પદયાત્રા : 

તળાજા અને મહવુા તાલકુો ( ભાવનગર જજલ્લો) 
ટુકડી 

ન.ં 
અધ્યાપકરી 

૧૫-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૬-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૭-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૮-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૯-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 
૧. ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી ઘ ણ  હ જીપર પસવી પ દરી બગદ ણ  
૨. ડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી દુદ ણ  ર ળગોન ધર ઈ કળમોદર બગદ ણ  

૩. ડૉ. ઝેન મ બેન 
ક દરી 

નવગુ મ બગદ ણ  ટીટોફડય  મોણપર બગદ ણ  

૪. ડૉ. સાંજય મકવ ણ  ભગડુ  મોટી 
જાગધ ર લોંગડી લોંગીય  બગદ ણ  

૫. ડૉ. ગેલજીભ ઈ 
ભ ફટય  

નેહવડ તલગ જરડ  ઉમબણય વદર વડલી બગદ ણ  

૬. ડૉ. હસમખુ પાંચ લ કુાંડવી બોરડ  બોરડી પ દરગઢ બગદ ણ  
૭. ડૉ. બ દરભ ઈ કુરેશી દેવબળય   કુાંઢેલી ઠ ડચ ભેગ ળી બગદ ણ  
૮. ડૉ. અતલુ પરમ ર ઓર્થ  આંગળક  ખડસબલય  ન ન ખ ૂાંડવડ  બગદ ણ  
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ટુકડી 

ન.ં 
અધ્યાપકરી 

૧૫-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૬-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૭-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૮-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૧૯-૯-૧૭ 

શકુ્રવાર 

૯. પ્ર . બળદેવ મોરી જૂન  
કોફદય  નવ  કોફદય  સમફઢય ળ  બોડલ  બગદ ણ  

૧૦. શ્રી હવર્િત  ર વલ કુાંભ ફરય  ગુાંદરણ  મ લપર  સ લોલી બગદ ણ  
૧૧. શ્રી રસીલ બેન પટેલ સર્થર  નીપ વ ઘનગર નીપોલ બગદ ણ  
૧૨. પ્ર . ભ વવક ચ વડ  બેરડ  ઠબળય  છ પરી વદર બગદ ણ  

 

૩.૨ અણભમખુતા કાયયક્રમ 

વર્ષની શરૂઆતમ ાં વવવવધ વવદ્ય શ ખ મ ાંર્થી  આવત  અને વવવવધ વવશ્વવવદ્ય લયોમ ાંર્થી આવત  
વવદ્ય ર્થીઓને વવદ્ય પીઠની જીવનશૈલીનો પફરચય ર્થ ય અને વવદ્ય ર્થીઓ પરસ્પર એકબીજાને ઓળખ ે
તે મ ટે આ પ્રક રની અબભમખુત  વશબબરનુાં આયોજન ત . ૦૬ -૦૭-૨૦૧૭ર્થી ત . ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ 
દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ હતુાં. અબભમખુત  વશબબર સાંચ લન ડૉ. સાંજય મકવ ણ  દ્વ ર  કરવ મ ાં આવ્યુાં 
હત ુાં.  

જેમ ાં વવદ્ય ર્થીઓન ેવવદ્ય પીઠનો પફરચય, અભ્ય સક્રમની મ ફહતી, આજન  સાંદભ ેગ ાંધીવવચ ર, 
પફરસર દશષન અને કૃવર્ વવઞ ન કેન્રની મલુ ક ત, રમતગમત, શ્રમ અને સફ ઈ, આજની યવુ પેઢી, 
વશક્ષણ, કેળવણી અને ગ્ર મવવક સ, આરોગ્ય અને ગ ાંધી, ઉદ્યોગ અને ગજૂર ત વવદ્ય પીઠ, ગજૂર ત 
વવદ્ય પીઠની વવસ્તરણ પ્રવવૃિ વગેરે અંગે સમજણ આપવ મ ાં આવી. 

૩.૩ ઉદ્યોગ : 

સત્રઃ 1 અને 2  -  અંબર કાંત ઈ અન ેવણ ટ - ડૉ. ગેલજીભ ઈ ભ ફટય ,  ડૉ. હસમખુ પાંચ લ,  ડૉ. કૈલ સ 

ભોયે,  પ્ર . ભ વવક ચ વડ , શ્રી હવર્િત  ર વલ 
સત્રઃ 5 અને 6 ( િહનેો )  -  ફકચનગ ડષન - પ્ર . બળદેવ મોરી, ડૉ. સાંજય મકવ ણ ,  ડૉ. અતલુ પરમ ર 

સત્રઃ 3,4,5 અને 6 ( ભાઈઓ)  -  ફકચનગ ડષન અન ેવમીકમ્પોસ્ટ – ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી અન ેડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી 
સત્રઃ 3 અને 4 સમાજશાસ્ત્ર -  વસલ ઈ - શ્રી ઉવષશીબહને પાંડય  
સત્રઃ 3 અને 4 ગ્રામવવકાસ -  આમળ  રસ - શ્રી રસીલ બહને પટેલ 

સત્રઃ 3 અને 4 અર્થયશાસ્ત્ર -   પફરસર જાળવણી - ડૉ. ઝેન મ બહને ક દરી 
૩.૪ વવદ્યાર્થીઓ સારે્થના કાયયક્રમોની વવગતો : 

વવશ્વ વસ્તી સપ્તાહની ઉજવિી : 
(1)  વસ્તીવવષયક વ્યાખ્યાનો : ઉજવણી સપ્ત હ દરવમય ન ઉપ સન  સમયે અધ્ય પકોએ વસ્તીવવર્યક વ્ય ખ્ય નો 

આપ્ય  હત . જેમ  ૧) ડો. માંજુલ બેન ડ ભી ૨) ડૉ. કૈલ સ ભોયે ૩) શ્રી જજતેન્ર ઢેબરીય  ૪) શ્રી ભ વવક ચ વડ  
તર્થ  ૫) ડૉ. રવવન્ર પાંચોલીન ાં વ્ય ખ્ય નોનો સમ વેશ ર્થ ય છે. 
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(2)  વવવવધ સ્પધાયઓ : વવવવધ સ્પધ ષઓ સ્વરૂપ ેવવદ્ય ર્થીઓને પણ ભ ગીદ ર કરવ મ ાં આવ્ય . જેમ ાં ૧) વનબાંધ સ્પધ ષ 
૨) પોસ્ટર મેફકિંગ સ્પધ ષ ૩) બચત્ર સ્પધ ષ ૪) સતૂ્ર લેખન સ્પધ ષ વગેરે સ્પધ ષઓનો સમ વેશ ર્થ ય છે. 

(3)  હડિેટ (જૂર્થ ચચાય) : સ્વૈચ્ચ્છક રીતે ન મ નોંધ વલે કુલ વવદ્ય ર્થીઓન ેબે જૂર્થમ ાં વવભ જજત કરી જૂર્થચચ ષન ુાં આયોજન 
કયુું હત.ુ 'વસ્તીવધ રો વવક સ મ ટે અવરોધક કે પોર્ક' વવર્ય પર ઉપ સન  દરવમય ન ચચ ષ કરી હતી. 

(4)  કાયયશાળા : સેન્સસ ઑફફસ, ગ ાંધીનગરમ ાંર્થી એક અવધક રીન ે આમાંવત્રત કરી, ૧૧.00ર્થી ૫.00 કલ ક સધુી 
એકફદવસીય ક યષશ ળ નુાં આયોજન કયુષ હત.ુ જેમ ાં જરૂફરય ત મજુબ વસ્તીલક્ષી મ ફહતીન  વગીકરણની પ્રફક્રય  
અંગ ેવવદ્ય ર્થીઓન ેત લીમ આપી હતી. જેમ ાં મ. દે. ગ્ર મસેવ  સાંકુલન  સત્ર-5ન  વવદ્ય ર્થીઓ અન ેગ્ર મવ્યવસ્ર્થ પન 
અધ્યયન કેન્રન  સત્ર-3ન  વવદ્ય ર્થીઓએ ભ ગ લીધો હતો. 
આ સમગ્ર ક યષક્રમનુાં સાંચ લન ડૉ. કૈલ સ ભોયે, ડૉ. ધ ર  વ ઘોફડય  તર્થ  ડૉ. રવીન્ર પાંચોલીએ સાંભ ળયુાં હત ુાં. 

વવદ્યાર્થી પ્રવતવનવધ ચ ૂટંિી : લોકશ હી પરાંપર  અનસુ ર વવદ્ય ર્થી પ્રવતવનવધ માંડળની ચ ૂાંટણી યોજવ મ ાં આવલે. આ વરે્ 
મહ માંત્રી, સહમહ માંત્રી, પ્ર ર્થષન માંત્રી, પ્રવ સમાંત્રી, આરોગ્યમાંત્રી, સફ ઈ અન ેશ્રમમાંત્રી, રસોડ માંત્રી, કોઠ રમાંત્રી, વગરેે તર્થ  
બધ  વવભ ગોન  ઉપમાંત્રીની રસપ્રદ ચ ૂાંટણી ૨૯ જુલ ઈ, ૨૦૧૭ન  રોજ યોજાઈ હતી. જેમ ાં વવજેત  માંત્રીઓન  શપર્થગ્રહણ 
સમ રોહનુાં પણ આયોજન કરવ મ ાં આવલે. સમગ્ર ચ ૂાંટણીની ક મગીરી સાંયોજક ડૉ. ર જીવ પટેલન  મ ગષદશષનમ ાં ચ ૂાંટણી 
અવધક રી તરીકે પ્ર. બળદેવ મોરીએ સવે  આપલે. સહ યક તરીકો ડૉ. સાંજય મકવ ણ  અને ભ વવક ચ વડ  તર્થ  સાંકુલન  
અન્ય અધ્ય પક વમત્રોએ સમગ્ર પ્રફક્રય મ ાં ઉત્સ હપવૂષક ભ ગ લીધો હતો.  
પ્રવાસ કાયયક્રમ : સાંકુલમ ાં સત્ર 6મ ાં અભ્ય સ કરત  વવદ્ય ર્થી ભ ઈ-બહનેોનો આ વર્ે ૨૯ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ર્થી                           
૨ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ દરમ્ય ન કચ્છ-ભજૂ ખ તે શૈક્ષબણક પ્રવ સનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ. સ રે્થ અધ્ય પક                        
શ્રી બળદેવ મોરી, શ્રી ભ વવક ચ વડ  અને શ્રી હવર્િત  ર વલ જોડ ય  હત  
સ્વામી વવવેકાનદં જન્મજયતંી સપ્તાહ : સ્વ મી વવવકે નાંદ જન્મજયાંતી સપ્ત હની ઉજવણી ત . ૧૨ જાન્યઆુરીર્થી               
ત . ૧૮ જાન્યઆુરી દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ. જેનુાં સ ાંચ લન ડૉ. સાંજય મકવ ણ  અન ેડૉ. રવીન્ર પાંચોલીએ કયુું હત ુાં. આ 
ક યષક્રમ અંતગષત વવવેક નાંદની ડોક્યમુેન્ટ્રી ફફલ્મ, વવવેક નાંદ અને યવુ નો વવશેનુાં વક્તવ્ય, વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર  સ્વ મીજીન ાં 
પ્રસાંગોની અબભવ્યક્ક્ત, સર્જન ત્મક પ્રવવૃિ અંતગષત સલુખેન, પોસ્ટર, રાંગોળી, બચત્રો, મહેંદી વગેરે ક યષક્રમ, પસુ્તકોનુાં વેચ ણ 
અને પ્રદશષન તર્થ  પ્ર . બળદેવ મોરીએ વવવેક નાંદ અને ગજુર ત વવર્ય પર વ્ય ખ્ય ન આપેલ અને શ્રી રજનીભ ઈ ભટ્ટનુાં 
પ્રેરક પ્રવચન વગેરે ક યષક્રમોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ. 
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાની ગ્રામવશણિર : ર ષ્ટ્રીય સેવ  યોજન ની ગ્ર મવશબબર ૨૮ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ર્થી ૩ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ન  
રોજ બે વવભ ગમ ાં ૧) ચ ાંદરડ , ત . કડી ખ તે ડૉ. સાંજય મકવ ણ એ સાંચ લન કરેલ. જેમ ાં ૧૦૪ વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અન ે
બહનેોએ ભ ગ લીધેલ તર્થ  સ રે્થ ડૉ. ઝેન મ બેન, ડૉ. હસમખુ પાંચ લ, ડૉ. કૈલ સ ભોયે જોડ યેલ.   ૨)  જામળ , ત . કલોલ 
ખ તે ડૉ. ગલેજીભ ઈ ભ ફટય એ સાંચ લન કરેલ. જેમ ાં ૧૦૫  વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અને બહનેોએ ભ ગ લીધલે તર્થ  ડૉ. રવીન્ર 
પાંચોલી, ડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી, ડૉ. અતલુ પરમ ર તર્થ  શ્રી રસીલ બહને પટેલ જોડ યેલ. 
ઉિરાયિ મહોત્સવ : ૧૪મી જાન્યઆુરીન  ફદવસે અમ ર  સાંકુલમ ાં ઉિર યણ મહોત્સવની ઉજવણી કરવ મ ાં આવેલ, જેમ ાં 
મહ વવદ્ય લયન  વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અને બહનેોએ પતાંગ ઉડ વી તર્થ  શીંગની બચકી, શેરડી અને બોર ખ ઈને મજા મ ણી હતી. 
આમીં અસલ આહદવાસી : ગજુર ત ર જ્ય સાંગીત, ન ટક અક દમી દ્વ ર  સાંકુલમ ાં ‘આમીં અસલ આફદવ સી’નો સફળ 
ન ટયપ્રયોગ ૨૨ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ કરવ મ ાં આવલે. 
રમતોત્સવઃ ૨૦૧૮ : ૨૬મી જાન્યઆુરીન  ફદવસ ેસ દર  ખ તે યોજાયેલ ગજૂર ત વવદ્ય પીઠન  રમતોત્સવમ ાં સાંકુલન  ૧૮ 
વવદ્ય ર્થી અને ૨૩ વવદ્ય વર્થિનીઓ મળીને કુલ ૪૧ વવદ્ય ર્થીઓએ ભ ગ લઈ ઝળહળતી વસદ્ધદ્ધ પ્ર પ્ત કરેલ. જેનુાં સ ાંકલન                     
ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી અને ભ વવક ચ વડ એ કરેલ. 
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વવશ્વ મહહલા હદવસ : 8મી મ ચષન  રોજ વવશ્વ મફહલ  ફદવસ વનવમિે વવદ્ય ર્થીલક્ષી ક યષક્રમોનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ 
જેમ ાં પ્રત્યક્ષ પ્રશ્નોિરી, વવફડયો વનદશષન, અને મફહલ ઓલક્ષી ક યષક્રમો કરવ મ ાં આવલે. જેમ ાં ડૉ. ઝને મ બહને, ધ ર બેન, 
ઉવષશીબહને, અમીર્ બહને અને રવીન્ર પાંચોલીએ ભ ગ લીધો હતો. 
વવવવધ સસં્ર્થાઓની શૈક્ષણિક મલુાકાતઃ 

- ત . ૨૦ર્થી ૨૪ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ન  રોજ જળસ્ત્ર વ વવક સ ક યષક્રમ ત લીમ ક યષશ ળ મ ાં  ગ્ર મવવક સ સત્ર 6 ન  
વવદ્ય ર્થીઓએ અધ્ય પક ડૉ. રવીન્ર પાંચોળી સ ર્થે ભ ગ લીધો હતો. 

- ત . ૨૮, ૨૯ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ ર જ્ય ગ્ર મીણ સાંસ્ર્થ , સ્પીપ ન  ત લીમ ક યષક્રમમ ાં ગ્ર મવવક સ સત્ર 6 
ન  વવદ્ય ર્થીઓએ અધ્ય પક ડૉ. રવીન્ર પાંચોળી સ ર્થે ભ ગ લીધો હતો. 

- ત . ૨૯ર્થી ૩૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ દરમ્ય ન સ દર  ખ તે યોજાયેલ વ ાંચન વશબબરમ ાં ગજુર તી સત્ર 6ન  
વવદ્ય ર્થીઓએ અધ્ય પક ડૉ. સાંજય મકવ ણ  અને પ્ર . બળદેવ મોરી સ ર્થે ભ ગ લીધો હતો. 

- ત . ૧૬ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ પે્રરક ગ મ પુાંસરીની મલુ ક ત ગ્ર મઅર્થષશ સ્ત્ર વવભ ગન  સત્ર 2 અને 6ન  
વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. કૈલ સ ભોયે સ ર્થે જઈ આવ્ય . 

- ત . ૨૬ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ મહ ત્મ  માંફદર, પય ષવરણ સાંસ્ર્થ , સઘુડ, કોચરબ આશ્રમ અને ગજૂર ત વવદ્ય પીઠ, 
અમદ વ દની મલુ ક ત સમ જશ સ્ત્ર સત્ર 6 તર્થ  ગ્ર મવવક સ સત્ર 6ન  વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી 
અને ડૉ. હસમખુ પાંચ લ સ રે્થ મલુ ક તે જઈ આવ્ય . 

- ત . ૨૭ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ મહ ત્મ  માંફદર, સ્વચ્છત  વવદ્ય લય, ગ ાંધી આશ્રમ અને ગજૂર ત વવદ્ય પીઠ, 
અમદ વ દની મલુ ક ત સમ જશ સ્ત્ર સત્ર 1 અને 6ન  વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. હસમખુ પાંચ લ સ રે્થ મલુ ક તે જઈ 
આવ્ય . 

- ત . ૮ મ ચષ, ૨૦૧૮ન  રોજ ગજૂર ત વવદ્ય પીઠ, અમદ વ દ ખ તે યોજાયેલ જૂઈ મેળો, લેબખક  સાંમેલન અને 
પફરસાંવ દમ ાં ગજુર તી સત્ર 6ન  વવદ્ય ર્થીઓએ અધ્ય પક ડૉ. સાંજય મકવ ણ  અને પ્ર . બળદેવ મોરી સ ર્થે ભ ગ 
લીધો હતો. 

- ત . ૮ મ ચષ, ૨૦૧૮ન  રોજ વવધ નસભ  અને મહ ત્મ  માંફદર, ગ ાંધીનગરની મલુ ક ત ગ્ર મઅર્થષશ સ્ત્ર વવભ ગન  
સત્ર 4ન  વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. કૈલ સ ભોયે સ ર્થે જઈ આવ્ય . 

૩.૫. વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ : 

1. ૧૫ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ન  રોજ યોજાયેલ મોહનલ લ સખુફડય  યવુનવવસિટી, ઉદયપરુ (ર જસ્ર્થ ન) ખ તે ઝોનલ કક્ષ ન  
યરુ્થ ફેસ્ટીવલમ ાં ચચ ષસભ મ ાં ઋજત્વક મ બણય  અને વક્તતૃ્વ સ્પધ ષમ ાં ભક્ક્ત પાંડય એ ભ ગ લીધો હતો. 

2. ૧૦ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ ર ષ્ટ્રીય સેવ  યોજન  દ્વ ર  નોઇડ  (ઉિરપ્રદેશ) ખ તે યોજાયલે નેશનલ યવુક 
મહોત્સવમ ાં અવનલજી ચૌહ ણ અને સહદેવ ડ ભીએ ભ ગ લીધો હતો. 

3. ૧૧ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ન  રોજ ગજુર ત મહ ર ષ્ટ્ર સાંયકુ્ત ઉપક્રમે ગજૂર ત વવદ્ય પીઠ, અમદ વ દ ખ તે યોજાયેલ  
  વક્તતૃ્વ સ્પધ ષમ ાં અજીત દાંત ણીએ ભ ગ લીધો હતો. 
4. અબખલ ભ રતીય બ બ ુગાંગ શરણવસિંહ  વક્તતૃ્વ સ્પધ ષમ ાં ગડુગ વ, ફદલ્હી ખ તે અજીત દાંત ણી અને મઘેન  ર વળે 

ભ ગ લીધો હતો. 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : ભાષાઓ અન ેસાહિત્ય વિદ્યાશાખા (વિનયન) 
૨. વિભાગન ું નામ  : ગજુરાતી વિભાગ 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others) 
૧. ડૉ. ઉષાબિને ઉપાધ્યાય 

 M.A., Ph.D. 
ડીન, પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ 

M.A. 
1. GUJ - 203 ગજુરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ 
2. Comp-202 સમિૂજીિન 
3. GUJ-EC- 401 તલુનાત્મક સાહિત્ય : કૃવતલક્ષી અધ્યયન 
4. GUJ - 404  લઘ ુશોધવનબધં 
5. Comp-401 ઉદ્યોગ 
6. Comp-402 સમિૂજીિન 
M.Phil. Ph.d. કોસસિકસ  
4.  GUJ - 101 સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર 
5.  GUJ - 103 સબંવંધત વિષયક્ષતે્રમા ંસૈદ્ધાવંતક તેમ જ પિેૂ 
                થયેલા ંસશંોધનો વિષયક સાહિત્યનુ ંવિિગંાિલોકન 

૨. શ્રી મિશે જાદિ   
M.A., M.Phil., NET 
સિપ્રાધ્યાપક 

M.A. 
1. GUJ - 101 ગજુરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ : વિભાિના, ઇવતિાસ 
               લેખન અને પરંપરા 
2. GUJ - 104 ગાધંીસાહિત્ય 
3. GUJ - 303 ગજુરાતી સાહિત્ય પર ગાધંીજીનો પ્રભાિ 
4. GUJ - 201 સાહિત્યના ંઘટકતત્ત્િ 
5. GUJ - 202 લોકવપ્રય સાહિત્ય 
6. GUJ - 401 સશંોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ 
7. GUJ - 404  લઘ ુશોધવનબધં 

૩. ડૉ. સજંય મકિાણા 
M.A., Ph.D. 
સિપ્રાધ્યાપક 

B.A. 
1. CC - 102 ભાષાવ્યિિાર – ગજુરાતી (અડધુ ંપેપર) 
2. MJRGUJ-502-ડાયસ્પોહરક સાહિત્ય 
3. MJRGUJ-504-સાહિત્ત્યક સજં્ઞાઓ 
4. MJRGUJ-601-અિાાચીન ગજુરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ 
                   (આધવુનક યગુ અને અનઆુધવુનક યગુ) 
5. MJRGUJ-602-ગજુરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ 
6. MJRGUJ-605-પ્રોજેક્ટ કાયા 
 M.A. 
7.GUJ-EC- 104-ગજુરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્યટૂર ટાઇવપિંગ 
                   (અડધુ ંપેપર) 
8. GUJ-EC-204-પ્રફૂરીહડિંગ અને કમ્પ્યટુર ટાઇવપિંગ (અડધુ ંપેપર) 
9. GUJ - 404  લઘ ુશોધવનબધં 
M.Phil., Ph.D.  કોસસિકસ  
10.  101 સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર 
 

૪. ડૉ. કન ુિસાિા 
M.A., M.Phil., Ph.D. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

B.A. 
1. CC-102 ભાષાવ્યિિાર - ગજુરાતી 
2. MJRGUJ-201 છદં-અલકંાર પહરચય 
3. MJRGUJ-302 સાહિત્ય અને ગાધંીવિચાર 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 
યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others) 
4. MJRGUJ-402 સાહિત્ય અને તત્ત્િજ્ઞાન 
5. MJRGUJ-403 ગજુરાતી દલલત સાહિત્ય 
6. CC - 601 આપવિ વ્યિસ્થાપન 
M.A. 
7. GUJ - 302 ભાષાવિજ્ઞાન  
8. GUJ - 403 સાહિત્ય અને કમ્પ્યટૂર  
9. GUJ - 404  લઘ ુશોધવનબધં 
M.Phil., Ph.D.  કોસસિકસ  
10. 103 સશંોધનમા ંકમ્પ્યટૂરનુ ંઆયોજન 

૫. શ્રી બળદેિ મોરી 
M.A., M.Phil. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

B.A. 
1. MJRGUJ 301 – સાહિત્ય સશંોધન અને વિિેચન-વિભાિના 
                     અને વિશેષો 
2. MJRGUJ-503 – ભારતીય સાહિત્ય 
3. MJRGUJ-604 – સાહિત્યમીમાસંા 
4. MJRGUJ 605 – પ્રોજેક્ટ કાયા 
M.A. 
5. GUJ-204 - મહુિત અને િીજાણુ ંમાધ્યમ 
6. GUJ-EC - પ્રફૂરીહડિંગ અને કમ્પ્યટૂર ટાઇવપિંગ 
7. GUJ-401 - સશંોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ 
8. GUJ- 101 - સાહિત્યના ંઘટકતત્ત્િ 
9. GUJ- 102 - ભાષાસાહિત્ય અને સદંભાસજ્જતા 
10. GUJ - 404 - લઘ ુશોધવનબધં 

૬.  
ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ 

M.A., Ph.D. 
આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર 

B.A. 
1. MJRGUJ-101 અિાાચીન ગજુરાતી પ્રકૃવતકવિતા   
2. MJRGUJ-201 ગજુરાતી એકાકંી સાહિત્ય 
3. MJRGUJ-301 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્ય 
4. MJRGUJ 303 સાહિત્યનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
5. MJRGUJ-401 અિાાચીન ગજુરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ 
                  (સધુારક યગુ અને પહંડતયગુ)  
6. MJRGUJ-404 ભાષા અન ેભાષાપહરચય 
M.A.  
7. GUJ EC 103 સાપં્રત ગજુરાતી સાહિત્ય   
8. GUJ-EC 304 ભારતીય સાહિત્ય   
9. GUJ-402 ભાષાવિજ્ઞાન 
10. GUJ-404  લઘ ુશોધવનબધં 
M.Phil. Ph.d. કોસસિકસ  
11.  GUJ – 101 સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો  : 
 (અ) િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું સત્ર-૧માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અન સ્નાતક) : 
              અનસુ્નાતક – 37, સ્નાતક - 09 

 િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું સત્ર-૧ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અન સ્નાતક) : 
              અનસુ્નાતક – 37, સ્નાતક - 05  
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 (બ) 
 

ક્રમ 

 
અભ્યાસક્રમન ું 

નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિ
ત જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિ

ગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. B.A.(સ્નાતક) 
(સત્ર-૧) 

04 05 09 01 04 03 - 01 09 

૨. M.A. 
(અનસુ્નાતક) 
(સત્ર-૧) 

09 28 37 02 27 07 01 01 37 

૩. એમ.હફલ. 03 04 07 01 05 01 - - 07 

૪. પીએચ.ડી. 02 00 02 01 01 - - - 02 

૫. અન્ય - - - - - - - - - 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :          
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

1. ડૉ. વસતાશં ુયશશ્ચન્િ સશંોધન અન ેવિિેચનમીમાસંા 02-02-18 થી 08-02-18 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ સ્ર્થળ 

1. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ ઉમાશકંરની સર્જક પ્રવતભા 21-07-2017 રાધંેજા 

2. િષાદ વત્રિદેી કવિ ઉમાશકંર 21-07-2017 સાદરા 
3. હિિંમત ભાલોહડયા સર્જક ઉમાશકંર 21-07-2017 અમદાિાદ 

4. દલપત પહિયાર વશક્ષકહદનનુ ંમિત્ત્િ 09-05-2017 અમદાિાદ 

5. મધ ુરાય સર્જનપ્રહિયા અને નાટયસિંાદ 01-03-2018 અમદાિાદ 

6. મિને્િવસિંિ પરમાર ‘પોલલટેકવનક' વિશ ે 02-05-2018 રાધંેજા 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

1 ડૉ. ઉષાબિને 
ઉપાધ્યાય 

ગજુરાતી સાહિત્યના ંસબળ 
નારીપાત્રો  સ્ર્થળ - કમાા કાફે ઓહડટોહરયમ, 

અમદાિાદ 
 

સરસ્િતીચિં, 
દીપવનિાાણ અને 
શીમળાના ંફૂલના ં

નારીપાત્રો 

20/01/18 

2 ,, રાષ્ટ્રીય પસુ્તક મેળો, સરુત ભારતીય સસં્કૃવત 25/01/18 
3 ,, ગજુરાતી ડાયસ્પોરા લખેન અને રેખા પટેલ 

સ્ર્થળ - ગજુરાત ચેમ્પબર ઓફ કૉમસા િોલ, 
અમદાિાદ 

'તડકાના ંફૂલ'નુ ંગદ્ય 27/01/18 

4 ,, લલગલ એિરનસે પ્રોગ્રામ, 'લો ફોર વમુન ઇન 
ગજુરાત સ્ટેટ'  (ગજુરાત સ્ટેટ ફોર વમુન, 

ગાધંીનગર), ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડકર ઓપન 
યવુન., અમદાિાદ 

મહિલા સશક્ક્તકરણમા ં
વશક્ષણનો ફાળો 

16/02/18 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

5 ડૉ. ઉષાબિને 
ઉપાધ્યાય 

આભાર અલભવ્યક્ક્ત સન્માન સમારંભ, 
ભાિનગર સ્ત્રી - કેળિણી મડંળ, ભાિનગર 

કન્યાકેળિણી અને 
સશક્ક્તકરણ 

03-03-18 

6. પ્રા. મિશે જાદિ ગજુરાતી દલલત સાહિત્ય પ્રવતષ્ટ્ઠાન, ગજુરાત 
અને કન ુઅસામલીકર ફાઉન્ડેશનના સયંકુ્ત 
ઉપિમે આયોત્જત દલલત કવિસમંલેન અને 

ગ્રથં-લોકાપાણ કાયાિમ 
સ્ર્થળ - અક્ષયા, પટેલિાડી પાસે, ખેડા-

મિમેદાિાદ રોડ. 

ચાર દલલત િાતાાઓ 
વિશ ે

10-10-17 

7. ડૉ. સજંય મકિાણા વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળા, સમપાણ આર્ટાસ 
કૉલજે, ગાધંીનગર 

પે્રમાનદં કૃત મામેરંુ 09/09/17 

8 ,, વિદ્યાથીલક્ષી વશલબર, ઉમરાળા 'ભગિાનનો ભાગ' - 
કવિતા વિશ્લષેણ 

07/01/18 

9 ,, િાચન વશલબર, સાદરા રમેશ પારેખની 
કવિતાકળા 

30/01/18 

10 ડૉ. કનભુાઈ િસાિા અલભમખુતા કાયાિમ(NSS), શ્રીમતી એમ.સી. 
દેસાઈ આર્ટાસ એન્ડ કૉમસા કૉલેજ, પ્રાવંતજ. 

રાષ્ટ્રવનમાાણમા ં
યિુાનોની ભવૂમકા 

13/07/17 
 

11 ,, રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના હદનની ઉજિણી, 
િમેચિંાચાયા ઉિર ગજુરાત યવુનિવસિટી, સ્થળ 

- આર્ટાસ કૉલેજ, શામળાજી 

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના 
અને યિુાનો 

24-9-17 

12. ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ વ્યાખ્યાન- સયાજી િભૈિ લાયબ્રેરી, નિસારી લચત્રા બેનજી 
'હદિાકરુણી' કૃત 

'માયામિલે' 

29-04-17 
 

13 ,, કાવ્યલખેન વશલબર - જી.એન.એફ.સી., ભરૂચ ગઝલના છદંોની 
લાક્ષલણકતા 

21-05-17 

14. ,, વ્યાખ્યાન - અલખલ હિન્દ મહિલા પહરષદ, 
સરુત 

લચત્રા બેનજી 
'હદિાકરુણી' કૃત 

'માયામિલે' 

02-06-17 
 

15. ,, ગજુરાતી વિભાગ, િીર નમાદ દલક્ષણ ગજુરાત 
યવુનિવસિટી, સરુત 

ગઝલના છદંો 29-09-17 

16. ,, અલખલ હિન્દ મહિલા પહરષદ, સરુત ‘અરસપરસનુ'ં કે 
આપણી તરસનુ ં? 

24-03-18 

17. ,, આર્ટાસ ઍન્ડ કૉમસા કૉલેજ, કીમ ‘તાજમિલ કા ટેન્ડર' 
અને 'તાજમિલ કા 

ઉદઘાટન' 

26-03-18 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીય /રાષ્રીય /પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધિ 

1 ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મળેિલે વસદ્ધદ્ધ, પબ્લલક હરલેશન્સ સોસાયટી 
ઑફ ઇન્ન્ડયા, અમદાિાદ ચે્ટર દ્વારા સન્માન 

સમાજમા ંઆઉટસ્ટેન્ન્ડિંગ 
પ્રદાન માટે સન્માન 

૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

1 ડૉ. ઉષાબિને ઉપાધ્યાય જયેન્િ પટેલ, સ્નેિલતા ગાવમત, બળદેિ મોરી, િતેલ હિિંગ,ુ વનલેશ િસાિા, 
પીયષૂ ચાિડા 

2 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ મકેુશ ડુગંહરયાભીલ, શવમિલા પરાલીયા, િીણા ચૌધરી 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

એમ.હફલ. કક્ષાએ 

1 ડૉ.ઉષાબિને ઉપાધ્યાય હકરીટ મેડા, યોલગતા ગોહિલ 

2 ડૉ.સજંય મકિાણા પારસ ઓગલણયા, ધાહરણી ગોહિલ 

3 ડૉ. કન ુિસાિા મિશેકુમાર ગોવિિંદભાઈ િસાિા, િહરભાઈ પ્રભભુાઈ ગાવંિત, િીનાબેન 
સરેુશભાઈ કુરકુહટયા, જમનાબેન સકુયાાભાઈ ચોયાા 

4 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ મયરૂી િળપવત, ત્જજ્ઞેશ ગાવમત 

અન સ્નાતક (એમ.એ.) કક્ષાએ 

1 ડૉ.ઉષાબિને ઉપાધ્યાય ભાગ્યશ્રી મોતીરામભાઈ ગાગંોડા, વસદ્ધરાજભાઈ પ્રતાપભાઈ ભીલ, ભીખાભાઈ 
િાઘાભાઈ દેસાઈ, વનકીબેન અરુ્ ાનભાઈ િસાિા, કાવમનીકુમારી નાનભુાઈ 
ચૌધરી, રજતજી ભપૂતજી ઠાકોર 

2 પ્રા.મિશે જાદિ અલ્પનાબને હદનેશભાઈ િસાિા, ચિંકાન્તભાઈ રમેશભાઈ િસાિા, દમયતંીબેન 
ફતેવસિંગભાઈ પિાર, વપ્રયકંાબેન મિને્િભાઈ િસાિા, મોનાલીબેન ભીખભુાઈ 
િળપવત, શારદાબેન છગનભાઈ ગાવમત, વનતલકુમારી ઈશ્વરભાઈ પટેલ 

3 ડૉ. સજંય મકિાણા સરોજ િસાિા, ભારતી મોરી, ભપેૂન્િ ભોયે, ધમશે અહિરે   

4 ડૉ. કનભુાઈ િસાિા જયશ્રી સતીશભાઈ ગાવમત, કલીબેન હદલલપભાઈ િસાિા, રવમલાબેન 
પાલંચયાભાઈ િસાિા, િીનેશકુમાર શકંરભાઈ િસાિા 

5 પ્રા. બળદેિ મોરી પ્રફુલ્લ જયવંતલાલ ગાવમત, પજૂા રમણીકભાઈ ચૌધરી, િીના ખડુંભાઈ િસાિા, 
સયૂાા માિજીભાઈ દામા, િસંા િરજીભાઈ દામા, દશાના ગોવિિંદભાઈ ચૌધરી 

6 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ હકિંજલ ચીમનલાલ પરમાર, જીતાબને ભામટાભાઈ િસાિા, વપ્રયાકુમારી 
પ્રિીણભાઈ ચૌધરી, લક્ષ્મીબને સોમાભાઈ િસાિા 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

રાષ્ટ્રીય પહરસિંાદ અને 
લેલખકા સમંલેન 'રૂ્ઈમેળો' 

ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી, 
ગાધંીનગર અને ડૉ. 

બાબાસાિબે આંબેડકર ઓપન 
યવુનિવસિટી, અમદાિાદ 

વ્યિસ્થાગત સિાય 20000/- 

અન્ય 

િાચન વશલબર ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી, 
ગાધંીનગર 

આવથિક સિાય ૫૦૦૦૦/- 

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :  NIL 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ  રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) :  100000/- 
(ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી સશંોધન માટે ડૉ. કનભુાઈ િસાિા અને ડૉ. ધ્િવનલ પારેખને 
50000/-સિાય મરૂં્ર થઈ.) 

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ /અન્ય સેિાઓ : - 
   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ 

                 સિાય) : - 
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૧૩.  એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ :- 
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા :  

ટ કડી નુંબર અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

ડૉ. ઉષાબિને ઉપાધ્યાય તા.5/10/16 થી તા.4/10/17 સધુી સબાહટકલ રજા પર 

01 પ્રા. મિશે જાદિ 

તા.15-09-2017થી 
તા.19-09-2017 સધુી 

14 િાળુકડ, િણોલ, બાદલપર, જાલળયા, 
પીથલપર 

(તા. પાલલતાણા, ત્જ. ભાિનગર) 
03 ડૉ. સજંય મકિાણા 

તા. 15-09-2017થી   
તા. 19-09-2017સધુી 

16 મોટી જાગધાર, લોંગડી, લોયગંા, ભગડુા 
અને બગદાણા 
(તા. મહિુા, ત્જ. ભાિનગર) 

04 ડૉ. કનભુાઈ િસાિા 
તા. 05-09-2017થી 
તા. 09-09-2017 સધુી 

14  પીપરોળ, પીંડિળ, પગંારબારી, 
િાઘિળ, ખોબા 
(તા. ધરમપરુ, ત્જ. િલસાડ) 

05 પ્રા. બળદેિ મોરી 
તા. 15-09-2017થી 
તા. 19-09-2017 સધુી 

16 રુ્ના કોહદયા, નિા કોહદયા, 
સમહિયાળા, બોડલા 

06 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ 

તા. 05-09-2017થી 
તા. 09-09-2017સધુી 

11 ખોબા, પખૈેડ, તતુરખેડ, ભેન્સેટ  
(તા. ધરમપરુ, ત્જ.િલસાડ) 

૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
       1. મિશે જાદિ  તા. 06/07/17થી 08/07/17 (અલભમખુતા વશલબરમા ંરુ્કડી-4 માગાદશાક) 
       2. સજંય મકિાણા  06/07/17થી 08/07/17 (અલભમખુતા વશલબરનુ ંસચંાલન) 
 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા અધ્યાપકન ું નામ 

એમ.એ. સત્ર-4 લચત્રકળા તથા સજાિટ 37 ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય 

1 કીચન ગાડાન 48 સજંય મકિાણા 
2 કીચન ગાડાન 48 બળદેિ મોરી 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 
રાષ્રીય, 
પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા 

ગાધંી સ્તાિ પ્રાદેવશક 02/10/17 મ.દે. સકુંલ, 
અમદાિાદ 

04 (અમદાિાદ) 

સ્િામી વિિેકાનદં 
જયતંી 

પ્રાદેવશક 12/01/18 મ.દે. સકુંલ, 
અમદાિાદ 

02 (અમદાિાદ) 

રમતોત્સિ-2018 પ્રાદેવશક 26/01/18 ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 
અમદાિાદ 

સ્ર્થળ - સાદરા 

21 (અમદાિાદ) 
01 (સાદરા) 
02 (રાધંેજા) 
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 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
  1. એમ.એ. કુલ-37 વિદ્યાથીઓ (સત્ર-1) તા. 05-01-2018થી તા.11-01-2018 સધુી એન.એસ.એસ. 
                      વશલબર સ્થળ - િીરાતલાિડી, તા. ત્જ. ગાધંીનગર. 
                             વશલબર સચંાલક તરીકે પ્રા. મિશે જાદિ 

  2. બી.એ. રાધેંજા  કુલ - 112  વિદ્યાથીઓ તા. 28-12-2017થી તા. 03-01-2018 સધુી 
                           એન.એસ.એસ. વશલબર સ્થળ - ચાદંરણા, તા. કડી, ત્જ. મિસેાણા. 
                           વશલબર સચંાલક તરીકે ડૉ.સજંય મકિાણા 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 

૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET, SET / SLET, GATE, CAT, IAS / IPSetc State PSSC, 
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 
NET SET SLET CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

1  2      1  GPSC પાસ 

2 TET  પાસ 

  
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : - 
 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : -  
  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) : 
 ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : - 
 ૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું વિિરણ 

01 મકેુશ ડુગંહરયાભીલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 

02 જાગવૃત િસાિા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 

03 કોમલ પરમાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 

04 વિનોદ ગિળી આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, આિિા 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : ભાષા સાહિત્ય 

 

૨. વિભાગન ું નામ  : હિિંદી વિભાગ 

 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. ડૉ. જશિતંભાઈ પડંયા 
પીએચ.ડી. 
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ 

એમ.એ. હિિંદી - સત્ર -1, HIN - 102 - આધવુનક હિન્દી કાવ્ય-1                                                              
એમ.એ.  હિિંદી - સત્ર -2 HIN - 102 - આધવુનક હિન્દી કાવ્ય-2                                                            
એમ.એ. હિિંદી - સત્ર – 3 HIN -302 - હિન્દી સાહિત્ય કા ઇવતિાસ- 1                                                                 
એમ.એ. હિિંદી - સત્ર – 4 HIN - 402 - હિન્દી સાહિત્ય કા ઇવતિાસ- 2 
એમ.એ. હિિંદી - સત્ર – સત્ર-3  EC-302 - નાટક ઔર રંગમચં-1 
એમ.એ. હિિંદી -સત્ર –  4 EC-302 - નાટક ઔર રંગમચં-2 
 

૨. ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ 

પીએચ.ડી. 
પ્રોફેસર 

એમ.એ. હિિંદી, િષા-1, HIN - 104 સત્ર-1 EC - 101  એમ.એ. હિિંદી, 
િષા-1, HIN - 204 સત્ર-1 EC - 201   
એમ.એ. હિિંદી, િષા-2, સત્ર-3  HIN - 303 EC - 301   
એમ.એ. હિિંદી, િષા-2, સત્ર-4  HIN - 403 , EC - 401 
અન િાદ મેં પી.જી. હડપ્લોમા   
PGTH - 101,102,103,104   
PGTH - 201,202,203,204,205 
પ્રયોજનમલૂક હિિંદી મેં પી.જી. હડપ્લોમા  
PGFH- 101, 102, 103, 104 
PGFH - 201, 202, 203, 204, 205 
 

૩. ડો. દક્ષા જાની 
સિપ્રાધ્યાપક 

હિિંદી િષા-1, સત્ર-1 -2 અને સત્ર-2 ત્રણ પ્રશ્નપત્રો 
હિિંદી િષા-2 સત્ર-3 - 4 - બે પ્રશ્નપત્રો 
 

૪. ડૉ. ગાયત્રીદિ મિતેા 
પીએચ.ડી. 
સિપ્રાધ્યાપક 

હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC – 103 
પ્રાચીન-મધ્યકાલીન હિન્દી કાવ્ય – MJRHIN – 101 
હિન્દી કથા સાહિત્ય - MJRHIN – 202 
વિશેષ સાહિત્યકાર – ધમાિીર ભારતી - MJRHIN – 503 
પ્રાદેવશક ભાષાસાહિત્ય - MJRHIN – 504 
 

૫. ડૉ. જ્યોવત લાબંા 
પીએચ.ડી. 
સિપ્રાધ્યાપક 

હિન્દી સાહિત્ય કા આધવુનક કાલ - MJRHIN – 501 
સાહિત્ય કે વસદ્ધાતં – હિન્દી આલોચના - MJRHIN – 502 
સચંાર માધ્યમ લખેન - MJRHIN – 505 
પી.જી. હડપ્લોમા – પ્રયોજનમલૂક હિન્દી – ટોવપક 
સત્ર-૧ – PG/F/103 – પ્રયોજનમલૂક હિન્દી – પાહરભાવષક   શલદો 
સત્ર-૧ – PG/FH/102 – દેિનાગરી લલવપ ઔર માનકી િતાની 
પી.જી. હડપ્લોમા – અન િાદ – ટોવપક 
સત્ર-૨ – PG/FH/103 – દેિનાગરી લલવપ ઔર માનકી િતાની 
સત્ર-૨ – PG/FH/202 – પ્રયોજનમલૂક હિન્દી – પાહરભાવષક શલદો 
સત્ર-૨ – PG/FH/ – પ્રયો., ભાષા, સામાન્ય ભાષા, સચૂનાિાવંત 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૬. ડૉ. ગેલજી ભાહટયા 
પીએચ.ડી. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC-103 
પયાાિરણ-કુદરતી સસંા. – વ્યિસ્થાપન – MJRHIN-501 
અિાાચીન ગજુરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ - MJRHIN-501 
અનિુાદ વસદ્ધાતં અને વિવનયોગ - MJRHIN-501 
પી.જી. હડપ્લોમા – પ્રયોજનમલૂક હિન્દી – ટોવપક 
સત્ર-૧ – PG/F/102 – પ્રયોજનમલૂક હિન્દી-સ્િરૂપ-વિકાસ 
સત્ર-૧ – PG/FH//204 – પ્રયો. ભાષા, સામાન્ય ભાષા, સચૂનાિાવંત  
પી.જી. હડપ્લોમા – અન િાદ – ટોવપક 
સત્ર-૨ – PG/T/H/101 – અનિુાદ : વસદ્ધાતં ઔર ઇવતિાસ 
સત્ર-૨ – PG/T/H/203– અનિુાદ પનુરીક્ષણ ઔર મલૂ્યાકંન 

૭. ડૉ. શવશબાલા પજંાબી 
પીએચ.ડી. 
સિપ્રાધ્યાપક 

હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC-103 
હિન્દી નાટયસાહિત્ય  
અનસુ્નાતક (એમ.એ.) 
આધવુનક ગદ્યસાહિત્ય – ચિંગુ્ ત (નાટક) - સત્ર-2 
સાહિત્ય કે વસદ્ધાતં ઔર આલોચના - સત્ર-3 
સાહિત્ય કે વસદ્ધાતં ઔર આલોચના – સત્ર-4 

 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :   

 િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક): 

(બ ) 

 

ક્રમ 
 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 

જાવત 

અન સચૂિત 

જનજાવત 

અન્ય 

પછાતિગસ 
શારીહરક 

વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક  

(સત્ર-૧)  
08 - 08 - 02 05 - 01 08 

૨. અનસુ્નાતક 

(સત્ર-૧) 
04 09 13 01 12 - - - 13 

૩. એમ.હફલ. ૦2 - ૦2 - 02 - - - 02 
૪. પીએચ.ડી. ૦૩ 02 05 01 01 01 01 01 05 
૫. અન્ય - - - - - - - - - 

 

 
૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત 

 તજ્જ્ઞોની માહિતી : - 
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૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

1. ડૉ. અતાઉલ્લાખાન યસુફુજઈ હિિંદી સાહિત્ય 01-05-2017 

2. ડૉ. નટિરભાઈ પરમાર મિાદેિી િમાા કા સાહિત્ય 21-08-2017 

3. ડૉ. નારણ ગાિીત મનોિૈજ્ઞાવનક હિિંદી ઉપન્યાસ 25-09-2017 

4. ડૉ. ચિંકાતંા બસંલ હિિંદી ઉપન્યાસોં મેં આહદિાસી 
વિમશા 

07-10-2017 

5. ડૉ. જગદીશચિં શમાા હિિંદી નાટક ઔર રંગમચં 18-01-2017 

6. ડૉ. િરજીભાઈ િાઘલેા હિિંદી સાહિત્ય 25-01-2017 

 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. જશિતંભાઈ પડંયા રાષ્ટ્રીય સગંોષ્ટ્ઠી, સત્ર 
અધ્યક્ષ, હિિંદી વિભાગ 
સૌરાષ્ટ્ર યવુન., રાજકોટ 

હિિંદી વ્યગં્ય સાહિત્ય 28/02/2018 

૨. 

 

 

,, અવતવથવિશેષ, હિિંદી 
વિભાગ, વિિમ યવુન., 

ઉજ્ૈન 

હિિંદી પત્રકાહરતા 
 

18/03/2018 

 ,, અવતવથવિશષે, હિિંદી 
વિભાગ, મોિનલાલ 

સખુહડયા યવુન., ઉદયપરુ 

હિિંદી નાટક 12-10-2017 

૪. ડૉ. ગેલજીભાઈ 
ભાહટયા 

એન. એસ. એસ. વશલબર 
ગ્રામભારતી અમરાપરુ, 

સ્થળ : ઘઘે ુગામ 

સ્િયનંા ઘડતરમા ં
વશલબરની ભવૂમકા 

20-02-2018 

 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -  

૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસક : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 
1. ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા મિશેભાઈ અ. પડંયા, પલક  ક. પટેલ, િરીશ  ભોઈ 

2. ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ િીરેન્િવસિંિ રાિ, સરુતનભાઈ િસાિા, ઘનશ્યામભાઈ 
ધરજીયા, દીપક િેગડા, રમશે િસાિા 

3. ડૉ. દક્ષાબિને જાની જશાભાઈ રંગપરા, ગોપાલરામ પ્રજાપવત 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

4. ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી રક્ષા િસાિા, અવશ્વન બારીયા, પ્રીવત પાડં,ે સગંીતા યાદિ 

એમ. હફલ. કક્ષાએ 

1. ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા બેનજીરબાન ુશેખ, નીલશે પટેલ                                                                                                                                                                                                                  
2. ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ હિતેશ પરમાર, દીપક સરિૈયા, જયેશભાઈ ચૌધરી 
3. ડૉ. દક્ષાબિને જાની ફુલિતંી િસાિા, સજંયભાઈ ચૌધરી, અલાઉદ્દીન સૈયદ 

4. ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી શ્રદ્ધા યાદિ 
અન સ્નાતક કક્ષાએ 

1. ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા યોગેશ અ. પટેલ, રંરુ્બેન મ. ગાવમત, કાવમનીબેન મો. 
િળપવત, હિરલબેન  સ.ુ આિીર 

2. ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ વિપલુકુમાર પ્ર. ચૌધરી, સભુિાબેન ગ. ગાવમત, ગીજલબેન મો. 
િળપવત, જ્યોત્સનાબેન મ. સાકંલળયા,માયાિતી ઝ. તડિી 

3. ડૉ. દક્ષાબિને જાની ભાિનાબેન લ. ગાવમત, અશોકભાઈ ક. િસાિા,  હિરલકુમારી                                                                                                                                                                                                                      
ગ. માછી, શકંુતલાબિને સ. ચૌધરી, રવિનાબેન િસાિા                                                                                                                                 

 
૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : - 

૧૧. એવપ્રલ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 

૧૨. એવપ્રલ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           

 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)   -    

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ 

• અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

• ઑપન સોસા સેિાઓ  :  -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 

• આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :  -   

• ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ :-----                      -  

 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
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 ૧૪.૧ પદયાત્રા 
   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

1. ડૉ. જશિતંભાઈ પડંયા 09 બેચરી, ભાટપરુા, િમીદપરુા, 
રતનપરુા, ડુગંરીપરુા 

2. ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ 10 ફૂલગામ, મોટા મઢાદ,  નાના 
મોિાદ, મોરિાડ, નાના 
મોરિાડ 

3. ડૉ. દક્ષાબિને જાની 09 પણસોરા, મેઘિા, અરડી, 
ઝાલા બોરડી, લક્ષ્મીપરુા  

4. ડૉ. ગાયત્રીદિ મિતેા 15 કોલળયા, શામતપર, કેસરપરા, 
આયા  (ત્જ. સરેુન્િનગર) 

5. ડૉ. ગેલજીભાઈ ભાહટયા 14 ઉમલણયાિદર, નેસિડસ 
તલગાજરડા, િડલી, 
બગદાણા 

6. ડૉ. શવશબાલા પજંાબી 13 બોભા, બોહરયા મજરા, 
શીતિાડા, (ત્જ. ગાધંીનગર) 

 

 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
6-7-8, રુ્લાઈ ૨૦૧૭ દરમ્પયાન મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, અમદાિાદમા ંએમ.એ. 
સત્ર 1 ની અલભમખુતા વશલબર કાયાિમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં 

 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

સત્ર- ૧    બાગાયત       ૧૩ શોભનાબિને અને                                    
જયેશભાઈ 

સત્ર- ૨ અંબર કાતંણ        ૧૩ ભપૂતભાઈ સરિૈયા 
સત્ર-3 
સત્ર -૪  

િાઉસ િાયહરિંગ 

ઊભુ ંઝાડુ ંબનાિિાનો 
     ૧૪ 

      ૧૪ 

લીંબાભાઈ 

ડૉ. જશિતંભાઈ પડંયા 
ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ 

સત્ર-૨ અંબર ૬૦ ડૉ. ગેલજી ભાહટયા 
 પેટી રેંહટયો, િણાટ સિયોગ ડૉ. ગેલજી ભાહટયા 

 

 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી  : - 
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 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :   
એમ.એ. સત્ર - ૨ ક લ    સુંખ્યા - ૧૩ વશચબર, જેતલપ ર તા. દસક્રોઈ, જજ. અમદાિાદ 

 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : -  
 

૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State 

  PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 
 

NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

3 1 - - - - - - - 
  

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/ 

પ્રાદેવશક 

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય કે્ષતે્ર 

મેળિેલ વસદ્ધિ 

૧. મનીષાબિને ગાવમત પ્રાદેવશક િકતતૃ્િ સ્પધાા – દ્ધદ્વતીય નબંર – 
રજત પદક 

૨. માયાિતી તડિી પ્રાદેવશક િાતાાલેખન – દ્ધદ્વતીય નબંર – 
રજત પદક 

૩. રિીના મહિડા પ્રાદેવશક ઓહરએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા 
િકતતૃ્િ સ્પધાામા ંપરુસ્કૃત 

૪. ભાગાિી ચૌધરી પ્રાદેવશક બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી 
વિદ્યાથી સન્માન યોજના – પ્રથમ 

નબંર 
૫. િમેલ ચૌધરી પ્રાદેવશક  બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી 

વિદ્યાથી સન્માન યોજના – દ્ધદ્વતીય 
નબંર 

૬. કૈલાશ માળીશ પ્રાદેવશક બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી 
વિદ્યાથી સન્માન યોજના – દ્ધદ્વતીય 

નબંર 
૭. સેજલ ચૌધરી યિુક મિોત્સિ મેંિદી સ્પધાામા ંદ્ધદ્વતીય સ્થાન 

૮. ભાિના ગાવમત યિુક મિોત્સિ રંગોળી સ્પધાામા ંપ્રથમ સ્થાન 

૯. શકંુતલા ચૌધરી યિુક મિોત્સિ પ્રાચીન ભજન – લોકગીતમા ં
તતૃીય સ્થાન 

  

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
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૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :   

 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક        -           -  
૨. અનસુ્નાતક        ૨૭       ૪૦૨૭૦૦ 

૩. એમ. હફલ.        ૦ ૨        ૩૨૦૦૦ 

૪. પીએચ.ડી.        ૦૩        ૭૫૦૦૦ 

  

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત 

 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧.     સ્નાતક   
૨.      અનસુ્નાતક       ૦૧     ૧૨૦૦૦ 

૩.      એમ.હફલ. - - 
૪.      પીએચ.ડી. - - 

 

 

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

 

૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : - 
 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :  - 
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૧. વિદ્યાશાખાન ું નામ : સામાત્જક વિજ્ઞાન  

૨. વિભાગન ું નામ  : ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. કૈલાસ ભોયે, Ph. D.  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

II ભારતીય અથારચનાનો પહરચય, સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૧ 

III સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૨, ભારતીય અથારચના ૧ 

IV સચંાલકીય અથાશાસ્ત્ર, ભારતીય અથારચના ૧          
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર ૧, સિકારનુ ંઅથાશાસ્ત્ર  
VI ગજુરાતનુ ં અથાતતં્ર, ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર -પહરચય, અથાશાસ્ત્રમા ં
પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ, સશંોધન પ્રકલ્પ 

૨. ધારા િાઘહડયા, Ph. D.  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

BA I અથાશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાતંો ૧ 
II અથાશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાતંો ૨ 
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર-૨, અથાશાસ્ત્રમા ંઆંકડાશાસ્ત્ર, વિકાસનુ ંઅથાશાસ્ત્ર,  
   સચંાલકીય અથાશાસ્ત્ર 
VI આંતરરાષ્ટ્રીય અથાશાસ્ત્ર, અથાશાસ્ત્રમા ંપહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ,  
    આવથિક વદૃ્ધદ્ધના વસદ્ધાતંો, સશંોધન પ્રકલ્પ 

૩. નરેશ ચૌિાણ, Ph. D.  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

MA I સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૧ 

II સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૨, ભારતીય આવથિક નીવત  ૧ 

III ગ્રામઅથાશાસ્ત્રના વસદ્ધાતંો ૧; સ્િાસ્્યનુ ંઅથાશાસ્ત્ર  

IV  ગ્રામઅથાશાસ્ત્રના વસદ્ધાતંો ૨, સશંોધન પ્રકલ્પ 

૪. મરું્લા ડાભી, Ph. D. 
સિપ્રાધ્યાપક 

BA III પવશ્ચમી આવથિક વ્યિસ્થા 
IV જાિરે અથાશાસ્ત્ર 
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર-૨ 
VI આવથિક વદૃ્ધદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાતં, સશંોધન પ્રકલ્પ 
MA I ભારતીય આવથિક નીવત-૧ 
MA II ભારતીય આવથિક નીવત-૨ 

MA III જાિરે અથાશાસ્ત્ર 

૫. િસમખુ દેસાઈ, Ph. D. 
પ્રાધ્યાપક   

BA V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર, અથાશાસ્ત્રમા ંઆંકડાશાસ્ત્ર,  ગ્રામઅથાશાસ્ત્રનો  
       પહરચય 
VI અથાશાસ્ત્રમા ં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ, સિકારનુ ં અથાશાસ્ત્ર, 
સશંોધન પ્રકલ્પ 
MA I અથાશાસ્ત્રમા ંપહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ - ૧ 
II અથાશાસ્ત્રમા ંપહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ-૨ 
III આંતરરાષ્ટ્રીય અથાશાસ્ત્ર 
IV આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યિસ્થા, સશંોધન પ્રકલ્પ 

૬. વનવમષા શકુ્લ, Ph.D. 
પ્રાધ્યાપક 

MA I એકમલક્ષી અથાશાસ્ત્ર-૧; ગાધંીના આવથિક  વિચાર 
II એકમલક્ષી અથાશાસ્ત્ર-૨ 
III પયાાિરણીય અથાશાસ્ત્ર 
IV કુદરતી સસંાધનોનુ ં અથાશાસ્ત્ર; વિકસતા દેશોનુ ં  અથાશાસ્ત્ર, 
સશંોધન પ્રકલ્પ 
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા : 
 સ્નાતક :      ૨૫, અનસુ્નાતક :  ૪૪ 

 િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા : 
સ્નાતક :       ૨૪, અનસુ્નાતક : ૩૮ 

(બ) 
ક્રમ  

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન . 
જાવત 

અન . 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાત 
િગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

અન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક 
(સત્ર-૧)  

૧૧ 
 

૧૩ ૨૪ ૦૨ ૧૪ ૦૭ -- 
 

૦૧ ૨૪ 

૨. અનસુ્નાતક  
(સત્ર-૧) 

૨૨ ૨૨ ૪૪ ૦૩ ૩૦ ૦૮ -- 
 

૦૩ ૪૪ 

૩. એમ.હફલ. -- 
 

-- -- - - - - - - 

૪. પીએચ.ડી. ૦૧ ૦૨ ૦૩ -- -- ૦૧ -- ૦૨ ૦૩ 

૫. અન્ય -- -- --       

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજઞોની 
માહિતી : 

ક્રમ તજઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજકં્ટ પ્રોફેસર 

૧ સદુશાન આયગંાર ચપંારણનો સત્યાગ્રિ અને િતામાન કૃવષક્સ્થવત એવપ્રલ ૨૦૧૭ 

૨ સદુશાન આયગંાર હિન્દ સ્િરાજ ૨૩-૨૮ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ 

વનમુંવત્રત તજઞ 

૧ સરુમ્પય િોરા ભારતમા ંિનની પહરક્સ્થવત ૦૮ એવપ્રલ, ૨૦૧૭ 

૨ પ્રા. પુડેં વપલ્લાઇ ભારત અને દલક્ષણ આહિકાના અથાતતં્રનો  
તલુનાત્મક અભ્યાસ 

૧૫-૧૬ નિેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

૩ સત્યત્જત દેશપાડં ે નોટબધંીનુ ંએક િષા ૨૦ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

૪  રાધા ભટ્ટ ગાધંીવિચાર અને અથાશાસ્ત્ર ૨૯ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ 

૫ તકેશી વશનોડા  ગજુરાતમા ંબદલાત ુ ંગામડુ ં ૧૬ માચા, ૨૦૧૮ 

૬ તેજસ ઠાકર, મિને્િ 
પટેલ (Rt. DDO) 

પચંાયતી રાજ કાયાશાળા ૯ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ 

૭ અલભયાન સસં્થા માલધારી સમાજ સાથે સિંાદ  
૮ વ્યાખ્યાન માળા વિશ્વ િસ્તી સ્તાિ ૧૧-૧૪ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭ 

૯ તાલીમ કાયાશાળા SPSS ૫ માચા, ૨૦૧૭ 
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૬ વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજઞના વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧ ડેહરલ  ડેવિસ, અમેહરકન માનિ અવધકાર 
કમાશીલ અમહેરકા વિદેશ મતં્રાલય  

અમેહરકામા ં સમાિેવશતા અન ે
સહિષ્ટ્ણતુા 

૨૨ માચા, ૨૦૧૮ 

૨ સેમન લેઉ  ગાધંી અને િરમાન  કેલનબકે ૨૧  નિેમ્પબર, ૨૦૧૭ 
૩ પલક લોટીયા, SEBI મડૂીરોકાણ વશક્ષણ કાયાશાળા  ૧૪ માચા, ૨૦૧૮ 
 હદશા રસ્ટ મડૂીરોકાણ વશક્ષણ કાયાશાળા ૧૬ માચા, ૨૦૧૮ 
૪ મિશે દીલક્ષત ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની પ્રાથાના  ૧૭ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ 
૫ શ્રી બેન્સન પાસ્તર નાતાલનો સદેંશ ૧૫ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 
૬ કનભુાઈ ધોહડયા ગાધંીની િન્ષ્ટ્ટએ ધ્યાન  ૨૨ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 
૭ શાતંાબને કન્ષ્ટ્ટ  

સેિા એકેડમેી 
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદન ૮ માચા, ૨૦૧૭  

૮ કહરયર એકેડેમીના તજ્જ્ઞ દ્વારા વિદ્યાથી રાષ્ટ્રીય સ્તરની 
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માગાદશાન  

૧૫ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭  

૯ પ્રેમાનદં વમશ્ર, કવપલ દેશિાળ આદશા વશક્ષક : ગાધંીનુ ંદશાન ૫ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭ 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. મરું્લા ડાભી  અંદાજપત્રમા ંમહિલાઓ : 
મલૂ્યાકંન, ઈટીિી, અમદાિાદ 

કેન્િીય અંદાજપત્ર 
૨૦૧૮-૧૯ 

૧ જાન્યઆુરી,  
૨૦૧૮ 

૨. મરું્લા ડાભી  ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંખચાની 
સભંાિનાઓ, ઈટીિી, 

અમદાિાદ 

ગજુરાતનુ ં
અંદાજપત્ર  
૨૦૧૮-૧૯ 

૨૦ જાન્યઆુરી,  
૨૦૧૮ 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ  :  - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસક  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએચ.ડી. કક્ષાએ 

૧. મરું્લા ડાભી 
િસમખુ દેસાઈ 

વનવમષા શકુ્લ 

પજૂા મોદી, પકંજ પટેલ  
વમિલ શાિ 

ફાલ્ગનુી પડંયા  
એમ.હફલ કક્ષાએ: - 
અનસુ્નાતક કક્ષાએ: ૩૯ 

૩ કૈલાસ ભોયે               ૧૦ 

૪ ધારા િઘાહડયા   ૧૦ 

૫ નરેશ ચૌિાણ ૦૬ 

૬ મરું્લા ડાભી ૦૮ 

૭ િસમખુ દેસાઈ ૦૩ 

૮ વનવમષા શકુ્લ ૦૨ 
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૧૦. સસં્થાઓના સિયોગ કાયાિમ (Collaborations) : -- 
૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ંઆિલેા નિા ંજોડાણ (Linkages) : -- 
૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ં આિેલ સશંોધન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદુાન (રૂવપયામા)ં :        

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સદંભે સસં્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
                 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં : રૂ. ૫૦૦૦૦/મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા છાત્રાલય અિિેાલ  

ઑપન સોસા સેિાઓ  :      

૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેતે્ર/ગ્રામીણ ક્ષેતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ટ્ણાત, ટેક્ક્નકલ સિાય) : 
આપેલી સેિાઓનુ ંમલૂ્યાકંન (અંદાત્જત આંક) :     

ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :      

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 
 (IPR)etc.) : 
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

તાલ કાનાું નામ 

૧  ધારા િઘાડીયા (૫થી ૯ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭) ૧૧ ધરમપરુ   
૧-૧૬ કુલ પાચં (ધારા િઘાડીયા વસિાય બધા) ૧૬૮ નેત્રગં, દેહડયાપાડા 
Ph. D.: મનસખુ નહકયા, વિપલુ ગાવમત, હિમાશં ુનાયક, રક્ષા િસાિા, અવશ્વન બાહરયા    
M. Phil. : હદલીપ પરમાર, અક્ષય બાગલુ, વપ્રયકંા સથિારા, રેિા ભરિાડ, ફૂલિતંી િસાિા, બેનઝીર 
શેખ  અલદુલચાચા (૧૪થી ૧૮ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭)     

  ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ :  
  મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલના ભાગરૂપે તારીખ ૦૫-૦૭ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭  
 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા સેિકન ું નામ 

સત્ર ૧ ઊભુ ંઝાડુ ં ૩૮ રમેશ બારોટ 
સત્ર ૨ અંબર કાતંણ, િણાટ ૩૮ ભપૂત સરિૈયા 
સત્ર ૩ સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ, 

િસ્તકળા 
૨૦ 
૨૬ 

નયન જોશી 
સરું્કતા મોિતંી 

સત્ર ૪ ગિૃઉદ્યોગની બનાિટો 
પહરસર સફાઈ 

ભાઈઓ 
બિનેો 

ભપૂત સરિૈયા 
શોભના શાિ 

BA રાધંેજા અંબર કાતંણ 
પહરસર જાળિણી 
શાકભાજી ઉછેર 

૬૦ કૈલાસ ભોય ે
 
 

BA સાદરા વિદ્યતુ મરામત, ગિૃ- 
ઉદ્યોગની બનાિટ 

૧૧ હિિંમતભાઈ િાલણયા 
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 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 

કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર તારીખ આયોજક સુંખ્યા 
અલખલ ભારતીય વિદ્યાથી વશલબર 
(અપિૂા પારધી, બળદેિ  
મકિાણા, શોભના મણેીયા, 
સદંીપ ગાયકિાડ) 

રાષ્ટ્રીય ૨૩-૩૧ 
હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

ગાધંીવિચાર પહરષદ, 
િધાા (મિારાષ્ટ્ર) 

૦૪ 

અલખલ ભારતીય આંતરધમીય  
વશલબર ( રાહિત ગાવમત, ધ્રિુી 
નાયકા, પ્રશાતં કોઠારી, આવશિિાદ 
મછાર) 

રાષ્ટ્રીય ૨૮-૩૦ 
જાન્યઆુરી, 

૨૦૧૮ 

ગાધંીવિચાર પહરષદ, 
િધાા 

૦૪ 

યાતાયાત વનયતં્રણ સ્થાવનક ૦૨ ઑકટોબર, 
૨૦૧૭ 

અમદાિાદ પોલીસ ૪૧ 

આંતરરાષ્ટ્રીય અહિિંસા હદિસ સ્થાવનક ૦૨ ઑકટોબર, 
૨૦૧૭ 

કોચરબ આશ્રમ, 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

૭૦ 

આંતરરાષ્ટ્રીય અહિિંસા હદિસ સ્થાવનક ૦૨ ઑકટોબર, 
૨૦૧૭ 

મિાદેિ દેસાઈ 
સમાજસેિા સકુંલ 

૦૪ 

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓરા િલ્ડા મડંલા 
કાયાિમમા ં વિદ્યાથીઓ દ્વારા 
રરૂ્આત  

સ્થાવનક ૩૦ જાન્યઆુરી, 
૨૦૧૮ 

પ્રાણજીિન મિતેા 
પ્રાગંણ, ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ 

૫૫ 

કસ્તરુબા પહરિાર મેળો  સ્થાવનક ૨૪ જાન્યઆુરી, 
૨૦૧૮ 

મયરૂ બાગ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ 

૮૨ 

સ્િયપંાક : વિદ્યાથીઓ અને 
વશક્ષકો  

સાદરા ૧૧ હડસેમ્પબર, 
૨૦૧૭ 

સાદરા સાબરમતી 
નદીનો તટ 

૨૧૦ 

વિદ્યાથી શૈક્ષલણક પ્રિાસ સ્થાવનક ૧૬ ફેબ્રઆુરી, 
૨૦૧૮ 

શ્રેષ્ટ્ઠ ગ્રામપચંાયત, 
પુસંરી,  ત્જ. 
સાબરકાઠંા 

૫૦ 

વિદ્યાથી શૈક્ષલણક પ્રિાસ સ્થાવનક ૧૬ ફેબ્રઆુરી, 
૨૦૧૮ 

બટાકાની આધવુનક 
ખેતી કરતા ંખેડતૂોની 
મલુાકાત, દોલપરુ 
કંપા. ત્જ. અરિલ્લી 

૫૦ 

 
 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
 ૧.   ૨૮ હડસેમ્પબરથી ૩ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ (BA ૬૨ વિદ્યાથીઓ) 

 ૨.  કવમજલા (સરેુન્િનગર) ૦૨-૦૯ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ (MA ૩૮ વિદ્યાથીઓ). 
 ૩.  માગા સલામતી જાગવૃત કાયાિમ  ૩૦ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૭ (ડૉ, કાનાબાર અને અન્ય).  
         અમદાિાદ રાહફક સલાિકાર સવમવત (ATCS).   
 ૪.  રમતનુ ંપહરસર, રોપરોપણ કાયાિમ રુ્લાઈ ૨૦૧૭, લાયન્સ ક્લબ  ૭ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭. 
 ૫.  કન્યા છાત્રાલય, રોપરોપણ કાયાિમ આશ્રમ માગા શાખા, ભારતીય સ્ટેટ બૅંક  ૩૦ રૂ્ન  ૨૦૧૭. 
 ૬.  નેતતૃ્િ કાયાશાળા ૦૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ (અલદુલચાચા). 
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૭.  બનાસકાઠંા અવતવનૃ્ષ્ટ્ટ પીહડત ગામોમા ંરાિતસામગ્રી (કાચુ ંસીધુ ંતેમ જ તાડપત્રી)       તૈયારી 
અને વિતરણ ૨૯ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭. 

૮.      પવશ્ચમ પ્રદેશ યિુા કાયાિમ   
૯.  ઉિરાયણ ઉજિણી અને પક્ષી બચાિ માટે પહરસર સફાઈ ૧૩ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮.  
૧૦.  સ્િય ંસમિૂ ભોજન ૧૩ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮. . 

૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર :  - 
૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય 

પરીક્ષાઓની માહિતી : 
ક્રમ નોંિણી ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ  પરીક્ષા  
૧ ૧૧૫૧૬૬ હદવ્યેશભાઈ પટેલ SET 

૨ ૧૧૫૧૬૮ વપયષુકુમાર ચૌધરી SET 

૩ 
૧૧૫૧૫૭ 

હકશોરભાઈ 
દુમાહદયા 

પોલીસ 

૪ ૧૧૫૧૭૬ મિશેભાઈ જીડીયા પોલીસ 

૫ ૧૧૫૧૭૭ મરું્ મકિાણા પોલીસ 

૬ ૧૧૫૧૬૧ ગગં ુભોયે  
૭ ૧૧૫૧૬૪ દક્ષાબેન પિાર  

 

ક્રમ બાબત વિદ્યાર્થી સુંખ્યા 
૧ NET/SLET ૦૨ 

૨ પોલીસ ૦૫ 

૩ સશંોધન મદદનીશ ૦૬ 

૪ અભ્યાસ (B.Ed.) ૨૦ 

 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ કક્ષા વસદ્ધિ 

૧ સરેુન્િ િસાિા રાષ્ટ્રીય (૧૯-૨૩ હડસેમ્પબર, 
૨૦૧૭) 

આંતર વિશ્વવિદ્યાલય 
બેડવમન્ટન, જલગાિં ૨ વપયષુ ચૌધરી 

૩ સોનલ ઝાપંહડયા,  
દેિેન્િ સોલકંી, વપનલ 
ડામોર  

૩૦ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭ 

પ્રથમ, દ્ધદ્વતીય અને તતૃીય  
ભ્રષ્ટ્ટાચારમકુ્ત ભારત, 
ઓહરએ દ્વારા આયોત્જત 

૪ વિભાગના વિદ્યાથીઓ ૨૬ માચા, ૨૦૧૮ વશક્ષણમળેો 
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૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ૦૧ ૦૪,૦૦૦ 
૨. અનસુ્નાતક ૦૨ ૧૦,૦૦૦ 
૩. એમ.હફલ. -- -- 
૪. પીએચ.ડી. -- -- 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ૮૮ ૬,૨૨,૦૦૦+ 

૨. અનસુ્નાતક ૮૬ ૧૩,૫૧,૩૦૦ 

૩. એમ.હફલ. ૦૨ ૨૪,૦૦૦ 

૪. પીએચ.ડી. ૦૧ ૧૨,૦૦૦ 

  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક --  
૨. અનસુ્નાતક ૦૪ (શોભના મેણીયા, ઘનશ્યામ 

બાિલળયા, કાન ુરંગપરા, સોનલ 
ઝાપહડયા) 

૨૪,૦૦૦ (ગજુરાત અથાશાસ્ત્ર 
મડંળ વસલ્િર જ્યલુબલી રસ્ટ) 

૩. એમ.હફલ. -- -- 
૪. પીએચ.ડી. -- -- 

 

 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  
  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ -- 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ - 
૧૬. પિૂસ વિદ્યાર્થીઓની વિભાગીય મ લાકાત : 

ક્રમ નામ મ લાકાત તારીખ િિાસ વિર્ય 

૧ નીલમ પટેલ ૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ ગામમા ંમળૂભતૂ જાિરે સવુિધાઓની 
જોગિાઈમા ંગ્રામવશલ્પીનુ ંયોગદાન 

૨ અંકુર પટેલ  ૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ ગ્રામ વિકાસની પ્રવવૃિઓ 

૩ જયવંત ઠાકોર પદયાત્રા દરવમયાન ગાધંીવિચાર 

૪ અંબાિી ચાિડા  ૧ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮  
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : સામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા   

૨. વિભાગન ું નામ  : ઇવતિાસ અને સુંસ્કૃવત 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
૧. ડૉ. મિબેબૂ દેસાઈ 

(વનવતૃ  
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮) 

HIS-૧૨૦૫-ભારતમા ંઆઝાદીની ચળિળનો ઇવતિાસ (૧૮૫૭-૧૯૧૯) 
HIS-૨૨૦૫- ભારતમા ંઆઝાદીની ચળિળનો ઇવતિાસ (૧૯૧૯-૧૯૪૭) 
EC-૩૨૦૧- ભારતનો બઘંારણીય ઇવતિાસ (૧૭૭૩-૧૯૧૯) 
EC-૪૨૦૧- ભારતનો બઘંારણીય ઇવતિાસ (૧૯૧૯-૧૯૫૦) 
અભ્યાસકાયા-૧- સશંોઘન પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ઘવતઓ 
 

૨.  
ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર 

His-૧૨૦૧: ઇવતિાસનુ ંતત્િજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય ઇવતિાસ લખેન પરંપરા 
His- ૧૨૦૨: આધવુનક વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૭૦ થી ૧૯૪૫) 
Ec- ૩૨૦૪: ભારતીય અલભલખેવિદ્યા - I 
His- ૨૨૦૧: પૌિાાત્ય પરંપરામા ંઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લખેન 
His- ૨૦૦૨: સાપં્રત વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૯૪૫ થી ૨૦૦૦) 
Ec- ૪૨૦૪: ભારતીય અલભલખેવિદ્યા- II 
એમ. હફલ કક્ષાએ અધ્યાપન 
 

૩. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી His- ૧૨૦૩: ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનો ઇવતિાસ 
His- ૨૨૦૩: િીસમી સદીમા ંગજુરાતમા ંરચનાત્મક પ્રવવૃિઓ અને 
સસં્થાઓ 
His- ૩૨૦૧: અમદાિાદનો ઇવતિાસ 
Ec- ૩૨૦૨ : સાસં્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (ઈ. સ. ૧૮૫૦-
૧૯૪૭)-I 
Ec- ૪૨૦૨ : સાસં્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (ઈ. સ. ૧૮૫૦-
૧૯૪૭)- II 
M.Phil. : અભ્યાસકાયા ૧ : ઇવતિાસ સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર 
Ph.D. : અભ્યાસકાયા ૧ : ઇવતિાસ સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર 
 

૪. શ્રી રફીકા સલુતાના સૈયદ Ec- ૩૨૦૬: પરુાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ- I 
Ec- ૩૨૦૬: પરુાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ- II 
 

૫. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક MJRHIS-૫૦૫ ચીનનો ઇવતિાસ  (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૪૯) 
MJRHIS-૪૦૨  ઇવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્ધવત 
MJRHIS-૬૦૪ ઇવતિાસ અન ેપ્રિાસન 
HIS-૧૨૦૪ ભારતમા ં ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અન ે
દૃિીકરણ (ઈ.સ. ૧૭૫૭ થી ૧૮૧૮) 
HIS-૨૨૦૪ ઇવતિાસમા ંપ્રિાસન  વિવનયોગ 
 

૬. ડૉ. રાજેન્િ જોષી MJRHIS-૩૦૧ ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૬૫૦થી ૧૨૦૬) 
MJRHIS-૩૦૩ ગજુરાતનો ઇવતિાસ (પ્રારંભથી ઈ.સ. ૧૩૦૪) 
MJRHIS-૫૦૩ ગજુરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૫૭૩થી ૧૮૫૭) 
MJRHIS-૨૦૧ ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.પ.ૂ૩૨૩થી ૬૫૦) 
MJRHIS-૪૦૩ ગજુરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૩૦૪થી ૧૫૭૩) 
MJRHIS-૬૦૨ ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૫૦) 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 
યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

MJRHIS-૬૦૩ ગજુરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૫૭થી ૧૯૬૦) 
HIS-૧૨૦૪ ભારતમા ં ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અન ે
દૃિીકરણ (ઈ.સ.૧૭૫૭થી ૧૮૧૮) 
HIS-૨૨૦૪ ઇવતિાસમા ંપ્રિાસન  વિવનયોગ 

૭. ડૉ.વિિમભાઈ અમરાિત MJRHIS – 101 ભારતનો ઇવતિાસ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પ.ૂ 323) 
MJRHIS - 202આધવુનક વિશ્વના મખુ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1500-1789) 
MJRHIS - 302આધવુનક વિશ્વના મખુ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1789-1945) 
MJRHIS - 401ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1206-1526) 
MJRHIS - 404અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1497-1865) 
MJRHIS - 501ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1526-1605) 
MJRHIS - 504અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1865-1961) 
MJRHIS - 601ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1757-1857) 
MJRHIS - 605જાપાનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1840-1949) 

૮ ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી ભારતનો ઇવતિાસ  (ઈ.સ. ૧૫૨૬-૧૬૦૫) 
ભારતનો ઇવતિાસ  (ઈ.સ. ૧૬૦૫-૧૭૫૭) 
ગજુરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૫૭૩-૧૮૫૭) 
ચીનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૬૪) 
ભારતનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૭૫૭-૧૮૫૭) 
ગજુરાતનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૮૫૭-૧૯૬૦) 
ઇવતિાસ અને પ્રિાસન 
જાપાનનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૪૯) 

૯. ડૉ. મોતી દેવ ુ CC-101-ગ્રામવિકાસ –  રૂ્થ-૧ 
CC-101-ગ્રામવિકાસ –  રૂ્થ-૨ 
CC-105-પયાાિરણીય અને કુદરતી સશંોધનનુ ંવ્યિસ્થાપન   
CC-302-ભારતીય સસં્કૃવતનો િારસો - સામાન્ય પહરચય 
MJRHIS-502 ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૬૦૫-૧૭૫૭) 
CC-202-વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાતંો (રૂ્થ-૧) 
CC-202-વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાતંો(રૂ્થ-૨)   
CC-204-ભારતીય અથારચનાનો પહરચય (રૂ્થ-૧)   
CC-204-ભારતીય અથારચનાનો પહરચય (રૂ્થ-૨) 
MJRSOC-604 ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર   

૧૦. ડૉ. ભાવિક ચાિડા કોમન-સત્ર ૩ ભારતીય સસં્કૃવતનો િારસો 
કોમન- િૈકલ્લ્પક વિષય - સત્ર ૫ સામાન્ય જ્ઞાન 
કોમન- િૈકલ્લ્પક વિષય - સત્ર ૬ સામાન્ય જ્ઞાન 
કોમન-સત્ર ૨ વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાતંો 
કોર-સત્ર ૫ અમહેરકાનો ઇવતિાસ 
કોર-સત્ર ૬ ભારતનો ઇવતિાસ 
કોર-સત્ર ૫ માનિાવધકાર (ગ્રામવિકાસ) 

 
૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 

(અ.) િષા-૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧મા ંપ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 
૫૨/૨૯ 



72 

 

 િષા-૨૦૧૭-૧૮મા ં સત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા : 
(સ્નાતક/અનસુ્નાતક): ૪૮/૨૮ 

(બ)   

 
ક્ર
મ 

 
અભ્યાસક્રમન ું 

નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામા
ન્ય 

ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧) ૩૮ ૧૦ ૪૮ ૦૫ ૧૨ ૨૨ ૦૦ ૦૯ ૪૮ 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-
૧) 

૧૦ ૧૮ ૨૯ ૦૩ ૧૭ ૦૭ ૦૦ ૦૧ ૨૮ 

૩. એમ.હફલ. ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

૪. પીએચ.ડી. ૦૯ ૦૨ ૧૧ ૦૪ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૧૧ 

૫. અન્ય          

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની   
માહિતી  : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
૧. ડૉ. ત્જગર મિમંદ ઇવતિાસ સશંોધન : ઉદેશ્ય, િતેઓુ અને પદ્ધવતઓ ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ 
૨. ડૉ. અરુણ િાઘલેા ઇવતિાસ સશંોધન : વિષય પસદંગી, આધારભતૂતાનુ ં

મિત્િ અને આલખેન 
૨૮/૧૨/૨૦૧૭ 

૩. ડૉ. મનીષ શમાા સશંોધનની રૂપરેખા ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ 
૪. ડૉ. ઇનાયત અલી ઝૈદી સશંોધન પદ્ધવતઓ ૨૭/૦૧/૨૦૧૮ 
૫. ડૉ. સનુીતા ઝૈદી સલ્તનત ભારતનો ઇવતિાસ ૨૭/૦૧/૨૦૧૮ 
 
૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
૧. કુમારપાળ દેસાઈ સશંોધન સમસ્યાઓ ૧૦/૦૮/૨૦૧૭ 
૨. િી.એસ. ગિિી સશંોધનમા ંમાહિતીનુ ંમિત્િ ૧૪/૧૦/૨૦૧૭ 
૩. રાજેન્િવસિંિ રાણા “સરદારવસિંિ રાણા” (િાવંતકારી પહરપ્રેક્ષ્યમા)ં ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ 
 
૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
 
િમ અધ્યાપકનુ ંનામ કાયાિમનુ ંનામ અને સ્થળ વિષય તારીખ 

૧. ડૉ.મિબેબૂ દેસાઈ Gujarat Vidyapith, 

Ahmedabad. 

“Islam” 11 August 2017 

૨. ડૉ.મુજંાલ ભીમડાદકર આબેડકર જયતંી ઉપિમ ે

ભીમડાદ, તા.ત્જ.બોટાદ 

ઐવતિાવસક પહરપ્રેક્ષ્યમા ં
આંબેડકર 

૧૪/૦૪/૨૦૧૭ 
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૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

પ્રાદેવશક કક્ષાએ 
મેળિેલ વસદ્ધિ 

સુંશોિન લેખ પ્રાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધિ 

૧. ડૉ. ઝેનામાબીબી 
કાદરી 

ગજુરાત ઇવતિાસ 
પહરષદ, વનબધં સ્પધાા 

"ગોંડલ રાજ્યની  શકૈ્ષલણક 
પ્રવવૃિઓ" 

દ્ધદ્વતીય િમ 

૨. શ્રી.રહફકા 
સલુતાના સૈયદ 

પ્રાદેવશક રાષ્ટ્રીય આંદોલનમા ંગજુરાતની 
મહિલાઓનુ ંયોગદાન 

રૂ. ૨,૦૦૦/- પરુસ્કાર 

૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 
૧. ડૉ. મિબેબૂ દેસાઈ ૧. કંચન મકિાણા ૨. િશૈાલી ચાિડા ૩.ભાવિન પરમાર 

૨. ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર ૧. મકેુશ આિીર ૨. બબીતા ચોબ ે૩. િષાદ મેમકીયા  ૪. જોરાભાઈ 
રબારી ૫. જીિરાજ ગાબ ુ૬. પારસ ગોિલે   
૭. મેરુ મકિાણા ૮. સગુમ રાઠોડ 

૩. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી ૧. મેહલુ ગાબ ુ૨. કૃણાલકુમાર મકિાણા ૩. અવનલ બકુત્રા 
૪. નમાદા પટેલ ૫. કમલશે હકિલા 

૪. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક ૧. વિનભુાઈ ભરિાડ ૨. રાકેશ પટેલ  ૩.પ્રવિણ શખે 
૪. વિપલુ ચૌિાણ  ૫.પ્રજ્ઞેશ પટેલ 

એમ.હફલ. કક્ષાએ 
૧. ડૉ. મિબેબૂ દેસાઈ ૧. શીિાભાઈ ખાભલા 

૨. ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર ૧. હકિંજલ પટેલ ૨. િષાા િાળા ૩. ધરતી પટેલ 

૩. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી ૧. શશીકાતં ઝાલા ૨. રાજેશ ચડોતરા 

૪. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક ૧. ગગજી જમોડ ૨. સવુનતા િસાિા 

૫. ડૉ. રાજેન્િ જોષી ૧. વનકુલ કોતર ૨. લાખાભાઈ ખાભંલા 

૬. ડૉ. વિિમવસિંિ અમરાિત ૧. મિશે ચૌધરી 
એમ.એ કક્ષાએ 

૧. ડૉ.મિબેબૂ દેસાઈ ૧. અનીલા ચૌધરી ૨. અરુ્ ાન િસાિા 

૨. ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર ૧.આવશષ ગામીત ૨. ઉમેશ ચોિસીયા ૩. કલ્પના િળિાઈ ૪. ચેતન 
િસાિા ૫.ત્જજ્ઞેશ ભાભોર ૬.ટીના કટારા 

૩. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી ૧. દીપકવસિંિ જાદિ ૨. દીવપકા િસાિા ૩. નીતા િસાિા ૪. વનશા 
ચૌધરી ૫. વનશા િસાિા ૬. પાિાતી પિેર 

૪. શ્રી રફીકા સૈયદ ૧. વપનલ ચૌધરી ૨. પ્રવિણ ડાબરા ૩. ભાિના ઝાપહડયા ૪. ભાવિન 
કોટક ૫. ભવૂમકા ચૌધરી ૬. મમતા ઝાપહડયા 

૫. ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક ૧. મિશે ખહડયા ૨. મરું્લા તાિીયાડ ૩. મેહલુ િનાણી ૪. રમેશ 
ચૌધરી ૫. રીના િસાિા ૬. િૈશાલી ચૌધરી 

૬. ડૉ. રાજેન્િ જોષી ૧. શકંર ચૌધરી ૨. શારદા ગાબ ુ૩. સધં્યા ચૌધરી ૪. સવુનતા િસાિા 
૫. િસંા ચૌધારી ૬. િતેલ ચૌધરી 
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૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -- 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) 

૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ  રકમ 

: - 

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : - 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

૧. ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર ૧૪ નાના કલોદરા, શક્કર પરુા, મેતપરુ, નેત્રગં 
૨. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી ૧૫ દેથલી, િસઈ, ખાધંલી, માલાિાડા, નાદેંલી 
૩. શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ ૧૫ ભાટતલાિડી,જીણજ,પ્રતાપપરુા, નિા માલસોની, મેઘિા 
૪. મકેુશ આિીર ૧૩ ઇન્િણજ, ટોલ, મહિયારી, મોરજ,સાથ 

૫. પ્રવિણ શખે ૧૪ દલોલી, વિરોજા, નધાનપરુ, કઠોલી, બરુિાનપરુ 
૬ ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક ૧૦ મણીનગર, લાછડી, મગરોડા, કમાણા, દિીયાળ 

૭ ડૉ. રાજેન્િ જોષી ૧૦ િીરપરુા, રામપરુા, ખરિડા, રાિળાપરુા, દિીયાળ 

૮ ડૉ. મોતી દેવ ુ ૧૦ મણીનગર, લાછડી, મગરોડા, કમાણા, દિીયાળ 

૯ ડૉ. જેનેમાબીબી કાદરી ૧૩ બગદાણા, નવગુામ, ટીટોડીયા, મોણપર 

૧૦ ડૉ. ભાવિક ચાિડા ૧૫ બલેડા, ઠલળયા, િદાર, છાપરી 
 
૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
• અલભમખુતા કાયાિમ મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ કક્ષાએ યોજિામા ંઆિેલ, જેમા ંઇવતિાસ અને 

સસં્કૃવત વિભાગના ૨૯ વિદ્યાથીઓને અલભમખુ કરિામા ં આવ્યા. વિભાગમાથંી માગાદશાક તરીકે                   
ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર, ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી અને શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ જોડાયા. 

• સાદરામા ંડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, ડૉ. રાજેન્િ જોષી, ડૉ. વિિમવસિંિ અમરાિત, ડૉ. મોતી દેવ ુ

• રાધંેજામા ંડૉ. જેનામાબીબી કાદરી અને ભાવિક ચાિડાએ સહિય કામગીરી કરી 
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૧૪.૩ ઉદ્યોગ :  
ટ કડી નુંબર અધ્યાપકન ું નામ ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા 

૧. ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર ઉદ્યોગ વશક્ષણના કૉ-ઓહડિનટેર િષા-૧/૨ 
૨. ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી આકાાઇવ્ઝ ૩૨ 
૩. શ્રી અભભુાઇ રબારી કૅમ્પપસ જાળિણી ૨૮ 
૪. શ્રી ભપુતવસિંિ સરિૈયા અંબર કાતંણ ૨૮ 
૫. ડૉ. ભાવિક ચાિડા અંબર ચરખો ૫૮ 
૬. ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી કેમ્પપસ  ડિેલપમેન્ટ ૩૯ 

 
    ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 

કાયસક્રમન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/ 
પ્રાદેવશક 

તારીખ આયોજક સુંખ્યા 

પરુ રાિત કામગીરી 
(બનાસકાઠંા) 

પ્રાદેવશક ૩૦/૦૭/૨૦૧૭ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ૦૫ 

મોક સસંદ (Mock 
Parliament) 

રાષ્ટ્રીય ૨૮/૦૧/૨૦૧૮ નોલજે સોસાયટી ઑફ 
ગજુરાત, અમદાિાદ 

૦૪ 

ફ્લાઇંગ ઓહફસર 
વનમાલવસિંગ શેખોન સેવમનાર 

રાષ્ટ્રીય ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ નોલજે સોસાયટી ઑફ 
ગજુરાત, અમદાિાદ 

૦૫ 

  
    ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
૧.  તારીખ ૦૬/૦૧/૨૦૧૮થી તા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૮ દરવમયાન િષા-૧ ના ૨૮ વિદ્યાથીઓની એન. એસ. 

એસ.   વશલબર ખભંાત તાલકુાના જીણજ ગામે યોજાઈ. વશલબર સચંાલક તરીકે ડૉ. મુજંાલ ભીમડાદકર 
અને પ્રવિણભાઈ પરીખે સહિય કામગીરી કરી. 

૨.  મ. દે. ગ્રામસેિા સકુંલ, સાદરાની એન.એસ.એસ વશલબર તા. ૦૫/૦૧/૨૦૧૮થી ૧૧/૦૧/૨૦૧૮ સધુી 
ગલદુણ, સોનારડા ખાતે  યોજાઈ. જેમા ંસૌ જોડાયા. 

૩.  મ. દે. ગ્રામસેિા સકુંલ, રાઘંજેાની એન. એસ. એસ. વશલબર તા. 28-12-2017થી 3-1-2018 કડી 
તાલકુાના ચાદંરડા  ગામ મકુામે યોજાઈ જેમા ંસૌ જોડાયા. 

    ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : -    
    ૧૪.૭  વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA   
            અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 

NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

૦૦ ૧ 00 00 00 00 00 00 03 
  
 
 



76 

 

       ૧૪.૮  વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય કે્ષતે્ર 

મેળિેલ વસદ્ધિ 
૧. પ્રવિણભાઈ ડાબારા રાષ્ટ્રીય િોલીબોલમા ંપસદંગી 
૨. પ્રજ્ઞેશકુમાર ચૌધરી રાષ્ટ્રીય કબડ્ડીમા ંપસદંગી 
૩. શારદા ગાબ ુ રાષ્ટ્રીય PRD કેમ્પપમા ંપસદંગી 
૪ િડોહદયા િતેલબેન આર. પ્રાદેવશક દોરડાકદૂમા ંપસદંગી 
૫ ઝાપહડયા સગંીતાબેન પ્રાદેવશક િોલીબોલમા ંપસદંગી 

૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
૧૪.૯.૧   સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. અનસુ્નાતક ૦૧ ૫૦૦૦/- 
૨. એમ.હફલ. - - 

૩. પીએચ.ડી. - - 
૧૪.૯.૨   રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧. અનસુ્નાતક ૨૭ ૪૧૬૦૦૦/- 
૨. એમ.હફલ. ૦૨ ૩૨૦૦૦/- 

૩. પીએચ.ડી - - 

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) : 
 ૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ  : - 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : - 
૧૬. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ વિશેર્ કાયસક્રમો : 

 તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ વિદ્યાથી સન્માન કાયાિમ આયોત્જત કરિામા ંઆવ્યો. જેમા ંમખુ્ય અવતવથ વિશેષ 
તરીકે શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ, ડૉ. અનાવમક શાિ, ડૉ. મિબેબૂ દેસાઈ અને મ. દે. સમાજસેિા સકુંલના 
સયોજકશ્રી કમલેશભાઈ પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા. 

 તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ ગાધંી સ્તાિ ઉજિણીમા ંભાગ લીઘેલ વિદ્યાથીઓનુ ંશ્રી િી. એસ. ગિિી દ્વારા 
સન્માન કરિામા ંઆવ્યુ.ં 

 ઇવતિાસ અને સાહિત્યનો  સબંધં વિષય પર તા. ૧૭-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ વસતાશંભુાઈનુ ં  વ્યાખ્યાન 
આયોત્જત કરિામા ંઆિલે, જેમા ંમખુ્ય અવતવથ વિશેષ તરીકે શ્રી. વસતાશંભુાઈ, શ્રી.ઇલાબિને ભટ્ટ અને શ્રી. 
કમલેશભાઈ પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા. 

 તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ ય.ુજી.સી. અને ઇવતિાસ અને સસં્કૃવત વિભાગ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સયંકુ્ત 
ઉપિમે ‘ઐવતિાવસક સશંોધન અન ેપદ્ધવતઓ’ વિષય પર રાષ્ટ્રીય સેવમનાર યોજિામા ંઆવ્યો, જેમા ં૨૦૦ 
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 

 તા. ૨૭-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ ભતૂપિૂા વિદ્યાથી સમેંલન અને ડૉ. મિબેબૂ દેસાઈ વિદાય કાયાિમ આયોત્જત 
કરિામા ંઆવ્યો.જેમા ંગજુરાત અને અન્ય રાજ્યના ઇવતિાસવિદો પણ ઉપક્સ્થત રહ્યા. 

 તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ વિભાગના વિદ્યાથીઓ દ્વારા સ્િયમટ પાકનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ.ં 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : “સામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા” 
૨. વિભાગન ું નામ  : સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ  
૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
૧. ડૉ. મિશે ગામીત  

અધ્યક્ષ 

Ph.D. 

soc 102 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રની           
            સશંોધન પદ્ધવતઓ  
soc 202 – ભારતના આહદિાસીઓ  
soc 203 – સામાત્જક આંદોલનો  
soc 301 – સશંોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર  
soc 305 – ઔદ્યોલગક સમાજશાસ્ત્ર 
soc 403 – લગ્ન, કંુરંુ્બ અને સગાઇ સબધં  
એમ.હફલ.  – સશંોધનનુ ંપદ્ધવતશાસ્ત્ર અને  
પીએચ.ડી. - આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધવતઓ 

૨. ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ 

સિપ્રાધ્યાપક  
Ph.D. 

soc 101 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રના વસદ્ધાતંો  
soc 103 – ભારતીય ગ્રામીણ સમાજ  
soc 201 – સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાતંો 
soc 205 – નગર સમાજશાસ્ત્ર  
soc 304 – ભારતમા ંસ્ત્રી અને સમાજ  
soc 401 – ધમાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર  

૩. ડૉ. જયશ્રી શાિ  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  
Ph.D. 

soc 104 – પયાાિરણનુ ંસમાજશાસ્ત્ર  
soc 105 - પ્રાદેવશક સમાજશાસ્ત્ર  
soc 204– સામાત્જક પહરિતાનની વિચારધારા  
soc 302 – સામાત્જક સમસ્યાઓ  
soc 303 – વશક્ષણનુ ંસમાજશાસ્ત્ર  
soc 402- માનિસસંાધન સચંાલન  
soc 404 – વિકાસનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 

૪. શ્રી ત્જતેન્િ િેબહરયા 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
M.Phil., NET-JRF 

soc 301 – ભારતમા ંગ્રામવિકાસના ંસામાત્જક પાસા ં
soc 404 -  સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૧ 
soc 502 -  સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-૧ 
soc 503 -  સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૨  
soc 504 - િસ્તીશાસ્ત્ર અને કંુરંુ્બવનયોજન  
soc 602 -  સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-૨  
soc 603 - ગનુાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર  
soc 605 - હિયાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 

૫. ડૉ. િસમખુ પચંાલ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક-સમાજશાસ્ત્ર 

M.A., NET, Ph.D. 

SOC-101- સમાજશાસ્ત્ર પહરચય 
SOC-201- સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર 
SOC-303- સામાત્જક સમસ્યાઓ : ભાગ-2 
SOC-401- કુરંુ્બકલ્યાણ 
SOC-402- પયાાિરણનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
SOC-501- સશંોધન પદ્ધવત : ભાગ-1 
SOC502- સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો : ભાગ-1  
SOC-504- િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુરંુ્બવનયોજન  
SOC-601-સશંોધન પદ્ધવત  : ભાગ-2 
SOC-602-સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો : ભાગ-2 
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 
        ૧. સ્નાતક : ૩૯   ૨. અનસુ્નાતક : ૩૬ 

િષા- ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક): 
 ૧. સ્નાતક : ૩૯    ૨. અનસુ્નાતક : ૩૪   

(બ)  
 

ક્રમ 
 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  ૧૫ ૨૪ ૩૯ ૦૨ ૧૫ ૧૯ ૦૧ ૦૨ ૩૯ 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) ૧૩ ૨૧ ૩૪ ૦૩ ૨૭ ૦૩ - ૦૧ ૩૪ 

૩. એમ.હફલ. ૦૩ ૦૧ ૦૪ - ૦૨ ૦૨ - - ૦૪ 

૪. પીએચ.ડી. ૦૨ ૦૩ ૦૫ ૦૨ ૦૩ - - - ૦૫ 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી: 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

૧ ડૉ. વિદ્યતુ જોષી વિજ્ઞાનનો અથા અને લક્ષણો 
 

૦૭-૧૨-૨૦૧૭ 
 

૨. ,, સશંોધનના પાયાના ખ્યાલો ૦૮-૧૨-૨૦૧૭ 
૩. ,, સશંોધનમા ંઆચારસહંિતા ૦૯-૧૨-૨૦૧૭ 
૩.  અનભુિજન્યિાદ ૧૪-૧૨-૨૦૧૭ 
૪. ,, બદુ્ધદ્ધપ્રામાણ્યિાદ ૧૫-૧૨-૨૦૧૭ 
૫. ,, ક્ષેત્રકાયાનુ ંમિત્િ અને કુશળતા ૧૬-૧૨-૨૦૧૭ 
૬. ,, માહિતીની પ્રહિયા – કોહડિંગ, િગીકરણ અને કોષ્ટ્ટકીકરણ ૨૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૭. ,, સશંોધનમા ંઆંકડાશાસ્ત્રની ઉપયોલગતા ૨૨-૧૨-૨૦૧૭ 
૮. ,, સશંોધનમા ંકમ્પ્યટૂરની ઉપયોલગતા ૨૩-૧૨-૨૦૧૭ 
૯. ,, સશંોધન અિિેાલ લેખન ૩૦-૧૨-૨૦૧૭ 
૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો   

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. મિશે ગામીત વ્યાખ્યાન : સમાજશાસ્ત્ર 
વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યવુન., રાજકોટ 

આહદિાસીઓનો જગંલ 
સાથેનો સબંધં 

૨૮-૦૯-૨૦૧૭ 

૨. ડૉ. િસમખુ પચંાલ જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા, 
અમદાિાદ 

અપરાધલક્ષી 
સમાજશાસ્ત્રની  
વિચારધારા 

૦૯-૦૧-૨૦૧ 
 
 

૩. ,, જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા, 
અમદાિાદ 

સામાત્જક ધોરણભગં ૩૧-૦૧-૨૦૧૮ 
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૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧ 

 
 

ડૉ. મિશે ગામીત  
 

૧. સધં્યા એમ. જોષી   ૨. ગલુાબ એમ. ગાયકિાડ       
૩. સમીર એલ. પરમાર   ૪. વશતલ કે. પટેલ  ૫. સજંય આર. 
પટેલ  ૬. પ્રહદપભાઈ િી. કોઠારી        

૨. ડૉ. લગરીધરલાલ પટેલ ૧. લાલજી બાભંલણયા   ૨. પ્રતીક્ષા ભોયે   ૩. મદંીપભાઈ એ. 
ગામીત  ૪. વનવમષાબેન ચૌિાણ           

એમ.હફલ કક્ષાએ 

૧. 
 

ડૉ.મિશે ગામીત ૧. ખશુ્બ ુિી. િાળા  ૨. સાગર એસ. કાનાણી    ૩. અવનલ. આઈ. 
કાથડુ     

૨. ડૉ. લગરીધરલાલ પટેલ ૧. પાિાતી આર. પટેલ   ૨. પ્રહદપ કોઠારી   ૩. નેિા સોલકંી             
૪. શૈલેષ કાનાણી  ૫. સનુીતા ય.ુ ગામીત  ૬. દીક્ષીતા એ. પટેલ       

૩. ડૉ. જયશ્રીબિને શાિ જગદીશ  ઝાપંડીયા    
૪. ડૉ. િસમખુભાઈ પચંાલ અજમેલ રાઠોડ        

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

૧. ડૉ.મિશે ગામીત  
 

૧.અંજનાબેન એમ. પાડિી  ૨. પ્રકાશભાઈ એલ.નાગડુકીય  
૩. બનીતાબેન ડી. ગામીત ૪.રીનાબેન એસ. ગાઈન  ૫. વિલાસબેન 
જે. િડોહદયા  

૨. ડૉ.લગરીધરલાલ પટેલ ૧. જાગવૃત એન. ગાવિત ૨. વપ્રતી આર. ગામીત ૩. રોશની જી. ભોયે  
૪. િષાા એમ. મેમકીય ૫. સજુા પી. મેમકીય  ૬. િમેાક્ષી એસ. િાડુ 

 ડૉ.જયશ્રીબેન શાિ  ૧. એંજલ એસ. ગામીત  ૨. જીમીષા બી. પટેલ  ૩.તેજલ જે 
બામણીયા ૪. વનલમ પી. ડાગંર  ૫. પજૂા બી. બાભંણીયા ૬. પ ૂજંન 
બી. પટેલ ૭. મયહુરકા જે. ચૌધરી ૮. વમતેશ એ. ગાયકિાડ ૯. હિરેન 
એમ. દુબળા   

 ડૉ. િસમખુભાઈ પચંાલ  ૧. કલ્પેશ ડી. ગિળી  ૨. નમ્રતા એ. પટેલ ૩. વનલમ એ. ચૌધરી  
૪. પારૂલ કે. ડામોર  ૫. પારૂલ બી. ચૌધરી ૬. ભાવિની એસ. પટેલ  
૭. સનુીતા જે. ભોયે  ૮. સોનીરાિ એલ. ગાગંડુા ૯. જશોદા એ. 
ચૌધરી  

 શ્રી જીતેન્િભાઈ  િેબરીયા ૧.હદગ ુએસ. ચૌધરી  ૨. વપ્રયકંા એ. ગામીત  ૩. રણજીત એસ. 
રાઠિા  ૪. રારુ્ બી. ગાવિત ૫.રીપકા આર. ગામીત  ૬. વિન્કલ પી. 
પટેલ  ૭. શવમિલા કે. ભોયા 
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૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : - 
૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : - 
૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  NIL 

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)        

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ 

 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :      

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :      

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   
  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 

 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :     

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :      

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 
 (IPR)etc.)/ : NIL 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા 
   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

૧. ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ ૧૩ કુરેટા, લચતિા, કેળામળુ, લેભોલા 
૨. જગદીશ એમ. ઝાપડીયા 

(એમ.હફલ વિધાથી)   

૧૩ ઈટાડી, ભમેલા, ગસલી, સાચકપરુ 

૩. ડૉ. મિશેભાઈ ગામીત ૧૪ ઝાલોદ, મેલણીયા, કલજીની સરસિાણી, 
નાન સલાઈ 

૪. દીલક્ષતા એ. પટેલ 
(એમ.હફલ. વિધાથી)   

૧૩ માડંલી, લઝુાનામિુાડા, ચદંાણાના મિુાડા, 
નારીયાની મિુાડી 

૫. પ્રહદપ િી કોઠારી 
(પીએચ.ડી. વિદ્યાથી) 

૧૩ ભતૂખેડી, પરમારના ડુગંરપરુ, અગારા, િાડંી  

૬. અવનલ આઈ કાથડુ 

(એમ.હફલ. વિધાથી)   

૧૩ નાનીસજંેલી, પાતા, રાઠોડના ડુગંરપરુ, નિી 
પરી 

૭. શ્રી ત્જતેન્િ િેબહરયા  ૧૩ ગોપનાથ, કૃષ્ટ્નાપરુા, રૂ્ના રાજપરુા, 
પીથલપરુા, રુિપરુ  (ભાિનગર)  

૮. ડૉ. િસમખુ પચંાલ ૧૬ કંુડિી, બોરડા, બોરડી, પાદરગિ, બગદાણા. 
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 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ 

અલભમખુતા કાયાિમ મિાવિદ્યાલય કક્ષાએ ગોઠિાય છે. જેમા ંસમાજશાસ્ત્ર વિભાગના 
૩૬ વિદ્યાથીઓને અલભમખુ કરિામા ંઆવ્યા. વિભાગમાથંી માગાદશાક તરીકે ડૉ. લગરધરલાલ 
પટેલ અને ડૉ.જયશ્રીબેન શાિ જોડાયા. તારીખ: ૬, ૭, ૮ રુ્લાઈ  ૨૦૧૭. 

   મ. દે. ગ્રામસેિા સકુંલ, રાધેંજામા ંપ્રથમ િષાના વિદ્યાથીઓ માટે ૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી 
  ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ સધુી અલભમખુતા કાયાિમમા ંડૉ. િસમખુભાઈ પચંાલ જોડાયા. 
 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
  વિભાગમાુંર્થી  જિાબદારી : અન સ્નાતક કક્ષાએ – ડૉ.ગીરિરભાઈ પટેલ 

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

સત્ર ૧ અંબરકાતંણ ૩૬ શ્રી ભપૂતભાઈ સરિૈયા   
સત્ર ૨ સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ  ૩૪ શ્રી નયનભાઈ  
સત્ર ૩ િાસંકામ  

ગિૃઉધોગ 

૧૩ 

૩૦ 

શ્રી સરું્કતાબિને  
શ્રી ભપૂતભાઈ સરિૈયા   

સત્ર ૪ પહરસર જાળિણી  ૪૨ ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ  
ડૉ. મિશે ગાવમત  
ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ  

02 અંબરચરખાથી કાતંણ 55 ડૉ.િસમખુ પચંાલ 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 
રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
વ્યાખ્યાન 

(ડૉ.દીવપકા ગજ્જર, 
મેહડકલ ઑહફસર) 

પ્રાદેવશક ૨૧/૦૭/૨૦૧૭ સમાજશાસ્ત્ર અને 
સમાજમાનિશાસ્ત્ર  

વિભાગ 

૭૫ 

વ્યાખ્યાન પ્રાદેવશક ૨૪/૦૭/૨૦૧૭ શાવંત સશંોધન કેન્િ 
અને ગાધંી દશાન 

વિભાગ 

૪૨ 

મહિલા કાયદાકીય 
જાગવૃત વશલબર 

પ્રાદેવશક ૨૭/૦૭/૨૦૧૭ મહિલા વિકાસ સેલ, 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

અમદાિાદ 

૪૨ 

િડાપ્રધાનશ્રીનો 
કાયાિમ 

પ્રાદેવશક 

(રેંહટયો કાતંણ) 
૨૮/૦૭/૨૦૧૭ ગાધંી આશ્રમ 

સાબરમતી 
૪૨ 

નેશનલ સેવમનાર રાષ્ટ્રીય ૧૭/૧૧/૨૦૧૭ સલુભ ઇન્ટરનેશનલ 
સોશ્યલ સવિિસ 
ઓગેનાઇઝેશન, 
ઠાકરભાઈ િોલ, 

અમદાિાદ 

૬૨ 
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૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૮થી તા. ૨૩-૦૧-૨૦૧૮ જેતલપરુ, તા. ત્જ. અમદાિાદ  મકુામે 

વશલબર કરી. િષા  ૧ના ૩૪ વિદ્યાથીઓ સાથે અધ્યાપક તરીકે ડૉ. જયશ્રીબને શાિ જોડાયા. 
   ડૉ. મિશે ગામીત   આયોજન અને માગાદશાન 

   ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ   આયોજન અન ે માગાદશાન 

  તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭થી ૦૩/૦૧/૨૦૧૮, કડી તાલકુાના ચાદંરડા મકુામે ૧૦૪ 
વિદ્યાથીઓ અને ૦૪ અધ્યાપકો સાથે વશલબર. 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : NIL 

 ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,  
         UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 

NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

૨ ૬ - - - - - -  
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કવૃતક/અન્ય 
કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

૧. અવનલ મોિળે 
 

આંતર યવુનિવસિટી 
૧૭/૧૦/૨૦૧૭ થી ૨૦/૧૦/૨૦૧૭ 

કબડ્ડીમા ંભાગ લીધો.  

૧. 
૨. 
૩. 
૪. 

વમતેશ ગાયકિાડ 
આઝાદ િળિી 
અવનલ મોિળે 
સનુીતાબેન જે. ભોયે 

આંતર યવુનિવસિટી 
યિુક મિોત્સિ 
સખુડીયા યવુનિવસિટી, ઉદેપરુ 
૧૫થી ૨૧ હડસેમ્પબર ૨૦૧૭ 

યિુક મિોત્સિમા ં
ભાગીદારી 
 
રંગોળી સ્પધાામા ંભાગીદારી 

૧. 
૨. 
૩. 
૪. 
૫. 

સજુાબેન પી. મેમહકયા 
સજુાબેન પી. મેમહકયા 
પ ૂજંન ભરતભાઈ પટેલ 
િષાાબેન  મેમહકયા 
આઝાદ િળિી 
 

આંતર કૉલેજ સ્પધાા  
મ.દે. સમાજસેિા સકુંલ, અમદાિાદ  
૨૬ જાન્યઆુરી ૨૦૧૮ 
 
 
 
 

૨૦૦ મીટર દોડ - ૨ નબંર  
લાબંી કૂદ - ૨ નબંર  
ઊંચી કૂદ – ૨ નબંર  
ટેબલ ટેવનસ - ૨ નબંર  
બરછી ફેક - ૧ નબંર  
ઊંચી કૂદ – ૧ નબંર  
લચત્રસ્પધાા - ૧ નબંર  

૧. 
૨. 
૩. 
૪. 
૫. 
૬. 
 

સજુાબેન પી. મેમહકયા 
સજુાબેન પી. મેમહકયા 
પ ૂજંન ભરતભાઈ પટેલ 
િષાાબેન  મેમહકયા 
રાજેશભાઈ ધળેૂ  
રમેશભાઈ જાદિ  

િાવષિક રમતોત્સિ  
 

૨૦૦ મીટર દોડ - ૧ નબંર  
લાબંી કૂદ - ૧ નબંર  
ઊંચી કૂદ  – ૧ નબંર  
ટેબલ ટેવનસ - ૧ નબંર  
૧૦૦ મીટર દોડ - ૨ નબંર 
૪૦૦ મીટર દોડ - ૩ નબંર   

૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
 ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક રાધેંજા – ૦૫ ૪૦૦૦ રૂ. (પ્રત્યેક વિદ્યાથી) ૨૦૦૦૦ 
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  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક  સાદરા – S.T. – ૨ 

  
       OBC- ૮ 
 
રાધેંજા S.T. – F.Y- 14 
 
S.Y.-૧૬ 
T.Y - ૧ 
S C  – F.Y -૨ 
S.Y.-૧ 
T.Y-૫ 
OBC –F.Y - 
S.Y.- 
T.Y.- 

૧૬૦૦૦ રૂ. (પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી) 3૨૦૦૦ 

૩૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી) ૨૪૦૦૦ 

૨૨૪૦૦૦(૧૬૦૦૦) 
૨૬૪૦૦૦(૧૬૫૦૦) 
૧૭૦૦૦ 

૩૬૦૦૦(૧૮૦૦૦) 
૧૮૦૦૦ 

૯૦૦૦૦(૧૮૦૦૦) 

૨. અનસુ્નાતક ૧. ST- પ્રથમ િષા–૨૭ 
 
        બીજા િષા-૩૬  
 
૨. SC- પ્રથમ િષા–૦૩ 
         બીજા િષા- 
૩.OBC- પ્રથમ િષા–૦૨ 
 
         બીજા િષા-૦૬ 
 
૪.જનરલ-પ્રથમ િષા–૦૨ 
          બીજા િષા-૦૦ 

૧૮૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી)૪,૮૬,૦૦૦ 
૨૩૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી)૮,૨૮,૦૦૦ 
 
NIL 
૪૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી)૮૦૦૦ 
૭૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક 
વિદ્યાથી)૪૨,૦૦૦ 
NIL 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

   
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 

 
૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :  - 
૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :  - 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : ગાુંિી અધ્યયન (Gandhian Studies) 

૨. વિભાગન ું નામ  : ગાુંિી દશસન વિભાગ અને શાુંવત સુંશોિન કેન્ર 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others) 

૧. ડૉ. પષુ્ટ્પાબિને મોતીયાણી  

(વનવિૃ તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭) 
- 

૨. ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર 

પ્રાધ્યાપક (ગાધંી અધ્યયન) 

પીએચ.ડી., નેટ 

 

એમ.એ. (પત્રાિાર) 
પ્રશ્નપત્ર-6 સામાત્જક વિજ્ઞાન અને શાવંતની વિભાિના 
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત) 
પ્રશ્નપત્ર-304 જીિનશૈલી એિમ ગાધંી  
પ્રશ્નપત્ર-402  ગાધંીયન : પ્રિાિ એિમટ અલભગમ  
એમ.હફલ. 
શાુંવત સુંશોિન : પ્રશ્નપત્ર-1 શાવંત સશંોધન પદ્ધવત 

પ્રશ્નપત્ર-4 શાવંતનો અલભગમ અને સઘંષા વનિારણ 

આંતરરાષ્રીય હડપ્લોમા કોસસ : 
ગાધંીયન નોનિાયોલન્સ : થીયરી એન્ડ એલ્્લકેશન 

કોસા-1, કોસા-2, કોસા-3નુ ંઅધ્યાપન 

 ૩.  ડૉ. િહરભાઈ પટેલ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ગાધંી 
અધ્યયન) 

પીએચ.ડી., નેટ 

 

એમ.એ. (પત્રાિાર) 
પ્રશ્નપત્ર-9 પયાાિરણનુ ંસામાત્જક વિજ્ઞાન અને ગાધંીવિચાર 

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત) 
પ્રશ્નપત્ર-302   ગાધંી એિમટ સપંોવષતતા  
પ્રશ્નપત્ર-403   ગાધંી એિમટ વશક્ષા  
એમ.હફલ.  
ગાુંિીવિિાર : 
પ્રશ્નપત્ર-1 સશંોધન પદ્ધવતઓ 

શાુંવત સુંશોિન : 
પ્રશ્નપત્ર-1 શાવંત સશંોધનની પદ્ધવતઓ 

૪. શ્રી કવપલ દેશિાલ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ગાધંી 
અધ્યયન)  
એમ.હફલ., નેટ 

 

એમ.એ. (પત્રાિાર)  
પ્રશ્નપત્ર-7 ગાધંીવિચાર : ધાવમિક-આધ્યાત્ત્મક 

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત) 
પ્રશ્નપત્ર-303  ભમૂડંલીકરણ એિમટ ગાધંી કે આવથિક વિચાર 
પ્રશ્નપત્ર-401  ગાધંી એિમટ ધમા  
એમ.હફલ.   
ગાધંીવિચાર : પ્રશ્નપત્ર-1 સશંોધન પદ્ધવતઓ 

શાવંત સશંોધન :પ્રશ્નપત્ર-1 શાવંત સશંોધન પદ્ધવતઓ 

૫. શ્રી રવતલાલ અમીન 

મદદનીશ અધ્યાપક (શાવંત 
સશંોધન) 
એમ.હફલ., નેટ 

 

એમ.એ. (પત્રાિાર) 
પ્રશ્નપત્ર-10 માનિ સસં્કૃવતના વિકાસમા ંગાધંીજીનુ ંસ્થાન 

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત) 
પ્રશ્નપત્ર-301 સમાજ પહરિતાન, સામાત્જક આંદોલન એિમટ ગાધંી   
પ્રશ્નપત્ર-404 ગાધંી કે આશ્રમ   
એમ.હફલ 

શાુંવત સુંશોિન : 
પ્રશ્નપત્ર-4 શાવંતનો અલભગમ અને સઘંષા વનિારણ 
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 0  

 િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 0  

(બ)  
 

ક્રમ 
 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)           

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

૩. એમ.હફલ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

૪. પીએચ.ડી. 0 ૧ ૧ 0 0 0 0 ૧ ૧ 

૫. અન્ય 
ઇન્ટરનશેનલ કોસા 
(ગાધંીયન 
નોનિાયોલન્સ 
થીયરી ઍન્ડ 
એ્લીકેશન) 

0૪ 0૯ ૧૩ ૦૦ 
 

- - - - ૧૩ 

 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી 
: 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

૧. પ્રો. એમ. પી. મથાઈ ગાધંીદશાન અને શાવંત 
સશંોધન કેન્િ 

૧૩ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭થી ૩૦ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 
૧૬ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮થી ૨૬ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ 

૨. ડૉ. સદુશાન આયગંાર ગાધંી દશાન વિભાગ અને 
શાવંત સશંોધન કેન્િ 

૨ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭થી ૬ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 
૧૯ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭થી ૨૨ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ 
૧. શ્રી કુમાર ગાધંીદશાન આંતરરાષ્ટ્રીય 

કોસા 
૧૬થી ૨૧ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. અશોકભાઈ િદૈ્ય 

 
સ્િ. પ્રા. રામલાલ પરીખ જન્મજયતંી વ્યાખ્યાન 

વિજ્ઞાન,  કળા અને સેિા : સિાાંગીણ વિદ્યાતીથાના 
આધારસ્તભં 

૧૮-૦૪-૨૦૧૭ 
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ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૨. શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાિ 

 

સત્યાગ્રિ આશ્રમ કોચરબના 102મા સ્થાપના 
હદિસના ઉપલક્ષ્યમા ંવ્યાખ્યાન : ગાધંીના 

સમયનુ ંનેતતૃ્િ 

૨૫-૦૫-૨૦૧૭ 

૩ શ્રી વસમોન લેિ (ઇઝરાયેલના 
લેખક) 

The Story of Mahatma Gandhi and Her-
man Kallenbuch 

૨૧-૧૧-૨૦૧૭ 

 
૪ શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાિ 

 

થોરોની ૧૨૫મી જન્મ જયતંી વનવમિ ે“થોરો અન ે
ગાધંી” વિષય પર વ્યાખ્યાન 

૧૪-૦૭-૨૦૧૭ 

૫ શ્રી તષુાર ગાધંી 
(મિાત્મા ગાધંી ફાઉન્ડશેન) 

Gandhi in World Today ૧૧-૧૧-૨૦૧૭ 

૬ શ્રીમતી િેરોવનકા 
(અધ્યક્ષ, મિાત્મા ગાધંી, 
િેનેઝુએલા) 

Gandhi and Venezuela ૧૧-૧૧-૨૦૧૭ 
 

૭ શ્રી આનદં મઝગાિંકર Gandhi and Contemporary world ૧૪-૧૧-૨૦૧૭ 
૮ ડો. પષુ્ટ્પા ઐયર 

(પ્રોફેસર, વમડલબરી 
ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઑફ ઇન્ટરનેશનલ 
સ્ટડીઝ, કેલલફોવનિયા) 

Peace Research and Gandhi ૦૮-૦૧-૨૦૧૮ 

૯ મોિમ્પમદ ઇકબાલ મલુ્લા 
(જમાતે ઇસ્લામ હિન્દ, 
હદલ્લીના સલચિ) 

ઇસ્લામ એક ઉપિાર સૌના માટે ૨૨-૦૧-૨૦૧૮ 

૧૦ શ્રી પ્રકાશભાઈ શાિ 
આચાયા જે.બી. કૃપાલાની 
વ્યાખ્યાનમાળા 

સ્િગામા ંબાકી કશી ચારો જો નૌજિા ં(છેલ્લા બે 
સૈકાની વિચારયાત્રા) 

૬-૨-૧૮થી 
૧૦-૪-૧૮ (કુલ 
૧૦ વ્યાખ્યાન) 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :  
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર 

 

“યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
રોિતક, િહરયાણામા ં૫ હદિસ 
અધ્યાપન કાયા અને િગો 

ગાધંીવિચાર અને  
રાજકીય વિમશા ૧૪-૧૦-૨૦૧૭ 

થી 
૧૯-૧૦-૨૦૧૭ 

૨. ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સેવમનાર 
‘Henry David Thoreau and 

Indian Thought’ ગરુુકુલ 
મહિલા આટાસ અને કૉમસા 
કોલેજ, પોરબદંર, ગજુરાત 

સમાપન સમારંભમા ં
વ્યાખ્યાન 

“ગાધંી, થોરો અને 
નિઉદારિાદ” 

૧૭-૦૨-૨૦૧૮ 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૩. ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર 

 
એલ.એલ.એમ.ના 

વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કલૂ ઑફ 
લો, ગજુરાત યવુનિવસિટી, 

અમદાિાદ 

સામાત્જક પહરિતાનના 
અલભગમ અન ે
ગાધંીવિચાર 

 

૨૦-૦૨-૨૦૧૮ 

૪. ,, 

 
એલ.એલ.એમ.ના 

વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કલૂ ઑફ 
લો, ગજુરાત યવુનિવસિટી, 

અમદાિાદ 

માઓિાદ, નક્સલિાદ 
એિમટ સિોદય 

૨૨-૦૨-૨૦૧૮ 

૫. ,, 

 
ઇન્ટરનેશનલ કૉન્ફરન્સ ઑન 

Language, Literature and 
Nationalism 

Government Arts College, 
Gandhinagar, Sector-15. 

Gandhi’s Nationalism  
: Cultural Nationalism 
or National Culture ? 

૨૫-૦૨-૨૦૧૮ 

 

૬. ,, 

 
National workshop on Role of 
NSS in transformation of New 

India VJBM commerce 
college, Vallabh Vidhyanagar, 

Anand 

Communal Harmony 
and National 
Integration 

૨૦-૦૩-૨૦૧૮ 

 

૭. શ્રી કવપલ દેશિાલ 

 

શેઠ સી.એન. બી.એડટ . કૉલજે, 

આંબાિાડી, અમદાિાદ 
યિુાનોનુ ંસામાત્જક 
ઉિરદાવયત્િ અન ે

ગાધંીિાદી જીિનશલૈી 

૦૬-૧૦-૨૦૧૭ 

 

૮. ,, 

 
એલ.એલ.એમ.ના 

વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કલૂ ઑફ 
લો, ગજુરાત યવુનિવસિટી, 

અમદાિાદ 

એકાદશ વ્રત અને 
સમાજ નિવનમાાણ 

૧૨-૦૨-૨૦૧૮ 

 

૯. ,, 

 
એલ.એલ.એમ.ના 

વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કલૂ ઑફ 
લો, ગજુરાત યવુનિવસિટી, 

અમદાિાદ 

રચનાત્મક કાયાિમો 
અને સમાજ નિવનમાાણ 

૧૯-૦૨-૨૦૧૮ 

 

૧૦ ,, 

 
“યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
કુશીનગર, ઉિરપ્રદેશમા ં૫ 
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને 

િગો 

ગાધંીજીનુ ંજીિન અને 
કાયા 

૨૦-૦૯-૨૦૧૭ 
થી  

૨૪-૦૯-૨૦૧૭ 

 

૧૧. ,, 

 
“યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
માધિબારી, અગરતલામા ં
પાચં હદિસ અધ્યાપન કાયા 

અને િગો 

ગાધંીજીનુ ંજીિન અને 
કાયા 

૧૦-૦૩-૨૦૧૮ 
થી  

૧૪-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૨. ડૉ. િહરભાઈ પટેલ “યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
વશિંદી, મિારાષ્ટ્રમા ંપાચં હદિસ 

અધ્યાપન કાયા અને િગો 

ગાધંીવિચાર અને 
ગાધંીજીના ંમળૂભતૂ 

પસુ્તકો 

૨૩-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

૨૭-૧૦-૨૦૧૭ 

૧૩. ,, એલ.એલ.એમ.ના 
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કલૂ ઑફ 

લો, ગજુરાત યવુનિવસિટી, 
અમદાિાદ 

ઉત્ક્લ્પના, વનદશા અને 
વનદશાની પ્રયકુ્ક્તઓ 

 

૧૩-૦૨-૨૦૧૮ 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧૪. ડૉ. િહરભાઈ પટેલ “યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
ગિુાિાટી, આસામમા ંપાચં 
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને 

િગો 

ગાધંીવિચાર અને 
ગાધંીજીના ંમળૂભતૂ 

પસુ્તકો 

૧૮-૦૩-૨૦૧૮ 
થી  

૨૨-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૫. શ્રી રવતલાલ અમીન “યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
નાલદંા, લબિારમા ંપાચં હદિસ 
અધ્યાપન કાયા અને િગો 

ગાધંીવિચાર અને 
ગાધંીજીના ંમળૂભતૂ 

પસુ્તકો 

૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 
થી  

૨૨-૦૮-૨૦૧૭ 

૧૬. ,, “યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
ભિક, ઓહડસામા ંપાચં હદિસ 
અધ્યાપન કાયા અને િગો 

ગાધંીવિચાર અને 
ગાધંીજીના ંરચનાત્મક 

કાયાિમ 

૦૫-૧૨-૨૦૧૭ 
થી  

૦૯-૧૨-૨૦૧૭ 

૧૭. ,, “યિુા કી ઓર ગાધંી” 

વશલબરમા ં
ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશમા ંપાચં 
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને 

િગો 

ગાધંીવિચાર અને 
ગાધંીજીના ંરચનાત્મક 

કાયાિમ 

૨૦-૦૨-૨૦૧૮ 
થી  

૨૪-૦૨-૨૦૧૮ 

 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧ ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર કૈલાશ ગોધાસરા, સજંય વસિંિ, કમલકાર, સજંય પથંી 

૨ ડૉ. િહરભાઈ પટેલ કનૈયાલાલ પટેલ, મનોજ અગ્રાિત, હિમાશં ુનાયક, 

પારુલબેન ભટ્ટ  

એમ.હફલ. કક્ષાએ 

૧ ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર ધનજીભાઈ રવતભાઈ બગડા, ભરુાભાઈ ઘણેજુા 

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

૧ ડૉ. પ્રેમ આનદં વમશ્ર દુગેશ જગદીશચિં વત્રિેદી 

૨ ડૉ. િહરભાઈ પટેલ 

 

અવશ્વનીબાબલુગહર અમતૃલગહર લગહર, વનવતનચિં ગોવિિંદલાલ 
પટેલ, િરીશભાઈ શકંરભાઈ સાવસયા, અશોકકુમાર ચૌિાણ 
િસમખુ કછટીયા,  િમે બિાદુર સારકી (નેપાળ), ઈશ્વર 

આગરી (નેપાળ) 

૩ શ્રી કવપલ દેશિાલ દીલ્્ત કાપહડયા, અરવિિંદ રાજપરુોહિત, રાવધકા હટક્કુ, કમલા 
સનુાર (નેપાળ) 

૪ શ્રી રવતલાલ અમીન અવમતકુમાર કાક્ન્તભાઈ મજીહઠયા, જાગવૃતબેન રવતભાઈ 
પડંયા ભિશેકુમાર કનૈયાલાલ ઉપાધ્યાય 
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૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

બા-બાપ ુ૧૫૦  GSDS, ન્ય ૂહદલ્લી ગાધંીવિચાર પ્રચાર 
પ્રસાર માટે સયંકુ્ત 

પ્રયત્ન 

૧૫,૦૦૦/- 

અન્ય 

 
“Human Right Regime : 
Dialogic and Debate” 
Symposium  

(તા. ૧૨-૧૨-૨૦૧૭)  

કાયદા ભિન, ગજુરાત 
યવુનિવસિટી, અમદાિાદ 

સયંકુ્ત ઉપિમે 

વસમ્પપોલઝયમનુ ંઆયોજન 
(૬૦ પ્રવતભાગી) 

- 

Social Transformation 
through Women Em-
powerment,  Seminar  

તા. ૮-૩-૨૦૧૮ 

કાયદા ભિન, ગજુરાત 
યવુનિવસિટી, અમદાિાદ 

સયંકુ્ત ઉપિમે 

સેવમનારનુ ંઆયોજન 
(૮૦ પ્રવતભાગી) 

- 

 

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 

 ૧. આશ્રમ ગાધંી પરુી, િાલી, ઇન્ડોનેવશયા સાથે MoU, તા. ૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ 

 ૨. મિાત્મા ગાધંી િેનેઝુએલા સાથે MoU, તા. ૧૩ નિેમ્પબર, ૨૦૧૭ 

 ૩.  SSAAP, West Africa સાથ ેMoU, તા. ૨૭ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ 

 ૪. ઓરા િલ્ડા મડંાલા, મેક્ક્સકો સાથે MoUનુ ંRenewal, તા. ૩૦ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮ 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ : -  

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/ 

:     ------------ 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા 
  તા. ૧૬-૯-૧૭ થી ૨૦-૯-૧૭ સધુી પત્રકારત્િ વિભાગ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સાથે નિસારી  
  ત્જલ્લાના ંગામો  (સત્ર-3ના વિદ્યાથીઓ) 
 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ  
  (નોંિ : વિવિિ હદિસની ઉજિણી અને બા-બાપ  150 કાયસક્રમ સહિત) 
 (૧) તા. ૧૫/૫/૨૦૧૭ થી ૩૦/૫/૧૭ દરવમયાન ગાધંીિાદી નેતતૃ્િ વશલબરનુ ંઆયોજન (૧૩  
  રાજ્યોથી ૫૩ વશલબરાથીઓ જોડાયા) 

(૨)  તા. ૧૫/૭/૨૦૧૭ ગ્રામસેિા કેન્િ, દેથલીની સીિણ િગાની ૬૨ બિનેોએ ગાધંી વિચાર  
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 અલભમખુતા વશલબરમા ંભાગ લીધો.  
 વિષય : ગાધંી અને સ્ત્રીજીિન  
(૩) તા. ૫/૮/૧૭ના રોજ હિરોશીમા હદન વનવમિે ‘ધ પ્રોફેસી’ હફલ્મનુ ંવનદશાન (૧૨૫  
 વ્યક્ક્તઓ જોડાયા) 
(૪) તા. ૨૨/૮/૧૭ના રોજ બા-બાપ ુ૧૫૦ વનવમિે ગાધંી સ્થાવપત સસં્થાઓના પ્રવતવનવધઓ  
 સાથે ભવિષ્ટ્યના આયોજન સદંભે ચચાાગોષ્ટ્ઠી (૩૦ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત) 
(૫) તા. ૨/૯/૧૭ના રોજ બા-બાપ ુ૧૫૦ સદંભ ેગજુરાતની વિવિધ સસં્થાઓ સાથે ચચાા  

  ગોષ્ટ્ઠી (૨૨ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત) 
(૬) તા. ૨૫/૯/૧૭ના રોજ વિશ્વ શાવંત હદિસ વનવમિ ેગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ   

  સકુંલોના અધ્યાપક સાથે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમા ંવિવિધ અભ્યાસિમોમા ંગાધંીવિચાર  
  વિષય પર વિચાર મથંન કાયાિમ (૨૫ અધ્યાપકો ઉપક્સ્થત) 
 (૭)  તા. ૨/૧૦/૨૦૧૭ના રોજ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સાદરા, રાધંેજા અને અમદાિાદ   

  પહરસરના વિદ્યાથીઓની કાતંણ સ્પધાા (૩૫ પ્રવતભાગી ઉપક્સ્થત) 
 (૮) તા. ૨/૧૦/૨૦૧૭ થી ૬/૧૦/૨૦૧૭ ગાધંી જયતંી વનવમિે વિભાગ તથા પસુ્તક  
  િેચાણ કેન્િ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા અમદાિાદની વિવિધ સ્કલૂોમા ંપસુ્તકનુ ંપ્રદશાન  
  તથા િેચાણ 

(૯)  તા.૨/૧૦/૨૦૧૭થી ૬/૧૦/૨૦૧૭ ગાધંી જયતંી વનવમિે ગાધંી હફલ્મ ફેસ્ટીિલનુ ં  
  આયોજન,  હફલ્મ : ગાધંી, સત્યાગ્રિ, લગે રિો મનુ્નાભાઈ, ગાધંી માય ફાધર, મેંને ગાધંી  

 કો નિીં મારા 
 (૧૦)  તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ લેડી એલ્ન્જવનયર િાઈસ્કલૂ, મુબંઈના વિદ્યાથીઓ માટે “ગાધંી  
   જીિનશૈલીનો અનભુિ" વિષય પર કોચરબ આશ્રમ મકુામે વશલબર  
  (૩૦ વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત) 

(૧૧) તા. ૩૦/૧/૨૦૧૮ના રોજ અમદાિાદ શિરેની શાળાઓના આચાયો અને વશક્ષકો માટે  
   ગાધંીવિચાર ગોષ્ટ્ઠી અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દશાન કાયાિમ (૮૦ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત) 

(૧૨) તા. ૨૨-૩-૧૮ના રોજ બાઇબલ ખડંમા ંઅધ્યાપકો સાથે અને મ.દે. ઉપાસના ખડંમા ં
વિદ્યાથીઓ સાથે Danial Davis (Peace Scholar, USA) સાથે Inclusion and Tolerance 
વિષય પર અથાશાસ્ત્ર વિભાગના સયંકુ્ત ઉપિમે ચચાાસત્રનુ ંકાયાિમ 

 

 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

૧. અંબર કાતંણ, સફાઈ  ૦૨ શ્રી રવતલાલ અમીન 
 



91 

 

 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
 

કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
આંતરરાષ્ટ્રીય 
યોગવશલબર 

આંતરરાષ્ટ્રીય ૧૮-૬-૧૭ 
થી  

૨૧-૬-૧૭ 

પતજંલલ યોગપીઠ, 

િહરદ્વાર 

૦૧ 

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :  - 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 

૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,           

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :  - 
૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : - 

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 

- - 

૨. અનસુ્નાતક ૦૨ વિદ્યાથી દીઠ રૂ. ૬૦૦૦/-
પ્રવત માસ (૧૦ માસ) 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 

- - 

૨. અનસુ્નાતક 
- - 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. ૦૧ ૨૧,૮૩૫/- 

 ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :    

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : - 
૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -\ 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  :  પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ  

૨. વિભાગન ું નામ  :  આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ  
૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. ડૉ. સધં્યાબિને ઠાકર (પીએચ.ડી.) 
વનયામક-પ્રાધ્યાપક 

 મરૂ્ર કાયદાઓ, કાયાસ્થળ સબંધં 

૨. ડૉ. રમીલાબિને પટેલ (પીએચ.ડી.) 
સિપ્રાધ્યાપક 

સગંઠનાત્મક િતાન, સશંોધન પદ્ધવત 

૩. ડૉ. શેતલબિને બડોહદયા  (પીએચ.ડી.) 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

માનિ સસંાધન વ્યિસ્થાપન, ધધંાકીય પ્રત્યાયન,  
સ્િૈલ્ચ્છક સસં્થા વ્યિસ્થાપન, કામગીરી વ્યિસ્થાપન 
પ્રણાલી 

૪. ડૉ. સભુાષચિં પાડંર (પીએચ.ડી.) 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

સગંઠનાત્મક િતાન, સશંોધન પદ્ધવત 

 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  05 

િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 
05   

(બ)  
 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 04 01 05 01 00 01 ૦૦ 03 05 

૩. એમ.હફલ. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

૪. પીએચ.ડી. --- 02 02 --- --- --- --- --- 02 

૫. અન્ય --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી 
: 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

૧. ડૉ. રોહિતભાઈ શકુ્લ  સશંોધન પદ્ધવત રૂ્ન, ૨૦૧૭ 
મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧ ડૉ. િમેતંભાઈ શાિ ધધંાકીય પયાાિરણ રુ્લાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 
૨ શ્રી મણૃાલબિને મિતેા માનિ સસંાધન વિકાસ રુ્લાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 
૩ ડૉ. સજંય મુજંપરા  ઉદ્યોગ સાિવસકતા ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ 
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ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
૪ શ્રી આર. કે. ઠાકર લબેર લો જાન્યઆુરી-માચા, ૨૦૧૭ 
૫ શ્રી યોગેશભાઈ ચાટી કાયાસ્થળ સબંધં જાન્યઆુરી-માચા, ૨૦૧૭ 
૬ શ્રી ભાગ્યેશભાઈ દિે  માનિ સસંાધન માહિતી પ્રણાલી જાન્યઆુરી-માચા, ૨૦૧૭ 
૭ શ્રી માગીબિને શાસ્ત્રી કૉમ્પયવુનકેશન ન્સ્કલ રુ્લાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 
૮ શ્રી. હદલીપભાઈ પ્રજાપવત કૉમ્પ્યટુર રુ્લાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭ 

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ 
૧ પ્રા. કનભુાઈ નાયક વિશ્વ િસવત હદિસ ૧૧-૦૭-૨૦૧૭ 
૨. શ્રી ધીરજભાઈ ગોસાઇ  કૉમ્પયનુીકેશન ન્સ્કલ ૦૯-૦૮-૨૦૧૭ 
૩. શ્રી મિશેભાઈ પડંયા બનાસકાઠંાની પયાાિરણ પહરક્સ્થવત ૨૩-૦૮- ૨૦૧૭ 
૪. શ્રી ફાલ્ગનુીબિને જોષી પયાાિરણીય પ્રશ્નો ૨૩-૦૮- ૨૦૧૭ 
૫. શ્રી સ્િાતીબિને બાળ જાતીય શોષણ ૧૧-૦૯-૨૦૧૭ 
૬. શ્રી મિશેભાઈ પડંયા આપણુ ંપયાાિરણ ૨૧-૦૯-૨૦૧૭ 
૭. શ્રી મિશેભાઈ પરમાર પયાાિરણ રક્ષાની િિીિટી અને 

કાયદાકીય જોગિાઈઓ 
૨૧-૦૯-૨૦૧૭ 

૮. શ્રી વિિેક શેઠ ઔદ્યોલગક પ્રદૂષણ અને કાયદાકીય 
પ્રહિયા 

૧૦-૧૧-૨૦૧૭ 

૯. શ્રી પ્રકાશભાઈ િાઘેલા ઇ-િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ૧૦-૧૧-૨૦૧૭ 
૧૦ શ્રી િમેતંકુમાર શાિ પયાાિરણીય સમસ્યાઓ ૧૦-૧૧-૨૦૧૭ 
૧૧ શ્રી નરેશભાઇ ઠાકર રુ્દા રુ્દા માધ્યમો દ્વારા પયાાિરણની 

જાગવૃત 
૦૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૧૨ શ્રી આરતી ચોકસી અસરકારક પોસ્ટર બનાિિાની તાલીમ ૦૬-૧૨-૨૦૧૭ 
૧૩ શ્રી મનીષ િૈદ્ય ૈિવિવિધતા અંગે માહિતી ૦૬-૧૨-૨૦૧૭ 
૧૪ શ્રી જાનિી દિ ે કલાઇમેટ ચેન્જ અને SDG ગોલ ૦૬-૧૨-૨૦૧૭ 
૧૫ શ્રી બી.એન. દસ્તરુ HRD Network ૧૮-૨-૨૦૧૮ 
૧૬ શ્રી મદંાબિને પરીખ  આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદન ૦૮-૦૩-૨૦૧૮ 
૧૭ શ્રી નરેશભાઈ ઠાકર િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 
૧8 શ્રી માહટિન બોના કચરા વ્યિસ્થાપનની જરૂહરયાત, કારણો 

અને અસરો 
૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૯ શ્રી પી. જી. િાછાણી પ્રદૂષણ વનયતં્રણ બોડાની કામગીરી ૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 
૨૦ શ્રી પ્રકાશ િાઘેલા ઇ-િેસ્ટ કચરાનુ ંવ્યિસ્થાપન સમસ્યા 

અને વનિાાણ 
૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 

૨૧ શ્રી અનપુભાઈ પટેલ ્લાન્સ્ટક િેસ્ટ વ્યિસ્થાપન ૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 
 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : - 
૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. સધં્યાબિને ઠાકર યિુા તાલીમ વશલબર, રૂડમી ગોતા, 
અમદાિાદ 

વ્યાિસાવયક 
અભ્યાસિમ, માગાદશાન 

૦૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨. ડૉ. શેતલ બડોહદયા બી.િોક. અભ્યાસિમ, સાદરા ભારતના ન્યરુીશન, 

કાયાિમો 
૨૨-૦૨-૨૦૧૮ 

૩. ડૉ. સભુાષચિં પાડંર જેલ સ્ટાફ તાલીમ, અમદાિાદ સમાજશાસ્ત્ર સગંહઠત ૦૩-૦૨-૨૦૧૮ 

૪. ,, 
આર્ટાસ કૉલેજ, શામળાજી ગાધંીજી અને ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ 
૦૯-૦૨-૨૦૧૮ 
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૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :   - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન :   

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧. ડૉ. સધં્યાબિને ઠાકર શ્રી ઉિાશીબને કંટાહરયા, શ્રી ભાનબુેન કુમારખાલણયા 
અન સ્નાતક કક્ષાએ 

૧. ડૉ. સધં્યાબિને ઠાકર ઉિૈશકરની ઇસ્િાક મીઠા, સજેલ મળુજીભાઈ મકિાણા, પ્રવતક 
ભાઇલાલભાઈ પટેલ, સ્નેિ મિશેભાઈ પટેલ, રાજ લબવપનભાઈ 
વનમ્પબાકા  

૨. ડૉ. રમીલાબેન પટેલ પ્રતાપ અનભુાઈ િાઘલેા, નયનભાઈ પ્રિલાદભાઈ નાયી, જીતેન્િ 
ઝાલા, હિમાશંભુાઈ િીરાભાઈ સોલકંી, રોહિત નવિનભાઈ જોષી 

૩.  ડૉ. શેતલ બડોહદયા તષુાર રાજેશભાઈ ડોબહરયા, અવનલ સવતશભાઈ રાજપરા, પાયલ 
માિજીભાઈ મકિાણા, હકિંજલબિને માનવસિંગભાઈ પરમાર,  તેજસ 
છગનભાઈ િેબહરયા, લચરાગ નરપતભાઈ તડિી 

૩. ડૉ.સભુાષચિં પાડંર પ્રજ્ઞેશ ભરતલાલ પટેલ, સવુમત મિશેકુમાર મકિાણા, ભાિેશ 
ગાવંિત, વિિેક િરસખુભાઇ માિાણી, િાહદિક ભનભુાઈ સાિલીયા,  
સજૃનકુમાર જયેશભાઈ પટેલ  

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : NIL 

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

ગાધંી જયતંી સ્તાિ 
ઉજિણી 

નશાબધંી મડંળ, 

ગજુરાત રાજય, 

અમદાિાદ 

નરેડા મહિલા સમેંલન 
તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન 

૦૨-૧૦-૨૦૧૭ 

 

NIL 

ગાધંી જયતંી ઉજિણી નશાબધંી િોક્સ્પટલ 
અખબારનગર, 

નિાિાડજ, અમદાિાદ 

વ્યસન મહુકત વિશે તજજ્ઞ 
વ્યાખ્યાન ૨-૧૦-૧૭ 

NIL 

 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : 

(૧) પયાાિરણવમત્ર (૨) આદશા ફાઉન્ડશેન (૩) સોવશયલ ફોર જસ્ટીક (૪)  સ્ટાફ એકેડમેી કૉલેજ, 
સૌરાષ્ટ્ર યવુન., રાજકોટ ( ૫) સેત ુNGO, અમદાિાદ (૬)  સામદુાવયક વશક્ષણ સઘં, અમદાિાદ                   
(૭) લાક્ષીકેર ફાઉન્ડશેન, અમદાિાદ (૮) નેચરકોડ સસં્થા 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
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 રકમ : NIL 

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) :   -     

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ 

 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : NIL 

 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :  -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : NIL 
 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

1. ડૉ. સધં્યાબિને ઠાકર ૧૪ ભિાનડી, રણકપરુ, નિા 
ગામ, ખારીયા, રૂલણ, 

અણિટપરુા, આણદપરુા 
ભલ, ટોટાણા, ગેળા, 
પટણી, ઓિા થરા 

૨. ડૉ. સભુાષચિંભાઈ 
પાડંર 

૧૪ 

 

 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
તા. ૦૩-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૭ દરમ્પયાન એમ.એ. માનિ સસંાધન 

વિકાસના અભ્યાસિમની અલભમખુતા વશલબર યોજાયેલ િતી.  
 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

૧. િસ્તકલા  ૦૫ શ્રી સરું્ક્તા મોિતંી 
૨. કલરકામ, આંટી બનાિિી  ૨૩ ડૉ. રમીલાબેન પટેલ  
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૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 
રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
રમતોત્સિ પ્રાદેવશક ૨૬-૦૧-૨૦૧૮ ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ, રાધંેજા 

૦૭ 

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : NIL 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : NIL  

 ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય  
  પરીક્ષાઓની માહિતી :  - 
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય 
કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

૧ સજુન પટેલ પ્રાદેવશક  ગોળાફેંક – પ્રથમ 

૨ સજુન પટેલ પ્રાદેવશક  ચિફેંક – પ્રથમ  

૩ હદવ્યા ઝાલા પ્રાદેવશક બેડવમન્ટન - દ્ધદ્વતીય 

  

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી (જનરલ) પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ----- ----- 

૨. અનસુ્નાતક ૧૨  ૬૦૦૦૦=૦૦ 

૩. એમ.હફલ. ----- ----- 

૪. પીએચ.ડી. ----- ----- 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી (OBC) પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ----- ----- 

૨. અનસુ્નાતક ૦૮ 37600=00 

૩. એમ.હફલ. ----- ----- 

૪. પીએચ.ડી. ----- ----- 
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ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી (ST) પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ----- ----- 

૨. અનસુ્નાતક 02 બાકી 
૩. એમ.હફલ. ----- ----- 

૪. પીએચ.ડી. ----- ----- 

 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી (SC) પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક ----- ----- 

૨. અનસુ્નાતક 04  બાકી 
૩. એમ.હફલ. ----- ----- 

૪. પીએચ.ડી. ----- ----- 

 

 ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત  : NIL  

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) : - 

 ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :  - 
૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :  

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું વિિરણ 

૧. અવનલ સવતશભાઈ રાજપરા HR  Executive,  GSH India Pvt.ltd.  

૨ હકિંજલબિને માનવસિંગભાઈ 
પરમાર 

HR  Executive, Career fort solutions pvt.ltd. 

૩ લચરાગ નરપતભાઈ તડિી Govt. Exam  

૪ તેજસ છગનભાઈ િેબરીયા HR  Executive, Mangalam InfoTech  

૫ પ્રવતક ભાઇલાલભાઈ પટેલ HR Executive, Shah. Consultant  

૬ પાયલ માિજીભાઈ મકિાણા HR Executive, Career fort solutions pvt.ltd. 

૭ રાજ લબવપનભાઈ વનમ્પબાકા HR  Executive, Zydus Cadila  

૮ રોહિત નવિનભાઈ જોષી HR  Executive, Komal Textiles  

૯ સવુમત મિશેકુમાર મકિાણા HR  Executive, Upmam consultant  

૧૦ સેજલ મળુજીભાઈ મકિાણા HR  Executive, J.K. Placement Agency   

૧૧ સ્નેિ મિશેભાઈ પટેલ HR  Executive, Samarth Dimond  

૧૨ હિમાશંભુાઈ હિરાભાઈ સોલકંી HR  Executive, Hitech Human Capital  

૧૩ િાહદિક ભનભુાઈ સાિલીયા HR  Executive, Adhaan Solution  

૧૪ ત્જતેન્િ ઝાલા HR  Executive, Kethoh Tiles Pvt.ltd.  
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ   

૨. વિભાગન ું નામ  :  સમાજકાયસ 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪) (Core/Others) 
1 પ્રો. આનદંી પટેલ 

પીએચ.ડી. 

અધ્યક્ષા 

 
 

103 સમાજકાયાની ગાધંીવિચારધારા 
204 માનિવિકાસ અને િતાન  
301 સમાજકલ્યાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ંવ્યિસ્થાપન 
401 દલલત સમદુાય વિકાસ  
402 કાઉન્સેલલિંગ - થીયરી અને પ્રેન્ક્ટસ   
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન  
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧,૨ અને ૩  
M.Phil., Ph.D. કોસા િકામા ંવ્યાખ્યાન       

2 પ્રો. ગીતા વ્યાસ  

પીએચ.ડી. 

 

102 વ્યાિસાવયક સમાજકાયાની વિચારધારા 
203 સામદુાવયક સગંઠન અને સામાત્જક હિયા 
304 કુરંુ્બ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો 
EC 402 સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયા 
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન  
209 સમિૂજીિન  
 ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩ 
 M.Phil.,Ph.D. કોસા િકામા ંવ્યાખ્યાન       

3 શ્રી બહંકમ િસૈયા 

અનસુ્નાતક 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

 

104 સામાત્જક િૈયક્ક્તક સિેાકાયા પદ્ધવત 
205 ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન 
303 સામદુાવયક આરોગ્ય, માનવસક આરોગ્ય અન ે તબીબી 
સમાજકાયા 
EC 401 લભન્ન શારીહરક યોગ્યતા ધરાિતી વ્યક્ક્તઓ સાથ ે
સમાજકાયા 
EC 402 મનોલચકીત્સકીય સમાજકાયા 
405 શૈક્ષલણક પ્રિાસ 
407 સમિૂજીિન 
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન 
ઉદ્યોગ સત્ર - ૧, ૨ અને ૩ 
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩  

4 ડૉ. દાવમની શાિ 

પીએચ.ડી. 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

 

101 સમાજવિજ્ઞાન પહરચય (રાજ્યશાસ્ત્ર) 
105 સામાત્જક રૂ્થકાયા 
104 સામાત્જક રૂ્થકાયા (MPSW) 
201 સકંલલત અલભગમ અન ેપ્રત્યાયન 
308 સમિૂજીિન 
307 વ્યક્ક્તગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ (PPDC) 
401 દલલત-આહદિાસી વિકાસ - વિકાસના ંમલૂ્યો 
EC 401 માનિ અવધકાર    
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન   
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩       
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 
(સત્ર-૧-૨-૩-૪) (Core/Others) 

M.Phil., Ph.D. કોસા િકામા ંવ્યાખ્યાન 

5 ડૉ. મનોજ પરમાર 

પીએચ.ડી. 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

 

101 સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - અથાશાસ્ત્ર 
101 સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય - અથાશાસ્ત્ર (MPSW) 
106 વ્યક્ક્તગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ કોસા (PPDC) 
202 સમાજકાયા સશંોધન  
205 ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન 
206 શૈક્ષલણક વશલબર 
305 અસગંહઠત શ્રવમક કલ્યાણ અને માનિ સસંાધન વિકાસ  
110 સમિૂજીિન   
401 આહદિાસી સમદુાય વિકાસ  
EC 402 યિુાનો સાથે સમાજકાયા 
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન 
ક્ષતે્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩  
M.Phil., Ph.D. કોસા િકામા ંવ્યાખ્યાન        

6 ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી 

પીએચ.ડી. 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
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206 શૈક્ષલણક વશલબર 
EC 401 પયાાિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન 
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩  
410 તપાસ વનબધં માગાદશાન 
સયંોજક, સમાજકાયા વિસ્તરણ કેન્િ – થલતજે   

7 ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ 

વિદ્યાિાચસ્પવત 

એસોવસએટ પ્રોગ્રામ કો-ઓહડિનેટર 

EC 401 પયાાિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન 
405 શૈક્ષલણક પ્રિાસ 
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧ અને ૨   
સયંોજક, સમાજકાયા વિસ્તરણ કેન્િ – ગોતા    

મનોચિહકત્સકીય સમાજકાયસ અન સ્નાતક (MPSW) 

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

Ph.D., JRF-NET 

101 સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય 
105 માનિ વિકાસ અને િતાન 
109 ઉદ્યોગ  
110 સમિૂજીિન 
202 સામદુાવયક સગંઠન 
207 શૈક્ષલણક વશલબર 
208 ઉદ્યોગ  
209 સમિૂજીિન 
302 અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાત્જક કાયદા (MSW) 
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર ૧ અને ૨  

9 શ્રી જયભાઈ શેઠ  

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

MSW, NET 

102 સમાજકાયાનો ઇવતિાસ અને વિચારધારા 
103 સામાત્જક કેસ િકા  
105 માનિ વિકાસ અને િતાન 
205 મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા વ્યિિારના ંક્ષેત્રો 
207 શૈક્ષલણક વશલબર 
EC 402 મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા (MSW) 
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર ૧ અને ૨ 



100 

 

 
૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 

(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંMSW સત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (અનસુ્નાતક) : 41 

(બ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંMSW સત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (અનસુ્નાતક): 39 

(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંMPSW સત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (અનસુ્નાતક) : 8 

(બ) િષા -૨૦૧૭-૧૮મા ંMPSW સત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (અનસુ્નાતક):8   
 

ક્રમ 

 
અભ્યાસક્રમન ું 

નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 

જાવત 

અન સચૂિત 

જનજાવત 

અન્ય 

પછાતિગસ 

શારીહરક 

વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. MPSW 
અનસુ્નાતક  
(સત્ર-૧)  

4 4 4 3 3 1 - 1 8 

૨. MSW અનસુ્નાતક 
(સત્ર-૧) 

18 23 41 10 8 17 - 6 41 

૩. એમ.હફલ. - 1 1 - - 1 - - 1 

૪. પીએચ.ડી. 5 5 10 2 1 4 - 3 10 

૫. અન્ય          
૫.   વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

વનયતકાલીન અધ્યાપક 

1 ડૉ. અજયભાઈ ચૌિાણ 
અવધક્ષક 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ 
માનવસક આરોગ્ય - નીવત, કાયદાઓ અને 

કાયાિમો 

હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

2 ડૉ. પજૂાબેન પચંાલ 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

3 ડૉ. લચરાગભાઈ પરમાર 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

4 ડૉ. રવિભાઈ સોની 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

5 ડૉ. વનઝામાબેન શેખ 
મેહડકલ ઑહફસર 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને 
કાયાિમો 

 

હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

6 શ્રી દશાનાબેન વસિંઘ 
લ્ક્લવનકલ સાઇકોલોત્જસ્ટ 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ 
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા 

હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 
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7 શ્રી અપાણભાઈ નાયક 

મનોલચહકત્સકીય 
સમાજકાયાકર 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીવત, કાયદાઓ અને 
કાયાિમો 

તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા 

હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

8 શ્રી અશોકભાઈ પાડંિ  
મનોલચહકત્સકીય 
સમાજકાયાકર 
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ 

માનવસક આરોગ્ય- નીવત, કાયદાઓ અને 
કાયાિમો 

તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા 

હડસેમ્પબર 2017થી માચા 
2018 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

1 દેિેન્િભાઈ પટેલ   માનિ સાધના, ક્ષેત્રકાયામા ંલોકસપંકા  07/02/2018 

2 જીનલબિને  SIMS hospital, વસમ્પસ િૉક્સ્પટલની સામાત્જક સેિાઓ 10/01/2018 

3 અચાનાબિને SIMS hospital, વસમ્પસ િૉક્સ્પટલની સામાત્જક સેિાઓ  10/01/2018 

4 શીતલ હિરસ્કર વ્યાિસાવયક સગંઠનો 23/12/2017 

5 શ્રી સજંય દિ ે લેખન તથા િક્તવ્ય કૌશલ્ય કાયાશાળા  22/08/2017   

6 શ્રી હકરીટ શેલત  કુશળતા વિકાસ કાયાશાળા  23/08/2017 

7 શ્રી ગૌરાગં રાિલ  દસ્તાિેજી હફલ્મો - ચચાા  24/08/2017 

8 શિારી રાિલ દસ્તાિેજી હફલ્મો - ચચાા 25/08/2017 

9 પ્રો. સમુતં મજમદુાર કાઉન્સેલલિંગના અનભુિો  29/09/2018 

10 શ્રી પ્રશાતં દયાળ પોલીસ એન્કાઉન્ટર અને પોલીસ િિાલાતમા ંહિિંસા 12/01/2018 

11 શ્રી રાધાબેન ભટ્ટ ગાધંી વિચારધારા અને સમાજકાયા  29/01/2018 

12 શ્રી અશોકભાઈ  સમાજકાયાના ંક્ષેત્રોમા ંકામ કરિા સબંવંધત પ્રેરણા   14/08/2017 

13 શ્રી ઉત્પલ ભટ્ટ  જીિનકૌશલ્ય કાયાશાળા (સ્િજાગવૃત, સમાનભુવૂત, 
આલોચનાત્મક વિચારવુ,ં સર્જનાત્મક વિચારવુ,ં વનણાય 
કરિાની શક્ક્ત, સમસ્યા વનિારણ, અસરકારક પ્રત્યાયન, 
માનવસક દબાણો અને ભાિનાઓનો સામનો કરિો.) 

21/22-08-17   
 

14 શ્રી સશુીલા પ્રજાપવત  વ્યાિસાવયક વિકાસ અને દરમ્પયાનગીરીની કુશળતા 
(સમાજકાયાકરના ગણુો, િલણ અને મલૂ્યો, સિંેદનશીલતા- 
સ્ત્રી-પરુુષ જાવતગત, જ્ઞાવતગત, ધમા-ધમા િચ્ચેના ભેદભાિો- 
અસમાનતા 

23-08-'17   

15 શ્રી ગૌરાગં રાિલ દસ્તાિેજી હફલ્મનો સમજણ વિકાસમા ંઉપયોગ 25/26-08-17 

16 શ્રી સજંય દિ ે દસ્તાિેજીકરણ અને વિવિધ સજંયિન્ષ્ટ્ટ માધ્યમોનો ઉપયોગ   28-09-17 
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17 શ્રી ગૌરિ ઠક્કર  પરંપરાગત માધ્યમો- શેરીનાટક, બૌદ્ધદ્ધક રમતો, પપેટ, 
િાતાા કિિેી. 

29/30-08-17   

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

1. પ્રો. આનદંી પટેલ  ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઑહફસરોની 
તાલીમ 

બાળકોની સસં્થાઓ િચ્ચે 
સકંલન 

21/08/2017 

2. ,, ગલા ચાઇલ્ડ-ડ ેઉજિણી 
સાબરમતી સેિા સઘં 

બાળકીઓમા ંજાતીય શોષણ 
અંગે જાગવૃત 

03/09/2017 
 

3 ,, અલભમખુતા કાયાિમ સિવશક્ષણ પ્રણાલી અન ે
યિુાિસ્થા સમન્િય 

07/07/2017 

4 ,, ચાઇલ્ડલાઇન ટીમ તાલીમ હદશા 
(પચંમિાલ, સાબરકાઠંા) 

અમદાિાદ 

બાળકો માટેના કાયાિમો 12/10/2017 
 

5 ,, વિદ્યાથીઓ માટે સિેંદનશીલતા 
મ.દે. મિાવિદ્યાલય, સાદરા 

સિવશક્ષણ પ્રણાલી અન ે
યિુાિસ્થા સમન્િય 

13/10/2017 

6 ,, મહિલા કાનનૂી જાગવૃત વશલબર 
ગ.ુરા. મહિલા આયોગ અન ે

મહિલા સેલ, ગ.ૂ વિ. 

મહિલા સેલના ંિતે ુઅને 
તેની કામગીરી 

27/07/2017 

7 ,, ચાઇલ્ડ લાઇન ટીમ તાલીમ 
આણદં તથા ખેડા ચાઇલ્ડ લાઇન 
વત્રભિુનદાસ ફાઉન્ડશેન, આણદં 

જે. જે. ઍક્ટ તથા પોક્સો 
ઍક્ટ 

11/11/2017 

8 ,, ચાઇલ્ડકેર ઇલ્ન્સ્ટટયટૂના ં
કાયાકરોનુ ંક્ષમતાિધાન-તાલીમ, 

ત્જલ્લા બાળસરુક્ષા એકમ 
અમદાિાદ. 

ચાઇલ્ડકેર ઇલ્ન્સ્ટટયટૂના ં
કાયાિમોની જિાબદારી મદેુ્દ 

અવતવથ વિશેષ તરીકે 
ઉદઘાટન 

09/01/2018 

9 ,, Flame group, અમદાિાદ 
વ્યાખ્યાનમાળા Every child is 
innocent save them from fear 

બાળકોની ક્સ્થવત અને 
સમસ્યાઓ, ચાઇલ્ડલાઇનની 

કામગીરી 

27/08/2017 
 

10 ,, વનરમા-ટાઇમ્પસ ફાઉન્ડશેનના ં
િોલેન્ન્ટયર, વિદ્યાપીઠ 

બાળકોને જાતીય શોષણથી 
મકુ્ત કરિાની મેન્યઅુલની 

તાલીમ 

30/08/2017 

11 ,, અમદાિાદના તાલકુાની 
શાળાઓના ૬૦ વશક્ષકોને 

બાળકોના ંજાતીય શોષણથી મકુ્ત 
કરિા બાબતે તાલીમ 

બાળકોને જાતીય શોષણથી 
મકુ્ત કરિા અંગ ે

મેન્યઅુલની તાલીમ 

15/09/2017 

12 ,, ‘જાતીય શોષણથી મકુ્ત બાળકો”  
યોગાજંલલ સસં્થાની શાળા, 

વસધ્ધપરુ 

બાળકીઓ સાથ ે
સિંેદનશીલતા 

27/09/2017 

13 ,, યિુતી સલામતી અને વનણાય 
સામાત્જક, સાસં્કૃવતક, કાનનૂી 

આંટીઘ ૂટંી-રાજ્ય સ્તરીય સિંાદ 
આનદંી સસં્થા, AMA. 

‘જાતીય શોષણથી મકુ્ત 
બાળકો’ ચાઇલ્ડલાઇનની 

કામગીરી 

15/09/2017 
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14 પ્રો. આનદંી પટેલ યિુતી સલામતી અને વનણાય 
સામાત્જક, સાસં્કૃવતક, કાનનૂી 

આંટીઘ ૂટંી-રાજ્ય સ્તરીય સિંાદ 
આનદંી સસં્થા, AMA. 

સમાજ અને જ્ઞાવતના ં
આગેિાનોની ભવૂમકા -

બેઠકમા ંઅધ્યાપક તરીકે 

15/09/2017 

15 ,, લચલ્રન-એક્સ્પેક્ટેશન ફોર ધ સ્ટેટ 
ગિામેન્ટ પોલલસીસ ઍન્ડ બજેટરી 
પ્રાયોહરટી ફોર લચલ્રન, આયોજક 

પાથેય AMA 

‘બાળકોના ંરક્ષણ’ અંગેની 
બઠેકમા ંસલાિ તરીકે 

12/12/2017 

16 ,, આદશા અમદાિાદ ફેવમલલ કાઉન્સેલલિંગ કાયાિમ 17/03/2018 

17 ,, ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સેન્સેટાઇઝેશન 
પ્રોગ્રામ - આયોજક ત્જલ્લા બાળ 

સરુક્ષા એકમ, ગજુરાત 
યવુનિવસિટી 

સમાજકાયાકર તરીકે બાળ 
અવધકારોની સમજ 

18/03/2018 

18 ,, આદશા અમદાિાદ ફેવમલલ કાઉન્સેલલિંગ કાયાિમ 23/03/2018 

19 ,, બાલવમત્રો અને મહિલાવમત્રોની 
તાલીમ - ત્જલ્લા બાળસરુક્ષા 

એકમ પોલીસ સ્ટેહડયમ 

બાળકો સાથે અસરકારક 
સિંાદ અને પ્રાથવમક 

કાઉન્સેલલિંગ 

28/03/2018 

20 ,, સ્ટેટ કન્સલ્ટેશન ઓન ચાઇલ્ડ 
પ્રોટેક્શન ઇન ગજુરાત, આયોજક 
બચપન બચાિો આંદોલન અને 

બાળ આયોગ 

સ્િાગત પ્રિચન અને બાળ 
સરુક્ષા 

21/03/2018 

21 ,, અમદાિાદ તાલકુાની ૯૦ 
શાળાઓમા ંવશક્ષકોની બાળકોને 
જાતીય શોષણથી મકુ્ત કરિા 

બાબત તાલીમ 

જાતીય શોષણથી મકુ્ત 
બાળકો, મોડયલુની તાલીમ 

21/02/2018 

22 ,, રેલિે ચાઇલ્ડલાઇન ટીમ રેવનિંગ 
આયોત્જત CFD 

બાળકોના ંકાયદાઓ 23/02/2018 

23 ડૉ. દાવમની શાિ  આર્ટાસ એન્ડ કૉમસા કૉલેજ, 
મિમેદાિાદ CWDCના ઉપિમે 

સ્ત્રીઓ સાથે ભેદભાિ 06/01/2018 

24 ,, તાલીમ કાયાિમ સ્પીપા છાત્રાલયનો અસરકારક 
િિીિટ અને વ્યિસ્થાપન 

17/02/2018 

25 ડૉ. બાદર િાય. 
કુરેશી 

સેત ુકાયાિમ - સલાલ સમાજકાયાના ક્ષેત્રો 12/07/2017 

26 ,, વ્યસનમકુ્ક્ત જાગવૃત કાયાિમ 
દંતાલી 

નાથો નાશનુ ંમળૂ 16/03/2018 

27 ડૉ. મનોજ પરમાર  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 
આયોત્જત “યિુા વશલબર-2018” 

માગંરોળ, તા. રાજપીપળા 

“વિકાસની વિભાિના અને 
માનિ કેન્િી સમાજ 
રચનાના ંમલુ્યો” 

29/05/17 

28 ,, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 
બી.એડ.ના ંવિદ્યાથીઓનો 

અલભમખુતા કાયાિમ 

“સિવશક્ષણ અને યિુાિસ્થા” 13/7/17 
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29 ડૉ. મનોજ પરમાર એમ. કે. ભાિનગર યવુન.ના 
સમાજકાયા PhDના વિદ્યાથીઓ 

“સશંોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર” 
 

28/7/17 

30 ,, ગજુરાત યવુનિવસિટી, અમદાિાદ 
સમાજકાયા વિભાગ 

“સમાજકાયા જ્ઞાન, મલૂ્યો 
અને કુશળતા” 

8/8/17 

31 ,, આણદં કૃવષ યવુન.ના ંTY B.Sc. 
(Agri) વિદ્યાથીઓને િક્તવ્ય 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

“NGOનો પહરચય અને 
જોડાણ” 

13/9/17 

32 ,, આણદં કૃવષ યવુન.ના ંTY B.Sc. 
(Agri) વિદ્યાથીઓને િક્તવ્ય 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

“NGOનો પહરચય અને 
જોડાણ” 

18/9/17 

33 ,, લોકભારતી ગ્રામવિદ્યા અનસુ્નાતક 
કેન્િ, લોકભારતી, સણોસરા 

“સશંોધનમા ંપ્રાથવમક 
માહિતી એકત્રીકરણના ં
ઉપકરણોની રચના” 

16/12/17 

34 ,, સ્િામી વિિેકાનદં જન્મહદિસને 
યિુા હદિસ વનવમિ ેશેઠ સીસી 

કૉમસા કૉલેજ, અમદાિાદ 

“યિુાનોનો રાષ્ટ્રઘડતરમા ં
ફાળો” 

13-1-17 
ગરુુિાર 

35 ,, કસ્તરુબા ગાધંી બાલલકા વિદ્યાના ં
િોડાના િડે ટીચરની કાયાશાળા 

SPIPA, અમદાિાદ 

“effective hostel 
administration and 

management” 

14/2/18 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક 
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ 

પ્રાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધિ 

1 પ્રો. આનદંી પટેલ પ્રોજેક્ટ માસમુ અંતગાત ઉિમ 
સેિા બદલ YI (CII) અમદાિાદ 

દ્વારા ઍિોડાથી સન્માન 
 

2015થી શરુ કરેલ જાતીય શોષણથી 
મકુ્ત બાળકો - માસમુ પ્રોજેક્ટ 
અંતગાત 600 વશક્ષકોને તાલીમ 
આપી,જેમના ંદ્વારા 25000 જેટલી 
છોકરીઓને આ મદેુ્દ જાગતૃ કરિામા ં
આિી. 

2 પ્રો.આનદંી પટેલ 

(માનદ વનયામક) 
 
સશુ્રી લબનલ પટેલ 
(કૉ-ઓહડિનેટર, 
ચાઇલ્ડલાઇન) 

1. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાિાદને 
ઉિમ કામગીરી માટે ગજુરાત 
રાજય બાળ સરંક્ષણ આયોગ 
દ્વારા એિોડા એનાયત થયો 

2. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાિાદને 
ઋણ સ્િીકાર માટે ગજુરાત 
રાજ્ય બાળ સરંક્ષણ આયોગ 
દ્વારા એિોડા એનાયત થયો 

ગજુરાતમા ંતમામ શિરેોની 
ચાઇલ્ડલાઇન કામગીરી મલૂ્યાકંનમા ં 
અમદાિાદ ચાઇલ્ડલાઇનની ઉિમ 
કામગીરી બદલ સન્માન  
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૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન : 

િમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પી.એચ.ડી. કક્ષાએ (૨૦૧૭-૧૮મા ંનિા પ્રિેશ મેળિલે) 
1 પ્રો. આનદંી પટેલ રણત્જત ઠાકોર, સશુીલા પ્રજાપવત  

2 પ્રો. ગીતા વ્યાસ   અનાવમકા લિસ્તી  

3 ડૉ. મનોજ પરમાર  હિરેન ચિાણ  

4 ડૉ.દાવમની શાિ  અંજલી ગાવમત, નીતીષા જોશી, કાજલ િાલણયા  

5 ડૉ. રવિન્િ પચંોલી  રાકેશ પ્રજાપવત  

6 ડૉ. હિતેશ જાગાણી  ભરત પરમાર, વિજય પ્રજાપવત  

એમ.હફલ. કક્ષાએ 

1 ડૉ. બાદર કુરેશી   વપ્રમલ સથુાર  

અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

1 પ્રો. આનદંી પટેલ  પનૂમ શમાા, આવશષ િસાિા, હકશન મથાક, ઝખંના 
હિરાગર, ધમેશ ચૌધરી 

2 પ્રો. ગીતા વ્યાસ  મનીષા મેઘનાથી, પ્રીતેશ િસાિા, વસદ્ધદ્ધ ધામેચા, 
રવિરાજ દિ ે

3 શ્રી બહંકમચિં િસયૈા સનુીલ ડાભી, લીલાિાર માલીિાડ, અવનલ પરમાર, 
જોગેન્િ પટેલ, વશલ્પા કટારા, બલિીર બોરીચા 

4 ડૉ. દાવમની શાિ  કૃણાલ બોરીચા, આરરુ્ િેગડા, શૈલેષ ખમળ, ત્જતેન્િ 
ગોહિલ, જયશ્રી ભાહટયા, િષાદ દુમાદીયા 

5 ડૉ. મનોજ પરમાર  આવશષ પાડિી, હદશાલી પટેલ, લચરાગ જીકાિા, 
અવનલ ગાયકિાડ, ત્જતેન્િ મકિાણા, ભાિેશ ભોય ે

6 ડૉ. બાદર કુરેશી   અરવિિંદ ખમળ, મયરુ પારેખ, સજંય ડાભી, રુકશાદ 
ગજણ 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 
ક્રમ સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું 

નામ 
સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

 રાષ્રીય 

1 ચાઇલ્ડલાઇન - 1098 નોડલે સસં્થા  મહિલા અને 
બાળવિકાસ 

વિભાગ 

અનદુાન 4,20,000 

 અન્ય 

1 સામાત્જક સશક્ક્તકરણ અન ેહડત્જટલ 
જ્ઞાન  

રાઇઝ ફાઉન્ડશેન M.O.U. થલતેજ ખાતે 
કમ્પ્યટૂર િગો 
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ક્રમ સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું 
નામ 

સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

2 મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા 
અનસુ્નાતક(MPSW)નો કોસા  

માનવસક 
આરોગ્યની 
િૉક્સ્પટલ 

M.O.U. 20,00,000/- 

3 ફેમીલી કાઉન્સેલર પ્રમાણપત્ર કોસા આદશા અમદાિાદ M.O.U. 
 

(આગામી 
િષામા ંઆ 

કોસા 
સપંણૂાપણે 
સ્િૈલ્ચ્છક 

સસંાધનોથી 
બનંે સસં્થાના 
સિયોગથી 
ચાલશ)ે 

4 કાનનૂી જાગવૃત વશલબર  
(મહિલા વિકાસ એકમ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ) 

મહિલા 
આયોગ,ગાધંીનગર 

નાણાકીય સિાય 1,14,000/- 
(૧ હદિસ) 

5 કમ્પ્યટૂર તાલીમ કોસા  પોલલટેક્નીક, 
અમદાિાદ 

સસંાધનો પરૂા 
પાડિામા ંઆવ્યા 

 

6 “વ્યસનમકુ્ક્ત જાગવૃત કાયાિમ” 
ઓગણજ  

નશાબધંી મડંળ, 
અમદાિાદ 

િીહડયો શો, 
પોસ્ટર પ્રદશાન 

 

7 “વ્યસનમકુ્ક્ત જાગવૃત કાયાિમ” 
દંતાલી 

નશાબધંી અને 
આબકારી ખાત ુ,ં 

ગાધંીનગર 

અનભુિી િક્તા 
દ્વારા સમજ અને  

યોજનાની 
જાણકારી 

 

 
૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 

1. ફેવમલલ કાઉન્સેલરના ંપ્રમાણપત્ર કોસા માટે આદશા અમદાિાદ સાથે જોડાણ. 

2. YI (CII) અમદાિાદ તથા ત્જલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણ અવધકારી સાથે વશક્ષકોને જાતીય શોષણથી મકુ્ત 

બાળકો (માસમુ) કાયાિમ અંતગાત તાલીમ આપિા માટે જોડાણ.  

3. ગજુરાત ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઑફ મેન્ટલ િલે્થ સાથે મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયાનો અનસુ્નાતક અભ્યાસિમ 

ચલાિિા માટે જોડાણ.        
૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           

 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) :   -   

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 

 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   
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 ઑપન સોસા સેિાઓ  : ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદના કન્યા છાત્રાલય 

અને અનસુ્નાતાક છાત્રાલયના પ્રશ્નો-ક્સ્થવત સદંભે સશંોધન (ટીમિકા) 

ટીમના સભ્યો : ડૉ. દાવમની શાિ (મખુ્ય જિાબદારી) 

                 ડૉ. મરું્લા ડાભી, ડૉ. મિશે જાદિ,  ડૉ.અવશ્વન ચૌિાણ 

૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ 

સિાય) : 

 આપેલી સેિાઓનુ ંમલૂ્યાકંન (અંદાત્જત આંક) :   -  

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :    -  

1. સામાત્જક ક્ષેત્રે બાળ અવધકારોના રક્ષણ માટે કાયારત ચાઇલ્ડલાઇન નોડલે સસં્થામા ંપ્રો. 

આનદંી પટેલે માનદ વનયામક તરીકે િષા 2017-18મા ંસેિા આપી.  

2. સામાત્જક ક્ષેત્રે બાળ જાતીય શોષણની સમસ્યામા ંઅટકાયતી અલભગમ અપનાિતા વનષ્ટ્ણાત 

તરીકે પ્રો. આનદંીબિને પટેલ દ્વારા “જાતીય શોષણથી મકુ્ત બાળકો”નુ ં તાલીમ મોડયલુ 

વિકસાિી YI (CII) સાથે રિીને પ્રોજેક્ટ માસમુ અંતગાત 2017-18ના ંિષામા ંઅમદાિાદ ત્જલ્લા 

પ્રાથવમક શાળાની 220 વશલક્ષકાઓને અન ે100 સ્િયસંેિકોને તાલીમ આપી. જેમના ંદ્વારા 9800 

જેટલી છોકરીઓને આ મદેુ્દ જાગતૃ કરિામા ંઆિી. 

3. સામાત્જક ક્ષેતે્ર પીહડત મહિલાઓની સમસ્યા માટે કાયારત મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની કાઉન્સેલલિંગ 

સવમવતમા ંવનષ્ટ્ણાત સભ્ય તરીકે ડૉ. દાવમનીબેન શાિ ેિષા 2017-18મા ંસેિા આપી.   

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) 
etc.)/ :  - 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 

ટ કડી 

નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

1 પ્રો. આનદંીબિને પટેલ 13 ખળી, ચાદેંશર, હિસોર, ઇન્િોલ, મૈત્રણા 

2 શ્રી જયભાઈ શેઠ 13 સમોડા, ગણિાડા, ખટાસણા, જગન્નાથપરુા, 
નાગિાસન 

3 શ્રી બહંકમચિં એસ. 
િસૈયા  

14 આગોડીયા, પાલડી, આજીમાણા, કંુતાિાડા 
અને આધાર (તા. સરસ્િતી. ત્જ. પાટણ)  
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ટ કડી 

નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

4 ડૉ. દાવમની શાિ 14 પાટણ તાલકુાના ખીમયાણા, ગોલાપરુ, 
મિમેદપરુા, ગદોસણ, અંબોસણ. 

5 ડૉ. મનોજ પરમાર 14 મણદુ, કંથરાિી, સેલાિી, પલાસર, 

વપિારપરુા 
6 ડૉ. આલાભાઈ ખમળ 14 સડંરે, દભડી, કુડરે, બબાસણા, માતપરુ 

 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 

  મિાદેિ દેસાઇ સમાજસેિા સકુંલ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ,l અમદાિાદ અલભમખુતા વશલબર 

 (તા. 06-07-2017થી તા. 08-07-2017)મા ંવિભાગના અધ્યાપક શ્રી બહંકમચિં િસૈયા અને  

ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર જોડાયા િતા.  
૧૪.૩ ઉદ્યોગ 

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

1 સત્ર-૧, અંબર કાતંણ 41 શ્રી બહંકમચિં એસ. િસૈયા 
2 સત્ર-૩, ઇલેન્ક્રક, બાગાયત ઇલેક્રોવનક 33 શ્રી બહંકમચિં એસ. િસૈયા 
3 સત્ર-૨, બાગાયત, ઇલેન્ક્રક 40 શ્રી બહંકમચિં એસ. િસૈયા 
4 સત્ર-4 પેન સ્ટેન્ડ બનાિિા અને વિત્રણ 

તથા  ચાઇલ્્લાઇનના ંકેલેન્ડરનુ ંવિતરણ 

33 પ્રો. આનદંી પટેલ 

1 MPSW સત્ર 1 લાઇબ્રેરી વ્યિસ્થાપન 
કામગીરી 

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

1 MPSW સત્ર 2 પગ લચુણીયા, બોક્સ 
બનાિિા અને સ્િીન વપ્રન્ટીંગ 

8 ડૉ. આલાભાઇ ખમળ 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 
રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
Green Catalyst પ્રાદેવશક 21/08/2017 પયાાિરણ વમત્ર 9 (સત્ર-3) 

િાચંન વશલબર વિભાગીય 2-3/02/2018 સમાજકાયા વિભાગ 40 (સત્ર-2) 

ગાધંીનગર માનિ 
અવધકાર આયોગ 
તથા વિધાનસભા 

મલુાકાત 

વિભાગીય 22/02/2018 ડ\. દાવમની શાિ 8 (સત્ર-4) 
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કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 
(આંતરરાષ્રીય, 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
માનવસક આરોગ્ય 
સભંાળ અવધવનયમ 

અને માનિ અવધકાર 

પ્રાદેવશક 11 માચા, 
2018 

માનવસક આરોગ્ય 

િૉક્સ્પટલ, અમદાિાદ 

8 

(MPSW સત્ર-2) 

Pedagogy as a 

requisite to make 

counseling 

psychology a 

promising 

profession in India 

રાષ્ટ્રીય સેવમનાર 9 ફેબ્રઆુરી, 
2018 

સેંટ ઝેવિયસા કૉલેજ, 

અમદાિાદ 

4 (સત્ર-4) 

Psychology beyond 

horizon 
આંતરરાષ્ટ્રીય 

સેવમનાર 

30 ઑગસ્ટથી  

1 સ્ટેમ્પબર 
2017 

મનોવિજ્ઞાન વિભાગ,  

જય નારાયણ વ્યાસ 

યવુનિવસિટી, જોધપરુ 

(રાજસ્થાન) 

1 

Functioning of 

Panchayati Raj in 

Gujarat 

UGC 
sponsored two 
day national 

seminar 

24-24 

September, 

2017 

Nalini Arvind & T.V. Patel 

Arts College 

Ph.D. Scholar 

student 1 

Guide by Dr. 

Manoj Parmar 

          
૧૪.૫ શૈક્ષચણક વશચબર અને પ્રિાસ કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 

 શૈક્ષચણક વશચબર : સમાજકાયસ અન સ્નાતક (MSW) સત્ર 2  

ગ્રામજીિન શૈક્ષલણક વશલબરનુ ંસ્થળ અને સમયગાળો : “લોક સિયોગ”  મ.ુ કુકરદા  જી- છોટાઉદેપરુ, 

તારીખ -  16-25 જાન્યઆુરી 2018  કુલ- 10 હદિસ  
વશલબર સયંોજકઃ- ડૉ. મનોજ પરમાર અને ડો. બાદર કુરેશી  

લોકસિયોગ સસં્થાના શ્રી અલ્પેશભાઈ બારોટ  
ગ્રામજીિન શકૈ્ષલણક વશલબરના વશલબરાથીઓ : કુલ 42 

ગ્રામજીિન શૈક્ષલણક વશલબરની કાયા પ્રવવૃતઓ અને પ્રહિયાઓ :   
કુકારદા ગામમા ં સામહૂિક જીિન જીવ્યા, જેમા ં સમિૂભોજન, સમિૂકાયા, સમિૂપ્રાથાના સમિૂશ્રમ કયો. 

આહદિાસી કુરંુ્બોમા ંરાવત્રરોકાણ કરીને, તેમની િાસ્તવિકતાઓની અનભુવૂત કરી આહદિાસી ક્ષેત્ર તરીકે તેની 

સામાત્જક, સાસં્કૃવતક, ભૌગોલલક અને પયાાિરણીય સમદૃ્ધદ્ધની પ્રત્યક્ષ જાણકારી મેળિી. નમાદા કાઠંા વિસ્તારથી 
પહરલચત થયા. ગ્રામસમદુાયમા ં પ્રભાતફેરી, સાસં્કૃવતક કાયાિમ, ગ્રામસફાઈ, ભીંતસતૂ્રો, રમત-ગમત અન ે
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શાળાકીય કાયાિમો કયાા. આહદિાસીઓની વિલભન્ન જરૂહરયાતો અને સમસ્યાઓના સદંભ ેસિેક્ષણ કયુાં. તેમની 
જરૂહરયાતો અને સરકારી વિકાસ યોજનાઓ િચ્ચેનો સમન્િય સમજ્યા. આહદિાસીઓ માટે કાયારત સ્થાવનક 

સસં્થાઓ, સગંઠનો, રૂ્થો/સમિૂોની પ્રત્યક્ષ મલુાકાતમા ં તેજગિ ભાષા સશંોધન કેન્િની મલુાકાત કરી.   

આહદિાસીઓની લચિંતા કરનારા અને મથામણ કરનારા કમાશીલ શ્રી અલ્પેશભાઈ બારોટની મથામણ, કાયો જેિા 
કે, રાિત, કલ્યાણ, વિકાસ, ન્યાયના ંકાયોનો પહરપ્રકે્ષ્ય સમજ્યા. વશલબરના ઉદઘાટનમા ંત્જલ્લાના નાયબ કલેક્ટર 

શ્રી પટેલ સાિબે આવ્યા. ત્જલ્લા આરોગ્ય અવધકારીશ્રી, ત્જલ્લા બાળ સરુક્ષા એકમના િડા, સ્થાવનક ગ્રામસેિકો, 
તાલકુા પચંાયતના ન્યાય સવમવતના અધ્યક્ષ અને ભતૂપિૂા અને િતામાન સરપચં િાજર રહ્યા િતા. સમાજકાયા 

વિભાગના ભતૂપિૂા વિદ્યાથીઓ મળિા આવ્યા, જે છોટા ઉદેપરુ ત્જલ્લામા ં વિવિધ સરકારી-લબનસરકારી 
સસં્થાઓમા ં કાયારત છે. વશલબરના સમાપનમા ંગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક શ્રી ડૉ. અનાવમકભાઈ શાિ, 

વિભાગીય િડા ડૉ. આનદંીબને પટેલ અને ડૉ. દાવમનીબેન શાિ િાજર રહ્યા િતા. વશલબરના અંતે વિદ્યાથીઓના ં
જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને િલણમા ંઆિેલા પહરિતાનના ંમલૂ્યાકંન તપાસ માટેની પરીક્ષા યોજાઈ અને વશલબર પણૂા 

થઇ.  
 શૈક્ષચણક વશચબર : સમાજકાયસ અન સ્નાતક (મનોચિહકત્સા, MPSW) સત્ર 2 

ગ્રામ સિેા રસ્ટ - ખારેલ, તાલકુો - ગણદેિી, ત્જલ્લો. નિસારી 

16-25 જાન્યઆુરી 2018 ,કુલ 8 વિદ્યાથીઓ  
        અધ્યાપકો-  ડૉ. આલાભાઈ ખમળ અને શ્રી જયભાઈ શેઠ   

મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા અનસુ્નાતક અભ્યાસિમના ભાગરૂપ શૈક્ષલણક વશલબરનુ ંઆયોજન કરિામા ં
આવ્યુ.ં જેમા ં વિદ્યાથીઓએ ગ્રામીણ સમદુાય િચ્ચે જઈને માનવસક બીમાર લોકોની ઓળખ કરી, તનેી 

સામાત્જક-આવથિક પહરક્સ્થવતની સમજ મેળિી, માનવસક બીમાર સભ્યોના જીિનને ઉન્નત કરિાની મથામણ 
કરનારા કાયાકરો, લચિંતકોની પાસે જઈને તમેના અનભુિોને સમજિાનો પ્રયાસ કયો, તેમજ સ્થાવનક સ્તરે 

કાયારત સરકારી અને લબનસરકારી માળખાઓની માનવસક બીમાર સભ્યો પ્રત્યેની ભવૂમકા, કામગીરીની 
સમજણ મેળિી.  

 શૈક્ષચણક પ્રિાસ ; સમાજકાયસ અન સ્નાતક (MSW) સત્ર 4 

તારીખ: 16-25 જાન્યઆુરી 2018, ૩૩ વિદ્યાથીઓ  

વિભાગના અધ્યાપક : શ્રી બહંકમચિં િસૈયા અને ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ  

રાજસ્થાન રાજય અને ગજુરાત રાજ્યની સિયોગ કુષ્ટ્ઠયજ્ઞ રસ્ટ, અંજલલ ગ્રામીણ સ્િાસ્્ય કાયાિમ,                
જનવશક્ષણ અને વિકાસ સસં્થા, િાગડ હકસાન અને મજદૂર સગંઠન, સેિા મહંદર, જતન, આસ્થા, જાગરણ 

જન વિકાસ સવમવત, મહિલા સિાય અને સરુક્ષા કેન્િ, સમાજકાયા વિભાગ, નારાયણ સેિા સસં્થાન, ગોન્ડિા 
આહદિાસી સગંઠન અને જનચેતના સસં્થાન સસં્થાઓની મલુાકાત કરિામા ંઆિી.  

૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : -   
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૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State 

PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 
NET GPSC GSSSB GPSSB IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

1 2 3 8 - - - - - 

 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય 

કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

1 અવનલ ગાયકિાડ આંતર-વિશ્વવિદ્યાલય રમત સ્પધાા - રોિતક 
(િહરયાણા)  

તારીખ : 20/02/2018થી 24/02/2018 

વશુ ુ(કરાટે) 

2 આવશષ પાડિી આંતર-વિશ્વવિદ્યાલય રમત સ્પધાા- ભોપાલ 
(મધ્યપ્રદેશ)  

તારીખ: 14/01/2018થી 27/01/2018 

હિકેટ 

3 આવશષ પાડિી િોવિનામ નેશનલ ચેક્મ્પપયનશીપ - 
ઓરંગાબાદ (મિારાષ્ટ્ર) 

તારીખ: 05/05/2017થી 09/05/2017 

60 K.G. કેટેગરીમા ંકરાટે 

(િોવિનામ) 

૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
 ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક - - 

૨. MSW અનસુ્નાતક 8 40000 

 MPSW અનસુ્નાતક 1 5000 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

 ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 

૧. સ્નાતક   

૨. MSW અનસુ્નાતક 64 7,70,000 

 MPSW અનસુ્નાતક 7 112700 

૩. એમ.હફલ. 1 11000 

૪. પીએચ.ડી. 1 24000 
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૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 
સપંકા સસં્થાઓની સખં્યા 
(No. of Organization 

Visited) 

ભાગ લીધેલ વિદ્યાથીઓની 
સખં્યા  

(No. of Students 
Participated) 

વનયકુ્ત થયેલ વિદ્યાથીઓની 
સખં્યા  

(No. of Student 
Placement) 

12 39 14 

  

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ 

S.No. સુંસ્ર્થા / વિદ્યાર્થીન ું નામ સુંખ્યા વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ 

સારે્થન ું વિિરણ 

1 ગજુરાત સરકાર 8 ગ્રામસેિક 
2 GHCL સતુ્રાપાડા 5 હફલ્ડ ઑહફસર 
3 આત્મીયતા વસવિલ િૉક્સ્પટલ, મિસેાણા 1 હરસચા આવસસ્ટન્ટ 
4 વિકસત (ખેરોજ) 2 હફલ્ડ સપુરિાઇઝર 
5 સમદુાય વશક્ષણ સઘં 1 કાયાકર 
6 િસતં િેજીસ – થલતેજ 1 હફલ્ડ િકાર 
7 િી.આર. ગોધનીયા કૉલેજ, પોરબદંર 1 લેક્ચરર 
8 સ્િપથ, અમદાિાદ 1 કૉ.ઓહડિનેટર 
9 ગાધંી આશ્રમ, સાબરમતી 2 કૉઓહડિનેટર 
10 જનપથ, િેજલપરુ  1 સમાજકાયાકર  
11 ગ્રામવિકાસ એજન્સી, મોડાસા 1 કાયાકર 
12 દીપક ફાઉન્ડશેન – ક્િાટં 1 હફલ્ડ િકાર 

 ક લ 25  
૧૬. સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર દ્વારા આયોજજત સેિાકીય પ્રવવૃત્તઓ : 

સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર, ગોતા 

ક્રમ તારીખ સ્ર્થળ વિગત સિયોગ તજઞ સુંખ્યા 
1 07/04/2018 ખાત્રજ પ્રા. 

શાળા 
તરુણા અિસ્થાના 

વશક્ષણ અંગ ે
પ્રા. શાળા 
ખાત્રજ 

ડૉ. અશોકભાઈ 
પટેલ 

38 

2 07/04/2018 મોટી ભોંયણ 
આંગણિાડી 

તરુણા અિસ્થાના 
વશક્ષણ અંગ ે

મોટી ભોંયણ 
આંગણિાડી 

ડૉ. અશોકભાઈ 
પટેલ 

40 

3 01/07/2017 
થી 

31/08/2017 

ગોતા કેન્િ સીિણ તાલીમ ગામની 
બિનેો 

શ્રી પષુ્ટ્પાબેન 8 

4 12/06/2017 
થી 

12/09/2017 

ગોતા કેન્િ કમ્પ્યટૂર તાલીમ સરકારી 
પોલલટેક્ક્નક 
અમદાિાદ 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 
પડંયા 

24 
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5 13/11/2017 
થી 

07/02/2018 

ગોતા કેન્િ કમ્પ્યટુર તાલીમ સરકારી 
પોલલટેકનીક 
અમદાિાદ 

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ 
પડંયા 

22 

6 18/06/2017 ગોતા કેન્િ વિદ્યાથી સન્માન 
કાયાિમ અને 

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 
અંગે માગાદશાન 

સારથી 
વિકાસ રસ્ટ 

સારથી વિકાસ 
રસ્ટના પ્રમખુશ્રી 
અને િોદે્દદારો 

ડૉ. અશોકભાઈ 
ડૉ. લક્ષ્મણભાઈ 

અિૈયા 

56 

7 16/07/2017 ગોતા કેન્િ માઇન્ડ પાિર 
સેમીનાર 

સારથી 
વિકાસ રસ્ટ 

ડૉ. નીલેશભાઈ 
પટેલ 

55 

8 14/11/2017 ગોતા કેન્િ વશક્ષણ અન ે
વ્યિસાવયક જાગવૃત 

બેઠક 

ગ્રામજનો ડૉ. અશોકભાઈ 
પટેલ 

16 

9 25/02/2018 ગોતા કેન્િ સ્િરોજગારી અંગે 
જાગવૃત બેઠક 

સારથી 
વિકાસ રસ્ટ 

શ્રી નિઘણભાઈ 
પટેલ 

ડૉ. અશોકભાઈ 
પટેલ 

29 

10 27/03/2018 ગોતા કેન્િ બાળસરુક્ષા અને 
સર્જનાત્મક પ્રવવૃિ 

DCPU શ્રી હદવ્યકાતંભાઈ 
શ્રી હિરેનભાઈ 
શ્રી િન્ષ્ટ્ટબેન 
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સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર, ર્થલતેજ 

11 01/11/2017 
30/01/2018 

થલતેજ કેન્િ સીિણ િગા  શ્રી િદંનાબેન 
ભટ્ટ 

18 

12 01/02/2018 
30/04/2018 

થલતેજ કેન્િ સીિણ િગા  શ્રી િદંનાબેન 
ભટ્ટ 

20 

13 11/07/2017 થલતેજ કેન્િ વિશ્વ િસ્તી હદન 
ઉજિણી પર િસ્તી 

સમસ્યા પર 
વ્યાખ્યાન 

આરોગ્ય કેન્િ ડૉ. જગદીશભાઈ ધોરણ 11-
12ના 117 
વિદ્યાથીઓ 

14 02/10/2017 થલતેજ કેન્િ ગાધંી જન્મ વનવમિ ે
પહરસર મિાસફાઈ 

કાયાિમ 

  27 
સીવનયર 
વસટીઝન 

15 03/11/2017 થલતેજ કેન્િ ડને્ટલ કેમ્પપ   36 
સેિાથીઓ 

16 16/08/2017 થલતેજ કેન્િ વકૃ્ષારોપણ કાયાિમ   23 
સીવનયર 
વસટીઝન 

17 21/02/2018 થલતેજ કેન્િ મહિલા આરોગ્ય 
જાગવૃત કાયાિમ 

આરોગ્ય કેન્િ ડૉ. હિરલબેન 39 બિનેો 

 

૧૭. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આયોજજત સેિાકીય પ્રવવૃત્તઓ : 

 તા. 28/08/2017 - સમાજકાયા વિભાગમા ંચાઇલ્ડલાઇન માટે સત્ર 1ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા રૂવપયા 8784 

દાન એકત્રીકરણ કરિામા ંઆવ્યુ.ં   
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 તા. 19/09/2017 - ગોતા પ્રાથવમક શાળાની 32 વિદ્યાવથિનીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ ટચ બેડ 

ટચ” તાલીમ ચાઇલ્ડલાઇન અમદાિાદના શ્રી લબનલબને પટેલ દ્વારા આપિામા ંઆિી.  

 તા. 21/12/2017 - ગોતા િાઉવસિંગ પ્રાથવમક શાળાના 30 વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ ટચ 

બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામા ંઆિી.  

 તા. 28/12/2017 - ગોકુલ આશ્રમશાળાની 13 વિદ્યાવથિનીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ ટચ બેડ 

ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામા ંઆિી.  

 તા.  02/01/2018 - દંતાલી ગામમા ં45 પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ 

ટચ બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામા ંઆિી.  

 તા. 05/01/2018 - ગોતા િાઉવસિંગ પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મેહડકલ કૉલેજના સિયોગથી 

વિદ્યાથીઓ દ્વારા “દાતં તપાસ કાયાિમ”નુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ.ં  

 તા. 09/01/2018 - ઓગણજ ગામમા ં28 પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓન ે“જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ 

ટચ બેડ ટચ” તાલીમ આપિામા ંઆિી.  

 તા. 11/01/2018 - ગોતા વિસ્તરણ કેન્િના તાલીમાથીઓ માટે “ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પે્રરણા પ્રિાસ 

કાયાિમ”નુ ંઆયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્યુ.ં    

 તા. 08/02/2018 - ભિૂાલડી ગામમા ંપ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગડુ ટચ 

બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામા ંઆિી. 

 તા. 20/03/2018 - રાચંરડા ગામમા ં ગ્રામજનોન ે “તરુણાિસ્થા અને બાળલગ્ન” અંગે DCPU 

ગાધંીનગરના સિયોગથી જાગવૃત કાયાિમનુ ંઆયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્યુ.ં  

 તા. 23/03/2018 - મણીપરુ ગામમા ં ગ્રામજનોને “તરુણાિસ્થા અને બાળલગ્ન” અંગે DCPU 

ગાધંીનગરના સિયોગથી જાગવૃત કાયાિમનુ ંઆયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્યુ.ં 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : Professional Studies  -  વ્યિસાયલક્ષી અધ્યયન  
૨. વિભાગન ું નામ  : Department of Journalism and Mass Communication 

      પત્રકારત્િ અન ે સમિૂ પ્રત્યાયન 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧ ડૉ. વિનોદકુમાર પાડંયે (પીએચ.ડી.) 
સિપ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ  

મહુિત માધ્યમ માટે વિૃાતં વનિેદન, મહુિત માધ્યમ માટે 

સપંાદન, પ્રાયોલગક (મહુિત અન ેિીજાણુ ંમાધ્યમ) વિકાસ 

પ્રત્યાયન  

૨ ડૉ. પવુનતા િણે (પીએચ.ડી.)  
પ્રાધ્યાપક 

સાપં્રત પ્રિાિો અન ેઅનિુાદ, જાિરેખબર, જનસપંકા  અન ે

માધ્યમ પ્રબધંન, પ્રત્યાયન સશંોધન આંતર સાસં્કૃવતક 

પ્રત્યાયન  

૩ ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ (પીએચ.ડી.) 
સિપ્રાધ્યાપક   

 

સમિૂ પ્રત્યાયનના વસદ્ધાતંો, સમિૂ માધ્યમોનો વિકાસ, 

સમિૂ પ્રત્યાયન અંગેનુ ં ગાધંીજીનુ ં દશાન, માધ્યમો : 

કાયદા અન ેનીવતશાસ્ત્ર, નતૂન માધ્યમોનો વિવનયોગ 

 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
અ. િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  ૧૬ 

બ.  િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : ૧૩ 

 
 

ક્ર
મ 

 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧ અનસુ્નાતક 
(સત્ર-૧) 

૦૮ ૦૫ ૧૩ ૦૧ - ૦૬   - ૦૬ ૧૩ 

૨ એમ.હફલ. ૦૧ ૦૩ ૦૪ ૦૧ - ૦૨ - ૦૧ ૦૪ 

૩ પીએચ.ડી. ૧૩ ૦૨ ૧૫ - ૦૧ ૦૨ - ૧૨ ૧૫ 
 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/ વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની  
માહિતી: 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 
૧ ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ પત્રકારત્િમા ંલેખન કૌશલ્ય ૧૩-૪-૨૦૧૭ 
૨ સશુ્રી નીલમ ગુ્ તા વિકાસ પ્રત્યાયન, લખેન ૯-૧-૨૦૧૮થી ૧૨-૧-૨૦૧૮ 
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ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
૩ ડૉ. લબનોદ અગ્રિાલ મીહડયા સશંોધન ૬-૨-૨૦૧૮થી ૧૦-૨-૨૦૧૮, 

૧૩-0૨-૨૦૧૮, ૧૬-૨-૨૦૧૮ 
મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧ શ્રી નલચકેતા દેસાઈ વિકાસ પત્રકારત્િ ૧૨-૭-૨૦૧૭ 
૨ શ્રી રમેશ તન્ના સમિૂ માધ્યમો અને જનમત ૧૭-૭-૨૦૧૭ 
૩ શ્રી મલણભાઈ પટેલ -નવુ ંઅખબાર કેિી રીતે શરૂ કરશો ? 

-ગ્રામીણ પત્રકારત્િ 
-ગ્રામીણ વિષયક લખેન અને અિિેાલ 

૨૧-૯-૨૦૧૭ 
૨૨-૯-૨૦૧૭  
૨૫-૯-૨૦૧૭ 

૪ શ્રી િહર દેસાઈ પત્રકારત્િના ઇવતિાસ ૩-૧૧-૨૦૧૭, ૧૪-૧૧-૨૦૧૭ 
૫ શ્રી અંશ ુવસન્િા ઇલેક્રોવનક મીહડયા 0૪-0૧-૨૦૧૮ 
૬ શ્રી ઇશદુાન ગિિી ટેલલવિઝન સમાચાર લખેન, ટેલલવિઝન 

કાયાિમ વનમાાણ 
૩-૩-૨૦૧૮, ૧૦-૩-૨૦૧૮,  
૧૭-૩-૨૦૧૮ 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧ આર.કે. વમશ્રા પત્રકારત્િનુ ંભવિષ્ટ્ય ૨૯-૧-૨૦૧૮ 
૨ માકા લલન્ડલ ે જનાાલલઝમ ઍન્ડ ગડુ ગિનાન્સ ૨૧-૨-૨૦૧૮ 
૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 
૧ ડૉ. વિનોદકુમાર પાડંયે વ્યાખ્યાન 

ડૉ. રામમનોિર લોહિયા, અિધ 
વિશ્વવિદ્યાલય, ફૈઝાબાદ 

(ઉિરપ્રદેશ) 

પત્રરકાત્િ વશક્ષણનુ ં
ભવિષ્ટ્ય 

૧૦-૨-૨૦૧૮ 

૨ ડૉ. પવુનતા િણ ે ‘રીવથન્ન્કિંગ વિમેન્સ રોલ’ 
એકહદિસીય પહરસિંાદ 

ચીમનભાઈ પટેલ ઇલ્ન્સ્ટર્ ૂ
ઑફ મેનેજમેન્ટ ઑફ હરસચા, 
એસ.જી. િાઈિ,ે અમદાિાદ 

સમિૂ માધ્યમો અને 
જેન્ડર ઇક્ક્િટી, જેન્ડર 
ઇક્િાલલટી અન ેજેન્ડર 

િામાની 

૧૦-૨-૨૦૧૮ 

૩ ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ World Heritage City 
Ahmedabad : Community, 

Society and History 

ગાધંીજી અન ે
અમદાિાદ 

૨૪-૩-૨૦૧૮ 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧ ડૉ. વિનોદકુમાર પાડંયે મિશે શાિ, આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ, મવનષ ભોઈ 

૨ ડૉ. પવુનતા િણ ે પારુલ પટેલ, અવિનાશ પટેલ, સહંદપ િીરપરા, વપ્રયકં 
ભટ્ટ, રામકુ ભેડા, ચતૈન્ય ૈન, વનવતન કાપરેુ 

એમ.હફલ કક્ષાએ 

૧ ડૉ. વિનોદકુમાર પાડંયે સધં્યા કાર, વમતેશ મોદી 
૨ ડૉ. પવુનતા િણ ે ભવૂમકા બારોટ, તેજલ પરમાર 
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૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

સ્િચ્છતા જાગવૃત 
અલભયાન 

કેચ ફાઉન્ડશેન અધ્યાપકો અને 
વિદ્યાથીઓની 
ભાગીદારી 

- 

 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : - 

૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ : - 
 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)    -    

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ 
સિાય) : 
  વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપક ડૉ. વિનોદક માર પાુંડએે કેિ ફાઉન્ડશેનના 
સિયોગર્થી અમદાિાદ શિરેના વિવિિ વિસ્તારોમાું સ્િચ્છતા જાગવૃત અચભયાનમાું ભાગ લીિો. 
 આપેલી સેિાઓનુ ંમલૂ્યાકંન (અંદાત્જત આંક) :   -  

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)  : - 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 

  પત્રકારત્િ વિભાગના વિદ્યાથીઓની પદયાત્રા નિસારી ત્જલ્લાના ગણદેિી તાલકુાના 
૧૨ ગામોમા ંથઈ. 
ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

૧ ડૉ. વિનોદકુમાર પાડંયે ૦૮ પાથરી, ખખિાડા, કલિાજ, દેસાડ 

૨ ડૉ. પવુનતા િણ ે ૦૭ અજરાઈ, રિજે, ખેરગામ, િડસાગંળ 

૩ ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ ૦૮ ગળત, સોનિાડી, પાટી, અંભટેા 
 

 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
  અલભમખુતા કાયાિમ રુ્લાઈ ૨૦૧૭મા ં યોજાયો. તેના સચંાલનની જિાબદારી 
પવુનતાબિને િણેને સોંપિામા ંઆિી િતી. મ.દે. સમાજસેિા સકુંલના અધ્યાપકો અને સેિકોની 
મદદથી આ કાયાિમ સફળતાપિૂાક સપંન્ન થયો. 
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 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા અધ્યાપકન ું નામ 

િષા-૧ સત્ર-૧ િેસ્ટ રુ્ બેસ્ટ ૧૪ ડૉ. પવુનતાબિને િણ ે

સત્ર-૩ પહરસર જાળિણી ૧૦ ડૉ. પવુનતાબિને િણ ે

 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય 
રાષ્રીય, 

પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 

વ્યાખ્યાન પ્રાદેવશક ૧૭-૬-૨૦૧૭ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ 
૨૦ 

બી.કે. ન્યઝૂની 
મલુાકાત 

પ્રાદેવશક ૧૧-૭-૨૦૧૭ પત્રકારત્િ અને 
સમિૂ પ્રત્યાયન 
વિભાગ, ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ 

૨૧ 

મહિલા 
કાયદાકીય 

જાગવૃત વશલબર 

પ્રાદેવશક ૨૦-૭-૨૦૧૭ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ 
૨૧ 

મીહડયા 
કન્િઝાન્સ 

પ્રાદેવશક ૨૩-૭-૨૦૧૭ નેશનલ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ 
ઑફ માસ 

કૉમ્પયવુનકેશન ઍન્ડ 
જનાાલલઝમ 

૨૧ 

ગજુરાત મીહડયા 
એિોડા સન્માન 

સમારોિ 

પ્રાદેવશક ૮-૯-૨૦૧૭ ગજુરાત મીહડયા 
સગંઠન 

૨૧ 

પહરસિંાદ રાષ્ટ્રીય ૨૪-૬-૨૦૧૭ મેઘવનઘોષ ૨૧ 
પહરચચાા રાષ્ટ્રીય ૧૫-૧૦-૨૦૧૭ એ.બી.પી. ન્યઝૂ 

અક્સ્મતા 
૨૧ 

ટાઉનિોલ 
કાયાિમ 

રાષ્ટ્રીય ૫-૧0-૨૦૧૭ TV9 ૨૧ 

ચનુાિચચાા રાષ્ટ્રીય ૧૦-૧૧-૨૦૧૭ આજ તક ૨૧ 

૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના વશલબર ગ્રામ સેિા કેન્િ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, દેથલી, તા. માતર, 

ત્જ. ખેડામા ંતા. ૧૫-૩-૨૦૧૮થી તા. ૨૧-૩-૨૦૧૮ સધુી થયા. જેમા ં12 વશલબરાથીઓએ ભાગ 
લીધો. વશલબરાથીપવત તરીકે વિભાગના અધ્યાપક ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ િતા. 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 
        ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય 

પરીક્ષાઓની માહિતી : - 
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૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/ 

પ્રાદેવશક 

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય કે્ષતે્ર 
મેળિેલ વસદ્ધિ 

૧ કમલ પરમાર રાષ્ટ્રીય ભારતીય યિુા સસંદ, પણુેમા ંભાગ લીધો 

૨ શભુમ અગ્રિાલ રાષ્ટ્રીય ભારતીય યિુા સસંદ, પણુેમા ંભાગ લીધો 

૩ વશિાની પ્રજાપવત રાષ્ટ્રીય ભારતીય યિુા સસંદ, પણુેમા ંભાગ લીધો 

૪ પલક ઠક્કર રાષ્ટ્રીય ભારતીય યિુા સસંદ, પણુેમા ંભાગ લીધો 

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. અનસુ્નાતક ૦૨ ૧૨૦૦૦ 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. અનસુ્નાતક ૧૧  ૮૧૭૦૦ 

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 
સુંપકસ  સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા 
(No. of. Organization Vis-

ited) 

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા  
(No. of Students Participated) 

વનય ક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of. Student Placement) 

૨ ૧૫ ૦૪ 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ 
S.No. વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું વિિરણ 

૧ અંકેશ ઝાજંે કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્યઝૂ ગજુરાતી) 
૨ જયપાલ રાઠોડ કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્યઝૂ ગજુરાતી) 
૩ સવુનલ પરમાર કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્યઝૂ ગજુરાતી) 
૪ અજય િસાિા એબીપી ન્યઝૂ અક્સ્મતા રીપોટાર 
૫ કલ્પેશ મકિાણા કૉપી એડીટર (ઈ.ટીિી ભારત) 
૬ ધારા સોનારા કૉપી એડીટર (ઈ.ટીિી ભારત) 
૭ કાજલ મારુ રીપોટાર િન ઇન્ન્ડયા િેબસાઇટ 
૮ પ્રહદપ ઝાલા કોલ સેન્ટર, િલે્પલાઈન 
૯ લબનલ િાઘલેા ગજુરાત ન્યઝૂ િેબસાઈટ 
૧૦ વશિાગંી શ્રીિાસ્તિ રીપોટાર જીટીપીએલ 
૧૧ પજૂા ઠક્કર િે રુ્ ન્યઝૂ 
૧૨ વપ્રયકંા બારોટ અમદાિાદ એક્સપે્રસ ન્યઝૂ 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : પ્રોફશેનલ અભ્યાસક્રમ  

૨. વિભાગન ું નામ  : દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ વિભાગ 

૩. અધ્યાપકોની માવિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અન ેમિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તને ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. આલાપ િી. બ્રહ્મભટ્ટ 

ઇન્ચાર્જ  
વસવનયર ટેક્ક્નકલ આસીસ્ટન્ટ 

  
અનપુારંગત બૌદ્ધદશાન  
પારંગત પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયન 

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ હડ્લોમા 
પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયનમા ં
પી.એચ.ડી.મા ંઅભ્યાસ ચાલ ુછે.    

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય 

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય 

AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ -૧ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમા ંસશંોધન અને સર્જનશીલતા 
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
EC-201 - સકંલન અને ધ્િવનમિુણ 

EC-202 - િશ્યાકંન અને પ્રકાશ આયોજન 

ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમા ંબઝેીક ફોટોગ્રાફી  
િાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોલગક િગો  

૨. મનીર્  ભોઈ 

ટેક્ક્નકલ આવસસ્ટન્ટ 

અનપુારંગત, ગ્રામવ્યિસ્થાપન 

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ હડ્લોમા   

 

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય 

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય 

AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ -૧(મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમા ંસશંોધન અને સર્જનશીલતા 
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
EC-201 - સકંલન અને ધ્િવનમિુણ 

EC-202 - િશ્યાકંન અને પ્રકાશ આયોજન  
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમા ંબઝેીક ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોલગક 
િગો    

૩. ધ્ર િ દિે 

ટેક્ક્નકલ આવસસ્ટન્ટ, ( વનયત િેતન ) 
 
પારંગત, પત્રકારત્િ અને 
સમિૂપ્રત્યાયન 

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ હડ્લોમા 
પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયનમા ં
પીએચ.ડી.મા ંઅભ્યાસ ચાલ ુછે.    
 

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય 

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય 

AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ - ૧(મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમા ંસશંોધન અને સર્જનશીલતા 
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક) 
EC-201 - સકંલન અને ધ્િવનમિુણ 

EC-202 - િશ્યાકંન અને પ્રકાશ આયોજન 

ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમા ંપ્રાયોલગક િગો      
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : ૧૮  

િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ં સત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા                      
(સ્નાતક/અનસુ્નાતક):  ૧૬   

(બ)  
 

ક્રમ 
 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)     
૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) ૧૩   ૦૫  ૧૮   
૩. એમ.હફલ.    
૪. પીએચ.ડી.    
૫. અન્ય ફોટોગ્રાફી  પ્રમાણપત્ર 

અભ્યાસિમ 
૪૯  ૦૭  ૫૬   

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની                  
માહિતી : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧.  
૨. 
૩. 
૪. 
૫. 
૬. 
૭. 
૮. 
૯. 

શ્રી વિનોદકુમાર પાડંયે  
શ્રી અવશ્વન ચૌિાણ  
શ્રી પવુનતા િણ ે
િાસભુાઈ પટેલ 
રોહિત ભગત  
પ્રશાતં િૈદ્ય  
ભાિેશ પટેલ  
ઉત્પલ પટેલ  
લબવપન હિશ્ચયન 

પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
ફોટોગ્રાફીમા ંપ્રકાશ  
કમ્પપોઝીશન  
વપક્ટૉહરયલ ફોટોગ્રાફી  
હિએટીિ ફોટોગ્રાફી  
સ્થાપત્ય ફોટોગ્રાફી  
િેહડિંગ ફોટોગ્રાફી  

અઠિાહડયામા ં૨ હદિસ  
અઠિાહડયામા ં૨ હદિસ 
અઠિાહડયામા ં૨ હદિસ 
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા  
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા   
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા   
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા   
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા   
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા  

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧. 
૨. 
૩. 
૪. 
૫. 
૬. 
૭. 

કેતન િેકરીયા  
પ્રશાતં કુિીકર 
િાહદિક જાની  
ભવૂમકા બારોટ 
રાગી જાની  
પ્રકાશ િાઘલેા 
આલાપ વત્રપાઠી  

કાયાિમ વનમાાણ પહરચય 
ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય 
િશ્યાકંન અને પ્રકાશ આયોજન  
પ્રત્યાયન અને સમિૂમાધ્યમો 
કાયાિમ વનમાાણ પહરચય 
સકંલન અને ધ્િવનમિુણ 
સકંલન અને ધ્િવનમિુણ 

 
દરેક મલુાકાતી વ્યાખ્યાતા 
તેમના કાયા પ્રમાણ ે૫-૫ 

િગો લેિા આવ્યા 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :  -  

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  - 
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૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસક  : - 
૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : - 
૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : - 
૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)    -    

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   
  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 

 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :  -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 
 (IPR)etc.)/ : - 
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : - 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

 આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ  
મનીષ ભોઈ  
ધ્રિુ દિે  

૧૬ ઇકબાલ ગિ  

 જેસોર  

 અમીરગિ  

 બાલનુ્િા  

૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ 

૧૪.૩ ઉદ્યોગ : સસં્થાના રુ્દા રુ્દા વિભાગો દ્વારા કરિામા ંઆિતા કાયાિમોમા ંવિદ્યાથીઓ દ્વારા 
ફોટોગ્રાફી, િીહડયો, ધ્િવનવ્યિસ્થા, પ્રોજેક્ટર વ્યિસ્થા િગેરે કામગીરી કરી. 

 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : 
 ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,  
         UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
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 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત  

  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત 

 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  
  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : 
અન્ય કામગીરી :  
- સેિક સતંાન અને વિદ્યાથીઓ માટે ફોટોગ્રાફી વશલબરનુ ંઆયોજન કયુાં. 
- આહદિાસી મ્પયઝુીયમની દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.  
- આહદિાસી નતૃ્ય અને િાદ્યની દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.  
- આપણી સસં્થાના રુ્દા રુ્દા વિભાગોની પ્રિેશ માટેની હફલ્મો બનાિી. 
- ફોટોગ્રાફી વશલબર – ડેડીયાપાડા.   
- ફોટોગ્રાફી વશલબર – ખોબા.  
- દર મહિનાના પ્રથમ ગરુુિારે અમદાિાદ, સાદરા અને રાધેંજાથી જીિતં પ્રસારણ કયુાં. 
- ગ્રીન કેમ્પપસ માટેની દસ્તાિજેી હફલ્મ અને ફોટોગ્રાફી.  
- પદિીદાન સમારંભનુ ંઅમદાિાદ, સાદરા અને રાધેંજા પહરસરમા ંજીિતં પ્રસારણ કયુાં. 
- સસં્થાના વિવિધ કાયાિમોમા ંશહુટિંગ, ફોટોગ્રાફી, ધ્િવન વ્યિસ્થા અને ધ્િવનમિુણ કયુાં. 
- વિભાગને સોંપિામા ંઆિલેા શાવંત-સશંોધન, િીરક મિોત્સિ અને મખુ્ય સભાખડંમા ંધ્િવન વ્યિસ્થા અને 

પ્રોજેક્ટર વ્યિસ્થા કરી. 
- કોચરબ ખાતે દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓના પ્રાયોલગક કાયાના ભાગરૂપે ૨૫ વમવનટની દસ્તાિજેી 

હફલ્મ બનાિી. 
- વિભાગના સ્રુ્હડયોમા ંસસં્થાના વિવિધ વિભાગોના વિદ્યાથીઓને હફલ્મ બતાિી અને સ્રુ્હડયો િપરાશ માટે 

આ્યો તનેી તમામ વ્યિસ્થા કરી. 
- શેઠ સી. એન. ફાઈન આર્ટાસમાથંી ઇન્ટનાવશપમા ંઆિેલા વિદ્યાથીઓના સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક િગો લીધા. 
- સ્િ. શ્રી નારાયણ દેસાઈની જન્મ જયતંી અને પણુ્યવતવથએ જીિતં પ્રસારણ અને નાની હફલ્મ બનાિી.  
- કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્િ, અંભેટીની ૧૦ નાની નાની સફળ પ્રયોગ વિશેની હફલ્મો બનાિી.  
- આહદિાસી િાટનુ ં૯ હદિસ િીહડયો વનમાાણ અને ફોટોગ્રાફી કરી. 
- ૩૦મી જાન્યઆુરી ઓરા મડંળના કાયાિમનુ ંિીહડયો વનમાાણ અને ફોટોગ્રાફી કરી. 
- કોચરબ આશ્રમ, અભય ઘાટ િગેરે જગ્યાએ ધ્િવન વ્યિસ્થા અને ફોટોગ્રાફી.         
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાશાખા - સાદરા 
૨. વિભાગન ું નામ  : શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાશાખા - સાદરા 
૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
૧. ડૉ. જમનાદાસ સાિલલયા, ડીન, 

પ્રાધ્યાપક (વનવિૃ તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૭) 

- 

૨. ડૉ. પ્રભલુાલ મો. કાસનુ્િા 
ડીન, પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી 

- શારીહરક વશક્ષણમા ંકસોટી, માપન અને આંકડાશાસ્ત્ર 

- શારીહરક વશક્ષણમા ંકસોટી, માપન અને મલૂ્યાકંન  
- યોગવિજ્ઞાન 

- શારીહરક યોગ્યતા અને સકુ્સ્થવત 

- શારીહરક વશક્ષણમા ંકસોટી અને માપન  
૩. ડૉ. જગદીશચન્િ ક. સાિલલયા 

પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- શૈક્ષલણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન 

- શા.વશ.ના ંમલૂ્યો અને ગાધંીવિચાર 

- રમત સમાજશાસ્ત્ર 

- રમત મનોવિજ્ઞાન 

૪. ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર 

સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- શારીહરક યોગ્યતા 
- િલનચલનશાસ્ત્ર અને ૈિ યતં્રવિજ્ઞાન 

- શારીહરક વશક્ષણની તાત્ત્િક આધારશીલાઓ અને ઇવતિાસ 

- રંજન 

- િલનચલનશાસ્ત્ર 

૫. ડૉ. દલસગંભાઈ ફ. ચૌઘરી 
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- રમતગમતના વસદ્ધાતંો-3 

- રમત સચંાલન 

- રમતગમતના વસદ્ધાતંો-1 
- શારીહરક વશક્ષણમા ંપદ્ધવત અને આયોજન 

૬. ડૉ. જગદીશચન્િ લા. ગોઠી 
પ્રાધ્યાપક,  પીએચ.ડી. 

- રમત તાલીમ 

- પયાાિરણ અને સ્િાસ્્ય વશક્ષણ 

- રમત આિાર વિજ્ઞાન 

- રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર 

૭. ડૉ. ગીતાબિને મો. પટેલ 

સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી 

- શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમા ંમનોવિજ્ઞાન 

- રમત તાલીમના િજૈ્ઞાવનક વસદ્ધાતંો 
- વ્યિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસિમ રચના 
- શારીહરક વશક્ષણમા ંવ્યિસ્થા અને સચંાલન 

૮. ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા 
મદદનીશ પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસઘ્ઘાતંો 
- પચંકાયા અને રાિબરી 
- યોગવિજ્ઞાન 

- રમતગમતના વસદ્ધાતંો-5 

- શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસદ્ધાતંો 
- આપવિ વ્યિસ્થાપન 

૯. ડૉ. વનરજ  વન. વસલાિટ 

મદદનીશ પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર 

-  રમતગમતના વસઘ્ઘાતંો 
- યોગવિજ્ઞાન 

- કસરતીય શરીરવિજ્ઞાન 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
- શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધવુનક પ્રિાિો 
- ઈજાઓ અને વ્યિસ્થાપન 

૧૦ ડૉ. વનમેશભાઇ ઘ. ચૌઘરી 
મ. પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી 

- શરીર રચના અને શરીરવિજ્ઞાન 

- સ્િાસ્્ય વશક્ષણ 

- શરીર રચના અને શરીરવિજ્ઞાન 

- રમતગમતના વસદ્ધાતંો – 3 

- શરીર રચના શરીરવિજ્ઞાન 

૧૧ ડૉ. અરવિિંદભાઈ ય.ુ રામી 
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી. 

- ૈિયતં્રશાસ્ત્ર 

- શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધવુનક પ્રિાિો 
- શારીહરક વશક્ષણમા ંઆંકડાશાસ્ત્ર 

- કુદરતી ઉપચાર 

- રમતમા ંઈજાઓ અને ઉપચાર 

- રમત સમાજશાસ્ત્ર 
- શારીહરક વશક્ષણમા ંસશંોધન પદ્ધવતઓ 

 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 122 

િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 
115   

(બ)  
 

ક્ર
મ 

 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામા
ન્ય 

ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  86 11 97 12 20 44 00 21 97 

૨. અનસુ્નાતક 
(સત્ર-૧) 

21 04 25 03 05 12 00 05 25 

૩. એમ.હફલ. 01 01 02 01 00 01 00 00 02 

૪. પીએચ.ડી. 02 00 02 00 01 00 00 01 02 

૫. અન્ય 110 16 126 16 26 57 00 27 126 
 

૫.    વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :- 
૬.    વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧  માનનીય રાજ્યપાલશ્રી ઓમપ્રકાશ 
કોિલી  

આજના સમય પ્રમાણે યિુાનોને પ્રોત્સાિન  ૦૪/૦૪/૨૦૧૮  
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ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૨ ડૉ. સી. બી. કગથરા સશંોધનમા ંવિવિધ ઉપકરણોનો એક ખ્યાલ  ૨૪/૦૩/૨૦૧૮  
૩ ડૉ. રૂસ્તમ સદરી  સશંોધનમા ંઆધવુનક આંકડા શાસ્ત્રની પદ્ધવિઓ  ૨૪/૦૩/૨૦૧૮  
૪ ડૉ. પ્રીવતબિને કછાિા  શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમા ંનિા ંસશંોધનો 

એક ઝલક  
૦૭/૦૪/૨૦૧૮  

૫ ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ  િસ્તી અટકાિિાના વિવિધ ઉપાયો  ૧૧/૦૭/૨૦૧૭  
૬ ડૉ. ગાયત્રીદિ મેિતા  હિન્દી રાજકીય ભાષા કે રાષ્ટ્રીય ભાષા  ૧૫/૦૯/૨૦૧૭  
૭  શ્રી કમલકુમાર કર   રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના સ્િય ંસેિકો સમાજ 

માટે ખબૂ જ ઉપયોગી છે  
૦૧/૧૨/૨૦૧૭  

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. પી.એમ  કાસનુ્િા  રાષ્ટ્રીય સેવમનાર 
અમદાિાદ 

શારીહરક વશક્ષણ અને 
રમતોનો યિુાનોના 
વિકાસમા ંમિત્િ 

૨૮/૦૨/૨૦૧૭ 

૨. ડૉ. જગદીશચિં સાિલલયા  વિશ્વ શાવંત હદિસ 
અમદાિાદ 

શારીહરક વશક્ષણ અને 
રમતોની શાવંત 

સ્થાપનામા ંજરૂહરયાત 

૨૫/૦૯/૨૦૧૭ 

૩.  ,, સ્િાતતં્ર્ય  હદિસ ે
ઝડંા િદંન કાયાિમનુ ંઆયોજન 
પહંડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય 

પેરોલલયમ યવુનિવસિટી, 
ગાધંીનગર 

- ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ 

૪. ,, પ્રજાસિાક હદન વનવમિે 
કાયાિમનુ ંઆયોજન 

પહંડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય 
પેરોલલયમ યવુનિવસિટી, 

ગાધંીનગર 

પ્રજાસિાક હદનના 
સદંભામા ંવ્યાખ્યાન 

૨૬/૦૧/૨૦૧૮ 

૫. ,, ભપૂાલ નોબલ યવુનિવસિટી 
ઉદેપરુ 

સશંોધનની પ્રાસ્તાવિક 
રૂપરેખા, વિષય, 

માહિતી 

૦૧/૦૭/૨૦૧૭ 

૬. ,, સ્િલણિમ ગજુરાત સ્પોર્ટાસ 
યવુનિવસિટી, ગાધંીનગર 

મલુાકાતી વ્યાખ્યાનના સદંભામા ં

સશંોધન અિિેાલ 
લખિા વિષયની 
અગત્યની માહિતી 

૧૧/૦૩/૨૦૧૮ 

 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

1 ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ મવનષ આજકીયા, હદનેશભાઇ પરમાર 

2 ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્િા હુસેનભાઈ શેરસીયા 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

3 ડૉ. જગદીશચન્િ સાિલલયા હકશોરભાઈ પટેલ 

4 ડૉ. જગદીશચિં એલ. ગોઠી મોિસીન કુરેશી 
5 ડૉ. વનરજ  એન. વસલાિટ ત્જતેન્િ ચાિડા 

એમ.હફલ. કક્ષાએ 

1 ડૉ. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી ઉષાબિને રાઓલ 

2 ડૉ. વિજયકુમાર આર. મકિાણા જયેશભાઈ ગરોભડીયા 
અન સ્નાતક કક્ષાએ 

1 ડૉ. પ્રભલુાલ એમ. કાસનુ્િા અવમત સરેુશભાઈ સરુાણી 
2 ડૉ. જગદીશચિં કે. સાિલલયા અશોક રાજાભાઈ સોલકંી 
3 ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર ભાગાિ િરેશચન્િ દિ ે

4 ડૉ. દલસગંભાઈ એફ. ચૌઘરી વિજયભાઈ કાળુભાઈ ભરાડીયા 
5 ડૉ. ગીતાબિને એમ. પટેલ હકશનકુમાર ભાદાભાઈ મકિાણા 
6 ડૉ. જગદીશચિં એલ. ગોઠી અંહકતકુમાર પ્રધાનજી ઠાકોર 

7 ડૉ. વિજયકુમાર આર. મકિાણા ધમેશ  હદનશેભાઈ પરમાર 

8 ડૉ. વનરજ  એન. વસલાિટ શભુમ ખરે, મેહુલકુમાર સધુીરભાઇ ચોઘરી 
9 ડૉ. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી સત્યત્જત સોનોિાલ,  કલ્પેશ રામઅિતાર ગુ્ તા 
10 ડૉ. અરવિિંદભાઈ ચ.ુ રામી ભરત માનસગંભાઈ ઘોડાકીયા,  િરેશભાઈ નિઘણભાઇ 

વસિંધિ 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :    - 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : - 

૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :  

(ગજૂરાત વિધાપીઠ, અમદાિાદ દ્વ્રારા ડૉ. નીરજ વસલાિટ અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામીને ૫૦૦૦૦ – 
૫૦૦૦૦ (પચાસ િજાર રૂવપયા)ના લઘ ુશોધ પ્રકલ્પ માટે આપિામા ંઆવ્યા.)   

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) :    -    

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 
 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :   -  

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :    -  
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૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : - 
 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત :  

૧૪.૧ પદયાત્રા : 
ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

૧. ડૉ. પ્રભલુાલ મો. કાસનુ્િા 12 િડાિલી કુમાર, િડાિલી કન્યા, 
બહુચરાપરુ, અંલબકાનગર 

૨. ડૉ. જગદીશચન્િ ક. સાિલલયા 13 ખારીધારીયાલ, સેિાળા, ગલોલી 
િાસણા, સેધા 

૩. ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર 13 અઘાર કન્યા, અઘાર, અઘારપરા, 
િામૈય્યા  

૪. ડૉ. દલસગંભાઆ ફ. ચૌઘરી 13 ખલીપરુ, ઓિિ, િારેડા, કુબા 
૫ . ડૉ. જગદીશચન્િ  લા. ગોઠી 13 ચારૂપ, િાધી, ટોકિાસણા, મલારપરુ 

૬. ડૉ. ગીતાબિને મો. પટેલ 13 ચાણસ્મા કુમાર-1, ચાણસ્મા કન્યા, 
ચાણસ્મા કુમાર-2,  જશલપરુ 

૭. ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા 13 લખુાસણ,  સડંેસરી, મડુાણ, કોટ 

૮. ડૉ. નીરજ  વન. વસલાિટ 13 રૂની, િારુ્પરુા, કમલીિાડા, હદયોદરડા 
૯. ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી 12 િડુ, લાખડપ, વશયોલ, લભલિણ 

૧૦. ડૉ. અરવિિંદભાઈ ય.ુ રામી 13 સાગોહડયા, જાલશે્વર પાલડી, 
અજીમાણા,  કંુતાિાડા 

૧૧. શ્રી સયૂાાબિને ભગોરા 13 ધીણોજ કુમાર, ધીણોજ કન્યા, 
રેલિેપરુા,  ઇ. ધીણોજ 

૧૨. - 14 ગાગંલાસણ, સધુાણપરુા, તાિડીયા, 
ગણેશપરુા 

૧૩. - 13 ગણિાડા, નાગિાસણા, સમોડા, 
ચાટાિાડા 

૧૪. - 13 હિસોર, ચાદંણસર, દેથળી, ખોલિાડા 
૧૫. - 14 િડલી, િનમુાનપરુા, દુધારામપરુા, 

ધારણોજ 

૧૬. - 14 રાજપરુ, ગધસેણ, મિમેદપરુા, 
સબોસણા 
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 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
તારીખ: 

૦૬-૦૭-૨૦૧૭ ૦૭-૦૭-૨૦૧૭ ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ સમય: 

સિારે ૬:૦૦ પ્રાથાના 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

પ્રાથાના 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

પ્રાથાના 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

સિારે ૭:૦૦ ર્થી 
૮:૦૦ 

શ્રમ અને સફાઈ 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

ઝાડુ ંબનાિિા 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

શ્રમ અને સફાઈ 
ગિૃપવત તેમજ ગિૃમાતા 

સિારે ૧૧:૦૦ ર્થી 
૧૧:૪૫ 

પ્રાથાના, ભજનનુ ંમિત્િ અને 
ઉપાસના 

ડો. હદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ 

 મલૂ્યલક્ષી વશક્ષણ 
ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્િા 

૧૧:૪૫ ર્થી ૧૨:૩૦ અલભમખુતા કાયાિમ શા માટે 
?  તેનુ ંમિત્િ 

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયા 
 

હદનચયાા, છાત્રાલય જીિનની 
પ્રવવૃિઓ દ્વારા સમિૂજીિન 

અને જીિન ધડતર 
શ્રી સરતનભાઈ દેસાઈ 
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર 

ખાદી શા માટે ? તેનુ ંમિત્િ 
અને તેની પાછળનુ ંવિજ્ઞાન શ્રી 

તેજસભાઈ ઠાકર 

૧૨:૩૦ ર્થી ૧૨:૪૫ હરસેસ હરસેસ 

૧૨:૪૫ ર્થી ૦૧:૩૦ નઈ તાલીમ વશક્ષણ 
પધ્ધવતમા ંઉદ્યોગનુ ંમિત્િ 

અને કાતંણનુ ંમિત્િ 
શ્રી પ્રભભુાઈ પચંાલ 

હદનચયાા, છાત્રાલય જીિનની 
પ્રવવૃિઓ દ્વારા સમિૂજીિન 

અને જીિન ઘડતર 
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર 

અભ્યાસકાળમા ંશારીહરક 
વશક્ષણનુ ંમિત્િ 

ડો. જમનાદાસ સાિલલયા 

૧:૩૦ ર્થી ૨:૧૫ એકાદશ વ્રત 
ડૉ. જગદીશચિં સાિલલયા 

સસં્થાના ધ્યેયોના સદંભે 
આચારસહિતા 

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક 

જળસચંય અને ઊજાા બચત 
શ્રી અરવિિંદભાઈ ડુગંરેચીયા 

 
 

૨:૧૫ ર્થી ૨:૩૦ હરસેસ હરસેસ હરસેસ 
૨:૩૦ ર્થી ૩:૧૫ સિવશક્ષણ 

પ્રો. જમનાદાસ સાિલલયા  
પરીક્ષાલક્ષી મલૂ્યાકંન પદ્ધવત 

શ્રી રણછોડભાઈ ચૌિાણ 
વ્યસનમકુ્ક્ત 

ડૉ. વનલખલ ભટ્ટ 
૩:૧૫ ર્થી ૪:૩૦ સસં્થાદશાન 

ડૉ. વિજયભાઈ મકિાણા 
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનો પહરચય, 

ઇવતિાસ અને વિશેષ પ્રવવૃિઓ 
ડૉ. રાજેન્િભાઈ ખીમાણી 

સમાપન કાયાિમ 

૪:૩૦ ર્થી ૬:૦૦ વિવિધ રમતો 
ડૉ. નીરજ વશલાિટ 
ડૉ. અરવિિંદ રામી 
શ્રી પ્રિીણ દુલેરા 

િરેીટેઝ િોક 
ડૉ. દલસગંભાઈ ચૌધરી 

ડૉ. ગીતાબેન પટેલ 
 

 

રાતે્ર ૮:૦૦ ર્થી 
૯:૩૦ 

રાવત્ર કાયાિમ 
વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા 

વિવિધ પ્રવવૃિઓ અંગે ચચાા 
સ્થાવનક અધ્યાપકો 

રાવત્ર કાયાિમ 
વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા 

વિવિધ પ્રવવૃિઓ અંગે ચચાા 
સ્થાવનક અધ્યાપકો 

 

 

૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા અધ્યાપકન ું નામ 

૧. સાધન મરામત 86 ડૉ. વિજયભાઇ મકિાણા  
ડૉ. નીરજભાઈ વસલાિટ 

૨. મેદાન મરામત 98 ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્િા 
ડૉ. ઉદાજી પરમાર 

૩. ઇલેન્ક્રક/્લલ્મ્પબિંગ 34 ડૉ. જગદીશચન્િ સાિલલયા 
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 ૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
રાષ્ટ્રીય 
સેવમનાર 

 

રાષ્ટ્રીય ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ નરોડા આટાસ અને 
કોમસા કોલેજ, 

અમદાિાદ 

૧૩ 

રાષ્ટ્રીય 
સેવમનાર 

 

રાષ્ટ્રીય ૦૫/૦૫/૨૦૧૭ 
થી 

૦૯/૦૫/૨૦૧૭ 

બ્રહ્મા કુમારી 
ઈશ્વરીય વિધાલય 

૧૨ 

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : - 
રાષ્રીય સેિા યોજના એકમ, શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિિાશાખા સાદરા દ્વારા િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું  
કરિામાું આિેલી વિવિિ પ્રવવૃત્તઓ 

 

1.  સાદરા ગામમા ંઅને સરસ્િતી પ્રાથવમક શાળા, સાદરામા ંબાળકો અને બાલલકાઓ માટે બેલઝક કમ્પપટૂરની 
માહિતી માટે તથાગત વપ્રયદશી, પ્રતાપ રાયશીખ, દેિષા ડબાસીયા, અવનલ કુકહડયા અને િાહદિક ચૌધરી 
દ્વારા મધબુન સેિા સસં્થાના શ્રી કનભુાઈ ગોસ્િામીના સિયોગથી ૧૫-૧૫ હદિસના િગોનુ ંઆયોજન 
કરી રહ્યા છે. 

2.  ભણિામા ંનબળા વિદ્યાથીઓ માટે સાદરા શાળા, મોતીપરુા શાળા, રાજપરુ શાળા, કલ્યાણપરુા શાળા, 
ચેખલા રાણી શાળા અને સાદરાની અન્ય પ્રાથવમક શાળામા ંસ્પેશલ િગોના આયોજન અવનલ કુકહડયા, 
અજય મેમાહકયા, અરુ્ ાન રાયશીખ, રતન ડાભી, િાહદિક ચૌધરી, પ્રિીણ રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા અને અન્ય 
સ્િયસંેિકો કરી રહ્યા છે. 

3.  30 સીડલેસ લીંબનુા રોપાઉછેરનુ ંકાયાિમ વિજય સાપરા તથા અજય મેમાહકયા વનયવમત રીતે સભંાળી 
રહ્યા છે. 

4.  વિવિધ શાળાઓ જેિી કે સાદરા શાળા, મોતીપરુા શાળા, રાજપરુ શાળા, કલ્યાણપરુા શાળા, ચખેલા રાણી 
શાળા અને સાદરાની અન્ય પ્રાથવમક શાળામા ંરમતગમતની વિવિધ પ્રવવૃિઓનુ ંઆયોજન ગરુુતેજ 
રાયશીખ, પ્રતાપ રાયશીખ, અવનલ કુકહડયા, અજય મેમાહકયા, અરુ્ ાન રાયશીખ, રતન ડાભી, પ્રિીણ 
રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા, િાહદિક ચૌધરી અને અન્ય સ્િયસંેિકો કરી રહ્યા છે. 

5.  નિા સ્િયસેંિકો માટે બેહદિસીય આપવિ વ્યિસ્થાપન તાલીમનુ ંઆયોજન તા. ૨૭-૨૮ જાન્યઆુરી, 
૨૦૧૮મા ંકરિામા ંઆવ્યુ.ં 

6.  યવુનટના બે સ્િયસેંિકો વમતલુ પટેલ તથા રણત્જત કાણોતરાની પસદંગી િેસ્ટ ઝોન આર. ડી. કેમ્પપ 
માટે કરિામા ંઆિી અને િૈદરાબાદ ખાતે ભાગ લીધો અને રાજ્યની ગણતતં્ર પરેડ, પાટણમા ંપણ 
ભાગ લીધો. 

7.  પ્રૌિ વશક્ષણ અંતગાત સ્િયસેંિકો અવનલ કુકહડયા, કુણાલ ઝાલા, પ્રતાપ રાયશીખ, પ્રિીણ રાઠોડ અન ે
રતન ડાભી ઠાકોરિાસમા ંિગો ચલાિી રહ્યા છે. 
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8.  દરરોજ ૧૦-૧૦ સ્િયસેંિકો બપોરે ૨:30 થી ૩:30 સધુી કચરો ઉપાડીને નક્કી કરેલ જગ્યાએ મકૂિાનુ ં
અને વકૃ્ષોમા ંઅને ૈવિક ખાતરના બેડમા ંપાણી આપિાનુ ંકાયા કરી રહ્યા છે. 

9.  આ િષે રક્તદાનના ત્રણ વશલબર પ્રથમ રાજ્યપાલશ્રીના જન્મહદનના અિસરે, બીજી રાજ્યપાલશ્રીની 
પત્નીના જન્મહદનના અિસર પર રાજભિનમા ં અને ત્રીજી રક્તદાન વશલબરનુ ં આયોજન સ્િામી 
વિિેકાનદંજીના જન્મ હદિસના ઉપલક્ષમા ંકયુાં. જેમા ં૨૫, ૨૩, અને ૮૨ મળી કુલ ૧૩૦ સ્િયસંેિકોએ 
રક્તદાન કયુાં અને ગામની આરુ્બારુ્ના ગરીબ અને જરૂરતમદં માટે વનયવમત રક્તદાન કાયા થાય છે. 

10.  સ્િચ્છતા િી સેિા સ્તાિ અંતગાત સમિૂસફાઈ, ્લાન્સ્ટક િીણિાની સ્પધાા, સ્િચ્છતાના સદંભામા ં
વ્યાખ્યાન, સ્િચ્છતાની રેલી, વિદ્યાથીઓ માટે વનબધંસ્પધાા,  લચત્રલેખન સ્પધાા,  સતુ્રલેખન સ્પધાા અને 
િક્તતૃ્િ સ્પધાાન ુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ.ં  

11.  વિશ્વ િસવત વશક્ષણ સ્તાિ,  સ્િચ્છતા િી સેિા સ્તાિ અને સ્િામી વિિેકાનદંજીના જન્મ જયતંી 
સ્તાિ અંતગાત િીજળી બચાઓ,  પાણી બચાઓ,  પયાાિરણ બચાઓ,  વ્યસનમકુ્ક્ત અને અન્ય વિષયો 
પર વિદ્યાથીઓ માટે વનબધંસ્પધાા,  લચત્રલખેન સ્પધાા,  સતુ્રલેખન સ્પધાા અને િક્તતૃ્િ સ્પધાાન ુ ંઆયોજન 
કરિામા ંઆવ્યુ ંજેમા ંઅંદાજીત ૬૩ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 

12.  સાદરા ગામમા ં વનયવમત મહિનામા ંએક િાર સમિૂસફાઈનુ ંઆયોજન સરપચંશ્રી ભલ્લભુાઈ દેસાઈ 
અને અન્ય સભ્યો સાથ ેરિી કરિામા ંઆિે છે. 

13.  વિવિધ ધાવમિક કાયાિમોમા ંભોજન પીરસિાનુ ં કાયા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકરના માગાદશાનમા ં કરિામા ં
આિી રહ્ુ ંછે. જેમા ંસવિશેષ કાયા જક્ષણી માતાના સાતહદિસીય કથામા ંકરિામા ંઆવ્યુ ં

14.  ગાધંીજીના વનિાાણ હદિસના ઉપલક્ષમા ંઆયોત્જત ગાધંીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમા ંસાદરા અને 
સાદરાની આરુ્બારુ્ના ંગામો મોતીપરુા,  રાજપરુ,  કલ્યાણપરુા, ચેખલા રાણી, જાખોરા, દોલારાિાસના, 
માધિગિ અન ેલચલોડાની શાળાઓના અંદાત્જત ૮૫૫ વિદ્યાથી ભાઈઓ અન ેબિનોએ ભાગ લીધો, 
જેમા ંઅરુ્ ાન રાયશીખ, િમેતં રાઠોડ, પ્રિીણ રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા, અજય મેમાહકયા, હરયાજ શેખ અન ે
રતન ડાભીએ સપંણૂા આયોજનની જિાબદારી વનભાિી અને બચતના અંદાત્જત પાચં િાજર રૂવપયા 
વિદ્યાથી કલ્યાણ વનવધમા ંજમા કરાવ્યા.  

15.  બટાકાની ખેતીમાથંી ગયા િષે ૧૮૦૦૦ રૂવપયાનો લાભ થયો િતો. આ િષે પણ અંદાત્જત ૨૦૦૦ 
હકલો બટાકાનુ ંઉત્પાદન થશે, જેની જિાબદારી રાકેશ ચૌિાણ, પકંજ પાયક, રાહલુ મકિાણા અને સદંીપ 
ચાિડાની છે. 

16.  ૨ ઑક્ટોબર ગાધંી જયતંીના હદિસે ગાધંીનગરમા ંગાધંી સાહિત્ય િેચાણના ંચાર કેન્િો લગાવ્યા ંઅને 
સ્િયસંેિકોએ અંદાત્જત ૬૦૦૦નુ ંગાધંી પસુ્તકોના િેચાણ કયુાં. 

17.  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદમા ંઆયોત્જત રાજ્યકક્ષાની આર. ડી. પરેડ માટે પસદંગી કાયાિમમા ં
વનણાાયક તરીકેની સેિા આપી. 

18. એન.એસ.એસ. વિવશષ્ટ્ટ વશલબરનુ ંઆયોજન બનાસકાઠંા પરુ રાિતના રૂપમા ંતા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭થી 
૨૭-૦૮- ૨૦૧૭ સધુી થરા મકુામે કરિામા ંઆવ્યુ ં િત ુ ંઅને તેમા ં કાટકોર, ખારીયા, િાય, માનવસિંિ 
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ઓિા, જામપરુા,  રુની તથા પટની ઓિા ગામોમા ંઅને શાળાઓમા ંરાિતકાયા કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં 
જેમા ંજાિરે જગ્યાની સફાઈ, રોડની પિોળાઈ કરિાનુ ંકાયા, સડલેા અનાજ, મતૃ પશઓુના અિશેષ તથા 
અન્ય િસ્તઓુને જમીનમા ં દાટિાની કામગીરી કરિામા ંઆિી િતી અને અંદાત્જત ૧૫૦ લોકોના 
આધારકાડા, ચ ૂટંણીકાડા, રાશનકાડા અને અન્ય પ્રકારના દસ્તાિેજ બનાિિા માટે પ્રાથવમક માહિતી 
પચંાયત કાયાાલયમા ંજમા કરાિી િતી. 

19.  બનાસકાઠંા પરુ રાિત માટે સાદરા ગામની આરુ્બારુ્ના ંગામોમાથંી અંદાત્જત ૪૦૦૦ હકલો બાજરી 
અને ઘઉં દાન તરીકે ભગેા કરિામા ંઆવ્યા િતા અને રૂ્ના ંકપડા ંપણ ભેગા કરિામા ંઆવ્યા િતા. 
અનાજની અંદાત્જત હકિંમત ૧૦૦૦૦૦/- (એક લાખ રૂવપયા) િતી અને જેને સૌથી પ્રભાવિત ગામો 
કાટકોર,  ખારીયા, િાય, માનવસિંિ ઓિા, જામપરુા, રુની તથા પટની ઓિા, શકુલીમા ંવિતરીત કરિામા ં
આવ્યુ ંિત ુ.ં 

20.  માનનીય સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલના જન્મ હદિસના ઉપલક્ષમા ં રાષ્ટ્રીય એકતાની પ્રવતજ્ઞાનુ ં
આયોજન સસં્થા દ્વારા કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ ંઅને આરુ્બારુ્ના ંગામોની શાળાઓમા ંપણ બાળક અને 
બાલલકાઓને રાષ્ટ્રીય એકતાની પ્રવતજ્ઞા લેિડાિી િતી અને રાષ્ટ્રીય એકતા વિષય પર વ્યાખ્યાનનુ ં
આયોજન કરાયુ ંિત ુ,ં જેમા ંકાયાિમના આયોજનમા ંમખુ્ય ભવૂમકા રાકેશ ચૌિાણ અને હિતેન્િ પાડંોરે 
વનભાિી િતી. 

21.  ૨ ઑક્ટોબર ગાધંી જયતંીના ઉપલક્ષમા ંગાધંીનગર આબકારી વિભાગ દ્વારા આયોત્જત નશાબધંી 
કાયાિમમા ંએન.એસ.એસ.ના સ્િયસંેિકોએ ભાગ લીધો િતો. 

22.  મલેહરયાની રોકથામ માટે ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા સાથે રિી સાદરાના બનેં પહરસર અને મોતીપરુા, 
કલ્યાણપરુા, િરીપરુા, અને સાદરા ગામોમા ં દિાનો છટંકાિ કરિામા ંઆવ્યો અને લોકોને જાગરુક 
કરિામા ંઆવ્યા િતા. 

23.  ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ િન વિભાગની સાથે રિી ખેડતૂ વશલબરનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં જેમા ં
સજીિ ખેતી, િન્ય જીિોનુ ંખેતીમા ંમિત્િ અને ગ્લોબલ િૉવમિંગની ખેતી પર અસર જેિા વિષયો પર 
ચચાા કરિામા ંઆિી િતી, જેમા ંઆરુ્બારુ્ના ંગામોના ૧૫૦ ખેડતૂોએ ભાગ લીધો િતો, જેમા ંવિશેષ 
મદદ સિઅધ્યાપક શ્રી રમેશભાઈ પટેલ ેકરી િતી અને િન વિભાગના અવધકારીઓએ સ્િય ંસેિકોની 
કામગીરીથી પ્રસન્ન થઈ  રૂ. ૧૦૦૦૦ /- રોકડા જમણિાર માટે સવિશેષ આ્યા િતા. 

24.  જ્ઞાનધારા તીથા સ્કલૂ, સાદરાની વિદ્યાવથિની બિનેોને સેલ્ફ હડફેન્સની તાલીમ સ્િયસેંિક ચદંન મેતીયા 
તથા દેિષા ડબાસીયા દ્વારા તા. ૧૫ હડસેમ્પબરથી ૧૫ જાન્યઆુરી સધુી આપિામા ંઆિી િતી. 

25.  નકામા ંકચરામાથંી ૈવિક ખાતર બનાિામા ંઆવ્યુ ંઅને અંદાત્જત રૂ. ૧૨૦૦૦થી રૂ. ૧૫૦૦૦ની આિક 
થઈ અને તાલીમમા ંશ્રી રમેશભાઈ પટેલની મખુ્ય ભવૂમકા રિી િતી. 

26.  ૨૧ રૂ્ન વિશ્વ યોગ હદિસના ઉપલક્ષમા ંસાદરા અને સાદરાની આરુ્બારુ્ના ંગામો મોતીપરુા, રાજપરુ, 

કલ્યાણપરુા, ચેખલા રાણી, જાખોરા, દોલારાિાસના, માધિગિમા ં વિદ્યાથીઓન ે યોગની તાલીમ 
આપિામા ંઆિી અને દરેક શાળામા ંસ્િયસેંિકોએ કાયાિમનુ ંસચંાલન કયુાં િત ુ ંઅને સસં્થામા ંપણ 
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વિશ્વ યોગ હદિસની ઉજિણી કરિામા ંઆિી, જેમા ંમખુ્ય મેિમાન તરીકે શ્રી કમલકુમાર કર સાિબે 
અને ડૉ. અરુણભાઈ ગાધંી િાજર રહ્યા િતા. 

27.  આ િષે અમારા સ્િયસંેિક ઉપર ત્રણ શોટા હફલ્મ બનાિામા ંઆિી, જે યોગ તાલીમ, વિશેષ પ્રવવૃિઓ 
અને સ્િચ્છતા વિષયને લગતી િતી અને તેનુ ંપ્રસારણ ડી.ડી. લગરનાર,  લોકલ ચેનલ અને ડી. ડી. 
નેશનલ ચેનલ પર થયુ ંિત ુ.ં 

 

28.  તા. 05/0૮/૨૦૧૭ના રોજ તાલકુા કક્ષાના િનમિોત્સિનુ ં આયોજન કરિામા ં આવ્યુ ં િત ુ,ં જેમા ં
મામલતદાર શ્રી જોશીજી, મદદનીશ િન સરંક્ષક શ્રી બી. આર. પાડંિ, પ્રો. જમનાદાસ સાિલલયા અને 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઑહફસર શ્રી પી. એસ. રાજપતૂ િાજર રહ્યા િતા અને વિદ્યાથીઓએ ઉત્સાિ સાથે 
વકૃ્ષારોપણની કામગીરી કરી િતી. 

29.  બનાસકાઠંા પરુ રાિત માટે માતા જક્ષણી મડંળ સાથે રિી ભોજન પેકેટો તૈયાર કરિાની કામગીરી 
કરિામા ંઆિી િતી. 

30.  તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ આયષુ વ્યસનમકુ્ક્ત જાગરૂકતા સસં્થા દ્વારા વ્યસનમકુ્ક્ત અને સ્તન કેન્સર 
જાગરૂકતા કાયાિમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં 

31.  ૮ માચા, ૨૦૧૭ના રોજ અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિસના ઉપલક્ષમા ંગાધંીનગર ત્જલ્લા પચંાયતના 
સિયોગથી જાખોરા ગામમા ં મહિલા સશક્ક્તકરણના કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામા ં આવ્યુ.ં જેમા ં           
શ્રી રમેશભાઈ પટેલ અને ડો નીરજ વસલાિટે આ વિષય પર વ્યાખ્યાન આ્યુ ંિત.ુ 

32.  શ્રી અશોકભાઈ પટેલના માગાદશાનમા ં હફલ્ડ િકા સેન્ટર ગોતામા ંરોડ મરામતની કામગીરી કરિામા ં
આિી િતી. 

  

૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર :  - 
૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય 

પરીક્ષાઓની માહિતી : 
NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

- ૧૦  - - - - - - - 

 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય કે્ષતે્ર 

મેળિેલ વસદ્ધિ 

૧.  વમતલુ પટેલ  રાષ્રીય એન. એસ. એસ.ના િેસ્ટ ઝોન 
આર. ડી. પરેડ માટેના કેમ્પપ 
િૈદરાબાદમા ંપસદંગી થઈ. 

  

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
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  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 91 364000 

૨. અનસુ્નાતક 15 75000 

૩. એમ.હફલ. - - 
૪. પીએચ.ડી. - - 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : -  
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 77 8,06,940 

૨. અનસુ્નાતક 17 79,652 

૩. એમ.હફલ. 02 - 

૪. પીએચ.ડી. 03 - 

  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  - 
 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 
સુંપકસ  સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા 
(No. of Organization Vis-

ited) 

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of Students Participated) 

વનય ક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of Student Placement) 

૦૩ ૭૫ ૨૫ 

  

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : 
S.No. વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું 

વિિરણ 

૧ દક્ષા પટેલ  િનસિાયક માટે ગજુરાત િન 
વિભાગમા ંવનયકુ્ક્ત થઈ.  

૨ િમેલ સોલકંી  િનસિાયક માટે ગજુરાત િન 
વિભાગમા ંવનયકુ્ક્ત થઈ. 

૩  િરેશ  જમોડ  િન સિાયક માટે ગજુરાત િન 
વિભાગમા ંવનયકુ્ક્ત થઈ. 

૪  ચદું મેર  સી.આર.પી.એફ  

૫  અંદાત્જત ૨૦ વિદ્યાથીઓ  વિવિધ 
લબનસરકારી  સ્કલૂોમા ંવનયકુ્ત થયા  

વ્યાયામવશક્ષક  
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૧.   ફેકલ્ટીન ું નામ    : શારીહરકવશક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા  

૨.   વિભાગન ું નામ    : યોગ વિદ્યા વિભાગ  
૩.   અધ્યાપકોની માહિતી   : 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ  સત્ર-૧: યોગ પહરચય, સત્ર-૨ : પતજંલલ યોગસતૂ્ર, સત્ર-૩ યોગ 
લચહકત્સા અને યોગ અ્લીકેસન, સત્ર-4, નારદ ભક્ક્ત સતૂ્ર. 
પી.જી.હડ્લોમા, સત્ર-૧ , યોગપહરચય, સત્ર-૨  યોગ સતૂ્ર  
પ્રમાણપત્ર કોસા, યોગ પહરચય અને આરોગ્યવશક્ષણ (આંવશક)   

૨. ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ  માસ્ટર ઑફ યોલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૨, યોગવશક્ષણમા ં
શૈક્ષલણક પદ્ધવતઓ (સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક પાઠઆયોજન) 
માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૩ યોગવશક્ષણમા ં
સશંોધન પદ્ધવતઓ  
માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૪, લઘશુોધ વનબધં 
માટેના િગો 
યોગવિદ્યા અનસુ્નાતક હડ્લોમા સત્ર-૧ યોગવશક્ષણમા ં
શૈક્ષલણક પદ્ધવતઓ (સદૈ્ધાવંતક અને પ્રયોલગક પાઠઆયોજન સત્ર-
૨ યોગવશક્ષણમા ંસશંોધન પદ્ધવતઓ 
યોગ વત્રમાવસક પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ - વશક્ષણ પધ્ધવતઓ 
(સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક પાઠઆયોજન) 
વિવિધ રમતોના કોલચિંગ કેમ્પપનુ ં આયોજન િોલીબોલ, હિકેટ, 

કબડ્ડી, બેડવમન્ટન 
ગ.ૂવિ. સ્નાનાગારમા ંભાઈઓ અને બિનેો માટે બ ેમહિના સધુી 
તરણ શીખિા માટેના કેમ્પપ 
 

૪.  વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  

      અનસુ્નાતક ડી્લોમા - ૩૦ અને MYASc  ૧૫ 

િષા ૨૦૧૭-૧૮મા સત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા         
(સ્નાતક/અનસુ્નાતક):____      

(બ)  
 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 

જાવત 

અન સચૂિત 

જનજાવત 

અન્ય 

પછાતિગસ 

શારીહરક 

વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. અનસુ્નાતક ડી્લોમા (સત્ર-

૧) 

૦૬ ૨૩ ૨૯ ૬ ૦ ૪ ૦ ૧૯ ૨૯ 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) ૦૪ ૧૦ ૧૪ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦ ૦૯ ૧૪ 

૩. એમ.હફલ. - - - - - - - - - 
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ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 

જાવત 

અન સચૂિત 

જનજાવત 

અન્ય 

પછાતિગસ 

શારીહરક 

વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૪. પીએચ.ડી. - - - - - - - - - 

૫. અન્ય - - - - - - - - - 

૫. વિભાગનાએડજ ુંક્ટપ્રોફેસર/મ લાકાતીઅધ્યાપક/વનયતકાલીનઅધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧ િષાા િ. જોષી  કુદરતી ઉપચાર અને પ્રાયોલગક ૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૩-૦૪-૨૦૧૮ 
૨. પિન ક. પરમાર િઠયોગ અને પ્રાયોલગક ૦૭-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૪-૦૪-૨૦૧૮ 
૩. ડૉ. શ્રીધર વ્યાસ ભગિદગીતા અને ઉપવનષદ ૧૮-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૯-૦૯-૨૦૧૭ 

અને ૧૯-૧૨-૨૦૧૭થી ૦૬-૦૩-
૨૦૧૮ 

૪. ડૉ. દશાના વસિંિ યોગ માનો વિજ્ઞાન ૦૫-૦૮-૨૦૧૭થી ૦૭-૧૦ -૨૦૧૮ 
૫. ડૉ. રાકેશ મેિતા આયિેુદ ૦૫-૧૨-૨૦૧૭થી ૦૯-૦૩-૨૦૧૮ 
૬. શ્રી પ્રદીપ વમશ્ર સાખં્યદશાન ૧૦ -૧૨-૨૦૧૭થી ૦૬-૧૨-૨૦૧૮ 

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ 
૧. ડૉ. રાજેશ ગોપાલ  દેિ ધાવમિક રચના અને હિયા  ૦૮-૦૭-૨૦૧૭થી ૨૩-૦૯-૨૦૧૭ 

 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 
૧ નીરજ શીલાિત  હરસચા મેથોડોલોજી ૦૯-૦૩-૨૦૧૮ 
૨ મિને્િભાઈ પટેલ  વિનોબાનુ ંજીિનદશાન ૦૯-૦૨-૨૦૧૮ 

૩ જયેશ ર. શાિ  ભારતીય સમાજવ્યિસ્થા કા આધાર ૦૨-૦૨-૨૦૧૮ 
૪ રજનીકાતં ભટ્ટ  સ્િામી વિિેકાનદં ૧૯-૦૧-૨૦૧૮ 
૫ િહરભાઈ પટેલ  ગાધંીવિચાર ૦૩-૦૩-૨૦૧૮ 
૬ શ્રી અરવિિંદભાઈ રામી હરસચા મેથોડોલોજી  
૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : - 
૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ  :  -  

૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧ ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ  ૧. મોરી લાધભુાઈ ડી. ૨. િસંાબેન સામતભાઈ જાડા  
અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

૧  ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ  ૧. ઘનશ્યામભાઈ પટેલ ૨. નેિાબેન ઠક્કર  
૩. ફાલ્ગનુીબેન દિે  ૪.મોવનકાબેન સોલકંી  
૫. મનોજભાઈ સોલકંી  ૬. મોઉસમુી મરુ્મદાર  
૭. સવુમત ૈન ૮. લલલત મકિાણા   
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

યોગવિદ્યા હડ્લોમાના વિદ્યાથીઓને પ્રકલ્પ માટે માગાદશાન 
આ્યુ.ં (૧૪ વિદ્યાથીઓ) 

૨ ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ ૧. માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૪ આઠ 
(૮) વિદ્યાથીઓને લઘશુોધ વનબધં માટે માગાદશાન આ્યુ.ં 
૨. યોગવિદ્યા હડ્લોમાના વિદ્યાથીઓને પ્રકલ્પ માટે   
માગાદશાન આ્ય.ુ (૧૪ વિદ્યાથીઓ)  

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations): - 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થીમાિસ૨૦૧૮દરમ્યાનકરિામાુંઆિેલાનિાજોડાણ(Linkages) :  - 

૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ
 રકમ : - 
 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)     -   

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્યસેિાઓ : - 
૧૨.૩ સામાજજકકે્ષતે્ર/ગ્રામીણકે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ 

સિાય) : - 
૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents(IPR)etc.)/: 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા 

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામના નામ 

૧ ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ  ૧૦ - 
૨. ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ  ૧૦ ૧. ૈદેવ્પરુા ૨. બોરીસના  

૩. સજુાતપરુા ૪. નાની કડી  

 

૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : - 
 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

૧. કુમાર વિનય મહંદરમા ં
યોગિગા સચંાલન  

૩૨ ડૉ. લબમાન પાલ 

૨. બાગાયત  ૧૪ જયેશભાઈ અને શોભનાબેન 

૩. સમગ્ર ઉદ્યોગની દેખરેખ મ .દે. સકુંલ 
સખં્યા 

ડૉ. કમલશેભાઈ પટેલ 
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૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી: 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય 
રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
રાષ્ટ્રીય યોગ 

હદિસ 

રાષ્ટ્રીય ૨૧ રૂ્ન, 

૨૦૧૭ 

લકુલીશ યવુનિવસિટી ૧૧ 

૨૧ હદિસીય 
યોગ તાલીમ 

વશલબર 

પ્રાદેવશક ૧૫ 
હડસેમ્પબર, 
૨૦૧૭ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ૩૨ 

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : 

૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA 

અન્યપરીક્ષાઓનીમાહિતી: 
NET SET GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

3 - - - - - - - - 

 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ: 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું 

નામ 

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્યકે્ષતે્રમેળિેલવસદ્ધિ 

૧ મેહલુભાઈ 
પરમાર  

રાષ્રીય - 

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ(રૂ.) 
૧. સ્નાતક - - 
૨. અનસુ્નાતક ૩ ૧૫,૦૦૦/- 
૩. એમ.હફલ. - - 
૪. પીએચ.ડી. - - 

  ૧૪.૯.૨  રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
  ૧૪.૯.૩  અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : - 
૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : - 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  :  વિજ્ઞાન અને પ્રયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા 
૨. વિભાગન ું નામ  :  માઇિોબાયોલોજી વિભાગ  

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

1 ડૉ. વનલખલ સમુતંરાય ભટ્ટ 

પ્રાધ્યાપક, Ph.D. ( Bio chemistry) 

Theory and Practicals 
M.Sc.-Microbiology 

1. SEM-1: MIC301 : Bioinstrumentation 
2. SEM-2: EC201 : Bioinformatics 
3. SEM-3:MIC302 : Environmental Biotechnology 
4. SEM-4:MIC-402 : Research Methodology&   Sci-

entific Writing  
5. SEM-4: MIC-403 : Dissertation   

M.Sc.-Environmental Sciences & Technology 
1. SEM-1:EST;101 : Research Methodology &   Sci-

entific Writing 
2. SEM-2:EST:201 : Advance Analytical Tech-

niques For Environmental Sciences  
Ph.D. : Research Methodology (Course Work) 

UDYOG ACTIVITY  
(Health  and Hygiene-Hb Analysis) 

SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3 
SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4 
SEM-5 ; COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ડૉ. શ્રીવનિાસ મવૂતિ  ડી. 
પ્રાધ્યાપક 

Ph.D. (Microbiology) 
 

 

 

 

 

 

Theory and Practicals 
M.Sc.-Microbiology 

 SEM-1 : EC-101 Immunology 

 SEM-2 : MIC 203 rDNA Technology 

 SEM-3 :MIC 301 Methanogenesis 
SEM-4 : MIC-403: Dissertation   

Ph.D. : Research Methodology (Course Work) 
UDYOG ACTIVITY  

(Health  and Hygiene-Hb Analysis) 
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ડૉ. નીરજ ત.ુ શેઠ 
પ્રાધ્યાપક 

Ph.D. (Microbiology) 

Theory and Practicals 
Sc.-Microbiology 

1. SEM-5 MIC 501 : Introduction to bacterial    
Genetics -1 

     2. SEM-5 :  MIC 502 : Introduction to bacterial 
Genetics -2 

3. SEM-5 : EC 501 :  Blood Banking (Theory) 

4. SEM-6 : MIC 603 : Immunology and Medical 

Microbiology 
  5  SEM-6 :  MIC 610 : Project Work ( Practical) 

M.Sc.-Microbiology 
1. SEM-2 : MIC-202 : Molecular Biology  

        &  Bacterial Genetics  (Half portion) 
2. SEM-4 : MIC-403 : Dissertation 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ડૉ. મયરૂ સી. શાિ 
પ્રાધ્યાપક 

Ph.D. (Chemistry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theory and Practicals 
B.Sc.-Microbiology 

1. SEM-1: EC-101:Nomenclature in Chemistry  
   (Theory ) 

2. SEM-3 : CHEM-301: Organic Chemistry  

2. SEM-3 : CHEM-302:Analytical Chemistry  
3. SEM-4 : CHEM-401: Organic Chemistry   

4. .SEM-4 : CHEM-402:Analytical Chemistry   

5 SEM-4 : EC-401:Biogas Technology (Theory)  

(Half portion) 
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology 

1. SEM-1 : EST-104: Environmental Pollution  
2. SEM-2 : EST-202:Industrial Pollution Control Tech-
nology 

UDYOG ACTIVITY  
Preparation of Teaching aid and practical kit 

SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5 : COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6 

5 શ્રીમતી પ્રીવત કે. શકુલ 
સિપ્રાધ્યાપક, 
M.Phil. (Microbiology) 

Theory and Practicals 
B.Sc.-Microbiology 

1. SEM-3 :MIC 301: Biochemistry(Theory) 
2. SEM-3 : MIC303:Control Of Microorganisms 
3. SEM-4 : MIC 403: Enzymes and Introduction  

to   Metabolism  
4. SEM-5  : MIC 503: Bacterial Metabolism -1 
5. SEM-6  : MIC 601: Fermentation Technology -1 
6. SEM-6  : MIC 602: Fermentation Technology -2 
7. SEM-6  : MIC 610: Project Work ( Practical) 

M. Sc.-Microbiology 

1. SEM-3  MIC 301 Bioprocess Technology 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

(Half portion) 
UDYOG ACTIVITY  

Handi craft 
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6 

6 ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર 
સિ પ્રાધ્યાપક, 
Ph.D. (Soil Science) 
 

 

Theory and Practicals 
M.Sc.-Microbiology 

1. SEM-1 : MIC 101: Microbial Diversity  
2. SEM-2 : MIC 201: Enzymology) 
3. SEM-3 : MIC303:Microbial Technology  
4. SEM-4 : MIC 401:Statestical Techniqes and 
computer Application.  
5.SEM-4: MIC-403: Dissertation   

M.Sc.-Environmental Sciences & Technology 
Ph.D. : Research Methodology (Course Work) 

UDYOG ACTIVITY  
Compost Preparation 

SEM-3:  COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4:  COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5;  COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6:  COMPL: 201-Udyog-6 

7 શ્રી અરવિિંદકુમાર બી. ડુગંરેચીયા 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 
(માઇિોબાયોલોજી) 

M.Sc. Microbiology  
(CSIR NET Qualified) 

Theory and Practicals 

B.Sc.-Microbiology 

1 SEM-3 :MIC-302 Soil Microbiology  

2- SEM-3 : EC-301 Diversity of Bacteria  

2. SEM-3 : MIC-301 Biochemistry( Practical) 
4, SEM-4 : MIC-401 Food and Dairy Microbiology  
5. SEM-5 : MIC-504 Bacterial Metabolism-2  

6.SEM-5 : MIC-505 Genetic Engineering  

7.SEM-6 : MIC-604 Food, Dairy and Veterinary  

Microbiology  

8. SEM-6 : MIC-610 Project Work  ( Practical) 

M.Sc.-Microbiology 
1.SEM-3 MIC 301 Bio-process Technology 
(Half portion) 

2.SEM-4: MIC-403: Dissertation  
UDYOG ACTIVITY  

Consumer store  
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ડૉ. હદપેન શાિ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  (એડિોક) 
Ph.D. (કેવમસ્રી) 
 
 
 

 

 

Theory and Practicals 

B.Sc.-Microbiology 

1. SEM-1 :CHEM 101 Physical Chemistry 

2. SEM-2 CHEM 201 Inorganic Chemistry 

B.Voc.-Food Processing Technology 

1. SEM-1 FPT 103 Food Chemistry 

UDYOG ACTIVITY 

toilet cleaner and Dishwasher 
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5 
    SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6 

9 ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  (એડિોક) 
Ph.D. (માઇિોબાયોલોજી)   
GSET, ICAR-NET 

 

Theory and Practicals 
B.Sc.-Microbiology 

 

1. SEM-2: MIC-201: Introduction to microorganisms 

2. SEM-4 :MIC-402: Air & Water Microbiology  

3. SEM-4 : EC-402: Biogas Technology (Theory) (Half 

portion) 

4.SEM-6 : EC-601: Diagnostic Immunology (Theory) 

M.Sc.-Microbiology 

1.SEM-2 : MIC-202: Molecular Biology & Bacterial 

Genetics  (Theory (Half portion  ) 
UDYOG ACTIVITY  

Utilization of Bottom Ash for value added product, value 
added product from old riffil, filter preparation for waste 

water purification 
SEM-1; COMPL: 102-Udyog-1 

SEM-2: COMPL: 201-Udyog-2 

SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

10 ડૉ. હકિંજલ પ્રજાપવત  
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  (એડિોક) 

Ph.D. (માઇિોબાયોલોજી)  

Theory and Practicals 

B.Sc.-Microbiology 

1. SEM-2 : MIC 202 Ultrastrucutre and growth of bacteria 

2.SEM-2 : EC 201 Bio-fertilizers 

UDYOG ACTIVITY  

Paper dishwasher and Cow urine analysis and selling 
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3 

SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4 

SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5 
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6 
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો 
(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  

સ્નાતક:    117,  અન સ્નાતક:  54  અન સ્નાતક: (Environmental Science) : 03 

 િષા -૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  
(બ)  

 
ક્રમ 

 
અભ્યાસક્રમન ું નામ 
(માઇક્રોબાયોલોજી)   

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  31 63 94 07 13 41 - 33 94 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 10 34 44 02 03 18 - 21 44 

૩. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 
 (Environmental 
Science) 

- 03 03 - - - - 03 03 

૪. એમ.હફલ. - - - - - - - - - 

૫. પીએચ.ડી. 02 01 03 - - 01 - 02 03 

 અન્ય - - - - - - - - - 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી 
: 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

1 Dr. S. R. Dave Quality in Research May 2017 

મ લાકાતી અધ્યાપક 

1 Dr. Purohit, Udaipur Use of Biotechnology February 2017 
 

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ 

1 Mr. Martin Tom  

Hyderabad, (ELT  Chief 

Trainer, IELTS/BEC 

Master) 

Introductory Lecture to Effective 

English Communication 
22, March-2018 

 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો: 
 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

1 Ashvin Patel  Emergency Services108 Feb 2018 
2 Talati Cum Mantri Preparation for Competitive 

Examination 
Jan 2018 
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૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧ ડૉ વનલખલ સ.ુ ભટ્ટ ISTM-New Delhi- Sadra Microbiology and 
Basic Science 
Information 

07 
Batches/Year 

૨ ડૉ વનલખલ સ.ુ ભટ્ટ NSS-PO - Sadra Health & Hygiene 04 
Batches/Year 

3 ડૉ વનલખલ સ.ુ ભટ્ટ Talati Cum Mantri-Sadra Health & Hygiene 03 
Batches/Year 

૪ ડૉ. શ્રીવનિાસ મવૂતિ  ડી. 
 

Invited talk on XVII Biennial 
Conference of 

Animal Nutrition Society of 
India Nutritional Challenges 

For Raising Animal 
Productivity To Improve Farm 

Economy At  Junagadh 
Agricultural University 

Solid state 
fermentation of crop 

residues and its use in 
livestock ration 

 

1st –3rd 
February, 2018 

5 ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર 

 
Barani Krishi Anushandhan 
Kendra, Mpuat, Bhilwara. 

जैव अघटनीय पदार्थो से  
बायोगेस/् बायो CNG 
एवम ्बायो खाद बनाने 

की जानकारी 

17/3/18 

6 ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર 

 

GSBTM Crash Workshop on 

“M.Sc. Biotechnology & Al-

lied Science Entrance Exami-

nation” at Shree M. & N. Vi-

rani Science College (Autono-

mous), Rajkot 

Environmental 

 Pollution 

 

30/03/2018 

 

 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  
 

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક કક્ષાએ 
મેળિેલ વસદ્ધિ 

પ્રાપ્ત કરેલ 
ઉપલબ્ધિ 

1 ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર 

 

1.International Conference on Micro-

bial Technology for Better Tomor-

row at D.Y. Patil Institute, Pune 

2. National Seminar on Advances in     

Biotechnology & Biomedical Re-

search at Central University of 

Gujarat, Gandhinagar. 

1. Poster Presenta-

tion 2. Oral Presenta-

tion (co-author) 

 
Oral Presentation 
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૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

1 ડૉ. વનલખલ સ.ુ ભટ્ટ  
 

1. સચૂી દિે 2. પાયલ અઘેરા 3. પજૂા િીરપરા   
4. પ્રીવત મ્પિાલા 5. વિપલુ પટેલ  

2 ડૉ. શ્રીવનિાસ  
મવૂતિ ડી  

1. સનૃ્ષ્ટ્ટ પટેલ 2. શ્રદ્ધા શમાા 3. ભગિતી ગઉની 4. આસવૃત  પિાર  

3 ડૉ. મયરૂ સી. શાિ 
(સિ માગાદશાક) 

1. અવમત શાિ 2. કાવતિક અંધાહરયા   

4 ડૉ. પ્રવતક જી. 

વશલ્પકાર 

1. પ્રીવત શકુ્લ   2. અવમત શાિ 3. અવમત પ્રજાપવત 
4. સરેુન્િ ગોહિલ 5. કાવતિક અંધાહરયા  6. બીજલ ચૌિાણ  

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

1 ડૉ. વનલખલ સ ુભટ્ટ  
 

1.શ્રદ્ધા િસમખુભાઈ િાઘલેા 2. રૂપલ રવસકભાઈ ભાલાળા 3. રીયાસત 
ગલુાબભાઈ ભહરલણયા 4. પાયલ રમેશભાઈ સિુાહરયા 5. િવનતા 
હકશોરભાઈ સાિલલયા 6. રોશની બાબભુાઈ ભિુા 7. રવિના પ્રવિણભાઈ 
સગપહરયા 8. ગોપી નરેશભાઈ પ્રજાપવત 9. ધારા ગોવિિંદભાઈ િાિેર 
10. વશલ્પાબેન ચદુંભાઈ વનકુલળયા 11. વનહકતા અશોકકુમાર પજંિાણી 
12. વનરિપરુી િસમખુપરુી ગોસાઈ 13. સાિબેખાન અયબુખાન પઠાણ 
14. જયદીપકુમાર અરવિિંદભાઈ કાપહડયા 15. સરેુશભાઈ માિજીભાઈ 
સોસા 

2 ડૉ. શ્રીવનિાસ  ડી.. 
મવૂતિ 
 

1.અંહકતકુમાર મકેુશભાઈ પટેલ 2. હકિંજલબેન વિનભુાઈ િાલાણી 3. 
કૃપાલી રમેશભાઈ િસોયા 4. હિષ્ટ્નાબેન ભરતકુમાર બાણગુાડીયા 5. 
છનાકુમાર ગેરીયાભાઈ િસાિા 6. પાયલબને મકેુશકુમાર પટેલ 7. 
પાયલબેન રમેશભાઈ ઠંુમર 8. પાથાકુમાર બાબવુસિંિ રાઠોડ 9. બીનાબેન 
ગોવિિંદભાઈ ગિીયા 10. માનસી અવશ્વનભાઈ પટેલ 11. 
વમતાલીચદુંભાઈિસોયા 12. રલક્ષત અમતૃલાલ માથકુીયા 13. સોનલ 
હકશોરભાઈ રાઠોડ 14. મગન ડામોર 

3 ડૉ. નીરજ ત.ુ શેઠ 

 

1. મવનષકુમાર પ્રવિણભાઈ પરમાર 2. રૂવષતા હકશોરભાઈ સોલકંી 
3. િાહદિક તળશીભાઈ મકિાણા 

4 ડૉ. પ્રવતક જી. 

વશલ્પકાર 

 

1. જલ્પા મિને્િભાઈ રાિલ 2. હદપકુમાર રમેશભાઈ પટેલ  3. 
પ્રેમ જગદીશકુમાર મોદી 4. િસધુાબેન હદલલપભાઈ જાદિ 5. શ્રવૃત 
અવશ્વનભાઈ પટેલ 6. શ્વતેા જ્યોવતન્િભાઈ બારોટ 7. ઉિી મકેુશલગહર 
ગોસ્િામી 8. હકિંજલબેન હદલીપભાઈ કાિઠીયા 9. હદ્તીબને િલ્લભભાઈ 
ગહિયા 10. વનવધ પરસોિમભાઈ ઉચદહડયા 11. ભાવિતા લક્ષ્મીકાતં 
પડંયા 12. રમેશકુમાર અિચરભાઈ ચવનયારા 

5 શ્રી અરવિિંદકુમાર 
બી. ડુગંરેલચયા 

1. કાજલબેન અશોકભાઈ પટેલ 2. શ્રવૃત જીણાભાઈ ગજેરા 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : N.A 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 
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                N.A. 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) : 1. Bioinformatics Lab Upgradation : 7-10 Lakhs 

                                                                                      2. FIST-LEVEL-1 Programe: 54.00/71.00 Lakhs 
                                                                                      3. FOLD SCOPE LAB: 08.00 Lakhs  

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 
 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :  -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : N.A 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા :   

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

1 ડૉ. વનલખલ સ ુભટ્ટ  
 

14  િરસોલ  (તા. દિગેામ), બદામકંપા (તા. 
દિગેામ), ટીંબાકંપા (તા. દિગેામ) 
ટીંબાતળાિ (તા. દિગેામ) 

2 ડૉ. શ્રીવનિાસ  ડી. મવૂતિ 
 

52 84  ગામો (હદિને, ઓલપાડ, સાયન,  કીમ 
તાલકુાના) 
*ગામના નામ બીડાણમા ંજોડલેા છે . 

3 ડૉ. મયરૂ સી. શાિ 

 

14 ગુદંાળા (તા. વિછીયા), ધારૈઈ (તા. ચોટીલા) 
િોકળિા(તા. ચોટીલા), જીિાપર (તા. 
ચોટીલા) 

4 શ્રીમતી પ્રીવત કે. શકુલ 

 

13 િરીપરા (તા. બોટાદ),  માડંિધાર (તા. 
બોટાદ),  અડતાળા (તા. બોટાદ), બોડકી (તા. 
બોટાદ) 

5 ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર 

 

14 લચરોડા (તા. ચોટીલા),  છાવસયા (તા. 
ચોટીલા), િેઢુકી (તા. ચોટીલા), ગોલીડા (તા. 
ચોટીલા) 

6  શ્રી અરવિિંદકુમાર બી. 
ડુગંરેલચયા 
 

13 િાકંાનેરડા(તા. દિગેામ), વિરતાલાિડી 
(તા.દિગેામ), ગલદૂન (તા. દિગેામ), 
િડોદરા (તા. દિગેામ) 
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ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

7 ડૉ.  હદપેન શાિ 13 જનડા કાધંેિાહડયા (તા. િીંછીયા), 
કાધંેિાહડયા (તા. િીંછીયા), અમરાપરુ (તા. 
િીંછીયા), હિિંગોળગિ (તા. િીંછીયા) 

 

૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગ દ્વારા નિા પ્રિેશ મેળિેલા વિદ્યાર્થીઓની 
અચભમ ખતા વશચબર કરિામાું આિી તેની સુંપણૂસ વિગત નીિે મ જબ છે : 

તારીખ 21-07-2017થી તારીખ 05-08-2017 દરવમયાન અલભમખુતા વશલબરના સદંભે 
વ્યાખ્યાનમાળાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં આ વ્યાખ્યાનમાળામા ંનીચે મજુબના વિષયો ઉપર 
દશાાિેલ નામ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન જે તે વિષય તજ્જ્ઞ મજુબ રાખિામા ંઆિેલ િતા. 
વ્યાખ્યાનનો સમય : 11.00 થી 11.45 

સ્થળ :  પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્િ તાલીમ ખડં 

 
ક્રમ તારીખ નામ વિર્ય 
1 22-07-2017 શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર ખાદી શા માટે ? અને તેનુ ંમિત્િ પ્રાથાના અને 

તેનુ ંમિત્િ 
2 24-07-2017 શ્રી પ્રભભુાઈ પચંાલ કાતંણવિદ્યા 
3 25-07-2017 ડૉ. પ્રદીપકુમાર આચાયા સિવશક્ષણ 
4 26-07-2017 ડૉ. મયરૂભાઈ શાિ વ્યક્ક્તત્િ વિકાસ અને કારહકદી 
5 27-07-2017 ડૉ. રાજેન્િ ખીમાણી 

કુલસલચિશ્રી, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 
1965થી 2017 સધુીનો ગજૂરાત વિદ્યાપીઠનો 
ઇવતિાસ 

6 28-07-2017 ડૉ. ઉષાબેન પટેલ ફૂડ ઍન્ડ ન્યરુીવશયન 
7 29-07-2017 ડૉ. શ્રીવનિાસ મવૂતિ દુગ્ગીરાલા ટકાઉ વિકાસ 
8 31-07-2017 ડૉ. નીરજ શેઠ મોબાઇલના ફાયદા અને ગેરફાયદા 
9 01-08-2017 શ્રી મનોજભાઈ જોષી જળસચંય અને ઊજાા 
10 02-08-2017 ડૉ. પ્રતીકભાઈ વશલ્પકાર ઉદ્યોગલક્ષી માહિતી 
11 03-08-2017 ડૉ. કૌવશકકુમાર પટેલ પરીક્ષાલક્ષી માહિતી 
12 04-08-2017 ડૉ. વનલખલ ભટ્ટ વ્યસનમકુ્ક્ત 
13  ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા આરોગ્યલક્ષી માહિતી 
14  ડૉ. ક્ષમા બાલાપરેુ િલે્થ ઍન્ડ િાઇત્જન 
15  શ્રી િસતંી પરમાર 

શ્રી કંચનબેન ચૌિાણ 
છાત્રાલય જીિનની પ્રવવૃિઓ દ્વારા સમિૂજીિન 
અને જીિનઘડતર 

16  શ્રી રાજેશ પરમાર એકાઉન્ટ  
17  શ્રી ત્જતેન્િ સોલકંી િિીિટી ઓરીએન્ટેશન 

 

  ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

1 િલે્થ ઍન્ડ િાઇજીન 08 ડૉ. વનલખલ સ.ુ ભટ્ટ  
2 કમ્પપોસ્ટ ખાતર માટે કલ્ચર 

વનમાાણ, જિારા  ઉત્પાદન 
23 ડૉ. શ્રીવનિાસ  મવૂતિ  ડી. 

3 પ્રયોગ/ વશક્ષણ સામગ્રી વનમાાણ 17 ડૉ. મયરૂ સી. શાિ 
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ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

4 િસ્તક્લા (લબનઉપયોગી 
કાગળમાથંી સ્ટેજ સશુોભન 
સામગ્રી વનમાાણ) 

17 શ્રીમતી પ્રીવત કે. શકુલ 
 

5 કમ્પપોસ્ટ ખાતર વનમાાણ  09 ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર 
6 વિદ્યાથી ગ્રાિક ભડંાર 09  શ્રી અરવિિંદકુમાર બી. ડુગંરેલચયા 
7 ટોઇલેટ ક્લીનર અને હડશ 

િોસર 
15 ડૉ. હદપેન શાિ 

8 યહુટલાઇઝેશન ઑફ બોટમ 
એશ ફોર િૅલ્ય ુએડેડ પ્રોડક્ટ 
બનાિિી. 

05 
 

 

ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર 

9 રૂ્ની હરહફલમાથંી િૅલ્ય ુએડેડ 
પ્રોડક્ટ બનાિિી. 

05 ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર 

10 ખરાબ પાણીના વનકાલ માટેનુ ં
હફલ્ટર બનાિવુ.ં 

03 ડૉ. વનશાતં રુ્ન્નરકર 

11 પેપર ડીસ િોસર તથા ગોમતૂ્ર 
પથૃક્કરણ અને િેચાણ 

12 
 

ડૉ. હકિંજલ પ્રજાપવત 

 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
 

કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ 
લીિેલ 

વિદ્યાર્થીઓ
ની સુંખ્યા 

રાજ્ય સ્તરની 
સેવમનાર, ક્ક્િઝ, 

સાયન્સર્નૂ, વનબધં 
સ્પધાા, પોસ્ટર સ્પધાા 

પ્રાદેવશક 21/1/18 માઇિોસ્ટડી સકાલ, જે. 
ઍન્ડ જે. સાયન્સ કૉલેજ 
તથા જી.એસ.બી.ટી.એમ., 

ગાધંીનગર 

06 

યથુ ફેસ્ટીિલ રાષ્ટ્રીય 15/12/17 થી 
19/12/17 

મોિનલાલ સખુડીયા 
યવુનિવસિટી, ઉદેપરુ 

01 

રમતગમત 
(બેડવમન્ટન) 

રાષ્ટ્રીય 17/12/17 થી 
18/12/17 

ઉિર મિારાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠ, 

જલગાિં 

01 

રમતગમત 
(ટેબલ ટેવનસ) 

રાષ્ટ્રીય 23//1/18થી 
26/1/18 

સી.બી. ખેડગી 
બાસિશે્વર સાયન્સ, રાજા 
વિજયવસિંિ કોમસા ઍન્ડ 
રાજા જયવસિંિ આર્ટાસ 
કૉલજે અકાલકોટ, 

સોલાપરુ 

01 

રમતગમત 
(કુસ્તી) 

રાષ્ટ્રીય 8/11/17 થી 
12/1/17 

એમ. ડી. યવુનિવસિટી, 
રોિતક, િહરયાણા 

01 

રાજ્યસ્તર  સેવમનાર  
સ્પધાા   

પ્રાદેવશક 20/1/18 ગજુરાત સાયન્સ 
એકેડેમી, ગજુરાત 

યવુનિવસિટી, હડપાટામેન્ટ 
ઑફ હફલઝક્સ, અમદાિાદ 

O2 
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૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
વનયવમત પ્રવવૃતઓમા ં NSS સ્િયસંેિક ભાઈઓ-બિનેો ગ્રામસફાઈ, GEER ફાઉન્ડેશન કેમ્પપસ, 

ગાધંીનગર  ખાતે ્લાન્સ્ટક કચરાની એકત્રીકરણની પ્રવવૃિ, સ્થાવનક સેિાકીય સસં્થાને મદદરૂપ થિાની 
પ્રવવૃિ, રક્તદાન વશલબર િગેરે પ્રવવૃતમા ંજોડાયા િતા. બૌદ્ધદ્ધક અને વિદ્યાથી વિકાસ પ્રવવૃિઓ જેિી કે 
ઓઝોન હદિસની ઉજિણી સદંભે યોજાયેલી સ્પધાા, ગાધંીવિચાર મનન પરીક્ષા, યિુક મિોત્સિ, સ્પધાાત્મક 
પરીક્ષા અંગેની માહિતી સદંભાના સેવમનારમા ંપણ NSS સ્િયસંેિક ભાઈઓ-બિનેોએ ઉત્સાિથી ભાગ લીધો 
િતો. 

આ િષે અવતવનૃ્ષ્ટ્ટના કારણે સસં્થાના સચૂન મજુબ NSS વશલબર પ્રથમ સત્રમા ં                              
તા. 26-08-2017થી તા. 01-૦9-2017 દરવમયાન રાધનપરુ તાલકુાના ગોતરકા ગામમા ં યોજી િતી. જેમા ં
અમારા યવુનટના 155 NSS સ્િયસંેિક ભાઈ-બિનેો અન ે4 અધ્યાપક ભાઈઓ-બિનેો જોડાયા િતા. આ 
વશલબરનો મખુ્ય ઉદે્દશ શ્રમ અને આરોગ્ય સેિા દ્વારા ગ્રામજનોને મદદરૂપ થિાનો િતો. આ વશલબરમા ંઠેરઠેર 
જોિા મળતા ખાબોલચયાને પયૂાા િતા તથા સ્થાવનક આરોગ્ય સસં્થાની મદદથી ‘એબેટ’ દિાનો છટંકાિ કયો 
િતો. આરોગ્ય અંગનેી જાગવૃત પણ આપી િતી. આ ઉપરાતં NSS વશલબરમા ંસામાન્ય રીતે સમાિાતી 
પ્રવવૃતઓ જેિી કે પ્રભાતફેરી, લોકસપંકા , સસં્કાર કાયાિમ પણ કરિામા ંઆવ્યા િતા. 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : 
િષા 2017 દરવમયાન રાજ્ય NSS વિભાગ, ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના 

હદિસની ઉજિણીનુ ંઆયોજન તા.22 થી 24 સ્ટેમ્પબર, 2017) દરમ્પયાન િાવંતગરુુ શ્યામજી કૃષ્ટ્ણ િમાા 
યવુનિવસિટી, ભજુ ખાતે કયુાં િત ુ.ં આ યવુનટના કુલ 12 NSS સ્િયસંેિક ભાઈ-બિનેોએ 9 વિવિધ પ્રવવૃિઓમા ં
ભાગ લીધો િતો. તે પૈકી સાગરવસિંિ રાજપતૂ વિદ્યાથીએ વનબધં સ્પધાામા(ંGST સદંભાની) પ્રથમ સ્થાન 
મેળવ્યુ ંિત ુ.ંઆ ઉજિણીમા ં NSS સ્િયસંેિક ભાઈ-બિનેો સાથે NSS પ્રોગ્રામ ઑહફસર મયરૂ શાિ જોડાયા 
િતા. 

 

૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,  UPSA અન્ય 
પરીક્ષાઓની માહિતી : 

NET/Agri 
NET 

SET
/GS
ET 

GATE CAT IAS IPS PSSC UPSA અન્ય 

01 01 - - - - - - - 

  

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 
ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય 

કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

1 સાગરવસિંિ રાજપતૂ  પ્રાદેવશક વનબધં સ્પધાા 
2 યાશ્રી ગજ્જર રાષ્ટ્રીય િક્તતૃ્િ સ્પધાા 
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 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 22 ૮૮૦૦૦.૦૦ 

૨. અનસુ્નાતક 39 ૧૯૫૦૦૦.૦૦ 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. 07 ૩૫૦૦૦.૦૦ 

  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક 101 ૪૦૪૦૦૦.૦૦ 

૨. અનસુ્નાતક 25 ૧૫૦૦૦૦.૦૦ 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક -  

૨. અનસુ્નાતક 01 
 

(માઇનોહરટી - ભારત સરકાર) 
આજ સધુી વશષ્ટ્યવવૃિ મળેલ 
નથી. 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

 

 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ  -N.A 

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ 

S.No. વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું 
વિિરણ 

1 Ankit Patel DQA-Intas Pharmacuticals Ltd. 

2 Nirav Gosai DQA-Intas Pharmacuticals Ltd. 

3 Suresh Sosa DQA-Intas Pharmacuticals Ltd. 

4 Jaydeep Kapadiya QA-Intas Pharmacuticals Ltd. 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ :  વિઞાન અને પ્રયોજજત વિઞાન વિદ્યાશાખા 
૨. વિભાગન ું નામ :    ગિૃવિઞાન 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 

યોગ્યતા 
 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. શ્રી ઉષાબને પટેલ 

એમ. એ. (િૉમસાયન્સ) 
સિપ્રાધ્યાપક અને વિભાગીય 
અધ્યક્ષ 

સત્ર – 1 

F.P.T.-102 : Basic Principle of food Preservation 
F.P.T.-104 : Internship/field work 

સત્ર – 2 

F.P.T.-204 : Internship/field work 
-FPT-FC-201 (core) : Nutrition Health Communication 

સત્ર – 1 

FTAD-103 : Basic Swing Techniques 

સત્ર – 2 

FC-201 (core) : Dying & Printing 

સત્ર – 5 

1.MJRHSC-502 : Housing 
2.MJRHC-503 : Food Preservation 

સત્ર – 6 

MJRHSC-604 : Home Furnishing 
MJRHSC-605 : Institutional Training 

2 ડો. જયશ્રીબેન મિતેા 
પીએચ.ડી. 
સિપ્રાધ્યાપક 

સત્ર – 1 

F.P.T.-101 : Basic Principle of food Processing 
F.P.T.-104 : Internship/field work 

સત્ર – 2 

FPT- 201 : Basic Principale of food Engineering 
F.P.T.-204 : Internship/field work 

સત્ર – 1 

-FTAD-101 : Basic Elements of Design 

સત્ર – 2 

FTAD-203 : Concept of Fashion and Appreal Designing 

સત્ર – 5 

MJRHSC-504 : Early Childhood Care and Education 
MJRHSC—505 : Community Nutrition 
Additional Subjects : General Food and Nutrition 
Management-1 (core) 

સત્ર – 6 

MJRHSC-602 : Guidence and councelling 
CC-601 : Disaster Management 
Additional Subjects (core) : General Food and Nutrition 
Management-2 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 
યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૩. શ્રી પારૂલબેન  સાધ ુ 
એમ. હફલ. (િૉમસાયન્સ) 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  

સત્ર – 1 
FTAD-102 : Surface Ornamentation Techniques 
FTAD-104 : Internship  
FC-101 (B-VOC ,B.SC) (core) : Gandhian Thoughts 
FC-102(B-VOC ,B.SC)(core) : Enviornmental Education 

સત્ર – 2 

FTAD-201 : Pattern Making and Draping 
FTAD-202 : Appreal Construction and Basic Techniques 
FTAD-204 : Internship  
FC-202 (B-VOC ,B.SC) (core) : Environmental Education 

સત્ર – 5 

MJRHSC-501 : Family Clothing 
MJRHSC-601 : Apparel  Desiging 
MJRHSC-603 : Traditional Textile of India 

 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 42 

િષા - ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) 
: 39   

(બ)  
 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  18 23 41 04 04 17 02 16 42 

 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની  
માહિતી   : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

મ લાકાતી અધ્યાપક 

1. 
2. 
3. 

Dr. Dipen Shah 
Dr. Nishant Jurnarrker 
Sh. Hinal Patel 

Food Chemistry ( FPT) 
Food Microbiology ( FPT) 
Food Additives( FPT) 

03-07-17 

15-01-18 

10-02-18 

વનયતકાલીન અધ્યાપક 

1 Sh. Nikul Singh Zala Human Nutrition ( FPT) 15-08-17 

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ 

1. Dr. Mona Desai Health and Preventions 08-03-18 
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૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

1 Dr. Jaitin Patel Food Spoiledge 06-08-17 
2. Sh. Kamlamani Rav Nutrition Health Communication 16-03-18 

3 Dr. Shetal Badodia National and International Agency 09-03-18 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. Dr. Jaishree S.Mehta Women s Day - Vakaneda- Women 's 

Empowerment 
12-03-18 

૨. Sh. Paraul Ben Sadhu NSS Camp-Ghaboi- Mal Nutration 

Guaidance 
10-02-18 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : - 
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : - 
૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :   - 

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :  - 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)    -    

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ 

 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :   -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  :   -   

   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 
 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :  -   

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :   -   

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 

 (IPR)etc.)/ : - 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત : 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા  :  31-12-17 TO  04-01-18 

ટ કડી 
નુંબર 

અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

ગામનાું નામ 

1 શ્રી ઉષાબેન પટેલ 15 Poglu, Pallachar, Sonasan, Aminpur, 

Vadrad 

2. ડૉ. જયશ્રીબને મેિતા 15 Rasulpur, Moyad, Rupajivaas, nathji 

vaas, Rooppura,Salal 

3 શ્રી પારૂલબેન  સાધ ુ 15 Navababalpura, juna babale pura, jalia 

na math, leelapura, desaipura 
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 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 06-07-17 to 16-07-17 

શ્રી ઉર્ાબેન પટેલ. 08-07-17 deliverd lecturer on Topic-  food and nutration 

 ૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

1 Kitchen Garden food 

processing 

15 શ્રી ઉષાબેન પટેલ 

2 Medical Plantation food 

processing 

10 ડૉ. જયશ્રીબેન મેિતા 

3 Flower making and 

Handicraft 

11 શ્રી પારૂલબેન સાધ ુ 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય 
રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
1. રાષ્રીય 18-12-17 to 

22-12 -17 

Inter university 

compition-

Bedminton 

01 

2. રાષ્રીય   01 

૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :    42 

 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 
૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય 

પરીક્ષાઓની માહિતી : - 
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : - 
 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
  ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
  ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :   - 
 

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) :  

 ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :  -  

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ  :  - 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : મેનેજમેન્ટ અને ટેક્નોલોજી 

૨. વિભાગન ું નામ  : ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્િ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, રાધંેજા 

  (Department of Rural Management) 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 
૧. ડૉ. રાજીિ પટેલ (Ph.D.) 

પ્રાધ્યાપક અને ઇન્ચાર્જ 

સશંોધન પદ્ધવતશાસ્ ત્ર અને આંકડાશાસ્ ત્ર, ગ્રામીણ  
વિકાસ વ્ યિસ્ થાપન, ગ્રામ વિકાસ વ્ યિસ્ થાપનના ંક્ષેત્રો 

૨. ડૉ. મયરુી ફામાર (Ph. D.) 

પ્રાધ્યાપક  

માનિ સસંાધન વિકાસ (એક યવુનટ), ગ્રામીણ  વિકાસ 
વ્ યિસ્ થાપન, બજાર વ્ યિસ્ થાપન, ગ્રામ વિકાસ 
વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો, સ્ િવૈચ્ છક સસં્ થા વ્ યિસ્ થાપન 

૩. ડૉ. લોકેશ ૈન (Ph. D.) 
પ્રાધ્યાપક 

વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાતંો, સચંાલકીય અથાશાસ્ત્ર, ગ્રામ 
વિકાસના ં ક્ષેત્રો, ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન, ઉત્પાદન 
વ્યિસ્થાપન મોડયલુ 

૪. ડૉ. સતીષ પટેલ (Ph. D.) 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  

કમ્પ ્ યટૂર એલ્્લકેશન, માહિતી વ્ યિસ્ થાપન ૫દ્ધવત, 
આઇસીટી વિકાસ અન ે વ્ યિસ્ થાપન, માહિતી સચંાર 
ટેક્નોલોજી, સશંોધનમા ંકમ્પ્યટૂર મોડયલૂ 

૫. ડૉ. અમીષા શાિ (Ph. D.) 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

નામાના ંમળૂતત્િો, સશંોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર, 
નાણાકીય વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના વ્યિસ્થાપન, 
કમ્પ્યટૂર એકાઉન્ન્ટિંગ મોડયલુ 

 
૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : ૩૧  
(બ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) : 

૨૮   
બ  

 
ક્રમ 

 
અભ્યાસક્રમન ું 

નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક  
(સત્ર-૧)  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

૨. અનસુ્નાતક 
(સત્ર-૧) 

૧૮ ૧૦ ૨૮ ૦૧ ૦૫ ૧૫ -- ૦૭ ૨૮ 

૩. એમ.હફલ. -- ૦૨ ૦૨ ૦૧ -- -- -- ૦૧ ૦૨ 

૪. પીએચ.ડી. ૦૫ -- ૦૫ ૦૧ -- ૦૨ -- ૦૨ ૦૫ 
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૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની   
માહિતી : 

ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

મ લાકાતી અધ્યાપક 
૧. ડો. બી. બી. સીદ્દીકી માનિ સસંાધન વિકાસ  

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. વસતાશં ુયશશ્ચિં રસમીમાસંા અને સાહિત્ય ૦૬-૦૨-૨૦૧૮ 
૨. શ્રી ભાસ્કર વનરંજની ગીન ટેક્નોલોજી ૧૬-૦૧-૨૦૧૮ 
૩. ડૉ. ગલુાબવસિંિ આઝાદ અને  

ડૉ. દુબ ે
કો-ઑપરેહટિ મનેેજમેન્ટ ૯ થી ૧૧-૧-૨૦૧૮ 

૪. શ્રી લગરીશ શાિ ગ્રાિક અવધકાર જાગવૃત ૦૪-૧૦-૨૦૧૭ 
૫. શ્રી સરેુશ ચાિડા સપંોવષત ૦૪-૦૯-૨૦૧૭ 
૬. શ્રી કવપલભાઈ શાિ (જતન રસ્ટ) સજીિ ખેતી અને મિત્િ ૦૩-૦૮-૨૦૧૭ 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું 

નામ 
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. ડૉ. અમીષા 
શાિ 

આહદિાસી સશંોધન કેન્િ, 
િસ્ત્રાપરુ િાટ, અમદાિાદ 

ઉત્પાહદત માલની ગણુિિા 
અને બજાર વ્યિસ્થા 

૩૦-૧૨-૨૦૧૭ 

૨. " મહિલા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ, 
નારદીપરુ 

ગાધંી મલૂ્યો અને વશક્ષણ ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ 

3. ડૉ. સતીષ 
પટેલ 

એન.એસ.એસ. કેમ્પપ, 
રાજેન્િનગર કોલેજ 

સમરસ ગામ અને 
ટેક્નોલોજી 

૧૦-૦૨-૨૦૧૮ 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ  : -  

૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

પીએિ.ડી. કક્ષાએ 

૧. ડૉ. રાજીિ પટેલ ભરત રાયજાદા, અમીષા શાિ, રાજેશ પટેલ, શ્રદ્ધા નાયક  

૨. ડૉ. મયરુી ફામાર વમનલ મિતેા, રાજેશ્વરી શ્રીમાળી, વિિમવસિંિ સોલકંી, સરેુશ ચાિડા 

૩. ડૉ. લોકેશ ૈન વમહિર દિ,ે મનોજ મોરી, એકતા વત્રપાઠી, સોિા માનવસિંિ, વિજય પ્રજાપવત, 
મહિપતવસિંિ ડોહડયા 

૪. ડૉ. સતીષ પટેલ વનલેશ વપ્રયદશી, તષુાર બોરાડ, દક્ષા િસાિા, વિજય ડાભી 

એમ.હફલ. કક્ષાએ 
૧. ડૉ. મયરુી ફામાર રુ્લી અબ્રાિમ, રુલચતા ગોસ્િામી 

૨. ડૉ. લોકેશ ૈન અંહકતા ચૌધરી, વનષ્ટ્મા મકિાણા 

૩. ડૉ. સતીષ પટેલ રવિ જાડાિાલા 
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અન સ્નાતક કક્ષાએ 
૧. ડૉ. રાજીિ પટેલ અક્ષય િસાિા, અંહકત િસાિા, અંહકતા પટેલ, અંહકતા વમશ્રા, આનદં 

પરમાર 
 

૨. ડૉ. મયરુી ફામાર આકાશ િસોયા, ઉિાશી ચૌધરી, કલ્પેશ રાિળ, કાજલ સાકંલળયા, કૌવશક 
સોલકંી, ગણેશ પિા 

 

૩. ડૉ. લોકેશ ૈન જયસખુ સાખંટ, તલૃ્્ત પરમાર, દીલક્ષતા ચૌધરી, ધરમપાલ રાજ, 
ધરમવસિંિ િસાિા, નીતા ડાભી, નીવતન પટેલ 

 

૪. ડૉ. સતીષ પટેલ નરુી શેખ, પવથક સાલિી, પહરમલ પટેલ, પાથા સાપરીયા, પજૂા ઠાકોર, 
ભારતી રાઠિા, વમિલ ઠાકોર 

 

૫. ડૉ. રિીન્િ પચંોળી મેહુલ ચૌધરી, મેહુલ કોઈટીયા, યોગશે રાઠોડ, રારુ્ કટારીયા, િષાા પટેલ, 
વિજય ચૌધરી, િીરમતી પટેલ 

 

૬. ડૉ. હિતેષ જાગાણી િીરમતી પટેલ, સાિન ભોરસટ, સલૂચતા પરમાર, િરદીપવસિંિ ચૌિાણ, 
હિરેન ચોચા, િીના િણકર 

 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

પ્રધાન મતં્રી કૌશલ્ય વિકાસ 

યોજના  
(PMKVY-TI) 

All India Council for 

Technical Education 

(AICTE) 

અભ્યાસિમ- 

IT Help-Desk At-

tendant 

4,00,000/- 

National Workshop on 

Geo-spatial Technology 

for Rural Planning and 

Development  

GUJCOST 

(Association with 

SPACETECH & SCAN 

POINT) 

Workshop 30,000/- 

Diploma in Co-operative 

Management 

National Cooperative 

Union of India, New 

Delhi 

Diploma Course Sponsored by 

NCUI, Delhi. 

અન્ય 

Water Resource Manage-

ment  

Arid Communities and 

Technologies, Bhuj 

Training Workshop Sponsored by 

ACT, Bhuj. 

 
૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 
 Add-On Course “Diploma in Co-operative Management” by National Cooperative Union of India, 

New Delhi.  
૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : 
 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું)      

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ 

 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં : રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦  
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 ઑપન સોસા સેિાઓ   

1. Computer Maintenance : ૧૩૦ PC * ૧૦૦૦ AMC = રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦ 

2. Network Infrastructure  :   રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ 

3. CCTV Security System :   રૂ. ૨૦,૦૦૦ 

4. Intranet portal Service  :   રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ 

૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,  
 ટેક્ક્નકલ સિાય) : 

 આપેલી સેિાઓનુ ંમલૂ્યાકંન (અંદાત્જત આંક) :    -  

 ઑપન સોસા સેિાઓ :  

1. Training on Computer Operation for School Students.   

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents 
 (IPR)etc.)/ : ----- 
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 

૧૪.૧ પદયાત્રા :  

ટ કડી નુંબર અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

૧. શ્રી જનક પટેલ ૧૪ ભાઈઓ ખેરાડી, િણજર, ગલુાબપરુા, મલૂળયાટીંબા 
૨. ડૉ. સતીષ પટેલ ૧૩ ભાઈઓ શામળાજી, શામળપરુ, ભિનપરુ, પાલ્લા 
૩. ડૉ. લોકેશ ૈન ૧૩ ભાઈઓ ખોડબંા, ખેરંચા, કુશ્કી, િાહદયોલ 

૪. ડૉ. મયરુી ફામાર ૧૨ બિનેો જલાલપરુ, રાજપરુ, આંબલીયારા, સિીજ 

૫. ડૉ. અમીષા શાિ ૧૨ બિનેો િેઢુકી, રામપરા, દડલી, ચોબારી, મદાિા 
૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 

તા. ૬ થી ૮ રુ્લાઈ, ૨૦૧૭ દરવમયાન અલભમખુતા કાયાિમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ,ં જેમા ં
વિવિધ વિષયો પરના ં વ્યાખ્યાનો ઉપરાતં રૂ્થપ્રવવૃિઓ, બૌદ્ધદ્ધક રમતો, મેદાની રમતો, પ્રભાતફેરી, 
રાત્રીબેઠક, સસં્થા દશાન અને મલુાકાત જેિા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા નિા પ્રિેશ પામેલા વિદ્યાથીઓને 
વિદ્યાપીઠના િાતાિરણ અને વિચારધારાથી અિગત કરિાનો પ્રયત્ન કરિામા ંઆવ્યો િતો.  
૧૪.૩ ઉદ્યોગ  

ટ કડી 
નુંબર 

ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

૧. બાગ-બગીચા, કંપોસ્ટ, કેમ્પપસ ડેિલપમેન્ટ િગેરે ૦૮ ડૉ. રાજીિ પટેલ 
ડૉ. મનિર મકિાણા 

૨. કમ્પ્યટૂર િાડાિેર, નેટિકા તથા આઈ કાડા ડેિલ૫મેન્ટ ૦૪ ડૉ. સતીષ પટેલ 
શ્રી ભાવિન પટેલ 
શ્રી આવશષ િમાા 

૩. હકચન ગાડાન ૧૦ શ્રી જનક પટેલ 

૪. બેકરી અને ખાદ્ય િસ્તઓુ ૧૦ ડૉ. મયરુી ફામાર 
૫. િને્ડીિાફ્્સ ૧૫ ડૉ. અમીષા શાિ 
૬. કાતંણ અને િણટ ૧૬ ડૉ. લોકેશ ૈન 
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૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 

કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 
(આંતરરાષ્રીય 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓ
ની સુંખ્યા 

Training on Coop-

eration  

National 23-25-02-18 National Cooperative Un-

ion of India, New Delhi 
32 

Visit and Expert 

Talk 

National 23-02-2018 The National Cooperative 

Housing Federation of In-

dia (NCHF), New Delhi 

28 

Workshop on Web 

Based Data Collec-

tion Tools 

Regional 05-12-2017 Survey CTO  65 

Workshop on 

Global Information 

System (GIS) 

Regional 04-12-2017 Scan Point Geo-metrics 

Limited 

65 

Workshop on De-

velopment Finance 

Regional 13-09-2017 Center for Financial Ac-

countability, New Delhi 

65 

Workshop on Cen-

sus-2011 

Regional 13-07-2017 Department of Statistics 

Bureau, Govt of Gujarat   

35 

Visit to APMC,  

Unjha 
Regional 13-07-2017 APMC, Unjha 31 

Visit to IFFCO, Ka-

lol 

Regional 14-07-2017 IFFCO, Kalol 31 

 
૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની સાદરા ખાતે આયોત્જત રમતગમત સ્પધાામા ંભાગીદારી અને પ્રથમ િમે સેલ્લ્િન 

િસાિા 
 નેશનલ યથૂ ફેસ્ટીિલ નોયેડા ખાતે ૨ વિદ્યાવથિનીઓ - ભાવિકા પટેલ, હિરલ ડાકેની ભાગીદારી 
 રાજભિન, ગાધંીનગરમા ં૧૦ વિદ્યાથીઓ દ્વારા રક્તદાન 

 ગાધંીનગર ખાતે િલ્ડા લલાઇન્ડ િોક (World Blind Walk)મા ંભાગીદારી 
 બેટી બચાિો, સાક્ષરતા અને સ્િચ્છતા જાગવૃત માટે રેલી 
 ગ્રાિક સરુક્ષા કેન્િ, અમદાિાદ  દ્વારા સજીિ પેદાશ ઉપર જાગવૃત કાયાિમ 

 હિન્દી સ્તાિ, યિુા સ્તાિ (વિિેકાનન્દ જયતંી) પર વિવિધ કાયાિમ 

 ગાધંીવિચાર મીમાસંાની પરીક્ષામા ંસફળ ૩૫ વિદ્યાથીઓની સફળ ભાગીદારી 
 વિશ્વ અંધત્િ હદિસ પર રેલીમા ંભાગીદારી 
 પહરસર અને પહરસરની બિાર સમિૂ સફાઈ 

 પેથાપરુ ખાતે વદૃ્ધાશ્રમની મલુાકાત  
 ગાધંી જયતંી વનવમિે રાધેંજા ગામમા ંરેલીનુ ંઆયોજન અને સફાઇ કાયાિમ 

 
૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર :  - 

http://www.nchfindia.net/
http://www.nchfindia.net/
http://www.nchfindia.net/
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 ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,  
  UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : - 
 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : - 
  

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧  સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક --- --- 

૨. અનસુ્નાતક ૧૩ ૬૫,૦૦૦ 

૩. એમ.હફલ. --- --- 

૪. પીએચ.ડી. --- --- 
  ૧૪.૯.૨  રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :  

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક --- --- 

૨. અનસુ્નાતક ૪૫ ૩,૮૨,૮૦૦ 

૩. એમ.હફલ. --- --- 

૪. પીએચ.ડી. --- --- 
 
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : - 
 

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement) : 
 

 ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 
સુંપકસ  સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા 

(No. of. Organization Vis-
ited) 

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા  
(No. of Students Participated) 

વનય ક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of. Student Placement) 
૦૬ ૩૧ ૩૧ 

  

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : - 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : વ્યિસ્ર્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિઞાન વિદ્યાશાખા  
૨. વિભાગન ું નામ  : કૉમ્પ્ય ટર વિઞાન વિભાગ 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
 

ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 
યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

૧. પ્રા. અજય ડી. પરીખ, અધ્યક્ષ  
પીએચ.ડી. 
પ્રાધ્યાપક 

 

1. PGDCA 105  ઇ-િેસ્ટ વ્યિસ્થાપન  
2. PGDCA 201 િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ- 1 Unit 
3. MCA 103 પ્રાથવમક ગલણત (સૈદ્ધાવંતક) 
4. MCA 105 કમ્પ્યટૂર આધાહરત આંકડાકીય  પધ્ધવત (Tutorial) 
5. MCA 201 િસ્તલુક્ષી ટેક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ (Unit I )  
6. MCA 404 મૉડલલિંગ વિથ ય.ુએમ.એલ. અને સોફ્ટિેર ડીઝાઇન 

પેટના (GOF) (સૈધ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
7. MCA 501 મશીન લવનિંગ (િૈકલ્લ્પક-II)  (સૈદ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
8. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
9. ઉદ્યોગ 
10. M.Phil/PhD – Application of Computer in Research - R 

Programming 

૨. પ્રા. ધીરેન બ. પટેલ  
પીએચ. ડી. 
પ્રાધ્યાપક 

 

1. PGDCA 102 િેબ હડઝાઇન-I (શરૂઆતના પ્રકરણો) (સૈદ્ધાવંતક + 
પ્રાયોલગક) 

2. MCA 104  ઇન્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ હડઝાઇન 
(શરૂઆતના પ્રકરણો) (સૈધ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 

3. MCA 202 માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત (સૈધ્ધાવંતક) 
4. MCA 302 મોબાઇલ કમ્પ્યહૂટિંગ (સૈદ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
5. MCA 402 સસં્થાકીય સસંાધન આયોજન અને િીજાણ ુિાલણજ્ય 

(સૈદ્ધાવંતક) 
6. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
7. ઉદ્યોગ 
8. M. Phil./PhD – Research Methodology  - 1 Unit 
 

૩. ડૉ. નીપા ક. શાિ 

પીએચ. ડી. 
સિપ્રાધ્યાપક 

 

1. MCA 101 સિંમાદેશનો પહરચય (સી ભાષા) (સૈદ્ધાવંતક + 
પ્રાયોલગક) 

2. MCA  303 કમ્પ્યટૂરની તતં્રરચના (સૈદ્ધાવંતક) 
3. MCA 403 ચાલક પદ્ધવતની તતં્રરચના (સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક) 
4. MCA 503 માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન (ઑરેકલ) (સૈદ્ધાવંતક + 

પ્રાયોલગક) 
5. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
6. ઉદ્યોગ  
7. M.Phil.- CS04 ડેટા િેરિાઉસ અને માઇવનિંગ (િૈકલ્લ્પક-II) 

(સૈદ્ધાવંતક) 
૪. કમલેશકુમાર િસતંરાિ સાળંુકે 

એમ.એસ.સી, એમ.સી.એ. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

 

 

1. PGDCA 201 િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ (સૈદ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
2. MCA 201 િસ્તલુક્ષી ટેક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ 

(સૈધ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
3. MCA 304 િેબ ટેક્નોલોજી (સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક) 
4. MCA 501 સાઇબર વસક્યોહરટી (િૈકલ્લ્પક-I)  (સૈદ્ધાવંતક + 

પ્રાયોલગક) 
5. MCA 502 કમ્પ્યટૂર નેટિકા-II (સૈદ્ધાવંતક) 
6. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
7. ઉદ્યોગ 
8. M.Phil./PhD – Research Methodology  - 1 Unit 
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ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ 
યોગ્યતા 

 જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others) 

 

૫. ડૉ. રૂલચતા દીપક શાિ 

પીએચ. ડી 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

 

1. PGDCA 101 કમ્પ્યટૂર અને ઇન્ટરનેટના ંમળૂતત્િો (સૈદ્ધાવંતક) 
2. MCA 102 કમ્પ્યટૂર સચંાલન (સૈદ્ધાવંતક) 
3. MCA 106 સચંાર કૌશલ્યો (સૈદ્ધાવંતક) 
4. MCA 205 વિભાજીત ગલણત (સૈદ્ધાવંતક) 
5. MCA 304 ઇષ્ટ્ટતમટ પ્રવતકૃવતઓ તથા સશંોધન પ્રહિયા (સૈદ્ધાવંતક) 
6. MCA405 સોફ્ટિેર ઇજનેરી (સૈદ્ધાવંતક) 
7. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
8. ઉદ્યોગ 
9. M.Phil/PhD – Research Methodology  - 1 Unit  

 

૬.  ડો. લચિંતનકુમાર ડી. ગોિલે, 

પીએચ.ડી. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 

 

1. PGDCA 103 ઑહફસ સચંાલન અને ડેટાબેઝ રુ્લ્સ (સૈદ્ધાવંતક + 
પ્રાયોલગક) 

2. MCA 105 કમ્પ્યટૂર આધાહરત આંકડાકીય પદ્ધવતઓ (સૈદ્ધાવંતક) 
3. MCA 204 પ્રણાલલનુ ંવિશ્લેષણ અને અલભકલ્પના (સૈદ્ધાવંતક) 
4. MCA 305 કૉમ્પ્યટુર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા- I (સૈદ્ધાવંતક) 
5. MCA 401 ક્મ્પ્યટૂર આલેખનશાસ્ત્ર (િૈકલ્લ્પક-I)   (સૈદ્ધાવંતક + 

પ્રાયોલગક) 
6. MCA 402 સસં્થાહકય સશંાધન આયોજન અને વિજાણ ુિાલણજ્ય 

(સૈદ્ધાવંતક) 
7. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work 
8. ઉદ્યોગ  

 

૭.  ડૉ. વિનોદકુમાર લાલજીભાઇઈ 
દેસાઈ 

પીએચ.ડી. 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 

1. PGDCA102 િેબ હડઝાઇન - I  (સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક) 
2. PGDCA202 િેબ હડઝાઇન-II (સૈદ્ધાવંતક + પ્રાયોલગક) 
3. MCA104 ઇન્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ હડઝાઇન (સૈદ્ધાવંતક 

+ પ્રાયોલગક) 
4. MCA 203 માહિતીની આંતહરક સરંચના અને ગોઠિણી (સૈદ્ધાવંતક + 

પ્રાયોલગક) 
5. MCA 302 મોબાઇલ કમ્પ્યહૂટિંગ (પ્રાયોલગક) 
6. MCA 304 િેબ ટેક્નોલોજી (પ્રાયોલગક) 
7. M. Phil/PhD – Research Methodology  - 1 Unit 

 
 
 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો : 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :  29  

િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબેસનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા 
(સ્નાતક/અનસુ્નાતક): 18  
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(બ)  
 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું નામ 
વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

૨. અનસુ્નાતક (સત્ર-૧) 17 12 29 4 4 9 0 12 29 

૩. એમ. હફલ. 2 2 2 -- -- -- -- 2 2 

૪. પીએચ.ડી. 4 1 5 -- -- -- -- 5 5 

૫. અન્ય (પીજીડીસીએ) 6 4 10 1 1 0 0 8 10 

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની  
માહિતી : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

એડ્જ ુંક્ટ પ્રોફેસર 

૧. ડૉ. એન. એન. જાની  Document Digitization Project 

Management Committee (CWMG) 

2017-2018 

મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧. 
અમીબેન શલેત Soft Skills & Technical Writing 

MCA - સત્ર - 5 (10 

Lectures) 
૨. 

ઇન્ન્દરાબને વનત્યાનદંા Soft Skills & Technical Writing 
MCA - સત્ર - 5 (5 

Lectures) 
૩. વિકાસભાઈ ત્યાગી Machine Learning MCA - સત્ર - 5 

૪. િનીબેન શાિ Tally DCA - સત્ર - 1 

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧. શ્રી ધીરેન્િભાઈ પટેલ Documentation for Project 

Work 

01-04-2017 

૨. શ્રી તરંગ વ્યાસ (GVPCSAA Member) How to prepare yourself for 6th 

Semester final presentation 
03-06-2017 

૩. ડૉ. ભષૂણભાઈ વત્રિેદી AI & MOOC Course 29-06-2017 

૪. શ્રી કલ્પશે શાિ (GVPCSAA Member) How to Select Project 

Definition 

27-11-2017 

૫. શ્રી નાદીરખાન અને શ્રી પ્રકાશ પ્રજાપવત 
(GVPCSAA Member) 

Web Technology (Bootstrap, 

AngularJs, PHP) 

23, 30 & 31 Dec. 

2017 
18-20 Dec. 2017 

૬. શ્રી પાિન બકેરી “Startup Innovation” 06-01-2018 

૭. શ્રી જનાદાન શકુ્લા “Be your own Boss” 06-01-2018 
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ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૮. શ્રી હિતેન મિતેા, ડૉ. કલ્પેશ પરીખ Bitcoin - Block chain 20-01-2018 

૯. શ્રી ધીરેન્િભાઈ પટેલ Documentation for Project 

Work 

24-02-2018, 10-03-

2018 

૧0. શ્રી ત્જજ્ઞેશભાઈ કંસારા (GVPCSAA Member) Design Pattern 10-03-2018 

૧૧. શ્રી સત્યેનભાઈ GIS and its Applications 17-03-2018 

૧૨. શ્રી સ્િ્નેશ પટેલ (GVPCSAA Member) Project Management Tools 18-03-2018 

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ વિર્ય તારીખ 

૧. પ્રા. અજય ડી. પરીખ Refresher Course in ICT – 

Gujarat University, UGC-

Human Resource 

Development Centre 

Reproducible 

Research using R 

Studio 

૬-૦૬-૨૦૧૭ 

૨. શ્રી કમલેશકુમાર 
િસતંરાિ સાળંુકે 

શ્રી એલ. પી. સિાણી 
સતબુાબા બી.સી.એ. કૉલેજ, 

પાલીતાણા 

સાઇબર વસક્યહુરટી 
(Cyber Security) 

૨૩-૦૨-૨૦૧૮ 

3. ડૉ. લચિંતનકુમાર ડી. 
ગોિલે 

સરકારી વિજ્ઞાન કૉલેજ, 
ચીખલી 

Scope of Higher 

Education in IT 
૧૨-૦૧-૨૦૧૮ 

૪. ડૉ. વિનોદકુમાર 
લાલજીભાઇ દેસાઇ 

બી.સી.એ કૉલેજ, ઇડર આઈ.સી.ટી. ઇન 
એજ્યકેુશન 

૧૧-૦૧-૨૦૧૮ 

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, 
ચીખલી 

મોબાઇલ કમ્પ્યહૂટિંગ ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ 

સેકન્ડરી ટીચસા રેવનિંગ કૉલેજ, 
વિસનગર 

ફડંામેન્ટલ્સ ઑફ 
કમ્પ્યટૂર 

૧૪-૦૨-૨૦૧૮ 

શ્રીમતી કે.બી. પારેખ કૉલેજ 
ઑફ કમ્પ્યટૂર સ્ટડીસ, મહિુા 

ક્લાઉડ કમ્પ્યહૂટિંગ ૨૩-૦૨-૨૦૧૮ 

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :  
૯. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  : 
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

પી.એિ.ડી. કક્ષાએ 

૧. પ્રા. અજય પરીખ વનલેશ નદંા, પડંયા રજવનકાતં, કમલશેભાઈ સાળંુકે, ભાવિન પટેલ  

૨. પ્રા. ધીરેન બ. પટેલ વનતેશ ગણુિતંભાઈ પટેલ, મવનષ રાજેન્િકુમાર વિસા 

૩. વિનોદકુમાર લાલજીભાઈ દેસાઈ ૧. પટેલ મિશેભાઈ, પટેલ શીતલબેન, રામી ખ્યાવતબેન  
એમ.હફલ કક્ષાએ 

૧. પ્રા. ધીરેન બ. પટેલ સ્નેિા ઠક્કર 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

૨. ડૉ. નીપા ક. શાિ અનેરી બોરડીયા 
 

અન સ્નાતક કક્ષાએ 

૧. પ્રા. અજય પરીખ MCA સત્ર – ૬ 
નાહદરખાન નરૂખાન લલગારી, શૈલેશકુમાર ભાગચદંભાઈ પ્રજાપવત 
વિવધ વિનયકુમાર મોદી, વનરિ રાજેશકુમાર હટકડીયા, િષાદભાઈ 
શકંરભાઈ પીઠિા, વનકંુજ મોિનભાઈ ધામેલલયા, લાલજી 
િીરજીભાઈ સોલકંી 

MCA સત્ર – ૪ 
પ્રશાતં પ્રવિણભાઈ મોત્જિા, દક્ષય પ્રતાપભાઈ મકિાણા, ઉત્કષા 
રાજેશભાઈ સોલકંી, રીનાબેન જયેન્િભાઈ હિિંગોળ, ત્જતેન્િભાઈ 
રમેશભાઈ કોકાણી, વિપલુ કરશનભાઈ મેર, કેતન વિનોદભાઈ 
નાિહડયા, ભાિેશભાઈ દલસખુભાઈ સરિૈયા 

MCA સત્ર – ૨ 
આકાશ નરેન્િભાઈ પ્રજાપવત, સખુદેિકુમાર અમજુી ઠાકોર, 

બીનલકુમારી જસિતંરાય પટેલ, મણૃાલી મિશેભાઈ પટેલ, 

હડનલબને રમણભાઈ આહિર, વપ્રયકંા શશીકાતં િીંમર 
PGDCA સત્ર – ૨ 

હકન્નરી અરુ્ ાનભાઈ પટેલ 

૨. પ્રા. ધીરેન બ. પટેલ MCA સત્ર – ૬ 
ત્જગ્નેશ મનસખુભાઈ પરમાર, હકિંજલ આર. મેિતા, હદલક્ષત 
િાલજીભાઈ ચૌિાણ, તજેારામ સિાજી મેિાડા, વનશા બાબભુાઈ 
ધોકાઈ, મિશેકુમાર ભપૂતભાઈ પરમાર, વનલોફરબાન ુ
રફીકમોિમ્પમદ મન્સરૂી 

MCA સત્ર – ૪ 
વનસગા દીપકભાઈ દેિાગં, મેહુલ જયતંભાઈ બોઘરા, પનૂમબેન 
બાિનજીભાઈ સિુા, િષાાબેન પરબતભાઈ િરૂ, િદંના વિનોદભાઈ 
બટુાણી, િૈશાલી અરવિિંદભાઈ ગોંડલલયા, કાજલ જયેશભાઈ વ્યાસ, 

દયા કાનજીભાઈ ગોંડલલયા 
MCA સત્ર – ૨ 

મકેુશ રમેશભાઈ વધિંધિા, વિશાલકુમાર મનજીભાઈ લખાણી, ખશુ્બ ૂ
ડાહ્યાભાઈ પટેલ, હડમ્પપલબેન સવુનલભાઈ પટેલ, કાજલ મિશેલગહર 
ગોસ્િામી, હિનાબિને જયવંતભાઈ સોલકંી 

PGDCA સત્ર – ૨ 
હકરણ િષાદભાઈ પરમાર 

૩. ડૉ. નીપા ક. શાિ MCA સત્ર – ૬ 
જવતનકુમાર પ્રવિણભાઈ પટેલ, કેતનકુમાર યશિતંરાિ પિાર 
કુલદીપકુમાર કાક્ન્તભાઈ પ્રજાપવત, કાજલ ગોવિિંદભાઈ િસર, 

રાહુલ માનવસિંગભાઈ સોંદરિા, ભવૂમકાબને શાવંતલાલ તલબયાર, 

હકિંજલકુમારી ડાહ્યાભાઈ પટેલ 
MCA સત્ર – ૪ 

િિતાભાઈ િરદાભાઈ ચૌધરી, રાકેશભાઈ રમણભાઈ ભગોરા, 
ઉષાકુમારી વશશરામ ચૌધરી, હકિંજલ ત્જતભુાઈ િાઘેલા, શલૈષે 
ત્જિંકુપ્રસાદ રાજભર, પાથા ત્જતેન્િભાઈ જોષી, હરિંકલબેન બાબભુાઈ 
પ્રજાપવત, િમેાગંી એમ. પચંાલ 
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MCA સત્ર – ૨ 
ધવમિષ્ટ્ઠા હિિંમતભાઈ પ્રજાપવત, લબનલ ધનાભાઈ પટેલ, હિશ્ના 
ભરતભાઈ સોની, હિમાની મિશેભાઈ દ્ધદ્વિેદી, મકેુશભાઈ 
જીિરાજભાઈ ગોપાણી, વિપલુકુમાર અરવિિંદભાઈ િોરા 

PGDCA સત્ર – ૨ 
કેતન હદનેશભાઈ ભોજાણી 

૪. કમલેશકુમાર િસતંરાિ સાળંુકે MCA સત્ર – ૬ 
હિતેશભાઈ કાવંતલાલ સોલકંી, અયાઝ નાઝીમભાઈ કોહડયા, દુષ્ટ્યતં 
રમેશભાઈ નસીત, અવશ્વનભાઈ હિરાભાઈ પ્રજાપવત, રવિ 
ચિંકાન્તભાઈ પટેલ, ઉિક્ષીબને સમુનભાઈ પટેલ, પ્રણિ ડી. 
ભાિસાર 

 MCA સત્ર – ૪ 
હદલક્ષતાબેન મકેુશભાઈ પટેલ, હરિંકલબને ધીરજલાલ જોગી, જય 
મિશેભાઈ ગોંડલલયા, રોિનકુમાર મોિનભાઈ લાડ, લચરાગભાઈ 
જગદીશભાઈ પરમાર, જયેશ પ્રવિણભાઈ ભરડા, વનવતનકુમાર 
ઉિમભાઈ ચૌિાણ, પ્રવતક પ્રવિણભાઈ સોલકંી, હદલક્ષતાબેન 
શૈલેષભાઈ સોલકંી, રુકશાનાબાન ુમત્જદખાન બેલલમ 

MCA સત્ર – ૨ 
હકરણભાઈ બચભુાઈ પટેલ, દીપક પે્રમભાઈ પિાર, અવશ્વન 
સરમણભાઈ મજેહઠયા, ઉમેશ સકુાજી બરંડા 

PGDCA સત્ર – ૨ 
જયદીપ અવશ્વનકુમાર સહઠયા, જાગવૃત મોિનભાઈ છાવસયા 

૫. ડૉ. રૂલચતા દીપક શાિ MCA સત્ર – ૬ 
િવષિલ વનકંુજભાઈ પચંાલ, રવિકુમાર નવિનભાઈ પટેલ, વમતેષ 
મનસખુભાઈ રામાણી, ધારાબને જગદીશભાઈ પચંાલ, જક્ષા 
ગોપાલભાઈ સગર, ખવુશતાબને વત્રભોિનભાઈ મકિાણા, 
લબિંહદયાબેન નરેશભાઈ રાિળ, પષુ્ટ્પાબેન માધભુાઈ ગોઠી 

MCA સત્ર – ૪ 
નરેશભાઈ દલસખુભાઈ સરિૈયા, હિશ્ના મનસખુભાઈ ઘહડયા, 
યોગશેભાઈ નટિરલાલ પરમાર, વિશાલ રવતલાલ માગંરોલલયા, 
શ્વતેા મનોજકુમાર મોદી, પ્રકાશકુમાર િરજીભાઈ ભાટીયા, યેશા 
દીપકકુમાર શાિ 

MCA સત્ર – ૨ 
ફાલ્ગનુી બાલચિં પટેલ, રૂપલબેન ધનસખુભાઈ પટેલ, હિશ્નાબેન 
હદનશેભાઈ લાડ, સોમ્પયા અવનલ વસિંિ, વશલ્પાબેન ભપુતભાઈ 
પરમાર, િીના રારુ્ભાઈ મકિાણા 

PGDCA સત્ર – ૨ 
હદલાિરવસિંિ િસાિા 

૬. ડૉ. લચિંતનકુમાર ડી. ગોિલે MCA સત્ર – ૬ 
પ્રકાશ િલેજીભાઈ રાઠોડ, સનૃ્ષ્ટ્ટ ઠાકોરભાઈ પટેલ, હદપાલી 
રાજેશભાઈ ટાકં, પ્રકાશભાઈ માદેિભાઈ પ્રજાપવત, મનભુાઈ 
પોપટભાઈ પટેલ, ભરત મનજીભાઈ પરમાર 

MCA સત્ર – ૪ 
વનકેશ જેસગંભાઈ ચૌધરી, િાહદિક પ્રવિણભાઈ ઠક્કર , હિમાશં ુ
કનભુાઈ નાગર, વિજયકુમાર અમતૃભાઈ રાિળ, રાહુલકુમાર 
રારુ્ભાઈ ચૌિાણ, રવિન્િકુમાર બાબભુાઈ સામહિયા, િરવપ્રતવસિંિ 
કનકવસિંિ વસસોહદયા 
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ 

MCA સત્ર – ૨ 
કૈલાશ પ્રવિણભાઈ બાિલળયા, િૈવત્ર હદનેશભાઈ પડંયા, તષુારભાઈ 
હકશનભાઈ જાદિ, મોિમદઅલ્તમસ મોિમદઅરીફ શેખ, કૃણાલી 
બાલભુાઈ પટેલ, પારુલ વિરમભાઈ ભેડા 

PGDCA સત્ર – ૨ 
પ્રકાશ રજનીકાતં કાપહડયા, મૌલલક ભરતકુમાર પટેલ 

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : 

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું 
નામ 

સિયોગનો પ્રકાર પ્રોજેક્ટ રાવશ 

રાષ્રીય 

National Workshop on Geospatial 
Technology For Rural Planning and 
Development 

GUJCOST નાણાકીય 30000.00 

PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal 
Vikas Yojana) 
1. Domestic Data Entry Operator 
2.  Junior Software Developer 

AICTE નાણાકીય 8,00,000.00 

 

૧૧. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 

1. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કમ્પ્યટૂર વિજ્ઞાન વિભાગ અને સ્કેન પોઇન્ટ જીઓ મેહટક્સ લલવમટેડ િચ્ચે 
તા. ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ના રોજ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમા ંGIS Center of Excellence શરૂ કરિા 
માટે પારસ્પહરક સમરૂ્તી કરાર (MOU) કરિામા ંઆવ્યો િતો. 

૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ           
 રકમ :  

 ૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અન દાન (રૂવપયામાું) :        

 ૧૨.૨ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ : 
 અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં :અંદાત્જત મલૂ્ય (આંકડામા)ં : Rs.  8,00,000/- 

(Rs. 6,00,000/- (600 Computers  

                                 * 1000 ) AMC + Rs. 2,00,000 (Network  

                                 Infrastructure AMC)) 

 ઑપન સોસા સેિાઓ  : Rs. 25,000/- (Online Admission form)   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  : Rs. 50,000/- (Online Examination form Entry  

System)   

 ઑપન સોસા સેિાઓ  : Rs. 50,000/- (Online Grievance redressal  

System)   
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   ૧૨.૩ સામાજજક કે્ષતે્ર/ગ્રામીણ કે્ષતે્ર આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,   

  ટેક્ક્નકલ સિાય) : 
 આપેલી સેિાઓન ું મલૂ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :   -  

 ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મકૂિી) :    -  

 

૧૩. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : - 

૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 
 ૧૪.૧ પદયાત્રા : 
   

ટ કડી નુંબર અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

1 ડૉ. અજય પરીખ 
19 

 

પરિાળા, ડેડકડી, 
ઘરિાળા, રંધોળા 

2 ડૉ. ધીરેન પટેલ 18 
રણલેા, દેદરડા, જેતપરુ, 

ભલગામડા 
3 ડૉ. નીપા શાિ 20 

સમહિયાળા, ભોજાિદર, 
નિસાિીયાળા, ખીજડીયા 

4 શ્રી કમલેશ સાળંુકે 18 
સળંગપરુ, લાઠીદડ, કંુડળ, 

સેરથળી 
5 ડૉ. રૂલચતા શાિ 18 

સેિાલલયા, રામપરુા, 
લાલાના મોિાડી, પાલી 

6 ડૉ. લચિંતન ગોિલે 18 
કોડીયાિાડ, દિિાિ, 

દંતોડ, પાલ 

7 ડૉ. વિનોદ દેસાઈ 17 
ગોધમજી, ભ્રમપરુી, મેસણ, 

જિાનગિ 

 

 ૧૪.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
મ.દે. મિાવિદ્યાલય અમદાિાદ દ્વારા તારીખ ૬/૭/૨૦૧૭ થી ૮/૭/૨૦૧૭ દરમ્પયાન,  નિો 
પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓ માટેની અલભમખુતા વશલબર 

  

૧૪.૩ ઉદ્યોગ : 
   

ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

પીજીડીસીએ સત્ર-2ના 
વિદ્યાથીઓ 

ધાબાખેતી ૨ અજયભાઈ પરીખ 

એમ.સી.એ -સત્ર-3ના 
વિદ્યાથીઓ  

િણાટ ઉદ્યોગ ૫૬ ડૉ. રૂલચતા શાિ 
ડૉ. નીપા શાિ 
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ટ કડી નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

એમસીએ સત્ર-2ના 
વિદ્યાથીઓ 

કમ્પ્યટૂર મરામત (મખુ્ય 
કાયાાલય, વશક્ષણ વિભાગ, 

પ્રાણજીિન, એચઆરએમ, 

મ. દે. સમાજસેિા સકુંલ, 

આહદિાસી વિભાગ, 

ગ્રથંાલય, કમ્પ્યટૂર વિભાગ, 

િશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગ, 

પત્રકારત્િ વિભાગ) 

૧૭ ધીરેન બબાભાઈ પટેલ/ 
લચિંતનકુમાર ડી. ગોિલે 

એમસીએ સત્ર-૪ના 
વિદ્યાથીઓ 

માટીકામ ૨૩ અજયભાઈ પરીખ, ઉદ્યોગ 
વશક્ષક – સધં્યા, ખશુ્બ,ૂ 

રોહિત 

એમસીએ સત્ર-૪ની 
વિદ્યાથીનીઓ 

ભરત-ગ ૂથંણ ૩૩ ડૉ. રૂલચતા શાિ 
 

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : 
કાયસક્રમન ું નામ કાયસક્રમન ું સ્તર 

(આંતરરાષ્રીય, 

રાષ્રીય, પ્રાદેવશક) 

તારીખ આયોજક ભાગ લીિેલ 
વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
વશુ ુ(ભાઈઓ) રાષ્ટ્રીય 20-02-2018 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 

આયોત્જત આંતર 
વિશ્વવિદ્યાલય રમતસ્પધાા 

2 

ચેસ (ભાઈઓ) રાષ્ટ્રીય 20-02-2018 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત આંતર 

વિશ્વવિદ્યાલય રમતસ્પધાા 

1 

રમતોત્સિ પ્રાદેવશક 26-01-2018 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 6 

યિુામિોત્સિ સ્થાવનક 
20-02-2018 

મિાદેિ  દેસાઈ સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

9 

"IGNITE- 2018" પ્રાદેવશક 24-02-2018 
CMPICA, Charusat, 

Changa 
4 

"Tech 
Kaushalya - 

2018"  

પ્રાદેવશક 
27 & 28 Feb. 

2018 

Department of Com-

puter Science Rollwala 

Computer Center, Guja-

rat University 

6 

આં.રા. મહિલા 
હદિસ વનવમિ ે

આયોત્જત રાષ્ટ્રીય 
પહરસિંાદ અન ે
લલેખકા સમંલેન : 

'રૂ્ઈ મળેો' 

સ્થાવનક 08-03-2018 ગજુરાતી વિભાગ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ 

2 

 

 ૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : - 
 ૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 
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૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય 
પરીક્ષાઓની માહિતી : - 

 ૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ 
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય 

કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

1. સોમ્પયા અવનલ વસિંઘ 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત 
રમતોત્સિ 2018 - બેડવમન્ટન - 

પ્રાદેવશક 

પ્રથમ વિજેતા ટીમ - 
પ્રમાણપત્ર 

2. આકાશ નરેન્િભાઈ પ્રજાપવત 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત 
યિુામિોત્સિ - ત્િહરત અલભનય 

- સ્થાવનક 

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

3. કૃણાલી બાલભુાઈ પટેલ 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - 

પ્રાચીન ભજન - લોકગીત - 
સ્થાવનક 

પ્રથમ વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

4. 
 

કૃણાલી બાલભુાઈ પટેલ 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ – 

સમિૂગાન - સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

5. 
 

હિશ્નાબેન હદનેશભાઈ લાડ 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ – 

રંગોળી - સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

6. 
 

હડનલબેન રમણભાઈ આહિર 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - 

સમિૂગાન- સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

7. 
 

ધવમિષ્ટ્ઠા હિિંમતભાઈ પ્રજાપવત 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - 

માઈમ- સ્થાવનક 

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

8. 
 

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - ત્િહરત 

અલભનય- સ્થાવનક 
 

પ્રથમ વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

9. 
 

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા 
મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - 

માઈમ- સ્થાવનક 

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

10. 
 

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા 
મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - 

સમિૂગાન- સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 
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ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ 
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદેવશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય 

કે્ષતે્ર મેળિેલ વસદ્ધિ 

11. 
 

વિશાલકુમાર મનજીભાઈ 
લખાણી 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ – 

લચત્રકળા - સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

12. 
 

અવનલ રવતલાલ કણઝહરયા 
મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ – માઈમ 

સ્થાવનક 

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

13. 
 

વપ્રયકંાકુમારી જગદીશભાઈ 
પટેલ 

મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
આયોત્જત યિુામિોત્સિ - મિેંદી- 

સ્થાવનક 

તતૃીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

14. 
 

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા 

Department of Computer Science 

Rollwala Computer Center, Gu-

jarat University State level Event  

"Tech Kaushalya - 2018" - Web- 

O- Mania -પ્રાદેવશક 

વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

15. ભાવિન જયવંતભાઈ ટાકં 

Department of Computer Science 

Rollwala Computer Center, Gu-

jarat University State level Event  

"Tech Kaushalya - 2018" - Web - 

O- Mania - પ્રાદેવશક 

વિજેતા - પ્રમાણપત્ર 

 ૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત 

ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક - - 

૨. અનસુ્નાતક 24 રૂ. 1,20,000/- 
૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

 ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત :   - 
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવવૃત્ત : 
ક્રમ સ્તર (કક્ષા) ક લ વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.) 
૧. સ્નાતક - - 

૨. અનસુ્નાતક (GVPCSAA* દ્વારા 
વ્યાજમકુ્ત લૉન) 

એમ.સી.એ. સત્ર - 3ની 
3 વિદ્યાથીની 

રૂ. 24000/- (માથાદીઠ 
રૂ. 8000/- 

૩. એમ.હફલ. - - 

૪. પીએચ.ડી. - - 

* Gujarat Vidyapith Computer Science Alumina Association 



172 

 

 

 ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement)  :  

 

  ૧૫.૧  પહરસર અંતગસત વનય ક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 
 

સુંપકસ  સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા 
(No. of Organization Vis-

ited) 

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of Students Participated) 

વનય ક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા  

(No. of Student Placement) 

14 40 29 
  

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનય ક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : 
 

S.No. વિદ્યાર્થીન ું નામ વનય ક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સારે્થન ું 
વિિરણ 

૧. પ્રણિ ભાિસાર સેપ રેની 
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ  : મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ ટેક્નૉલોજી 

 

૨. વિભાગન ું નામ  : યસુીક વિભાગ, અમદાિાદ 

 

૩. અધ્યાપકોની માહિતી : 
ક્રમ નામ  જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ 

૧. શ્રી ધમને્િ બી. કડીઆ 

પીએચ.ડી. 
અધ્યક્ષ 

૧. બેલઝક ઇલેક્રોવનક્સ ઍન્ડ મેઝહરિંગ ઇન્સ્ુમેન્્સ 

૨. હડત્જટલ ઇલેક્રોવનક્સ ઍન્ડ સહકિ્સ 

 

૨. 
 

શ્રી કેતનભાઈ એસ. કલ્લૈયા 
B.Tech. 

ઇલેક્રોવનક્સ ટેક્ક્નવશયન 

૧. કમ્પ્યટૂર મરામતની કામગીરી 
૨. વિદ્યાથીઓન ેપ્રત્યક્ષ તાલીમ 

 

૩. 
 

શ્રી જીતેન્િભાઈ ડી. મેિાડા 
I.T.I. 

ઇલેક્રોવનક્સ ટેક્ક્નવશયન 

૧. બેલઝક ઇલેક્રોવનક્સ સૈદ્ધાવંતક અને  પ્રાયોલગક કાયા 
૨. ઉદ્યોગ 

૩. ઇલેક્રોવનક્સ સાધન મરામત કાયા 
૪. 
 

 

શ્રી કેયરુભાઈ કે.ભટ્ટ 

I.T.I. B.A. 

ઇલેક્રોવનક્સ ટક્ક્નવશયન 

૧. સોલર ટેક્નોલોજી સૈદ્ધાવંતક અને પ્રાયોલગક કાયા 
૨. સોલર મરામત અને ઊજાા પાકા  
૩. ઉદ્યોગ 

૫. 
 

 

શ્રી નયનકુમાર સી.જોષી 
ગ્લાસલલોઇંગ 

ગ્લાસલલોઇંગ ટેક્ક્નવશયન 

૧. ઉદ્યોગ વિભાગ. 
૨. ગ્લાસ લલોઇંગ મરામત કાયા 

૬. શ્રી લબવપન ટી. પરમાર 

સ્નાતક MCSE CCNA 

અધ્યાપક 

૧. કમ્પ્યટૂર િાડાિેર એન્ડ પેહરફીરલ્સ 

૨. ઓપરેહટિંગ વસસ્ટમ ઍન્ડ ડાઇગ્નોસ્ટીક રુ્લ્સ 

3. નેટિકા એસેન્ન્ટયલ્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ 

૪. ઓપરેહટિંગ વસસ્ટમ એડવમવનસ્રેશન 

 
 

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો 
(અ) િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર - ૧મા ંપ્રિેશ મળેિનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા (સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :     ૩ 

 િષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંસત્ર-૧ની સત્રાતં પરીક્ષામા ંબસેનાર વિદ્યાથીઓની સખં્યા(સ્નાતક/અનસુ્નાતક) :૩ 
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(બ)  
 

ક્રમ 

 

અભ્યાસક્રમન ું 
નામ 

વિદ્યાર્થીઓ 

ભાઈઓ બિનેો ક લ અન સચૂિત 
જાવત 

અન સચૂિત 
જનજાવત 

અન્ય 
પછાતિગસ 

શારીહરક 
વિકલાુંગ 

સામાન્ય ક લ 

૧. અનસુ્નાતક 
હડ્લોમા ઇન 
કમ્પ્યટૂર 
િાડાિેર ઍન્ડ 
નેટિહકિંગ 

૩ ૦ ૩ ૧ 0 0 0 ૨ ૩ 

૨. પ્રમાણપત્ર 
કમ્પ્યટૂર 
િાડાિેર એન્ડ 
નેટિહકિંગ 

૩૪ ૨ ૩૬ ૭ ૨ ૪ 0 ૨૩ ૩૬ 

૩. 
 
 
 

 

સોલર 
ફોટોિોલ્ટીક 
ટેક્ક્નવશયન 
અભ્યાસિમ 

૯ 0 ૯ ૧ 0 ૧ 0 ૭ ૯ 

 

૫.   વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની  માહિતી :- 
૬.   વિભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસુંિાદ / કાયસશાળા : 
ક્રમ કાયસક્રમન ું નામ (આંતરરાષ્રીય/ 

રાષ્રીય/પ્રાદેવશક વિર્ય તારીખ 
ભાગ 

લેનારની 
સુંખ્યા 

કાયસશાળા 
૧ શ્રી ખાલીદભાઈ પ્રાદેવશક SMPS 

૨૧, ૨૨ હડસેમ્પબર- 
૨૦૧૭ 

૨૩ 

૨ ત્જજ્ઞાબેન શાિ પ્રાદેવશક PRINTER 
૧૧, ૧૨, ૧૩ 

હડસેમ્પબર - ૨૦૧૭ 
૨૩ 

૩ ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ 
કાયાિમ 

પ્રાદેવશક ઇલેક્રોવનક્સ-ઇલેન્ક્રકલ 
૨૪-૪-૧૭ થી 
૨૬-૪-૧૭ 

૮ 

૪ ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ 
કાયાિમ 

પ્રાદેવશક સોલર હરપેહરિંગ 
૨૭-૪-૧૭ થી 
૨૯-૪-૧૭ 

૮ 

૫ ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ 
કાયાિમ 

પ્રાદેવશક સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ 
૧૫-૫-૧૭ થી 
૧૮-૫-૧૭ 

૬ 

૬ ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ 
કાયાિમ 

પ્રાદેવશક ગિૃઉદ્યોગ 
૧૭-૫-૨૦૧૭ થી 
૧૯-૫-૨૦૧૭ 

૪ 

૭ ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ પ્રાદેવશક કાતંણ વશલબર 
૨૦-૪-૨૦૧૭ થી 
૨૪-૪-૨૦૧૭ 

૪ 

૮ ઓપન ઑહફસ તાલીમિગા પ્રાદેવશક ઓપન ઓહફસ 
૨૭-૪-૨૦૧૭થી 
૧૦-૫-૨૦૧૭ 

૧૮ 
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૭. વિભાગનાએડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મ લાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી: 
મ લાકાતી અધ્યાપક 

૧ ઉદયભાઈ યાદિ લીનક્ષ એડવમવનસ્રેશન 
૧૩,૧૫,૧૬,૧૭,૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૩,૨૬ 

ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૮ 

૮. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 
ક્રમ તજ્જ્ઞન ું નામ વિર્ય તારીખ 

૧ શ્રી લાલ ઝા સોલર વિશેની માહિતી ૧૨-૩-૨૦૧૮ 

૯. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 
૧૦. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ  : -  

૧૧. વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન  :  - 
૧૨. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations): 

રાષ્રીય 

આનદં મેળો તા. ૨૪-૨-૨૦૧૮ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ મેળામા ંવિભાગે 
આયોજન કરેલ 

 

 

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :  

૧૪. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ          
 રકમ : - 
૧૫. એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

 (IPR)etc.)/:  - 
 

૧૬. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવવૃત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮) 
 ૧૬.૧ પદયાત્રા : 

ટ કડી નુંબર અધ્યાપકન ું નામ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા ગામનાું નામ 

 

૧ 

 

શ્રી ધમેન્િભાઈ કડીઆ 

 

૩ 
કોબા,  સઘુડ,  નભોઈ,  અંબાપરુ 
ત્જ. ગાધંીનગર 

૧૬.૨ અચભમ ખતા કાયસક્રમ : 
અલભમખુતા વશલબરનુ ંઆયોજન તા. ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ થી ૬-૦૭-૨૦૧૭ સધુી કરિામા ંઆવ્યુ ં   
િત ુ.ં 

૧૬.૩ ઉદ્યોગ : 
નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 

સુંખ્યા 
અધ્યાપકન ું નામ 

૧ ઇલેક્રોવનક્સ 
 

૧૪૬ શ્રી જીતભુાઈ મેિાડા 
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નુંબર ઉદ્યોગ પ્રવવૃત્ત વિદ્યાર્થીઓની 
સુંખ્યા 

અધ્યાપકન ું નામ 

૨ સોલર 
 

૩૭ શ્રી કેયરુભાઈ ભટ્ટ 

૩ કમ્પ્યટૂર િાડાિેર 
 

            ૮ શ્રી કેતનભાઈ કલ્લૈયા 

૪ અંબર કાતંણ 
 

૨૧૦ શ્રી ભપૂતવસિંિ સરિૈયા 

૫ ગિૃઉદ્યોગ 
 ૭૦ શ્રી ભપૂતવસિંિ સરિૈયા 

૬ ન્સ્કન વપ્રન્ન્ટિંગ 
 ૪૫ શ્રી નયન જોષી 

૭ ગ્લાસ લલોઇંગ  ૧૦ શ્રી નયન જોષી 

૮ િસ્તકલા 
           ૭૨ સરું્ક્તાબેન 

૯ િાઉસ િાયહરિંગ 
 ૩૪ શ્રી લીમ્પબાભાઈ 

૧૦ પહરસર જાળિણી 
 ૩૬ શ્રી અભભુાઈ રબારી 

૧૧ બાગાયત ૨૫ ગિૃપવત  જયેશભાઈ 

૧૨ બાગાયત ૪૩ ગિૃમાતા  શોભનાબેન 

૧૩ િેચાણ વ્યિસ્થા 
 ૧૩ પ્રિીણકુમાર ઔહદચ્ય 

૧૪ િેસ્ટ રુ્ બેસ્ટ ૧૪ કમલેશભાઈ પટેલ 

૧૪ ઝાડુ ઉદ્યોગ ૪૧ જયેશભાઈ 

 ૧૫ આકાાઇિ ૩૩ લબિંદુબેન જોષી 

૧૬ ગ્રથંાલય વ્યિસ્થાપન ૧૫ પકંજ મિાડીક 

૧૭ હરપોટા રાઈહટિંગ ૧૦ પવુનતાબેન િણે 

૧૬.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :  - 
 ૧૬.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : - 
 ૧૬.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પ રસ્કાર : - 

૧૬.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરેલ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA 

અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : - 
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૧૬.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદેવશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ: 
 ૧૬.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવવૃત્તની માહિતી : 
  ૧૬.૯.૧  સસં્થા દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવવૃિ  : - 
  ૧૬.૯.૨  રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવવૃિ : - 

૧૬.૯.૩  અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવવૃિ : - 

૧૭. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનય ક્ક્ત  વિિરણ (Student Placement)  :  

 ૧૭.૧  પહરસર અંતગાત વનયકુ્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : - 

 ૧૭.૨ પહરસરની બિાર વનયકુ્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : - 

૧૮. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમાું પહરસરમાું આિેલ ઔદ્યોચગક તાલીમ આપિાન ું કાયસ વિવિિ ઉદ્યોગો દ્વારા 
વિદ્યાર્થીઓને આપિામાું આિે છે. જે નીિે મ જબ છે : 

 (૧) ઈલેક્રોવનક્સ ઉદ્યોગ :  
ગાધંી એકાદશ વ્રત ઘહડયાળ બનાિિી તથા તેનુ ં મરામતનુ ં કામ કરિામા ં આિે છે.                                
વિજ્ઞાન કેન્િના પ્રોજેક્ટના મરામતનુ ંકામ વિદ્યાથીઓ દ્વારા બઝેીક ઇલેક્રોવનક્સની પ્રાથવમક જાણકારી અને 
પહરસરમા ંઆિલે અલગ અલગ વિભાગોમા ંઈલેન્ક્રકલ િસ્તઓુનુ ંમરામત કામ વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામા ં
આિે છે. પહરસરમા ં અન્ય પ્રવવૃતઓ જેિી કે િાલીવમલન કુહટર, કન્યા છાત્રાલય, બટુ-ચપંલન ુ સ્ટેન્ડ, 

મ.દે.મિાવિદ્યાલય પહરસરમા ંહદશાસચૂક બોડાના મરામતનુ ંકામ કરિામા ંઆિે છે. 
(૨) સોલર ઉદ્યોગ :  

સોલર વસસ્ટમ જેમા ંસોલર ફાનસ, સોલર સ્રીટ લાઇટ તથા સોલર પાિર ્લાન્ટની સમજણ તથા તેન ે
ઓપરેટ કરિાની સમજણ તથા ઊજાા પાકામા ંસાધનોના મરામત અને સફાઈનુ ંકાયા અને પહરસર પર 
લાગેલા ંસાધનો જેમ કે સોલર સ્રીટ લાઇટ, સોલર પાિર ્લાન્ટ,  સોલર િોમલાઇટ તથા સ્રીટ લાઇટમા ં
મરામત તથા સફાઈની કામગીરી તથા બેટરીમા ંપાણી તથા મરામતના કામની સમજ. 

(૩) િાઉસ િાયહરિંગ ઉદ્યોગ :  
વિદ્યાથીઓને ઇલેન્ક્રકલ રસોઈઘરમા ંઅને ઘરમા ંચાલતા ઇલેન્ક્રકલ ઉપકરણોના મરામતનુ ંકામ અને   
ઊજાા કેિી રીતે બચાિી શકાય તેની જાણકારી અને કુદરતી રીતે ઊજાાના સ્રોતનો િધારે િપરાશ અને 
િીજળીશોકથી થતા અકસ્માતોના વનિારણ માટેની જાણકારી આપિામા ંઆિે છે. 

(૪) અંબર-કાુંતણ ઉદ્યોગ :  
વિદ્યાથી કાતંણ દ્વારા સ્િાિલબંન, એકાગ્રતા, શ્રમનુ ંગૌરિ સમજે તથા કાપડ િણાટ દ્વારા સ્િાિલબંનનુ ં
ગૌરિ અનભુિ કરે એિો પ્રયત્ન કરે છે. િાથરૂમાલ, બગલથેલા જેિી  િસ્તઓુ બનાિિાની વિદ્યાથીઓને 
તાલીમ આપિામા ંઆિે છે. 

(૫) ગિૃઉદ્યોગ :-  
વિદ્યાથી તથા સમાજમા ંજરૂહરયાતિાળા લોકોને સ્િાિલબંન તરફ લઈ જિાનુ ંતથા એમનામા ં  

સ્િરોજગારી પામિા માટે પ્રયત્ન કરે છે,. ગિૃઉદ્યોગમા ંનિાિાના સાબ,ુ  હડટજને્ટ પાઉડર, િેસેલલન, બામ,  

કોલ્ડિીમ,  હફનાઈલ,  િને્ડિોશ, નેચરલ િરેઓઇલ, મીણબિી જેિી િસ્તઓુની તાલીમ આપિામા ંઆિે છે. 
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(૬) િસ્તકલા ઉદ્યોગ :  
વિદ્યાથીઓને િેસ્ટ કાગળમાથંી બેસ્ટ િસ્તઓુ, ફાઈલો, ફોલ્ડર, રાઈહટિંગ પડે, કાડા, કિર ફૂલદાની,  ડસ્ટબીન, 

પેનસ્ટેન્ડ જેિી િસ્તઓુ બનાિિાનુ ંકામ વશખિાડિામા ંઆિે છે. 
(૬) િાુંસકાયસ ઉદ્યોગ :  

વિદ્યાથીઓને િાસંમાથંી પનેસ્ટેન્ડ, રે, ફ્લાિર પોટ,  કી-ચેન, િરે વપન , કપ જેિી િસ્તઓુ બનાિિાનુ ંકામ 
વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

(૭) પહરસર જાળિણી ઉદ્યોગ :  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમા ંસીઝન પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના ંફૂલછોડ લગાિિા તથા તેની દેખભાળ 
કરિા તથા વકૃ્ષરોપાનુ ં રક્ષણ,  કેમ્પપસ સશુોભનન ુ કાયા, ગ્રીન કેમ્પપસ બનાિિાનુ ં તથા પયાાિરણલક્ષી 
બનાિિાનો િતે ુછે. 

(૮) કમ્પ્યટૂર મેન્ટેનન્સ ઉદ્યોગ  : 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસર તથા ગ્રામ સેિા કેન્િોમા ંઆિેલ કમ્પ્યટૂરના મેન્ટેનન્સન ુકામ વિદ્યાથીઓને 
વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

(૯) ઝાડ  ઉદ્યોગ :  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ કેમ્પપસમા ંસાફસફાઈના કાયા માટે વિદ્યાથીઓને ઝાડુ બનાિિાની તાલીમ શ્રી જયેશભાઈ 
દ્વારા આપિામા ંઆિે છે. 

(૧૦) િેિાણ વ્યિસ્ર્થા ઉદ્યોગ :  

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમા ંઆિેલ બધા જ વિભાગો અને સ્ટાફ ક્િાટાસામા ંરિતેા સિેકોને જે કંઈ પણ 
ઉદ્યોગની િસ્તઓુ બનાિી િોય તે િસ્તઓુની જાણકારી અને એને ઓડાર મજુબ પિોંચાડિાન ુકાયા આ 
ઉદ્યોગ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. 

(૧૧) બાગાયત ઉદ્યોગ :  

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ કેમ્પપસમા ંઆિેલ બગીચાનો રખરખાિ અને શાકભાજી ઉગાડિાનુ ંકાયા તથા બાગાયતને 
લગતુ ંકામ વિદ્યાથીઓને વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

(૧૨) ગ્લાસ ધલોઈંગ ઉદ્યોગ :  

વિદ્યાથીઓને કાચમાથંી બનતી િસ્તઓુ બનાિિાન ુકાયા વશખિાડિામા ંઆિે છે. જેમ કે કાચની રે, કાચના 
ફૂલ, કાચના ંરમકડા,ં કાચંના રેંહટયા જેિી વિવિધ િસ્તઓુ બનાિતા વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

(૧3) સ્ક્રીન વપ્રનન્ટિંગ ઉદ્યોગ :   
વિદ્યાથીને ફાઈલ વપ્રન્ન્ટિંગ, લટેરપેડ, કાડા પર વપ્રન્ન્ટિંગનુ ંકાયા વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

(૧૪) ગ્રુંર્થાલય વ્યિસ્ર્થાપન ઉદ્યોગ :  
વિદ્યાથીને ગ્રથંાલયમા ંપસુ્તકોના રખરખાિ અને જાળિણી વિશેની માહિતી આપિામા ંઆિે છે. 

(૧૫) હરપોટસ  રાઇહટિંગ ઉદ્યોગ :  

પત્રકારત્િના વિદ્યાથીઓને પવુનતાબને દ્વારા કેમ્પપસમા ંવિવિધ િસ્તઓુની માહિતી લેિી તથા તેના વિશે હરપોટા 
આપિાનુ ંકામ વશખિાડિામા ંઆિે આિે છે. 
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(૧૬) િેસ્ટમાુંર્થી બેસ્ટ ઉદ્યોગ :   
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમા ં આિેલ વિવિધ નકામી િસ્તઓુમાથંી નિી િસ્તઓુ બનાિિાનુ ં કામ   
વશખિાડિામા ંઆિે છે. 

૧૮.૧. સોલર અભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓને સપુરનોિા ટેક્નોલોજી - િલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે સોલર પ્રોજેક્ટ   
        બતાિિા  તા. ૧૫-૩-૨૦૧૮ના રોજ લઈ ગયલે. 
૧૮.૨ સોલર અભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓને ઇન્ડન્સ્રયલ વિલઝટ માટે  લીંચ - મિસેાણ તા. ૨૬-૩-૨૦૧૮ના રોજ 

લઈ ગયલે અને ટોપસન એનજી લલ. સોલર પેનલ મેન્યફેુક્ચહરિંગની કામગીરી બતાિી. 
૧૮.3 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસર પર આિેલ સોલર ઊજાા પ્રકલ્પને બિારથી આિતા વિલઝટરને દેખાડિાનુ ં             
       કામ યસુીક વિભાગ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. 
૧૮.૪ મરામત કાયસ :-  

(૧)  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમા ંઆિેલ વિવિધ સૌર ઊજાા ઉપકરણો(સાધનો)ના મરામતનુ ંકાયા યસુીક 
વિભાગ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. 

(૨)    િષા દરમ્પયાન મરામત કરેલ કમ્પ્યટુરની સખં્યા -  ૯૫૦ 

           િષા દરમ્પયાન મરામત કરેલ વપ્રન્ટરની સખં્યા   -  ૧૦૦ 

           િષા દરમ્પયાન મરામત કરેલ સ્કેનર સખં્યા       -  ૨૫ 

  (૩)  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમા ંઆિેલ અલગ-અલગ વિભાગોના ઇલેન્ક્રક ઉપકરણો (સાધનો)ના 
મરામતનુ ંકાયા યસુીક વિભાગ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

ક
ક-1

1 સુંજય મકવાણા આંતરરાષ્ટ્રિય આંતરરારિીય 

પરરસુંવાદ
ડૉ. બાબાસાહબે 

આંબેડકર ઓપન 

 શનવશસિટી, અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 14-10-2017 15-10-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ર્ાુંધી  ર્ીન સારહત્ય 

પર ર્ાુંધીશવચારનો 
પ્રિાવ

2 સુંજય મકવાણા આંતરરાષ્ટ્રિય
હને્રી ડેશવડ થોરો 
અને િારતીય 

શવચાર
મરહલા ગ ર ક ળ, 

પોરબુંદર સ્થાશનક 17-02-2018 17-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

હને્રી ડેશવડ થોરો અને 

ર્ાુંધીશવચાર

3 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય જૂઈ મેળો અને 

લેભખકા સુંમેલન
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ અને અન્ય 

સુંસ્છા
શવશ્વશવદ્યાલય 08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

4 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય બૌદ્ધ ધમગ એવું ડૉ. 
આંબેડકરજી

ડૉ. બાબાસાહબે 

આંબેડકર ઓપન 

 શનવશસિટી, અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 14-04-2018 14-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ડૉ. આંબેડકર  ું 
ધમગમુંથન અને બૌદ્ધ 

ધમગ

5 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય
શ્રીકૃરણ પ્રણામી 
સુંપ્રદાયઃ તત્ત્વ અને 

તુંત્ર

અભખલ િારતીય 

સારહત્ય પરરર્દ અને 

અન્ય સુંસ્થા
સ્થાશનક 28-04-2018 29-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

મહામશત પ્રાણનાથના 
પદોમાું તત્ત્વદનગ

6 DR. kanubhai vasava રાષ્ટ્રિય   'જ્ઞાનસત્ર'
ગ જરાતી સારહત્ય 

પરરર્દ, અમદાવાદ રારિીય 23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

7 Dr. kanubhai vasava આંતરરાષ્ટ્રિય
Language, 

Literature & 

Nationalism

Gujarat sahitya 

Academy, 

Gandhinagar

આતરરારિીય 24-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

રારિવાદના દોડમાું 
આરદવાસી િાર્ાઓ  ું 
સ્થાન

8 DR.kanubhai vasava રાષ્ટ્રિય લેભખકા સુંમેલન જૂઈ 

મેળો

ગ જરાતી શવિાર્, 

ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ અને 

ગ જરાતી સારહત્ય 

અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર

રારિીય 08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

9 ડૉ. ધ્વશનલ પારેખ રાષ્ટ્રિય
આર્ટગસ ઇન 

ભલટરેચર, કલ્ચર 

એન્ડ રહસ્િી

ગ જરાતી શવિાર્, વીર 

નમગદ સાઉથ ગ જરાત 

 શનવશસિટી,  રત.

શવશ્વશવદ્યાલય 15-09-2017 16-09-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

સાુંપ્રત ગ જરાતી 
નાટકો અને સમાજ

10 ડૉ. ધ્વશનલ પારેખ પ્રાદેશિક પ્રકારોત્સવ ગ જરાતી સારહત્ય 

પરરર્દ, અમદાવાદ રાજય 16-12-2017 16-12-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત નાટક

11 ડૉ. ધ્વશનલ પારેખ રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી સારહત્ય 

પરરર્દ અશધવેિન
ગ જરાતી સારહત્ય 

પરરર્દ, અમદાવાદ રારિીય 23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

ભષાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા
ગજુિાતી
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

12 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય આંતરરાષ્ટ્રિય

The Journey of 

Indian Languages 

: Perspectives on 

Culture and 

Society

ડૉ. બાબાસાહબે 

આંબેડકર ઓપન  શન. 

અમદાવાદ
સ્થાશનક 14-10-2017 15-10-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

13 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય કાન્ત : પયગવલોકન
સારહત્ય અકાદમી, 
રદલ્હી અને ગ જરાતી 
સારહત્ય પરરર્દ

સ્થાશનક 16-09-2017 16-09-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત કાન્તની કશવતા

14 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય અશધવેિન ગ જરાતી સારહત્ય 

પરરર્દ રારિીય 23-12-2017 25-12-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

િારતીય સારહત્યમાું 
રારિીય અસ્સ્મતા

15 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય
ફકીર મોહન, 

ઇષ્ટ્ન્ડયન રેનેસાુંઝ 

એન્ડ રીલેવન્સ ઓફ 

ભલટરેચર

શવશ્વિારતી, 
િાુંશતશનકેતન, પશિમ 

બુંર્ાળ
રારિીય 22-01-2018 23-01-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ફકીર મોહન 

સેનાપશતના 
સમકાલીન કશવ નમગદ

16 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય
શ્રી ક.મા.  નિી : 
બ  આયામી 
વ્યસ્ક્તત્વ

વીર નમગદ દક્ષીણ 

ગ જરાત  શન.  રત રાજય 10-02-2018 10-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

 નિીના પત્રોમાુંથી 
પ્રર્ટ થત ું  નિી  ું 
વ્યસ્ક્તત્વ

17 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम वयम
ડૉ. બાબાસાહબે 

આંબેડકર ઓપન  શન 

અને ગ જરાત સારહત્ય 

અકાદમી
સ્થાશનક 13-04-2018 14-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

બાબાસાહબે આંબેડકર 

અને રારિ શનમાગણ

18 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય પ્રાદેશિક વ્યાખ્યાનમાળા
ગ જરાતીનો અધ્યાપક 

સુંઘ અને એન એસ 

પટેલ કૉલેજ આણુંદ
રાજય 28-08-2017 28-08-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

કલ્પન, પ રાકલ્પન, 

પ્રશતક

19 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રિય ભચ   મોદી  ું ર્ઝલ 

સારહત્ય

ગ જરાત સારહત્ય 

અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર 

અને શવવેકાનુંદ કૉલેજ 

ઓફ કોમસગ, અમદાવાદ
સ્થાશનક 15-02-2018 15-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

20 બળદેવિાઈ મોરી પ્રાદેશિક
State Level 

Syllabus Review 

Seminar

Birsa Munda Tribal 

University Rajpipala
શવશ્વશવદ્યાલય 16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

21 બળદેવિાઈ મોરી રાષ્ટ્રિય
રારિીય પરરસુંવાદ 

અને લેભખકા 
સુંમેલનઃ 'જૂઈ મેળો'

ગ જરાતી શવિાર્, 

ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

22 બળદેવિાઈ મોરી આંતરરાષ્ટ્રિય
Henry David 

Thoreau and 

Indian Thought

Grukul mahila Arts 

and Commerce 

College Porbandar

રાજય 17-02-2018 17-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Henry David 

Thoreau ane 

Gandhivichar

23 બળદેવિાઈ મોરી આંતરરાષ્ટ્રિય
Language, 

Literature and 

Nationalism 

Gujarati Sahitya 

Academy, 

Gandhinagar

સ્થાશનક 24-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ગ જરાતી સારહત્યમાું 
રારિીય અસ્સ્મતા

24 બળદેવિાઈ મોરી રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम वयम ्
Dr. babashaeb 

Ambedkar Open 

University

સ્થાશનક 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Kantilal Manilal 

Shahna Sahityama 

Rastriy Chetna

ક-2

25 ड . गलजी भाटिया રાષ્ટ્રિય पाश्चात्य काव्यशास्त्र टिन्दी भवन , स रा. 
ववश्वववधालय ,राजक ि શવશ્વશવદ્યાલય 20-09-2017 20-09-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

आई. ए.ररचर्ड्स का 
मूल्य ससधधाांत

26 ડો. રે્લજી િારટયા રાષ્ટ્રિય પાિાત્ય કાવ્યિાસ્ત્ર
િાર્ા સારહત્ય રહન્દી 
શવિાર્ સૌરા.  શન. 

રાજકોટ
શવશ્વશવદ્યાલય 20-09-2017 20-09-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

આઈ.એ.રરચડગસ કા 
લૂ્ય શસધ્ધાુંત

27 ડો.રે્લજી િારટયા રાષ્ટ્રિય દભલત સારહત્ય અને 

સમાજ સુંદિગ
સી.એન.આટગસ એન્ડ 

બી.ડી. કોમસગ કોલેજ, 

કડી
સ્થાશનક 20-12-2017 20-12-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

દભલત જીવન કેષ્ટ્ન્િત 

રફલ્મ એક અધ્યયન

28 જયોશત લામ્બા રાષ્ટ્રિય साटित्य क नए 

स न्दयश्ास्त्तर

Gujarat University 

Ahmedabad and 

Hindi Sahitya 

Acadamic 

Gandhinagar

રાજય 27-03-2018 28-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

आटदवासी ववमशः् 
अवधारणा और 

आन्द लन

29 જયોશત લામ્બા આંતરરાષ્ટ્રિય Veda  Upanishad

Gujarat Law 

Society's B.D. 

College, 

Ahmedabad and 

Arya Samaj, Thaltej

રાજય 20-01-2018 21-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત वद और उपननषद

30 જયોશત લામ્બા રાષ્ટ્રિય
70व ां अधधवशनः 
नतरूपनत (आन्र 

प्रदश)

टिन्दी साटित्य 

सम्मलन प्रयाग રારિીય 08-03-2018 10-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

राष्ट्रभाषा टिन्दी और 

उसका भववष्ट्य

િીન્દી

182



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

31 જયોશત લામ્બા રાષ્ટ્રિય
ब धद धम ्एवां डॉ. 
बाबासािब 

आांबडकरजी

Dr. Babasaheb 

Ambedkar Open 

University 

Ahmedabad and 

Gujarat Sahitya 

Academy, 

Gandhinagar

રાજય 14-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Bouddh Dharm ka 

Sahitya

32 ડૉ. જસવુંતિાઈ પુંડયા આંતરરાષ્ટ્રિય टिन्दी साटित्य का 
ईनतिास

टिन्दी भवन, स राष्ट्र 

युननवससि्ी राजक ि રાજય 07-04-2017 08-04-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

33 ડૉ. જસવુંતિાઈ પુંડયા રાષ્ટ્રિય टिन्दी व्यांग्य साटित्य टिन्दी भवन, स राष्ट्र 

युननवससि्ी, राजक ि રાજય 28-02-2018 28-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ
ક-3

34 અમરેન્િ પાુંડે રાષ્ટ્રિય

Gandhi and Time-

Binding: Interface 

Between 

Principles and 

Practices

Balvant Parekh 

Centre for GS and 

OHS and Institute 

of Policy Research 

and International 

Studies, M.S. 

University of Baroda

રારિીય 23-01-2018 24-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

35 ડૉ. અત લક માર એમ. પરમાર રાષ્ટ્રિય

Gandhi and Time-

Binding: Interface 

Between 

Principles and 

Practices

Balvant Parekh 

Centre for General 

Semantics and 

Institute of Policy 

research and 

International 

Studies, The M.S. 

Uni. of Baroda

શવશ્વશવદ્યાલય 23-01-2018 24-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gandhian Concept 

of Indian Village: A 

Dalit Literary 

Perspective

36 ડૉ. અત લક માર એમ. પરમાર આંતરરાષ્ટ્રિય

Transnationalism, 

Culture and 

Diaspora in the 

Era of 

Globalisation

Centre for Study of 

Diaspora, Central 

University of Gujarat

શવશ્વશવદ્યાલય 21-02-2018 23-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Portrayal of 

Expatriate 

Immigrant 

Sensibility in 

Bharati Mulherjees 

Jasmine

અંગે્રજી
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

37
ડૉ. રદવ્યેિક માર દેવેન્િપ્રસાદ 

િટ્ટ આંતરરાષ્ટ્રિય

The Journey of 

Indian 

Languages: 

Perspectives on 

Culture and 

Society

Baba Saheb 

Ambedakar Open 

University, 

Ahmedabad and 

Indira Gandhi Open 

University, 

Ahmedabad

રાજય 14-10-2017 15-10-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Ramu 

Ramnathan’s 
Mahadevbhai(1892

-1942): A Social 

and Political 

Commentary 

through the Multi-

Layered Tapestry 

of Suggestions

38
ડૉ. રદવ્યેિક માર દેવેન્િપ્રસાદ 

િટ્ટ આંતરરાષ્ટ્રિય

31st International 

Conference on 

“Interpreting India-
Canadian Echoes 

of Voices”

VBT’s Institute of 
Arts and 

Humanities and 

IACS (A Constituent 

College of C U 

Shah University)

રાજય 29-03-2018 30-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Rupi Kaur's The 

Sun And her 

Flowers: A 

masterpiece of 

Self Exploration in 

the foreign land

ખ
ખ-1

39 કૈલાસિાઇ િાુંતારામિાઇ િોયે રાષ્ટ્રિય Current Problems 

in Tribal Society

A.G.C.U. Adivasi 

Adyapak Mandal & 

Arvali janjivan

સ્થાશનક 20-08-2017 20-08-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

આરદવાસીઓના 
જ ુંર્લ-જમીનના પ્રશ્નો

40 કૈલાસિાઇ િાુંતારામિાઇ િોયે રાષ્ટ્રિય
Fundamental 

Constitutional 

Rights of Adivasi

અભખલ ગ જરાત કોલેજ 

અને  શનવશસિટી 
આરદવાસી અધ્યાપક 

મુંડળ
રાજય 24-02-2018 25-02-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

િારતીય વનનીશત-

કાયદાઓ અને 

આરદવાસીઓના વન 

અશધકાર
ખ-2

41 ડૉ.મોતીિાઈ એચ. દેવ ું આંતરરાષ્ટ્રિય

TheJourney of 

Indian 

Languages: 

Perspectives on 

Culture and 

society 

Dr.Babasaheb 

Ambedkar Open 

Universty, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 14-10-2017 15-10-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ગ જરાતી િાર્ામાું 
રભચત સ્થાશનક 

લોક્દેવતા ર્ોર્ાજીના 
િજનોમાું શનરૂપતી 
સુંસ્કૃશત

42 ડૉ.મોતીિાઈ એચ. દેવ ું રાષ્ટ્રિય ઐશતહાશસક સુંિોધન 

પદ્ધશત
ઈશતહાસ અને સુંસ્કૃશત 

શવિાર્, ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અર્થિાસ્ત્ર

ઈશતિાસ અને સસં્કૃશત
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

43 ઝેનામાબીબી અ  મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય
બૌદ્ધ ધમગ અને 

ડો.બાબાસાહબે 

આંબેડકરજી

ડો.બાબાસાહબે 

આંબેડકર ઓપન 

 શનવસીટી 
અમદાવાદ1

શવશ્વશવદ્યાલય 14-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

જૂનાર્ઢનાું 
બૌદ્ધકાલીન સ્થાપત્યો

44 ઝેનામાુંબીબી અ  મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય
world heritage 

city Ahmedabad; 

community,society 

 and history

dipartment of 

History 

gujaratuniversity,ah

medabad

શવશ્વશવદ્યાલય 24-03-2018 25-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

સાબરમતી આશ્રમ; 

ઐશતહાશસક 

શવહુંર્ાવલોકન

45 ઝેનામાબીબી અ  મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય નવલકથા અને 

ઇશતહાસ

ગ જરાત સારહત્ય 

અકાદમી, સરકારી 
શવનયન કોલેજ 

રાણાવાવ
શવશ્વશવદ્યાલય 03-03-2018 03-03-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

સોમતીથગ ; 
ઐશતહાશસક 

પરરપેક્ષ્યમાું

46 ઝેનામાબીબી અ  મીયા કાદરી પ્રાદેશિક ગ જરાત ઇશતહાસ 

પરરર્દ
એચ.કે.કોલેજ કેમ્પસ, 

અમદાવાદ રાજય 11-03-2018 11-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ર્ોંડલ રાજયની 
િૈક્ષભણક પ્રવશૃતઑ

47 ડૉ. રાજેન્િ આર. જોર્ી રાષ્ટ્રિય
National Seminar 

on Historical 

Research 

Methodology

ઇશતહાસ અને સુંસ્કૃશત 

શવિાર્, ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

48 ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક રાષ્ટ્રિય
National Seminar 

on Historical 

Research 

Methodology

ઇશતહાસ અને સુંસ્કૃશત 

શવિાર્ ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

49 ડૉ.  ુંજાલ િીમડાદકર રાષ્ટ્રિય
National seminar 

on Historical 

Research 

Methodology

ઈશતહાસ અને સુંસ્કૃશત 

શવિાર્, ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

50 ડૉ.  ુંજાલ િીમડાદકર પ્રાદેશિક
ગ જરાત ઈશતહાસ 

પરરર્દ ૨૯ 

અશધવેિન
એચ.કે.કોલેજ કેમ્પસ 

અમદાવાદ સ્થાશનક 11-03-2018 11-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

51 શવક્રમશસિંહ અમરાવત આંતરરાષ્ટ્રિય Why Ecocriticism
શસક્કિમ ર્વનગમેંટ 

કૉલેજ, તા  ુંર્, ર્ુંર્ટોક રારિીય 21-11-2017 23-11-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

प्रकृनत आधाररत 

साटित्य क साांस्त्कृनतक 

एवां राजनीनतक सांदभः्  
नारायण दसाई कृत 

प्रकृनत प्रार्न्ा
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

52 શવક્રમશસિંહ અમરાવત આંતરરાષ્ટ્રિય

The Journey of 

Indian 

Languages: 

Perspective on 

Culture and 

Society 

BAOU, Ahmedabad શવશ્વશવદ્યાલય 14-10-2017 15-10-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

राजस्त्र्ान का बात-

साटित्यः साटित्य की 
इनतिास आधाररत 

ववधा

53 શવક્રમશસિંહ અમરાવત રાષ્ટ્રિય
Rajasthan History 

Congress 32nd 

Session

S S Jain Subodh P 

G College, Jaipur
રારિીય 22-12-2017 24-12-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

19वीां सदी क मवाड़ 

की राजनीनतक-

आधर्क्ी क कनतपय 

पिलूः ग गुन्दा की 
ख्यात पर आधाररत 

अधययन

54 શવક્રમશસિંહ અમરાવત રાષ્ટ્રિય
Literary Traditions 

and Cultures of 

Western India

Dept. of History, 

M.S. University 

Baroda

શવશ્વશવદ્યાલય 14-03-2018 14-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Khyat LIterature : 

History Writing in 

Rajasthan 

between 17th -

19th Century 

ખ-3

55 જીતેન્િ ક. ઢેબરીયા આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Conference on " 

Transnationalism, 

Culture and 

Diaspora in the 

Era of 

Globalization" 

Central University 

of Gujarat, 

Gandhinagar. 

શવશ્વશવદ્યાલય 21-02-2018 23-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Indians In Spain: 

Practices for 

Integration

56 ડૉ.હસ  ખ આર.પુંચાલ આંતરરાષ્ટ્રિય

Indian Diaspora : 

Kinship 

Network,Social 

Structure and 

Contribution in 

Host countries

Cen.for indian 

Diaspora, Dep. of 

Sociology, S.P.Uni., 

V.V.nagar,Gujarat

શવશ્વશવદ્યાલય 14-02-2018 15-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Brain Drain : Socio-

Economic Impact 

on Indian Society

57 ડૉ.મહિેક માર ર્ામીત રાષ્ટ્રિય current problems 

in tribal society

અ.ગ .આ.અ.મુંડળ અને 

અરવલ્લીજનજીવન, 

અમદાવાદ
સ્થાશનક 20-08-2018 20-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

58 ડૉ.મહિેક માર ર્ામીત રાષ્ટ્રિય
Neo-liberalism, 

consumption and 

culture

Dep. of Sociology, 

Lucknow 

University,Lucknow.

શવશ્વશવદ્યાલય 09-11-2017 12-11-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

સમાજમાનવિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

59 ડૉ.મહિેક માર ર્ામીત પ્રાદેશિક
social 

Development and 

Gujarat

GSsociety and  Arts 

college Androkha
સ્થાશનક 10-02-2018 11-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

60 ડૉ.મહિેક માર ર્ામીત રાષ્ટ્રિય
Fundamental 

Constitutional 

Rights of Adivasi

Akhil Gujarat 

College and 

University adivasi 

Teacher's 

Association

સ્થાશનક 24-02-2018 25-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

61 ડૉ.મહિેક માર ર્ામીત રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम वयम ् BAOUniversity, 

Ahmedabad
શવશ્વશવદ્યાલય 13-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ર્
ર્-1

62 સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ પ્રાદેશિક
ગ જરાતી શવર્યના 
અધ્યાપન પ્રયોર્ 

પરરસુંવાદ
માતિૃાર્ા અભિયાન 

િસ્ટ રાજય 21-02-2018 21-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ર્ાુંધીજીના શિક્ષણ 

દિગનમાું પ્રશતભબિંભબત 

માતિૃાર્ા  ું સ્થાન

63 સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ રાષ્ટ્રિય
fundamental 

constitutional 

rights of adivasi

akhil gujarat collage 

and university 

adivasi teachers 

association

રારિીય 24-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

વાુંસદા તાલ કાની 
આશ્રમિાળાઓમાું 
અને પ્રાશમક 

િાળાઓમાું અભ્યાસ 

કરતા આઠમા 
ધોરણના આરદવાસી 
શવદ્યાથીઓની 
િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ

64 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम वयम ् રારિીય 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

રારિવાદના શવકાસમાું 
ર્ાુંધીવાદી શવચારોના 
પ્રાસુંભર્કતા

65 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ પ્રાદેશિક D.L.D. Ranking & 

accreditation  
IASE રાજય 18-08-2018 18-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

66 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ પ્રાદેશિક 16 મો ગહૃપશત/ 

ગહૃમાતા સેશમનાર
આરદવાસી સેવા 
સશમશત િામળીાાજી રાજય 02-11-2017 04-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

67 ડૉ. મહિે નારાયણ દીભક્ષત રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम ्वयम ्

BAO University, 

Ahmedabad and 

Gujarat Sahitya 

Academi, 

Gandhinagar, 

Gujarat

રારિીય 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

बुननयादी सशक्ाः राष्ट्र 

ननमा्ण का सशक्त 

माधयम

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

68 ડૉ. મહિે નારાયણ દીભક્ષત રાષ્ટ્રિય
Modern teacher 

Education: New 

Vistas-challenges 

and Remidies

Shree C.H. Shah 

Matry Vidyapith 

Mahila College of 

Education

રાજય 25-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Off campus 

Program for 

becoming 

teachers: A 

reflection in special 

reference of 

Gujarat Vidyapith

69 ડૉ. મહિે નારાયણ દીભક્ષત પ્રાદેશિક
Doctoral writing 

and Supervision 

Pedagogy 

Department of 

Education, K.M.S 

Bhavnagar 

University

રાજય 03-03-2018 04-05-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

સુંિોધન સ્વ-

કાયગસાધકતાના 
સુંદુંિગમાું માર્ગદિગન

70 ડૉ. અિોક પરમાર આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Conference  On  

The journey of 

Indian languages: 

Perspectives on 

Culture and 

society

Dr. Babasaheb 

ambedakar open 

University 

Ahmedabad  

સ્થાશનક 14-10-2017 15-10-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

प्रमचांद की किाननयों 
में नारी चतना

71 ડૉ.અિોક પરમાર રાષ્ટ્રિય

National Seminar 

On Modern 

Teacher 

Education : New 

Vistas – 
Challenges & 

Remedies

ICSSR Mumbai and 

C H Shah Maitri 

Vidyapeeth 

Surendranagar

રાજય 25-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

New Approaches 

of Teaching and 

Learning  through 

Basic Education

72 ડૉ. અિોક પરમાર રાષ્ટ્રિય

Modern Teacher 

Education : New 

Vistas – 
Challenges & 

Remedies

ICSSR Mumbai and 

C H Shah Maitri 

Vidyapeeth 

Surendranagar

રાજય 25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

73 ડૉ. અિોક પરમાર રાષ્ટ્રિય राष्ट्र डागयृाम वयम ्

Dr.Babasaheb 

Ambedkar Opan 

University 

Ahmedabad & 

Gujarat Sahity 

Academy, 

Gandhingar

સ્થાશનક 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત गाांधी ववचार की सशक्ा
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

74 ડૉ. અિોક પરમાર રાષ્ટ્રિય
ब द्ध धम ्एवां 
डॉ.बाबसािब 

आांबडकरजी

Dr.Babasaheb 

Ambedkar Opan 

University 

Ahmedabad & 

Gujarat Sahity 

Academy, 

Gandhingar

સ્થાશનક 14-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

75 ડૉ. અિોક પરમાર પ્રાદેશિક
શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો 
એક ધ્ર વઃ 
પાઠયપ સ્તક

શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો એક 

ધ્ર વઃ પાઠયપ સ્તક રાજય 29-04-2018 29-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

રહન્દી શવર્યના 
પાઠયપ સ્તકમાું 
બ શનયાદી 
શિક્નાર્ણના તત્ત્વો

76 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક
State Level 

Syllabus Review 

Seminar

Birsa Munda Tribal 

University
શવશ્વશવદ્યાલય 16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

77 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક જીવન ઘડતર માટે  ું 
શિક્ષણ

જી.સી.ઈ.આર.ટી., 
ર્ાુંધીનર્ર રાજય 10-03-2018 11-03-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ કે્ષતે્ર 

નાવીન્યપણૂગ પ્રયોર્ - 

ગ્રામજીવન પદયાત્રા

78 ડૉ.નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક
શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો 
એક  વ - 

પાઠયપ સ્તક

ગ જરાત રાજ્ય િાળા 
પાઠયપ સ્તક મુંડળ, 

ર્ાુંધીનર્ર
રાજય 29-04-2018 29-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ગ જરાતી શવર્યનાું 
પાઠયપ સ્તકોમાું 
જાતીય અસમાનતા

79 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા રાષ્ટ્રિય National 

Conference

A. G. Teachers 

College, 

Ahmedabad

રાજય 12-01-2018 12-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ल क सशक्ण पाठ : 

सशक्क प्रसशक्ण में 
एक श्रष्ट्ठ व्यविार

80 ડો. દીપ બા એચ. દેવડા આંતરરાષ્ટ્રિય
Re Envisioning 

education 

challenges and 

opportunities

Lovely University 

punjab
આતરરારિીય 27-04-2018 28-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gender issues in 

literecy education 

81 ડો. દીપ બા એચ. દેવડા આંતરરાષ્ટ્રિય
Re Envisioning 

education 

challenges ad 

opportunities 

Lovely University 

punjab
આતરરારિીય 27-04-2018 28-04-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

82 ડૉ. અિોક પરમાર શવશ્વશવદ્યાલય
માું

િાર વર્રના 
અધ્યયન

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા, 
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 24-04-2018 24-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ववद्यालयी पाठ्यक्रम 

क  कम करन क सुझाव

83 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા રાષ્ટ્રિય
Best Practices in 

Teaching 

Learning and 

Evaluation

A.G.Teachers 

college, Ahmedabad
રાજય 12-01-2018 12-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

84 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા રાષ્ટ્રિય Modern Teacher 

Education

Maitry Vidyapith, 

Surendranagar
રાજય 25-02-2018 25-02-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gramjivan 

Padyatra - An 

Experiment

85 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા રાષ્ટ્રિય Modern Teacher 

Education

Maitry Vidyapith, 

Surendranagar
રાજય 25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

86 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક િાર વર્રના 
અધ્યયન

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા 
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 26-04-2018 26-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ववद्यालयी पाठ्यक्रम 

का ब झ कम करन क 

सुझाव

87 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો 
એક ધ્ર વ-પાઠયપ સ્તક

ગ જરાત રાજ્ય 

પાઠયપ સ્તક મુંડળ, 

ર્ાુંધીનર્ર
રાજય 29-04-2018 29-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ધોરણ-8ના અંગે્રજીના 
પાઠયપ સ્તક  ું 
લૂ્યાુંકન

88 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક
State Level 

Syllabus Review 

Seminar

Birsa Munda Tribal 

University, Rajpipala
શવશ્વશવદ્યાલય 16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

89 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા રાષ્ટ્રિય राष्ट्र जागयृाम वयम राष्ट्र जागयृाम वयम રારિીય 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

મહાત્માર્ાુંધી  ું 
શિક્ષણ ભચિંતન

90 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા પ્રાદેશિક
16 મો 
ગહૃપશત/ગહૃમાતા 
સેશમનાર

આરદવાસી સેવા 
સશમશત, િામળાજી રાજય 02-11-2018 04-11-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

91 ડો. સોનલ પટેલ પ્રાદેશિક પરરસુંવાદ

MAITRI MAHILA 

COLLEGE OF 

EDUCATION 

SURENDRA 

NAGAR

રાજય 29-04-2018 29-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

An Evaluative 

Study of the 

English Text Book 

of Standard 9

92 ડો. સોનલ પટેલ રાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ BAOU રારિીય 13-04-2018 14-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

રારિ શનમાગણ અને 

ર્ાુંધીજી  ું શિક્ષણ 

ભચન્તનઃ રારિિાર્ાના 
સુંદિગમાું

93 સોનલ પટેલ રાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ BAOU રારિીય 14-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
94 સોનલ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ BAOU આતરરારિીય 14-10-2018 15-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

95 સોનલ પટેલ પ્રાદેશિક પરરસુંવાદ  GUJARAT 

VIDHYAPITH
રાજય 26-04-2018 26-04-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

બોઝ  કત અભિર્મ કે 

ભલયે NCERT િવારા 
માુંરે્ ર્યે  ઝાવ કે 

સુંબુંધ મે શનવેદન

96 ડો. કોરકલા પી. પારેખ રાષ્ટ્રિય अनुवाद ववषयक 

ससमनार
टिन्दी ववभाग गूजरात 

ववद्यापीठ, अिमदाबाद રારિીય 11-02-2017 13-02-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

जनसांचार माधयम 

और अनुवाद
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

97 ડો. કોરકલા પી. પારેખ રાષ્ટ્રિય

Modern Teacher 

Education - New 

vistas - 

Challenges & 

\remedies

Shri C.H. Shah 

Maitri Vidyapith, 

Surendranagar

રારિીય 25-02-2018 25-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Awareness of 

Women's Rights 

Among B.Ed. 

Traness

98 ડો. કોરકલા પી. પારેખ પ્રાદેશિક િાર વર્ર  ું 
અધ્યયન

નઈ તાલીમ સુંઘ અને 

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા સ્થાશનક 26-04-2018 26-04-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત ચચાગમાું િાર્ીદારી

99 ડો. કોરકલા પી. પારેખ રાષ્ટ્રિય Modern Teacher 

Education - 

Maitri Vidyapith, 

Surendranagar
રારિીય 25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

100 ડૉ. આરતીબહને પટેલ રાષ્ટ્રિય Best Practices in 

Teaching Larning

 ISSR અને 

એ.જી.ટીચસગ કૉલેજ, 

(CTE)

સ્થાશનક 12-02-2018 12-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Life Skill Education 

for Quality of Life.

101 ડૉ. આરતીબહને  પટેલ રાષ્ટ્રિય

Governance, 

Regulations and 

Quality 

Assurance in 

Teachers 

Education

NCTE & NIEPA 

Delhi
રારિીય 15-03-2018 16-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

102 લાલજીિાઈ પી. પટેલ પ્રાદેશિક
Doctoral Writting 

and Supervision 

Pedagogy

Dept. of Edu. 

Maharaja 

Krishnakumarsinhaji 

 Bhavnagar Uni., 

Bhavanagar

શવશ્વશવદ્યાલય 03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

103 લાલજીિાઈ પી. પટેલ પ્રાદેશિક Bhar vina nu 

Adhyayan
IASE, GVP શવશ્વશવદ્યાલય 26-04-2018 26-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

104 Dr Jigneshkumar G Patel પ્રાદેશિક
Doctoral Writing 

and Supervision 

Pedagogy

BHavnagar 

University
શવશ્વશવદ્યાલય 03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

105 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ પ્રાદેશિક ગહૃપશત-ગહૃમાતા 
સેશમનાર

ગ જરાત નઈતાલીમ 

સુંઘ, ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ રાજય 02-11-2017 04-11-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

છાત્રાલય-સ હૂજીવન-

ગહૃપશત

106 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ પ્રાદેશિક
Doctoral Writting 

and Supervision 

Padagogy

Edu. Dept., 

Maharaja 

Krishnakumarshinhji 

 Bhavnagar Uni., 

Bhavnagar

શવશ્વશવદ્યાલય 03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ઘ
ઘ-1

ગાધંી દિથન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ગાધંી દિથન અભ્યાસ
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

107 ડો. હરરિાઈ માધવલાલ પટેલ રાષ્ટ્રિય

National Seminar 

on "Child Rights 

and Future of 

Nation : Issues 

and Challenges 

from National and 

International 

Perspectives"

Centre of 

Excellence,Universit

y school of 

Law,Gujarat 

University,Ahmedab

ad

શવશ્વશવદ્યાલય 20-01-2018 21-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

राष्ट्ष्ट्रय एवां 
अांतरा्ष्ट्रीय स्त्तर पर 

बल अधधकार : एक 

वविांगम द्रष्ट्ष्ट्ि

108 ડો.હરરિાઈ માધવલાલ પટેલ પ્રાદેશિક
Seminar on 

International 

Women's Day

School of 

Law,Gujarat 

University and 

Faculty of Gandhian 

Studies,Gujarat 

Vidyapith

શવશ્વશવદ્યાલય 08-03-2018 08-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

109 Prem Anand Mishra આંતરરાષ્ટ્રિય
Henry David 

Thoreau And 

Indian Thought

આતરરારિીય 17-02-2018 17-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Henry David 

Thoreau, Gandhi 

and Neo-liberalism   

110 Prem Anand Mishra આંતરરાષ્ટ્રિય
Language, 

Literature and 

Nationalism  

Gujarat Sahitya 

Academy, 

Gandhinagar and 

Governments Arts 

College 

Gandhinagar

સ્થાશનક 24-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

111 અમીન રશતલાલ આંતરરાષ્ટ્રિય
Social 

Transformation 

Through Women 

Empowerment

Centre of 

Excellence, School 

of Law, Gujarat 

University and 

Faculty of Gandhian 

Studies, Gujarat 

Vidyapith, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

112 ratilal amin પ્રાદેશિક
seminar on 

International 

Womens Day

School of Law 

,Gujarat 

University,Ahmedab

ad

શવશ્વશવદ્યાલય 08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

113 Kapil Deshwal રાષ્ટ્રિય

Child Right and 

future of Nation: 

Issues and 

challanges from 

national and 

international 

perspective

Centre for 

Excellance 

University School of 

Law, Gujarat 

University, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 20-01-2018 21-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Bal Adhikar, Bal 

Shiksha Kanun 

evam Gandhi ke 

Shikshan Vichar

114 Kapil Deshwal
શવશ્વશવદ્યાલય
માું

YUvano nu 

samajik 

Uttardayitva ane 

Gandhivadi 

Jivanshaili

Sheth C.N.College 

of 

Education,Ahmedab

ad

college 06-10-2017 06-10-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

115 Kapil Deshwal રાષ્ટ્રિય

Child Rights and 

Future of Nation : 

Issues and 

Challenges from 

National and 

International 

Perspective

Centre for 

Excellance, 

University School of 

Law, Gujarat 

University, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 20-01-2018 21-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Bal Adhikar, Bal 

Shiksha Kanoon 

evam Gandhi ke 

Shikshan Vichar

ચ
ચ-2

116 ડૉ. બાદરિાઈ વાય. ક રેિી રાષ્ટ્રિય
One Day National 

Seminar "On" 

Current Problems 

in Tribal Society

Akhil Gujarat 

College and 

University Adivasi 

Adyapak Mandal 

And Arvalli 

Janjivan, 

ahmedabad.

T.R.T.I. 

Gujarat 

Vidyapith, 

Ahmedabad

20-08-2017 20-08-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Social Problems 

Among Children of 

Seasonal Migrant 

Tribal

117 આનુંદી પટેલ પ્રાદેશિક
State consultation 

for a campaign to 

end child sexual 

abuse

Subfree રાજય 19-03-2018 19-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

118 આનુંદી પટેલ પ્રાદેશિક
State consultation 

on child 

protection in 

Gujarat 

Bachpan Bachaavo 

aandolan and state 

commission for 

children 

સ્થાશનક 19-03-2018 19-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
સમાજકાયથ શવભાગ
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

119 આનુંદી પટેલ પ્રાદેશિક
પરસેવે રેબઝેબ 

જીવનનાું ર્ૌરવની 
રદસામાું

PTRC સ્થાશનક 25-03-2018 25-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

120 ડો.મનોજ પરમાર રાષ્ટ્રિય
National Seminar 

On “Current 
Problems in 

Tribal Society” 

Akhil Gujarat 

college and Uni. 

Adivasi adhyapak 

mandal & aravalli 

janajivan, 

રારિીય 20-08-2017 20-08-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Scope of social 

work in Tribal 

Community

121 ડૉ. મનોજ પરમાર રાષ્ટ્રિય
Utility of higher 

Education in 

Social 

Development

College of social 

work, Chopada 

Dist. Jalgaon, State-

Maharashtra

રારિીય 24-02-2018 24-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

भारतीय समाज 

ववकास क अनुरूप 

ग्राम उच्च ववधा का 
मॉडल ल कभारती 
सण सरा.

ચ-3

122 ડો શવનોદ ક માર પાુંડેય આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Conference on 

India and 

Changing 

Aspects of News 

રારિીય 10-03-2018 10-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ख जी परकाररता : 
समाचार प्राष्ट्तत की 
एक मित्वपूण ्ववधा

123 ડો.શવનોદ ક માર પાુંડેય રાષ્ટ્રિય Indian Social 

Science Congress

Indian Academy Of 

Social Sciences & 

Periyar university

શવશ્વશવદ્યાલય 18-12-2018 22-12-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Role of Digitel 

Media In Effecive 

Communication

124 પ્રા.પ શનતા હણે રાષ્ટ્રિય

Role and 

Relevance of 

Extension 

Education: Vision 

2020'

University 

Department of 

Extension 

Education SNDT 

Women’s 
University, Juhu 

Tara Road, Mumbai 

– 400049, 
September 11-12, 

2017

રારિીય 11-09-2017 12-09-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gandhi, Field 

Work and 

Curricular 

Challenges: 

Experiences from 

Padyatra

પત્રકાિત્વ અને સમિૂ પત્યાયન
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

125 પ્રા.પ શનતા હણે રાષ્ટ્રિય

Role and 

Relevance of 

Extension 

Education: Vision 

2020'

University 

Department of 

Extension 

Education SNDT 

Women’s 
University, Juhu 

Tara Road, Mumbai 

– 400049,

J.H. 

Auditorium 

SNDT 

Women’s 
University, 

Juhu 

Campus, 

Mumbai

11-09-2017 12-09-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gandhi, Field 

Work and 

Curricular 

Challenges: 

Experiences from 

Padyatra

126 ડૉ. અશશ્વનક માર ચૌહાણ રાષ્ટ્રિય

World Heritage 

City Ahmedabad: 

Community, 

Society, and 

History'

History Department, 

Gujarat University, 

Ahmedabad

24-03-2018 25-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Gandhiji and 

Ahmedabad'

છ
છ-1

127
ડ ા. શનમેિક માર ધન  ખિાઇ 

ચેાધરી આંતરરાષ્ટ્રિય

“Modern Trends 
in Physical 

Education, Sports 

and Yogic 

Science”

Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, shree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, Gujarat 

State University & 

College Physical 

education 

Teacher’s 
Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad

રારિીય 08-01-2018 10-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Effect of 

Plyometric 

Exercises on Leg 

Strength and 

Abdominal 

Strength of 

Handball Players

િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શવજ્ઞાન
િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

128
ડ ા. શનમેિક માર ધન  ખિાઇ 

ચેાધરી રાષ્ટ્રિય

National Seminar 

on Life Style 

Management & 

Wellness 

Through Phsical 

Education & 

Sports

Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, hree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, 

Ahmedabed-382320

રારિીય 28-02-2017 28-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Effect of Sand 

Running on 

Cardiorespiratory 

Endurance of 

University Men 

Students

129 ડૉ.દલસુંર્િાઈ ફ. ચૈાધરી શવશ્વશવદ્યાલય
માું

UGC Sponsored 

International 

Conference 

Modern Trends in  

 Physical 

Education, Sports 

and Yogic Science 

Smt. A P Patel Arts 

& Late Shree N P 

Patel Commerce 

College, Naroda 

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physical 

Education 

Teacher’s 
Association &  

Gujarat University, 

Ahmedabad Jointly 

Organize 

રારિીય 01-08-2018 01-10-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

A Comparative 

Study of Anxiety 

Between Kho- Kho 

and Handball Inter 

University Girl 

Players

130 ડૉ.દલસુંર્િાઈ ફ. ચૈાધરી રાષ્ટ્રિય

National 

seminars on “life 
style 

management & 

wellness through 

physical 

education & 

sports”

Smt.A.P.Patel Arts 

& late shree 

N.P.Patel 

commerce college, 

ahmedabad..

રારિીય 28-02-2017 28-02-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ગ જરાત શવદ્યાપીઠ 

અને સૌરારિ 

 શનવશસિટીના 
િારીરરક શિક્ષણના 
અ  સ્નાતક કક્ષામાું 
અભ્યાસ કરતા 
શવદ્યાથીઓનો 
િારીરરક યોગ્યતાનો 
ત લનાત્મક અભ્યાસ
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

131 ડૉ. ર્ીતાબેન મોહનલાલ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય

"Modern Trends 

in Physical 

Education, Sports 

and Yogic 

Science"

Smt. A.P. Patel Arts 

& Late Shri N.P. 

Patel Commerce 

College, Naroda; 

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physical 

Education 

Teacher's 

Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad.

 Mt. ABU 08-01-2018 10-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

132
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
આંતરરાષ્ટ્રિય

 UGC Sponsored 

International 

Conference 

Modern Trends in  

 Physical 

Education, Sports 

and Yogic Science 

Smt. A P Patel Arts 

& Late Shree N P 

Patel Commerce 

College, Naroda 

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physical 

Education 

Teacher’s 
Association &  

Gujarat University, 

Ahmedabad Jointly 

Organize 

રારિીય 08-01-2018 10-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Effect of 

Calisthenics, Yoga 

and Aerobics 

Exercises on  

Psychomotor 

Fitness of School 

Boys

197



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

133
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
આંતરરાષ્ટ્રિય

UGC Sponsored 

International 

Conference 

Modern Trends in  

 Physical 

Education, Sports 

and Yogic Science 

Smt. A P Patel Arts 

& Late Shree N P 

Patel Commerce 

College, Naroda 

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physical 

Education 

Teacher’s 
Association &  

Gujarat University, 

Ahmedabad Jointly 

Organize 

રારિીય 08-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

134
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
આંતરરાષ્ટ્રિય

“Life Style 
Management and 

Wellness 

Through Physical 

Education and 

Sports Science”

 Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, hree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, 

Ahmedabed-382320

રારિીય 28-02-2017 28-02-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

“Effect of Selected 
Minor Game and 

Yoga Training 

Programme on 

Selected 

Component of 

Physical Fitness”,

198



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

135
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
આંતરરાષ્ટ્રિય

UGC Sponsored 

International 

Conference on 

“Modern Trends 
in Physical 

Education, Sports 

and Yogic 

Science” 

Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, shree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, Gujarat 

State University & 

College Physical 

education 

Teacher’s 
Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad

આતરરારિીય 08-01-2018 10-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

EFFECT OF 

NUTRITIOUS 

FOOD AND YOGA 

TRAINING ON 

MALNOURISHED 

STUDENTS

136 જર્રદિિાઈ સાવલીયા આંતરરાષ્ટ્રિય

UGC Sponsored 

International 

Conference on 

“Modern Trends 
in Physical 

Education, Sports 

and Yogic 

Science” 

Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, shree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, Gujarat 

State University & 

College Physical 

education 

Teacher’s 
Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad

આતરરારિીય 08-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

199



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

137 જર્રદિિાાી સાવભલયા રાષ્ટ્રિય

“Life Style 
Management and 

Wellness 

Through Physical 

Education and 

Sports Science”

Shri Naroda 

Kelavani Mandal, 

Smt. A.P Patel & 

Late Shree N.P. 

Patel Commerce 

College, hree 

Prahladbhai 

Kashidas Patel 

Vidhya Sankul, 

Naroda, 

Ahmedabed-382320

રારિીય 28-02-2017 28-02-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

સીદી આરદવાસી અને 

અન્યજાશતની શવધાથી 
િાઈઓની ઝડપ અને 

સ્ના  બળનેા 
ત લનાત્મક અભ્યાસ

138 ડો. અરશવિંદ રામી આંતરરાષ્ટ્રિય
7 th International 

Science 

Congress 2017-18

International 

Science Community 

Association 

આતરરારિીય 08-12-2017 09-12-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Comparative Study 

of Intellgence 

Quotient of 

students of master 

degree of different 

institutes of 

Physical Education 

in Gujarat, India 

139 Dr. Arvind Rami આંતરરાષ્ટ્રિય 7 th International  

Science Congress

International 

Science Community 

Association 

આતરરારિીય 08-12-2017 09-12-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Comparative study 

of Intelligence 

Quotient of 

students of master 

of physical in 

different institution 

of physical 

education in 

Gujarat

200



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

140
DR KAMLESHKUMAR 

PRAHLADBHAI PATEL
આંતરરાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physcial 

Education 

Teacher's 

Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad UGC 

Sponsored

રાજય 01-08-2018 01-10-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Effect of Asana 

and Pranayama on 

Selected 

Physiological 

Variables among 

School Boys

141
ડૉ. કમલેિક માર પ્રહલાદિાઈ 

પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય
Modern Trends in 

Physical 

Education, Sports 

and Yogic Science

Gujarat State 

Universities & 

College Physical 

Education 

Teacher's 

Association & 

Gujarat University, 

Ahmedabad Jointly 

Organize

રાજય 01-08-2018 01-10-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

142
ડૉ કમલેિક માર પ્રહલાદિાઈ 

પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય
Modern Trends in 

Physical 

Education, Sports 

and Yogic Science

Gujarat State 

Universities & 

Colleges Physical 

Education 

Teacher's 

Association & 

Gujarat University, 

Ahmedbad Jointly 

Organize UGC 

Sponsored

રાજય 01-08-2018 01-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

જ
જ-1

143 Mayurkumar C.Shah આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Symposium on 

Emerging 

Biological Trends 

in 21st Century 

P P Savani 

University
શવશ્વશવદ્યાલય 05-11-2017 05-11-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Biogas Generation 

Potential to 

Tagetes(Marigold) 

Flowers

144 Mayurkumar C.Shah પ્રાદેશિક State NSS day 

Celebration

KSKV Kachchh 

University, Kachchh
શવશ્વશવદ્યાલય 22-09-2017 24-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

શવજ્ઞાન અને પ્રયોજન શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
બાયોગેસ સિંોધન અને સકૂ્ષ્મ જીવાણ ુશવજ્ઞાન શવભાગ

201



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

145 Dr. Prateek Shilpkar આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Symposium on 

“Emerging 
Biological Trends 

in 21st Century”

PP Savani 

University and 

GSBTM (Gujarat 

State Biotechnology 

Mission)

શવશ્વશવદ્યાલય 05-11-2017 05-11-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

Biogas generation 

potential of 

Tagetes (Marigold) 

flowers

146 Dr D Srinivas Murty રાષ્ટ્રિય

 XVII Biennial 

Conference of 

Animal Nutrition 

Society of India 

Nutritional 

Challenges For 

Raising Animal 

Productivity To 

Improve Farm 

Economy

Junagadh 

Agricultural 

University 

શવશ્વશવદ્યાલય 01-02-2018 03-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

જ-2

147 પાર લ વસુંત સા  રાષ્ટ્રિય કરન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન 

િાયબલ સોસાયટી
િાયબલ રીસચગ  એન્ડ 

િેનીંર્સેન્ટર,ગજૂરાત 

વીદ્યાપીઠ,અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 20-08-2017 20-08-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

પુંચમહાલના 
આરદવાસીઓ નો  
આહાર અને તેના 
પોર્ક તત્વો

148 પાર લ વસુંત સા  રાષ્ટ્રિય
રોલ ઓફ સોિીયલ 

સાયન્સ ફોર વેલ  

ભબઇંર્ ઓન ધ ગ્લોબ

શ્રીમતી એ.એસ.ચૌધરી 
મરહલા આટગસ એન્ડ 

હોમ સાયન્સ કોલેજ, 

મહસેાણા
રાજય 17-03-2018 18-03-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

મોડગન લાઇફસ્ટાઇલ 

ઇન રૂરલ  કલ્ચર 

એન્ડ વેલ ભબઇંર્

ઝ
ઝ-1

149 રહતેિ જાર્ાણી શવશ્વશવદ્યાલય
માું

Sociology of 

sanitation

Shamaldas Arts 

College, Bhavnagar
શવશ્વશવદ્યાલય 14-07-2017 15-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

150 Dr. Lokesh Jain આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Conference on 

Peace, Security 

and Mental 

Health in 21st 

Century 

Department of 

Psychology, Kolhan 

University, 

Charbasa 

(Jharkhand) during 

11-13 March,2018

શવશ્વશવદ્યાલય 11-03-2018 13-03-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

2. “Economic 
Security and 

Sustainability: An 

analysis on 

Gandhian thoughts 

and basic 

principles of 

Janism”

ગિૃ શવજ્ઞાન

વ્યવસ્ર્ાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યવસ્ર્ાપન શવભાગ

202



ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમ  ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થા  ું નામ
કાયગક્રમ  ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખ  ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસવંાદમા ંભાગીદાિી

151 Dr. Lokesh Jain આંતરરાષ્ટ્રિય

International 

Conference on 

Sustainable 

Development 

through 

Cooperative

Department of 

Management 

Studies, Central 

University, Haryana

શવશ્વશવદ્યાલય 26-03-2018 27-05-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

1. “Sustainable 
Development 

through 

Cooperative and 

Relevance of 

Gandhian thoughts 

in present Era”

152 Dr. Lokesh Jain રાષ્ટ્રિય
National Seminar 

on Current 

Problems in 

Tribal Society

 Akhil Gujarat 

College and 

University, Adivasi 

Adhyapak Mandal 

and Aravalli Janjivan 

 TRI, 

Gujarat 

Vidyapith, 

Ahmedabad

20-08-2017 20-08-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

आटदवासी मटिला 
श्रसमकों की ष्ट्स्त्र्नतः 
एक अधययन

153 Dr. Lokesh Jain રાષ્ટ્રિય

National 

Conference on 

Innovative and 

Recent Trend in 

Technology and 

Management 

S.D.R.M. College, 

Palghar 

(Maharashtra) 

University of 

Mumbai.

College 

Campus- 

Palghar

03-02-2018 03-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ક
ક-1

1 સુંજય મકવાણા પ્રાદેશિક વાુંચન શિભિર
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ અને 

ગ જરાત સારિત્ય 

અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર
શવશ્વશવદ્યાલય 29-01-2018 31-01-2018

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

રમેિ પારેખની 
કશવતાકળા

ખ
ખ-1

2 ધારા રદપક વઘારિયા રાષ્ટ્રિય capacity building 

program

Sardar Patel 

Institute of 

Economic and 

Research

રારિીય 19-03-2018 28-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ખ-2

3 ઝેનામાિીિી અ  મીયા કાદરી પ્રાદેશિક Faculty DevelopmenKnowledge Consortiumરાજય 30-04-2018 05-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
ર્
ર્-1

4 િૉ. મિિે નારાયણ દીભિત પ્રાદેશિક
Faculty 

Development 

Program

Knowledge 

Consortium of 

Gujarat 

રાજય 13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

જ
જ-1

5 મ રૂક માર ચુંદ્રકાન્ત િાિ પ્રાદેશિક
Training for NSS 

Programme 

Officer

Empanlled Training 

Institute, NSS, 

Gujarat Vidyapith, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 05-09-2017 11-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

6 મ રૂક માર ચુંદ્રકાન્ત િાિ રાષ્ટ્રિય

One Week Short 

Term Training 

Program on 

‘Advanced 
Industrial Waste 

Management 

Techniques’

Department of 

Chemical 

Engineering, 

University Institute 

of Chemical 

Technology, North 

Maharashtra 

University, 

Jalgaon(Maharashtr

a)

શવશ્વશવદ્યાલય 14-05-2018 19-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-2 : અધ્યાપકો દ્વાિા તાલીમ કાયયક્રમમાાં ભાગીદાિી

ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ગજુિાતી

સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ અર્યિાસ્ત્ર

ઈશતિાસ અને સાંસ્કૃશત

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)

શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
બાયોગેસ સાંિોધન અને સકૂ્ષ્મ જીિાણ ુશિજ્ઞાન શિભાગ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-2 : અધ્યાપકો દ્વાિા તાલીમ કાયયક્રમમાાં ભાગીદાિી

7 Dr. Prateek Shilpkar રાષ્ટ્રિય

Production of Bio-

CNGand Organic-

Manure through 

Anaerobic Agro-

waste 

Decomposition 

Techniques

Dryland Farming 

Research Station, 

Arjia, Bhilwara, 

Rajasthan, 311 

001, Maharana 

Pratap University of 

Agriculture & 

Technology, 

Udaipur

શવશ્વશવદ્યાલય 10-08-2017 30-08-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ઝ
ઝ-1

8 િો. સતીર્ ૫ટેલ રાષ્ટ્રિય

Sensitization 

programme for 

the students of 

Diploma in 

Cooperative 

management

NCCE, New Delhi રારિીય 22-02-2018 24-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ગ્રામ વ્યિસ્ર્ાપન શિભાગ
વ્યિસ્ર્ાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ક
ક-1

1 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય અધ્યેતા કોિ કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન. 

આગ્રા રારિીય 06-06-2017 10-06-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

2 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય અધ્યેતા કોિ કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન, 

આગ્રા રારિીય 17-07-2017 22-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

3 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય અધ્યેતા કોિ કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન, 

આગ્રા રારિીય 12-02-2018 15-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

4 સુંજય મકવાણા રાષ્ટ્રિય અધ્યેતા કોિ કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન, 

આગ્રા રારિીય 09-04-2018 12-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

5 Dr. Kanubhai vasava પ્રાદેશિક આરદવાસી સારિત્ય 

સર્જક શિભિર
આરદવાસી સારિત્ય 

અકાદમી, પાટ રાજય 12-03-2018 12-04-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

6 Dr. kanubhai vasava રાષ્ટ્રિય
Role of nss in 

transformation of 

new india

BJV mahavidyalay, 

vallabh vidyanagar
રાજય 20-03-2018 20-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

7 િળદેવિાઈ મોરી રાષ્ટ્રિય
Faculty 

Development 

Programme

KCG Gujarat 

University
સ્થાશનક 16-04-2018 21-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

8 િળદેવિાઈ મોરી રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી સારિત્ય 

પરરર્દ અશધવેિન
ગ જરાતી સારિત્ય 

પરરર્દ અમદાવાદ રારિીય 23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી
9 િળદેવિાઈ મોરી પ્રાદેશિક વાુંચન શિભિર ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ શવશ્વશવદ્યાલય 29-01-2018 31-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
ખ
ખ-2

10 શવક્રમશસિંિ અમરાવત રાષ્ટ્રિય पाण्डुलिपप पठन 

कार्ााशािा- 2018

राजस्थानी श ध 

संस्थान च पासनी, 
ज धपुर (राजस्थान)

રારિીય 20-01-2018 21-01-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ख्र्ात साहित्र् और 
राजस्थानी पाण्डुलिपप 

पठन
ખ-3

11 ડૉ.મિિેક માર ર્ામીત પ્રાદેશિક SOCIOLOGY OF 

SANITATION

Ssulabh 

international 

sanitation social 

service organization

Thakorbhai  

Desai hall, 

Ahmedabad

17-11-2017 17-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ર્
ર્-1

12 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ પ્રાદેશિક research Abstract 

Writing workshop
IASE રાજય 09-11-2018 11-11-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ગજુિાતી

સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઈશતિાસ અને સાંસ્કૃશત

સમાજમાનિિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

13 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દેિ  ખ પ્રાદેશિક
Research 

Abstract Writing 

Workshop 

IASE રાજય 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

14 ડૉ. અિોક પરમાર શવશ્વશવદ્યાલયમાું સ ુંિોધન સારલેખન 

કાયગશિભિર

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાાઃ 
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ અને 

જીસીઈઆરટી 
ર્ાુંધીનર્ર સુંચાભલત

શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

15 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક સુંિોધન સારલેખન 

કાયગશિભિર
જી.સી.ઈ.આર.ટી., 
ર્ાુંધીનર્ર શવશ્વશવદ્યાલય 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

16 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક
Faculty 

Development 

Programme

KCG, Dept. of 

Education, Govt. of 

Gujarat

રાજય 13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

17 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક સુંિોધન સારાુંિ 

લેખન કાયગશિભિર
જી.સી.ઈ.આર.ટી, 
ર્ાુંધીનર્ર શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

18 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક રક્રયાત્મક સુંિોધન 

કાયગશિભિર
IASE શિક્ષણ 

શવદ્યાિાખા, ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
શવશ્વશવદ્યાલય 09-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

19 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક
Research 

Abstract writing 

workshop

IASE, Faculty of 

Education, Gujarat 

Vidyapith, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

20 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા પ્રાદેશિક
Research 

Abstract writing 

workshop

IASE, Faculty of 

Education Gujarat 

Vidyapith Ahmedbad

શવશ્વશવદ્યાલય 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

21 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા પ્રાદેશિક સુંિોધન સાર લેખન શિક્ષણ 

શવદ્યાિાખા(IASE)
સ્થાશનક 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

22 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા પ્રાદેશિક સુંિોધન સાર લેખન શિક્ષણ 

શવદ્યાિાખા(IASE)
સ્થાશનક 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

23 ડો.સોનલ પટેલ પ્રાદેશિક પરરસુંવાદ GUJARAT 

VIDHYAPITH
રાજય 28-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

24 ડો. કોરકલા પી. પારેખ પ્રાદેશિક સુંિોધન સાર લેખન

GCERT 

Gandhinagar & 

Faculty of 

Education, Gujarat 

Vidyapith

રાજય 26-02-2018 28-02-2018
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

M.Phil & Ph.D. 

Reaearch Abstract 

Writing
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

25 Lalajibhai P. Patel પ્રાદેશિક TAT Orientation 

Programme

IASE , Gujarat 

Vidyapith, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 20-11-2017 26-11-2017
સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત Action Research

26 લાલજીિાઈ પી. પટેલ શવશ્વશવદ્યાલયમાું Research 

Abstract Writting

IASE, Gujarat 

Vidyapith
શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

27 લાલજીિાઈ પી. પટેલ પ્રાદેશિક Res. Abstract 

Writting

IASE, GVP & 

GCERT, 

Gandhinagar

શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

28 લાલજીિાઈ પી. પટેલ પ્રાદેશિક
Res.  Abstract 

Writting 

Workshop

IASE, GVP & 

GCERT, 

Gandhinagar

શવશ્વશવદ્યાલય 19-03-2018 21-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

29 લાલજીિાઈ પી. પટેલ પ્રાદેશિક
Res. Abstract 

Writting 

Workshop

IASE, GVP & 

GCERT, 

Gandhinagar

શવશ્વશવદ્યાલય 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

30 Dr. JigneshKumar G Patel પ્રાદેશિક
Research 

Abstract Writing 

Workshop

IASE and GCERT, 

Gandhinagar
સ્થાશનક 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

31 Dr Jigneshkumar G Patel પ્રાદેશિક
Research 

Abstract Writing 

Workshop

IASE, GCERT-

Gandhinagar
સ્થાશનક 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

32 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ પ્રાદેશિક અધ્યાપક સજ્જતા 
કાયગશિભિર IASE, GVP શવશ્વશવદ્યાલય 10-11-2017 10-11-2017

સુંિોધન લેખની 
રજૂઆત

ઈન્દ્ટનગિીપ કાયગક્રમન ું 
આયોજન

33 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ પ્રાદેશિક
Research 

Abstract Writting 

Workshop

IASE, GVP શવશ્વશવદ્યાલય 26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

34 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ પ્રાદેશિક
Research 

Abstract Writting 

Workshop

IASE, GVP શવશ્વશવદ્યાલય 19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ઘ
ઘ-1

35 ડો. િરરિાઈ માધવલાલ પટેલ શવશ્વશવદ્યાલયમાું

ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠમાું ચાલતા 
શવશવધ 

અભ્યાસક્રમોમાું 
ર્ાુંધીશવચાર શવર્ય 

પર કાયગિાળા

ર્ાુંધી અધ્યયન 

શવદ્યાિાખા ,ગજૂરાત 

શવદ્યાપીઠ
શવશ્વશવદ્યાલય 25-09-2017 25-09-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

ગાાંધી દિયન અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ગાાંધી દિયન અભ્યાસ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

36 ડો. િરરિાઈ માધવલાલ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય
International 

Symposium on 

Human Rights

Faculty of Gandhian 

Studies,Gujarat 

Vidyapith and 

School of 

Law,Gujarat 

University,Ahmedab

ad

શવશ્વશવદ્યાલય 12-12-2017 12-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

37 Prem Anand Mishra રાષ્ટ્રિય
Role of NSS in 

Transformation of 

New India 

BJVM (Commerce 

College) Anand
College 20-03-2018 20-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

38 Kapil Deshwal આંતરરાષ્ટ્રિય
Human Rights 

Regime : Dialogic 

and Debates

Faculty of Gandhian 

Studies, Gujarat 

Vidyapith and 

Centre for 

excellance,School 

of Law, Gujarat 

University, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 12-12-2018 12-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

39 ratilal amin પ્રાદેશિક
kacvhranu yogya 

vavasthapan - 

Takau nikashno 

Marg

Gujarat Vidyapith શવશ્વશવદ્યાલય 27-03-2018 27-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ચ
ચ-2

40 ડૉ. િાદરિાઈ વાય. ક રેિી શવશ્વશવદ્યાલયમાું
FACLTY 

DEVELOPMENT 

PROGRAMME

KCG, 

DEPARTMENT OF 

EDUCATION, 

GOVERNMENT OF 

GUJARAT

શવશ્વશવદ્યાલય 13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

41 આનુંદી પટેલ પ્રાદેશિક
ર્ામડામાું 
સમપોશર્ત 

પ્રવશૃિઓ અને 

પયાગવરણનાું  કાયો
ગ જરાત શવદ્યાપીઠ સ્થાશનક 07-01-2018 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

42 આનુંદી પટેલ પ્રાદેશિક જનરલ 

એડશમશનસ્ટરેસન ગ જરાત શવદ્યાપીઠ સ્થાશનક 05-01-2018 05-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
ચ-3

સમાજકાયય શિભાગ
વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા

પત્રકાિત્િ અને સ િૂ પત્યાયન
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

43 ડો. શવનોદ ક માર પાુંડેય પ્રાદેશિક
કચરાન ું યોગ્ય 

વ્યવસ્થાપન - ટકાઉ 

શવકાસનો માર્ગ

આજીવન શિક્ષણ અને 

શવસ્તરણ શવિાર્ તથા 
પયાગવરણશમત્ર

શવશ્વશવદ્યાલય 27-03-2018 27-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

જ
જ-1

44 મ રૂક માર ચુંરકાન્દ્ત િાિ રાષ્ટ્રિય
Workshop on 

‘Wastewater from 
Characterization 

to Treatment’

Centre for 

continuing 

Education , Nirma 

University, 

Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય 12-03-2018 14-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

જ-2

45 ushaben m. patel પ્રાદેશિક
paint your life with 

the colors of 

health and 

happiness

collegiate women's 

development 

committee

સ્થાશનક 30-01-2016 30-01-2016 ફક્ત િાર્ીદારી

ઝ
ઝ-1

46 ડો. સતીર્ ૫ટેલ રાષ્ટ્રિય

Emerging trends 

in information 

technology in 

university 

management

AUI and CUG, 

Gandhinagar
શવશ્વશવદ્યાલય 19-12-2017 21-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ઝ-2

47 નીપા ક. િાિ રાષ્ટ્રિય
Learning in data 

science: Models, 

algorithms and 

Tools

Ahmedabad 

University
રારિીય 17-07-2017 22-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

48 શવનોદિાઇ એલ. દેસાઇ રાષ્ટ્રિય
Geospatial 

Technology for 

Rural Planning 

and Development

Gujarat Vidyapith & 

GUJCOST
શવશ્વશવદ્યાલય 28-08-2017 01-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

49 અજય પરીખ રાષ્ટ્રિય
Machine Learning 

with Business 

Applications

ASI & IIM Bengaluru 21-05-2018 25-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

કમ્પ્ ટુિ શિજ્ઞાન શિભાગ

શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
બાયોગેસ સાંિોધન અને સકૂ્ષ્મ જીિાણ ુશિજ્ઞાન શિભાગ

ગિૃ શિજ્ઞાન

વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યિસ્થાપન શિભાગ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિ  ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

50 અજય પરીખ રાષ્ટ્રિય

one day 

orientation 

workshop on the 

roles and 

responsibilities of 

the University and 

its SWAYAM 

coordinators

UGC રારિીય 02-02-2018 02-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

51 Kamaleshkumar V Salunke રાષ્ટ્રિય
Geospatial 

Technology for 

Rural Planning 

and Development

Gujarat Vidyapith 

and GUCOST
શવશ્વશવદ્યાલય 28-08-2017 01-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ પ્રાદેશિક / રાષ્ટ્રિય 

/ આંતરરાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ / 

અભિમ ખતાવર્ગ / 
ઑપવર્ગ / તાલીમ 

કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક 

સુંસ્થાન ું નામ
કાયગક્રમન ું 
સ્થળ સમયર્ાળો થી કાયગક્રમમાું 

યોર્દાન સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ર્
ર્-1

1 ડૉ. નીશતનક માર ઢાઢોદરા પ્રાદેશિક ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ 

પ્રોગ્રામ કે.સી.જી. રાજય 13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

2 ડૉ.સોનલ પટેલ રાષ્ટ્રિય ઑપવર્ગ MHRD GUJARAT 

UNIVERSITY
રારિીય 07-03-2017 23-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ચ
ચ-2

3 ડૉ. બાદરિાઈ વાય. ક રેિી શવશ્વશવદ્યાલયમાું
UGC-

SPONSORED 

REFRESHER 

COURSE

UGC-HRDC, 

GUJARAT 

UNIVERSITY, 

AHMEDABAD

શવશ્વશવદ્યાલય 18-12-2017 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

છ
છ-1

4
ડ ા. શનમેિક માર ધનસ ખિાઇ 

ચેાધરી શવશ્વશવદ્યાલયમાું

ENVIRONMENTA

L STUDIES 

(PHYSICAL 

EDUCATION & 

SPORTS 

SCIENCE)

Human Resource 

Development 

Centre School of 

Social Sciences 

Building Gujarat 

University Campus, 

Navarangpura, 

AHMEDABAD-380 

009 (Gujarat)

શવશ્વશવદ્યાલય 18-12-2017 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શારીરરક શશક્ષણ અને રમતગમત શિજ્ઞાન

પરરશશષ્ટ-4 : અધ્યાપકો દ્વારા અભિમખુતા િગગ અને ઓપિગગમાાં િાગીદારી

શશક્ષણ શિદ્યાશાખા
શશક્ષણ મહાશિદ્યાલય (IASE)

વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાશાખા
સમાજકાયગ શિિાગ

શારીરરક શશક્ષણ અને રમતગમત શિજ્ઞાન શિદ્યાશાખા
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ક્રમ પરિસવંાદ / કાર્યશાળા 
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદેવશક / 

િાષ્ટ્રિર્ / 

આંતિિાષ્ટ્રિર્
સમર્ગાળો થી કાર્યક્રમન  ંવશર્યક

ભાગ લીધેલ 

લાભાથીઓની 
ક લ સખં્ર્ા

નાણાકંીર્ સહાર્ 

આપનાિન  ંનામ
ક
ક-1

1 પરિસવંાદ િાષ્ટ્રિર્ 08-03-2018 08-03-2018

આંતિિારિીર્ મરહલા રદવસ 

િારિીર્ પરિસવંાદ અને 

લેખિકા સમેંલન : 'જૂઈ મેળો'
265

ડૉ. બાબાસાહબે 

આંબેડકિ ઓપન  વન.-

અમદાવાદ
ક-2

2 કાર્યશાળા વવશ્વવવદ્યાલર્ 15-10-2017 15-10-2017
अनुवाद ववषयक एक पूर्ण 
ददवसीय द िंदी कायणशाला 50

अखिल भारतीय अनुवाद 

पररषद, अ मदाबाद
3 કાર્યશાળા વવશ્વવવદ્યાલર્ 27-01-2018 27-01-2018

मशीनी अनुवाद एविं 
प्रयोजनमूलक द िंदी 42

अखिल भारतीय अनुवाद 

पररषद, अ मदाबाद
ક-3

4 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 08-03-2018 10-03-2018
Sahitya ane Cinema: 

Aantarsambandh
47

Gujarat Sahitya 

Akademi, 

Gandhinagar

ગ
ગ-1

5 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 11-09-2018 11-11-2018 અધ્ર્ાપક સજ્જતા કાર્યવશખબિ 45 GCERT, Gandhinagar

6 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 22-11-2017 30-11-2017 TET/TAT classis 110 GCERT, Gandhinagar

7 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 09-01-2018 10-01-2018 રક્રર્ાત્મક સશંોધન 17 CERT, Gandhinagar

8 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 26-02-2018 28-02-2018 સશંોધન સાિ લેિન 30 GCERT, Gandhinagar

9 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 19-03-2018 21-03-2018 સશંોધન સાિ લેિન 30 GCERT, Gandhinagar

10 પરિસવંાદ પ્રાદેવશક 26-04-2018 26-04-2018 Bhaar vagarnu adhyaan 15 Gujarat Vidyapith

ઘ
ઘ-1

11
Essay Competition on  

Problems of Terrorism
પ્રાદેવશક 01-08-2017 30-09-2017

Essay Competition on  

Problems of Terrorism
100 Gujarat Vidyapith

12 Gandhi Film Festivel  પ્રાદેવશક 02-10-2017 06-10-2017
Gandhi Film Festivel  on 

the eve of  Gandhi Jaynati
200 Gujarat Vidyapith

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય

ભષાઓ અને સારિત્ર્ શિદ્યાિાખા
ગજુિાતી

રિન્દી

અંગે્રજી

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશિદ્યાલર્ (IASE)

ગાાંધી દિયન અભ્ર્ાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ગાાંધી દિયન અભ્ર્ાસ
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ક્રમ પરિસવંાદ / કાર્યશાળા 
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદેવશક / 

િાષ્ટ્રિર્ / 

આંતિિાષ્ટ્રિર્
સમર્ગાળો થી કાર્યક્રમન  ંવશર્યક

ભાગ લીધેલ 

લાભાથીઓની 
ક લ સખં્ર્ા

નાણાકંીર્ સહાર્ 

આપનાિન  ંનામ

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય

13
Prof Ramlal Parikh Janm 

Jayanti Lecture
પ્રાદેવશક 18-04-2018 18-04-2018

Lecture on Know Your 

Constitution by H.S Rana
200 Gujarat Vidyapith

14 કાર્યશાળા વવશ્વવવદ્યાલર્ 25-09-2017 25-09-2017

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠમા ંચાલતા 
વવવવધ અભ્ર્ાસક્રમોમા ંગાધંી 
વવચાિ

25 ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ

15 કાતંણ સ્પધાય વવશ્વવવદ્યાલર્ 02-10-2017 02-10-2017 કાતંણ સ્પધાય 35
ગજૂિાત 

વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ
16

ગાધંી વવચાિ ગોરઠી અને 

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ દશયન પ્રાદેવશક 30-01-2018 30-01-2018
ગાધંી વવચાિ ગોરઠી અને 

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ દશયન 80 ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ

17 જાહિે  વ્ર્ાખ્ર્ાન વવશ્વવવદ્યાલર્ 21-11-2017 21-11-2017

Lecture on The story of 

Mahatma Gandhi and 

Herman Kallenbuch

50 gujarat vidyapith

18 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 15-07-2018 15-07-2018 ગાધંી અને સ્ત્રી જીવન 62
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

,અમદાવાદ

19 પરિસવંાદ પ્રાદેવશક 08-03-2018 08-03-2018

Social Transformation 

through Women 

Empowerment

80
Gujarat 

Vidyapith,Ahmedabad

20
રિલ્મ વનદશયન અને ચચાય : 
રહિોશીમા રદવસ વનવમત્તે વવશ્વવવદ્યાલર્ 05-08-2017 05-08-2017 રહિોશીમા સ્ વૃત રદવસ 125

ગજૂિાત 

વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ
21

બા બાપ  ૧૫૦ અંતગયત ચચાય 
બેઠક િાષ્ટ્રિર્ 22-08-2017 22-08-2017

બા બાપ  ૧૫૦ અંતગયત ચચાય 
બેઠક 30 GSDS,New Delhi

22
બા બાપ  ૧૫૦ િાજ્ર્ સ્તિીર્ 

બેઠક પ્રાદેવશક 02-09-2017 02-09-2017 ગ જિાતમા ંબા બાપ  ૧૫૦ 22
ગજૂિાત 

વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

23

લેડી એન્જજીનીર્િ 

હાઇસ્કલૂ,  બંઈ માટે આશ્રમ 

અન ભવ વશખબિ
િાષ્ટ્રિર્ 30-12-2017 30-12-2017 ગાધંી જીવન શૈલીનો અન ભવ 20

ગજૂિાત 

વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

24
વ્ર્ાખ્ર્ાનમાળા (ક લ ૧૦ 

વ્ર્ાખ્ર્ાન)
પ્રાદેવશક 06-02-2018 10-04-2018

સ્વગયમા ંબાકી કશી ર્ાિોં જો 
નૌજવા'આચાર્ય કૃપલાની 
વ્ર્ાખ્ર્ાનમાળા

60 ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ

25 વસમ્પોઝીર્મ આંતિિાષ્ટ્રિર્ 12-12-2017 12-12-2017
Human Rights Regime : 

Dialogic and Debates
63 Gujarat vidyapith

ચ
ચ-1

26 પરિસવંાદ પ્રાદેવશક 27-03-2018 27-03-2018 વેસ્ટ મેનેજમેન્જટ 55 પર્ાયવિણવમત્ર

વ્ર્ાિસાશર્ક અભ્ર્ાસક્રમ શિદ્યાિાખા
આજીિન શિક્ષણ શિભાગ
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ક્રમ પરિસવંાદ / કાર્યશાળા 
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદેવશક / 

િાષ્ટ્રિર્ / 

આંતિિાષ્ટ્રિર્
સમર્ગાળો થી કાર્યક્રમન  ંવશર્યક

ભાગ લીધેલ 

લાભાથીઓની 
ક લ સખં્ર્ા

નાણાકંીર્ સહાર્ 

આપનાિન  ંનામ

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય

ચ-2

27 કાર્યશાળા પ્રાદેવશક 20-07-2017 20-07-2017
મરહલા કાનનૂી જાગવૃત 

કાર્યશાળા 350
Women commission 

,Gujarat State

28 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 02-06-2018 02-06-2018 Training on life skill 40 DCPU,Ahmedabad

29 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 28-08-2017 28-08-2017
Volunteer training for 

childline
45 fund of chaildline

30 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 21-08-2017 21-08-2017

Child  beggar's rescue 

drives and psycho -social 

situation of childern

110 Fund of childline

31 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 21-02-2018 21-02-2018

TOT on manual for 

teacher's on awareness  

for prevention on child 

sexual abuse

92 YI,CII

32 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 15-09-2017 15-09-2017

TOT on manual for 

teacher for awareness on 

prevention of child sexual 

abuse

60 Yi,CII

33 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 02-04-2018 26-04-2018
Certificate course for 

family counsellor
33

Adarsh Amdavad and 

Gujarat vidyapith

ચ-3

34 પરિસવંાદ પ્રાદેવશક 29-01-2018 29-01-2018 પત્રકાિત્વન  ંભવવરર્ 70
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ
જ
જ-2

35 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 12-03-2018 12-03-2018

સાદિા ગામની બેિોજગાિ 

બહનેો માટે  બાધંણી અને 

હને્જડ એમ્રોઇડિીનો એક 

રદવસીર્ વકયશોપ
35 ગ જિાત વવદ્યાપીઠ

ઝ
ઝ-1

36 કાર્યશાળા િાષ્ટ્રિર્ 28-08-2017 02-09-2017

National workshop on 

Geospatial technology for 

Rural Planning and 

Development

25
GUJCOST and 

Gujarat Vidyapith

ઝ-2

સમાજકાર્ય શિભાગ

પત્રકાિત્િ અને સ િૂ પ્રત્ર્ાર્ન

શિજ્ઞાન અને પ્રર્ોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગિૃ શિજ્ઞાન

વ્ર્િસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન શિભાગ

કમ્પ્ ટુિ શિજ્ઞાન શિભાગ
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ક્રમ પરિસવંાદ / કાર્યશાળા 
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદેવશક / 

િાષ્ટ્રિર્ / 

આંતિિાષ્ટ્રિર્
સમર્ગાળો થી કાર્યક્રમન  ંવશર્યક

ભાગ લીધેલ 

લાભાથીઓની 
ક લ સખં્ર્ા

નાણાકંીર્ સહાર્ 

આપનાિન  ંનામ

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય

37 કાર્યશાળા િાષ્ટ્રિર્ 28-08-2017 01-09-2017

National Workshop On 

Geo-Spatial Technology  

for rural planning and 

development 

25 GUJCOST

ઝ-3

38 કાર્યશાળા વવશ્વવવદ્યાલર્ 21-12-2017 22-12-2017
પાવિ સપ્લાર્ 

(એસ.એમ.પી.એસ.)
23

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ
39 કાર્યશાળા વવશ્વવવદ્યાલર્ 11-12-2016 13-12-2017 PRINTER 23

Gujarat Vidyapith 

Ahmedabad

40 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 24-04-2017 26-04-2017
ખિરમ વશબીિતાલીમ-

ઈલેક્ટ્િીકલ-ઈલેક્ટ્િોવનક્ટ્સ 8
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ, 

અમદાવાદ
41 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 27-04-2017 29-04-2017

સોલિ સાધન િીપેિીંગ 

તાલીમ કાર્યક્રમ 8
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
42 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 15-05-2017 18-05-2018 ષ્ટ્સ્ક્રન વપ્રન્જટીંગ તાલીમ કાર્યક્ટ્મ 6

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
43 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 17-05-2017 19-05-2017 ગહૃઉદ્યોગ તાલીમ 4

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
44 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 20-05-2017 24-05-2017 અંબિ કાતંણ વશબીિ 4

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
45 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 27-04-2017 10-05-2018

ઓપન ઓરિસ તાલીમ 

કાર્યક્રમ 18
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
46 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 04-05-2018 04-04-2018

બાળ વશબીિ વવજ્ઞાન કેન્જર 

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 11
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
47 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 11-05-2018 11-05-2018

બાળ વશબીિ વવજ્ઞાન કેન્જર 

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 28
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
48 તાલીમ કાર્યક્રમ િાષ્ટ્રિર્ 26-04-2018 09-05-2018 બાળ વશબીિ-ઉડ્ડુપી-કણાયટકા 28

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ

49 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 07-05-2018 09-05-2018

ઈલેક્ટ્િીકલ અને 

ઈલેક્ટ્િોવનક્ટ્સ િીપેિીંગ 

તાલીમ
20

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ

50 તાલીમ કાર્યક્રમ પ્રાદેવશક 10-05-2018 14-05-2018
કલા-કૌશલ્ર્ વશબીિ-

િોબા,કાગશાળ કરૂઠા 141
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ

51 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 16-05-2018 16-05-2018
બાળ વશબીિ-વવજ્ઞાન કેન્જર-

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ 11
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ

USIC શિભાગ
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ક્રમ પરિસવંાદ / કાર્યશાળા 
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદેવશક / 

િાષ્ટ્રિર્ / 

આંતિિાષ્ટ્રિર્
સમર્ગાળો થી કાર્યક્રમન  ંવશર્યક

ભાગ લીધેલ 

લાભાથીઓની 
ક લ સખં્ર્ા

નાણાકંીર્ સહાર્ 

આપનાિન  ંનામ

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય

52 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 23-05-2018 23-05-2018
બાળ વશબીિ-વવજ્ઞાન કેન્જર-

ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ 15
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ

53 તાલીમ કાર્યક્રમ વવશ્વવવદ્યાલર્ 25-05-2018 27-05-2018

 વા કી ઓિ ગાધંી વશબીિ 

ગાધંી અધ્્ર્ન શાિા 
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ અદાવાદ

30
ગજૂિાત વવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ 

(ગ જરાતીમાું લખવ ) પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત: પ્રકલ્પનો તિષય
પ્રકલ્પનો 
સમયગાળો 

(િષષમાું)
કઈ તારીખિી 
મુંં ુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ એજન્સીની 
તિગત પ્રાપ્ત રાતિ

ક ભષાઓ અને સાહહત્ય 

તિદ્યાિાખા
ક-1 ગ જરાતી
1 Dr, kanubhai vasava પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

આહિિાસી સાહહત્યમાું 
પયાષિરણ ચેતના 1 28-12-2016

ગજૂરાત તિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 50000

ક-3 અંગે્રજી

2 અમરેન્ર પાુંડે પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
Dakshinamurti Education 

Institute: A Critical Study
1 04-01-2017 Gujarat Vidyapith 50000

3 ડૉ.હિવ્યેિક માર ડી. ભટ્ટ પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

“ Looking At the West 
through Indian Eyes: A 

Study of Two 19th 

Century Gujarati 

Travelogues England ni 

Musafari by Mahipataram 

Ruparam and 

Englandma  Pravas by 

Karsandas Mulji ”

1.5 22-12-2016 gujarat vidyapith 50000

ગ તિક્ષણ તિદ્યાિાખા
ગ-1 તિક્ષણ મહાતિદ્યાલય (IASE)

4 ડૉ. અિોક પરમાર પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
पर्यावरण शिक्षय के शिए के ई-

सयमग्री निमयाण 2018 01-01-2018
GUJARAT VIDYPITH 

AHMEDABAD 
50,000/

પરિશિષ્ટ-6 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ પ્રકલ્પ - શવદ્યાપીઠ દ્વાિા
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ 

(ગ જરાતીમાું લખવ ) પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત: પ્રકલ્પનો તિષય
પ્રકલ્પનો 
સમયગાળો 

(િષષમાું)
કઈ તારીખિી 
મુંં ુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ એજન્સીની 
તિગત પ્રાપ્ત રાતિ

ખ
ખ-1

1 મુંજ લા લક્ષ્મણ ડાભી જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ગ જરાતમાું અતિિેષ જમીન 

િહેંચણીની દલલતોનાું આતિિક 

અસરોનો અભ્યાસ
2 01-03-2016

ભારતીય સામાજજક તિજ્ઞાન 

સુંિોિન સુંથિા (ICSSR), 

નિી દદલ્હી
૪ લાખ

જ
જ-1

2 મયરૂક માર ચુંદ્રકાન્ત િાહ પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

As a Co-Investigator :"To 

find out reason behind 

better-health of 

organically farmed soil 

compared to inorganic 

one"

1 28-03-2018

Department of 

Biotechnology, Ministry of 

Science and Technology, 

Govt. of India.

800000

3 Dr. Prateek Shilpkar
થિીકૃત િયેલ પ્રકલ્પ 

(પ્રોજેક્ટ)

To find out the reason 

behind better-health of 

organically farmed soil 

compared to Inorganic 

one

1 28-03-2018

Department of 

Biotechnology (DBT), 

New Delhi

8.00 lakh

4 Dr D Srinivas Mury જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

Bioprospecting of crop 

residues by Solid State 

Fermentation to enhance 

nutrient utilization and 

feed efficiency in 

ruminants"

3 31-03-2015 DBT GoI 37 Lakhs 

પરિશિષ્ટ-7 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ મખુ્ય પ્રકલ્પ (Major Project)

સામાજિક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અથથિાસ્ત્ર

શવજ્ઞાન અને પ્રયોિન શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
બાયોગેસ સાંિોધન અને સકૂ્ષ્મ જીવાણ ુશવજ્ઞાન શવભાગ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ 

(ગ જરાતીમાું લખવ ) પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત: પ્રકલ્પનો તિષય
પ્રકલ્પનો 
સમયગાળો 

(િષષમાું)
કઈ તારીખિી 
મુંં ુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ 

એજન્સીની તિગત પ્રાપ્ત રાતિ

ક
ક-1

1 ડૉ.ધ્િતનલ પારેખ પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
ગ જરાતી ગઝલનો તિકાસ 

અને સાુંપ્રત ગ જરાતી ગઝલ 2 01-01-2017
ગજૂરાત તિદ્યાપીઠ, 

અમદાિાદ 50000

ગ
ગ-1

2 ડૉ. અિોક પરમાર પરૂ્ષ કરેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

गुजरात राज्य शाला 
पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा 
प्रकाशशत हिन्दी के 

पाठ्यपुस्तकों में नयीतालीम 

के तत्तत्तवों का अध्ययन

1 01-06-2017 GCERT 10000

3 ડૉ. નીતતનક માર ઢાઢોદરા પરૂ્ષ કરેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
તિક્ષક-પ્રતિક્ષર્ાિીઓની 
ધાતમિક સહહષ્ણ તાન ું માપન 1 01-04-2017

GCERT, 

Gandhinagar
10000

4 ડૉ. તનલેિ કાપહડયા જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ઉત્તર બ તનયાદી િાળાના 
તિદ્યાિીઓન ું ગાુંધીતિચાર 

પ્રત્યેન ું મનોિલર્
20172018 01-04-2017

GCERT, 

Gandhinagar
10000

ઝ
ઝ-1

5 ડો. સતીષ ૫ટેલ પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
PMKVY-TI : IT Help 

Desk Attendence 
0.5 01-01-2018 AICTE 400000

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન વવભાગ

પરિવિષ્ટ-8 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ લધ ુપ્રકલ્પ (Minor Project)

ભષાઓ અને સારહત્ય વવદ્યાિાખા
ગજુિાતી

વિક્ષણ વવદ્યાિાખા
વિક્ષણ મહાવવદ્યાલય (IASE)

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી વવજ્ઞાન વવદ્યાિાખા
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ક્રમ અધ્યાપક  ું નામ સુંશોધન લેખની વિગત
પ્રાદેવશક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંશોધન 

લેખની 
ભાષા

સુંશોધનલેખ/પ સ્તક  ું વશષષક પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક  ું 
નામ તારીખ/માસ/િષષ ISSN/ISBN 

No.

ક
ક-1

1 સુંજય મકિાણા Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ગ જરાતી નિલકથામાું 
ચૌલાદેિીનાું વિવિધ રૂપો સાહિત્યસેત  સપ્ટેમ્બર-

ઓક્ટોબર2017
2249-2372

2 સુંજય મકિાણા e-Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
કૂુંપમાું પ્રગટતી માનિીય 

સુંિેદનાની ગ જરાતી 
નિલલકાઓ

પરબ સપ્ટેમ્બર2017 250-9747

3 સુંજય મકિાણા Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ગ જરાતના લોકગીતોમાું 
લગ્નગીતો

લોકગ ર્જરી, શ્રી ઝિેરચુંદ 

મેઘાણી લોકસાહિત્ય કેન્દ્ર, 

રાજકોટ
જૂન2017 2320-8872

4 Dr. Kanubhai vasava Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક હિન્દ્દી ગ્રામસભા અને આહદિાસીઓ આહદલોક જાન્દ્  આરી-
ફેબ્ર આરી- 2017

22501517

5 Dr. Kanubhai vasava Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી આહદિાસી અને  ખ્યધારા આહદલોક મે-જૂન-2017 22501517

6 ડૉ.ધ્િવનલ પારેખ Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી
લચ   મોદીનાું નાટકો 
:ઇવતિાસ, પ રણ અને 

સામ્પ્રતનો વિવનયોગ
શબ્દસર, ગાુંધીનગર 

ચેરીટેબલ િસ્ટ મેં-જૂન ૨૦૧૭ ૨૨૪૯-૨૯૩૩

7 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી
તાજમિલે: 'ટેન્દ્ડર' થી 
'ઉદઘાટન'- 

ભ્રરટાચાર...ભ્રરટાચાર...ભ્રરટા
ચાર...

પ્રત્યક્ષ પ્રકાશન, િડોદરા 2017

૯૭૮-૮૧-

૭૭૯૦-૯૨૨-

૭

8 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ગ જરાતી ચહરત્રકેન્દ્રી નાટકો 
: નિી સદીમાું

ફાબષસ ગ જરાતી સભા 
વત્રમાવસક અવપ્રલ-જૂન ,૨૦૧૭ ૦૫૫૯-૯૨૫૩

9 ડૉ. ધ્િવનલ પારેખ Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી કવિતા (૨૦૧૪-૨૦૧૫)-એક 

સરિૈ  ું
ફાબષસ ગ જરાતી સભા 
વત્રમાવસક

ઓક્ટોબર-

ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ ૦૫૫૯-૯૨૫૩

10 Dr. Usha Upadhyay Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી સચ્ચચદાનુંદ સન્દ્માન - 

૨૦૧૪ ધ્ર િ ભટ્ટ
ગ જરાતી સાહિત્ય પહરષદ 

- 'પરબ'
ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ 250-9747

ક-2

11 ડો. ગેલજી ભાહટયા Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
हिन्दी उपन्यासों में मुस्लिम 

धमााचरण क विचार क 

आचरण में रूपाांतरण की 
समलयाए

वरांह ांगएररया डिसम्बर 2017 2394-5303

12 िो. गिजी भाह या Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી सूयाबािा की किानियों में 
चचत्रित परांपरािादी िारी विधािाताा डिसम्बर 2017 2319 9318

13 िो. गिजी भाह या Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી भूमांििीकरण का उपन्यास 

साहित्य पर रभाि िाताा िािक हदसम्बर 2017 2321-8789

14 िो.गिजी भाह या Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
गुजरात क हिांदी साहित्य में 
कृष्ण भस्तत साहित्य का 
योगदाि

समन्िय पस्चचम अरि- ससतम्बर 
2017

-

15 िो. गिजी भाह या Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી कबीर क काव्य में क्रास्न्त की 
चचिगारी शब्द सांचार जूि 2017 22782826

પરિશિષ્ટ-9 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ સિંોધન લેખ

ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ગજુિાતી

રિન્દી
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16 ડૉ. જસિુંતભાઈ પુંડયા Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી हिन्दी क विकास म रणामी 
सांरदाय का रदय समन्िय पस्चचम रत्रिका April-Sept 2017

GUJHIN201

770792

17 ડૉ. જસિુંતભાઈ પુંડયા Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી गुजरात क दसित सांत समन्िय पस्चचम पत्रिका Oct- Dec 2017
GUJHIN201

770792

ક-3

18 Dr. Atulkumar M. Parmar Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Things Fall Apart: A 

Postcolonial Study 

Scholarly Research 

Journal For 

Interdisciplinary 

Studies

May- June 2017 

Volume 4 Issue 

31 Pub date: 

04/07/2017

E-ISSN 

2278-8808

19 Dr. Atulkumar M. Parmar Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Postmodern Canadian 

Fiction: Ondaatje's The 

English Patient

Scholarly Research 

Journal for Humanity 

Science and English 

Language

June-July 2017 

Vol 4 Issue 22 

pub date: 

04/08/2017

E-ISSN 

2348-3083

20
Dr. Divyeshkumar D. 

Bhatt
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Shrinking 

Circumferences of State: 

Documentation of 

Anarchy in North –West 
Pakistan in William 

Dalrymple’s The Age Of 
Kali

Research Guru and 

Towards Excellence

December 17 

and July 2017

ISSN:2349-

266X,UGC 

Aproval No. 

63726

ખ
ખ-1

21 ધારા હદપક િઘાહડયા e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Case study 

environmental valuation 

of Gir National Park and 

Sanctuary.

Shabd Braham ૧૭ માચષ ૨૦૧૮ ૨૩૨૦-૦૮૭૧

22 Kailas S. Bhoye Conference Proceeding પ્રાદેવશક અંગે્રજી
Role of Forest Right Act-

2006 In Economic 

Development

Vishleshan Trust
july-December 

2017
0973-6891

ખ-2

23 ડૉ.મોતીભાઈ એચ. દે  ું Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ગાુંધીનગર જજલ્લાની િાિો 
પ્રિાસનની ૃ ષ્ટ્રટએ

RESEARCH MATRIX 

An International 

Refereed 

Multidisciplinary 

Journal of Applied 

Research

October 2017
ISSN- 2321-

7073

24
zenamabibi Amumiya 

Kadari
Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી

સોંમવતથષ નિલકથામાું 
ઐવતિાવસક તથયોની 
માિજત

સાહિતય સેત  મે- જૂન   2018 2249-2372

અંગે્રજી

સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ અથથિાસ્ત્ર

ઈશતિાસ અને સસં્કૃશત
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25
zenamabibi Amumiya 

Kadari
e-Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ગોંડલ રાજ્યની શૈક્ષણીક 

પ્ર વૃતઓ
જનષલ ઓફ સોવશયલ 

સાયન્દ્સ, કે.સી.જી. ગ જરાત March-April-2018 2279-0268

26
zenamabibi Amumiya 

Kadari
Conference Proceeding રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

ગ જરાતના વસદ્દી 
આહદિાસીઓ ઐવતિાવસક 

પહરપેક્ષ્યમાું
અરિલ્લી જનજીિન 

સાપ્તાહિક 2017
978-93-

866400-2-4

27 ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક e-Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
ઐવતિાવસક સાહિત્યમાું 
ગ્રામ્યતા, આયોજન અને 

રચના

Research Guru Online 

Journal of 

Multidisciplinary 

Subjects

June 2017
ISSN : 2349-

266X

ખ-3

28 જીતેન્દ્ર ક. ઢેબરીયા e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Menace of Ragging : An 

Observation of the 

Stakeholders

Asian Resonance October-2017 0976-8602

29 ડૉ.િસ  ખ ર. પુંચાલ Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Sustainability in Urban 

Development : A Gujarat 

Standpoint

Academic Research

Volum-31, Issue-

12, Quarterly- 

July- 2017

ISSN  : 

2348-1676

30 Dr. Hasmukh R. Panchal Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી પ  પાલન અને સ્ત્રીઓનો 
દરજ્જો - એક અભ્યાસ

ગ જરાત સામાજજક સેિા 
મુંડળ,અમદાિાદ

િષષ- 11, જ લાઇ -

2017, અંક - 2

ISSN - 2319-

3522

31 Dr. Hasmukh R. Panchal Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Recent change in 

Industrialization 

andViramgam City

Dr. J.K.Dodiya, Rajkot

28 th Issue,  

September - 

2017

ISSN - 2321-

2160

32 Dr. Hasmukh R. Panchal e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
િતષમાન સમયમાું 
લગ્નસુંસ્થામાું બદલાતી 
તરાિ

RESEARCH GURU
Vol - 11, Issue - 

4, March -18

ISSN - 2349-

266X

33 Dr.Hasmukh R.Panchal Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી A Situation of Crime 

against Women in India
KCG, Ahmedabad

Issue -28, Aug- 

Sep. -2017

ISSN - 2279-

0268

34 Dr. Hasmukh R.Panchal Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ડૉ.આંબેડકર અને સામાજજક 

સમરસતા KCG , Ahmedabad
Issue -29 , Dec.- 

Feb -2018

ISSN - 2279-

0268

35 Dr.Hasmukh R. Panchal e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી भारत में बािश्रम की समलया 
का अध्ययि Research Guru

Vol- 11, Issue - 

3, December -

2017

ISSN - 2349-

266X

ખ-4

36 Ravindra Pancholi Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
ग्राम विचिविद्यािय (Rural 

University ) गुजरात राज्य 

की एक अनििायाता I
Vidyawarata Feb. 2018 2319 9318

ગ

સમાજમાનિિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર

સામાજજક શિજ્ઞાન

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
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ગ-1 વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

37
ડૉ. સીતારામભાઈ પી. 
દેશ  ખ Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

ગાુંધીજીના વશક્ષણ દશષનમાું 
પ્રવતલબિંલબત માતભૃાષા  ું 
સ્થાન

International Journal 

of Research in all 

Subjects in Multi 

Languages

Vol. 6, Issue: 3, 

March: 2018 

(IJRSML) 

ISSN: 2321 - 

 2853

38 Bharat Joshi Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
THE WRITING 

ATTITUDE OF HIGHER 

EDUCATION 

STUDENTS

Horizons of Holistic 

Education

July - December 

2017

ISSN : 2349-

8811

39 ડૉ. મિશે નારાયણ દીલક્ષત Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

6.	Orientation towards 

Self-Evaluation of 

Secondary Student 

Teachers in relation with 

their Teaching Self-

Efficacy and some other 

variables

Voice  of Research:An 

International Refereed 

Journal For research 

and Development

Vol.6 Issue-1, 

Jun 2017

ISSN: 2277-

7733

40 ડૉ. મિશે નારાયણ દીલક્ષત Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Reflective Teaching of 

Secondary Teachers in 

relation with their 

Attitude towards Action 

Research and Some 

Other Variables

Educational Quest: an 

International Journal 

of Education and 

Applied Social 

Sciences

 Vol.8, No-3, 

August 2017 

ISSN: 0976-

7255

41 ડૉ. મિશે નારાયણ દીલક્ષત Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Readiness towards Meta-

cognitive Interventions 

among Secondary 

Teachers in relation with 

their Approaches to 

Learning

Utopia of Global 

Education: A peer 

Reviewed Refereed 

International Research 

Journal of Education

, Vol. III, Issue-

I,June 2017

, ISSN:2454-

7387

42 ડૉ.મિશે નારાયણ દીલક્ષત Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Construction and 

validation of Action 

Research Attitude Scale 

Academic research 

Academic 

Research(International 

 Journal of Multi-

Disciplinary Studies)

Vol.4-Issue-15, 

April, 2018

ISSN:2348-

1676
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43 ડૉ. મિશે નારાયણ દીલક્ષત Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી

समुदाय सशक्षा कायाक्रमः 
सामास्जक उत्तरदानयत्िों 
Samajik Uttardayitva ki 

Shiksha ka Ek Abhinav 

Prayas, Mahesh 

Narayan Dixit, Inquisitive 

teacher: A peer 

Reviewed Refereed 

Research Journal of 

Education, Vol. IV, Issue-

I, pp.20-25. June 2017, 

ISSN:2455-5827

Inquisitive Teacher: A 

peer Reviewed 

Refereed Research 

Journal of Education

Vol. IV, Issue-I,  

June 2017

ISSN:2455-

5827

44 ડૉ. અશોક પરમાર Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Post Basic and 

Secondary School 

Teachers’ Attitude 
towards ICT in Realation 

some Variables 

SRSD MEMORIAL 

SHIKSHA SHODH 

SANSTHAN AGARA

JUNE 2017
Online ISSN 

– 2454-7387

45 ડૉ. અશોક પરમાર Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Post Basic and 

Secondary School 

Teachers’ Attitude 
towards ICT in terms of 

their educational 

Qualificaton and 

teaching experience

Journal of Education & 

Psychological 

Research

JULY 2017 2230-9586 

46 ડૉ. અશોક પરમાર Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Imapact of Teaching 

Aids Used in Hindi 

Teaching 

SRSD Memorial 

Shiksha Shodh 

Sansthan, Agra India

FEBRYARY 18
Online ISSN 

-2455-5835

47 ડૉ. નીવતનક માર ઢાઢોદરા Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
THE WRITING 

ATTITUDE OF HIGHER 

EDUCATION 

STUDENTS

Horizons of Holistic 

Education
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ 2349-8811

48 ડૉ. નીવતનક માર ઢાઢોદરા Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
ऱखि असभितृ्तत माऩदांि की 
रचिा एिां िधता का 
ििधााारण

KCG JOURNAL OF 

EDUCATION

FEBRUARY 

2018
2320-0014
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49 Dr. Nilesh Kapadia Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Gramjivan Padyatra - An 

Experiment
Maitry Vidyapith 01-04-2018

2249-6386 

UGC 

Approved 

Journal No. 

62677

50 Dr. SONAL PATEL Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Exploring The 

Effectiveness Of Video 

films In The Teaching of 

Socially Relevant 

Concepts 

MAITRY VIDYAPITH APRIL 2018 2249-6386

51 ડ ા. કોહકલા  પી. પારેખ Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Awareness of Women's 

Rights Among B.Ed. 

Trainees  -Maitry  

Vidyapith

matri vidyapith April -2018 22496386

52 Dr. Kokila P. Parekh Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Awareness of Womens 

Rights Among B.Ed 

trainess - Maitri Vidyapith

Maitri Vidyapith 

Surendranagar - Maitri 

Vidyapith 

April 2018 22496386

53 Dr. Kokila P. Parekh રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી  गुजराती कविओां का हिन्दी 
में योगदाि - समन्िय पस्चचम

 कन्रीय हिन्दी सांलथाि - 

आगरा मािि सांसाधि 

विकास मांिािय - समन्िय 

पस्चचम

अरि ससत्मबर, 
2017

In pipeline

54 Dr. Kolila P. Parekh Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Awareness of Womens 

Right Amond B.Ed. 

Trainess

Maitri Vidyapith - 

Surendranagar - Maitri 

Vidyapith

April - June, 2018 2249-6386

55 ડૉ. આરતીબિને વિ. પટેલ Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી
અજબ-ગજબનો િસવત 

િધારો અટકાિિો એ 

આજનો  ગધમષ
અચલા ફાઉન્દ્ડેશન િસ્ટ જ લાઈ 2017 22495940

56 ડૉ. આરતીબિને પટેલ Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ભારતમાું ઉચચવશક્ષણ અને 

ગ ણિત્તા અચલા ફાઉન્દ્ડેશન િસ્ટ જાન્દ્  આરી 2018 22495940

57 ડૉ. આરતીબિને પટેલ Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ભારતમાું ઉચચવશક્ષણ અને 

ગ ણિત્તા અચલા ફાઉન્દ્ડેશન િસ્ટ જાન્દ્  આરી 2018 22495940

ચ
ચ-1

58 ડૉ. શેતલ બડોહદયા e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
INHERENT QUALITIES 

OF LEADERSHIP IN 

INDIAN WOMEN

Asian Academic 

Research Journal of 

Social Science and 

Humanities 

2017
Issn-2278-

859X

59 રમીલાબેન પટેલ e-Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી આહદિાસી સમાજની 
અથષવ્યિસ્થા અક્ષર  ક એજન્દ્સી 2017

978-93-

86640-02-4

વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
આજીિન શિક્ષણ શિભાગ
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60  ભાષ પાુંડર Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Tribes workers of South 

Gujarat Working in 

U.A.E. A sociological 

study

Academic Research 2018 2348-1676

61  ભાષ પાુંડર Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Sarvani : A Village in 

Gujarat (India) 
Academic Research 2017 2348-1676

ચ-2

62 Dr. Badarbhai Y. Kureshi Conference Proceeding રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Social Problems Among 

Children Of Seasonal 

Migrant Tribal  /આહદિાસી 
સમાજના પ્રશ્નો અને પડકારો

અક્ષ્રર  ક એજન્દ્સી , 
અમદાિાદ ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ 978-93-

86640-06-2

63 ડૉ. બાદરભાઈ િાય. ક રેશી Conference Proceeding રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Social Prolems Among 

Children Of Seasonal 

Migrant Tribal

અક્ષર્  ક એજન્દ્સી, 
અમદાિાદ.

૦૫/૦૯/2017
978-93-

86640-06-2

64 Dr.manoj Parmar Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
भारतीय समाज विकास क 

अिुरूप ग्राम उच्च विधा का 
मॉिि िोकभारती सणोसरा

Vidyawarata February, 2018 2319-9318

65 Dr.manoj Parmar Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
 િાનોમાું આપઘાત (21 

સદીના પ્રથમ દાયકાના 
સુંદભષમાું)

Knowledge 

Consortium of Gujarat; 

Department of Higher 

Education-Govt. of 

Gujarat "Journal of 

multi-Disciplinary"

year-2018; 

continuous issue-

23

2279-0268

66 Dr.Manoj Parmar Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી આહદિાસીમાું વશક્ષણ કે્ષતે્ર 

સમાુંજકાયષનો અિકાશ આહદલોક માચષ-એવપ્રલ, 2018
ISSN-2250-

1517

67 Dr. Damini Shah Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી

ગ જરાતમાું આહદિાસી 
વિસ્તારમાું પ્રાથવમક 

માળખાકીય  વિધાની 
પહરસ્સ્થવત: નેત્રુંગ ગામો 
સુંદભષમાું

સમાજકારણ જાન્દ્  આરી ૨૦૧૭ 2319-3522

ચ-3

68 ડૉ. વિનોદ ક માર પાુંડેય Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Fading future of 

development 

communication

 Journal of Media and 

Social Development,  

Volume-5, ISSUE 1

January to 

March 2017

ISSN- 2320-

8244

સમાજકાયથ શિભાગ

પત્રકાિત્િ અને સ િૂ પ્રત્યાયન
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69 Punita Harne Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Speaking for those on 

the Margins: Gandhi, 

Society and Disability 

Communication

Communication To 

Day

Vol. 22, No. 1 

(Jan.-March, 

2018) (Included 

in UGC 

approved list of 

Journals @ S. 

No. 49143) RNI 

No. 58028/94 

ISSN 0975-217X 

pg no 3 to 15

ISSN 0975-

217X

ચ-4

70 Prayatkar K Kanadiya Non-Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
A study on Occupational 

stress among Lies 

Professional in the 

Gujarat state University

International Journal 

for Research in 

Applied science & 

Engineering 

technology 

11/2017 2321-9653

71 Prayatkar K Kanadiya Non-Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

A study on Challenges 

Of Implementing 

Information Technology 

In University Libraries Of 

Gujarat

IJRASET 4/2018 2321-9653

72 PRAYAT K KANADIYA Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી

GUJARAT RAJYANA 

UNIVERSITY 

GRANTHYOMA 

KARMCHARIAONE 

APATI VYAVSAYIK 

TALIM ANE TENI ASAR  

: EK ABHAYS

GUJARAT 

GRANTHALAYA 

SEVA SANGH

2/2018
978-81-

927390-4-5

છ
છ-1

73
Dr Nimeshkumar D 

Chaudhari
e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

A Comparison study 

mental toughness and 

self Confidence between 

bachelors of Physical 

education & sports and 

Bachelor of arts students

International Journal 

of Basic and Advance 

Research 

30 April May 

2018

2454-

46399(P) 

2456-1372 

(O)

ગ્રથંાલય અને મારિતી શિજ્ઞાન

િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન
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74
Dr Nimeshkumar D 

Chaudhari
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી PRAYER

TOWARDS 

EXCELLENCE UGC-

ASC GUJARAT 

UNIVERSITY, 

AHMEDABAD

JULY 2017 0974-035X

75
DR NIMESHKUMAR D 

CHAUDHARI
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Effect of Fartlek training 

on Speed and Cardio-

respiratory Endurance of 

University men Students

International Level An 

Indexed, Refereed & 

Peer Reviewed 

Journal, International 

Journal of 

Physicology, Nutrition 

and Physicl Education,

Jan- Jun, 2017 2456-0057

76
DR NIMESHKUMAR D 

CHAUDHARI
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Effect of Yogic Asanas 

on Physical Fitness of 

College Level Physical 

Education Student in 

Relation to Sports 

Performance

International Level An 

International Quarterly 

Referred Journal, 

Research Zone India 

(A Journal of Multi 

Disciplines), 

Bhavanagar,Vol.:5

July- Aug- Sept : 

2017
2319-8168

77
DR NIMESHKUMAR D 

CAHDUAHRI
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Effect of Yogic Asanas 

on Physical Fitness of 

College Level Physical 

Education Student in 

Relation to Sports 

Performance

UGC Approved 

International Level An 

International Quarterly 

Referred Journal, 

Research Zone India 

(A Journal of Multi 

Disciplines), 

Bhavanagar,Vol.:5,

July- Aug- Sept : 

2017
2319-8168.

78
DR NIMESHKUMAR D 

CAHUDAHRI
રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

“Modern Trends in 
Physical Education, 

Sports and Yogic 

Science”

AKSHAR BOOK 

AGENCY
2018

978-93-

86640

79
Dr. Dalsangbhai Faljibhai 

Chaudhary
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

“બાસ્કેટબોલ અને ખો-ખો 
રમતના ખેલાડીઓની 
શારીહરક યોગ્યતાના 
પાસાઓનો ત લનાત્મક 

અભ્યાસ”

Research zone India  

journal of multi-

disciplinary] (Quarterly 

National Journal)

APRIL MAY 

JUNE 2018
2319-8168
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80
Dr. Dalsangbhai Faljibhai 

Chaudhary
Conference Proceeding રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

“ગ જરાત વિદ્યાપીઠ અને 

સૌરારિ  વનિવસિટીના 
શારીહરક વશક્ષણના 
અ  સ્નાતક કક્ષામાું અભ્યાસ 

કરતા વિદ્યાથીઓનો 
શારીહરક યોગ્યતાનો 
ત લનાત્મક અભ્યાસ”

AKSHAR 

PUBLICATION 

AHMEDABAD

2017 9.7894E+12

81
Dr. Dalsangbhai Faljibhai 

Chaudhary
Conference Proceeding આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

on “modern trends in 
physical education, 

sports & logic science”

AKSHAR BOOK 

AGENCY 

AHMEDABAD

2018 9.7894E+12

82
Dr. GITABEN 

MOHANLAL 
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

COMPARATIVE STUDY 

OF ANXIETY-LEVEL OF 

BASKET BALL 

(FEMALE) AND VOLLY 

BALL (FEMALE) 

PLAYERS OF 

GUJARAT VIDYAPITH

AKSHAR BOOK 

AGENCY, 

ELLISBRIDGE. 

AHMEDABAD

10/012018
978-93-

86640-09-3

83
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Relationship of Luck 

Luice Score with Heart 

Rate and Oxygen 

Saturation at Different 

Attitude

Research Zone India,
DECEMBER 

2017
2319-8168

84
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Relationship of Luck 

Luice Score with Heart 

Rate and Oxygen 

Saturation at Different 

Attitude

Research Zone India DEC 2017 2319-8168

85
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
Conference Proceeding આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

“Acute Mountain 
Sickness and Various 

Attitude Effect of 

Calisthenics, Yoga and 

Aerobic Exercise on 

Psychomotor Fitness of 

School Boys”,

AKSHAR 

PUBLICATION
2018 9.7894E+12
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86
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

બાસ્કેટબોલ અને હક્રકેટ 

રમતના ખેલાડીઓની 
ગત્યાત્મક યોગ્યતાના 
પાસાઓનો ત લનાત્મક 

અભ્યાસ”,

Research Zone India
JULY AUG SEP 

2017
2319-8168

87
Dr. Prabhulal Mohanbhai 

Kasundra
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

કામધે    વનિવસિટીના 
ખેલાડીઓની વસધ્ધ્ધ 

પે્રરણાનો ત લનાત્મક 

અભ્યાસ”

Research Zone India
OCT NOV DEC 

2017
2319-8168

88
Dr. GITABEN 

MOHANLAL PATEL
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

Yogasno Dvara Manasik 

Svasthya Upar Thati 

Asarono Abhyas     (i.e. 

Study of Effects on 

Mental Health by 

Yogasanas) 

Research Zone India September 2017   

ISSN-2319-

8168 Vol-5     

    Issue-4      

                        

   July- 

August- 

September 

2017   

(Page No. 

156-158)

89
Dr. GITABEN 

MOHANLAL PATEL
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

Medasvee Vidyartheeo 

Par Yog Ane Aerobic 

Kasaratonee 

Namaneeyata Par 

Thatee Asarono Abhyas    

     (i.e. Study of Effects 

of Yoga & Aerobic 

Exercise on Flexibility of 

Obese Students) 

Research Zone India March  2018

ISSN-2319-

8168 Vol-6     

    Issue-2    

January 

February 

March  2018  

  Page No. 

228-232

90
Dr. Jagadishchandra 

Kalabhai Savalia
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

વિવશરટ આિાર અને ચહક્રય 

તાલીમની ઝડપ ઉપર થતી 
અસરનેા અભ્યાસ

Research Zone India
ોોજી સોબ રિલા 
2018

23198168
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91
Dr. GITABEN 

MOHANLAL PATEL
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

Yogasno Dvara Manasik 

Svasthya Upar Thati 

Asarono Abhyas     (i.e. 

Study of Effects on 

Mental Health by 

Yogasanas) 

Research Zone India
July- August- 

September 2017

ISSN-2319-

8168 Vol-5     

    Issue-4      

                        

   July- 

August- 

September 

2017   Page 

No. 156-158

92 Dr. Arvind Rami Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
ખેલ મિાક ુંભ રાજ્ય કક્ષાએ  

ભાગ લીધેલ ખેલાડીઓની 
માનવસક સ્િાસ્્ય  ું 
ત લનાત્મક અભ્યાસ

Research Zone India December 2017 2319-8168

93 Dr. Arvind Rami Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Comparative study of 

motor fitness component 

between students 

studing in rural and 

urban secondary 

schools of Limdi Taluka 

Research Link June , 2018 0973-1628

94 ડૉ. જગદીશચુંર એલ. ગોઠી Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી
આસન -પ્રાણાયામની 
પ્ર વૃતઓ દ્વારા 
ર વધરાલભસરણ સિનશસ્ક્ત 

પર થતી    	અસરનો અભ્યાસ

UGC  approved  An 

international quarterly 

refereed journal “ 
Research Zone India” 
( A Journal Of Multi 

Disciplines)

Oct. Nov. Dec. 

2017
2319-8168

95 Dr. Neeraj Silawat Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

CONSUTRUCTION OF 

KNOWLEDGE TEST 

ON OFFICIAL RULES 

OF BADMINTON  FOR 

PHYSICAL 

EDUCATION’S 
STUDENTS

Research Analysis 

and Evaluation 
FEB. 2018 0975-3486
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96 Dr. Neeraj Silawat Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

COMPARATIVE STUSY 

OF BODY 

COMPOSITION AND 

PHYSIOLOGICAL 

VARIABLES BETWEEN 

RURAL AND URBAN 

AREAS GIRLS 

STUDENTS 

Research Analysis 

and Evaluation
January 2018 0975-3486

97 Dr. Neeraj Silawat Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

COMPARATIVE STUDY 

OF MOTOR FITNESS 

COMPONENTS 

BETWEEN STUDENTS 

STUDYING IN RURAL 

AND URBAN 

SECONDARY 

SCHOOLS OF LIMBDI 

TALUKA

Research Link June , 2018 0973-1628

98 Dr. Neeraj Silawat Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

shalakiy spardha ma 

pasangi pamel 

volleyball, kabaddi and 

kho-kho ramat na bhaio 

ni chinta no tulnatamak 

abhyas 

Research Link June, 2018 0973-1628

99
Dr. KAMLESHKUMAR 

PRAHLADBHAI PATEL
Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય ગ જરાતી

પ્લાયોમેહિક કસરતોની 
ચપળતા ઉપર થતી 
અસરનો અભ્યાસ

UGC Approved - 

Research Zone of 

India

Oct-Nov-Dec 

2017

ISSN-2319-

8138

જ
જ-1

100 Mayurkumar C. Shah Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Effect of monocrotophos 

and Bacillus subtilis KPA-

1 on greengram (Vigna 

radiata)

Current Advances in 

Agricultural Sciences

Volume : 9( 

1):64-69, 2017
2397-4471

101 Dr. Prateek Shilpkar Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Effect of monocrotophos 

and Bacillus subtilis KPA-

1 on green gram (Vigna 

radiata)

Current Advances in 

Agricultural Sciences
June 2017

Print ISSN- 

0975-2315, 

Online ISSN- 

 2394-4471

શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
બાયોગેસ સિંોધન અને સકૂ્ષ્મ જીિાણ ુશિજ્ઞાન શિભાગ
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102 Dr D Srinivas Murty Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Mechanistic aspects of 

Au(III) sorption by 

Aspergillus terreus 

SRD49 

2017.08.001  

Publisher: Elsevier
2017

http://dx.doi.

org/10.1016/

j.jtice.2017.0

8.001

103 Dr Srinivas Murty Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Influence of 

Incorporating Different 

Levels of SSF Biomass 

in Total Mixed Ration on 

In vitro Digestibility and 

Methane Production

Animal Nutrition 

Society of India
2017 0970-3209

104 Dr D Srinivas Murty Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Antibacterial Activity Of 

Abutilon pannosum And 

Grewia tenax Leaves 

Extracts

WJPR 2017 2277– 7105

105 Dr Srinivas Murty Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Genome sequencing of 

Pediococcus acidilactici 

(NRCC1), a novel isolate 

from dromedary camel 

(Camelus dromedarius) 

rumen fluid

Springer 2017

ISSN: 1590-

4261 (Print) 

1869-2044 

(Online)

106 Bhatt Nikhil Sumantray Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
 Currant Insight on 

Microbial Xylanases: 

Lambert Academic 

Publications

Lambert Academic 

Publications 
2018

 ISBN 678-

613-5-

80387-7

107 Bhatt Nikhil Sumantray Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Cellulose-free-themo-

alkali-solvent-stable 

xylanase from Bacillus 

altitudinis DHN8: Over-

production through 

statistical approach, 

purification and bio-

deinking/ bio-bleaching 

potential

Biocatalysis and 

Agricultural 

Biotechnology

2017

DOI:10.1016

/j.bcab.2017.

10.010. 

જ-2

108 ushaben m.patel Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Gandhian views on 

women empowerment

A.G. TEACHER 

COLLEGE 

AHMEDABAD

12-01-2018 NO.

ગિૃ શિજ્ઞાન
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109 પાર લ િસુંત સા  Conference Proceeding પ્રાદેવશક ગ જરાતી આહદિાસીઓમાું  ઊચચ 

વશક્ષણ અક્ષર કૂ એજન્દ્સી 2017
978-93-

86640-06-2

110 Dr.Jaishree S.Mehta e-Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

A Pilot Study Prevalence 

of Non-Communicable 

Disease Urban 

Population in 

Udaipur(Rajasthan

E-CRONICON,open 

assess
14/july/2017 2278-0261

111 Dr.Jaishree S,Mehta Non-Peer Review Journals પ્રાદેવશક અંગે્રજી

Study of the Human 

Rights among Tribal 

Women Workers of 

Udaipur District in 

Rajasthan

Knowledeged 

Consortium of Gujarat

19,April - 

May/2017

ISSN:2279-

0268

112 Dr.Jaishree S.Mehta e-Journals પ્રાદેવશક અંગે્રજી
Ageing Without 

Agony:Certain Harmonal 

And Nutrational 

Implication

Knowledge 

Consortium of Gujarat

January-

March2017
2279-0268

ઝ
ઝ-1

113 Dr. Amisha Shah Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Problems and 

Challenges faced by 

Handicraft Artisans

Voice of Research- An 

International Refereed 

Journal for Change 

and Development

June 2017 2277-7733

114 Dr. Rajiv Patel Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Problems and 

Challenges faced by 

Handicraft Artisans

Voice of Research- An 

International Refereed 

Journal for Change 

and Development

June 2017 2277-7733

115 ડો. સતીષ ૫ટેલ Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

4)“CHALLENGES OF 
INDIAN DAIRY 

INDUSTRY (IN THE 

ASPECTS OF CATTLE 

FARMS)” 

in Indian Journal of 

Applied Research.
october-2017 2249-555X 

116 ડો. સતીષ ૫ટેલ Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
India moves towards a 

digital economy after 

demonetization process

in Indian Journal of 

Applied Research.
Nov-2017 2249-555X 

વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
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117 ડો. સતીષ ૫ટેલ Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ATM ના ઉપયોગનો 
વ્યિસ્થા૫કીય અભ્યાસ

 Journal of Multi-

Disciplinary, Portal of 

E-Journal, Knowledge 

consortium of Gujarat.

Jun-July 2017 2279-0268

118 ડો. સતીષ ૫ટેલ Peer Review Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી ભારતના MSME માું માનિ 

સુંસાધન સુંચાલનની સ્સ્થવત

in  Journal of Multi-

Disciplinary, Portal of 

E-Journal, Knowledge 

consortium of Gujarat

Dec-Feb 2018 2279-0268

119 Dr. Lokesh Jain Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય હિન્દ્દી
गाांधीजी क ग्राम लिराज 

चचन्ति में निहित सिकाररता 
की सफिता क सोपाि

COOPERATIVE 

PERSPECTIVE, at 

VEMINICOM, Pune 

(Maharastra)

January- March, 

2018

ISSN-0302 

– 7767

120 Dr. Lokesh Jain Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

A Study of Rural 

Artisans from Forest and 

Costal Area of Junagadh 

&  Gir Somnath district in 

Gujarat State and 

Sustainable 

Development

The Journal of 

Management and 

Cooperation (UGC 

approved journal no, 

45326)

Jan to Dec.2017 
ISSN no. 

2249-2275

121 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક હિન્દ્દી
गाांधीजी क अथाशालि की 
ितामाि रासांचगकताः आचाया 
ज. बी.  कृपािािी की िजर स

KCG journal of 

Multidisciplinary
माचा - अरि 2018,

ISSN 2279-

0268 

122 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક હિન્દ્દી
माििाचधकार ििि क मुद्द 

पर समाधािपरक पिि एिां 
जि दशािः एक अध्ययि

KCG journal of 

Humanity

August - 

September, 2017

ISSN 2279-

0233 

123 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક હિન્દ્દી
जीििशिी क विकारों क 

शमि एिां रबांधि में जि एिां 
गाांधी दशािः विचिषणात्मक 

अध्ययि

KCG journal of 

Multidisciplinary

August - 

September, 2017

ISSN 2279-

0268

124 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી

ગ જરાત રાજ્યમાું લગર 

વિસ્તારની નેસમાું િસાિટ 

કરતા માલધઆરી 
સ  દાયની પારુંપહરક 

આજીવિકા ક શળતાઓની 
િતષમાન સ્સ્થવત અને તેની 
અસરો  ું અભ્યાસ

KCG journal of Social 

Science

Dec.2017 – Feb.  
 2018

ISSN 2279-

0241 
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125 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક ગ જરાતી

સુંપોવષત વિકાસના સુંદભે 

જ ુંગલ અને દહરયાકાુંઠાના 
ગામોમાું િસતા લોકોની 
આજીવિકા,  ન્નર સુંચાલન 

વ્યિસ્થા વિશે પરુંપરાગત 

જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની એક ઝલક

KCG journal of 

Multidisciplinary,

August - 

September,  

2017

ISSN 2279-

0268 

126 Dr. Lokesh Jain e-Journals પ્રાદેવશક અંગે્રજી

Kripalani on Gandhiji’s 
organizational skills: An 

over view (A step for 

sustainable and effective 

managerial practices 

towards Human 

Resource Management) 

KCG Journal of Social 

Science

Dec,2017 - Feb, 

2018

ISSN 2279-

0241 

127 Dr. Lokesh Jain e-Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

A Study of Rural 

Artisans from Forest and 

Costal Area of Junagadh 

&  Gir Somnath district in 

Gujarat State and 

Sustainable 

Development

The Journal of 

Management and 

Cooperation (UGC 

approved journal no, 

45326)

Jan to Dec.2017
ISSN no. 

2249-2275

128 mayuri farmer Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

domestic violence on 

rural agricultural women 

labourers and 

alcoholism of batterer - a 

critical review

Research matrix February 2018 2321-7073

129 mayuri farmer Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

rural mobile users 

market with reference to 

eight villages of 

gandhinagar district of 

gujarat state

abhinav national 

monthly refereed 

journal of research in 

commerce and 

management

April 2018 2277-1166

ઝ-2

130 Ajay Parikh Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Network Intrusion 

Detection System: 

Classification, 

Techniques and 

Datasets to Implement

nternational Journal 

on Future Revolution 

in Computer Science 

& Communication 

Engineering A Unit of 

Auricle Technologies 

Pvt. Ltd.

14/3/2018
ISSN: 2454-

4248

કમ્પ્ ટુિ શિજ્ઞાન શિભાગ
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પ્રાદેવશક / 
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આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંશોધન 

લેખની 
ભાષા

સુંશોધનલેખ/પ સ્તક  ું વશષષક પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક  ું 
નામ તારીખ/માસ/િષષ ISSN/ISBN 

No.

પરિશિષ્ટ-9 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ સિંોધન લેખ

131 Ajay Parikh Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Classification of Data 

Mining Techniques for 

Electricity Load 

Forecasting

International Journal 

on Future Revolution 

in Computer Science 

& Communication 

Engineering 

(IJFRSCE)

8/2017
ISSN: 2454-

4248

132 Ajay Parikh Peer Review Journals આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Classification and 

technical analysis of 

Network Intrusion 

Detection Systems

International Journal 

of Advanced 

Research in Computer 

Science

5/2017
ISSN No. 

0976-5697

133 નીપા ક. શાિ Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી

Delisting of Fresh 

Agriculture Produce and 

Problems of Farmers: A 

Proposed Model for 

Farmers and End 

Consumer to Build an 

Interface using ICT

Vidyapith June 2017 0976-5794

134 રૂલચતા દીપક શાિ Conference Proceeding રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Citizen Centric E-

governance for Rural 

Development

Gujarat Technologucal 

University
2014

978-93-

5122-000-8

238



ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંિોધન 

લેખની 
ભાષા

સુંિોધનલેખ/પ સ્તકન ું શિષષક પ્રકાિન 

સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ તારીખ/માસ/વષષ ISSN/ISBN No.

ક
ક-1

1 સુંજય મકવાણા પ્રાદેશિક ગ જરાતી િબ્દસખ્ય સેલ્ફ માર્ષ2018 978-93-87079-09-0

2 ડૉ.ધ્વશનલ પારેખ પ્રાદેશિક ગ જરાતી ઉર્દષ  ગઝલ અને સામાજજક 

સુંવાદદતા
પાર્શ્ષ પ્રકાિન, 

અમદાવાદ 2017 ૯૭૮-૯૩-૫૧૦૮-૭૮૦-૯
3 ડૉ. ધ્વશનલ પારેખ પ્રાદેશિક ગ જરાતી એક ર્પટી ઊંઘ સાદિત્ય સુંગમ, સ રત 2017 ૯૭૮-૯૩-૮૪૬૩૭-૯૧-0

4 Dr. Usha Upadhyay પ્રાદેશિક ગ જરાતી જ્ઞાનપીઠ પ રસ્કૃત તેલ ગ  
સાદિત્યકારો ફ્લેશમિંગો પબ્બ્લકેિન્સ 2018 978-93-87079-08-3

ક-2

5  Dr. Ram Gopal Singh રાષ્ટ્રિય દિન્દી

Book : 1. Bhasha 

Vigyan,2. Hindi 

Computing, 3. Hindi 

Vakya Rachana par 

Angrewji ka Prabhav

1. Akash Publishers, 

Gaziabad, 2. Lata 

Sahitya Sadan, 

Gaziabad

2017

1. 978-81-89482-85-5, 

2. 978-81-89482-84-8, 

3. 978-93-80462-80-6

6 ડૉ. જસવુંતભાઈ પુંડયા રાષ્ટ્રિય દિન્દી हिन्दी नाटक और रंगमंच लाईब्रेरी बुक िाउस, 

अिेमदावाद 2018 978-93-82733-70-6

ખ
ખ-2

7 ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક રાષ્ટ્રિય દિન્દી भारतीय पययटन नीतत एवं 
ववकास

िरीश बुक एजेंसी 
अिमदाबाद 2017

ISBN : 978-81-933755-

1-8

8 શવક્રમશસિંિ અમરાવત રાષ્ટ્રિય દિન્દી ख्यात साहित्य और इततिास 

लेखन
इततिास अनुसंधान 

संस्थान च पासनी, 
ज धपुर (राजस्थान)

2017
ISBN : 978-93-82311-

58-4

ગ
ગ-1

9 ડૉ. મિિે નારાયણ દીક્ષિત રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Goal Orientation and 

Academic Achievement

APH Publishing 

Corporation
March 2018

ISBN: 978-93-87460-

48-5

10 Dr. Kokila P. Parekh પ્રાદેશિક દિન્દી Hindi Textbook Standard-

XII

Published by 

Gujarat State 

Textbook Board- 

Gandhinagar

June 2017 Without ISBN

11 Lalajibhai Pitambar Patel પ્રાદેશિક ગ જરાતી Lok Shikshan
University Granth 

Nirman Bord
Auguest 2017 978-93-85344-90-9

12 Lalajibhai P. Patel પ્રાદેશિક ગ જરાતી Lok Shikshan
Uni. Granth Nirman 

Board, Gujarat, Ah'd
Auguest, 2017 978-93-85344-90-9

પરિશિષ્ટ-10 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસુ્તક

ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ગજુિાતી

રિન્દી

સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઈશતિાસ અને સસં્કૃશત

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)
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પ્રાદેશિક / 
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સુંિોધન 

લેખની 
ભાષા

સુંિોધનલેખ/પ સ્તકન ું શિષષક પ્રકાિન 

સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ તારીખ/માસ/વષષ ISSN/ISBN No.

પરિશિષ્ટ-10 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસુ્તક

13 Dr Dahyabhai M Patel પ્રાદેશિક ગ જરાતી Lokshikshan

University Granth 

Nirman Board, 

Gujarat

August 2017 978-93-85344-90-9

14 ડૉ. આરતી પટેલ પ્રાદેશિક ગ જરાતી માણો જજિંદગી સદાબિાર ગ ર્જર પ્રકાિન   માર્ષ 2018 978-81-926486-7-5

ઘ
ઘ-1

15 Prem Anand Mishra રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી
Position: Gandhi's 

Intervention in 

Contemporary Discourse

Reliable Publishing 

House Ahmedabad
July 2017 978-93-85930-20-1

ર્
ર્-1

16 સ ભાષ પાુંડર પ્રાદેશિક ગ જરાતી આદદવાસી સુંસ્કૃશત દાશમની પબ્બ્લકેિન્સ 2018 978-93-86304-51-3

17 સ ભાષ પાુંડર પ્રાદેશિક ગ જરાતી આદદવાસી આંદોલન અન રાજ ગ્રાદફકસ 2017 978-81-934251-1-4

18 સ ભાષ પાુંડર પ્રાદેશિક ગ જરાતી આદદવાસી સમાજ અિર બ ક એજન્સી 2017-18 978-93-86522-05-4

ર્-2

19 Dr. Damini Shah પ્રાદેશિક ગ જરાતી સમાજકાયષમાું પ્રત્યાયનની 
ક િળતા પાર્શ્ષ પબ્લીકેિન 2017 978-93-5108-907-0

ર્-4

20
PRAYATKAR K 

KANADIYA
પ્રાદેશિક ગ જરાતી HUN KHOVAYO  !

GUJARAT 

SHATIYA AKADAMI 

GANDHINAGAR

2017 978-81-935772-0-2

21
PRAYATKAR K 

KANADIYA
પ્રાદેશિક ગ જરાતી ANAND EJ SAFALTA

BOOK STAR 

PUBLICATION
2017-18 978-81-935772-3-3

22
PRAYATKAR K 

KANADIYA
પ્રાદેશિક ગ જરાતી KUPOSHAN,AHAR ANE 

YOG

BOOK STAR 

PUBLICATION
2018 978-81-935772-4-0

23
PRAYATKAR K 

KANADIYA
પ્રાદેશિક ગ જરાતી PAHADNU GULAB

BOOK STAR 

PUBLICATION
2018 978-81-935772-5-7

છ
છ-1

24 Dr. Arvind Rami રાષ્ટ્રિય દિન્દી Khelkud  - Niyam Evam 

Maptol
Shanti Prakashan 2017 978-93-86444-00-4

25 Dr. Neeraj Silawat રાષ્ટ્રિય દિન્દી khelkud evam maptol Shanti Prakashan 2017 978-93-86444-00-4

જ
જ-1

આજીિન શિક્ષણ શિભાગ

ગાધંી દિશન અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ગાધંી દિશન અભ્યાસ

વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા

સમાજકાયશ શિભાગ

ગ્રથંાલય અને મારિતી શિજ્ઞાન

િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન

શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
બાયોગેસ સિંોધન અને સકૂ્ષ્મ જીિાણ ુશિજ્ઞાન શિભાગ
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સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ તારીખ/માસ/વષષ ISSN/ISBN No.

પરિશિષ્ટ-10 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસુ્તક

26 Bhatt Nikhil Sumantray આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Currant Insight on 

Microbial Xylanases

Lambert Academic 

Publications, BEAU 

BASSIN, Mauritius

2018
ISBN 678-613-5-

80387-7

જ-2

27 ushaben m. patel પ્રાદેશિક ગ જરાતી home science part - 1 Garg publication december -2016 978-93-86581-45-7

ઝ
ઝ-1

28 ડો. સતીષ ૫ટેલ રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ’સૈદ્ાુંશતક અને િતે  લિી 
અક્ષભગમ આધાદરત કમ્પ્ય દટર‘’

Dr. Satish Patel Self 

Book Publication
Sep-2017 9788192940243

29 ડો. સતીષ ૫ટેલ રાષ્ટ્રિય ગ જરાતી ‘’િતે  લિી કમ્પ્ય દટર‘’ Dr. Satish Patel Self 

book publication 
March-2018 9788192940250

30 ડો. સતીષ ૫ટેલ પ્રાદેશિક ગ જરાતી
ડેદડયાપાડા તાલ કાના 
આદદવાસી ખેડદતો ઘ્વારા 
અ૫નાવાતી ખેતી ૫દ્શતઓ

Uttkarsh Academy, 

Bhuj
january-2018 9789386072788

31 Dr. Lokesh Jain રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Participatory Irrigation 

Management

 Agri Biovet Press, 

New-Delhi,
2018

ISBN 978-93-84502-

69-0

32 Dr. Lokesh Jain પ્રાદેશિક ગ જરાતી 2. સુંર્ાલકીય અથષિાસ્ત્ર  Agri Biovet Press, 

New-Delhi
2018

ISBN 978-93-84502-

78-8

33 Dr. Lokesh Jain પ્રાદેશિક ગ જરાતી 3. ગાુંધીજીન ું જીવન દિષન પાર્શ્ષ પબ્બ્લકેિન, 

અમદાવાદ,
June 2017

ISBN 978-93-5108-

816-5

ગિૃ શિજ્ઞાન

વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યિસ્થાપન શિભાગ
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પ્રાદેશિક / 
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આંતરરાષ્ટ્રિય
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સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ તારીખ/માસ/વષષ ISSN/ISBN No.

પ સ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક 

પ સ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો 
પ સ્તકન ું નામ

ક ભષાઓ અને સાહહત્ય 

શવદ્યાિાખા
ક-1 ગ જરાતી
1 સુંજય મકવાણા પ્રાદેશિક ગ જરાતી શપતા-પ ત્રીના પે્રમનો 

આશવભાષવઃ મામેર ગરૂ્જર ગ્રુંથરત્ન કાયાષલય ફેબ્ર આરી2018
978-93-5162-

507-0
અધીતઃ ચાલીસ

2 Dr. Usha Upadhyay રાષ્ટ્રિય હહન્દી तेज उधार नह ीं ल ूँगा विकल्प प्रकाशन, दिल्ल 2018
978-93-82695-

64-6

3 Dr. Usha Upadhyay પ્રાદેશિક ગ જરાતી સુંવેદનાની શનર્ષરી' - લેખ ફ્લેશમિંગો પબ્લલકેિન 2018
978-93-87079-

06-9
ઇન્ફાઈનાઈટ

ખ સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ખ-1 ગ્રામ અથષિાસ્ત્ર

4 Kailas S. Bhoye પ્રાદેશિક ગ જરાતી
આહદવાસીઓના આશથિક 

શવકાસમાું વન અશધકાર 

કાયદા(2006)ની શૂમકા
અરવલ્લી જનજીવન 

કાયાષલય, અમદાવાદ.
2017-18

978-93-86522-

05-4
આહદવાસી સમાજ

ખ-3
સમાજમાનવિાસ્ત્ર અને 

સમાજિાસ્ત્ર

5 DR.Hasmukh.R.Panchal પ્રાદેશિક ગ જરાતી
સ્થળાુંતહરત આહદવાસી 
કામદારોની સામાજજક 

સમસ્યાઓનો અભ્યાસ
અરવલ્લી જનજીન 

કાયાષલય, અમદાવાદ 2017-18
978-93-86522-

05-4
આહદવાસી સમાજ

6 ડૉ. હસ  ખ આર.પુંચાલ પ્રાદેશિક ગ જરાતી આહદવાસી - સુંપકષની 
સમસ્યાનો અભ્યાસ

અરવલ્લી જનજીવન 

કાયાષલય, અમદાવાદ 2017
ISBN - 978-93-

86640-02-4

આહદવાસી સમાજમાું 
પ્રવતષમાન સમસ્યાઓ

ગ શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
ગ-1 શિક્ષણ મહાશવદ્યાલય (IASE)

7 ડૉ. અસોક પરમાર આંતરરાષ્ટ્રિય અંગે્રજી TEACHER EDUCATION 

(Research Based) 

Lulu Publication 

3101 Hillsborough 

st, Releigh, NC 

27607, United State  

PUBLISHER Dr. 

Hiralkumar M. Barot

2017
978-1-365-

83289-5

Post Basic School 

Teachers’ Attitude 
Towards ICT in the 

Context of their Sex, Age 

and Educational 

Qualification

8 ડૉ. અિોક પરમાર પ્રાદેશિક હહન્દી આહદવાસી સમાજ અક્ષર  ક એજન્સી 
અમદાવાદ 2017

978-93-86522-

05-04

शशक्षक प्रशशक्षण के क्षेत्र में 
अनुस चित जनजातत के छात्रों 
के प्रशशक्षण में दहन्ि  शशक्षक 

महाविद्यालय, ग जरात 

विद्यापीठः अहमिाबाि का 
योगिान

પરિશિષ્ટ-11 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસુ્તકોમાાં પ્રકાશિત થયેલાાં પ્રકિણ
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ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
પ્રાદેશિક / 

રાષ્ટ્રિય / 

આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંિોધન 

લેખની 
ભાષા

સુંિોધનલેખ/પ સ્તકન ું શિષષક પ્રકાિન 

સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ તારીખ/માસ/વષષ ISSN/ISBN No.

પ સ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક 

પ સ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો 
પ સ્તકન ું નામ

પરિશિષ્ટ-11 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસુ્તકોમાાં પ્રકાશિત થયેલાાં પ્રકિણ

9 Dr. Kolila P. Parekh રાષ્ટ્રિય અંગે્રજી Text Book of 

Environmental Science

APH Publishing 

Corporation - New 

Delhi-2

2017
ISBN No. 978-

81-7946-098-6

Global Warming 

Awareness of Students 

of Standard - IX

10 Jigneshkumar G Patel પ્રાદેશિક ગ જરાતી લોક શિક્ષણ  શનવશસિટી ગ્રુંથશનમાષણ 

બોડષ ઓગસ્ટ 2017
978-93-85344-

90-9

ચ વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ 

શવદ્યાિાખા
ચ-3

પત્રકારત્વ અને સ હૂ 

પ્રત્યાયન
11 શવનોદ ક માર પાુંડેય રાષ્ટ્રિય હહન્દી गुजरात की दहींि  पत्रकाररता कें द्र य दहींि  

सींस्थान,अहमिाबाि
अक्ट बर -दिसींबर 

,२०१७
ISBN९७८ ८१ 

९३४४८०-६-९ समन्िय पश्चिम
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વિદ્યાર્થીઓનો ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યેનો પ્રવતભાિ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 (16.95)

298 (50.51)

37 (6.27)

280 (47.46)

0

50

100

150

200

250

300

350

ગાાંધીવિચાર પ્રત્યને  ાં 
આકર્ષણ

સરળ જીિનશલૈી અને
ચારરત્ર્યઘડતર

સરળતાથી પ્રિશે નોકરી માટે ઉચ્ચવશક્ષણ

વિદ્યાપીઠમાાં  તમે  કઈ અપેક્ષાર્થી  આવ્યા હતા?

441 (74.75)

116 (19.66)

31 (5.25) 22 (3.73)
66 (11.19)

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

હા સાંસ્થાની મારહતી 
અન ેતનેી 

આચારસાંરહતા

હા, અભ્યાસક્રમ
માટેનીલાયકાત, ફી 
અન ેરીફાંડ માળખ ાં

હા તાલીમ અન ે
નાણાકીય મદદની

પ્રાપ્યતા

હા પરામશષ અને
સ્િાસ્્ય સિેાઓ

ના

વિદ્યાપીઠમાાં  આિતા પહેલા  તમને સાંસ્ર્થા અંગેન ાં 
મા હહતીપત્રક મળ્ ાં હત  ાં ?

66%

12%

5%

4%

13%

આ અપેક્ષા  કેટલી  સાંતોષાઈ છે

પરેૂપરૂી : 66%
અડધી : 12%
સાંતોર્ાઈ નથી : 5%
વનરાશા જન્મી છે : 4%
જિાબ નથી આપિો : 13%
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259 (43.90)

138 (23.39)

29 (4.92)

248 (42.03)

0
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200

250

300

રૂચચ અન ેભતૂકાળમાાં
વિર્યમાાં આિલે ગ ણાાંક

પ્રભાિ –માતાવપતાનો / 
વમત્રોનો / વશક્ષકો અન ે
વિભાગની પ્રવતષ્ઠા

સરળતાથી પ્રિશે 
મળેિિો અન ેસરળતાથી

ઉત્તીણષ

ઉચ્ચ અભ્યાસ પણૂષ કયાષ 
પછી નોકરી મળેિિા માટે 

અન કૂળતા

તમારી  વિષય પસાંદગીનો  વનર્ણય શેના  પર આધા હરત હતો  

240 (40.68)

169 (28.64) 165 (27.97)

199 (33.73)

0

50

100

150

200

250

300

િગષકાયષ દરમ્યાન જ્ઞાન 
સાંપારદત થય ાં

િલણઘડતર અન ે
સમજશક્તત િધારનાર

સમહૂભાિના વનમાષણ 
કરિા

સ્િતાંત્ર અભ્યાસ કૌશલ્યો 
વિકસાિિા

વિષયની  વશક્ષર્પદ્ધવત કઈ રી તે  ઉપયોગી  હતી?

75%

8%

17%

અભ્યાસક્રમમાાં કે્ષત્રકાયણ/પ્રાયોગગક કાયણ/ સ્ટ હિયોન ાં સૈદ્ધાાંવતક િગોનીસારે્થ 
સમન્િય ર્થ્ ાં હત  ાં?

હા - 75%
ના - 8%
જિાબ નથી આપિો  - 17%
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64%
16%

10%

2%
8%

પ્રાયોગગકશાળા / સ્ટ હિયો પરૂતા પ્રમાર્માાં સાધનસજ્જ હતા અને યોગ્ય 
રીતે તેની દેખરેખ/કાળજી લેિાતી હતી?

હા,પણૂષતઃ  : 64%
હા, અંશતઃ   : 16%
પરૂતા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ય ન હતા : 10%
પરૂતી દેખરેખ હઠેળ ન હતા  : 2%
જિાબ નથી આપિો  : 8%

54%

26%

8%

2%
10%

તમે ‘વિદ્યાપીઠ’ સામવયક િાાંચો છો? આ સામવયક અંગે તમારો અગભપ્રાય 
જર્ાિો. 

ઘણ ાં ઉપયોગી  :  54%
મધ્યમ : 26%
થોડ ાં ઉપયોગી : 8%
ચબનઉપયોગી : 2%
જિાબ નથી આપિો  : 10%

75%

15%

5%
3%

2%

ગ્રાંર્થાલય અને ગ્રાંર્થાલય સેિા અંગે તમારો મત જર્ાિો.

સારા  :  75%
મધ્યમ  : 15%
અપરૂતી  : 5%
નબળી : 3%
જિાબ નથી આપિો  : 2%
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55%

22%

2%

2% 8%

11%

તમારા અભ્યાસમાાં કેન્રવનિાસનો સમાિેશ ર્થતો હતો?

હા, અત્યાંત પ્રસ્ત  ત : 55%
હા, મધ્યમ પ્રસ્ત  ત : 22%
હા, અપ્રસ્ત ત : 2%
હા, અપ્રસ્ત ત; પણ રસપ્રદ : 2%
ના : 8%
જિાબ નથી આપિો : 11

62%
8%

10%

8%

12%

કેન્રવનિાસ દરમ્યાન વિભાગીય વશક્ષકો તમારી મ લાકાત લેતા હતા અને 
તમને અગભપ્રાય આપતા હતા ?

મ લાકાત લેતા અને અચભપ્રાય 
આપતા હતા : 62%
મ લાકાત લેતા અને અચભપ્રાય 
આપતા ન હતા : 8%
મ લાકાત લેતા નથી અને 
અચભપ્રાય આપતા હતા : 10%
મ લાકાત લેતા નથી અને 
અચભપ્રાય આપતા ન હતા : 8%
જિાબ નથી આપિો : 12%

58%

8%

26%

5%
3%

જે આંતહરક મલૂયાાંકન વ્યિસ્ર્થા અસ્સ્તત્િમાાં છે, તે

યોગ્ય છે : 58%
અયોગ્ય છે : 8%
થોડા પરરિતષનની જરૂરરયાત  છે : 26%
ઘરમળૂથી પરરિતષનની જરૂર છે : 5%
જિાબ નથી આપિો : 3%
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30%

25%

29%

11%

5%

તમારા અગભપ્રાય મ જબ આંતહરક મલૂયાાંકન કેટલા ટકા હોવ ાં જોઈ ?

૧૦૦ ટકા  : 30%
૬૦ ટકા  : 25%
૪૦ ટકા  : 29%
૨૦ ટકા  : 11%
જિાબ નથી આપિો  : 5%

22%

41%

21%

9%

7%

બીજી સાંસ્ર્થાના  વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે તમે મળો છો ત્યારે તમે શ ાં અન ભિો 
છો?

તેમના કરતા ઉતરતા / લઘ તા : 22%
તેમના કરતા ચરડયાતા / ગ રૂતા : 41%
તેમને સમાન / સમાનતા : 21%
કહી શકતા નથી : 9%
જિાબ નથી આપિો : 7%

39%

27%

21%

3%

10%

તમે સમગ્ર સાંસ્ર્થામાાં વિદ્યાર્થી - વશક્ષક સાંબાંધની મલૂિર્ી કેિી રીતે કરો 
છો ?

ઘણો સારો  : 39%
સારો  : 27%
સાંતોર્કારક  : 21%
અસાંતોર્કારક  : 3%
જિાબ નથી આપિો  : 10%
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52%

32%

6%
4%

6%

તમે સાંસ્ર્થાના મધ્યસ્ર્થ કાયાણલય કેટલ ાં મદદરૂપ ર્થ્  ?

ઘણ ાં મદદરૂપ  : 52%
તટસ્થ : 32%
ચબનમદદરૂપ : 6%
અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 4%
જિાબ નથી આપિો : 6%

54%
31%

6%
4%5%

તમારા પહરસરના િહીિટી/િહીિટી કાયણકર કાયાણલય અંગે શો અગભપ્રાય 
છે ?

ઘણ ાં મદદરૂપ : 54%
તટસ્થ : 31%
ચબનમદદરૂપ : 6%
અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 4%
જિાબ નથી આપિો : 5%

51%

16%

29%

4%

તમે છાત્રાલય સ વિધાર્થી સાંત  ષ્ટ છો ?

હા : 51%
ના : 16%
સ ધારણાની જરૂર છે : 29%
જિાબ નથી આપિો : 4%
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221 (37.46)

156 (26.44)

249 (42.20)

39 (6.61) 40 (6.78)
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વમત્ર િડીલ માગષદશષક ર ક્ષ ચબનજિાબદાર

ગૃહપ વત /ગૃહમાતાનો તમારી  સા રે્થનો  વ્યિહાર કેિો  રહ્યો? 

49%

25%

13%

8%
5%

તમારા પહરસરના અલપાગહૃ (કેન્ટીન) સ વિધા વિશે શ ાં તારર્ કરશો ?

પરૂતી : 49%
અપરૂતી : 25%
વનયવમત : 13%
ભરોસાપાત્ર નથી : 8%
જિાબ નથી આપિો : 5%

71%

3%

15%

6%
5%

તમે સ્િાસ્્ય સ વિધાની મલૂિર્ી કેિી રીતે કરશો ?

સારી / અસરકારક : 71%
ખરાબ / ચબનઅસકારક : 3%
અપરૂતી / માયાષરદત સેિા : 15%
ઉપયોગમાાં લીધી નથી : 6%
જિાબ નથી આપિો : 5%
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57%29%

6%
8%

ઉદ્યોગ અંગે તમાર ાં  શ ાં માંતવ્ય છે?

ઉપયોગી : 57%
ચબનજરૂરી : 29%
વિચાય ું નથી : 6%
જિાબ નથી આપિો : 8%

45%

31%

8%

7%

9%

ઉદ્યોગવશક્ષક  અંગેનો તમારો અગભપ્રાય જર્ાિો.

જાણકાર : 45%
વમત્ર : 31%
વિદ્યાથી માટે સ્િભાિે કડક : 8%
વિચાય ું નથી : 7%
જિાબ નથી આપિો : 9%

79%

13%

8%

વિદ્યાર્થીસાંગઠન વિદ્યાર્થીઓન ાં પ્રવતવનવધત્િ પ ર ાં  પાિત  ાં હત  ાં?

હા : 79%
ના : 13%
જિાબ નથી આપિો : 8%
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56%31%

6%
7%

શ ાં તમને સત્ર આધાહરત અભ્યાસક્રમર્થી સાંતોષ છે ?

સાંપણૂષ સાંતોર્ : 56%

મધ્યમ સાંતોર્ : 32%

સાંતોર્ નથી : 6%

જિાબ નથી આપિો : 7%

89%

5%
6%

તમારા પહરસરના પયાણિરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમ અંગે જાર્કારી ધરાિો 
છો ?

હા : 89%

ના : 5%

જિાબ નથી આપિો : 6%

59%27%

4%
3%

7%

પયાણિરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમોમાાં ભાગ લીધો હતો ?

હા, અંત્યત ઉત્સાહપણૂષ અને સરક્રય : 59%
હા, અભ્યાસક્રમના ભાગ રૂપે : 27%
ના, રસ નથી : 4%
અન્ય : 3%
જિાબ નથી આપિો : 7%
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227 (38.47)

171 (28.98)
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વિદ્યાપીઠની  જીિનશૈલીની   કઈ બાબતો  તમને પ્રભા વિત 
કયાણ ?

74%

18%

3%5%

સાંસ્ર્થામાાંર્થી વિદાય લીધા પછી તેના વિશે તમે કેિી રીતે િાત કરશો?

વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથી હોિાન ાં ગિષ : 74%

વિદ્યાપીઠન ાં બહારના જગતમાાં મલૂ્યાાંકન યોગ્ય 
થાય તે જોઇશ : 18%
તેને ભલૂી જિા પ્રયત્ન કરીશ : 3%

જિાબ નથી આપિો : 5%

225 (38.14)

343 (58.14)

95 (16.10)

42 (7.12)
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િહીિટમાાં સરક્રય સ્િચૈ્ચ્છક સાંગઠન સાથ ે
જોડાણ

ગ્રામપ ન:રચનાના કામોમાાં 
નાણાકીય સહાય

કશો જ નહી

અભ્યાસ બાદ ગ્રામપ ન :રચનાના  કામમાાં  તમારો ફાળો  શો  હ શે?
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79%

5%

2%
5%

9%

જીિનવનિાણહ માટે નોકરી પસાંદ કરશો કે અન્ય વિકલપ અંગે વિચારશો?

નોકરી : 79%
ખેતી : 5%
પશ પાલન : 2%
િાંશપાંરપરાગત વ્યિસાય : 5%
જિાબ નથી આપિો : 9%
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રથંાલય (મધ્યસ્થ ગ્રથંાલય)
સકં્ષિપ્ત માહિતી :

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાની સાથે જ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રથંાલય શરૂ કરિામા ંઆિેલ. ગજૂરાત 
પરુાતત્િ મદંિરના ગ્રથંાલય શ્રીમિ રાજચદં્ર જ્ઞાનભડંારને ૧૯૨૯મા ં મહાવિદ્યાલયના ગ્રથંાલય સાથે જોડી 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રથંાલય નામ આપિામા ંઆવ્ુ.ં સને ૧૯૫૫મા ંનિા વનમાાણ પામેલા ગાધંીભિનમા ંઆ 
ગ્રથંાલયને ખલુ્ુ ં મકૂિામા ં આવ્ુ.ં િર્ષો અગાઉ શરૂ થયેલા આ ગ્રથંાલયમા ં સગં્રહાયેલ ગ્રથંસગં્રહ માત્ર 
વિદ્યાપીઠનુ ંજ નદહ, પરંત ુગજુરાતનુ ં શૈક્ષણણક પદરમાણ છે. જેમા ં વિવિધ વિર્ષયોના ગ્રથંો, સામવયકો, સિંભા 
સામગ્રીઓ, જ્ઞાનકોશ, દ્રશ્ય-શ્રાવય ઉપકરણોનો િૈવિધ્યસભર સગં્રહ થયલેો છે. સમાજની પ્રવતષ્ઠઠત વયક્તતઓ 
તરફથી તેમના અંગત ગ્રથંસગં્રહોની ભેટ મળેલી છે.

વિદ્યાપીઠના સેિકો, વિદ્યાથીઓ તેમજ સમાજના તમામ િગાના સશંોધકો માટે વિવિધ માદહતીસેિા પરૂી 
પાડતા આ ગ્રથંાલયનો મખુ્ય ગ્રથંભડંાર, સિંભાવિભાગ, કૉપીરાઇટ વિભાગ, ગાધંી અધ્યયન ખડં, સામવયકો અન ે
િાચનાલય વિભાગ તેમજ બાળદકશોર વિભાગ ઉપરાતં આ બધા જ વિભાગોને જોડતો કમ્પ્્ટૂર વિભાગ કાયારત 
છે.

ગ્રથંાલયમા ં પસુ્તકો ઉપરાતં હસ્તપ્રતો અને અન્ય અગ્રથં સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ છે. ગ્રથંાલયના 
કૉપીરાઇટ વિભાગના ંપસુ્તકોનુ ં દડજજટાઇઝેશન પણ કરિામા ંઆિેલ છે.

અહિેાલના સમય િરમ્પયાન િાચનાલય 364 દિિસ ખલુ્ુ ં રહ્ય ુહત ુ ંઅને આશરે 75,000 િાચકોએ 
િાચનાલયનો લાભ લીધો હતો.
ગ્રથંાલયના વિવિધ વિભાગોનો સમય :

ગ્રથંાલયનો કામકાજનો સમય નીચે મજુબ છે : 
વિભાગનુ ંનામ કામકાજનો સમય

િાચનાલય સિારના ૦૭-૦૦ થી સાજંના ૦૭-૦૦
વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા સમયે સિારના ૦૭-૦૦ થી રાવત્રના ૧૧-૦૦
જાહરે રજાના દિિસે સિારના ૦૭-૦૦ થી સિારના ૧૧-૦૦

બપોરના ૦૩-૦૦ થી સાજંના ૦૬-૦૦
સામવયક અધ્યયન ખડં સિારના ૦૭-૦૦ થી સાજંના ૦૭-૦૦
ગ્રથં આપ-લે વિભાગ સિારના ૦૮-૦૦ થી સાજંના ૦૬-૩૦
સિંભા વિભાગ (રવિિારે રજા) બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાજંના ૦૬-૦૦
કૉપીરાઇટ વિભાગ (રવિિારે રજા) બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાજંના ૦૬-૦૦
સભ્યપિ નોંધણી/સભ્યપિ રીન્્અુલ
(રવિિારે રજા)

સોમિારથી શકુ્રિાર - બપોરના ૧૨ થી સાજંના ૦૫-૩૦
શવનિાર - સિારના ૮-૩૦ થી બપોરના ૧૨-૩૦

પસુ્તક/સામવયક/અન્ય સગં્રિ :
પસુ્તક :  ગ્રથંાલયમા ંખરીિી, ભેટ અને કૉપીરાઇટ અવધવનયમ હઠેળ ગ્રથં પ્રા્ત થાય છે. ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ મખુ્ય ગ્રથંાલય (અમિાિાિ)નો કુલ ગ્રથંસગં્રહ પાચં વિભાગમા ં િહેંચાયેલો છે. અહિેાલના 
સમયગાળા િરમ્પયાન કુલ 5,83,156 પસુ્તકો છે. ચા્ ુિરે્ષ ગ્રથંાલયમા ંકુલ 5,832 પસુ્તકો ઉમેરાયા.
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વિભાગ 
ગ્રથં સગં્રિ ચાલ ુિરે્ષ થયેલ 

પસુ્તક ખચચની 
વિગત 

માચચ ૨૦૧૭ સઘુી ચાલ ુિરે્ષ 
ઉમેરાયેલ 

કુલ ગ્રથં 
સખં્યા 

સામાન્ય 290700 1601 292301 1140102 

અનસુ્નાતક 114012 174 114186 117984 

બાળદકશોર 31082 100 31182 12781 

કુલ 435794 1875 437669 1270867 

કૉપીરાઇટ 120373 3007 123380  

ભેટ 21157 950 22107  

કુલ 577324 5832 583156 1270867 
 

સામવયકો : અહિેાલના સમયગાળા િરમ્પયાન નીચે મજુબના સામવયકો પ્રા્ત થયા છે : 
     

ભાર્ષા ભેટ લિાજમ દકિંમત 

ગજુરાતી 122 22 11314 

દહન્િી 35 12 8100 

અંગ્રેજી 44 52 116983 

કુલ 201 86 136397 

  
 દૈવનક પત્રો : કુલ 41 

ભાર્ષા સખં્યા લિાજમ  રૂવપયા 
ગજુરાતી *19 24980.00 
દહન્િી 6 15210.00 
અંગ્રેજી *16 39280.00 
કુલ 41 79470.00 

 

*િાચકોના િાચન માટે ગજુરાત સમાચાર, સિેંશ અને દિવય ભાસ્કરની એક-એક િધારાની નકલ 
મકૂિામા ંઆિે છે તથા ગજુરાત સમાચાર, સિેંશ, The Times of India (with Ahmedabad Mirror),  Indian 

Express, The Hindu અન ેHindustan Timesની એક-એક નકલ બાઇષ્ન્ડિંગ માટે ખરીિિામા ંઆિે છે.  
અગ્રથં સામગ્રી : 
  હસ્તપ્રતો   :- 535 

  સી.ડી. રોમ  :- 1336 

  ઈ-થીવસસ :- 466 

  ઇ-જનાલસ –  :- Economic & Political Weekly 

     Institute for Studies in Industrial Development (ISID) Database 

     JGate Plus (JCCC) 

વિવિષ્ટ સગં્રિ : 
  ગ્રથંાલયમા ં સમાચારપત્રો (સિેંશ અને The Times of India િર્ષા ૧૯૭૧થી) તથા (ગજુરાત સમાચાર 
િર્ષા ૧૯૯૧થી) તથા (The Hindu, Hindustan Times અને Indian Express (Ahmedabad edition ૨૦૧૧થી)ન ે
બાઇષ્ન્ડિંગ કરાિીને સાચિિામા ંઆિેલ છે. 

http://epw.in/
http://isid.org.in/
http://jgateplus.com/search
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ગ્રથંાલય ડટેાબેઝ : 
 હાલમા ંગ્રથંાલયમા ંસૉલ ૨.૦ સોફ્ટિેર કાયારત છે. આ નિા સોફ્ટિેરમા ંકુલ 583156 ગ્રથંો,  480 
વિદ્યાિાચસ્પવત (Ph.D.) મહાવનબધંો, 1261 અનપુારંગત (M.Phil.) અન ે7948 પારંગત (અનસુ્નાતક) વનબધંોનો 
તથા CD/DVD 1336નો ડટેા સગં્રહાયેલો છે.  જેના દ્વારા ઉપભોતતાને જરૂદરયાત અનસુાર સેિાઓ પરૂી પાડિામા ં
આિે છે. 
 

ગ્રથંાલય સભાસદ : 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રથંાલયના સભાસિમા ંવિદ્યાપીઠમા ંઅભ્યાસ કરતા વિશારિ, પારંગત, અનપુારંગત 
અને વિદ્યાિાચસ્પવત કક્ષાના વિદ્યાથીઓ, અધ્યાપકો અને ણબનશૈક્ષણણક વિભાગીય સેિકો ઉપરાતં સામાન્ય 
િગાના માદહતીિાચં્છુઓ, સાદહત્યરવસકો અને સશંોધકોનો સમાિેશ થાય છે. 
 

 
 

સભાસિની વિગત 

સભ્યસખં્યા િર્ષા 
િરમ્પયાન 

સદક્રય 

સભાસિ 

 
 

રકમ 

(રૂવપયા) 

સળંગ 

નોંઘાયેલ 

રિ 

થયેલા 
એવપ્રલ 

૨૦૧૭થી 
માચા ૨૦૧૮ 

િરમ્પયાન નિા 
ઉમેરાયેલા 

દરન્્અુલ 

થયેલ 

સામાન્ય 30486 137 585 422 1439  

- િાવર્ષિક 
- આજીિન 

412 
173 

  
432 

  539720.00 
347730.00 

વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ 23447 372 574 541 1115 - 

અધ્યાપકો/ સેિકો 1271 06 16 119 135 - 

કુલ  515 1175 1514 2689 887450.00 
 

ગ્રથંાલય સેિાઓ :  

 સિંભા સેિા- અહિેાલના સમયગાળા િરમ્પયાન નીચે કુલ 51 સસં્થાઓના 1628 મલુાકાતીઓને 
ગ્રથંાલય પદરચય કરાિિામા ંઆવયો હતો. 
 જુિા જુિા ઉપયોગકતાાઓ દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાયેલા સિંભા ગ્રથંોની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે : 
 

સભ્યો કુલ સખં્યા ઉપયોગ કરેલ ગ્રથંો 

વિદ્યાથીઓ-સશંોધકો-અધ્યાપકો 8729 40065 

સામાન્ય િાચકો 5794 33470 

કુલ 14523 65115 

 

 

ગ્રથં આપ-લે સેિા :  

 

 અહિેાલના સમયગાળા િરમ્પયાન  ગ્રથંાલય 347 દિિસ ખલુ્ુ ંરહ્યુ ંહત ુ,ં જેમા ંગ્રથં આપ-લેની વિગત 
નીચે મજુબ છે. આંતર ગ્રથંાલય લોન સેિા હઠેળ 31 સસં્થાઓને 186 પસુ્તકો િેય કરિામા ંઆવયા. કૉપીરાઇટ 
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વિભાગમા ં180 િાચકોએ 196 પસુ્તકોનો ઉપયોગ કયો. જ્યારે આપ-લે વિભાગ દ્વારા આપ-લે થતા ભાર્ષાિાર 
ગ્રથંો તથા સભાસિોની વિગત નીચે મજુબ છે : 
    (િાચકના પ્રકાર પ્રમાણે) 

સભ્યો ગ્રથં આપ-લે 

વિદ્યાથીઓ 926 

સેિકો 145 

સામાન્ય િાચક 1091 

કુલ 2162 

ઇસ્ય ુથયેલ પસુ્તકો (ભાર્ષા પ્રમાણે) 
ભાર્ષા કુલ ઇસ્ય ુથયેલ પસુ્તકો 

ગજુરાતી 21750 

દહન્િી 6370 

અંગ્રેજી 4020 

અન્ય 12 

કુલ 32152 

 

કમ્પપ્યટૂર સેિાઓ :- OPAC સેિા, INTERNET સેિા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના 6305 વિદ્યાથીઓન ે 
 સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા અન્ય પરીક્ષાના Onlineફોમા ભરાિિા તથા તેની વપ્રન્ટની સવુિધા 
 આપિામા ંઆિે છે. 
 - e-Journals access સેિા પરૂી પાડિામા ં આિે છે તથા િાચકોને સશંોધનના હતે ુ માટે જરૂરી 
 વિર્ષયના ંપસુ્તકોની િાઙમય સણૂચ Print copy/e-formatમા ંઆપિામા ંઆિે છે.  

વિવિષ્ટ સેિા :   

 -  Today's Arrival Service અંતગાત રોજેરોજના સામવયકો (લિાજમ અન ેભેટ)ની યાિી  
  વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અન ેણબનશકૈ્ષણણક સેિકોન ેe-mailથી મોકલિામા ંઆિ ેછે. 
 -  Current Awareness Service (CAS) (અદ્યતન અિબોધન સેિા)મા ંઅથાશાસ્ત્ર,   
  પત્રકારત્િ, વશક્ષણ, દહન્િી, ગાધંીવિચાર તથા ગ્રથંાલય અને માદહતી વિભાગના   
  પ્રાધ્યાપકોને સામવયકોના Contentના પાના e-mail દ્વારા મોકલિામા ંઆિે છે. 
 -  િતામાનપત્રોમાથંી  વિદ્યાપીઠને લગતા સમાચાર કુલનાયકશ્રી, કુલસણચિશ્રી અને   
  કુલસણચિશ્રીના અંગત મિિનીશને Scan કરી e-mail/Linkથી મોકલિામા ંઆિ ેછે. 
 - િાચકોની જરૂદરયાતને ધ્યાનમા ંરાખીને ઝરેોક્ષ સેિા આપિામા ંઆિે છે. 
 - િાચકોની જરૂદરયાત મજુબ દડજજટલ પસુ્તકોને વપ્રન્ટ કરીને આપિાનુ ંકાયા. 
 -  િાચકની માગં અનસુાર જે-તે વિર્ષયની Bibliography તૈયાર કરાિી િાચકને રૂબરૂ/ટપાલ/e-mail  
  દ્વારા મોકલિી. 
 -  ગ્રથંાલયમા ંઆિતા િાચકોને ધ્યાનમા ંરાખી ઉપયોગી જરૂરી સામવયકોને બાઇષ્ન્ડિંગ  
  કરાિીને ગ્રથંાલયમા ંરાખિામા ંઆિે છે. 
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 -  વિવિધ સસં્થાઓમાથંી આિતા મલુાકાતીઓને ગ્રથંાલયની મલુાકાત કરાિિી. 
 -  ગ્રથંાલયમા ંસમાજમા ંખ્યાવત ધરાિતી વયક્તત/સસં્થા પાસેથી પસુ્તકો અને CD/DVD િગેરે  
  ભટેસ્િરૂપે મળતા રહ ેછે, જેને ગ્રથંાલય ભટે ખાતે સાભાર સ્િીકારિામા ંઆિે છે અને   
  માચા ૨૦૧૮થી ભટેમા ંઆિેલ પસુ્તકોમાથંી ઉપયોગી પસુ્તકો ગ્રથંાલયમા ંલિેામા ંઆિે   
  છે અને બાકીના ંપસુ્તકોને ગ્રામવશલપીઓને તથા અલપાહારગહૃ (Canteen)મા ંિાચકોના   
  િાચન હતે/ુઅથે મકૂિામા ંઆિે છે. 
વિકાસકાયચ :  

  - ગ્રથંાલયમા ંદડજજટાઇઝશેન માટે નવુ ંસિાર, કમ્પ્્ટૂર, લપેટોપ ખરીિી કરી. 
  - જૂના વનબધંોને દડજજટાઇઝશેન કરી સસં્થાકીય દરપોઝેટરી તૈયાર કરી. 
  - ગ્રથંાલયમા ંજુિા જુિા વિભાગ માટે કમ્પ્્ટૂરની ખરીિી કરી.  

 

પસુ્તક પ્રદિચન :- 
 િર્ષા િરમ્પયાન પ્રસગંોપાત નીચેની તારીખોમા ંયોજાઈ ગયેલ પ્રિશાનો. પસુ્તક પ્રિશાન ગજુરાતી, 
દહન્િી, અંગ્રેજી તથા અન્ય ભાર્ષાના પસુ્તકની યાિી સાથે ગોઠવ્ુ ંતથા વિદ્યાપીઠના સેિકોને પ્રિશાન અંગે e-
mailથી  જાણ કરી. 
(1) તા. 12/4/17 થી 16/4/17  ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર જન્મજયવંત 
      (ગજુરાતી 24, દહન્િી 45 અંગેજી 39 - કુલ પસુ્તક 108) 
(2) તા. 5/5/17 થી 9/5/17  પન્નાલાલ પટેલ જન્મજયવંત 
      (ગજુરાતી, 102) 
(3) તા. 19/6/17 થી 23/6/17  વિશ્વ યોગ દિિસ 
      (ગજુરાતી 29, દહન્િી 27 અંગેજી 28 - કુલ પસુ્તક 84) 
(4) તા. 19/7/17 થી 24/7/17  ઉમાશકંર જોર્ષી જન્મજયવંત  
      (ગજુરાતી, 72) 
(5) તા. 26/8/17 થી 31/8/17  રાઠરીય રમત દિિસ 
      (ગજુરાતી 39, દહન્િી 37 અંગેજી 24 - કુલ પસુ્તક 100) 
(6) તા. 12/9/17 થી 16/9/17  દહન્િી દિન 
      (ગજુરાતી 1, દહન્િી 72 - કુલ પસુ્તક 73) 
(7) તા. 29/9/17 થી 5/10/17  ગાધંી જન્મ જયવંત 
      (ગજુરાતી 50, દહન્િી 29 અંગેજી 14 - કુલ પસુ્તક 93) 
(8) તા. 10/1/18 થી 15/1/18  સ્િામી વિિેકાનિં જન્મજયંવત 
      (ગજુરાતી 32, દહન્િી 21 અંગજેી 25 - કુલ પસુ્તક 78) 
(9) તા. 26/2/18 થી 2/3/18  રાઠરીય વિજ્ઞાન દિન 
      (ગજુરાતી 37, દહન્િી 23 અંગજેી 10 - કુલ પસુ્તક 70) 
(10)   તા. 6/3/18 થી 10/3/18   આંતરરાઠરીય મદહલા દિન   
      (ગજુરાતી લેણખકાઓએ લખલે પસુ્તકો ) 
      (ગજુરાતી, ૧૦૦ ) 
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 ગ્રથંાલયમા ંઆિતા ઉપભોતતાઓને ભવિઠયમા ંઉપરોતત વિર્ષય સબંવંધત પસુ્તકોની યાિી જોિા મળી શકે 
તે હતેથુી ગ્રથં પ્રિશાન િરમ્પયાન જે-તે વિર્ષય સબંવંધત યાિી તેની સાથે જ પ્રિવશિત કરિામા ંઆિે છે. 
સેિકોની માહિતી :\ 

ક્રમ સેિકનુ ંનામ િોદ્દો 
૧ ડૉ. રંજનબહને શકંરલાલ મકિાણા કા. ગ્રથંપાલ 

૨ ડૉ. અતલુભાઈ કમલેશભાઈ અકબરી ઇન્ફમેશન સાયષ્ન્ટસ્ટ 

૩ શ્રી રાજેશ્રીબહને પી્રુ્ષભાઈ ભગત પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૪ શ્રી પ્રમોિીનીબહને ણચરાગભાઈ શાહ પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૫ શ્રી કાક્શ્મરાબહને કમલનયન વયાસ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૬ શ્રી કમલેશભાઈ મણણલાલ કાપદડયા પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૭ શ્રી ગીરાબહને અરવિિંિભાઈ મકિાણા સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૮ શ્રી દિપ્્તબહને મનહરભાઈ િદૈ્ય સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૯ શ્રી પદરમલબહને વનવતનકુમાર સતુદરયા સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ 

૧૦ શ્રી રક્શ્મકાબહને રજનીકાન્ત સોલકંી ગ્રથંાલય મિિનીશ 

૧૧ શ્રી મહશેભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર ગ્રથંાલય મિિનીશ 

૧૨ શ્રી રાકેશકુમાર રમેશભાઈ રાઠોડ ગ્રથંાલય મિિનીશ 

૧૩ શ્રી નટિરભાઈ ગાડંાભાઈ િાટણલયા વનમ્પન શ્રેણી તલાકા  

૧૪ શ્રી બધુાભાઈ નારણભાઈ િાઘલેા સફાઈ કામિાર 

 

માનિિક્તત વિકાસ : 
  ગ્રથંાલયના નીચેના સેિકોએ કાયાશાળા/પદરસિંાિ/તાલીમ/પરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો. 
૧. શ્રી રંજનબિને મકિાણા 

 - ૪ મે, ૨૦૧૭ના રોજ સૌરાઠર ્વુનિવસિટી મૌણખક પદરક્ષા અને પેપર ચકાસણી  માટે ગયા. 
  - ૨૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સાિરા ગ્રથંાલયના સેિકોને તાલીમ આપિા ગયા 
૨. શ્રી કમલેિભાઈ કાપહડયા 
  - ૨૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સાિરા ગ્રથંાલયના સેિકોને તાલીમ આપિા ગયા 
૩. શ્રી મિિેભાઈ જી. પરમાર 

- ૧૦ માચા, ૨૦૧૮ના રોજ Quarterly Seminar ADINET and Acharya Shri Kailas Sagar Suri Shri 

Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba મા ંભાગ લીધો. 
૪.  શ્રી રાકેિભાઈ આર. રાઠોડ 

- ૧૦ માચા, ૨૦૧૮ના રોજ Quarterly Seminar ADINET and Acharya Shri Kailas Sagar Suri Shri 

Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba મા ંભાગ લીધો. 
ગ્રથંાલયના સેિકોએ... 
  

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા  આયોજજત તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ ગાધંી વનિાાણ દિન વનવમતે્ત ગ્રથંાલયના 
સેિકોએ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠથી કોચરબ આશ્રમ સધુીની પિયાત્રા અને પ્રાથાના-કાતંણમા ંહાજરી આપી. સમહૂ પ્રાથાના 
અને અન્ય કાયાક્રમોમા ંપણ ગ્રથંાલયના સેિકો હાજરી આપે છે. 



 
 

261 
 

વિદ્યાકીય િાખા 
1. સકં્ષિપ્ત પહરચય : 

એવપ્રલ 2017થી પરીક્ષા વિભાગની વિવિધ કામગીરીમાથંી વિદ્યાકીય કામગીરી માટેની અલગ શાખા 
“વિદ્યાકીય શાખા” શરૂ કરિામા ંઆિી. વિદ્યાકીય શાખાન ેઅભ્યાસક્રમ વિકાસ એકમની કામગીરી પણ 
સોંપિામા ંઆિી. આથી િાવર્ષિક અહિેાલમા ંવિદ્યાકીય શાખાની કામગીરીનો અહિેાલ રજૂ કરિામા ંઆવયો 
છે. 
2. સેિકોની માહિતીીઃ 1. ડૉ. કૌવશક પટેલ, મિિનીશ કુલસણચિ 2. હમેતં ભાિસાર, વિભાગીય અવધકારી 

3. ણગરીશ ગાલફાડ,ે કમ્પ્્ટૂર ઓપરેટર 
િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન થયેલી કામગીરીની વિગતીઃ 
અભ્યાસક્રમો : વિવિધ અભ્યાસક્રમોમા ંપનુસુચધારણા, સધુારા-િધારા અંગે નીચેની વિગતે કાયચિાિી  
કરિામા ંઆિી : 
(1) એમ.દફલ., પીએચ.ડી. કોસાિકા કમ્પ્્ટૂર ઉપયોજન 1 કે્રદડટ લેણખત, 1 કે્રદડટ પ્રાયોણગક મજુબ 

સધુારો. 
(2) એમ.દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશ પરીક્ષા - ગજુરાતી 
  - 2 કે્રદડટ સર્જનાત્મક લેખન (ગજુરાતી) નિો અભ્યાસક્રમ. 
  - M.P.E.S., M.P.Ed. અભ્યાસક્રમમા ંસધુારા 
  - યૌણગક આટા અન ેવિજ્ઞાન અનસુ્નાતક નિો (M.Y.As.) અભ્યાસક્રમ 
  - M.Sc. મનોણચદકત્સકીય સમાજકાયા નિો અભ્યાસક્રમ. 
  - 2 કે્રદડટ “ગાધંીજીના શૈક્ષણણક વિચાર” નિો અભ્યાસક્રમ. 
  -   પ્રિતામાન જીિનશૈલી અન ેગાધંીવિચાર નિો અભ્યાસક્રમ. 
  - એમ.દફલ., પીએચ.ડી. કોસાિકા ગજુરાતી અભ્યાસક્રમ 
  - B.Ed. – C-202/C-202 વિદ્યાશાખા અન ેવિર્ષયની સમજ – ગજુરાતી 
  - C-202 વિદ્યાશાખા અન ેવિર્ષયની સમજ – સામાજજક વિજ્ઞાન 
  - C-201 વિદ્યાશાખા એિમ ્વિર્ષયિસ્ત ુકી સમજ 
  - 2 કે્રદડટના 3 પ્રશ્નપત્રો 
  - નઈ તાલીમનુ ંવશક્ષણિશાન 
  - દૃશ્યશ્રાવય શૈક્ષણણક સામગ્રી વનમાાણ 
  - જીિનવિદ્યા 
  - બી.એ., એમ.એ. દહન્િી  
  - સજીિ ખતેી અનસુ્નાતક દડ્લોમા નિો અભ્યાસક્રમ 
(3) નીચેની વિગત ેઅભ્યાસક્રમોની મજૂંરી મળી છે. 

ક્રમ અભ્યાસક્રમ વિર્ષય નોંધ 
1. એમ.દફલ. અને પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા કમ્પ્્ટૂર  
 એમ.સી.એ. અને એમ.સી.એ. (લેટરલ એન્રી) કમ્પ્્ટૂર  
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ક્રમ અભ્યાસક્રમ વિર્ષય નોંધ 
 પી.જી.ડી.સી.એ. કમ્પ્્ટૂર  
2. એમ.દફલ. અને પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા પત્રકારત્િ અને સમહૂપ્રત્યાયન  
3. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા (પ્રશ્નપત્ર-૨ 

સશંોધન અને કમ્પ્્ટૂરનુ ંઉપયોજન) 
સમાજકાયા  

4. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન સાિરા 
5. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા વશક્ષણશાસ્ત્ર  
6. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા પ્રમાણપત્ર 

અભ્યાસક્રમ 
િસવતવશક્ષણ, પ્રૌઢવશક્ષણ, દહન્િી અમિાિાિ 

7. 
1.સર્જનાત્મક લેખન (3 માસ) 
2. ગજુરાતી વયાકરણ સજ્જતા (3 માસ) 

ગજુરાતી અમિાિાિ, 
સાિરા, 
રાધેંજા 

8. BRS  ગ્રામવયિસ્થાપન રાધેંજા 
9. સહકાર વયિસ્થાપનનો દડ્લોમા (એડ-ઓન કોસા) ગ્રામવયિસ્થાપન રાધેંજા 
10. B.Sc. (સત્ર-3થી સત્ર-6) માઇક્રોબાયોલોજી સાિરા 
11. M.Sc. (સત્ર-3 અને સત્ર-4) માઇક્રોબાયોલોજી સાિરા 
12. M.Sc. (સત્ર-1થી સત્ર-4) એન્િાયરન્મેન્ટલ સાિરા 
13. B. Voc. Food Processing Technology સાિરા 
14. 

B. Voc. 
Fashion Designing & Apparel 

Science 
રાધેંજા 

15. 
એમ.એ. 

ગાધંી અધ્યયન, માનિ સસંાધન 
વિકાસ 

અમિાિાિ 

16. એમ.એ. અંગે્રજી સાિરા 
 

વિવિધ વિર્ષયોમા ંએમ. હિલ., પીએચ.ડી.મા ંનીચે મજુબના સેિકોને માગચદિચક તરીકેની માન્યતા આપિામા ં
આિી : 

(1) ડૉ. ધીરેનભાઈ પટેલ, કમ્પ્્ટૂર પીએચ.ડી. 
(2) ડૉ. વનપાબહને શાહ, એમ.દફલ., કમ્પ્્ટૂર 

(3) ડૉ. સોનલબહને પટેલ, વશક્ષણશાસ્ત્ર, પીએચ.ડી. 
(4) ડૉ. હસમખુભાઈ પચંાલ, સમાજશાસ્ત્ર,એમ. દફલ. 
(5) ડૉ. અતલુભાઈ પરમાર, અંગ્રજેી, પીએચ.ડી. 
(6) ડૉ. વિક્રમવસિંહ અમરાિાત, ઇવતહાસ, પીએચ.ડી. 
(7) ડૉ. ગલેજીભાઈ ભાટીયા, દહન્િી, પીએચ.ડી. 
(8) ડૉ. સજંયભાઈ મકિાણા, ગજુરાતી, પીએચ.ડી. 
આ ઉપરાતં વિદ્યાકીય શાખા દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૭ના બધા જ અભ્યાસક્રમોમા ંકેષ્ન્દ્રય પ્રિશે વયિસ્થા ગોઠિિામા ં

આિી હતી. િળી, એમ. દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશની તમામ કામગીરી અને પિિીિાન સમારંભની કામગીરી સપેુરે 
કરિામા ંઆિી હતી. 
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જીિનલિી કેળિણી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામિચ એકમ, 

રાષ્રીય સેિા યોજના (NSS) તથા કાયચક્રમ અવધકારી પ્રવિિણ કેન્ર (ETI) 

૧. પહરચય : 
 વશક્ષણના મખુ્ય ત્રણ અંગો છે : વશક્ષણ (િગાખડંમા ંઅપાત ુ ંજ્ઞાન), સશંોધન અને વિસ્તરણ કાયા એ 
મખુ્ય છે. હાલના દડજજટલ ્ગુમા ંવિદ્યાથી માટે જ્ઞાન, માદહતીના સ્રોત ઘણા ંછે. જેના આધારે જ્ઞાન કે માદહતી 
પ્રા્ત કરે છે, પરંત ુપ્રા્ત કરેલ જ્ઞાન, માદહતીને સમાજમા,ં ગામમા ંઆપિા પ્રત્યક્ષ રીતે જવુ ંપડ ેછે, જેને 
ક્ષેત્રકાયા કહિેામા ંઆિે છે. વિદ્યાથી, ્િુાનોના ઘડતર માટે આ ક્ષેત્રકાયા ખબૂ જ અગત્યનુ ં છે. ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠની વશક્ષણ વયિસ્થા પણ આ સિંભામા ંજ છે. તાલીમ, સેવમનાર, પદરસિંાિ, ગ્રામવશણબરો તથા પિયાત્રા 
દ્વારા વિદ્યાથી િધારે સજ્જ થતો હોય છે. વિદ્યાથી રોજગાર પરામશા એકમ, રાઠરીય સેિા યોજના તથા કાયાક્રમ 
અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર દ્વારા વિદ્યાથીઓની શક્તત ખીલ ેતેમજ પોતાના જ્ઞાનનો સમાજને લાભ મળે તે હતેથુી 
વિવિધ કાયાક્રમોનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિે છે તેમજ બીજાના કાયાક્રમોમા ંસહભાગી બનાિિા માટેના પ્રયાસ 
કરિામા ંઆિે છે. 
ર. સેિકોની માહિતી : 
 ૧. ડૉ. અરુણભાઈ ગાધંી- સહપ્રાધ્યાપક તથા સયંોજક 

 ર. શ્રી પ્રિીણભાઈ દુલેરા - તાલીમ અવધકારી (ETI) 

૩. રાજ્યકિાએ શે્રષ્ઠ સ્િયસેંિક એિોડચ :  
 રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમા ંચાલતી રાઠરીય સેિા યોજનાની પ્રવવૃત્તને બળ મળે તે હતેથુી સ્િયસેંિકો, 
પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને તઓેએ કરેલ કામગીરી ણબરિાિિા માટે રાજ્યકક્ષાએ શ્રેઠઠ સ્િયસંિેકના એિોડાથી ણબરિાિિામા ં
આિે છે. ચા્ ુિરે્ષ મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, અમિાિાિના સ્િયસેંિક શ્રી િેિેન્દ્રભાઈ સોલકંીને શે્રઠઠ 
સ્િયસંેિક તરીકેનો એિોડા કચ્છછ ્વુનિવસિટી, ભજુમા ંતા. ૨૨-૦૯-૨૦૧૭ના રોજ એનાયત કરિામા ંઆવયો. 
૪. રાજ્ય-રાષ્રીય કિાના કાયચક્રમોમા ંવિદ્યાથી સ્િયસેંિકોની ભાગીદારી : 

ક્રમ કાયચક્રમની વિગત કાયચક્રમ યોજ્યા 
તારીખ 

કાયચક્રમનુ ંસ્થળ ભાગ 
લેનારની 
સખં્યા 

૧. પવિમ વિભાગનો વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પપ 
(ભારત સરકાર – ન્્ ુદિલહી) 

૨૦-૧૧-૨૦૧૭થી 
૨૯-૧૧-૨૦૧૭ 

તેલગંાણા ૦૩ 

ર. ્િુા મહોત્સિ ૨૦૧૮ (ભારત સરકાર) ૧૨-૦૧-ર૦૧૮થી 
૧૬-૦૧-ર૦૧૮ 

નોઇડા ૦૪ 

૩. મોક સાસંિ કાયાક્રમ (રાજ્ય કક્ષા) ર૮-૦૧-ર૦૧૮થી 
ર૯-૦૧-ર૦૧૮ 

અમિાિાિ પ૦ 

૪. રાજ્યકક્ષાનો વપ્ર. આર. ડી. પસિંગી કેમ્પપ 
(રાજ્ય સરકાર) 

૦૬-૦૯-૨૦૧૭ અમિાિાિ ૨૦ 

પ. રાજ્યકક્ષાનો વપ્ર.આર.ડી. કેમ્પપ (રાજ્યકક્ષા) ૨૪-૦૪-૨૦૧૭થી 
૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 

અમિાિાિ ૦૪ 

૬. રાજ્યકક્ષાના રાઠરીય સેિા યોજના 
દિિસની ઉજિણી 

૨૨-૦૯-ર૦૧૭થી 
૨૪-૦૯-ર૦૧૭ 

ભજુ ૧૨ 

૭. ભારતીય છાત્ર સાસંિ (ભારત સરકાર) ૧૯-૦૧-ર૦૧૮થી 
ર૧-૦૧-ર૦૧૮ 

પનૂા ૦૪ 

૮. કારદકિી માગાિશાન મેળો (રાજ્યકક્ષાનો) ૦૨-૦૨-ર૦૧૮થી 
૦૫-૦૨-ર૦૧૮ 

અમિાિાિ ૧૫૦ 

૯. િકતતૃ્િ સ્પધાા – કેન્દ્રીય દહન્િી સસં્થાન, 
આગ્રા (કાવયપઠનમા ં દ્વદ્વતીય ક્રમ પ્રા્ત 
થયો.) 

ર૩-૦૧-૨૦૧૮થી 
ર૫-૦૧-ર૦૧૮ 

આગ્રા ૦૨ 

૧૦. વશક્ષા મડંળ, િધાા ૨ર-૦૧-ર૦૧૮થી 
૨૩-૦૧-ર૦૧૮ 

િધાા ૦૧ 



 
 

264 
 

૫. વિદ્યાથી ઘડતર માટે થયેલ પ્રવવૃિઓ : 
ક્રમ કાયચક્રમની વિગત કાયચક્રમ યોજ્યા 

તારીખ 

કાયચક્રમનુ ંસ્થળ ભાગ લેનારની 
સખં્યા 

૧. વિશ્વયોગ દિિસની ઉજિણી ૨૧-૦૬-૨૦૧૭ સાિરા, રાધેંજા, 
અમિાિાિ 

૬૫૦ વિદ્યાથીઓ 

ર. ખેડૂત વશણબર (િન વિભાગના 
સહયોગથી) 

૧૦-૦૮-૨૦૧૭ સાિરા ૧૭૦ ખેડૂતો 
(આઠ ગામના) 

૩. સ્િચ્છછતા હી સેિા ૦૨-૧૦-ર૦૧૭થી 
૦૭-૧૦-ર૦૧૭ 

સાિરા પદરસર-
પાચં ગામમા ં
યાત્રા તથા 

સફાઈકામ જાગવૃત 
કાયા 

૧૩૦ 

૪. આપાતકાલીન વયિસ્થાપન તાલીમ ૧૪-૧૦-૨૦૧૭થી 
૧૫-૧૦-૨૦૧૭ 

સાિરા ૮૦ 

પ. આપાતકાલીન વયિસ્થાપન તાલીમ ૦૪-૦૨-૨૦૧૮થી 
૦૫-૦૨-૨૦૧૮ 

સાિરા ૧૧૦ 

૬. રતતિાન વશણબર – થેલેસેવમયા 
જાગવૃત કેમ્પપ 

૦૯-૦૮-ર૦૧૭  રાજભિન, 
ગાધંીનગર 

૩૫ 

૭. રતતિાન વશણબર – થેલેસેવમયા 
જાગવૃત કેમ્પપ 

૩૦-૦૧-૨૦૧૮ સાિરા પદરસર ૫૦ 

૮. બેટી બચાિો – બેટી પઢાઓ ૦૭-૧૦-૨૦૧૭ સાિરા ૧૩૫ 
૯. બેટી બચાિો – બેટી પઢાઓ ૧૧-૦૭-૨૦૧૭ રાધેંજા ૨૧૭ 
૧૦. વકૃ્ષારોપણ કાયાક્રમ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ અમિાિાિ ૬૫ 
૧૧. જૈવિક ખાતર બનાિવુ,ં વકૃ્ષની 

ગણતરી કરિી, ઔર્ષધબાગ 
બનાિિો 

૧૩-૦૭-૨૦૧૭ રાધેંજા ૪૮ 

૧૨. જૈવિક ખાતર બનાિવુ,ં વકૃ્ષની 
ગણતરી કરિી, ઔર્ષધબાગ 
બનાિિો 

૩૦-૦૭-૨૦૧૭ સાિરા ૧૭૦ 

૧૩. ગાધંીવિચાર – અધ્યયન મીમાસંાની 
પરીક્ષા 

૦૨-૧૦-૨૦૧૭ 
તથા 

 ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ 

અમિાિાિ, 
સાિરા, રાધેંજા 

૬૦૦ 

૬. બનાસકાઠંા જજલ્લામા ંપરૂરાિત કાયચ : 
ચા્ ુિરે્ષ અવતવષૃ્ઠટના પદરણામે બનાસકાઠંા જજલલાના ંવિવિધ ગામોમા ંપરૂની ભયકંર પદરક્સ્થવત સજાાઈ 

હતી. જેમા ંનીચે મજુબની કામગીરી વિવિધ પદરસરો તથા વિભાગોએ સાથે મળી કરિામા ંઆિી.  
તા. ૨૭-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૭ના દિિસો િરમ્પયાન મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 

અમિાિાિના અધ્યાપકો તથા વિદ્યાથીઓ દ્વારા સહાયકીટ તૈયાર કરી તેનુ ં વિતરણ નાગલા, મોરીયા ગામમા ં
કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭થી તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૭ િરમ્પયાન મહાિેિ િેસાઈ ગ્રામસેિા સકુંલ, સાિરા દ્વારા 
ગાધંીનગર, જાખોરા, ચદં્રાલા ગામમાથંી અનાજ, કપડા,ં િાસણ, મસાલા એકવત્રત કરિામા ંઆવયા. જે ખારીયા, 
કારખોિ, માનવસિંહ સોઢા, જામપરુા, રૂની પટની િગેરે પરૂ પ્રભાવિત ગામોમા ંજઈ વિતરણ કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

૭. રાષ્રીય સેિા યોજના - ગ્રામવિક્ષબર 

ક્રમ વિભાગનુ ંનામ ગ્રામવિક્ષબર 
યોજ્યા તારીખ 

ગ્રામવિક્ષબરનુ ં
સ્થળ 

વિક્ષબરાથીની 
સખં્યા 

૧. શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, 
સાિરા (બનાસકાઠંા જજલલામા ં પરૂ 
રાહતકાયા) 

૨૦-૦૮-૨૦૧૭થી 
ર૭-૦૮-૨૦૧૭ 

ખારીયા,  

તા. િાિ 
૮૫ 
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ક્રમ વિભાગનુ ંનામ ગ્રામવિક્ષબર 
યોજ્યા તારીખ 

ગ્રામવિક્ષબરનુ ં
સ્થળ 

વિક્ષબરાથીની 
સખં્યા 

ર. સકૂ્ષ્મ જીિાણ ુવિજ્ઞાન એકમ, સાિરા 
(બનાસકાઠંા જજલલા પરૂ રાહતકાયા 

૨૬-૦૮-૨૦૧૮થી 
૦૧-૦૯-૨૦૧૭ 

ગોતરકા 
તા. િાિ 

૧૫૫ 

૩. મ.િે. ગ્રામસેિા સકુંલ, રાધેંજા ૨૮-૧૨-૨૦૧૭થી 
૦૩-૦૧-૨૦૧૭ 

જામળા ૧૦૫ 

૪. મહાિેિ િેસાઈ ગ્રામસેિા સકુંલ, રાધેંજા 
– ગ્રામવયિસ્થાપન વિભાગ 

૨૮-૧૨-૨૦૧૭થી 
૦૩-૦૧-૨૦૧૭ 

ચાિંરડી ૧૦૫ 

પ. મહાિેિ િેસાઈ ગ્રામસેિા સકુંલ, સાિરા ૦૫-૦૧-૨૦૧૮થી 
૧૧-૦૧-૨૦૧૮ 

સોનરડા, 
ગ્િુણ 

૧૭૨ 

૬. મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 
અમિાિાિ – ગજુરાતી વિભાગ 

૦૫-૦૧-૨૦૧૮થી 
૧૧-૦૧-૨૦૧૮ 

િીરા તલાિડી ૩૮ 

૭. મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 
અમિાિાિ – ઇવતહાસ અને સસં્કૃવત 
વિભાગ 

૦૬-૦૧-૨૦૧૮થી 
૧૨-૦૧-૨૦૧૮ 

જીણજ,  

તા. ખભંાત 
૩૩ 

૮. મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 
અમિાિાિ – અથાશાસ્ત્ર વિભાગ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૮થી 
૦૮-૦૧-૨૦૧૮ 

કમીજલી ૩૯ 

૯. મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 
અમિાિાિ – દહન્િી, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ 

૧૭-૦૧-૨૦૧૮થી 
૨૩-૦૧-૨૦૧૮ 

જેતલપરુ ૪૯ 

૭. કાયચક્રમ અવધકારી પ્રવિિણ કેન્ર (ETI) : 
 ભારત સરકાર દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠને િર્ષા ૨૦૧૨થી કાયાક્રમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર ચલાિિાની 
અનમુવત મળેલ છે. િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંઆ કેન્દ્ર દ્વારા સાત (૭) દિિસની િસ (૧૦) તાલીમ કાયાક્રમનુ ંઆયોજન 
કરીને રાજ્યની વિવિધ ્વુનિવસિટીઓ તથા માધ્યવમક શાળાના ૩૭૧ જેટલા પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને પ્રવશણક્ષત 
કરિામા ંઆવયા.  

ક્રમ પ્રવિિણ વિક્ષબર તારીખ ભાગ લેનારની સખં્યા 
પરુુર્ષ સ્ત્રી કુલ 

૧. ૨૮-૦૬-ર૦૧૭થી ૦૪-૦૭-ર૦૧૭ (પ્રથમ બેચ) ૧૫ ૦૬ ૨૧ 

ર. ૧૧-૦૭-ર૦૧૭થી ૧૭-૦૭-ર૦૧૭ (બીજી બેચ) ૧૫ ૦૫ ૨૦ 
૩. ૧૮-૦૮-ર૦૧૭થી ૨૪-૦૮-ર૦૧૭ (ત્રીજી બેચ) ૨૫ ૦૯ ૩૪ 
૪. ૦૫-૦૯-ર૦૧૭થી ૧૧-૦૯-ર૦૧૭ (ચોથી બેચ) ૩૦ - ૩૦ 
પ. ૧૯-૦૯-ર૦૧૭થી ૨૫-૦૯-ર૦૧૭ (પાચંમી બેચ) ૨૦ ૦૧ ર૧ 
૬. ૨૬-૧ર-ર૦૧૭થી ૦૧-૦૧-ર૦૧૮ (છઠ્ઠી બેચ) ૨૫ ૦૧ ૨૬ 

૭. ૧૭-૦૧-ર૦૧૮થી ર૩-૦૧-ર૦૧૮ (સાતમી બેચ) ૪૦ ૦૪ ૪૪ 
૮. ૦૧-૦ર-ર૦૧૮થી ૦૭-૦ર-ર૦૧૮ (આઠમી બેચ) ૬૦ ૦૫ ૬૫ 
૯. ૧૪-૦૨-૨૦૧૮થી ૨૦-૦૨-૨૦૧૮ (નિમી બેચ) ૫૪ ૦૩ ૫૭ 
૧૦. ૨૨-૦૨-૨૦૧૮થી ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ (િસમી બેચ) ૫૦ ૦૩ ૫૩ 

કુલ ૩૩૪ ૩૭ ૩૭૧ 
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૮. રાષ્રીય સેિા યોજના સલાિકાર સવમવત, િકચિોપ, સેવમનારમા ંભાગીદારી : 
 ડૉ. અરુણભાઈ ગાધંી : 

ક્રમ સલાિકાર સવમવત-સેવમનાર-િકચિોપની વિગત તારીખ સ્થળ 

૧. રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમા ં
માગાિશાન 

૧૪-૦૭-ર૦૧૭ ગજુરાત ્વુનિવસિટી, 
અમિાિાિ 

ર. રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમા ં
માગાિશાન 

૦૨-૦૮-ર૦૧૭ કામધેન ુ્વુનિવસિટી, 
ગાધંીનગર 

૩. રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમા ં
માગાિશાન 

૧૭-૦૩-૨૦૧૮ ગજુરાત ટેતનોલોજી 
્વુનિવસિટી, અમિાિાિ 

૪. ઇષ્ન્િરા ગાધંી રાઠરીય એિોડા પસિંગી સવમવતની 
બેઠક 

૧૪-૦૬-૨૦૧૭ ગાધંીનગર 

પ. રાઠરીય સેિા યોજના – રાજ્ય પરુસ્કાર સવમવતની 
બેઠક 

ર૪-૦૮-ર૦૧૭ ગાધંીનગર 

૬. રાઠરીય સેિા યોજના – શે્રઠઠ સ્િયસેંિક પસિંગી 
સવમવત બેઠક 

ર૯-૦૫-ર૦૧૭ ગજુરાત ટેતનોલોજી 
્વુનિવસિટી, અમિાિાિ 

૭. રાઠરીય સેિા યોજના – શે્રઠઠ સ્િયસેંિક પસિંગી 
સવમવત બેઠક 

૨૩-૦૩-૨૦૧૮ ગજુરાત ્વુનિવસિટી, 
અમિાિાિ 

૮. રાજ્ય સલાહકાર સવમવત બેઠક ર૮-૦૬-ર૦૧૭ ગાધંીનગર 
૯. કૉ-ઓદડિનેટર રીવ્ ુબેઠક (રાજ્યકક્ષાની)  ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ ગાધંીનગર 
૧૦. એસ. આર. સી. સલાહકાર સવમવત ૧૩-૦૨-૨૦૧૮ અમિાિાિ 
૧૧. રાઠરીય કક્ષાની કાયાશાળા – રાઠરીય સેિા યોજનાની 

ભવૂમકા ‘બિલાતા જતા ભારતના સિંભામા’ં 
કાયાશાળાની સલાહકાર સવમવતમા ંમાગાિશાન 

૨૦-૦૩-૨૦૧૮ િલલભ વિદ્યાનગર 

૯. રાષ્રીય કિાની વિવિધ સવમવતની વિભાગીય મલુાકાત : 
ક્રમ વિગત તારીખ મલુાકાત લેનાર 

વ્યક્તત/સસં્થા 
૧. નીવત આયોગ – ન્્ ુદિલહી, એન. એસ. એસ. 

મલૂયાકંન 
૦૧-૦૮-ર૦૧૭ ડૉ. પદ્મવસિંહ,  

ડૉ. ણિજેશકુમાર 
ર. ભારત સરકાર – ્િુા અને ખેલકૂિ મતં્રાલય 

તથા એચ. આર. ડી. વિભાગ, ETIના મલૂયાકંન 
- માગાિશાન 

૦૫-૦૮-ર૦૧૭થી 
૦૬-૦૮-૨૦૧૭ 

શ્રી ણગરનીશજી 

શ્રી યોગીજી 

૩. ભારત સરકાર – એચ. આર. ડી. વિભાગ, એન. 
એસ. એસ. મલૂયાકંન – માગાિશાન 

૧૪-૦૮-૨૦૧૭ શ્રી અણભજીત સલરિાલ 
(વનિેશક) 

૪. ્િુા અને ખેલકૂિ મતં્રાલય, ભારત સરકાર 
ETIના મલૂયાકંન – માગાિશાન 

૦૫-૦૯-૨૦૧૭ શ્રી ણબરેન્દ્ર વમશ્રા 
(વનિેશક) 

પ. ચાઇના ડેણલગેશન   ૧૯-૧૧-૨૦૧૭ ચાઇના િાઇસ પે્રવસડન્ટ 
૯. પવિમ વિભાગનો યિુા મિોત્સિ ૨૦૧૮ : 

ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલય સઘં દ્વારા પવિમ વિભાગનો ્િુક મહોત્સિ તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૭થી તા. 
૧૯-૧૨-૨૦૧૭ના દિિસોમા ંમોહનલાલ સખુડીયા ્વુનિવસિટી, ઉિેપરુમા ંયોજિામા ંઆવયો હતો. આ ્િુા 
મહોત્સિમા ં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના અમિાિાિ, સાિરા તથા રાધંજેા પદરસરના ૪૦ વિદ્યાથીઓ તથા 
અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો હતો. ્િુા મહોત્સિમા ંભાગ લતેા અગાઉ પસિંગી પામેલ વિદ્યાથીઓ માટે તા. 
૦૫-૧૨-૨૦૧૭થી તા. ૦૭-૧૨-૨૦૧૭ િરમ્પયાન પ્રવશક્ષણ કાયાક્રમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં ્િુા 
મહોત્સિમા ંચા્ ુિરસે સ્િચ્છછતા અણભયાન અંતગાત યોજાયલે રેલીમા ં(માચા પ્રોસેસન) પવિમ વિભાગમા ં
બીજો નબંર પ્રા્ત થયો હતો. 

૧૦. રમતોત્સિ ૨૦૧૮ : 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્છચ વશક્ષણમા ં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓ માટે રમતોત્સિ ૨૦૧૮નુ ં
આયોજન શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, સાિરાના યજમાનપિે ૨૬ જાન્્આુરી, ૨૦૧૮ના રોજ 
સાિરા પદરસરમા ં કરિામા ંઆવ્ુ ં હત ુ.ં છેલલા અણગયાર િરસથી આ વિભાગ દ્વારા ્વુનિવસિટી કક્ષાના 
રમતોત્સિનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિે છે. ચા્ ુિર્ષાના રમતોત્સિમા ં ૮ વિદ્યાશાખાના, સકુંલોના ૨૭૦ 
વિદ્યાથીઓએ તથા અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો. 
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ગ્રામવિલ્પી કાયચક્રમ 

ગ્રામવશલપી કાયાક્રમ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ  દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૭થી કાયારત છે. આ કાયાક્રમ અંતગાત હાલમા ં
૧૦ જેટલા ગ્રામવશલપીઓ પોતે નક્કી કરેલા ંગામોમા ંગામની જરૂદરયાત મજુબ સઘન રીતે કામ કરી રહ્યા છે.   
જેની વિગત નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ નામ ગામ તાલકુો જજલ્લો 
૧ નીલમ ધીરુભાઈ પટેલ ખોબા ધરમપરુ િલસાડ 

૨ જલિીપ કનૈયાલાલ ઠાકર પેઢામલી વિજાપરુ મહસેાણા 
૩ રાધાદકશન જગતનારાયણ શમાા રાટોટી બાહ આગ્રા (ઉત્તર પ્રિેશ) 

૪ ગૌતમ કનભુાઈ ચૌધરી કાકશાળા સબુીર ડાગં 

૫ િશરથ ધરમભાઈ િાઘલેા કંચનપરુા સમી પાટણ 

૬ અશોક રામવસિંગભાઈ ચૌધરી કરુઠા સોનગઢ તાપી 
૮ મસુ્તખુાન કાળુખાન સખુ ખાટીવશતરા અમીરગઢ બનાસકાઠંા 
૯ મોહન મહાલા નિંગાિ કપરાડા િલસાડ 

૧૦. ઘનશ્યામ રાણા કુઢણ જબંસુર ભરૂચ 

ગ્રામવિલ્પી કાયચક્રમ અંતગચત થયેલ પ્રવવૃત :  

• ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આ િર્ષાનો મહાિેિ િેસાઈ પરુસ્કાર ગ્રામવશલપી નીલમ પટેલને આપિામા ં
આવયો. નીલમ પટેલ ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર વિભાગના ભતૂપિૂા વિદ્યાથી છે. તેઓ િલસાડ જજલલાના ધરમપરુ 
તા્કુાના ંખોબા ગામમા ં૧૧ િર્ષાથી ગ્રામવશલપી તરીકે કાયા કરે છે. તેઓ ગામમા ંવશક્ષણ, આરોગ્ય, 

ખેતી, રોજગારી, વયસનમકુ્તત, મદહલા જાગવૃત, પયાાિરણ િગેરે વિર્ષયો પર કાયા કરી રહ્યા છે. 

• િધાામા ંપિનાર ખાત ેયોજાતા મૈત્રીવમલનમા ંભાગ લીધો, જેમા ં પે્રરણા પ્રિાસ અને સહભાગી પ્રવવૃત્તનુ ં
આયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં જેમા ંમેઢા લખેા ગામની મલુાકાત લિેામા ંઆિી હતી. આ ગામની 
પચંાયત અને ગ્રામસભા પોતાના આગિા વનણાયોથી રોજગારી અને  ગ્રામવિકાસના ંકાયા કરી રહ્યુ ંછે. 
તેઓનો નારો છે ; દિલહી મુબંઈ તમારી સરકાર, અમારા ગામમા ંઅમારી સરકાર. જેમા ંગ્રામવશલપી 
વમત્રોએ ત્યા ંકામ કરતા મોહન હીરાલાલ સાથે ચચાા કરી હતી. 

• ૨૨-૨૩-૨૪ નિેમ્પબરના રોજ સષૃ્ઠટ દ્વારા સાજત્િક ફૂડ ફેષ્સ્ટિલનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં જેમા ં
૬ ગ્રામવશલપી વમત્રોએ ભાગ લીધો હતો. 

મોિનભાઇ મિાલા ( બરડા િક્ષળયુ,ં નદંગાિ તા. કપરાડા જજ. િલસાડ) 

• ત્રણ ગામના ખેડતૂોની સાથે કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રની મલુાકાત લીધી. 
• ગામમા ંબાળકોને શાળાએ મોકલિા માટે િાલીઓમા ંજાગવૃત ફેલાિી. 
• ગામલોકોને જૈવિક ખાતર તથા સજીિ ખેતી અંગેની માદહતી આપી તથા જૈવિક ખાતરના િધમુા ંિધ ુ

િપરાશને પ્રાધાન્ય આ્્ુ.ં 
• અમિાિાિ ક્સ્થત સષૃ્ઠટ દ્વારા યોજાયેલ કાયાક્રમ સાજત્િક ઉત્સિમા ંભાગ લીધો. 
• ગામલોકોએ એક એકર જમીન આપેલ છે. જેમા ંઘર બનાવ્ુ ંઅને જૈવિક ખેતીના પ્રયોગો કયાા છે. 

ચૌધરી અિોક (કરુઠા) 

• ગામ તરફથી મળેલી જમીનમા ં૨૦૧૨થી છાત્રાલયની શરૂઆત થઈ, જેમા ંિાતાઓના મિિથી ૪૦ 
લાખના ખચે બે માળનુ ં૨૫૦ બાળકો રહી શકે તેવુ ંનવુ ંછાત્રાલય બન્્ુ ંછે. 

• િર િરસે છાત્રાલયના ંબાળકોનો શાળામા ંપ્રિેશ કરિામા ંઆિે છે. આ િર્ષ ેછાત્રાલયમા ં૯૦ 
વિદ્યાથી ભાઈઓ-બહનેો છે. 

• આ િર્ષા િરમ્પયાન ગામમા ંમગફળી ઉપરાતં તિેુર, પાપડી, રીંગણાની ખેતી કરી . 
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• ખેડતૂો સાથે બેઠક કરી ખેતી અંગેનુ ંમાગાિશાન આપિામા ંઆવ્.ુ      
• ગામના ૬૦ ભાઈઓ-બહનેોનો ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, સાિરા અને ઈ.એ.એસ.આઈ સઘુડનો 

ત્રણ દિિસનો પ્રેરણા પ્રિાસ કયો. 
ઘનશ્યામ રાણા (કુઢળ તા.જબંસુર જજ. ભરૂચ) 

• ગામમા ં્િુામડંળની પ્રવવૃત્તઓ ચા્ ુકરી. આ ઉપરાતં ્િુાનોને તાલીમમા ંમોકલયા તથા લોકદહતન ે
કામ કરતા વિવિધ N.G.O. ની મલુાકાત કરાિી. 

• ગામમા ંકમ્પ્્ટૂર તલાસની શરૂઆત કરી. 
• મદહલાઓ માટે વસિણ કલાસની શરૂઆત કરી. 
• બહનેો તથા ્િુાનોન ેવયિસાયને લગતી તાલીમ આપી, ઉપરાતં બહનેોને સ્થાવનક પ્રશ્નોને લગતુ ં

માગાિશાન આ્્ુ.ં 
• શાળામા ંબાળમળેો કયો, જેમા ં ત્રણ દિિસમા ંવિવિધ પ્રવવૃત્ત બાળકોને કરાિી. ૫૦ બાળકોએ ભાગ 

લીધો. 

જેતસીભાઈ રાઠોડ (ચલાદર, તા.ભાભોર જજ.બનાસકાઠંા) 

• બાળવશક્ષણ કાયા 
• પસુ્તક પરબ 

• ્િુાવશણબર અને ્િુાજાગવૃત કાયા 
• આરોગ્ય કાયા, જેમા ંપાચં ગામમા ંઆરોગ્ય વશણબર 

• રાહતકાયા, બનાસકાઠંા પરૂમા ંરાહતવશણબરનુ ંઆયોજન 

દિરથ િાઘેલા (કંચનપરુા, તા. સમી, જજ. પાટણ) 

• બાળવશક્ષણ કાયા 
• આરોગ્ય કાયા 
• ્િુા રોજગાર માદહતી કેન્દ્ર, જેમા ંસરકારી નોકરી અંગે માગાિશાન 

• સ્િરોજગારી માટે ્િુાનોને તાલીમ 

• પસુ્તકાલય 

• બચત બૅંક 

• ખેતીસધુારણા કાયા 

ગૌતમ ચૌધરી (કાકિાળા, તા સબુીર, જજ.ડાગં) 

• આ િર્ષ ે૧૦૦ બાળકો રહી શકે તેવુ ંછાત્રાલય િાતાઓની મિિથી તૈયાર કરા્ુ ંછે. 

• ગામમા ંરોજગારલક્ષી કાયા 
• છાત્રાલયમા ં૫૦ બાળકોનુ ંવશક્ષણકાયા 
• બાળમેળા ત્રણ ગામમા ં
• આરોગ્યલક્ષી કાયા 
• ખેડતૂ વશણબર માગાિશાન કાયા 
• આજુબાજુના ં૧૦ ગામોમા ંબાળવશક્ષણ અને આરોગ્યનુ ંકાયા. 

મસુ્તખુાન સખુ (ખાટીસીતરા, તા.અમીરગઢ,  જજ.બનાસકાઠંા) 
• બચતમડંળ 

• આંગણિાડી બનાિી અને ૨૦ બાળકો વનયવમત પ્રવવૃત્તકાયા 
• છાત્રાલય, જેમા ં૩૫ બાળકોનુ ંવશક્ષણકાયા 
• બહનેો સાથે આરોગ્ય અને સ્િાિલબંનનુ ંકાયા 
• ધોરણ ૧થી ૮ની સ્િતતં્ર શાળા બની. 
• લોકજાગવૃત કાયા 
• વકૃ્ષારોપણ અને જગંલમા ંથતી ઔર્ષધીનુ ંિેચાણ 

• સસં્કૃવતજતન કાયા 
• આરોગ્ય વશણબર ત્રણ ગામોમા.ં 
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નીલમ પટેલ ( ખોબા, તા. ધરમપરુ, જજ. િલસાડ) 

• આ િર્ષ ેનીલમભાઈને મહાિેિ િેસાઈ પરુસ્કાર અને ધરતીરત્ન એિોડાથી સન્માવનત કરિામા ં
આવયા.  

• ધરમપરુ તા્કુાના ં૪૦ ગામમા ંઆરોગ્ય, વશક્ષણ, પયાાિરણ જાગવૃત અને ખેતીસધુારણાના ંકાયો કરે 
છે. 

• નગરપાણલકા સાથે પયાાિરણ બચાિો કાયાક્રમો કરિામા ંઆવયા. 
• પોસ્કો કાયિાની જાગવૃત માટે શાળામા ંદફલમ િશાન અને પોસ્ટર પ્રિશાન. 
• બધં શાળાને ચા્ ુકરાિિી 
• ણબયારણ વિતરણ કાયા 
• ૨૩ વશક્ષકોને જોડીને બાળકો સાથે મલૂયવશક્ષણ કાયા 
• મધ ખરીિી િેચાણ કાયા 
• ગહૃઉદ્યોગ કાયા 

 
•  વિવિધ કોલેજ તથા શાળાની વશણબરનુ ંઆયોજન ખોબા ગામમા ંકરિામા ંઆવ્ુ.ં 

 
સ્નેિલ- જલદીપ ( પેઢામલી તા, વિજાપરુ, જજ. મિસેાણા) 

• આરોગ્યલક્ષી કાયા 
• બચત મડંળ 

• દૂધ મડંળી બહનેો આધાદરત 

• મદહલા જાગવૃત કાયા 
• ્િુામડંળ 

• વશક્ષણ અન ેલોકવશક્ષણ કાયા 
 
રાધાહક્રષ્ન િમાચ (રાટોટી, તા. બાિ, જજ. આગ્રા ય.ુપી.) 
 

• સધં્યા િગા વશક્ષણ 

• રસોઈ વશણબર જેમા ં૧૬થી૨૨ િર્ષાની બહનેો ૪૦ વશણબરમા ંજોડાઈ. 
• ખેડતૂ જાગવૃત સેન્ટર, જેમા ંખેડતૂ સાદહત્ય અને ખેડતૂ વશણબર યોજિી 
• સજીિ ખેતી કરિી અને માદહતી આપિી. 
• બાગાયતી ખતેી કરિી. 
• ગાય રાખી દૂધ વિશે સ્િાિલબંી બન્યા. 
• તેલઘાણીથી બાજુના ં૩૦ ગામો સાથે સેિાકીય પ્રવવૃત્તથી જોડાયા. 
• વકૃ્ષારોપણ કાયા, ગામમા ંિરેક ઘરને પસિંગીનુ ંવકૃ્ષ આપવુ ંઅને માિજતનુ ંમાગાિશાન આપવુ.ં 
• િાચંનાલય બન્્ ુછે. 
• રાટોટી સમાચાર નીકળે છે. 
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આહદિાસી સિંોધન અને તાલીમ કેન્ર 

૧. સેિકોની માહિતી : 

ક્રમ સેિકોના ંનામ  િોદ્દો 
૧.  ડૉ. ચદં્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય  વનયામક 
૨.  ડૉ. િેિચિંભાઈ િહોવનયા  ક્ષેત્ર મિિનીશ 
૩.  ડૉ. પ્રવિણભાઈ પટેલ  સશંોધન મિિનીશ 
૪.  ડૉ. તેજલબેન અધ્િ્ુા  સશંોધન મિિનીશ 
૫.  ડૉ. વિપલુભાઈ રામાણી  સશંોધન મિિનીશ 
૬.  શ્રી ભ્ભુાઈ શેખ  સશંોધન મિિનીશ 
૭.  શ્રી રત્નાભાઈ િેસાઈ  તલાકા કમ ટાઈવપસ્ટ 
૮.  શ્રી અશોકભાઈ હળપવત  સેિક (પટાિાળા) 

૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાનના સિંોધન અભ્યાસો : 
 ૨.૧ સરકારમા ંસપુરત કરેલ સિંોધન અિિેાલ 

      ૧. આદિમજૂથ બઇેઝ લાઇન સિે 

 ૨.૨ અભ્યાસ અિિેાલની ક્સ્થવત 

      ૧. િાહોિ જજલલાના સ્થળાતંદરત આદિિાસીઓ (ટાઇપ કામ પણૂા) 
      ૨. કંુકણા જાવત : સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (પણૂા) 
 ૨.૩ િાથ પરના ચાલ ુસિંોધન અભ્યાસો 
      ૧. આશ્રમશાળા મલૂયાકંન અભ્યાસ (અહિેાલ લેખનનુ ંકાયા ચા્)ુ 
      ૨. પરંપરાગત હાટબજાર - અભ્યાસ (અહિેાલ લેખનનુ ંકાયા ચા્)ુ 
      ૩. સતંરામપરુ તા્કુાના આદિિાસીઓનો રોજગારલક્ષી અભ્યાસ (અહિેાલ લેખનનુ ંકાયા ચા્)ુ 
      ૪. આદિિાસી આવથિક વિકાસ િશાન (અહિેાલ લખેનનુ ંકાયા ચા્)ુ 
      ૫. આદિિાસી સિાસગં્રહ (પ્રફૂરીદડિંગ ચા્)ુ 
      ૬. કોટિાણળયા જાવત : સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (કાચો મસુદ્દો પણૂા, સધુારણા ચા્)ુ 
      ૭. આદિિાસીઓની પરંપરાગત રમતો (અહિેાલ લેખનનુ ંકાયા ચા્)ુ 
૩. આહદિાસી સગં્રિાલયની મલુાકાત લીધેલ મલુાકાતીઓની સખં્યા (વિસ્તાર મજુબ) :  

ક્રમ વિગત  મલુાકાતીઓની સખં્યા ટકાિારી (%) 
૧ સ્થાવનક ૩૮૮૭ ૫૮.૪૬ 
૨ રાજ્ય ૨૧૫૭ ૩૨.૪૪ 
૩ પરપ્રાતં ૫૩૫ ૦૮.૦૫ 
૪ પરિેશ ૭૦ ૦૧.૦૫ 
 કુલ ૬૬૪૯ ૧૦૦% 

૪. કેન્ર દ્વારા ચાલેલ તાલીમિગચ, કાયચવિક્ષબર, જાગવૃત કાયચક્રમ અને ટી.ઓ.ટી. : 

ક્રમ  વિર્ષયાગં સિભાગીઓનો 
પ્રકાર 

 સમયગાળો  
(હદિસમા)ં 

 તાલીમિગચની 
સખં્યા 

સિભાગીઓની 
કુલ સખં્યા 

૧. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક 
ગણુિત્તા સધુારણા કાયાવશણબર વશક્ષકો ૩ ૬ ૨૬૪ 

૨. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગણણત-
વિજ્ઞાન વિર્ષયમા ંશૈક્ષણણક ગણુિત્તા વશક્ષકો ૨ ૧ ૪૯ 
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ક્રમ  વિર્ષયાગં સિભાગીઓનો 
પ્રકાર 

 સમયગાળો  
(હદિસમા)ં 

 તાલીમિગચની 
સખં્યા 

સિભાગીઓની 
કુલ સખં્યા 

સધુારણા માટેની જરૂદરયાત ઓળખ 
કાયાવશણબર (Need Assessment 
Training) 

3. 
આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરોનુ ં
એમઝેોન સાથે જોડાણ અને માકેદટિંગ 
અંગનેી તાલીમ 

આદિિાસી 
ગ્રામજનો ૧ ૫ ૩૬૩ 

૪. જળાશયોની િતામાન ક્સ્થવત, પડકારો 
અને ઉકેલો 

આદિિાસી 
ગ્રામજનો ૧ ૨ ૨૬૬ 

૫. 
આદિિાસી મદહલાઓમા ંપ્રજનન 
સ્િાસ્્ય, કુપોર્ષણ અને સ્ત્રી ભ્રણૃહત્યા 
અંગનેો જાગવૃત  કાયાક્રમ 

મદહલાઓ ૧ ૧ ૭૫ 

૬ બાળલગ્ન અટકાિિા માટે જાગવૃત 
કાયાક્રમ 

આદિિાસી 
ગ્રામજનો ૧ ૧ ૧૩૦ 

૭ 
સકંણલત ડેરી વિકાસ કાયાક્રમ હઠેળના 
પશપુાલક લાભાથીઓને પશપુાલન 
અને ડેરી વિકાસ અંગે ક્ષમતાિધાન 
તાલીમ 

આદિિાસી 
પશપુાલકો ૧ ૧૬ ૧૨૫૭ 

૮ 
િન અવધકાર અવધવનયમ-2006 
અંતગાત કાયિાકીય અમલીકરણ 
અંગનેી ટી.ઓ.ટી. 

પી.એ., નાયબ 
મામલતિારશ્રી 
અને ફોરેસ્ટ 
ઑદફસર 

૧ ૧ ૬૧ 

૯ વસકલસલે એનીવમયા જાગવૃત કાયાક્રમ આદિિાસી 
ગ્રામજનો ૧ ૭ ૮૩૯ 

૧૦ સ્િરોજગારી માટે સેનેટરી ને્કીન 
(પેડ)ની તાલીમ 

પઢાર 
સમિુાયની 

બહનેો 
૪૫ ૧ ૨૫ 

૧૧ ભરત-ગ ૂથંણની તાલીમ 
પઢાર 

સમિુાયની 
બહનેો 

૪૫ ૨ ૪૫ 

૧૨ સ્િરોજગારી માટે કડીયાકામની 
તાલીમ પઢાર સમિુાય ૪૫ ૧ ૩૦ 

૧૩ નાળીયરેીના રેસામાથંી વિવિધ 
િસ્તઓુ બનાિિાની તાલીમ 

આદિિાસી 
સમિુાયની 

બહનેો 
૪૫ ૩ ૭૫ 

૧૪ ફાઇબર રેઈન ફોસ્ડા ્લાષ્સ્ટક 
(FRP)ની તાલીમ 

પઢાર 
સમિુાયની 

બહનેો 
૪૫ ૧ ૨૫ 

 કુલ - - ૪૬ ૩૨૬૭ 
૫. ગ્રથંાલય (ચાલ ુિરે્ષ ખરીદી કરેલ પસુ્તકોની સખં્યા અને સામવયકોની વિગત) : 

ક્રમ વિર્ષય ગજુરાતી હિન્દી અંગે્રજી કુલ 
૧ પસુ્તકો ૬૩ ૭૫ ૧૪૨ ૨૮૦ 
૨ સામવયકો ૦૮ ૦૧ ૦૬ ૧૫ 
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૬. કેન્રના સેિકોની વિવિધ પહરસિંાદ, કાયચિાળા અને ચચાચસભામા ંસિભાગીતા : 

ક્રમ તારીખ 
સિભાગી થયેલ 

સેિક 
વિર્ષય આયોજક સસં્થા સ્થળ 

 સમયગાળો  
(હદિસમા)ં 

૧ ૦૯-

૧૦/૦૨/૨૦૧૮ 
ડૉ. ચદં્રકાન્ત 
ઉપાધ્યાય 

આદિિાસી સમિુાયનુ ં
સશક્તતકરણ 

સમાજશાસ્ત્ર 
પદરર્ષિ 

અંદ્રોખા (તા. 
વિજયનગર) ૦૨ 

૨ ૧૭/૬/૨૦૧૭ 
ડૉ.ચદં્રકાન્ત 

ઉપાધ્યાય અને 
ડૉ.િેિચિં 
િહોનીયા 

પેસા ઍતટની જાગવૃત 
સિંભેના સરપચં 

સમંેલન 

પચંાયત, ગ્રામ 
ગહૃવનમાાણ અને 
ગ્રામ્પય વિકાસ 

વિભાગ, 
ગાધંીનગર 

મહાત્મા મદંિર – 
ગાધંીનગર 

 
૦૧ 

૩ ૨૬/૪/૨૦૧૭ થી 
૧૦/૫/૨૦૧૭ કેન્દ્રના સેિકો ઓપન ઑદફસની 

કમ્પ્્ટૂરની તાલીમ 

કમ્પ્્ટુર 
વિભાગ, ગજૂરાત 

વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

મ.િે. 
સમાજસેિા 

સકુંલ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

૧૫ 

૪ ૧૫/૫/૨૦૧૭ થી 
૧૮/૫/૨૦૧૭ ડૉ. આલા ખમળ સ્ક્રીન વપ્રષ્ન્ટિંગ 

અંગનેી તાલીમ 

ઉદ્યોગ વિભાગ, 

ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

ઉદ્યોગ વિભાગ, 

ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 
૦૪ 

૫ ૧૪-૧૫/૭/૨૦૧૭ ડૉ. વિપલુ 
રામાણી 

સ્િચ્છછતાનુ ં
સમાજશાસ્ત્ર 

સલુભ 
ઇન્ટરનેશનલ 
સેન્ટર ફોર 
એતશન 

સોશ્યોલોજી - 
ન્્ ુદિલહી અને 
સમાજશાસ્ત્ર 
વિભાગ, 

શામળિાસ 
આર્્ાસ કૉલેજ, 

ભાિનગર 

પી.એન.આર. 
સોસાયટી, 
ભાિનગર 

૦૨ 

૬ 
૨૮/૦૮/૨૦૧૭ 

થી 
૦૧/૦૯/૨૦૧૭ 

ડૉ. પ્રવિણ પટેલ 
Geospatial 

Technology for 

Rural Planning and 

Development 

Gujarat Council 

on Science and 

Technology 

ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 
૦૫ 

૭ ૨૫-
૨૬/૦૯/૨૦૧૭ શ્રી શરબશે્વર શાહુ 

Tribal livelihood in 

India : Challenges 

and Opportunities 

આદિિાસી 
સશંોધન કેન્દ્ર, 

મૈસરુ (કણાાટક 
રાજ્ય) 

આદિિાસી 
સશંોધન કેન્દ્ર, 

મૈસરુ (કણાાટક 
રાજ્ય) 

૦૨ 

૮ ૨૮/૦૯/૨૦૧૭ 
ડૉ. વિપલુ 

રામાણી અને  
શ્રી પ્રકાશ ઠાકરે 

બાળ આયોગ 
સ્થાપના દિિસની 

ઉજિણી 

ગજુરાત રાજ્ય 
બાળ અવધકાર 

સરંક્ષણ આયોગ, 

ગાધંીનગર 

ટાઉનહોલ, 
ગાધંીનગર ૦૧ 
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ક્રમ તારીખ 
સિભાગી થયેલ 

સેિક 
વિર્ષય આયોજક સસં્થા સ્થળ 

 સમયગાળો  
(હદિસમા)ં 

૯ ૩૦/૧૦/૨૦૧૭ શ્રી ભ્ભુાઈ શેખ 

૧0મો આદિિાસી 
્િુા આિાન-પ્રિાન 
કાયાક્રમ – ૨૦૧૭  
(આદિજાવત ્િુાનો 
માટેની સરકારશ્રીની 

યોજનાઓ) 

્િુા કાયાક્રમ 
અને ખેલ 

મતં્રાલય, ભારત 
સરકાર તથા 

નેહરુ ્િુા કેન્દ્ર, 
સરુત 

સમરસ હોસ્ટેલ, 
સરુત ૦૧ 

૧૦ ૭-૮/૧૧/૨૦૧૭ શ્રી શરબશે્વર શાહુ 
Tribal Culture 

(Tribal Culture of 

Gujarat) 

આદિિાસી 
સશંોધન કેન્દ્ર – 

ભોપાલ 
(મધ્યપ્રિેશ) 

આદિિાસી 
સશંોધન કેન્દ્ર – 

ભોપાલ 
(મધ્યપ્રિેશ) 

૦૨ 

૧૧ ૨૯-૩૦ / ૧૧ / 
૨૦૧૭ શ્રી શરબશે્વર શાહુ 

Health And 

Poverty (Sickle Cell 

Anaemia Health 

Issues of Tribal 

Communities : A 

comparative study 

of prevalence and 

control programmes 

of Gujarat and 

Kerala) 

એન. એમ. એસ. 
એમ. કૉલેજ – 
કલપેટ્ટા (કેરળ) 

એન. એમ. 
એસ. એમ. 
કૉલજે – 

કલપેટ્ટા (કેરળ) 
૦૨ 

૧૨ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮ સશુ્રી પ્રીવતબાલા 
ઠાકર 

એસ.સી., એસ.ટી. 
અને ઓ.બી.સી.ના 
સેિારત કમાચારીઓ 
માટે અનામત નીવત, 

૨૦૧૪ની સમજ 

આઈક્યએુસી, 
ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

મ.િે. 
સમાજસેિા 

સકુંલ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

૦૧ 

૧૩ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮ શ્રી ભ્ ુશેખ 
માદહતી અવધકાર 

અવધવનયમ – ૨૦૦૫ 
અને વનયમો - 
૨૦૧૨ની સમજ 

આઈક્યએુસી, 
ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

મ.િે. 
સમાજસેિા 

સકુંલ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

૦૧ 

૧૪ ૦૬/૦૧/૨૦૧૮ સશુ્રી પ્રીવતબાલા 
ઠાકર 

સામાન્ય િહીિટ 
અને સચુારુ સચંાલન 

અગનેી સમજ 

આઈક્યએુસી 
ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

મ.િે. 
સમાજસેિા 

સકુંલ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, 

અમિાિાિ 

૦૧ 

૧૫ ૧૫-૧૬ / ૨ / 
૨૦૧૮ શ્રી ભ્ ુશેખ 

National 

Consultation with 

Tribal Research 

Institute 

આદિજાવત 
મતં્રાલય, ભારત 

સરકાર 
ભોપાલ 

(મધ્ય પ્રિેશ) ૦૨ 

૭. અન્ય પ્રવવૃિઓ : 
૧. તા. ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ માન. મખુ્યમતં્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલ આદિિાસી સલાહકાર સવમવતની 

બેઠકમા ં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચદં્રકાન્ત ઉપાધ્યાય સહભાગી થયા. 
૨. તા. ૨/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ રાયબલ અફેસા – ન્્ ુ દિલહી ખાતે યોજાયેલ બઠેકમા ં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી                      

ડૉ. ચદં્રકાન્ત ઉપાધ્યાયએ આદિિાસી કેન્દ્રના િર્ષા-૨૦૧૭-૧૮ના આયોજન અંગેનુ ંપે્રઝન્ટેશન ક્ુું, કેન્દ્રના 
દ્વારા કરિામા ંઆિેલ િરખાસ્ત સિંભે રૂ।. ૫૭.૦૦ લાખની િરખાસ્તને રાયબલ અફેસા વિભાગ દ્વારા મજૂંર 
કરિામા ંઆિી છે. 
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૩. તા. ૩૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ મોડાસા ખાત ેમાન. િડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોિીજીનુ ં સ્િાગત આદિિાસી 

નતૃ્યો દ્વારા કરિામા ંઆવ્ુ.ં આ કામગીરીની જિાબિારી આદિિાસી કેન્દ્રને સોંપાયેલ. 
૪.  તા. ૫/૮/૨૦૧૭ના રોજ બનાસકાઠંા જજલલામા ંઆિેલ પરૂપ્રકોપ અન્િયે સશંોધન મિિનીશશ્રી વિપલુ  

રામાણી અને ડૉ. આલાભાઈ ખમલે ટડાિ ગામ (તા. થરાિ)ના પરૂ અસરગ્રસ્ત લોકોની મલુાકાત લીધી, 
પદરક્સ્થવત વનહાળી તથા પરૂ અસરગ્રસ્તોને અનાજની કીટનુ ંવિતરણ કાયા ક્ુું. 

૫. તા. ૨૫/૧૨/૨૦૧૭થી તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િરવમયાન અમિાિાિ હાટ – િસ્ત્રાપરુ ખાતે આદિજાવત વિકાસ 
વિભાગ – ગાધંીનગર અને આદિિાસી સશંોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ – અમિાિાિના 
સં્ તુત ઉપક્રમે આયોજજત "પરંપરાગત આહદિાસી િસ્તકલાકૃવત િેચાણ અને પ્રદિચન મેળા"નુ ંમાનનીય 
કવમશનરશ્રી દિલીપભાઈ રાણાના હસ્તે ઉિઘાટન કરિામા ંઆવ્ુ.ં ઉિઘાટન કાયાક્રમમા ંકેન્દ્રના વનયામકશ્રી 
ડૉ. ચદં્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય તથા કેન્દ્રના સેિકો, આ.વિ.ના અવધકારીશ્રીઓ, મહમેાનો, આમવંત્રતો અને 
આદિિાસી કલાકારો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા. મેળામા ંસઘન આદિિાસી િસવત ધરાિતા જજલલાઓમાથંી કુલ 
૭૩ સ્ટોલ અને ૧૫૪ આદિિાસી કલાકારો (૬૨ સ્ત્રી અને ૯૨ પરુુર્ષ કલાકારો) સહભાગી થયા હતા. મેળામા ં
કલાકૃવતના ઓડાર સાથે ૧૭.૮૦ લાખનુ ં િેચાણ થ્ુ ં હત ુ.ં પણૂાાહવુત કાયાક્રમમા ં માનનીય રાજ્યકક્ષાના 
મતં્રીશ્રી રમણભાઈ પાટકર, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસણચિશ્રી                  
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, આદિજાવત વિકાસ કવમશનરશ્રી દિલીપભાઈ રાણા અને કેન્દ્રના ંવનયામકશ્રી ડૉ. 
ચન્દ્રકાતંભાઈ ઉપાધ્યાય ઉપક્સ્થત રહ્યા. 

૬. તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતામા ંકેન્દ્રની સલાહકાર સવમવતની 
બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમા ંકેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચદં્રકાન્તભાઈએ કેન્દ્રની િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ની કામગીરી 
(ATR) અન ે િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯નુ ં આયોજન અંગેનુ ં પે્રઝન્ટેશન ક્ુું તથા કેન્દ્રની કામગીરી (ATR) અન ે
આયોજન અંગે સલાહકાર સવમવતના સભ્યોએ ઊંડાણપિૂાક ચચાા કરી તથા જરૂરી સચૂનો આ્યા. 

૭. તા. ૨૪/૦૨/૨૦૧૮થી તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ િરમ્પયાન સસં્કૃવતકંુજ, ગાધંીનગર ખાતે યોજાયેલ ‘‘િસતંોત્સિ’’ 
કાયાક્રમ વનવમત્તે કુલ ૧૦ આદિિાસી હસ્તકલાકારોને સ્ટોલ ફાળિિામા ંઆવયા. આ કાયાક્રમમા ં કુલ ૨૦ 
આદિિાસી હસ્તકલાકારોએ ભાગ લીધો હતો તથા આદિિાસી હસ્તકલાકારોએ રૂા. ૨,3૮,૪૬૦ નુ ંિેચાણ 
ક્ુું હત ુ.ં 

૮. આદિિાસી સાસં્કૃવતક બાબતો અને ડોક્યમેુન્ટરી દફલમ-ડાગંી ભીલ નતૃ્ય ટીમના શદૂટિંગની કામગીરી પણૂા 
કરિામા ંઆિી. 

૯. આદિિાસી વિસ્તારના ૧૪ જજલલાના કુલ ૪૮૦૦ પરંપરાગત આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરો અંગ ેઅહિેાલ 
તૈયાર કરિામા ંઆવયો. 

૧૦. કેન્દ્ર દ્વારા કલામહોત્સિ અંગેની રૂા. ૫૪.૪૦ લાખ િરખાસ્ત તૈયાર કરી સણચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી, 
આદિજાવત વિકાસ વિભાગન ેમોકલિામા ંઆિી. 

૧૧. રાઠરીય અનસુણૂચત જનજાવત આયોગના િર્ષા ૨૦૧૦-૧૧, ૨૦૧૧-૧૨ અને ૨૦૧૨-૧૩ના અહિેાલમા ં  
આદિિાસી સશંોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર સબંવંધત કરિામા ંઆિેલ ભલામણો અન્િયે લીધેલ પગલાઓં 
અંગેની માદહતી તૈયાર કરી. 

૧૨. કેન્દ્ર દ્વારા િર્ષા – ૨૦૦૧થી ૨૦૧૭ સધુી થયેલા સશંોધન અભ્યાસની સમીક્ષારૂપે ૩૩ અભ્યાસોના ંતારણો 
અને ભલામણોની તારિણી તૈયાર કરિામા ંઆિી. 

૧૩. માનનીય મહામદહમ રાજ્યપાલશ્રીને મોકલિાનો અનસુણૂચત જનજાવત વિસ્તારોના િહીિટ અંગેનો િાવર્ષિક 
િહીિટી અહિેાલ કેન્દ્રએ તૈયાર કરી મોકલાવયો. 

૧૪. ૧૫મા નાણાપચંના પત્રના અનસુધંાને રાજ્યના PVTG સદહતના આદિજાવત વિસ્તારનો િહીિટ તેમજ 
વિકાસ િચ્છચ ેઅનભુિાતી ગપે સબંવંધત માદહતી તૈયાર કરિામા ંઆિી. 

૧૫. NCST દ્વારા તયૈાર થનાર “Eternal Wisdom of the Tribes” પસુ્તકમા ંગજુરાતના આદિિાસી સમિુાયો 
સબંવંધત સગંીતિાદ્યો, પીઠોરા ણચત્રકલા, િારલી ણચત્રકલા અને પરંપરાગત િનૌર્ષવધઓ અંગે ણચત્રો સાથ ે
સણંક્ષ્ત નોંધ કેન્દ્ર દ્વારા તૈયાર કરીને જોઇન્ટ સેકે્રટરીશ્રી, એન.સી./એસ.ટી., ભારત સરકાર, નિી દિલલીન ે
મોકલાિેલ છે. 

૧૬. આદિિાસી જાવતની બોલી આધાદરત શબ્િકોશ બનાિિા માટેની કામગીરી ચા્ ુછે. 
૧૭. કેન્દ્ર દ્વારા સગં્રહાલયમા ંસગંીતના ંસાધનો, મ્પ્ણુઝક વસસ્ટમ, િેધરપ્રફૂ સ્ક્રોલર બોડા િગેરે ગોઠિિા અંગેની 

કામગીરી પણૂા કરિામા ંઆિી. 
૧૮. કેન્દ્ર દ્વારા સગં્રહાલયની દહન્િી ભાર્ષામા ંડોક્યમેુન્ટરી દફલમ બનાિિા માટેની સ્ક્રી્ટ તૈયાર કરિામા ંઆિી  

તથા સગં્રહાલયના તમામ ડાયરોમાઝની માદહતી આપતી પકુ્સ્તકાનુ ંલખેનકાયા ચા્ ુછે. 
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૧૯. ભારત અને ગજુરાતના આદિિાસી સમિુાય સબંવંધત માદહતી માટે ડટેા બેંક તૈયાર કરિાનુ ંકાયા ચા્ ુછે. 
૨૦. "આહદિાસી ગજુરાત" સામવયકનો પ્રથમ અંક જાન્્આુરીથી જૂન, ૨૦૧૭ પ્રકાવશત કરિામા ંઆવયો છે. 
 ૨૧. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ - ૨૦૦૫ના અમલીકરણને લગતી કલમ-૨૫(૩)મા ંિશાાવયા મજુબ ગજુરાત 

રાજ્ય માદહતી આયોગને િાવર્ષિક અહિેાલ તૈયાર કરિા માટે આદિિાસી સશંોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ સબંવંધત િર્ષા ૨૦૧૬-૧૭ની માદહતી Gujarat State RTI Annual 
Return Information System પર ઓનલાઇન અપડટે કયો. 

 

૮. સક્ષચિશ્રી અને કવમિનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ વિવિધ તાલીમ, કાયચવિક્ષબર અને 
મેળાના અિિેાલો : 
૧. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગણુિત્તા સધુારણા અંગેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરનો અહિેાલ 
 
૨. સકંણલત ડરેી વિકાસ કાયાક્રમ હઠેળના પશપુાલક લાભાથીઓને પશપુાલન અને ડરેી વિકાસ અંગ ે

ક્ષમતાિધાન તાલીમનો અહિેાલ 
 
૩. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ - ૨૦૦૫ અંતગાત વત્રમાવસક કામગીરીનો અહિેાલ 
 
૪. પરંપરાગત આદિિાસી હસ્તકલાકૃવત િેચાણ અને પ્રિશાન મેળા, અમિાિાિ હાટ સિંભાની કામગીરીનો 

અહિેાલ 
 
૫. પ્રજનન સ્િાસ્્ય, કુપોર્ષણ અને સ્ત્રીભ્રણૃ હત્યા સિંભનેી જાગવૃત કાયાવશણબરનો અહિેાલ 
 
૬. વસકલસેલ એનીવમયા જાગવૃત કાયાક્રમનો અહિેાલ 
 
૭. જળાશયોની િતામાન ક્સ્થવત, પડકારો અને ઉકેલો અંગેની જાગવૃત કાયાક્રમનો અહિેાલ 
 

    ૮. બાળલગ્ન અટકાિિા માટે જાગવૃત કાયાક્રમનો અહિેાલ 
૯. સક્ષચિશ્રી અને કવમિનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટૂંકી નોંધો : 

૧. ઉત્તર બવુનયાિી આશ્રમશાળાઓમા ંધોરણ ૧૧ અન ે૧૨ના િગો આપિા બાબતની નોંધ 
 
૨. આશ્રમશાળાઓમા ંરસોયા અને કમાઠીઓની ખાલી જગ્યાઓ કાયમી ધોરણે ભરિા માટેની નોંધ 
 
૩. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકો માટે આિાસ તેમજ આદિિાસી વિસ્તાર સબંધંનુ ંભ્્ુ ંમળે એ સિંભેની નોંધ 

 
૪. આદિિાસી સગં્રહાલય સિંભે આદિિાસી સ્િાતતં્ર્યસેનાનીઓની ર્ૂંકી નોંધ 

 

૧૦. ભારત સરકારમા ંમોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટૂંકી નોંધો : 
૧. ગજુરાતના આદિિાસીઓની પરંપરા, ઘરબાધંણી, રીતદરિાજો, તહિેારોની ઉજિણી અંગેની માદહતી   

તૈયાર કરી ભારત સરકારને મોકલિામા ંઆિી. 
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આંતહરક ગણુિિા બાિંધેરી એકમ (IQAC) 
 
૧. આંતહરક ગણુિિા બાિંધેરી એકમ (IQAC)ના સભ્યોની યાદી : 

ક્રમ નામ િોદ્દો 
1 પ્રો. ડૉ. અનાવમક શાહ કુલનાયકશ્રી 
2 ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી કુલસણચિશ્રી 
3 ડૉ. શ્રીવનિાસ મવૂતિ સયંોજકશ્રી, IQAC 
4 ડૉ. વનવમર્ષા શતુલ સભ્યશ્રી, IQAC 
5 ડૉ. મિંાબેન પરીખ સભ્યશ્રી, IQAC 
6 ડૉ. મ્રુી ફામાર સભ્યશ્રી, IQAC 
7 ડૉ. આરતી પટેલ સભ્યશ્રી, IQAC 
8 ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા સભ્યશ્રી, IQAC 
9 શ્રી રમેશ પટેલ સભ્યશ્રી, IQAC 
10 શ્રી જયંતી ઠાકોર સભ્યશ્રી, IQAC 

 
૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલ બેઠક વિિે માહિતી : 

તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૭, ૦૯-૦૯-૨૦૧૭ િરમ્પયાન આંતદરક ગણુિત્તા બાહંધેરી એકમ (IQAC)ની બેઠકનુ ં
આયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં  

૩.  આંતદરક ગણુિત્તા બાહંધેરી એકમ (IQAC) દ્વારા તા. 08-01-2018થી તા. 12-01-2018 સધુી 
M.Phil./Ph.D.ના વિદ્યાથીઓ માટે સશંોધન અને તેના વિવિધ આયામો અંગે કાયાશાળા આયોજજત 
કરિામા ંઆિી. 

4. આંતદરક ગણુિત્તા બાહંધેરી એકમ (IQAC) દ્વારા વિદ્યાથીઓ પાસે પ્રવતભાિ પત્રક ભરાવયા 
5.  તા. 04-01-2018થી 06-01-2018 સધુી ત્રણ દિિસની રોસ્ટર પદ્ધવત, આરટીઆઈ તથા િહીિટી 

તાલીમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
૪. અન્ય પ્રવવૃત્ત 
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અનસુકૂ્ષચત જાવત/અનસુકૂ્ષચત જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)  
૧. એસ.સી.એસ.ટી. સેલના સભ્યોની યાદી : 

ક્રમ નામ િોદ્દો 
૧. ડૉ. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસનાયશ્રી પ્રમખુ 
૨. રસ્ટીશ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર સભ્ય 
૩. ડૉ. મહશેભાઈ ગામીત, લાયઝન ઓદફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ સભ્ય 
૪. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, આજીિન વશક્ષણ વિભાગ, 

વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા 
સભ્ય 

૫. ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, શારીદરક વશક્ષણ અને 
રમતગમત વિભાગ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા, સાિરા 

સભ્ય 

૬. ડૉ. વનમેર્ષભાઈ ચૌધરી, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, સાિરા સભ્ય 
૭. ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર, વશક્ષણ વિદ્યાશાખા, અમિાિાિ સભ્ય 
૮. વનયામક, આદિિાસી સશંોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, અમિાિાિ સભ્ય 
 ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, કુલસણચિ મતં્રી 

૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન પ્રિેિ લીધેલ વિદ્યાથીઓની યાદી : 
ક્રમ અભ્યાસક્રમ કુલ 

વિદ્યાથીઓ 
એસ.સી. એસ.ટી. બિીપચં જનરલ 

૧ વિશારિ (સ્નાતક) 1051 82 337 452 180 

100.00 7.80 32.06 43.01 17.13 
૨ પારંગત 870 112 336 237 185 

100.00 12.87 38.62 27.24 21.26 
૩ અનપુારંગત 120 8 9 13 90 

100.00 6.67 7.50 10.83 75.00 
૪ વિદ્યાિાચસ્પવત 275 40 25 41 169 

100.00 14.55 9.09 14.91 61.45 
૫ પીજી દડ્લોમા 95 8 28 18 41 

100.00 8.42 29.47 18.95 43.16 
કુલ 2411 250 735 761 665 

100.00 10.37 30.49 31.56 27.58 

 
 
 
 
 
 
૩. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલ બેઠક વિિે માહિતી : તા.  ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ િરમ્પયાન 

એસ.સી./એસ.ટી સેલની બઠકનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ ુહત.ુ  
 

એસ.સી.
10%એસ.ટી.

30%બક્ષીપચં
32%

જનરલ
28%
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મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય  સતામણી રોકિા માટેનુ ં સેલ) 
 

1.  સકં્ષિપ્ત માહિતી  

ગજુરાત વિદ્યાપીઠે તા. 19-12-2014ના રોજ જાહરેનામુ ંબહાર પાડીને મદહલાઓ ઉપર થતી જાતીય 
સતામણી રોકિા માટેના સેલની રચના કરી છે. જેને “મદહલા વિકાસ એકમ” નામ આપિામા ંઆવ્ુ ંછે.  
તેના ંબધંારણ મજુબ આ એકમ બ ેરીતે કામ કરે છે : એક જાતીય સતામણી અંગેની કોઈ પણ ફદરયાિ 
આિે તો તે ફદરયાિ લઈ, તપાસ કરી, તેનુ ંવનિારણ કરિા/ વશક્ષાત્મક પગલા ંલિેા ંકુલનાયકશ્રીને ભલામણ 
કરિી. બીજુ,ં મદહલાઓ માટે વિકાસલક્ષી તથા જાગવૃત માટેના ંકાયો કરિા.ં 
 

2. મહિલા વિકાસ એકમ સેલના સભ્યોની યાદી : 
ક્રમ નામ િોદ્દો 
1. સશુ્રી આયશાબને  પટેલ પ્રમખુ 

2. ડૉ. આનિંીબહને પટેલ નોડલ ઑદફસર 

3. ડૉ. મિંાબહને પરીખ સભ્ય, રસ્ટી 
4. સશુ્રી સારાબહને બાલિીિાલા સભ્ય, અિાજ 

5. ડૉ. ગીતાબહને પટેલ સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ વિભાગ, સાિરા 
6. ડૉ. જગિીશભાઈ સાિણલયા સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ વિભાગ, સાિરા 
7. ડૉ. અવમર્ષાબહને  શાહ સભ્ય, ગ્રામસેિા સકુંલ, રાધંેજા 
8. ડૉ. કોદકલાબહને પારેખ સભ્ય, દહન્િી વશક્ષક વિભાગ, અમિાિાિ  

 

3. િર્ષચ 2017-2018 દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલ બેઠક વિિે માહિતી : 
મદહલા વિકાસ એકમની બેઠક તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ ના ંરોજ ૦૪-૦૦ કલાકે સમાજકાયા વિભાગમા ં
મળી હતી. 

4.  અન્ય પ્રવવૃિઓ : 
 રાધંેજા ખાત ે8 માચાના રોજ આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામા ંઆિી. જેમા ંમદહલાઓની 

વિવિધ આવથિક-સામાજજક સમસ્યાઓ વિશે પેનલ દડસ્કશન યોજિામા ંઆવ્ુ ંહતુ.ં  જેમા ંડૉ. અવમર્ષા 
શાહ, જેનામાબીબી અન ેડૉ. ધારા િધાદડયા દ્વારા મદહલા સશક્તતકરણ અન ેવિવિધ પ્રશ્નો વિશ ેચચાા 

કરિામા ંઆિી હતી. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ંસચંાલન ડૉ. રિી પચંોલી દ્વારા કરિામા ંઆવ્ુ ંહતુ.ં 

 અમિાિાિ પદરસર ખાત ેવશક્ષણ વિભાગમા ંઆંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામા ંઆિી. 

ડૉ. મિંાબહને પરીખ તથા શ્રી અવનલ સિગોપાલે મદહલા સશક્તતકરણ અન ેસાવિત્રીબાઈ ફુલેના ંજીિન 

વિશે િાત કરી. 
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 ગજુરાત રાજ્ય મદહલા આયોગ અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, મદહલા વિકાસ એકમના સં્ તુત ઉપક્રમે 

તા.૨૦/૭/૨૦૧૭ ને ગરુુિારના રોજ એક દિિસની મદહલા કાનનૂી જાગવૃત વશણબરનુ ંઆયોજન કરિામા ં

આવ્ુ ંહત ુ.ં આ માટે મદહલા આયોગ દ્વારા એક લાખનુ ંઅનિુાન આપિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં મહાિેિ િેસાઈ 

સમાજસેિા સકુંલ, અમિાિાિના પારંગત, અનપુારંગત અને વિદ્યાિાચસ્પવતના વિદ્યાથીઓ માટે યોજાયેલ 

આ કાયાક્રમમા ં૩૨૫ થી િધ ુવિદ્યાથીઓ અને ૫૦ જેટલા અધ્યાપકો તથા આમવંત્રતોએ  ભાગ લીધો હતો. 

મદહલા કાનનૂી વશણબરના સમગ્ર કાયાક્રમના આયોજન, સચંાલન અન ેસયંોજનની કામગીરી નોડલ ઓદફસર 

ડૉ. આનિંીબહને પટેલની મિિથી ડૉ. િાવમનીબેન શાહ ેસાભંળી હતી. 
 મહિલા કાનનૂી જાગવૃત વિક્ષબર યોજિાના મખુ્ય ઉદે્દિ નીચે મજુબ િતા : 
 

     (અ)  વિદ્યાથીઓ જેન્ડર ભેિભાિ વિશે સમજતા થાય અને તે માટે સિેંિનશીલ બને. 
(બ)  વિદ્યાથીઓ મદહલા વિકાસ એકમની પ્રવવૃત્ત, કામગીરી અને િરવમયાનગીરીથી માદહતગાર થાય. 

     (ક)  વિદ્યાથીઓ મદહલા આયોગની પ્રવવૃત્ત, કામગીરી અને તેના ંમાળખાથંી પદરણચત થાય. 
     (ડ)  મદહલાઓ સાથે સબંવંધત કાયિા, જોગિાઈઓ અને માળખાને જાણતા-સમજતા થાય. 
     (ઇ)  જરૂર પડ ેસમાજ માટે તનેો ઉપયોગ કરતા થાય. 
     ઈ)  વિદ્યાથીઓ મદહલાલક્ષી પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કામ કરતા થાય.   
 

ઉિઘાટન કાયાક્રમમા ંમદહલા આયોગના ંઅધ્યક્ષા શ્રી લીલાબહને અંકોલીયા, કુલનાયકશ્રી અનાવમકભાઇ 
શાહ, કુલસણચિશ્રી રાજેન્દ્રભાઈ  ખીમાણી,  મદહલા સેલના ં અધ્યક્ષા  સશુ્રી આયશાબહને પટેલ, રસ્ટીશ્રી                        
ડૉ. મિંાબહને પરીખ તથા નોડલ ઓદફસર ડૉ. આનિંીબહને પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા. 
   
   જેન્ડર સિંેિનશીલતા અન ેસ્ત્રીઓની િતામાન ક્સ્થવત વિશે  શ્રી સેજલ જોશી (ફ્રીલાન્સ રેનર) કામના 
સ્થળે જાતીય સતામણી રોકિા માટેનો કાયિો ૨૦૧૩ વિશે, શ્રી મહને્દ્રભાઈ મકિાણા (જેન્ડર દરસોસા સેન્ટર), 
ઘરે્ુ ંદહિંસાના કાયિા વિશે તથા સશુ્રી મીના જગતા (વસવનયર એડિોકેટ) દ્વારા સમજ આપિામા ંઆિી હતી. 
 

ત્યાર બાિ વિદ્યાથીઓના પ્રવતભાિ  મળેિિામા ંઆવયા હતા.       
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પ્રકાિન વિભાગ  

1. સકં્ષિપ્ત માહિતી : 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના સમયથી જ પ્રકાશનની પ્રવવૃત્ત એક મહત્િની પ્રવવૃત્ત રહી છે. પ્રકાશન 

માટે મળેલા વિવિધ િાન તમેજ ્.ુજી.સી. તરફથી સશંોધન પ્રકાશન માટે મળતા અનિુાનમાથંી ચા્ ુસાલે નીચ ે

મજુબના ંપસુ્તકોનુ ંપ્રકાશન કરિામા ંઆવ્ુ ંછે. 

 

2. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન થયેલા ંપસુ્તકોના પ્રકાિનની વિગત : - 
 

૩. િર્ષચ દરમ્પયાન પસુ્તકોના પનુ:મરુણની વિગત : 

 

ક્રમ પસુ્તકનુ ંનામ લેખક હકિંમત (રૂ.) 

૧ બદુ્ધલીલા ધમાાનિં કોસમ્પબી ૧૫૦ 

૨ શ્રી રાજચદં્ર સપંાિક : ગોપાલિાસ જીિાભાઈ 
પટેલ 

૧૫૫ 

૩ પચાસ પ્રેરક પ્રસગંો મકુુલભાઈ કલાથી ૪૦ 

૪ ગાધંીજી - એક અધ્યયન શાવંતલાલ મગનલાલ િેસાઈ ૧૬૦ 

૫ સમહૂ જીિનનો આચાર બબલભાઈ મહતેા ૩૦ 

૬ વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ કહાવનયા ં ડૉ. અંબાશકંર નાગર ૯ 

૭ વિદ્યાપીઠ દહન્િી કહાનીસગં્રહ ભાગ-૧ ડૉ. અંબાશકંર નાગર ૧૦ 

૮ ભલુસધૂાર શ્રી ણગદરરાજ દકશોર, 
ડૉ. અંબાશકંર નાગર 

૧૧ 

૯ દહન્િી પાઠાિલી ચૌથી દકતાબ - ૩૨ 

૧૦ વિદ્યાપીઠ દહન્િી વયાકરણ ભાગ-૧ જયવંતલાલ મેહતા ૧૪ 

૧૧ વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ પાઠાિલી ભાગ-૨ સપંાિક : શ્રી લલ્ભુાઈ રબારી ૧૭ 

૧૨ વિદ્યાપીઠ  બાલ એકાકંી ડૉ. દકશોર કાબરા ૭ 

૧૩ દહન્િી વયાકરણ પ્રિેશ નગીનિાસ પારેખ 

હસંરાજ જૈન 
૧૨ 

૧૪ વિદ્યાપીઠ દહન્િી પાઠાિલી ભાગ-૧ - ૨૦ 

૧૫ વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ પાઠાિલી ભાગ-૧ ડૉ. દકશોર કાબરા ૯ 

૧૬ દહન્િી રચના ઔર વનબધં ભાગ - ૧ ડૉ. અંબાશકંર નાગર ૧૯ 

૧૭ દહન્િી એકાકંી સગં્રહ ભાગ - ૧ - ૧૨ 
૧૮ બહૃિ ગજુરાતી કાવયપદરચય સપંાિકો  :  મોહનભાઈ પટેલ 

ચદં્રકાતં શેઠ 

૧૨૦ 

૪. િસ્તપ્રતો/વનબધંોને લેખકો પોતાની રીતે પ્રકાવિત કરે તે માટે સમંવત આપિામા ં આિેલા ં   
       પસુ્તકોની માહિતી :    - 
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પસુ્તક ભડંાર 

 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૬મા ંશરૂ કરિામા ંઆિેલ પસુ્તક ભડંારનો હતે ુનફો કરિાનો નહીં, પરંત ુ
ગાધંીજીના આિશો, વિચારો, વસદ્ધાતંોને મહત્તમ લોકો સધુી પહોંચાડિાનો તથા સારા માનિઘડતર માટેનો છે. પસુ્તક 
ભડંાર દ્વારા ગાધંીજીના વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર અથે ગાધંીસાદહત્યને લોકો સધુી પહોંચાડિા માટે વિવિધ પ્રવવૃત્તઓ 
હાથ ધરિામા ંઆિે છે. પસુ્તક ભડંાર દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮મા ંહાથ ધરિામા ંઆિેલી પ્રવવૃત્તઓ નીચે મજુબ છે : 
(૧) િાવર્ષિક પસુ્તક મેળો મે ૨૦૧૭ : આ પસુ્તક મેળામા ંપસુ્તક ભડંાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. ૧,૧૨,૦૦૦/- ના ં

પસુ્તકોનુ ંયોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામા ંઆિેલ. 
(૨) અનિુાહદત પસુ્તક મેળો : િર્ષા િરમ્પયાન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિદ્યાપીઠના ભતૂપિૂા કુલપવત                     

શ્રી નારાયણભાઈ િેસાઈની સ્મવૃતમા ંઅનિુાદિત પસુ્તક મેળાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ,ં જેમા ંઅલગ-
અલગ પ્રકાશકો પાસેથી વિવિધ ભાર્ષામા ંથયેલા શે્રઠઠ અનિુાિોનુ ં િેચાણ કરિામા ંઆિેલ. કુલ ૧૫થી 
િધારે ભાર્ષાના ંપસુ્તકો આ મેળામા ંસામેલ હતા.ં 

આ મેળો હિેથી િર િર્ષે દડસેમ્પબર માસમા ંકરિામા ંઆિશે અને િધારેમા ંિધારે ભાર્ષાઓના ં
પસુ્તકો સામેલ થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામા ંઆિશે. આ મેળામા ંઅંિાજજત રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦/- ના ંપસુ્તકોનુ ં
િેચાણ થયલે. 

(૩) આ ઉપરાતં િર્ષા િરમ્પયાન સરકાર દ્વારા લેિામા ં આિતી દહન્િી પરીક્ષાના ં પાઠયપસુ્તકોનુ ં અંિાજજત            
રૂ. ૭,૪૧,૦૦૦/- નુ ંિેચાણ થયેલ.  

(૪) દહન્િી પરીક્ષાની તેમજ ગાધંીવિચાર માટે લેિામા ં આિતી પરીક્ષા માટે પણ ગાધંીજીની આત્મકથા, 
ગાધંીગગંા, ગાધંીબાપ ુિગેરે પસુ્તકોનુ ંસામા પ્રમાણમા ંિેચાણ થયલે. 

  ઉપરાતં િર્ષા િરમ્પયાન વશઠટ િાચંન પરીક્ષાઓ માટેના,ં િાચંનમાળા-૧, િાચંનમાળા-૨ અન ે
સરસ્િતીચદં્ર પસુ્તકોનુ ંિેચાણ પણ અંિાજજત રૂ. ૧૨,૪૦૦/- નુ ંથયેલ. 

(૫) વિદ્યાપીઠમા ંયોજાયલે નઈ તાલીમ અવધિેશનમા ંઅંિાજજત રૂ. ૨૦,૨૯૭/- ના ંપસુ્તકોનુ ંિેચાણ થયેલ. 
(૬) આ િરે્ષ સરુત જજલલામા ંિેડછી ગામે યોજાયેલ ગાધંીમેળામા ં૫૦ ટકા િળતરે ગાધંીવિચારના પ્રચાર-પ્રસાર 

માટે પસુ્તકોનુ ંિેચાણ અંિાજજત રૂ. ૨૯,૬૫૦/- નુ ંહત ુ.ં 
(૭) આ ઉપરાતં િર્ષા િરમ્પયાન પસુ્તક ભડંાર દ્વારા કુલ રૂ. ૨,૯૦,૬૦૦/- ના પેટી રેદટિંયાનુ ં િેચાણ કરિામા ં

આિેલ છે. 
(૮) પસુ્તક ભડંાર દ્વારા ફુલસ્કેપ ચોપડાઓ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા જ વિદ્યાથીઓને રાહતિરે મળે તે હતેથુી 

છપાિિામા ંઆિેલ છે, તેનુ ંપણ રૂ. ૨,૯૨,૯૪૬/- નુ ંિેચાણ થયેલ છે. 
(૯) નિા પ્રકાવશત થયેલ સાથા ગજૂરાતી જોડણીકોશનુ ંરૂ. ૨,૩૦,૯૪૦/- નુ ંિેચાણ થયેલ છે. 
 ઉપરની પ્રવવૃત્તઓ ઉપરાતં િર્ષા િરમ્પયાન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમા ંયોજાતા અલગ-અલગ કાયાક્રમોમા ં 
પણ પસુ્તક ભડંાર દ્વારા ભાગ લેિામા ંઆિે છે તથા અન્ય લોકો ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમા ંઅન્ય પ્રવવૃત્તઓમા ંભાગ  
લેિા  માટે  કે  તાલીમ  માટે  આિે તેઓને પણ ગાધંીસાદહત્યનો પદરચય કરાિિામા ંઆિે છે અને તઓે આ  
સાદહત્ય ખરીિે તેના માટે પ્રયત્નો કરિામા ંઆિે છે. 
 અમિાિાિની વિવિધ શાળાઓ તથા કૉલજેોમા ંગાધંીસાદહત્યના પ્રચાર-પ્રસાર માટે વનયવમત ધોરણે  
પસુ્તક ભડંારના સેિક મલુાકાત કરે છે અને અમિાિાિના મહત્તમ ગ્રથંાલયોમા ંઆ સાદહત્ય પ્રા્ય થાય તેના  
માટેના સઘન પ્રયાસો કરિામા ંઆિે છે. 
 એવપ્રલ ૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ સધુીમા ંપસુ્તક ભડંાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. ૩૪,૦૦,૦૦૦/- ના ંપસુ્તકોનુ ં 
િેચાણ કરિામા ંઆિલે છે. 
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કોિ વિભાગ 
 
સકં્ષિપ્ત માહિતી : 
 ગજુરાતી ભાર્ષાને બહજુનમાન્ય એિી જોડણી નથી એ બાબત ગજુરાતીના અનેક ચાહકોની પેઠે 
ગાધંીજીને પણ ખટકતી હતી. તેમણે જોડણીના વનયમો બનાિિા અને જોડણીકોશ તૈયાર કરિો એમ સચૂવ્ુ.ં 
એના પદરણામ સ્િરૂપ ઈ.સ. ૧૯૨૯મા ંજોડણીકોશની પ્રથમ આવવૃત્ત આપણને મળી. 
 

 પ્રથમ આવવૃત્તમા ંશબ્િોની સખં્યા ૪૩,૭૪૩ હતી. ઈ.સ. ૧૯૬૭મા ં  પ્રગટ થયેલી પાચંમી આવવૃત્ત 
સધુીમા ંશબ્િોની સખં્યા ૬૮,૪૬૭ સધુી પહોંચી. તા. 0૬-૧૦-૧૯૯૮ના રોજ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠે કોશવિભાગની 
રચના કરી, સ્િ. મોહનભાઈ શ.ં પટેલના અધ્યક્ષપિે કોશની નિી આવવૃત્ત તૈયાર કરિા માટેના કાયાનો આરંભ 
થયો. તે સાથે સલાહ-સચૂનો અંગે વિદ્વાનોની સવમવત બનાિિામા ંઆિી. 
 

 તા. ૨૦-૧૨-૨૦૦૭ના રોજ ગજુરાતી સાદહત્ય પદરર્ષિના ઉિઘાટનની પિૂા સધં્યાએ, સાથા ગજૂરાતી 
જોડણીકોશની ‘જોડણી તપાસ’(સ્પેલચેક)ની સીડીનુ ંલોકાપાણ કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
 

 ભાર્ષાના તજ્જ્ઞોના માગાિશાનમા ં નિી આવવૃત્ત માટે શબ્િોની રજૂઆત અંગ ે મળૂ પદ્ધવતમા ં કેટ્ુકં 
પદરિતાન કરિામા ંઆવ્ુ ંછે અને સધુારા-િધારા માટેના વનયમો પણ તૈયાર કરિામા ંઆવયા છે. ‘પરુિણી’ના 
પ્રકાશનના સિંભે લગભગ ૫000 જેટલા નિા શબ્િો ઉમેરાયા છે તથા કેટલાકં પદરવશઠટો પણ તૈયાર કયાું છે. 
 

 સલાહકાર સવમવતના ં સચૂનો અનસુારની કોશની નિી આવવૃત્ત માટેના સકંણલત શબ્િો અન ે
પ્રકાશનપદ્ધવત અંગ ે થયેલા સધુારા-િધારા સદહત પ્રફૂ તપાસ્યા પછી સાથા ગજુરાતી જોડણીકોશની છઠ્ઠી 
આવવૃત્તનુ ં મદુ્રણકાયા લગભગ જુલાઈ-ઑગસ્ટ ૨૦૧૬થી શરૂ થ્ુ ં હત ુ.ં મદુ્રણકાયા પરંુુ થયા પછી આ છઠ્ઠી 
આવવૃત્તના વિમોચન અંગેના કાયાક્રમનુ ંઆયોજન તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૭ના રોજ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના હીરક 
મહોત્સિ હૉલમા ંપ્રવસદ્ધ સાદહત્યકારોની ઉપસ્થઇવતમા ંકરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 
 
 ત્યારબાિ કોશ કાયાાલયનુ ં કામકાજ ચા્ ુ રાખિામા ંઆવ્ુ ં હત ુ.ં શબ્િકોશની આ છેલલી પ્રકાવશત 
આવવૃત્તમા ંના હોય તેિા શબ્િો કેટલાકં નિા પસુ્તકો, શબ્િકોશો, ભગિિગોમડંળ, વિશ્વકોશ, પાઠયપસુ્તકો, 
સામાવયકો િગેરેમાથંી શોધીને તેના ંકાડા બનાિિાનુ ંકાયા શરૂ ક્ુું છે. તેમા ંલગભગ નિા શબ્િોના ચાર હજાર 
કાડા તૈયાર થયા ંછે, જે શબ્િકોશની નિી આવવૃત્તના પ્રકાશન સમયે ઉપયોગમા ંઆિશે તેિી ધારણા છે. 
 
સેિકોની માહિતી : 
(૧) ડૉ. વનરંજના િોરા    
(૨) શ્રી સત્યનારાયણ અગ્રિાલ 
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જીિન વિિણ વિભાગ
મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો

છાત્રાલય જીિન - એ વિદ્યાકીય પ્રવવૃત્તઓનુ ંએક મહત્િનુ ંઅંગ છે. સ્નાતક, અનસુ્નાતક તથા તમામ 
વનયવમત અભ્યાસક્રમોમા ંછાત્રાલય જીિનન ેવશસ્ત અને સમહૂજીિનનો એક મહત્િનો ભાગ ગણીન ેઆિશ્યક 
બનાિિામા ંઆવ્ુ ંછે. ઉચ્છચવશક્ષણ આપતા ંત્રણેય પદરસરોમા ંઆિેલ છાત્રાલયોની વિવિધ માદહતી નીચે મજુબ 
છે:
૧. છાત્રાલયની િમતા અને પ્રિેિ અંગેની વિગત : 
ક્રમ છાત્રાલય

છાત્રાલયની 
િમતા

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન આપિામા ંઆિેલ પ્રિેિ
સખં્યા

અનસુકૂ્ષચત
જાવત

અનસુકૂ્ષચત
જનજાવત

ઓ.બી.સી
.

અન્ય કુલ

૧. અનસુ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ ૪૦૦ ૪૦ ૧૨૪ ૧૦૨ ૪૪ ૩૧૦
૨. વશક્ષણ છાત્રાલય ૧૫૦ ૦૯ ૩૨ ૨૩ ૧૩ ૭૭
૩. કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ ૫૨૦ ૩૯ ૩૦૬ ૯૯ ૫૩ ૪૯૭
૪. મ. િે. ગ્રામસેિા સકુંલ, કુમાર 

છાત્રાલય, સાિરા
૧૬૦ ૧૦ ૪૫ ૯૩ ૨૩ ૧૭૧

૫. શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય, 
સાિરા

૧૩૦ ૦૧ ૧૬ ૧૦ ૧૫ ૪૨

૬. શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત 
વિભાગ કન્યા છાત્રાલય, સાિરા

૧૬૦ ૨૨ ૩૭ ૯૨ ૧૭ ૧૮૮

૭. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ 
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા

૪૮ ૦૪ ૦૩ ૩૨ ૧૮ ૫૭

૮. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, 
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા

૧૯૫ ૧૬ ૩૦ ૭૯ ૧૦૫ ૨૩૦

૯. કન્યા છાત્રાલય, રાધંજેા ૧૯૨ ૨૩ ૬૩ ૮૮ ૧૮ ૧૯૨
૧૦. કુમાર છાત્રાલય, રાધેંજા ૧૯૦ ૧૧ ૪૫ ૬૨ ૨૧ ૧૩૯

૨. ગિૃપવત/ગિૃમાતાની વિગત :
ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ ગિૃપવત/ગિૃમાતાનુ ંનામ અભ્યાસ
૧. અનસુ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ શ્રી પ્રદિપભાઈ એમ. સોનાર એમ.એ., એમ.દફલ.
૨. કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ ડૉ. રીટાબહને કે. પટેલ પીએચ.ડી.
૩. મ. િે. ગ્રામસેિા સકુંલ, કુમાર છાત્રાલય, 

સાિરા
શ્રી મોહનભાઈ િી. પટેલ એમ. દફલ. 

૪. શારીદરક વશક્ષણ અને રમતમગત વિભાગ, 
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા

શ્રી ભરતભાઈ એસ. પટેલ એમ. દફલ. 

૫. કન્યા છાત્રાલય, રાધંજેા શ્રી હસંાબહને ચૌધરી એમ.એ., બી.એડ્., 
એમ.દફલ.

૩. વનયત સેિકોની યાદી:
ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ સેિકનુ ંનામ િોદ્દો અભ્યાસ
૧. અનસુ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ શ્રી નટરિરસગં ડાભી મિિનીશ 

ગહૃપવત 
બી.એ., બી.પી.એડ્. 

૨. ,, શ્રી જયેશકુમાર િાઘેલા મિિનીશ 
ગહૃપવત 

એમ.એ., 
એમ.દફલ., બી.એડ્.
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ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ સેિકનુ ંનામ િોદ્દો અભ્યાસ 

૩. ,, શ્રી મકેુશભાઈ ગોહલે મિિનીશ 
ગહૃપવત 

એમ.એ., એમ.એડ્. 

૪. કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ ડૉ. શોભનાબહને શાહ મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

પીએચ.ડી. 

૫. ,, શ્રી રમીલાબહને પટેલ મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

એમ.કોમ., બી.એડ્. 

૬. ,, શ્રી યોણગતાબહને ગોદહલ મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

એમ.એ.., બી.એડ્. 

૭. વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ ડૉ. સિંીપણગદર ગોસ્િામી મિિનીશ 
ગહૃપવત 

એમ.એ., બી.એડ્., 
પીએચ.ડી. 

૮. મ. િે. ગ્રામસેિા સકુંલ, કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

શ્રી જયેશકુમાર રાિલ મિિનીશ 
ગહૃપવત 

એમ.એ. 

૯. શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય, 
સાિરા 

શ્રી સયૂાાબહને ભગોરા મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

એમ.એ., બી.એડ્. 

૧૦. ,, શ્રી િૈશાલીબહને ચૌધરી મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

એમ.એ. 

૧૧. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, 
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા 

શ્રી િસતંીબહને પરમાર મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

એમ.એ., બી.એડ્. 

૧૨. ,, શ્રી કંચનબહને ચૌહાણ મિિનીશ 
ગહૃમાતા 

બી.આર.એસ., 
બી.એડ્. 

૧૩. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, 
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા 

શ્રી સરેુન્દ્રભાઈ ગોહીલ મિિનીશ 
ગહૃપવત 

(ઇનચાર્જ) 

એમ.એસ.સી. 

૧૪. કુમાર છાત્રાલય, રાધેંજા શ્રી જનકરાય પટેલ મિિનીશ 
ગહૃપવત 

એમ.એ., 
બી.પી.એડ્., 

બી.એડ્. 
૧૫. કન્યા છાત્રાલય, રાધંજેા શ્રી રસીલાબહને પટેલ મિિનીશ 

ગહૃમાતા 
એમ.એ., એમ. 
એસ. ડબલ્.ૂ 

 
૪. છાત્રાલયની વિવિધ પ્રવવૃિઓની વિગત : 
૪.૧ પ્રિાસની વિગત : 
ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ પ્રિાસના સ્થળ પ્રિાસની તારીખ વિદ્યાથીઓની 

કુલ સખં્યા 
૧. વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ શામળાજી, દહિંમતનગર ૦૮-૦૪-૨૦૧૮ ૬૫ 

૨. શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

સાપતુારા, િમણ, િાડંી ૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૭૦ 

૩. શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

પોઈચા, રાજપીપળા, ડાકોર ૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૭૦ 

૪. શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

ચોટીલા, રાજકોટ, વિરપરુ ૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૭૦ 

૫. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા 

બાકોર, જજ. મહીસાગર ૦૨-૦૨-૨૦૧૮થી 
૦૪-૦૨-૨૦૧૮ 

૪૦ 

૬. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

બાકોર, જજ. મહીસાગર ૦૫-૦૨-૨૦૧૮થી 
૦૭-૦૨-૨૦૧૮ 

૩૧ 

૭. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા 

બાકોર, જજ. મહીસાગર ૦૯-૦૨-૨૦૧૮થી 
૧૧-૦૨-૨૦૧૮ 

૬૫ 

૯. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા અને સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર છાત્રાલય, 
સાિરા 

િડોિરા-ઇન્દ્ર., મુબંઈ ૧૨-૦૩-૨૦૧૮થી 
૧૪-૦૩-૨૦૧૮ 

૯૩ 
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ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ પ્રિાસના સ્થળ પ્રિાસની તારીખ વિદ્યાથીઓની 
કુલ સખં્યા 

૧૦. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા અને સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર છાત્રાલય, 
સાિરા 

પોઇચા, િમણ, િાપી અન ે
સેલિાસા 

૨૫-૦૩-૨૦૧૮થી 
૨૭-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૦૨ 

૧૧. કુમાર છાત્રાલય, રાધેંજા અમરનાથ, અબાળ, મહુડા, 
સ્તેશ્વર, પેઢાઆંબલી 

૨૩-૦૩-૨૦૧૮ ૧૦૮ 

૪.૨ છાત્રાલયમા ંતજજ્ઞ/મિમેાનના વ્યાખ્યાનની વિગત :  
ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ તજ્જ્ઞનુ ંનામ વિર્ષય તારીખ 

૧. અનસુ્નાતક 
છાત્રાલય, 
અમિાિાિ 

શ્રી રંગમપટ્ટનમ સ્િામી પ્રાથાના અને ગીતાના અધ્યાય ૧૭-૦૩-૨૦૧૭ 

૨. ,, શ્રી જેતલવસિંહ રાઠોડ ગ્રામવશલપી વિશ ે ૦૪-૦૯-૨૦૧૭ 

૩. ,, શ્રી દિલહીની ટીમ છાત્રાલય વનરીક્ષણ/સ્ટીમ વિશે ૨૩-૦૯-૨૦૧૭ 
૪. ,, શ્રી અબ્દુલ ચાચા બા-બાપ ુ૧૫૦મી પિયાત્રા ૧૦-૧૦-૨૦૧૭ 
૫. ,, શ્રી રમેશજી (જી.પી.એફ.) બા-બાપ ુ૧૫૦મી પિયાત્રા ૧૦-૧૦-૨૦૧૭ 
૬. ,, શ્રી માિજીભાઈ લાઠીયા ગાધંીમલૂયો વિશે િાતાાલાપ ૨૩-૧૨-૨૦૧૭ 
૭. ,, શ્રી સજંયભાઈ રાિલ વિદ્યાથીઓને મોદટિશેન ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ 
૮. ,, શ્રી મસુ્તખુાન શેખ ગ્રામવશલપી કાયાક્રમો વિશ ે ૨૦-૦૩-૨૦૧૮ 
૯. કન્યા છાત્રાલય, 

અમિાિાિ 
ડૉ. સરુણભબહને લઉેિા તદુંરસ્ત સ્િાસ્્ય અંગે વયાખ્યાન ૦૩-૦૮-૨૦૧૭ 

૧૦. ,, શ્રી અબ્દુલચાચા રમતગમત તનાિમકુ્તત ૧૮-૦૭-૨૦૧૭ 
૧૧. ,, શ્રી સજંયભાઈ રાિલ મોદટિેશન – પ્રેરણાત્મક વયાખ્યાન ૨૯-૧૨-૨૦૧૭ 
૧૨. ,, શ્રી રમેશભાઈ અને ટીમ બા-બાપજુી ૧૫૦ િર્ષા અને તેમના 

જીિન વિશનેી માદહતી 
૧૦-૧૦-૨૦૧૭ 

૧૩. ,, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી ગીત-સગંીત ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
૧૪. ,, શ્રી વિનય-ચારુલ લોકજાગવૃતના ંગીતો ૨૬-૦૧-૨૦૧૮ 
૧૫. વશક્ષણ છાત્રાલય શ્રી મોહન માહલા ખેતી ૦૭-૦૧-૨૦૧૮ 
૧૬. ,, શ્રી શેખ મસુ્તખુા ગ્રામવશલપી કાયાક્રમ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ 
૧૭. મ. િે. ગ્રામસેિા 

સકુંલ, કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

શ્રી અબ્દુલચાચા પ્રેમના વિવિધ સ્િરૂપો વિશ ે ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ 

૧૮. ,, ડૉ. નયનશેભાઈ િસાિા આરોગ્ય વિશનેી જાણકારી ૦૨-૦૭-૨૦૧૭ 
૧૯. ,, શ્રી અમરેન્દ્રભાઈ પાડં ે પ્રેમચિંના જીિન વિશ ે ૦૧-૦૮-૨૦૧૭ 
૨૦. ,, ડૉ. કનભુાઈ િસાિા છાત્રાલયના વિવિધ પ્રશ્નો તથા 

ઉકેલ કેિી રીતે લાિિો ? 

૦૪-૦૮-૨૦૧૭ 

૨૧. ,, શ્રી સરેુશભાઈ ગ્રામવશલપી વયક્તતગત વિકાસમા ંઆત્મવિશ્વાસ 
કેળિિો 

૨૦-૦૮-૨૦૧૭ 

૨૨. ,, શ્રી અમરેન્દ્રભાઈ પાડં ે એકાિશી વ્રતો વિશ ે ૩૦-૦૮-૨૦૧૭ 
૨૩. ,, ડૉ. વિક્રમવસિંહ અમરાિત સત્યવ્રત વિશ ે ૧૩-૦૯-૨૦૧૭ 
૨૪. ,, ડૉ. કનભુાઈ િસાિા છાત્રાલય અને સમહૂજીિન દ્વારા 

જીિનઘડતર 
૨૬-૦૯-૨૦૧૭ 

૨૫. ,, શ્રી સવુનલકુમાર ચૌધરી વિદ્યાપીઠના વશક્ષણ દ્વારા જીિન 
ઘડતર 

૦૩-૧૦-૨૦૧૭ 

૨૬. ,, શ્રી ગોદહલ સાહબે વિદ્યાથીઓ દડપ્રશેનથી કેિી રીતે 
બચી શકે તે માટેના વિવિધ પ્રયોગો 

૧૮-૦૧-૨૦૧૮ 

૨૭. ,, ડૉ. કનભુાઈ િસાિા વિશ્વશાવંત વિશે વયાખ્યાન ૧૦-૦૨-૨૦૧૮ 
૨૮. ,, ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક છાત્રાલય સમહૂજીિનમા ં ધ્યાનમા ં

રાખિાની બાબતો 
૧૧-૦૨-૨૦૧૮ 
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ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ તજ્જ્ઞનુ ંનામ વિર્ષય તારીખ 

૨૯. શારીદરક વશક્ષણ 
કુમાર/કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા 

ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા શારીદરક વશક્ષણનુ ંમહત્િ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૦. ,, શ્રી રમેશભાઈ પટેલ દૂધ અને દૂધનુ ંઆહારમા ંસ્થાન ૧૫-૦૯-૨૦૧૭ 
૩૧. ,, ડૉ. નયનશેભાઈ િસાિા આરોગ્યની જાળિણી વિશે  ૦૫-૦૧-૨૦૧૮ 
૩૨. ,, ડૉ. પીનલબહને પટેલ જીિનમા ંઆહારની ઉપયોણગતા ૧૦-૦૧-૨૦૧૮ 
૩૩. શારીદરક વશક્ષણ 

કુમાર/કન્યા 
છાત્રાલય, સાિરા 

શ્રી ભરતભાઈ પટેલ છાત્રાલયજીિન શા માટે અને તેનુ ં
જીિનમા ંમહત્િ 

૧૫-૦૧-૨૦૧૮ 

૩૪. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, 
કન્યા/કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા  

શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સફાઈ-સ્િચ્છછતા વિશેની સમજણ ૧૫-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૫. ,, ડૉ. ક્ષમા બાલાપરેૂ હલેથ ઍન્ડ હાઇજજિંગ ૨૬-૦૭-૨૦૧૭ 
૩૬. ,, ડૉ. નયનશેભાઈ િસાિા લોહીની ઊણપથી થતા રોગો અન ે

તેનુ ંવનિારણ 
૨૮-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૭. ,, ડૉ. નયનશેભાઈ િસાિા અછબડાના ં લક્ષણો અને તેનુ ં
વનિારણ 

૨૦-૦૩-૨૦૧૮ 

૩૮. કુમાર છાત્રાલય, 
રાધંેજા 

શ્રી સતીર્ષભાઈ પટેલ ટેતનોલોજી અને કમ્પ્્ટૂરની 
ઉપયોણગતા 

૦૯-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૯. ,, શ્રી અબ્દુલચાચા વિદ્યાથી જીિનમા ં વશસ્તનુ ં મહત્િ 
અને જીિનલક્ષી િાત 

૧૭-૦૮-૨૦૧૭ 

૪૦. ,, શ્રી સહિેિભાઈ, ભતૂપિૂા 
વિદ્યાથી 

વિદ્યાથીની જીિનશૈલા ૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

૪૧. ,, શ્રી હમેતંભાઈ, ઉત્તરાચંલ સ્િચ્છછતા અને ગાધંીજીના જીિન 
અને ઉદ્યોગ વિશ ે

૧૨-૦૯-૨૦૧૭ 

૪૨. ,, શ્રી મોરીભાઈ, ભતૂપિૂા 
વિદ્યાથી 

નોકરી અને જીિનમા ંપ્રગવત કરિા 
માટે મહનેત અને ગણુિત્તા 

૦૬-૧૦-૨૦૧૭ 

૪૩. ,, દહન્િી સેિકના તલાસ માટે 
આિેલ અધ્યાપક 

વિદ્યાથીઓને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 
અને ઇન્ટરવ્ ુ

૦૮-૧૨-૨૦૧૭ 

૪૪. ,, શ્રી અબ્દુલચાચા ગાધંીજી વિશે અને ભગતવસિંહની 
ફાસંી 

૧૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૪૫. ,, શ્રી િ્ભુાઈ, કચ્છછ ઇન્ટરનેટ, સમયપાલન, નોકરી 
તથા મોબાઇલનો યોગ્ય જગ્યાએ 
ઉપયોગ 

૨૦-૧૨-૨૦૧૭ 

૪૬. ,, શ્રી અબ્દુલચાચા પરીક્ષા અને જીિનમા ં અભ્યાસનુ ં
મહત્િ, િાચંનનુ ંમહત્િ 

૦૬-૦૨-૨૦૧૮ 

૪૭. કન્યા છાત્રાલય, 
રાધંેજા 

શ્રી ભાવિકભાઈ ચાિડા 
શ્રી બળિેિભાઈ મોરી 

ચ ૂટંણીના સિંભે વયાખ્યાન અને 
સમજ 

૩૧-૦૭-૨૦૧૭ 

૪૯. કન્યા છાત્રાલય, 
રાધંેજા 

 દહન્િી સિેકના િગોમા ં આિતા 
ભાઈઓ દ્વારા વિદ્યાવથિનીઓને ચેક, 
કેશ અને બેંકવયિહારોની સમજ 

૦૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૫૦. ,, શ્રી બળિેિભાઈ મોરી 
ગીતા પદરિાર 

ગીતાજયતંી વનવમતે્ત ભગિદ્ 
ગીતાનુ ંવયાખ્યાન 

૦૨-૦૧-૨૦૧૮ 

૫૧. ,, શ્રી રાધાબહને ભટ્ટ, રસ્ટીશ્રી, 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

સ્ત્રીઓના ંપાચં લક્ષણો અન ેચીપકો 
આંિોલન અંતગાત વયાખ્યાન 

૨૮-૦૧-૨૦૧૮ 

૫૨. ,, શ્રી સજંયભાઈ મકિાણા 
શ્રી મહને્દ્રવસિંહ પરમાર 

ગજુરાતી વિર્ષયના િાતાાકાર દ્વારા 
વયાખ્યાન 

૦૫-૦૨-૨૦૧૮ 
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૪.૩ છાત્રાલયમા ંયોજાયેલ વિવિધ કાયચક્રમો/ઉત્સિોની વિગત :  
ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ કાયાક્રમ/ઉત્સિની વિગત તારીખ 

૧. અનસુ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ ગણેશ ઉત્સિ/ગરબા ૩૧-૦૮-૨૦૧૭ 

૨. ,, સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

૩. ,, ગાધંીજયતંીની ઉજિણી (સફાઈ 
કાયાક્રમ) 

૦૨-૧૦-૨૦૧૮ 

૪. કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ જન્માઠટમી ૧૪-૦૮-૨૦૧૭ 

૫ ,, ગણેશોત્સિ ૦૨-૦૯-૨૦૧૭ 

૬. કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ નાતાલ પિાની ઉજિણી ૨૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૭. ,, ગાધંી જયતંીની ઉજિણી ૦૨-૧૦-૨૦૧૭ 

૮. વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ નાતાલ ૨૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૯. ,, ઉત્તરાયણ ૧૪-૦૧-૨૦૧૮ 

૧૦. મ. િે. ગ્રામસેિા સકુંલ, કુમાર 
છાત્રાલય, સાિરા 

વકૃ્ષારોપણ કાયાક્રમ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 

૧૧. ,, દડઝાસ્ટરનો તાલીમ કાયાક્રમ ૦૬-૦૮-૨૦૧૭થી 
૦૮-૦૮-૨૦૧૭ 

૧૨. ,, જક્ષણી અન્નપણૂાામા ં ભોજન 
પીરસિાની સેિા આપી 

શરિપનૂમ 

૧૩. ,, શરિપણૂણિમાની ઉજિણી શરિપનૂમ 

૧૪. ,, આનિંમેળામા ંભાગ લીધો  

૧૫. ,, સ્િયમ ્પાકનુ ંઆયોજન ૧૨-૦૨-૨૦૧૮ 

૧૬. શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય, સાિરા ગણેશોત્િની ઉજિણી, નિરાવત્ર, 
ગરબા 

 

૧૭. ,, વશિરાવત્રનુ ંમહત્િ  

૧૮. ,, પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રમા ં
પદરિારમેળો 

૨૩-૦૨-૨૦૧૮ 

૧૯. ,, રાજપરુ પ્રાથવમક શાળામા ં
આનિંમેળો 

૧૬-૦૨-૨૦૧૮ 

૨૦. શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય, સાિરા ગણેશોત્સિની ઉજિણી, નિરાવત્ર, 
ગરબા 

 

૨૧. શારીદરક વશક્ષણ કુમાર/કન્યા છાત્રાલય, 
સાિરા 

સાસં્કૃવતક કંુજમા ં િસતંોત્સિ 
વનહાળિા 

૨૬-૦૨-૨૦૧૮ 

૨૨. સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, કુમાર/ 
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા  

નિરાવત્રની ઉજિણી ૨૧-૦૯-૨૦૧૭થી 
૨૯-૦૯-૨૦૧૭ 

૨૩. ,, ગાધંી જયતંી ૦૨-૧૦-૨૦૧૭ 

૨૪. ,, સરિાર જયતંી ૩૧-૧૦-૨૦૧૭ 

૨૫. ,, યોગવશણબર ૦૬-૧૨-૨૦૧૭થી 
૨૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૨૬. ,, વશયાળુ રમતોત્સિ ૧૬-૦૧-૨૦૧૮થી 
૨૪-૦૧-૨૦૧૮ 

૨૭. ,, સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ ૧૯-૦૧-૨૦૧૮ 

૨૮. ,, ગાધંીવનિાાણ દિન ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ 

૨૯. ,, હોળી-ધળેૂટીની ઉજિણી ૦૨-૦૩ માચા, 
૨૦૧૯ 
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ક્રમ છાત્રાલયનુ ંનામ કાયાક્રમ/ઉત્સિની વિગત તારીખ 

૩૦. કુમાર છાત્રાલય, રાધેંજા આનિંમેળો ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ 

૩૧. ,, નિરાવત્ર ઑતટોબર 

૩૨. ,, જન્માઠટમી – મટકીફોડ અન ે
સમહૂભોજન 

ઑગસ્ટ 

 
૩૩. ,, શરિપનૂમની ઉજિણી ઑતટોબર 

૩૪. ,, ઉત્તરાયણ જાન્્આુરી 

૩૫. કન્યા છાત્રાલય, રાધંજેા સેલિી હૉક્સ્પટલના સહયોગથી 
ગાયનેક ડૉતટર દ્વારા તપાસ અન ે
સચૂન 

૧૮-૦૩-૨૦૧૭ 

૩૬. કન્યા છાત્રાલય, રાધંજેા છાત્રાલયના નામની ચ ૂટંણી અને 
પસિંગી કાયાક્રમ 

૨૭-૦૬-૨૦૧૭ 

૩૭. ,, િેસ્ટમાથંી બેસ્ટ િસ્તઓુની 
બનાિટ 

૨૩-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૮. ,, હાસ્યગીત સ્પધાાન ુ ંછાત્રાલયમા ં
આયોજન 

૨૪-૦૭-૨૦૧૭ 

૩૯. ,, િર્ષાાઋતનુા ગીતની સ્પધાાન ુ ં
આયોજન 

૨૬-૦૭-૨૦૧૭ 

૪૦. ,, જન્માઠટમી વનવમતે્ત મટકી ફોડ અને 
ગરબા કાયાક્રમ દ્વારા ઉજિણી 

૦૩-૦૮-૨૦૧૭ 

૪૧. ,, વશક્ષકદિન વનવમતે્ત વિદ્યાવથિની 
બહનેો દ્વારા છાત્રાલયનુ ંસપંણૂા 
સચંાલન, અનભુિોની રજૂઆત 
અને વકૃ્ષારોપણનો કાયાક્રમ 

૦૫-૦૯-૨૦૧૭ 

૪૨. ,, બાજરીના રોટલા અને બડથાના 
ભોજનનુ ંઆયોજન 

૧૨-૧૧-૨૦૧૭ 

૪૩. ,, ચોખાના રોડલા, લીલી 
તિેુર/રીંગણ-ટામેટાના ંશાકના 
ભોજનનુ ંઆયોજન 

૧૪-૧૨-૨૦૧૭ 

૪૪. ,, નાતાલ પિાની ઉજિણી અન ે
છાત્રાલયમા ંસાસં્કૃવતક કાયાક્રમ 

૨૫-૧૨-૨૦૧૭ 

૪૫. ,, ઉત્તરાયણ પિાની ઉજિણી – 
ઊંવધ્ુ,ં જલબેી, બોર, શેરડી દ્વારા 
અને રમતગમતના મેિાનમા ં
પતગંોત્સિનુ ંઆયોજન 

૧૪-૦૧-૨૦૧૮ 

૪૬. ,, સ્િામી વિિેકાનિં વિશે 
છાત્રાલયની બહનેો દ્વારા વયાખ્યાન 

૧૬-૦૧-૨૦૧૮ 

૪૭. ,, સગુમ સગંીતની તાલીમમા ંબહનેો 
જોડાઈ 

- 

૪૮. ,, ભાઈઓ-બહનેોના સમહૂ ભોજનનુ ં
બે િખત છાત્રાલયમા ંઆયોજન 

- 

૪૯. ,, બહનેો દ્વારા છાત્રાલયમા ંસમહૂમા ં
અનાજની સફાઈ 

 

૪.૪ છાત્રાલયની અન્ય વિવિષ્ટ પ્રવવૃિઓની વિગત :  
અનસુ્નાતક છાત્રાલય : 
(૧) રતતિાન પ્રવવૃત્તમા ંવિદ્યાથીઓનો મહત્િનો ફાળો. 
(૨) છાત્રાલયમા ંધાબાખેતી અને બાગાયતની પ્રવવૃત્ત 

(૩) શ્રી કંચનકાકા અને તેમના સાથીવમત્રો દ્વારા ફૌજી ઝાડુની તાલીમ આપિામા ંઆિી. ૧૦૦ નગં ઝાડુ 
બનાવયા. 
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(૪) કુિરતી આપવત્ત સમયે બનાસકાઠંામા ંપરૂપીદડતો માટેની રાહત કામગીરીમા ંસહભાગી. 
(૫) છાત્રાલયમા ંમચ્છછરજન્ય રોગવનિારણ માટે લીમડાના ધમુાડાના ંપ્રયોગો કરિામા ંઆવયા. 
(૬) છાત્રાલય દ્વારા પ્રભાતફેરી અને સફાઈના કાયાક્રમોનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
(૭) સસં્થાગત અનેક કાયાક્રમોમા ંસહભાગી. 
 
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ : 
 
(૧) બેણઝક અને એડિાન્સ યોગ તાલીમ કોસા તથા ૨૧ દિિસીય યોગવશણબરમા ંબહનેોએ ભાગ લીધો. 
(૨) છાત્રાલયની ૨૮ બહનેોએ ક્સ્િવમિંગની તાલીમ લીધી. 
(૩) છાત્રાલયની બહનેોએ ચોમાસા િરમ્પયાન વિદ્યાપીઠ પદરસરમા ંિિા છટંકાિ કરી મચ્છછરનો ઉપદ્રિ 

અટકાવયો. 
(૪) છાત્રાલયની બહનેોએ ખાિીમેળો તેમજ ઓગેવનક ફૂડ ફેષ્સ્ટિલની મલુાકાત લીધી. 
(૫) છાત્રાલયની બહનેો રમતગમત અંતગાત બેડવમન્ટન રમિા જાય છે તેમજ કેરમ તથા િોરડા િગેરે રમતો 

રમે છે. 
 

વિિણ છાત્રાલય, અમદાિાદ : 
 
(૧) જરૂદરયાતમિંોને લોહી આપવુ.ં 
(૨) બૌદ્વદ્ધક રમતોનુ ંઆયોજન. 
 
મ. દે. ગ્રામસેિા સકુંલ, કુમાર છાત્રાલય, સાદરા : 
 
(૧) તા. ૦૯-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ િાલીસમેંલનનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં જેમા ં૭૦ િાલીઓ આવયા 

હતા. 
(૨) પદરસરમા ંમહાસફાઈની કામગીરી કરી. 
(૩) સાિરા ગામમા ંસિારે પ્રભાતફેરીનુ ંઆયોજન ચારેક િખત કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
(૪) યોગ દિિસની ઉજિણી વનવમતે્ત કાયાક્રમમા ંછાત્રાલયના બધા જ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 
(૫) ચોમાસા િરમ્પયાન મચ્છછરોનો ઉપદ્રિ હોિાથી વિદ્યાથીઓએ પોતે િિાનો તથા ધમુાડાનો ઉપયોગ 

કરિાની કામગીરી કરી હતી. 
(૬) ‘આમી આિમી આદિિાસી’ નાટક વિદ્યાથીઓએ વનહાળ્ુ ંહત ુ.ં  
(૭) ગાધંી જન્મ જયતંી પ્રસગંે અખડં કાતંણના કાયાક્રમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 
(૮) િર્ષા િરમ્પયાન વિદ્યાથીઓએ પોતાના અંગત સમયમા ંસ્િાિલબંનમા ં૧૨૮૬ કલાક શ્રમ કામગીરી કરીને 

રૂ. ૫૧૪૪૦/- મેળવયા હતા. 
 
િારીહરક વિિણ કુમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા 
 
(૧) બીજી ઑતટોબરના રોજ સાિરા ગામમા ંસિારે પ્રભાતફેરી તથા વિવિધ કાયાક્રમ 

(૨) સસં્થાના િરેક વિદ્યાથી દ્વારા અલગ-અલગ જજલલામા ંગાધંીજીિન પિયાત્રા. 
(૩) ભાઈઓના છાત્રાલયમા ંચેતક કમાન્ડોની ટીમ દ્વારા તાલીમ આપિામા ંઆિી. 
(૪) નિા પ્રિેશાથીઓની અણભમખુતા ત્રણ દિિસની તાલીમ. 
(૫) આસપાસના ંગામડાનંા ગરીબ લોકોને રતતિાન સેિા. 
(૬) િરલી આદિિાસી નાટક 

(૭) પ્પ ુમારો હલેીપોટર નાટક વનહાળ્ુ.ં 
(૮) ઉજ્્િલા દિિસ વનવમતે્ત ગેસની સલામતી અને ગેસના બચાિ વિશે માદહતી આપી. 
 
સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાન વિભાગ, કુમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા : 
 
(૧) સાજંની પ્રાથાનામા ંપે્રરક પ્રસગંો તથા પસુ્તકોનુ ંિાચંન. 

(૨) િગા પ્રવતવનવધ મતં્રી મડંળની રચના. 
(૩) આનિંમેળાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
(૪) વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા પાણીની ટાકંીઓની તમેજ છાત્રાલયોની સફાઈ વનયવમત કરાિિામા ંઆિે છે. 
(૫) ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની આરોગ્ય કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓનુ ંઆરોગ્ય પરીક્ષણ 

કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
(૬) ચોમાસા િરમ્પયાન છાત્રાલયોમા ંતેમજ પદરસરમા ંમચ્છછરોનો ઉપદ્રિ ઘટાડિા િિાનો છટંકાિ કરાિિામા ં

આવયો. 
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(૭) વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા રસોડામા ંકામ કરતા સેિકોને પ્રોત્સાદહત કરિા ખાિીના ંિસ્ત્રો આપી સન્માન કરિામા ં
આવ્ુ.ં 

(૮) પીએચ.ડી.ની વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા બી.એસસી. તથા એમ.એસસી.મા ંઅભ્યાસ કરતી વિદ્યાવથિનીઓ માટે 
રાવત્ર િગોનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

(૯) સ્િામી વિિેકાનિં જયતંી સ્તાહની ઉજિણીના ભાગરૂપે તેમના જીિનચદરત્ર વિર્ષય પર રાવત્ર કાયાક્રમમા ં
જુિા જુિા નાટકો દ્વારા સ્િામી વિિેકાનિંને જાણિાનો પ્રયાસ કરિામા ંઆવયો. 

 
કુમાર છાત્રાલય, રાધેંજા : 
 
(૧) સાજંની પ્રાથાનામા ંસમહૂજીિનનો આચાર પસુ્તકનુ ંિાચંન કરિામા ંઆિે છે. 
(૨) અઠિાદડયામા ંએક િાર છાત્રાલયની સમહૂસફાઈ કરિામા ંઆિે છે. 
(૩) િરરોજ સાજંની પ્રાથાનામા ંએક વિદ્યાથી દ્વારા જનરલ નોલજેના પ્રશ્નો અને અંગ્રેજીના સ્પેલીંગનુ ંિાચંન 

થાય છે. 
(૪) દિન વિશેર્ષનુ ંિાચંન થાય છે. 
(૫) વિદ્યાથીના જન્મદિિસની ઉજિણી કરિામા ંઆિે છે. 
(૬) વશયાળામા ંસિારે વિદ્યાથીઓને િોડ તથા બીજી શારીદરક કસરત કરાિિામા ંઆિે છે. 
(૭) છાત્રાલયમા ંજે વિદ્યાથીની સત્રની ૧૦૦ ટકા હાજરી હોય તેનુ ંસન્માન કરી ઇનામ આપિામા ંઆિે છે. 
(૮) છાત્રાલયમા ંવયસન કરતા જે વિદ્યાથી પકડાય તેની પાસથેી રૂ. ૫૦/-નો િંડ લેિામા ંઆિે છે. 
(૯) િર મદહનાની પહલેી અને પિંરમી તારીખે અધ્યાપકને સાથે રાખી સચૂનપેટી ખોલિામા ંઆિે છે અને 

વિદ્યાથીઓએ કરેલ સચૂનો વિશે ચચાા કરિામા ંઆિે છે. 
(૧૦) છાત્રાલયના રસોડામા ંઋત ુપ્રમાણે અલગ અલગ ભોજન બનાિિામા ંઆિે છે. 
(૧૧) રસોડાના બેંકખાતાના પૈસાનુ ંજે વયાજ આિે તેમાથંી પ્રિાસનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિે છે. આ િર્ષે 

સૌરાઠરમા ંબે દિિસના પ્રિાસનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 
(૧૨) છાત્રાલયમા ંમોટા ભાગની રસોઈ માટીના ચલુા પર કરિામા ંઆિે છે. જેથી ગેસનો િપરાશ ઓછો 

થિાને કારણે ભોજનણબલ ઓુ ંઆિે છે. 
 
કન્યાર છાત્રાલય, રાધેંજા : 
 
(૧) જન્મદિનની શભુચે્છછા 
(૨) રાવત્રિાચંન 

(૩) સમહૂ સફાઈમા ંવિદ્યાવથિનીઓ સાથે ગહૃમાતાનુ ંજોડાણ. 
(૪) ગહૃમાતા દ્વારા સિાર અને સાજંના ભોજન િરમ્પયાન અન્નનો બગાડ અટકે તે હતેથુી થાળીઓનુ ંવનરીક્ષણ. 
(૫) જે વિદ્યાવથિનીની હાજરી ૧૦૦ ટકા હોય તેને જાહરેમા ંઅણભનિંન પાઠિિા 
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રાજ્ય પ્રૌઢવિિણ સસંાધન કેન્ર (SRC) 
િર્ષચ 2017-18 

 
સકં્ષિપ્ત માહિતી : 
 પ્રૌઢવશક્ષણ તાલીમ અને સશંોધન કેન્દ્રોની ભારત સરકાર દ્વારા સને 1976-77મા ંશરૂઆત થઈ. જેનો 
ઉદે્દશ સાદહત્ય વનમાાણ તાલીમ અન ે સશંોધનની સાથ ે સાક્ષરતા કાયાક્રમ સાથે જોડાયેલા ં સગંઠનોને યોગ્ય 
માગાિશાન પરંુૂ પાડિાનો હતો. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિને તેનુ ં સચંાલન કરિાની જિાબિારી                      
ઈ.સ. 1977-78મા ંસોંપિામા ંઆિી હતી. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 18 ઑતટોબર, 1920ના રોજ રાઠરવપતા 
મહાત્મા ગાધંીએ કરી હતી. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યેયો અને ગાધંીજીના રચનાત્મક કાયાક્રમોમા ંસાક્ષરતા, 
મદહલા સમાનતા અને ગ્રામોત્થાનને પ્રાધાન્ય આપિામા ંઆવ્ુ ંછે. 
 પ્રૌઢવશક્ષણ કાયાક્રમમા ંસાક્ષરતા અણભયાન, વનરંતર વશક્ષણ, સાક્ષર ભારત સધુીના કાયાક્રમોમા ંઅનેક 
પદરિતાનો આવયા છે. જેમા ંકાયાઆયોજનથી માડંીને તાલીમ – સાદહત્ય – િાતાિરણ વનમાાણ – સશંોધન-
સકંલન – મલૂયાકંનની મહત્િની ભવૂમકા આ કેન્દ્રની રહી છે. 
 સરકારની માગાિવશિકા મજુબ કાયાયોજના તૈયાર કરી આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવવૃત્તઓનુ ંઆયોજન 
કરી તેનુ ંઅમલીકરણ કરિામા ંઆિે છે. િર્ષા 2017-2018 િરવમયાન કેન્દ્ર દ્વારા જે કાયાક્રમો કરિામા ંઆવયા, 
ભાગ લિેામા ંઆવયો, તેન ેજુિા જુિા ભાગમા ંિહેંચિામા ંઆવયા છે. જેિા કે – 
એસ.આર.સી.ની પ્રવવૃિઓ – કાયચક્રમો : 
 SRC દ્વારા આયોજજત કાયાક્રમો 
 સહયોગ અને સકંલનિાળા કાયાક્રમો 

 SRC એ ભાગ લીધલેા કાયાક્રમો 
SRC દ્વારા આયોજજત કાયાક્રમોમા ંતેનુ ંઆયોજન અને અમલીકરણ SRC દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. સહયોગ અન ે

સકંલનિાળા કાયાક્રમોમા ંઅન્ય સરકારી એજન્સી વિભાગ કે સ્િૈપ્ચ્છછક સસં્થા જેમ કે SLMA, ZLSS, TLSS, GLSS, 
NSS, મદહલા સામંખ્ય િગરેે સાથે રહી તેનુ ંઆયોજન અને અમલીકરણમા ંસહયોગ પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. જરૂર 
જણાય ત્યા ંકાયાક્રમમા ંજરૂરી ફેરફાર કરાિી તેનુ ંઅિારનિાર અનસુરણ કરિામા ંઆિે છે. તે જ રીતે તેઓના 
કાયાક્રમમા ંSRC સહભાગી થઈ કાયાક્રમને િધારે અસરકારક બનાિિા પ્રયત્ન કરે છે. 

 SRC દ્વારા કરિામા ંઆિતા કાયાક્રમોમા ંવિવિધ તાલીમોનો સમાિેશ થાય છે. ખાસ કરીન ેતજ્જ્ઞ અને પે્રરક 
તાલીમમા ંમહત્િની ભવૂમકા રહ ેછે. નિસાક્ષર મલૂયાકંનના કાયાક્રમ િખત ેજરૂરી આયોજન કરી જજલલા અન ે
તા્કુા સયંોજક તેમજ પાયાના કાયાકર એિા પે્રરકોની બઠેકો યોજી અણભમખુ કરિામા ંઆવયા છે. 

 પ્રચાર-પ્રસાર અને િાતાિરણ વનમાાણની પ્રવવૃત્તમા ંગ્રામકક્ષા સધુી સતૂ્રલખેન, પ્રચાર-પ્રસાર માટેની રેલી, 
લોકજાગવૃત માટે ભિાઈના કાયાક્રમ, હોદડિંગ તૈયાર કરિા અને લોકજાગવૃત ફેલાય તે માટે જાગવૃત બેઠકોનુ ં
આયોજન. સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિનુ ંઆયોજન અને માગાિશાન, તે માટે જરૂરી બેઠકો યોજી પ્રેરણા- 
પ્રોત્સાહન આપિાની કામગીરી.  

 અંબાજી પિયાત્રા િરવમયાન પ્રચાર-પ્રસાર માટેના સ્ટોલ ઊભા કરી તે માટે જરૂરી ઓદડયો સીડીનો તથા 
સાદહત્યનો ઉપયોગ કરી લોકજાગવૃત વયાપક બનાિિાના પ્રયાસો કરિામા ંઆિે છે.  

 ગ્રામજીિન પિયાત્રાના આયોજનમા ંસહભાગી થઈ તે માટે જરૂરી પ્રચાર-પ્રસારનુ ંસાદહત્ય, ગ્રામકક્ષા સધુી 
પિૂા આયોજન, લોક સપંકા , સ્િચ્છછતા અણભયાન કાયાક્રમમા ંપણ SRCની ભવૂમકા મહત્િની રહી છે. સાસંિ 
આિશા ગામોમા ંખાસ પ્રચાર-પ્રસાર અને લોકજાગવૃતના કાયાક્રમોનુ ંઆયોજન અને અમલીકરણ કરિામા ં
આવ્ુ.ં  

 રાઠરીય એકતા સ્તાહની ઉજિણી ખાસ વિસ્તાર સાબરકાઠંા જજલલામા ંકરિામા ંઆિી. તે માટેના જરૂરી 
આયોજનથી માડંીને લોકો સધુી કાયાક્રમની સમજ આપિામા ંઆિી. 

 રાઠરીય સેિા યોજના પ્રવવૃત્તમા ંગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા યોજાતી વશણબરો તેમજ અન્ય શાળા-કૉલજેો દ્વારા 
યોજાતી વશણબરોમા ંખાસ સાક્ષરતા જાગવૃત અંગે માગાિશાન આપિામા ંઆિેલ. 

 રાઠરીય સેિા યોજના કાયાક્રમ સગંઠકોની અણભમખુતા અન ેતલાટી મતં્રીઓની તાલીમમા ંપણ SRC દ્વારા 
અણભમખુતાની કામગીરી ઘણી જ સારી રીતે કરિામા ંઆિી રહી છે.  

 પ્રચાર-પ્રસાર અને જાગવૃત માટે ગ્રામ્પય કક્ષા સધુી સાક્ષરતા જાગવૃત મેળાિડાઓનુ ં આયોજન અને 
અમલીકરણની કામગીરી તમેજ સ્થાવનક કક્ષાના આગિેાનો સાથેની બેઠકો અને માગાિશાન માટે SRCની 
ભવૂમકા મહત્િની રહી છે. 
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1.  િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન યોજાયેલા પહરસિંાદ તથા તાલીમ કાયચક્રમો : 

ક્રમ કાયચક્રમ વિગત કાયચક્રમની 
સખં્યા 

સિયોગીની 
સખં્યા 

1. તાલીમ અને અણભમખુતા 
કાયાક્રમ 

જજલલા/તા્કુા સયંોજકો, પ્રવશક્ષકો, પ્રેરકો, 
સ્િયસેંિક તાલીમ અને અણભમખુતા, તલાટી-
મતં્રી અણભમખુતા, સ્િયસંિેક તાલીમ અન ે
અણભમખુતા, જેન્ડર દરસોસા સેન્ટર અણભમખુતા 

17 737 

2. અણભમખુતા અને 
માગાિશાન 

NSS મદહલા સામખ્ય, PRI, રોટરી તલબ, કૉલજેો, 
NGO 

10 890 

3. એકદિિસીય બઠેક અને 
સકંલન બેઠક 

DAE, NLMA નિી દિલહી SLMA, JSS તેમજ 
કાયાક્રમ સાથ ે સકંળાયલે વયક્તત વિભાગો અન ે
SRC કાયાયોજના િગેરે 

8 198 

4. મલૂયાકંન કાયાક્રમ 
નિસાક્ષર મલૂયાકંન 
(AOL) 

- નિસાક્ષર મલૂયાકંન (AOL) કાયાક્રમ અંગ ે  
કાયાકરોની અણભમખુતા - નિસાક્ષર મલૂયાકંન 
(AOL) કાયાક્રમ મલુાકાત અને માગાિશાન - રોટરી 
તલબ, મદહલા સામખ્યને (AOL) અંગે માગાિશાન 

 
 
8 

 
 
- 

5. વિવશઠટ દિિસોની 
ઉજિણી 

- NLM સ્થાપના દિિસ - વિશ્વ િસવત દિન 
- વિશ્વ સાક્ષરતા દિિસ (8 સ્ટેમ્પબર)  

6 365 

6. ગ્રામપચંાયત મલુાકાત 
અને ગ્રામોત્સિ કાયાક્રમ 

 ગ્રામકક્ષાના અવધકારી અને પિાવધકારી સાથ ે
મલુાકાત-ચચાા 

 સાક્ષરતા ગ્રામોત્સિ કાયાક્રમ 
 દડજજટલ વિલજે મલુાકાત 

4 297 

7. દરવ્ ુબેઠક SLMA, SRC,  DCEO,  JSS, TDOS, TPOS, 
ZSS, DC, TC, Prerak 

19 512 

8. જાગવૃત અને િાતાિરણ 
વનમાાણ કાયાક્રમ 

સાક્ષરતા લોકજાગવૃત, પ્રચાર-પ્રસાર રેલી, 
સતૂ્રલખેન, પિયાત્રા (અંબાજી પિયાત્રા) 
િરવમયાન પ્રચાર-પ્રસાર, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 
પિયાત્રા. સ્ત્રી ભ્રણૂહત્યા અટકાિિા જાગવૃત, 
સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિ, દૂરિશાન પર 
િાતાાલાપ િગેરે, કૉલેજોમા ં જાગવૃત બેઠક, 
કન્યાકેળિણી રથયાત્રા િરવમયાન સાક્ષરતા 
જાગવૃત, મતિાર જાગવૃત બેઠકો 

12 924 

9. સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ 
મલૂયાકંન 

સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ મલૂયાકંન બઠેકો, 
માગાિશાન – SRC કાયાક્ષેત્રના જજલલા 
ભાિનગરના બોટાિ, ઉમરાળા, ગાદરયાધાર, 
પાલીતાણા તા્કુા તેમજ સાબરકાઠંા જજલલાના 
તલોિ, મેઘરજ, ઇડર, દહિંમતનગર તા્કુાની 
ગ્રામકક્ષા સધુીની મલુાકાતો, SRC દરવ્ુ ંNLMA 
ભારત સરકાર DAEએ વન્તુત કરેલ સસં્થા દ્વારા. 

4 216 

10. એક ભારત શ્રેઠઠ ભારત - એક ભારત શ્રેઠઠ ભારત કાયાક્રમ અંતગાત 
SRC વિદ્યાપીઠની ટીમ છત્તીસગઢ રાજ્યની 
મલુાકાતે જજલલા, પરુખૌતી મતુતાગજં, ડાગંી 
તરાઈ, ચપંારણ જજલલો રાયપરુ 

- મખુ્યમતં્રી અક્ષર સન્માન સમારોહ 
- બીકરોલી, વસરપરુ જજલલો મહાસમહૂ 
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ક્રમ કાયચક્રમ વિગત કાયચક્રમની 
સખં્યા 

સિયોગીની 
સખં્યા 

- SRC છત્તીસગઢની ટીમ ગજુરાતની મલુાકાતે, 
જજલલા - પાટણ, બનાસકાઠંા, સાબરકાઠંા 
જુનાગઢ અને જામનગર 

 
૨. સાદહત્યવનમાાણ : 
 (અ) કાયમી પ્રકાશનો  :  લોકજીિન (પખિાદડક) 
પ્રચાર પ્રસારનુ ંસાહિત્ય : 

  સાક્ષરતા પોસ્ટસા 
 નિસાક્ષર પરીક્ષા 

 પોસ્ટસા 
 પવત્રકા 

 િાતાિરણ વનમાાણ : 
- સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ અંતગાત િાતાિરણ વનમાાણ માટે કરેલ પ્રવવૃત્તઓ : 

- સતૂ્રલેખન અને પોસ્ટરો લગાિિા. 

- પોસ્ટર, ફોલડર, પવત્રકા, સતૂ્રોનુ ંવિતરણ 

- સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિ 

- સાક્ષરતા મહોત્સિ 

- ગ્રામજીિન યાત્રા સાથ ેસકંલન 

- સાક્ષરતા ગીત CD – સાક્ષરતા સરૂ  

- િીકરી મોંઘા મલૂની – િીદડયો CD 
3. અન્ય સસં્થાઓ સાથે સકંલન 

1. રાજ્ય સાક્ષરતા વમશન પ્રાવધકરણ 
2. મખુ્ય વનિાાચન અવધકારીશ્રીની કચેરી (CEO), ગાધંીનગર 
3. જનવશક્ષણ સસં્થાન 

 4. જજલલા લોકવશક્ષણ સવમવત 
 5. તા્કુા લોકવશક્ષણ સવમવત 
 6. ગ્રામ લોકવશક્ષણ સવમવત 
 7. નેહરુ ્િુા કેન્દ્ર સગંઠન 
 8. સ્િૈપ્ચ્છછક સસં્થાઓ 
 9. જજલલા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન 
 10. આકાશિાણી 
 11. રાઠરીય સેિા યોજના 
 12. મદહલા સામખ્ય  

13. રોટરી તલબ 
14. પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર 
15. જેન્ડર રીસોસા સેન્ટર 
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गूजरात ह िंदी-ह िंदसु्तानी प्रचार समितत, 
स्थापना :-         सन ्1946 

सेवक सिंख्या :-  01  संयोजक  

                          11  उच्चक काययकर्ाय (ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही) 

                       01  1 चपिासी (चपिासी-सेवक ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही) 

          कुि    13  काययकर्ाय 
(1)  ह िंदी परीक्षा ववभाग :- 

क्रि परीक्षा 
कुल    

2016-2017 
मसतम्बर 
2017 

हदसिंबर 
2017 

 
फरवरी 
2018 

 

कुल    
2017-2018 

1 दहिंी बािपोथी 27525 24630 0 5570 30200 
2 दहिंी पहिी 35123 31537 0 5724 37261 
3 दहिंी िसूिी 47925 45739 0 6388 52127 
4 दहिंी र्ीसिी 20084 22402 0 2655 25057 
5 दहिंी ववनीर् 24642 17503 0 3061 20564 
6 दहिंी सेवक खडं-1 7 0 3 0 3 
7 दहिंी सेवक खडं-2 3 0 4 0 4 
8 दहिंी सेवक अखडं 4410 0 1369 0 1369 
9 दहिंी अनवुाि ववनीर् 0 0 0 0 0 
10 दहिंी अनवुाि ववशािि 0 0 0 0 0 

कुि 159719 141811 1376 23398 166585 
 

(2) केन्द्र सिंख्या :- 
              सन ्2016-2017 औि सन ्2017-2018 की केन्द्र सखं्या 
                   लसर्म्बि 2016 + फिविी 2017         लसर्म्बि 2017 + फिविी 2018 
                            1117 + 139                         1342 +  222      
                   कुि         1256                     कुि         1564     
(3) वगग :- 

केन्द्रों में दहिंी िसूिी, दहिंी र्ीसिी, दहिंी ववनीर् औि दहिंी सेवक के ववद्यार्थययों के लिये 
वर्य नन:शुल्क चिाये जार्े हैं, र्था दहिंी भवन में व्याख्यान-मािाए ँचिाई जार्ी हैं।  

(4) ह िंदी सेवक प्रचारक वगग  : 
दहिंी सेवक प्रचािक वर्य इस साि श्री म.िे. ग्रामसेवा महाववद्यािय, िांरे्जा                   

जज. र्ांर्ीनर्ि मुकामें दिनांक 1-12-2017 से 9-12-2017 र्क चिाया र्या था। उसमें 70 
प्रचािक भाई-बहनों ने दहस्सा लिया, इस वर्य में 11 अध्यापकों ने अध्यापनकायय ककया।  
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(5)     गुजराती परीक्षाएँ : 
 बबनर्ुजिार्ी  भाई-बहनों  के  लिये  दहिंी भवन स ेर्ुजिार्ी की पाँच पिीक्षाएँ र्ुजिार्ी 
बािपोथी, प्राथलमक, सुबोर्, प्रबोर् औि ववनय  सन ्1956  स ेिी जार्ी हैं। दिनांक- 7 / 8 
अक्र्ूबि 2017 को हुई इस पिीक्षा में कुि 254 पिीक्षार्थययों ने दहस्सा लिया था। 

(6) गािंधी ववचार-प्रचार परीक्षाएँ  :-    

इस वर्य दिनांक 02-10-2017 के िोज र्ांर्ी जयंर्ी औि दिनांक 30-01-2018 के िोज 
र्ांर्ी ननवायण दिन के उपिक्ष्य में र्ांर्ी ववचाि- प्रचाि पिीक्षाएँ र्ुजिार् र्था महािाष्ट्र में िी 
र्ईं । इस का ब्यौिा इस प्रकाि हैं : 

हदनािंक 02-10-2017 का ब्यौरा  

क्रम पिीक्षा का नाम र्ुजिार्ी दहिंी मिाठी अंगे्रजी उिूय 
अक्रू्बि                           
2017 

अक्रू्बि 
2016 

1 र्ांर्ीजीवन झाँकी 2763 91 155 607 185 3801 4716 
2 र्ांर्ीजीवन स्मनृर् 2438 0 0 0 9 2447 2429 
3 र्ांर्ीववचाि प्रवेश 2225 7 10 289 10 2541 2735 
4 र्ांर्ीववचाि परिचय 1863 0 0 0 0 1863 2079 
5 र्ांर्ीववचाि र्चरं्न 569 0 0 0 0 569 583 
6 र्ांर्ीववचाि मनन 423 0 162 0 0 585 762 
7 र्ांर्ीववचाि मीमांसा 80 0 0 0 0 80 102 

 10361 98 327 896 204 11886 13406 
हदनािंक 30-01-2018 का ब्यौरा 

क्रम पिीक्षा का नाम र्ुजिार्ी दहिंी मिाठी अंगे्रजी उिूय 
जनविी 
2018 

जनविी 
2017 

1 र्ांर्ीजीवन झाँकी 691 0 0 47 0 738 795 

2 र्ांर्ीजीवन स्मनृर् 520 0 0 0 0 520 297 

3 र्ांर्ीववचाि प्रवेश 473 0 0 14 0 487 546 

4 र्ांर्ीववचाि परिचय 544 0 0 0 0 544 282 

5 र्ांर्ीववचाि र्चरं्न 170 0 0 0 0 170 95 

6 र्ांर्ीववचाि मनन 61 0 0 0 0 61 58 

7 र्ांर्ीववचाि मीमांसा 31 0 0 0 0 31 6 

 2490 0 0 61 0 2551 2049 

 

    पुरस्कार :- 
 र्जुिार् में प्रथम आनेवािे पिीक्षार्थय को क्रमानसुाि रु. 400/- का पिुस्काि दिया जार्ा है। 

प्रत्येक जजिे में प्रथम र्ीन आनेवािों को रु. 151/-, रु. 100/- र्था रु. 75/- के इनाम दिये जार् ेहैं। 
सन्द्मान काययक्रम का भी आयोजन ककया जार्ा है । 

 (7)    ि ाराष्ट्र-गुजरात सिंयुक्त ह िंदी वक्ततृ्व स्पधाग  :- 
इस वर्य भी प्रनर् वर्य की र्िह महािाष्ट्र-र्जुिार् सयंकु्र् दहिंी वक्र्तृ्व स्पर्ाय दिनांक- 14वी ं

लसर्म्बि दहिंी दिवस के िौिान आयोजजर् की र्ई थी। बाि में अपने अपने जजिे में दहिंी वक्र्तृ्व 
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स्पर्ाय मे प्रथम आनेवािे के स्पर्ाय होर्ी हैं। इस के बाि र्जुिार् िाज्य की वक्र्तृ्व स्पर्ाय औि 
आंर्िाजीय की वक्र्तृ्व स्पर्ाय दिनांक- 11-02-2018 िवववाि सबुह 11.00 बजे दहिंी भवन, र्जूिार् 
ववद्यापीठ, अहमिाबाि में सपंन्द्न हुई।  

(8)     पश्र्चचि भारत ह िंदी तनबिंध लेखन स्पधाग :-  

यह स्पर्ाय चाि ववभार्ों में आयोजजर् की जार्ी है। प्रत्येक ववभार् में चाि-चाि इनाम दिये जार् ेहैं। 
महािाष्ट्र-र्जुिार् में सयंकु्र् प्रथम ववभार् में र्था िसूिे ववभार् में रु. 300/-, रु. 200/-, रु. 150/-, 
रु. 100/-; र्ीसिे-चौथे ववभार् में रु. 350/-, रु. 250/-, रु. 200/-,    रु. 100/- के पिुस्काि दिये जार् े
हैं। यह स्पर्ाय भी महािाष्ट्र िाष्ट्रभार्ा सभा, पणेु र्था र्जूिार् ववद्यापीठ के सयंकु्र् र्त्त्वावर्ान में 
आयोजजर् की जार्ी है। प्रथम आनेवािे को स्मनृर्र्चह्न दिया जार्ा है। 

 (9)       गीता पठन पाररतोविक योजना  :- 
र्जूिार् ववद्यापीठ, अहमिाबाि र्था र्ीर्ा प्रनर्ष्ट्ठान मुबंई (महािाष्ट्र) प्रेरिर् र्ीर्ापठन पिीक्षा 

मोक्षिा एकािशी र्ीर्ा जयरं्ी मार्शि सिु अर्र्यािस को आयोजजर् की जार्ी है। 
पुरस्कार :- 

इसमें र्जुिार् में प्रथम र्ीन आनेवािों को क्रमानसुाि रु. 101/-, रु. 71/-, रु. 51/- के पिुस्काि 
दिए जार् ेहैं । प्रत्येक जजि ेमें प्रथम पाचं आनेवािों को क्रमानसुाि रु. 30/-, रु. 25/, रु. 20/-, रु. 15/- 
र्था रु. 10/- के पिुस्काि दिए जार् ेहैं । 40 अकं से अर्र्क अकं प्राप्र् किनेवािे को प्रमाणपत्र दिया 
जार्ा है औि सम्पणूय र्ीर्ा मखुपाठ किनेवािे स्पर्यकों को      रु. 600/- का पिुस्काि दिया जार्ा है। इस 
साि भजू र्हसीि के मानकूवा औि भजू सन्द्मान काययक्रम दहिंी भवन के सयंोजक डॉ. िक्ष्मणभाई 
अवयैा की अध्यक्षर्ामें आयोजजर् ककया र्या । 

(10)       गुजराती वतगनी सुधार परीक्षा  :- 
र्ूजिार् ववद्यापीठ द्वािा र्ुजिार्ी वर्यनी सुर्ाि पिीक्षा बनासकांठा के दियोिि र्हसीि 

की सभी शािाओं में आयोजजर् की र्ई । ईसमें 5600 छात्र सालमि हुए । 

(11)   प्रववृि-वववरण   :- 
1. दिनांक 15-07-2017 को दहिंी भवन में कुिसर्चवश्री डॉ. िाजेन्द्रभाई खीमाणी की अध्यक्षर्ा में  
   जजिा एजन्द्सी व्यवस्थापकों की बठैक का आयोजन ककया र्या । 
2. दिनांक 20-12-2017 को दहिंी सेवक पिीक्षा की व्यवस्था के लिए दहिंी सेवक पिीक्षा के कामकाज 

के बािे में अलभमखुर्ा बठैक िखी र्ई थी । 
3.  दिनांक 27-12-2017 को हुई दहिंी सेवक पिीक्षा में हुई पाििलशयर्ा के बािे में चचाय-ववचािणा की 

बठैक हुई । 
4. दिनांक 11-01-2018 को र्जुिार्-महािाष्ट्र आंर्िायज्यीय दहिंी वक्र्तृ्व स्पर्ाय का आयोजन ककया 

र्या । 
5.  दिनांक 05-03-2018 को फिविी 2018 को दहिंी पिीक्षाओं की अलभमखुर्ा बठैक िखी र्ई । 
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ભારતીય ભાર્ષા સસં્કૃવત ભિન  

સકં્ષિપ્ત માહિતી :  
 ભારતીય ભાર્ષા સસં્કૃવત  સસં્થાનમા ંભારતની ૧૪ ભાર્ષા (તવમલ, તે્ગુ,ુ કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી, 
બગંાળી, ગજુરાતી, ઉદૂા , સસં્કૃત, ઉદડયા, કક્શ્મરી, વસન્ધી, દહન્િી પજંાબી) ઉપરાતં વિિેશી ૦૭ ભાર્ષાઓમા ં(ફે્રન્ચ, 
જમાન, સ્પેવનશ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, રવશયન, અરેણબક) લખતા, િાચંતા, બોલતા ંતથા સમજતા શીખિિામા ં
આિે છે.  
1. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન ભારતીય ભાર્ષાઓમા ંતાલીમ આપિામા ંઆિેલ વિદ્યાથીઓની સખં્યા : 

 
2. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન વિદેિી ભાર્ષાઓમા ં તાલીમ  આપિામા ં આિેલ   વિદ્યાથીઓની સખં્યા : 

ક્રમ વિગત પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ કુલ 
1. ફે્રન્ચ 206 28 234 
2. જમાન 83 7 90 
3. સ્પેવનસ 47 0 47 
4. અરેણબક 25 5 30 
5. અંગ્રેજી 80 18 98 
6. રવશયન 13 0 13 
7. પવશિયન 8 0 8 

ક્રમ વિગત પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ કુલ 
1. તવમલ 21 0 21 
2. કન્નડ 9 0 9 
3. મલયાલમ 21 0 21 
4. મરાઠી 24 11 35 
5. બગંાળી 11 6 17 
6. ગજુરાતી 62 0 62 
7. સસં્કૃત 101 76 177 
8. ઉદુા 36 4 40 
9. તે્ગુ ુ 11 0 11 
10. વસિંધી 4 0 4 
11. દહન્િી 5 0 5 
12. પજંાબી 16 1 17 

 કુલ 321 98 419 
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ક્રમ વિગત પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ કુલ 
8. ચાઈનીઝ 18 0 18 
9. જાપાનીઝ 16 0 16 

 કુલ 496 58 554 
 

3. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન આયોજજત કાયચક્રમોની વિગત : 

 1.  15/04/2017  નિી શરૂ થનાર બૅચના વિદ્યાથીઓને ભાર્ષાઓ વિશેની માદહતી આપિા  
    અદહિંસા ભિન પદરસિંાિ ખડંમા ંસ્િાગત તેમજ સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ. 
 2.  15/07/2017 2016-2017મા ંપ્રથમ તેમજ દ્વદ્વતીય ક્રમાકેં આિનાર વિદ્યાથીઓને   
    ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવત શ્રી ઇલાબેન ભટ્ટના હસ્તે સન્માન સમારંભ  
    યોજાયો. 
 3.   26/08/2017 સસં્કૃત દિિસ વનવમત્તે સસં્કૃત તેમજ સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ કયો. 
 4.   14/10/2017 વિવિધ ભાર્ષાઓનો સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ તેમજ નિી શરૂ થનાર બૅચના  
    વિદ્યાથીઓન ેભાર્ષા વિશેની માદહતી આપિા અદહિંસા ભિન પદરસિંાિ  
    ખડંમા ંસ્િાગત  તેમજ સાસં્કૃવતક કાયાક્રમ. 
 5.   12/01/2018 ભારતીય ભાર્ષાઓ તેમજ વિિેશી ભાર્ષાઓની નિી શરૂ થનાર બૅચના  
           બધા વિદ્યાથીઓને એક સાથે બોલાિી વિવિધ ભાર્ષા વિશે સસં્કૃવતની માદહતી 
           આપિાનો કાયાક્રમ. 

6.  26/01/2018 આંતરરાઠરીય વિદ્યાથીઓનો સન્માન સમારંભ “િૈઠણિ જન તો.....” નુ ં 
    વિવિધ ભાર્ષાઓમા ંરૂપાતંર કરી સન્માન ક્ુું. 
7.  30/01/2018 ભારતીય ભાર્ષા સસં્કૃવત સસં્થાનના વિદ્યાથીઓએ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ  
    દ્વારા થયેલ ગાધંી વનિાાણ દિન વનવમત્તે ઓરામડંલના કાયાક્રમમા ંભાગ  
    લીધો. 
8.  24/02/2018 ભારતીય ભાર્ષા સસં્કૃવત સસં્થાનના વનયામકે એકદિિસીય કૉવમક   
    દ્વારા સચંાર સસં્કૃવત પર િકાશોપ વિદ્યાથી તેમજ અધ્યાપકો સાથે કયો. 
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એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કેન્ર, આઈ. ટી. આઇ. અને ઇન્સ્ુમેન્ટેિન સેન્ટર (ય.ુસી.ક.) 
(વમકેવનકલ અને ઇલેક્ટ્તરકલ વિભાગ) િાિીબાગ, અમદાિાદ 

 
સસં્થાની સકં્ષિપ્ત માહિતી : 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સચંાણલત એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કેન્દ્ર અંતગાત િર્ષા ૧૯૮૩થી ઔદ્યોણગક તાલીમ 
સેન્ટર (આઈ. ટી. આઈ.) કાયારત છે. વિવિધ પ્રકારના ંવયિસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસક્રમમા ંિર િર્ષે ૧૨૫ 
તાલીમાથીઓ બહવુિધ કૌશલય તાલીમ મેળિે છે, જેમા ંમદહલાઓને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિામા ંઆિે છે. બધા 
જ તાલીમ અભ્યાસક્રમો ભારત સરકારના ડી.જી.ઈ. ઍન્ડ ટી. દ્વારા એદફલેશન મેળિેલ છે. 

્.ુસી.ક. વિભાગના વમકેવનકલ અને ઇલેષ્તરકલ વિભાગ દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ માન્ય ર્ૂંકાગાળાના ં
અભ્યાસક્રમો તથા ગજુરાત રાજ્ય, ટેક્તનકલ એજ્્કેુશન બોડા માન્ય ‘ફેણિકેશન ફીટર કમ િેલડર’ અભ્યાસક્રમ 
ઈ. સ. ૨૦૦૫થી શરૂ કરિામા ંઆિેલ છે. ટેક્તનકલ તાલીમ મેળિી વિદ્યાથીઓ સહલેાઈથી સ્િવનભાર થઈ શકે 
છે. 

સસં્થાના વિવિધ વિભાગોમા ંદરપેદરિંગ તથા મરામતકાયા કરિામા ંઆિે છે તથા સ્િરોજગારી માટે તથા 
જોબ ્લેસમેન્ટ માટે વિશેર્ષ પ્રયત્ન કરિામા ંઆિે છે. 

પ્રાથાના, કાતંણ, શ્રમસફાઈ, ખાિી પ્રચાર-પ્રસાર તેમજ ગાધંીજીના આિશો મજુબ બૌદ્વદ્ધક વિકાસ કરી 
ચાદરત્ર્યઘડતર થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામા ંઆિ ેછે. 
સસં્થામા ંચાલતા અભ્યાસક્રમોની વિગત : 

ક્રમ વ્યિસાય નુ ંનામ વિદ્યાથીઓની 
કુલ સખં્યા 

પહરણામ 
(ટકાિારી) 

૧. ઇલેતરોવનતસ વમકેવનક (બે બેચ) ૨૧ ૭૫ 

૨. ઇન્ફોમેશન ટેતનોલોજી ઍન્ડ કૉમ્પ્વુનકેશન વસસ્ટમ મેન્ટેનન્સ ૧૩ ૧૦૦ 

૩. કમ્પ્્ટૂર એડેડ ડે્રસમેદકિંગ ઍન્ડ ડે્રસ ડીઝાઇન  ૧૫ ૧૦૦ 

૪. કમ્પ્્ટૂર ઓપરેટર કમ પ્રોગ્રાવમિંગ આવસસ્ટન્ટ (બે બેચ) ૪૧ ૧૦૦ 

૫. ફેણિકેશન ફીટર કમ િેલડર ૧૦ ૧૦૦ 

 

ટૂંકાગાળાના તાલીમી અભ્યાસક્રમોની વિગત : 
 

ક્રમ અભ્યાસક્રમનુ ંવિગત સમયગાળો અભ્યાસક્રમ િરૂ કયો 
તે સસં્થાનુ ંનામ 

તાલીમાથીઓની 
સખં્યા 

૧. બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ ૧૭-૦૭-૨૦૧૭થી 
૨૧-૦૭-૨૦૧૭ 

મ.ુ બામણગામ ૧૬ 

૨. બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ ૦૧-૦૫-૨૦૧૭થી  
૧૩-૦૫-૨૦૧૭ 

્.ુસી.ક., શાહીબાગ ૧૧ 
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િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન થયેલા ંઅગત્યના ંકાયો : 

 

- તાલીમ અને રોજગાર વિભાગ તરફથી આઉટસોવસિંગ દ્વારા આઈ. ટી. આઈ.મા ંનીચનેી ત્રણ પોસ્ટ 
ભરિા માટેની મજૂંરી મેળિી : 
(૧)  િકાશોપ એટેન્ડન્ટ – ૧ 

(૨) ચોકીિાર – ૧ 

(૩) પટાિાળા – ૧ 

 

- આઈ. ટી. આઈ. ગ્રેદડિંગ માટેની િરખાસ્ત તૈયાર કરી. 
 

- ઉદ્યોગ સાહવસકતા વિકાસ સસં્થા (CED) દ્વારા સ્િવનભાર થિા માટે જરૂરી ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માટે 
જરૂરી કાયાિાહી સિંભે તા. ૨૪-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ એકદિિસીય સેવમનારનુ ંઆયોજન કરિામા ં
આવ્ુ.ં 

 

- ઉદ્યોગ અંતગચત તાલીમકાયચ : 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના દહન્િી એમ.એ.ના પ્રથમ સત્રના ૧૫ વિદ્યાથીઓને તથા એમ.એસ. ડબ્લ્નૂા ં
બીજા સત્રના ૧૦ વિદ્યાથીઓને ‘બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ’ની તાલીમ  આપિામા ંઆિી. 
 

 િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન થયેલા ંપ્રોજેતટકાયચ : 
 

- ખેડતૂ વનિંિામણ, ખેડ, બીજિાિણી, ઘાસ િહન કરી શકે તેવુ ંઉપયોગી સાધન ખેડતૂો માટે 
બનાિિામા ંઆવ્ુ.ં 

- આઈ. ટી. આઈ.ના તાલીમાથીઓને પે્રષ્તટકલ કાયા કરિા માટે જરૂરી વિવિધ ‘ઇલેતરોવનતસ રેનર’ 
કીટ તૈયાર કરિામા ંઆિી. 
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મોરારજીભાઈ દેસાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ 
 
સકં્ષિપ્ત માહિતી : 
 ઑતટોબર ૨૦૧૧થી આ વિભાગની શરૂઆત કરિામા ંઆિી. ત્યાર બાિ િર્ષા ૨૦૧૦થી કુિરતી ઉપચાર 
વિભાગ પણ શરૂ કરિામા ંઆવયો. આ આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા વિદ્યાપીઠના પદરસરોમા ંરહતેા વિદ્યાથીઓ, સેિકો 
તથા તેમના ંકુરંુ્બીજનોને વન:શલુક વનિાન તથા સારિાર આપિામા ંઆિે છે. આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંઍલોપથી ઉપરાતં 
નેચરોપથી અને આ્િેુદિક વિભાગ પણ ચલાિિામા ંઆિે છે. કુિરતી ઉપચાર વિભાગમા ંવિદ્યાપીઠ વસિાયના 
બહારના લોકોન ેપણ સારિાર આપિામા ંઆિે છે. 
૧. સેિકોની વિગત : 
 (૧) ડૉ. સરુણભબહને લેઉિા, ચીફ મેદડકલ ઑદફસર 
 (૨) શ્રી કુસમુબહને પરમાર, સ્ટાફ નસા 
 (૩) શ્રી મકેુશભાઈ સાખંણલયા, પરુુર્ષ સારિાર થેરાવપસ્ટ 
 (૪) શ્રી િૈશાલીબહને શાહ, સ્ત્રી સારિાર થેરાવપસ્ટ 
૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન સારિાર આપિામા ંઆિેલ દદીઓની સખં્યા : 

ઍલોપથી વિભાગ કુદરતી ઉપચાર વિભાગ આયિેુહદક 
ઓ.પી.ડી. િિીની સખં્યા - ૬૨૪૨ 
િાખલ િિીની સખં્યા – ૩૩ 
તાત્કાણલક સારિારની સખં્યા – ૧૩ 

ઓ.પી.ડી. િિીની સખં્યા – ૮૪ 
િાખલ િિીની સખં્યા - ૮૪ 
પરુુર્ષ – ૩૦, સ્ત્રી - ૫૪ 

ઓ.પી.ડી. િિીની 
સખં્યા 
નિા - ૧૨૩ 
જૂના - ૨૬૪ 

 
૩. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલી કામગીરી : 

- આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા િર િરે્ષ નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ કરિામા ં
આિે છે. જેમા ંિર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન આશરે કુલ ૫૦૦ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ 
કરિામા ંઆિી. 

- તપાસ િરમ્પયાન વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસના પદરણામ પરથી થલેેસેવમયા અને વસકલ 
સેલના રોગ સિંભે વિદ્યાથીઓની તપાસ કરિામા ંઆિી. 

- વિદ્યાથીઓના શારીદરક તપાસના દરપોટા પરથી વિદ્યાથીઓમા ંતેમના આરોગ્ય વિશે સમજ 
આપિામા ંઆિી તથા થેલસેેવમયા અને વસકલસેલના રોગ વિશે વિસ્તતૃ માદહતી આપિામા ં
આિી. 

- મલેદરયા વપ્રિેન્શન તાલીમ આપિામા ંઆિી. 
- દડસેમ્પબર ૨૦૧૭મા ંબ્લડ ડોનેશન કેમ્પપનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ,ં જેમા ં૪૬ લોકોએ બ્લડ 

ડોનેટ ક્ુું. 
- દડસેમ્પબર ૨૦૧૭મા ંડને્ટલ કેમ્પપનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
- હલેથ ચેકઅપના આધારે ૧૫ વિદ્યાથીઓનુ ંસાયકોલોજજકલ કાઉન્સેણલિંગ કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
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    શ્રી મોરારજીભાઇ દેસાઈ સગં્રિાલય, અમદાિાદ 

સકં્ષિપ્ત  માહિતી : 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સગં્રહાલયની શરૂઆત ૨૯ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૦૩મા ં શ્રી િહ્મકુમાર ભટ્ટ                        
(સ્િાતતં્ર્યસૈનાની, મહા ગજુરાત આંિોલન)ના હસ્તે કરિામા ંઆિી. પ્રસ્તતુ સગં્રહાલય પ્રાણજીિન વિદ્યાથી 
ભિનમા ંસ્થાવપત છે. સગં્રહાલય બે એકમમા ંછે. પ્રથમ એકમ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ  અને બીજુ ંએકમ મા. પિૂા 
કુલપવત  શ્રી મોરારજીભાઇ   િેસાઈ  ખડં. 
 ગજૂરાત  વિદ્યાપીઠ  સગં્રહાલયના  પ્રથમ એકમમા ં ગજૂરાત  વિદ્યાપીઠનો   ઇવતહાસ  અને તેનો 
િારસો (History and Heritage) જે ત્રણ િીઘાામા ંછે : પ્રથમ ખડંમા ં૧૦ જુિા જુિા પ્રકારના રેંદટયાઓ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠનુ ંપ્રતીક, ઠરાિ, પાયાની ઈંટ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવતઓ, ગાધંીજી  અને અન્ય મહાનભુાિોની  
અલભ્ય તસિીરો  (ફોટાઓ ) છે.  બીજા ખડંમા ંગજૂરાત  વિદ્યાપીઠની  પરંપરાગત  પિિીિાન  સમારંભની  
(૧૯૨૨થી ૨૦૦૨) માદહતી, તસિીરો  િશાાિતો  ખડં છે. ત્રીજા ખડંમા ં ગજૂરાત  વિદ્યાપીઠ  અંતગાત  કામ 
કરતા પદરર્ષિો અને વિભાગોની  શૈક્ષણણક અને વિસ્તરણ  કામગીરી  અંગે માદહતી  િશાાિિામા ંઆિી છે.              
તદ્ઉપરાતં  ગજૂરાત  વિદ્યાપીઠને  મળેલ  વિવિઘ  એિોડા  પણ પ્રિવશિત  કરેલ  છે. 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સગં્રહાલય બીજા એકમમા ંમા. પિૂા કુલપવત  શ્રી મોરારજીભાઈ  િેસાઈની  િીઘાા 
છે. તેમા ંપ્રથમ ખડંમા ં મા. પિૂા કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ  િેસાઈના  િસ્ત્રો, રેંદટયો  અન ેતેમને ૧૯૯૧મા ં
મળેલ 'ભારતરત્ન' અને 'વનશાને પાદકસ્તાન' પાદરતોવર્ષક  પ્રિવશિત  કરેલ છે. બીજા ખડંમા ંતેમના ંએક્યપેુ્રશર 
સાધનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બદુ્ધની  વિવિધ પ્રવતમાઓ, કાક્શ્મર  અને નાગાલેન્ડની  કલાત્મક િસ્તઓુ,  
નળાકાર  પીદઠકાઓ  િશાાિતો  ખડં છે. ત્રીજા ભાગમા ં વિવિધ િેશોમાથંી  મળેલ ભેટો, પ્રાચીન સમયના 
વસક્કાઓ, તેમણ ેમળેલ વિવિઘ એિોડો, ૧૯૫૬મા ંમુબંઈના  લોકો  દ્વારા મળેલ અજુ ાનનો  રથ પ્રિવશિત  કરેલ  
છે. 
અ. િર્ષચ ૦૧-0૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ દરમ્પયાનના  મલુાકાતીઓ : 

તા. ૦૧-0૪-૨૦૧૭થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સધુીમા ં ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સગં્રહાલયમા ં આિેલ 
મલુાકાતીઓની  સખં્યાની  યાિી નીચે મજુબ છે : 

ક્રમ મહિનો આિેલ મલુાકાતીની  સખં્યા 
૧ એવપ્રલ ૮૪૧ 

૨ મે ૭૩૫ 

૩ જૂન ૪૫૨ 

૪ જુલાઇ ૧૧૮૦ 

૫ ઑગસ્ટ ૯૮૮ 

૬ સ્ટેમ્પબર ૯૫૦ 

૭ ઑતટોબર ૬૭૫ 

૮ નિેમ્પબર ૯૨૯ 

૯ દડસેમ્પબર ૧૦૯૩ 

૧૦ જાન્્આુરી ૧૦૭૮ 

૧૧ ફેબ્રઆુરી ૧૨૫૬ 

૧૨ માચા ૮૩૫ 
 મલુાકાતીઓની  કુલ સખં્યા ૧૧૦૧૨ 
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ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર 
સકં્ષિપ્ત માહિતી : 
 ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ સચંાણલત ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રની સ્થાપના ૧૯૮૫થી કરિામા ંઆિેલ છે. 
વિજ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રસાર તથા સમાજના લોકોમા ંિૈજ્ઞાવનક સમજ વિકસે તે પ્રકારના કાયાક્રમો હાથ ધરિામા ં
આિે છે. 
૧. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ના મલુાકાતીઓની સખં્યા : િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રના 

મ્પ્ણુઝયમની કુલ ૪૩૧૬ મલુાકાતીઓએ મલુાકાત લીધી. 
 

૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ના વિવિષ્ટ મલુાકાતીઓની સખં્યા : િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન ્વુનિવસિટી અધ્યાપકો, 
મેદડકલ કૉલેજના ડૉતટરો, ગજુરાત બહારના કુલ ૩૪૨ વિવશઠટ મલુાકાતીઓએ ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ 
કેન્દ્રની મલુાકાત લીધી. 

 

૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલ કાયચક્રમોની વિગત : 
(૧) તા. ૦૨-૦૫-૨૦૧૭થી તા. ૦૫-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ઉનાળુ િેકેશન વિજ્ઞાન કાયાશાળાનુ ંઆયોજન 

કરિામા ંઆવ્ુ.ં જેમા ંભૌવતક, રસાયણ અને જીિવિજ્ઞાનનો સમાિેશ કરિામા ંઆવયો. દફલમ શૉ 
અને પ્રાયોણગક કાયા ઉપરાતં િકાશોપનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં જેમા ં કુલ ૬૫ વિદ્યાથીઓએ 
ભાગ લીધો. 

(૨) તા. ૦૬-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ઇસરોના સગં્રહાલયની મલુાકાત લેિામા ંઆિી. જેમા ં3 D દફલમ શૉ 
અને સટેેલાઇટ મૉડેલો વિશેની જાણકારી મેળિી. અંિાજે કુલ ૧૦૫ વિદ્યાથીઓ અને િાલીઓએ 
ભાગ લીધો. 

(૩) તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૭થી તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન જીિનતીથા સસં્થા સાથે પાચં દિિસના 
કાયાક્રમનુ ંઆયોજન નિા િાડજ, રામાપીરનો ટેકરો અને અસારિા વિસ્તારમા ંગોઠિિામા ંઆવ્ુ.ં 
ધોરણ ૬થી ૮ના કુલ ૩૫૫ વિદ્યાથીઓ અને ૬૪ જેટલા િાલીઓએ આ કાયાક્રમમા ંભાગ લીધો.  

(૪) તા. ૦૯-૦૬-૨૦૧૭ના રોજ કુલનાયકશ્રી, CEDના પ્રવતવનવધ, ધમેન્દ્રભાઈ કદડયા, વિભાગીય 
અધ્યક્ષશ્રી, ્.ુસી.ક., ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, કમ્પ્્ટૂર વિભાગ સાથે વિવિધ 
વયિસાયો અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ઉદ્યોગોનુ ંઅનસુધંાન કઈ રીતે રોજગારી ઊભી કરી શકાય 
તેની ચચાા અંગેનો અહિેાલ તૈયાર કરિામા ંઆવયો. 

(૫) તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭થી િર શવનિારે સિારે ૧૦-૦૦થી ૧૧-૦૦ િરમ્પયાન સાયન્સ તલબ શરૂ 
કરિામા ંઆિી. સાયન્સ તલબમા ંગજૂરાત વિદ્યાપીઠના આસપાસની કુલ ૧૪ શાળાના ધોરણ ૬-
૭-૮ના વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. િર શવનિારે સરેરાશ ૬૦થી ૬૫ વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત રહતેા 
હતા. િર્ષા િરમ્પયાન કુલ ૨૮ કલાકનુ ંકામ વિદ્યાથીઓ સાથે કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

(૬) તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ િરમ્પયાન મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, 
અમિાિાિના અણભમખુતા વશણબરના વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મલુાકાત લીધી. 

(૭) તા. ૧૦-૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, િેથલીના વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની 
મલુાકાત લીધી. 

(૮) વશક્ષણ વિભાગ અને દહન્િી વશક્ષક વિભાગના વિદ્યાથીઓની અણભમખુતા વશણબર તા. ૧૨-૦૭-
૨૦૧૭થી તા. ૧૪-૦૭-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રમા ંગોઠિિામા ંઆિી. 
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(૯) કુમાર વિનય મદંિરના ધોરણ ૬-૭ અને ૮ના વિદ્યાથીઓ તા. ૧૭-૦૭-૨૦૧૮થી ગ્રામવિજ્ઞાન 
વિસ્તરણ કેન્દ્રની મલુાકાતે આવયા અને વિદ્યાથીઓ સાથે કાયાની ગોઠિણી કરિામા ં આિી. 
વિદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમમા ંઆિતા પ્રયોગો કરી બતાિિામા ંઆવયા તથા જરૂદરયાત મજુબ 
સગં્રહાલયના મૉડલે બનાિી વિદ્યાથીઓની સમજણ વિકસાિિામા ંઆિી. 

(૧૦) ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈની જન્મજયતંી વનવમતે્ત વિજ્ઞાન સ્તાહની ઉજિણી કરિામા ંઆિી. તા. 
૦૯-૦૮-૨૦૧૭થી તા. ૧૨-૦૮-૨૦૧૭ િરમ્પયાન વિજ્ઞાન પ્રિશાન ગોઠિિામા ંઆવ્ુ.ં જેમા ંકુમાર 
વિનય મદંિર અને સાયન્સ તલબના વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા.ં કુલ ૫૫૦ વિદ્યાથીઓ અને ૬૫ 
જેટલા વિદ્યાથીઓએ આ પ્રિશાનની મલુાકાત લીધી. વશક્ષણ વિભાગ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના 
સહયોગથી આ કાયાક્રમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

(૧૧) તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ નમાિા બાલ ઘર સાથે 3 D વપ્રષ્ન્ટિંગ અને નિી ટેતનોલોજીના સિંભામા ં
એક દિિસના તાલીમ કાયાક્રમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં લગભગ ૧૮ વશક્ષકો અન ે૨૫ અન્ય 
પ્રવતવનવધઓએ કાયાક્રમનો લાભ લીધો. 

(૧૨) કુમાર વિનય મદંિરના ધોરણ ૯ અને ૧૧ના વિદ્યાથીઓ સાથે વિજ્ઞાન વિર્ષયના પ્રયોગોનુ ંવનિશાન 
ગોઠિિામા ંઆવ્ુ.ં 

(૧૩) ધોરણ ૬-૭-૮ના વિદ્યાથીઓ માટે દિિાળી િેકેશનમા ં‘મૉડલે રૉકેરી િકાશોપ’નુ ંઆયોજન કરિામા ં
આવ્ુ.ં કુલ ૭૭ વિદ્યાથીઓએ િકાશોપમા ંભાગ લીધો. િકાશોપમા ંબાળકોએ જાતે રૉકેટ બનાિી, 
તેની ક્સ્થરતા ચેક કરી અને તનેે આકાશમા ંઉડાવયા. રૉકેટ કેટલી ઊંચાઈ પર જાય છે તનેી માપણી 
કરિાનુ ંપણ તેઓને શીખિિામા ંઆવ્ુ.ં 

(૧૪) રાઠરીય બાળ પદરર્ષિની જજલલા અને રાજ્યકક્ષાની સ્પધાાન ુ ં આયોજન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠમા ં
કરિામા ંઆવ્ુ.ં તેમા ંસહયોગી સસં્થા તરીકે તમામ પ્રકારની જિાબિારી ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ 
કેન્દ્ર ેસભંાળી સ્પધાાને સફળ બનાિી તથા સ્પધાામા ંઆિેલ ૮૦૦ જેટલા વિદ્યાથીઓ, િાલીઓ 
તેમજ વશક્ષકોને વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સગં્રહાલની મલુાકાત કરાિી. 

(૧૫) હીરાલાલ ભગિતી રસ્ટની ધોળકાની ૧૫ શાળાઓ માટે મૉડેલ રૉકેરીના િકાશોપનુ ંઆયોજન ત્રણ 
બચેમા ંગોઠિિામા ંઆવ્ુ.ં અંિાજે કુલ ૧૦૦ જેટલા ંબાળકોએ આ િકાશોપનો લાભ લીધો. જુિા 
જુિા ત્રણ સેન્ટરો પર બ ેદિિસની એિી ત્રણ બચેનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં વિદ્યાથીઓએ ખબૂ 
જ ઉત્સાહપિૂાક રૉકેટ િકાશોપમા ંભાગ લીધો. 

(૧૬) હીરાલાલ ભગિતી રસ્ટની ૧૩ શાળાના વિદ્યાથીઓએ  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના વિજ્ઞાન કેન્દ્રની 
મલુાકાત લીધી. આ વિદ્યાથીઓને ઊજાાપ્રકલપ, ગ્રથંાલય, આદિિાસી સશંોધન કેન્દ્ર, શ્રી 
મોરારજીભાઈ િેસાઈ સગં્રહાલય અને વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મલુાકાત કરાિી. કુલ ૯૫૦ વિદ્યાથીઓ 
આવયા. 

(૧૭) તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ ‘નેશનલ સાયન્સ ડ’ેની ઉજિણી કરી કુમાર વિનય મદંિર અને સાયન્સ 
તલબના ૭૦ વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાનના મૉડલે બનાવયા અને પ્રિશાન સ્િરૂપે રજૂ કયાા. લગભગ 
૧૫૦૦ જેટલા વિદ્યાથીઓ જોિા માટે આવયા. 

(૧૮) સી. એન. વિદ્યાલય, ઉસ્માનપરુા શાળા ન.ં ૨, શાહપરુ શાળા ન.ં ૮, નતૂન આિશા વિદ્યાલય 
રાયપરુ, સતં કબીર તથા ડાગં જજલલાની શાળા વશક્ષકોએ વિજ્ઞાન સગં્રહાલય અને વનિશાનમા ં
સહભાગી થયા. 
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કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ 

૧૯૧૫મા ંિણક્ષણ આદફ્રકાથી ગાધંીજી સ્િિેશ આવયા પછી ભારતમા ંઆ પહલેો આશ્રમ શરૂ કયો. આશ્રમમા ંતેઓ 
બે િર્ષા રહ્યા અને શરૂઆતથી જ તેમણે આશ્રમી જીિન માટે સત્ય, અદહિંસા, અસ્તેય, અસગં્રહ, જાતમહનેત, િહ્મચયા, 
સ્પશાભાિના, અભય, સ્િિેશી, અસ્િાિ, સિાધમા સમભાિ જેિા ંઅણગયાર વ્રતોના પાલનનો આગ્રહ રાખ્યો હતો.  આ વ્રતો 
પાળી શકે તેિા ંલોકો આશ્રમમા ંરહી શકે તેિો આગ્રહ હતો. 

 

 આ બે િર્ષાના ગાળામા ંતેમણે િેશની આઝાિી અંગે ણચિંતન અને મનન ક્ુું. તે અંગે આયોજન અને સપંકા કરી 
અદહિંસાના માગે આઝાિીની લડત આપિા સૈન્ય તૈયાર કરિા તાલીમનુ ંએક કેન્દ્ર બનાવ્ુ.ં તેથી તે િખતના ઘણાબધા 
મહાનભુાિો જેિા કે વિનોબાજી, કાકાસાહબે કાલેલકર, મામાસાહબે ફડકે, કેિારનાથજી, સ્િામી આનિં, ઇન્દુલાલ યાણજ્ઞક, 
જુગતરામ િિે િગેરેના સપંકામા ંઆવયા અને ૨૫-૩૦ની સખં્યાથી શરૂ થયેલા આ આશ્રમમા ંજોતજોતામા ં૮૦ સધુીની 
સખં્યા થઈ જતા ંઆશ્રમ નાનો પડિા લાગ્યો. તેથી આ આશ્રમને સાબરમતી ખસેડિામા ંઆવયો. 
 આમ આશ્રમનુ ંમહત્િ અને મદહમા છે. તેથી આ આશ્રમને સ્મારક બનાિિામા ંઆવયો છે. તેથી આ આશ્રમની 
મલુાકાતે અનેક લોકો આિે છે તેમ જ આશ્રમમા ંગાધંીજીએ આપેલ રચનાત્મક કાયાક્રમો સબંધંી અનેક પ્રવવૃત્તઓ અને 
કાયાક્રમો થાય છે. આશ્રમમા ંગ્રથંાલય, પ્રિશાન, રસોડાનુ ંવનિશાન, સિાધમા સમભાિ, કોમી એકતા, રતતવપત્ત િિીની સેિા, 
નઈ તાલીમ સબંવંધત અનેક કાયાક્રમો ચાલે છે. િળી આશ્રમમા ંગ્રથંાલય, ગાધંી પ્રિશાન, રસોડુ,ં ઔર્ષધબાગ વનિશાન, 
િાચનાલય અને સમગ્ર આશ્રમ સ્મારક બનીને ગાધંીજીના તપસ્િી જીિનની ઝાખંી કરાિે છે. આ આશ્રમમા ંિર્ષા ૨૦૧૭-
૧૮ િરમ્પયાન થયેલી પ્રવવૃત્તઓની આંકડાકીય માદહતી નીચે મજુબ છે : 
 

ક્રમ કાયચક્રમની વિગત બેઠકો અને સભાઓ ભાગ લેનારાઓની 
સખં્યા 

૧. વશક્ષણવિર્ષયક પ્રશ્નોની વિચારસભાઓ ૦૨ ૧૦૦ 
૨ િેિસભાની સભાઓ ૩૦ ૧૨૦૦ 
૩. મકૂબવધર કાયાક્રમ અંગેની સભાઓ ૩૦ ૨૮૦૦ 
૪. િદરઠઠ નાગદરકોની સભાઓ ૦૨ ૨૦૦ 
૫. રતતવપત્ત િિીઓની સેિાપ્રવવૃત્તઓની સભાઓ ૧૨ ૨૨૦૦ 
૬ અનાથ ્િુક જાગવૃત કાયાક્રમો-સભા ૦૧ ૧૦૦ 
૭. સ્િાતતં્ર્યસેનાનીઓની સભા ૦૧ ૧૫૦ 
૮. કુિરતી ઉપચાર, પ્રકૃવતપે્રમી પદરિારની 

સભાઓ 

૧૪ ૩૦૦૦ 

૯. ચરખાપ્રવવૃત્ત, વશક્ષણ અને વિસ્તરણ સભાઓ ૦૬ ૪૫૦ 
૧૦. ગાધંીજયતંી ઉજિણી કાયાક્રમો ૦૨ ૨૦૦૦ 
૧૧. ગાધંીવનિાાણદિન અંગ ેકાયાક્રમો ૦૨ ૧૦૦૦ 
૧૨. રાઠરીય તહિેારોની ઉજિણી કાયાક્રમો ૦૫ ૨૦૦૦ 
૧૩. રેલી – િાડંીયાત્રા, શાવંતયાત્રા અને પ્રિશાનો ૦૪ ૨૦૦૦ 
૧૫. અન્ય મલુાકાતીઓ - ૩૦૦૦ 

કુલ ૧૧૧ ૧૯૨૦૦ 
 

આ ઉપરાતં T.V. 9, દૂરિશાન, V.T.V. ચેનલો પર કોચરબ આશ્રમના કાયાક્રમ અહિેાલો તથા નિગજુરાત  
સમય અને ગજુરાત સમાચારમા ંપણ અહિેાલો પ્રગટ થયા છે. 
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સ્િ. શ્રી જાનકીદેિી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાધેંજા 
 
સકં્ષિપ્ત માહિતી : 

સ્િ. જે. જે. બજાજ વનસગોપચાર કેન્દ્ર િર્ષા 2004થી રાધંજેા ખાતે કાયારત છે. જેમા ંિાખલ થનાર િિી 
માટે આઠ સ્પેવશયલ રૂમ અને બ ેજનરલ રૂમની સાથે કુલ 22 પથારીની વયિસ્થા છે. બહનેો તથા ભાઈઓ માટે 
અલગ સારિાર કેન્દ્ર છે. િાખલ િિીઓને સિારના 6.00થી સાજંના 8.00 િાગ્યા સધુી સારિારના ભાગરૂપે 
યોગ, દફજજયોથેરાપી તેમજ પ્રાથાના સદહતની અલગ અલગ પ્રવવૃત્તઓ કરાિિામા ંઆિે છે. આ સાથે પદરસરમા ં
વનિાસ કરતા સેિકો તથા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહનેોની સારિાર માટે આરોગ્ય કેન્દ્રની 
સવુિધા પણ ઉપલબ્ધ છે.   
 
સેિક :          ડૉ. ધમેશ બી. પટેલ   (મખુ્ય ણચદકત્સક) 
                 ડૉ. ડોલીબને રાઠોડ    (સહાયક ણચદકત્સક) 
                 ગીતાબેન વયાસકર    (પદરચાદરકા) 
                 પ્રવિણભાઈ પરમાર    (્્નૂ કમ એટેન્ડન્ટ) 
                 મીનાબેન વત્રિેિી       (રસોઈ કમાચારી) 
                 રસીલા િેસાઈ          (સ્ત્રી ઉપચારક) 
                 રોદહત શભંજુી ચૌહાણ   (પરુૂર્ષ ઉપચારક)  
 
૧. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન કરિામા ંઆિેલ કામગીરી : 

 ઑગસ્ટ-2017મા ંત્રણેય પદરસરમા ંનિા િાખલ થયલે વિદ્યાથીઓનુ ંસ્િાસ્્ય-પરીક્ષણ કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
 િર્ષા િરમ્પયાન સિચરોગ વનદાન તથા સારિાર કેમ્પપનુ ં 6 િખત આયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  
 િર્ષા િરમ્પયાન બે િખત દંતક્ષચહકત્સા કેમ્પપનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  
 િર્ષા િરમ્પયાન 06 િખત ઉપાસના ખડંમા ંસ્િાસ્્ય સબંવંધત વ્યાખ્યાનોનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
 પદરસરના વિદ્યાથીઓમા ંમેલેદરયા જાગવૃત અણભયાન અંતગાત મેલેદરયા થતો અટકાિિા અંગેના જરૂરી 

પગલા ંતથા સાિચેતી અંગનેુ ંમાગાિશાન માટેનો કાયાક્રમ જુલાઈ માસમા ંયોજિામા ંઆવયો. 
 તા. 26/07/2017ના રોજ રાધંેજા સબ સેન્ટરના સહયોગથી િાહોિ તથા પચંમહાલ જજલલાના િરેક 

વિદ્યાથીઓનો મેલેદરયા ટેસ્ટ કરિામા ંઆવયો તથા સેિકો માટે ડાયાણબટીસનુ ંપરીક્ષણ કરિામા ંઆવ્ુ.ં 
 તા. 22/8/2017ના રોજ રૂપાલ પી.એચ.સી. તથા ગાધંીનગર મેદડકલ કૉલેજના ઇન્ટના ડૉતટરોના 

સહયોગથી સ્િાઈન ફ્્ ુઓરીએન્ટેશન અંગેનો પ્રોગ્રામ કયો. 
 િર્ષા િરમ્પયાન કુલ 11 રુ્કડીઓ કેન્દ્રની મલુાકાતે આિી. તેમને કુિરતી ઉપચારનુ ંમહત્િ સમજાવ્ુ.ં 
 કેન્દ્રમા ં સાજંની પ્રાથાના િરમ્પયાન જૂથચચાા તથા 100થી પણ િધારે િખત સ્િાસ્્ય સબંવંધત 

વયાખ્યાનોનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં ઉપરાતં િિીઓને મનગમતી પ્રવવૃત્તઓનુ ંપણ આયોજન 
કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 

 િર્ષા િરમ્પયાન આરોગ્ય કેન્દ્રમા ંકુલ 1903 દદીઓની તપાસ કરી એલોપથી સારિાર આપિામા ંઆિી. 
ઉપરાતં 15 વિદ્યાથીઓને ઇમરજન્સી સારિાર આપિામા ંઆિી. 
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૨. િર્ષચ  2016થી 2018 દરમ્પયાન  સારિાર  લીધેલ દદીઓની  વિગત : 

 ક્રમ          િર્ષચ               દાખલ દદી   બિારના દદી 
   પરુુર્ષ    સ્ત્રી    કુલ 

  1      2016-17     110    122   232          120 

  2      2017-18      85    107   192          117 

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન આપિામા ંઆિેલ મખુ્ય સારિારની વિગત 
સારિાર ભાઈઓ બિનેો 

ફૂલ બોડી મસાજ 250 333 
નગોડ શેક 81 109 
બક્સ્ત 166 207 
ફૂલમડબાથ 60 66 
સ્ટીમબાથ 617 630 
વશરોધારા 39 57 

૩. રોગ મજુબ દદીઓની સખં્યા  (2017-18) : 
 નબંર                           રોગનુ ંનામ      દદીની સખં્યા 

1. મેિસ્િીતા 23 
2. િા સબંવંધત રોગો, સ્ના્નુા રોગો  46 
3. ડાયાણબટીસ 26 
4. હ્યિયરોગ, હાઈ બી.પી. 22 
5. કરોડરજ્જુને લગતા રોગો 28 
6. કીડની તથા પ્રોસ્ટેટ સબંવંધત બીમારી 01 
7. શરીરશદુ્વદ્ધ 07 
8. અપચો, કબજજયાત, પેટના રોગો 14 
9. માઈગ્રેન, ડીપે્રશન (મગજ સબંવંધત રોગો) 05 
10. ચામડીના રોગો 07 
11. લકિા (પેરાણલવસસ) 02 
12. કફ, શરિી, ફેફસાનંા રોગો 03 
13. થાઇરોઇડ તથા હોમોનને લગતી બીમારીઓ 08 

 કુલ 192 
૪. અન્ય કામગીરી : 

 સિારે 7.00થી 8.00 િરમ્પયાન િિીઓને વનયવમત યોગ તથા સાજંે 7.00થી 8.00 િરમ્પયાન વનયવમત 
પ્રાથાના કરાિિામા ંઆિે છે. 

 તા. 24/07/2017ના રોજ વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહનેોની યોગ માટે ટીમ તૈયાર કરી યોગ શીખિિાનુ ં
શરૂ ક્ુું. 

 તા. 22/01/2018થી 23/01/2018 િરમ્પયાન રોજ એમ.બી.એ. પ્રથમ િર્ષા અને બી.એ. તતૃીય િર્ષાના 
વિદ્યાથી ભાઈ-બહનેો માટે સાજંે 5.00થી 7.00 િરમ્પયાન યોગ અને મેદડટેશન વશણબરનુ ંઆયોજન 
કરિામા ંઆવ્ુ.ં જેમા ંગાધંીનગરથી અવમતભાઈ િિેએ તેમની ટીમ સાથે ઉપક્સ્થત રહી વશણબરનુ ં
સચંાલન ક્ુું હત ુ.ં  

 કેન્દ્રની પાછળની ખલુલી જગ્યામા ંિિીઓ માટે શાકભાજીનુ ંિાિેતર કરિામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં આ ઉપરાતં 
લીલી ચા, નગોડ, તલુસી, ફૂિીનો, પાલક તથા ઘઉંના જિારા ઉગાડિામા ંઆવયા હતા. 
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પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર, સાદરા 
 પહરચય :– 

પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રનુ ં૧૯૬૩થી ગજુરાત સેિા સઘં, અમિાિાિ દ્વારા સચંાલન થતુ ંહત ુ.ં સન ે
૧૯૬૮થી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સચંાલન કરિામા ંઆિે છે. પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાિરા લોકશાહી 
વિકેન્દ્રીકરણના ધ્યેયને અનરુૂપ ગ્રામ-નગર કક્ષાએ આિશા િહીિટ, ગ્રામ નિવનમાાણ અને ગાધંીજીની 
ગ્રામસ્િરાજની ભાિનાને મવૂતિમતં કરી શકે તેિા પિાવધકારીઓ અને પાયાના કમાચારીઓને તાલીમ આપિાનુ ં
કાયા કરે છે. 
 સેિકોની માહિતી : 
 શ્રી તેજસકુમાર ઠાકર (આચાયા) 
 શ્રી ભરતકુમાર પટેલ  (અધ્યાપક) 
 શ્રી શૈલેન િાઘલેા (અધ્યાપક) 
 શ્રી સખુિેિવસિંહ ઝાલા (વસ. કારકનૂ કમ દહસાબનીશ) 
 શ્રી ણગરીશકુમાર રાણા (સેિક) 
 શ્રી દકરણકુમાર િેસાઈ (સેિક) 
 શ્રી પ્રભલુાલ ઔદિચ્છય (રસોડા મહારાજ) 
 શ્રી મહશેભાઈ ચૌહાણ (રસોયા મિિનીશ) 

 મિમેાન વ્યાખ્યાતા : 
૧.  શ્રી મહને્દ્રભાઈ પટેલ (વનવતૃ્ત તા.વિ. અવધકારી) 
૨. શ્રી કાક્ન્તભાઈ પટેલ (વનવતૃ્ત મામલતિાર) 
૩. શ્રી યાકુબભાઈ મનસરુી (વનવતૃ્ત તલાટી)  
૪. શ્રી િી.આર. રાજગોર (વનવતૃ્ત દહસાબી અવધકારી) 
૫. શ્રી ઇન્દ્રિિનભાઈ પટેલ (વનવતૃ્ત તલાટી)  
૬. શ્રી જદુિીરવસિંહ ગોદહલ (વનવતૃ્ત મ.વિ. અવધકારી) 
 

 મખુ્ય પ્રવવૃિઓ :– 
 તા. ૨૪-૪-૨૦૧૭થી તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૭ સધુી અરિલલી અને સાબરકાઠંા જજલલાના કુલ ૩૬ ગ્રામ 

પચંાયતમતં્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  
 તા. 0૭-0૭-૨૦૧૭ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમા ં ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા,                       

ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ, ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા, શ્રી તજેસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા. સમગ્ર 
કાયાક્રમનુ ંઆયોજન અને સચંાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

 તા.0૮-0૮-૨૦૧૭થી તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭ સધુી આણિં, િાહોિ અને પચંમહાલ જજલલાના કુલ ૩૮ ગ્રામ 
પચંાયતમતં્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  

 તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાનો સમાપન કાયાક્રમ ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ 
ખાતે યોજાયો. કાયાક્રમમા ંમખુ્ય મહમેાન તરીકે શ્રી ઉત્તમભાઈ પટેલ, રસ્ટીશ્રી, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ,                     
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ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ંઆયોજન અને 
સચંાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

 તા. ૨૪-૧૦-૨૦૧૭થી તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૮ સધુી અરિલલી, મહસેાણા, િાહોિ અને પચંમહાલ જજલલાના 
કુલ ૪૧ ગ્રામ પચંાયતમતં્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  

 તા. 0૬-0૧-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમા ં ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ, સયંોજક, 
મહાિેિ િેસાઈ સમાજસેિા સકુંલ, અમિાિાિ,  ડૉ. ઉર્ષાબહને ઉપાધ્યાય, ગજુરાતી વિભાગ, ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, ડૉ.પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા, વિભાગીય અધ્યક્ષ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત 
વિભાગ, સાિરા, તબીબી અવધકારી ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો 
હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ંઆયોજન અને સચંાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામા ંઆવ્ુ.ં 

 તા. ૧૬-0૧-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ સધુી ખેડા, પચંમહાલ, બનાસકાઠંા અને આણિં જજલલાના 
કુલ ૪૧ ગ્રામ પચંાયતમતં્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ુ.ં  

 તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમા ંઅધ્યક્ષ તરીકે ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના 
કુલસણચિ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, મખુ્ય મહમેાન તરીકે ગાધંીનગરના જજલલા વિકાસ અવધકારીશ્રી 
િેસાઇ સાહબે, બોપલ સસં્કાર ધામના રસ્ટીશ્રી ડો. આર.આર. શાહ ઉપક્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસગંે તેમણ ે
વિવશઠટ માગાિશાન પરંુૂ પાડ્ુ ંઅને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાા. કાયાક્રમમા ંસકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, સાિરાના વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી વનણખલભાઈ ભટ્ટ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત 
વિભાગ, સાિરાના વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા અને પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના 
આચાયાશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, સેિકવમત્રો  તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા.   

 
િર્ષા િરમ્પયાન એન.એસ.એસ.ના કાયાક્રમ અવધકારીઓ માટે િસ (૧૦) તાલીમ વશણબર યોજાઈ. 

જેમા ંકુલ  ૩૭૧ કાયાક્રમ અવધકારીઓએ ભાગ લીધો. જેની સમગ્ર કામગીરી સભંાળી.  
 
િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ તાલીમ િગોના તાલીમાથીઓ માટે પે્રરણાપ્રિાસનુ ંઆયોજન કરિામા ં

આવ્ુ.ં જેમા ંપયાાિરણ વશક્ષણ સસં્થાન - સઘુડ, સાબરમતી આશ્રમ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, રાજ્ય 
સસંાધન કેન્દ્ર (SRC), કોચરબ આશ્રમ,  આદિિાસી તાલીમ અને સશંોધન કેન્દ્ર, મોરારજી િેસાઈ સગં્રહાલય 
અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રથંાલય, “િાત્સલય” ઘરડાઘંર, રેડ ક્રોસ સોસાયટી તથા જૂના િાડજ િગેરે સ્થળોની 
તાલીમાથીઓએ મલુાકાત લીધી અને બીજા એક દિિસના પે્રરણાપ્રિાસમા ંકુઠઠ સેિા યજ્ઞ, રાજેન્દ્રનગરમા ં
શ્રી સભુાર્ષભાઈ ઠક્કર દ્વારા તાલીમાથીઓને માગાિશાન આપિામા ંઆવ્ુ.ં  ગજુરાત તેમજ ભારતની શે્રઠઠ 
ગ્રામપચંાયતનો પરુસ્કાર પ્રા્ત કરનાર સાબરકાઠંા જજલલાના તલોિ તા્કુાના પુસંરી તેમજ ગાધંીનગર 
જજલલાના કલોલ તા્કુાના પ્રતાપપરુા ગામની  મલુાકાત લીધી. કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વનસગોપચાર કેન્દ્ર, 
રાધેંજાની મલુાકાત લીધી. િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયલે પાયાના તાલીમ િગોની તાલીમાન્ત પરીક્ષા ગાધંીનગર 
જજલલા પચંાયત દ્વારા લેિામા ંઆિેલ છે અને વિકાસ કવમશનર કચેરી, ગાધંીનગર દ્વારા જાહરે કરાયેલ 
તાલીમાન્ત પરીક્ષાનુ ંસાિરા તાલીમ કેન્દ્રનુ ંપદરણામ સો (૧૦૦ %) ટકા આિેલ છે. 
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 અન્ય પ્રવવૃિઓ :– 

 પચંાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાિરા તથા િલડા વિઝન ઇષ્ન્ડયા - A.D.P. ભરૂચના સં્ તુત ઉપક્રમે SHG 
જૂથો માટે ત્રણદિિસીય િહીિટી (રેકોડા કીવપિંગ) અને પ્રવવૃત્ત આયોજન અંગેની તાલીમ                                
તા. ૧૨-0૯-૨૦૧૭થી  ૧૪-0૯-૨૦૧૭ સધુી યોજાઈ, જેમા ં૫૮ તાલીમાથી ભાઈ-બહનેોએ ભાગ લીધો. 
 

 િર્ષા િરમ્પયાન સસંિીય સણચિોના તાલીમ કેન્દ્ર, દિલહી દ્વારા મોકલિામા ંઆિલે નિ ટીમોની કુલ ૪૧૪ 
વયક્તતઓએ સસં્થા મલુાકાત દ્વારા ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવવૃત્તઓનો પદરચય કરાવયો. 
 

 સને ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન તાલીમ લીધેલ તાલીમાથીની વિગત 
 

અ.ન.ં  તાલીમિગચનો પ્રકાર  કુલ િગોની 
સખં્યા  

તાલીમાથીઓની 
સખં્યા  

૧ પચંાયતમતં્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા  
(૭૫ દિિસ)  

૪ ૧૫૬ 

      કુલ  ૪ ૧૫૬ 
 
 

માચચ ૨૦૧૮ સધુી તાલીમ પામેલ પદાવધકારીઓ અને કમચચારીઓ 
 

અ.ન.ં  તાલીમિગચનો પ્રકાર  કુલ િગોની 
સખં્યા  

તાલીમાથીઓની 
સખં્યા  

૧ પચંાયતમતં્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)  ૮૦ ૩૫૫૦ 
૨ પચંાયતમતં્રીઓના ઓપિગા (૨૧ દિિસ)  ૧૫૯  ૬૫૩૯  
૩ પચંાયતમતં્રીઓના ઓપિગા (૧૪ દિિસ)  ૮૯  ૧૫૫૯ 
૪ સરપચંોના સસં્થાકીય િગા (૭ દિિસ)  ૪  ૧૨૫  
૫ સરપચં, ઉપસરપચં વત્રદિિસીય િગા  ૪૧  ૨૬૪૦  
૬ મહસેલૂી તલાટી પિૂાસેિા તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ) ૬ ૩૪૦  
 (માચા ૨૦૧૮ સધુીના આંકડા પ્રમાણે) કુલ  ૩૭૯ ૧૪૭૫૩ 
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કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કેન્ર – અંભેટી જજ-િલસાડ 

૧. સ્થાપના િર્ષચ : ૧૯૯૨ 

૨. કેન્રનો પહરચય - (સ્થાપનાના કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અન ેતે સમયનો હતે)ુ : 

 સ્થાપનાના કારણો-કૃવર્ષ વિર્ષયક નવિન તાવંત્રકતાઓને આ વિસ્તારના ખડેતૂો અપનાિતા થાય અને 
ખેડતૂોનુ ંખતે ઉત્પાિન િધે. જેના પદરણામ સ્િરૂપે લોકોનુ ંજીિનધોરણ સધુરે. 

 વિસ્તાર – સમગ્ર િલસાડ જજલલો 
 સ્થાપકો – ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ 

 હતે ુ– િલસાડ જજલલાના આદિિાસી અને પછાત વિસ્તારના લોકોનો વિકાસ.  
૩. સેિકોની વિગત : 

ક્રમ નામ િોદ્દો કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર 

૧. રાજેન્દ્રવસિંહ એફ. ઠાકોર વનયામક વનયામકની જિાબિારી 
૨. કમલેશભાઇ એ.પટેલ  વિર્ષયવનઠણાત )પાક સરંક્ષણ(  પાક સરંક્ષણની જિાબિારી 
૩. અરવિિંિભાઇ આર. પટેલ વિર્ષયવનઠણાત )વિસ્તરણ(  વિસ્તરણકાયાની જિાબિારી 
૪. લણલતકુમાર ટી. કપરુ વિર્ષયવનઠણાત  )વિજ્ઞાનજમીન(  જમીનવિજ્ઞાનની જિાબિારી 
૫. વમતેશકુમાર એમ. ગજ્જર વિર્ષયવનઠણાત )વિજ્ઞાનસસ્ય(  સસ્યવિજ્ઞાનની જિાબિારી 
૬. પે્રમીલાબહને આર. આહીર તાલીમ મિિનીશ (ગહૃવિજ્ઞાન) ગહૃવિજ્ઞાન અંગેની જિાબિારી 
૭. પ્રકાશકુમાર જે. જોર્ષી તાલીમ મિિનીશ (કૃવર્ષ ઇજનેરી) કૃવર્ષ ઇજનેરીની જિાબિારી 
૮. બા્ભુાઈ એમ. પટેલ તાલીમ મિિનીશ (પશપુાલન) પશપુાલન વિર્ષયની જિાબિારી 
૯. પરેશભાઈ આર. પટેલ ફામા મેનેજર ફામાની જિાબિારી 
૧૦. ણચિંતન ડી. પટેલ એકાઉન્ટન્ટ એકાઉન્ટની જિાબિારી 
૧૧. વિનોિકુમાર બી. પટેલ સ્ટેનો -કમ-દહસાબનીશ  સ્ટેનો -કમ-દહસાબનીશની જિાબિારી  

૧૨. રમેશભાઈ ડી. રોદહત ડ્રાઇિર ડ્રાઇિરની જિાબિારી 
૧૩. હરીદક્રઠણા જી. િાળંિ ડ્રાઇિર ડ્રાઇિરની જિાબિારી 
૧૪. અશોકકુમાર આર. પટેલ પટાિાળા પટાિાળાની કામગીરી 

૪. મખુ્ય પ્રવવૃિઓ : 
૪.૧ તાલીમ  

ક્રમ સિયોગીઓ તાલીમ સખં્યા ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિનેો કુલ 

૧. ખેડુત ભાઇઓ-બહનેો  ૫૭ ૯૧૦ ૮૫૦ ૧૭૬૦ 

૨. ્િુાઓ ૦૨ ૩૬ ૨૦ ૫૬ 

૩. વિસ્તરણ કાયાકરો ૦૭ ૧૯૦ ૩૨ ૨૨૨ 

૪.૨ સિંોધન  

૪.૨.૧ ખેડતૂના ખેતરે સિંોધન (OFT) 

 

ક્રમ મખુ્ય વિર્ષય સખં્યા ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિનેો કુલ 

૧. પાક ઉત્પાિન ૦૩ ૨૫ -- ૨૫ 
૨. પાકસરંક્ષણ ૦૨ ૨૫ -- ૨૫ 
૩. જમીનવિજ્ઞાન ૦૨ ૧૦ -- ૧૦ 
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૪. પશપુાલન ૦૧ -- ૨૦ ૨૦ 
 કુલ ૦૮ ૬૦ ૨૦ ૮૦ 

 

૪.૨.૨ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રમા ંસિંોધન 
(૧)  ડાગંરની સધુારેલ જાતોની સાથે સકંર જાતોની સરખામણી  
(૨) િાલ પાકની િધ ુઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી 
(૩)  શક્કદરયાની િધ ુઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી 
(૪)  નીલણગદરની િધ ુઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી 
(૫) બહુિર્ષાા્ ુઘાસચારાની િધ ુઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી 
૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવવૃિઓ  

ક્રમ મખુ્ય પ્રવવૃિઓ સખં્યા ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિનેો કુલ 

૧. ક્ષેત્રીય દિિસ ૧૦ ૬૨૧ ૩૮૭ ૧૦૦૮ 

૨. દકસાન ગોઠઠી ૨૧ ૩૫૦ ૧૫૪ ૫૦૪ 

૩. પાક પદરસિંાિ ૧૩ ૧૩૨૪ ૬૨૬ ૧૯૫૦ 

૪. જમીન તદુંરસ્તી કેમ્પપ ૦૩ ૧૦૪ ૪૩ ૧૪૭ 
૫. કૃવર્ષમેળા/વશણબર/ ૨૯ ૨૫૪૦ ૨૮૫૦ ૫૩૯૦ 

૫.  િામચ વિભાગ 
૫.૧ િામચ ઉત્પાદન  

ક્રમ પાક કુલ ઉત્પાદન (ક્તિ.) કુલ િેચાણ 

(ક્તિ.) 
આિક રૂ. વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગ 

મા ંઆપેલ જ્થો 
૧. ડાગંર ૧૩૭.૨૦ ૭૭.૨૦ ૨૩૧૬૦૦ -- 

૨. શેરડી ૨૩૪૦ ૧૦૯૦ ૪૯૦૫૦૦ -- 

૩. મગ ૧.૨૦ ૧.૨૦ ૧૨૦૦૦ -- 

૪. િાલ ૦.૨૬ ૦.૨૬ ૭૮૦૦ - 
  ૫.૨ સજીિ ખેતી  
(૧)  આંબા કલમો - ૨૫૦ ઝાડ 

(૨) શેરડી – ૧.૦ એકર 

૫.૩ ગૌિાળા વિભાગ  

ગાયોની 
સખં્યા 

દુધાળ કુલ દૂધ ઉત્પાદન કુલ દૂધ િેચાણ દૂધ િેચાણ આિક અન્ય આિક કુલ આિક 

૦૭ ૦૫ ૯૧૨૫ ૯૧૨૫ ૩,૧૯,૦૦૦ ૧૫,૦૦૦ ૩,૩૪,૦૦૦ 

         ૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ  
ક્રમ પાક કુલ ઉત્પાદન કુલ િેચાણ આિક રૂ. 

૧. શાકભાજી રોપા ૧૮૮૦૦૦ નગં ૧૮૮૦૦૦ નગં ૧૩૧૬૦૦ 
૨. સરગિાના રોપા ૧૫૦૦ નગં ૧૫૦૦ નગં ૧૮૦૦૦ 
૩. શક્કદરયાના  રોપા ૯૦૦૦૦ રુ્કડા ૯૦૦૦૦ રુ્કડા ૪૫૦૦૦ 
૪. ઘાસચારાના ઝડીયા ૧૦૨૪૦૦ નગં ૧૦૨૪૦૦ નગં -- 

 
૫.૫ હરિોલલ્િિંગ િંડ ( ઑહડટ  હરપોટચ  આધાહરત ) 

ઉઘડતી વસલક રૂ. િાવર્ષિક આિક રૂ. િાવર્ષિક ખચચ રૂ. બધં વસલક રૂ. 

૮૧,૦૨,૫૮૨ ૧૩,૯૯,૪૬૪ ૧૫,૬૮,૫૬૦ ૭૯,૩૩,૪૮૬ 
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૬. પ્રકાિન : 

૬.૧ પ્રકાિન ની વ્યક્તતગત વિગતો:  
ક્રમ લેખકનુ ંનામ લેખનુ ંમથાળં સામવયકનુ/ંપસુ્તકનુ ં નામ 

૧. M. M. Gajjar,  R. F. Thakor  Success story- Scientific cultivation 
of improved chickpea var- PKV-2 

(Kabuli) 

Krushi jagaran  June 2017 

૨. M. M. Gajjar,  R. F. Thakor Scientific cultivation of kharif 
groundnut 

Krushi jagaran  July, 2017 

૩. A. R. Patel, K. A. Patel , L. T. 
Kapur, R. F. Thakor  

Scientific cultivation of indian bean Krishi Vigyan Aug, 2017 

૪. L. T. Kapur; R.F.Thakor 

A.R.Patel, K. A. Patel  

Azolla - A wonderful experience of 

eco-friendly fertilizer in paddy 

Intensive Agriculture  

March,2017 

૫. M. M. Gajjar, R .F. Thakor Dangarni Kheti - Samruddhini kedie Krushi jagaran  Aug. 2017 

૬. A. R. Patel ,K. A. Patel , L. T. 
Kapur, R. F. Thakor  

Banana bunch cover Krishi Vigyan- Dec.-2017 

૭. K. A. Patel, R. F. Thakor Fruitfly Trap – An eco- friendly tool 

to enhance the quality of mango 

Published in book  entitled 
Symbols of Success - Pathways 

to Prosperity  By  ICAR  2017 

૮. K. A. Patel, R. F. Thakor Falmakhi Trap - Aam ki gunvatta 
badhane ke liye paryavaran anukul 

sadhan 

ATARI,  Jodhpur   Annual 

publication 2016-17 

૬.૨ પ્રકાિનની િગીકૃત વિગતો :  
ક્રમ વિગત સખં્યા 
૧. સશંોધન પત્ર ૦૨ 
૨. પો્્લુર આટીકલ ૦૮ 
૩. માદહતી પવત્રકા ૦૬ 
૪. ન્્ઝુ લેટર ૦૨ 

૭. અન્ય નાણાકીય  અનદુાન  અને તે અંતગચત થયેલી પ્રવવૃિઓ : -- 
   વનકરા પ્રોજેતટ અંતગાત ૬.૬૦ લાખના અનિુાનથી પ્રોજેતટ હઠેળના ંત્રણ ગામોમા ંવિવિધ પ્રવવૃત્તઓ    

કરિામા ંઆિી. 
૮.  ખેડતૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ  થયો િોય તેિા કાયચક્રમો  : 
 અગ્ર િરોળ વનદિચનો – વિવિધ પાકોમા ંિધ ુઉત્પાિન આપતી જાતો અને તાવંત્રકતાઓના વનિશાન થકી 

એકમ વિસ્તારમા ંપાક ઉત્પાિનમા ંિધારો. 
 રોજગારલિી તાલીમ કાયચક્રમો – આદિિાસી મદહલાઓ રોજગારલક્ષી તાલીમ દ્વારા િધારાની આિક 

મેળિતા થયા. 
 કુદરતી સસંાધનોનો કાયચિમ ઉપયોગ – વનકરા પ્રોજેતટ હઠેળ ખેત તલાિડી, બાયોગેસ, ઘાસચારાની 

જાતો જેિી તાવંત્રકતાઓને ખેડતૂો અપનાિતા થયા 
 સેન્રીય ખેતી પ્રચાર-પ્રસાર – ખેડતૂો સેન્દ્રીય ખેતી પ્રત્યે જાગતૃ થઇ જૈવિક ખાતરો, િમી કમ્પપોસ્ટ, 

અઝોલા, જીિામતૃનો ઉપયોગ કરતા થયા. 
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કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કેન્ર, દેથલી, ખેડા 
૧. સ્થાપના િર્ષચ : ૨૦૦૫ 
ર. કેન્રનો પહરચય :  
 કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર એ એક ખેતીવિર્ષયક થયેલ સશંોધનોનુ ં વિવિધ વિર્ષયોના વનઠણાતોની મિિથી 
વિસ્તરણ કરતુ ંખેડા જજલલાનુ ંએક માત્ર કેન્દ્ર છે, જેનુ ંસચંાલન ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ કરે છે. જેની નાણાકીય 
જિાબિારી િેશની સિોચ્છચ કૃવર્ષ સસં્થા આઈ. સી. એ. આર., એણગ્રકલચરલ ટેતનોલોજી એપ્્લકેશન દરસચા 
ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ (અટારી) દ્વારા થાય છે. સશંોધન કેન્દ્રોએ કરેલા ંસશંોધનો (ભલામણો) જજલલા કક્ષાએ કેટલા અનકુળૂ 
છે તેને ચકાસિાનુ ંઅને તે ખેડતૂવમત્રો સધુી પહોંચાડિાનુ ંઅગત્યનુ ંકામ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કરિામા ંઆિે 
છે. જેના માટે કેન્દ્રના િૈજ્ઞાવનકો ખેડતૂોને તાલીમ આપ ેછે, ખેડતૂોના ખેતરે વનિશાનો ગોઠિે છે અને સશંોધન 
આધાદરત ભલામણોની ખેડતૂોના ખેતરે ચકાસણી કરે છે. ખેડતૂોને જરૂદરયાત પ્રમાણ ેતાલીમ આપિી એ કેન્દ્રનો 
મખુ્ય હતે ુછે.  
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રની કામગીરીના ંકેન્રક્ષબિંદુઓ : 
(૧) નિી જાત, સકંણલત પોર્ષણ વયિસ્થાપન, સકંણલત રોગ-જીિાત વયિસ્થાપન અપનાિીને ડાગંર, 

દિિેલા, ઘઉં, ચણા અને મગના પાકમા ંઉત્પાિન િધારવુ.ં 
(૨) સકંણલત પોર્ષણ વયિસ્થા અને સકંણલત રોગ-જીિાત વયિસ્થાપન અપનાિીન ેરીંગણ, કારેલા અને 

ણગલોડામા ંઉત્પાિન િધારવુ.ં 
(3) ખોરાક અને ઘાસચારા પ્રબધંન દ્વારા દૂધાળંુ પશઓુની ઉત્પાિકતા િધારિી. 
(૪) ગહૃિાદટકાને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 
(૫) લીલો પડિાશ, છાણણયા ખાતર અને સમતોલ ખાતરનો ઉપયોગ કરી જમીનની ફળદ્રપુતા િધારિી. 
(૬) સજીિ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 
૩. સેિકોની વિગત : 

નામ િોદ્દો કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર 
ડૉ. પી. કે. શમાા િદરઠઠ િજૈ્ઞાવનક અને િડા કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રનુ ંસચંાલન  
શ્રી એ. બી. પરમાર વિર્ષયવનઠણાત (પાકસરંક્ષણ) અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડતૂના ખેતરે 

ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષતે્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત 
તાલીમો, રોગ-જીિાત ચકાસણી એકમ, અન્ય વિસ્તરણ 
કાયાક્રમો.  

ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત વિર્ષયવનઠણાત (પશપુાલન) અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડતૂના ખેતરે 
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષતે્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત 
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, ગૌશાળાની 
વનભાિણી.  

શ્રી એમ. કે. ચૌધરી વિર્ષયવનઠણાત (બાગાયત) અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડતૂના ખેતરે 
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષતે્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત 
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, સીડ હબને લગતા ં
કાયો.  

શ્રી એસ. ્.ુ ઝાલા વિર્ષયવનઠણાત (સસ્યવિજ્ઞાન) અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડતૂના ખેતરે 
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષતે્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત 
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, ણબયારણ ઉત્પાિન 
કાયાક્રમો.  

શ્રી શોભના એચ. પટેલ તાલીમ મિિનીશ (ગહૃવિજ્ઞાન) અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય 
તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો  
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નામ િોદ્દો કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર 
શ્રી ્.ુ એચ. ગોદહલ તાલીમ મિિનીશ (કમ્પ્્ટૂર) કમ્પ્્ટૂર કાયો, િાવર્ષિક અહિેાલો, િબે ડીઝાઇનીંગ, 

ઇનિડા-આઉટિડા.  
શ્રી પી. જે. બાિસ્કર કચેરી અવધક્ષક કમ દહસાબનીશ  એકાઉન્ટન ેલગતી સમગ્ર કામગીરી.  
શ્રી પી. એચ. પટેલ ફામા મેનેજર ફામા ઉત્પાિન, ફામા સ્ટોક, ણબયારણ ઉત્પાિન.  
શ્રી ડી. એમ. ચૌહાણ સ્ટેનોગ્રાફર કોમ્પ્્ટુર કાયો, િાવર્ષિક અહિેાલો, કાયાાલયને લગતી 

ખરીિી, ખેડતૂ વનિાસ, કાયાાલય સ્ટોક, સીડ હબ અન ે
એફ.એલ.ડી.-ઓ.એફ.ટી. સ્ટોક વનભાિણી.  

શ્રી બી. એ. નાયક ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક િાહન સચંાલન તથા વનભાિણી.  
શ્રી એસ. એચ. ખદડયા ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક િાહન સચંાલન તથા વનભાિણી. 
શ્રી ડી. એમ. સોનાર સહાયક સ્ટાફ કાયાાલય દ્વારા સોંપિામા ંઆિતી કામગીરી. 
શ્રી બી. પી. પરમાર સહાયક સ્ટાફ કાયાાલય દ્વારા સોંપિામા ંઆિતી કામગીરી. 

૪. મખુ્ય પ્રવવૃિઓ : 
૪.૧ તાલીમ :  

ક્રમ સિયોગીઓ 
તાલીમ 

સખં્યા 
ભાગ લેનાર 

ભાઈઓ 

ભાગ લેનાર 

બિનેો 
કુલ 

૧. સસ્યવિજ્ઞાન  ૦૭ ૧૬૫ ૦૨ ૧૬૭ 

૨. બાગાયત   ૦૪ ૮૨ ૦૮ ૯૦ 

૩. પશપુાલન ૦૭ ૮૮ ૬૮ ૧૫૬ 
૪. ગહૃ વિજ્ઞાન ૦૨ ૦૧ ૮૨ ૮૩ 
૫. પાકસરંક્ષણ ૦૯ ૨૦૬ ૨૭ ૨૩૩ 
૬. જમીનવિજ્ઞાન ૦૭ ૧૪૭ ૨ ૧૪૯ 
૭. પ્રાયોજજત તાલીમો ૦૫ ૧૩૨ ૩ ૧૩૫ 

કુલ ૪૧ ૮૨૧ ૧૯૨ ૧૦૧૩ 
 

૪.ર સિંોધન : 
૪.ર.૧ ખેડતૂોના ખેતરે સિંોધન (ઓ.એિ.ટી.) : 

 (૧) ચણામા ંવપયત આપિાના ચોક્કસ સમયની ઓળખ (વપયત વ્યિસ્થાપન) : 
      ખેડા જજલલાના ખેડતૂો વશયાળામા ંડાગંરની કાપણી પછી સગં્રદહત ભજેમા ંચણાનુ ંિાિેતર કરે છે.  

વપયતની પરૂતી સગિડ હોિા છતા ંખેડતૂો ચણામા ંિાિણી પછી વપયત આપતા નથી. જ્યારે                               
્વુનિવસિટી દ્વારા ચણામા ંત્રણ વપયત આપિાની ભલામણ છે (ડાળી અિસ્થા, ફૂલ અિસ્થા અન ે
પોપટાના વિકાસની અિસ્થા). પરંત ુ વપયત આપિાથી ચણાના છોડ પીળા પડી સકુાઈ જતા 
હોિાથી એકમ વિસ્તારમા ંછોડની સખં્યા જળિાતી ન હોિાથી અંતે ઉત્પાિનમા ંઅસર થાય છે. 

      ટી-૧ : ખેડતૂની માિજત (ણબનવપયત) 
      ટી-ર : ્વુનિવસિટીની ભલામણ (કટોકટીની અિસ્થા) 
   (ડાળી અિસ્થા, ફૂલ અિસ્થા,  પોપટા વિકાસની અિસ્થા) 
      ટી-૩ : (અ) ફતત ડાળી અિસ્થાએ  
   (બ) ફતત ફૂલ અિસ્થાએ 
 અિલોકન : 
 (૧)  છોડની સખં્યા (૩૦ દિિસે અને કાપણી સમયે)/ચો.મી. 
 (ર)  નકુસાન પામેલ છોડની સખં્યા (િરેક વપયત પછી) 
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 (૩)  છોડની ઊંચાઇ (કાપણી સમયે) 
 (૪)  પોપટાની સખં્યા / છોડ 
 (પ)  ૧૦૦ િાણાનુ ંિજન 
 (૬)  કુલ ઉત્પાિન / હ.ે 
 ખેડતૂોની સખં્યા : ૬ 
 પહરણામ (િર્ષચ – ૨૦૧૬-૧૭) : 

માિજત 
છોડની 
સખં્યા/ 
સ્કે.મી. 

ઉત્પાદન 
(કવિ./િ.ે) 

આિક 
(રૂ.) 

ખચચ 
(રૂ.) 

ચોખ્ખો 
નિો 
(રૂ.) 

ખેડતૂની માિજત (ણબનવપયત) ૭૪ ૧૧૩૨ ૬૬૭૮૮ ૧૭૩૪૦ ૪૯૪૪૮ 
્વુનિવસિટીની ભલામણ  
(કટોકટીની અિસ્થા) 

૬૭ ૧૧૬૮ ૬૮૯૧૨ ૧૮૧૮૦ ૫૦૩૭૨ 

(અ) ફતત ડાળી અિસ્થાએ 
(બ) ફતત ફૂલ અિસ્થાએ 

૭૩ ૧૩૪૬ ૭૯૪૧૪ ૧૮૫૧૦ ૬૦૯૦૪ 

 પાકની પદરક્સ્થવત (૨૦૧૭-૧૮) : પાક ઊભો છે. 
 (૨) ક્ષગલોડીમા ંિળમાખીના વ્યિસ્થાપન માટે નરમાખીની નાિ તકનીક (મેટ) અને ઝેરી પ્રલોક્ષભકા 

તકનીક(બેટ)ની અસરકારકતાની ચકાસણી :  
         ણગલોડીની ખેતી કરતા ખેડતૂોની સામે ફળમાખીનુ ંઉપદ્રિ એક મોટી સમસ્યા છે. ખેડતૂો  ફળમાખીના ં

વયિસ્થાપન માટે નરમાખીની નાશ તકનીક(મેટ બ્લોક)નો ઉપયોગ આખી ઋત ુિરમ્પયાન ફતત એક જ 
િખત કરે છે. જ્યારે મેટ બ્લોક ત્રણ મદહના પછી સારી રીત ેકામ કરતી નથી. તનેા લીધે ફળમાખીનુ ંઉપદ્રિ 
ધીમે-ધીમે િધી જાય છે. જેની ઉત્પાિન પર માઠી અસર થાય છે. 
ટી-૧ :     ખેડતૂની પ્રણાલી  ૮ મેટ બ્લોક / હતેટર 

 ટી-ર : ભલામણ પ્રમાણે  ૧૬ મેટ બ્લોક / હતેટર 
                              ટી-૩ એ : બે િખત મેટ બ્લોકની ગોઠિણી  પહલેી િખત મેટ બ્લોકની ગોઠિણીના ંત્રણ મદહના 

પછી બીજી િખત બ્લોકની ગોઠિણી કરિાની - ૧૬ મેટ બ્લોક / હતેટર 
ટી-૩ બી : ઝેરી પ્રલોણભકા - (પ૦૦ ગ્રામ ગોળ + ૧૦ વમલી ડી.ડી.િી.પી. - ર૬ ઇ.સી. / ફેન્રીઓન ૮પ 

ઇ.સી.) મેલાથીઓન પ૦ ઇ.સી.નુ ંદ્રાિણ તૈયાર કરીને એકાતંરે છટંકાિ કરિો. 
ટી-૩ સી : મેટ તકનીક ૧૬ મેટ બ્લોક / હતેટર + બેટ તકનીકનો ઉપયોગ 
  (૧)  િરેક મેટ બ્લોકમા ંપ્રવત સ્તાહ ફસાયલે માખીઓની સખં્યા (નગં) 
  (ર)  િરેક િીણીમા ંબગાડ થયેલ ણગલોડીનુ ંિજન (દકગ્રા) 
  (૩) િરેક િીણીમા ંિેચાણપાત્ર ણગલોડીનુ ંિજન (દકગ્રા) 
ખેડતૂોની સખં્યા : ૧૨ 
પહરણામ (૨૦૧૭-૧૮) :  

માિજત અખતરાની 
સખં્યા 

ઉત્પાદન 
(ક્તિ./િ.ે) 

ચોખ્ખી આિક 
(રૂ.) 

આિક ખચચનો 
ગણુોિર 

ટી-૧  -  ખડેતૂની પ્રણાલી   
(મેટ બ્લોક ૮ નગં / હ.ે) 

૧૨ 
૩૫૭.૫૦ ૩૮૭૧૬૦ ૩.૬૦ 

ટી-૨  -  ્વુનિવસિટીની ભલામણ પ્રમાણે   
(મેટ બ્લોક ૧૬ નગં / હ.ે) ૩૬૮.૧૬ ૪૦૨૮૧૦ ૩.૭૦ 
ટી-૩  -  બે િખત મેટ બ્લોક લગાડિા  ૩૭૮.૧૩ ૪૧૭૦૮૫ ૩.૭૮ 
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(મેટ બ્લોક ૧૬ નગં + ૧૬ નગં / હ.ે) 
ટી-૪  -  ઝરેી પ્રલોણભકા  
(િર ૧૫ દિિસ સ્થળ છટંકાિ) ૩૮૯.૨૫ ૪૨૬૬૨૫ ૩.૭૧ 
ટી-૫  -  મેટ બ્લોક + ઝેરી પ્રલોણભકા  ૪૦૩.૫૦ ૪૪૬૬૪૦ ૩.૮૨ 

 

(૩) અડદમા ંપોર્ષણ વ્યિસ્થાપન : 
 કપડિજં તા્કુામા ંચોમાસુ ંઅડિ પાકનો મોટો વિસ્તાર છે. આ વિસ્તારના ખેડતૂવમત્રો આ પાકમા ં
પોર્ષણ વયિસ્થાપનને મહત્િ આપતા નથી. સામાન્ય રીતે ખેડતૂવમત્રો પાયામા ં૪૦-૬૦ દકગ્રા/હ.ે ડીએપી 
નાખે છે, જેનાથી ઓુ ંઉત્પાિન મળે છે. જ્યારે ્વુનિવસિટીની ભલામણ પ્રમાણે િધ ુઉત્પાિન માટે મધ્ય 
ગજુરાત વિસ્તારમા ંઅડિના પાક માટે  એનપીકે  ૨૦-૪૦-૦૦ હોવુ ંજોઈએ. આઈઆઈપીઆર, કાનપરુ 
દ્વારા ૨ ટકા ્દુરયા અને ડીએપીનો છટંકાિ કરિા સચૂન કરેલ છે. 

 ટી-૧ : ખેડતૂની પ્રણાલી  (૨૦-૩૦ દકગ્રા / હકેટર ) 
         ટી-૨ : ફૂલ અને વસિંગ બસેતા પહલેા બે િખત ૨ ટકા ્દુરયા અને ડીએપીનો છટંકાિ 
         પહરણામ (૨૦૧૬-૧૭) :  

માિજત અખતરાની 
સખં્યા 

ઉત્પાદન 
(ક્તિ./િ.ે) 

ચોખ્ખી આિક 
(રૂ.) 

આિક ખચચનો 
ગણુોિર 

ખેડતૂની પ્રણાલી   
(૨૦-૩૦ દકગ્રા/હતેટર ) ૮ 

૮.૬૮ ૧૪૮૬૭ ૧.૮૪ 
ફૂલ અને વસિંગ બસેતા પહલેા બે િખત 
૨ ટકા ્દુરયા અને ડીએપીનો છટંકાિ ૯.૯૫ ૧૭૨૫૯ ૧.૮૬ 

(૪) ભેંસોની પ્રજનન િમતામા ંઆયિેુહદક દિાઓની ઉપયોક્ષગતાની ચકાસણી : 
સામાન્ય રીતે ભેંસો વિયાણના ૪પથી ૬૦ દિિસ બાિ ફરીથી િેતરમા ંઆિી જિી જોઈએ, પરંત ુ

મોટા પ્રમાણમા ંભેંસો વિયાણના પ થી ૬ મદહના બાિ િેતરમા ંઆિે છે. જેના કારણે ભેંસોમા ંબે વિયાણ 
િચ્છચેનો સમયગાળો િધી જાય છે અને પશપુાલકોને િધારે આવથિક નકુસાન થાય છે. ખેડતૂો વિયાણ થયેલ 
ભેંસોને આ્િેુદિક િિાઓ જેિી કે સિા, મેથી, મરી, કાળી જીરી અને અસાણળયો પ થી ૬ દિિસ સધુી જ 
ખોરાકમા ંઆપે છે, જેના કારણે ધાયાા પદરણામ મળતા નથી. જો આ જ આ્િેુદિક િિાઓ લાબંા સમય 
સધુી આપિામા ંઆિે તો ભેંસો સમયસર વિયાણ બાિ િેતરમા ંઆિિાની શક્યતાઓ ઘણી બધી િધી 
જાય છે. 

 ટી-૧ - ખેડતૂ પદ્ધવત - આ્િેુદિક િિાઓના ંબીજ (સિા, મેથી, કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો)    
પ૦ ગ્રામ પ્રવત દિિસ - વિયાણ બાિ એક અઠિાદડયા સધુી 

 ટી-ર - વિયાણના ર૦ દિિસ બાિ - ગભાાશયની ઍષ્ન્ટબાયોદટક િિા દ્વારા સફાઈ. 
 ટી-૩ - આ્િેુદિક િિાઓના ંબીજ (સિા, મથેી, કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો) ૧૦૦ ગ્રામ પ્રવત 

દિિસ - વિયાણ બાિ ર૫ દિિસ સધુી અને વમનરલ પાિડર પ૦ ગ્રામ / દિિસ - વિયાણ બાિ 
બે મદહના સધુી. 

અિલોકન - (૧) વિયાણબાિ િેતરમા ંઆિિાના દિિસો (ર) ગાભણની ટકાિારી 
 (૩) વિયાણ પછી ગાભણ અિસ્થા િચ્છચેનો સમયગાળો (સિીસ વપદરયડ) 
 (૪) બે વિયાણ િચ્છચેનુ ંઅંતર 

ખેડતૂોની સખં્યા :  ૧૫ 
પહરણામ :  

માિજત 
વિયાણ બાદ 

િેતરમા ં
આિિાના 
હદિસો 

ગાભણની 
સખં્યા 

સવિિસ 
પીહરયડ 

બે વિયાણ 
િચ્ચેનો 

સમયગાળો 
(હદિસો) 

ખેડતૂ પદ્ધવત – આ્િેુદિક િિાઓના ંબીજ 
(સિા, મથેી, કાળી જીરી, મરી અને 
અસાણળયો) પ૦ ગ્રામ પ્રવત દિિસ - વિયાણ 
બાિ એક અઠિાદડયા સધુી. 

૫૯ ૦૪/૦૫ ૮૬ ૩૯૬ 

વિયાણના ર૦ દિિસ બાિ - ગભાાશયની 
ઍષ્ન્ટબાયોદટક િિા દ્વારા સફાઈ. ૯૯ ૦૩/૦૫ ૧૧૯ ૪૨૯ 
આ્િેુદિક િિાઓના ંબીજ (સિા, મેથી, ૧૦૧ ૦૩/૦૫ ૧૩૬ ૪૪૬ 
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કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો) ૧૦૦ ગ્રામ 
પ્રવત દિિસ - વિયાણ બાિ ર૫ દિિસ સધુી 
અને વમનરલ પાિડર પ૦ ગ્રામ / દિિસ - 
વિયાણ બાિ બે મદહના સધુી. 
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૪.ર.૩ વિસ્તરણ પ્રવવૃિઓ : 

ક્રમ મખુ્ય પ્રવવૃિઓ 
તાલીમ 

સખં્યા 
ભાગ લેનાર 

ભાઈઓ 

ભાગ લેનાર 

બિનેો 
કુલ 

૧ અન્ય કાયાક્રમોમા ંઆપેલ વયાખ્યાન  ૦૨ ૨૭૬ ૩૮૬ ૬૬૨ 

૨ વિશેર્ષ દિિસોની ઉજિણી ૦૫ ૬૫ ૨૧૭ ૨૮૨ 

૩ ક્ષેત્ર દિિસ ૧૦ ૩૭૩ ૯૭ ૪૭૦ 

૪ દકસાન ગોઠઠી ૦૯ ૪૪૫ ૧૦૬ ૫૫૧ 
૫ કેન્દ્ર ખાતે ખેડૂતોની મલુાકાત ૦૨ ૧૦૯ ૦ ૧૦૯ 
૬ પિૂા તાલીમાથી સમેંલન ૦૧ ૮૯ ૧૬ ૧૦૫ 
૭ પશ ુસારિાર કેમ્પપ ૦૬ ૩૭૭ ૪૦ ૪૧૭ 
૮ િૈજ્ઞાવનક ખેડૂત િાતાાલાપ ૦૧ ૪૧ ૦ ૪૧ 
૯ ખેડૂત મીદટિંગ ૧૩ ૧૫૪ ૧૦ ૧૬૪ 

કુલ ૪૯ ૧૯૨૯ ૮૭૨ ૨૮૦૧ 

પ. િામચવિભાગ :  
પ.૧ િામચઉત્પાદન : 

ક્રમ પાક કુલ ઉત્પાદન કુલ િેચાણ આિક રૂ. કુલ 

૧ ઘઉં – જી.ડબલ્.ુ-૪૯૬ ૧૧૭.૪૦ ૭૦.૪ ૨૧૧૬૫૦.૦૦ ૨૧૧૬૫૦.૦૦ 

૨ મગ- જી.એ.એમ.-પ ૬.૦૦ ૬.૦૦ ૭૩૦૦૦.૦૦ ૭૩૦૦૦.૦૦ 
૩ ડાગંર- જી.એ.આર.-૧૩ ૫૩.૯૦ - - - 
૪ ડાગંર- ગરુ્જરી ૮૬.૧૦ - - - 
પ.ર સજીિ ખેતી :  - 
પ.૩ ગૌિાળા વિભાગ : 
ગાયોની 
સખં્યા દુધાળ 

કુલ દૂધ 
ઉત્પાદન 

કુલ દૂધ 
િેચાણ 

દૂધ િેચાણ 
આિક 

અન્ય આિક કુલ આિક 

૧૩ ૦૩ ૭૫૦૯.૫ ૭૧૧૪.૫ ૨૪૪૧૪૧.૨૫ ૧૦૨૦૦૦.૦૦ ૩૪૬૧૪૧.૨૫ 

પ.૪ નસચરી / સીડ િબ બીજ ઉત્પાદન વિભાગ  : 

ક્રમ પાક 
કુલ ઉત્પાદન 

(ક્તિન્ટલ) 
કુલ િેચાણ 

(ક્તિન્ટલ) આિક રૂ. 

૧ રીંગણ - જી.જે.બી.-૩  ૧૦૦૦૦૦ રોપા ૧૦૦૦૦.૦૦ 

૨ સરગિો - પી.કે.એમ.-૧  ૧૪૦ રોપા ૧૬૮૦.૦૦ 

૩ ચણા - જી.જે.જી.-૩ ૨૮૧.૮૨ ૧૦૧.૦૫ ૯૫૧૪૫૦.૦૦ 
૪ મગ - જી.એ.એમ.-પ ૫૧.૦૦ ૩૭.૮૩ ૩૨૧૫૫૫.૦૦ 

 

પ.પ રીિોલલ્િિંગ િંડ  (ઑહડટ રીપોટચ  આધાહરત) : 
ઉઘડતી વસલક રૂ. િાવર્ષિક આિક રૂ. િાવર્ષિક ખચચ રૂ. બધં વસલક રૂ. 

૩૦,૪૯,૦૫૯.૫૦ ૧૨,૬૦,૨૫૬.૧૨ ૧૧,૫૧,૬૯૨.૫૮ ૩૧,૫૭,૬૨૩.૦૪ 
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૬. પ્રકાિન : 
૬.૧ પ્રકાિનની વ્યક્તતગત વિગતો : 

ક્રમ લેખકનુ ંનામ લેખનુ ંમથાળં સામવયકનુ ં/ પસુ્તકનુ ંનામ 

૧ 

 

શ્રી એ. બી. પરમાર 
ડૉ. પી.કે. શમાા 
ડૉ. બી. એસ. શેખાિત 

Management of Paddy Stem Borer in 

Kharif Paddy in Kheda district of Gujarat 

Indian Journal of Farm 

Science 

૨ ડૉ. પી. કે. શમાા 
શ્રી એમ. કે. ચૌધરી 
ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત  

Attitude of Farmers Towards Training 

Programme Organized by Krishi Vigyan 

Kendra (KVK) 

Book of Abstract-National 

Outcome CIFA, 

Bhuvneshwar 

૩ ડૉ. પી. કે. શમાા 
શ્રી એમ. કે. ચૌધરી 
ડૉ. બી. એસ. શેખાિત 
ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત  

ગૌણ પોર્ષક તત્િ- સલફર  િાિેતર  

૬.ર  પ્રકાિનની િગીકૃત વિગતો : 

ક્રમ વિગત સખં્યા 

૧ પાક સરંક્ષણ  ૧ 

ર બાગાયત ૧ 
૩ જમીનવિજ્ઞાન  ૧ 

 

૭. અન્ય નાણાકીય અનદુાન અને તે અંતગચત થયેલી પ્રવવૃિઓ : 
 એન.એિ.એસ.એમ. : ૧૪૬૨૫૦/- 

એન.એફ.એસ.એમ. હઠેળ કઠોળ (અડિ, ચણા અને મગ) પાકમા ંકુલ ૭૦ હતેટરમા ંઅગ્રહરોળ વનિશાનો 
હાથ ધરેલ છે.  

 એન.એમ.ઓ.ઓ.પી. : ૧૭૦૫૦૦/- 
એન.એમ.ઓ.ઓ.પી. હઠેળ તેલીણબયા ંપાકો (દિિેલા) પાકમા ંકુલ ૫૦ હતેટરમા ંઅગ્રહરોળ વનિશાનો હાથ 
ધરેલ છે.  

 સીડ િબ  : ૩૧૦૦૦૦૦/- 
સીડ િબ પ્રોજેતટ અંતગચત આ િરે્ષ ૪૦ િતેટર વિસ્તારમા ંચણા (જી.જે.જી.-૩) અને ૨૦ િકેટર વિસ્તારમા ં
મગ (આઈ.પી.એમ.-૦૨-૦૩) બીજ ઉત્પાદન િાથ ધરેલ છે.  

 

૮. ખેડતૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો : 
ખેત ઉત્પાિન િધારિામા ં ણબયારણ મહત્િનો ભાગ ભજિે છે. એટલે ભલામણ કરેલ 

ગણુિત્તાસભર બીજનો ઉપયોગ કરિાથી િરેક પાકનુ ંમહત્તમ ઉત્પાિન મેળિી શકાય છે. આધવુનક 
ખેતીમા ંસધુારેલ ણબયારણનુ ંવિશેર્ષ મહત્િ રહે્ ુ ંછે, અને તેની અગત્યતા દિનપ્રવતદિન િધતી જાય 
છે. ખેડતૂોને શદુ્ધ અને સારી જાતોનુ ંગણુિત્તા્તુત ણબયારણ નજીકના સ્થળે અને સમયસર મળી રહ ે
તે ખબૂ જ જરૂરી છે. ભારતીય કૃવર્ષ અનસુધંાન પદરર્ષિ દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૫-૧૬થી કઠોળ પાકોમા ંબીજ 
ઉત્પાિન માટે "સીડ હબ" પ્રોજેતટ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર િેથલી ખાતે કાયારત છે અને આ પ્રોજેતટ અંતગાત 
ગણુિત્તાસભર બીજ ઉત્પાિન માટેની માળખાકીય સિલતો વિકસાિિા અને કઠોળ પાકોમા ંચણા-
મગ તેમ જ અન્ય પાકો ડાગંર, ઘઉંનુ ંબીજ ઉત્પાિન કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા શરૂ કરેલ છે.  
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કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્ર, રાધેંજા 
૧. સ્થાપના િર્ષચ : ૧૯૭૭ 

૨.  કેન્રનો પહરચય (સ્થાપનાના ંકારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હતે)ુ 

કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાધંેજાની સ્થાપના િર્ષા ૧૯૭૭મા ંભારતીય કૃવર્ષ અનસુધંાન પદરર્ષિ, નિી દિલહીના 
સહયોગથી કરિામા ંઆિી હતી. કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાધંેજાનો કાયા વિસ્તાર ગાધંીનગર જજલલો છે.   
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રના મખુ્ય હતેઓુ ખેડતૂોના ખેતર પર તકનીકોની ચકાસણી, અગ્ર હરોળના ંવનિશાનો 
ગોઠિિા, ખેડતૂભાઈઓ, બહનેો, ્િુાનો અને વિસ્તરણ કાયાકરો માટે તાલીમનુ ં આયોજન અને 
અમલીકરણ કરવુ ં તેમજ નિીનતમ અને આધવુનક કૃવર્ષ તકનીકોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમયાતંરે 
વિસ્તરણ પ્રવવૃત્તઓ યોજિી.  

૩.  સેિકોની વિગત : 
નામ િોદ્દો કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર 

ડૉ. િી. કે. ગગા  
 

િદરઠઠ િજૈ્ઞાવનક અને 
િડા 

કેન્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સચુારુ રૂપથી 
ચલાિિા માટેની વનયામક તરીકેની કામગીરી 

શ્રી અવનલભાઈ બી. પટેલ  
 

વિર્ષયવનઠણાત તાલીમ કાયાક્રમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,  વનિશાન,  વિસ્તરણ 
પ્રવવૃત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના ંતકનીકી કાયો 

શ્રી હર્ષાિભાઈ એન. પટેલ  
 

વિર્ષયવનઠણાત તાલીમ કાયાક્રમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ, વનિશાન, વિસ્તરણ 
પ્રવવૃત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના ંતકનીકી કાયો 
તથા એસ.ઈ.એફ.ઈ ્વુનટને લગતા ંકાયો 

શ્રી વિનયભાઈ ગૌર  
 

વિર્ષયવનઠણાત તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેસ્ટીંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ 
પ્રવવૃત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો 

શ્રી પ્રભાતવસિંહ િી. જાિિ  
 

વિર્ષયવનઠણાત તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેસ્ટીંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ 
પ્રવવૃત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો 

શ્રી ભરતભાઈ બી. હદડયા  
 

વિર્ષયવનઠણાત દરપોદટિંગની કામગીરી, તાલીમ કાયાક્રમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ, 

વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવવૃત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ 
પ્રકારના તકનીકી કાયો 

શ્રી પ્રહલાિભાઈ જે. પટેલ  કાયાક્રમ મિિનીશ કે.િી.કે. ફામાની કામગીરી 
શ્રી પ્રવતકભાઈ એસ. 
ઉનડકટ  

મિિનીશ 

(દહસાબ/િહીિટ) 

દહસાબ અને િહીિટને લાગતી કામગીરી, ફાઈલોની 
જાળિણી 

શ્રી િીપકભાઈ ડી. પડંયા  જુ. સ્ટેનોગ્રાફર સ્ટોર અંગેની જિાબિારી તથા રેકડા વનભાિવુ ં
શ્રી લા્ભુાઈ એમ. પટેલ  ડ્રાઇિર જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી 
શ્રી અરવિિંિભાઈ જે. ડામોર  ડ્રાઇિર રેતટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી 

 
૪.  મખુ્ય પ્રવવૃિઓ : 

૪.૧ તાલીમ  
ક્રમ સિયોગીઓ તાલીમ સખં્યા ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિનેો કુલ 

૧  ૫૨ ૧૨૧૪ ૪૯૧ ૧૭૦૫ 
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૪.૨ સિંોધન : 
૪.૨.૧ ખેડતૂના ખેતરે સિંોધન (OFT) : 

ક્રમ મખુ્ય વિર્ષય વિસ્તાર 
(િતેટર) 

ભાગ લેનાર 
ભાઈઓ 

ભાગ લેનાર 
બિનેો 

કુલ 

૧ મરચાના પાકમા ંફૂગ અને બેતટેદરયાના જીિાણ ુ
સામે બાયોએજન્ટ રાયકોડરમા હજવેનયમની 
ચકાસણી 

૨.૫ ૧૦ - ૧૦ 

૨ ચોમાસુ ંઅડિમા ંબીજિરની ચકાસણી  ૨.૫ ૧૦ - ૧૦ 
૩ િાછરડાઓના શારીદરક વિકાસમા ંકાલફ વમલક 

રી્લેસરની થતી અસરની ચકાસણી 
- - ૧૦ ૧૦ 

૪ ઘઉંમા ંસફાઈ અને ગ્રેદડિંગ મશીનરીની ચકાસણી - ૧૦ - ૧૦ 

૫ ઘઉં પાકમા ંપસૂા હાઇડ્રોજેલની ચકાસણી ૫ ૨૦ - ૨૦ 
૪.૨.૨ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રમા ંવનદિચન યવુનટો : 
(૧)  સપુર દક્રદટકલ ફ્્યુડ એતસરેતશન (એસ.સી.એફ.ઈ) ્વુનટ  
(૨)   ઘઉંની જુિી જુિી જાતોના ઉત્પાિન ક્ષમતાની ચકાસણી 
(૩)   િમી કમ્પપોસ્ટ વનિશાન ્વુનટ   
(૪)   બાગાયતી પાકોમા ંસજીિ ખેતીનુ ંવનિશાન ્વુનટ   

(૫)  ખેતઓજાર વનિશાન ્વુનટ  
(૬)   ગૌશાળા વનિશાન ્વુનટ  
૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવવૃિઓ : 

ક્રમ મખુ્ય પ્રવવૃિઓ પ્રવવૃિ સખં્યા ભાગ લેનાર ભાઈઓ/બિનેો 
૧ ક્ષેત્ર દિિસ  ૧૭ ૮૩૧ 

૨ વનિાન સેિા ૨૦ ૧૯૦ 

૩ સમહૂ જૂથચચાા  ૨૩ ૫૨૨ 

૪ ખેડતૂ ગોઠઠી  ૦૫ ૨૩૧ 

૫ ગ્રપુ દફલડ વિણઝટ   ૨૫ ૩૩૩ 

૬ દફલમ શો  ૦૩ ૧૬૩ 
૭ પશ ુવનિાન કેમ્પપ  ૦૪ ૨૧૭ 

૮ ખેડતૂ સેવમનાર/સમંલેન  ૦૨ ૩૮૮ 

૯ પદ્ધવત વનિશાન  ૦૬ ૧૩૨ 

૧૦ ઉજિણી દિિસ ૦૫ ૨૭૦ 

૧૧ મોબાઇલ સિેંશાઓ  ૩૫ ૪૯૦૭૪૪ 

૧૨ ન્્ઝૂપપેર કિરેઝ ૧૨ - 

૧૩ અન્ય વયાખ્યાનો  ૧૯ ૧૩૭૭ 

૧૪ સેિક તાલીમ અને પદરસિંાિ  ૮ ૧૨ 
૧૫ સ્િચ્છછતા પખિાદડ્ુ ં ૦૨ ૪૮૦ 
૧૬ ગાજરઘાસ જાગતૃતા સ્તાહ  ૦૧ ૧૭૫ 
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૫.   િામચ વિભાગ : 
૫.૧ િામચ ઉત્પાદન : 

ક્રમ પાક કુલ ઉત્પાદન કુલ િેચાણ આિક રૂ. વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમા ં
આપેલ જ્થો 

૧ ઘઉં ૧૫૩૭૯ ૧૧૯૪૧ ૨૬૭૮૦૦ ૯૮૭૫ 

૨ મગ ૭૦ ૭૦ ૪૨૦૦ ૭૦ 

૩ દિિેલા ૧૨૪૯.૫૦ ૧૨૪૯.૫૦ ૫૬૩૮૪ - 

૪ બાજરી ૪૫૬ ૪૫૬ ૫૭૦૦ - 

૫ ઇક્કડ ૨૭૭ - - - 

૬ ઓટ ૪૫૦ ૨૮૦ ૧૧૨૦૦ - 

૭ ડાગંર ૭૩૨૫ ૭૩૨૫ ૧૧૧૨૪૦ - 
૮ રાઈ ૭૩૩ - - - 

૫.૨ સજીિ ખેતી :  
૧. ઘઉં 
૨. લીલો પડિાશ (સણ, ઇક્કડ) 
૫.૩ ગૌિાળા વિભાગ : 
ગાયોની 
સખં્યા 

દુધાળ કુલ દૂધ ઉત્પાદન કુલ દૂધ િેચાણ દૂધ િેચાણ આિક અન્ય આિક કુલ આિક 

૮ ૮ ૧૪૨૭૩ ૧૪૨૭૩ ૪૮૭૯૭૩ - ૪૮૭૯૭૩ 

૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ : - 
૫.૫ રીિોલલ્િિંગ િંડ (ઑહડટ  હરપોટચ  આધાહરત) : 

ઊઘડતી વસલક રૂ. િાવર્ષિક આિક રૂ. િાવર્ષિક ખચચ રૂ. બધં વસલક રૂ. 

૫૯૩૭૪૪૦ ૨૫૫૪૯૭૨ ૨૦૦૭૨૯૬ ૬૪૮૫૧૧૬ 

૬.  પ્રકાિન : 
૬.૧ પ્રકાિન ની વ્યક્તતગત વિગતો : 
૬.૨ પ્રકાિનની િગીકૃત વિગતો : 

ક્રમ વિગત સખં્યા 
૧ ન્્ઝૂ લેટર  ૦૨ 

૭.  અન્ય નાણાકીય  અનદુાન  અને તે અંતગચત થયેલી પ્રવવૃિઓ :  
ભારત સરકાર દ્વારા કઠોળ અને તેલીણબયા પાકોના તલસ્ટર વનિશાન માટે કુલ ૫.૭૫ લાખ 

મજૂંર કરિામા ંઆિલે તે અંતગાત દિિેલાના ૫૦ હતેટર અને મગના ૩૦ હતેટર વિસ્તારમા ંવનિશાનો 
આપિામા ંઆિેલ હતા.   

૮.  ખેડતૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :  
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડતૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતા માટે િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરવમયાન જુિા જુિા 
પાકોમા ંવનિશાનો, સ્િચ્છછતા પખિાદડયા દ્વારા જાગતૃતા, ગાજરઘાસ જાગતૃતા સ્તાહ, સકંલપથી વસદ્વદ્ધ 
કાયાક્રમ, બેસ્ટ ખેડતૂ એિોડા, ખેડતૂોની આિક બમણી કરિા માટે ખેડતૂ સેવમનારો તેમજ કૃવર્ષ અને 
સલંગ્ન આધવુનક અને નિીનતમ તકનીકોના પ્રચાર પ્રસાર માટે સમયાતંરે જુિી જુિી વિસ્તરણ 
પ્રવવૃત્તઓ, તાલીમો દ્વારા ખેડતૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને માદહતગાર કરિામા ંઆિલે. એનાથી 
ખેડતૂોના ખેતીવિર્ષયક તકનીકી જ્ઞાનમા ંિધારો થયલે.  
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલયો  
૧.  કેન્દ્રનુું નામ     :  િલ્લભ નિદ્યાલય, બોચાસણ  
૨.  કેન્દ્રની સ્થાપનાનુું િર્ષ   :  ૧૯૩૧ 
૩.  કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા  : 
                                                    

ક્રમ વિભાગ ધોરણ 
સેિક (કાર્યકર) સખં્ર્ા 

ગ્રેડમા ં વિર્ત પગાર 

૧ બાલશાળા (જિલ્લા પચંાર્ત સચંાલલત) ૧ થી ૫ ૨  
૨ કુમાર મદંિર  ૬ થી ૮   ૩ 
૩ ઉત્તર બવુિર્ાિી વિદ્યાલર્  ૯ થી ૧૦ ૫  
૪ ઉચ્ચતર ઉત્તર બવુિર્ાિી વિદ્યાલર્  ૧૧-૧૨ ૧ ૨ (પ્રિાસી) 
૫ કુમાર છાત્રાલર્  ૫ થી ૧૨  ૮ 
૬ ગગંાબા ગૌશાળા - - ૬ 

૭ અધ્ર્ાપિ મદંિર ( ડી.એલ.એડ.) 
પ્રથમ 

િર્ય/બીજુ ંિર્ય  
૪ ૧ 

૮ ગ્રામ સેિા કેન્દ્ર મખુ્ર્ કાર્ાયલર્   ૩ 
૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ : 

ક્રમ પરીક્ષાનુું નામ 
 

પરીક્ષા આપનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 

પરીક્ષામાું પાસ થનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા  

પરરણામ 
ટકા 

રિન્દ્દીની પરીક્ષાઓ 
૧ બાલપોથી  ૯ ૯ ૧૦૦ 
૨ પહલી ૧૪ ૧૪ ૧૦૦ 
૩ દૂસરી ૫૬ ૫૧ ૯૧.૪૦ 
૪ તીસરી ૪૦ ૪૦ ૧૦૦ 
૫ વિિીત ૫૦ ૪૯ ૯૮ 
૬ ગાધંીજીિિ ઝાખંી ૧૦ ૧૦ ૧૦૦ 
૭ ગાધંીજીિિ સ્મવૃત  ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 
૮ ગાધંીજીિિ પ્રિેશ  ૨૦ ૨૦ ૧૦૦ 

 
૫. છાત્રાલયમાું રિતેા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા : 

ક્રમ છાત્રાલયનો પ્રકાર છાત્રોની સુંખ્યા 
૧ કુમાર છાત્રાલર્ (બક્ષીપચં)  ૨૨૦ 
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૬. શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ : 

ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ શૈક્ષલણક પ્રિાસ  પોર, કાર્ાિરોહણ,  

ચાપંાિેર, પોઇચા, બોડલેી 
0૨-૦૧-૨૦૧૮થી 
0૩-૦૧-૨૦૧૮ 

૧૭૧ 

૨ િિભોિિ સ્િાવમિારાર્ણ િાડી 0૬-૦૨-૨૦૧૭ ૧૬૦ 
૩ િાલી સમંેલિ  - ૧૭-૦૭-૨૦૧૭ ૨૦ 
૪ રાજ્ર્ કક્ષાિો રમતોત્સિ  સરુત જિલ્લા વશક્ષણ તાલીમ 

ભિિ 
૧૪-૦૩-૨૦૧૮થી 
૧૬-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ 

૭.  સેિાકીય પ્રવનૃત્તઓ/ નનદશષન :  
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની 

સુંખ્યા 
૧ ગ્રામસફાઈ બોચાસણ ગામમા ં ૦૨-૧૦-૨૦૧૭ ૧૬૦ 
૨ સિોિર્ મેળો 

ગ્રામ સેિા કેન્દ્ર, 
બોચાસણ, ભારેલ, િેથલી 

વ્ર્સિમકુ્તત પ્રિશયિ, િાલી 
સમંેલિ, સજીિ ખેતી, ગાધંી જીિિ 

પ્રિશયિ, ગહૃઉદ્યોગ, આરોગ્ર્  
માગયિશયિ પ્રિશયિ, વિદ્યાથી 
સમંેલિ, વ્ર્ાર્ામ વિિશયિ, 

સાસં્કૃવતક કાર્યક્રમ, સમહૂ ભોિિ 

૧૨-૦૨-૨૦૧૮ ૮૦૦ 

૩ વકૃ્ષારોપણ  ઉિેલી, સુિંરણા, િલ્લભ વિદ્યાલર્ 
પદરસર 

૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ૯૪ 

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવનૃત્તઓ : 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ િાલી સપંકય / િાલી સમંેલિ  પ્રિેશ અંગે માગયિશયિ ૦૭-૦૫-૨૦૧૭ ૪૫ 
૨ િિરાત્રી ગરબા ૨૧-૦૯-૨૦૧૭થી  ૭૮ 
૩ િશેરા  સમહૂ ભોિિ પદરિાર, 

વિદ્યાથી 
૩૦-૦૯-૨૦૧૭ ૨૭૦ 

૪ પ.ૂ રવિશકંર મહારાિ સમાવધ 
સ્થાિ - સમહૂ પ્રાથયિા  

િર માસિા પ્રથમ શકુ્રિારે  િર્ય િરવમર્ાિ  ૨૨૫ 

૫ સમતોલ આહારનુ ંઆર્ોિિ  પોર્ક વિવિધ િાિગીઓ  
કઠોળ, શાકભાજી અિ ે

ફળોમાથંી 

િર્ય િરવમર્ાિ ૨૨૦ 

૬ સજીિ ખેતીિા શાકભાજી 
િપરાશ 

કોબીિ, બીટ, રીંગણ, 
મેથી, ડુગંળી, મળૂા, દૂધી, 

શક્કદરર્ા િગેરે 

િર્ય િરવમર્ાિ છાત્રાલર્ રસોડુ ં

૭ રસોઈ  બીટ, પાલક રોટલી, 
ફણગાિેલ 

કઠોળ,ઢોંસાિડા, ઇડલી 

િર્ય િરવમર્ાિ છાત્રાલર્ રસોડુ ં
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સભંાર,સરગિાિા પાિિા 
મઠૂીર્ા િગેરે. 

૮ દૂધ  ગૌશાળાિા તાજા દૂધ િી 
િપરાશ  

િર્ય િરવમર્ાિ છાત્રાલર્ રસોડુ ં

 
૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) : 

ખેતીિી િમીિ : ૧૩ એકર ૭ ગુઠંા 
ગૌશાળાિી િમીિ : ૮ એકર 
ગાર્ોિી સખં્ર્ા :  ૧૭ 

ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ) ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ) સ્િાિલુંબન (ટકા) 
૧ ચોખા ૬૪૪૫ ૦  
૨ ઘઉં ૭૨૧૦ ૩૪૧૦ ૪૭ 
૩ બાિરી ૨૮૨૦ ૫૦૨૧ ૧૦૦ 
૪ દૂધ ૭૦૩૨ ૨૪૮૧૮ ૧૦૦ 
૫ શાકભાજી ૧૬૨૮૮ ૪૮૮૦ ૩૦ 

 
૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન : - 
 
૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ : 

૧. ગિુરાત ક્તિઝમા ંજિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ  
૨. ખેલ મહાકંુભમા ંજિલ્લા કક્ષાએ ૮૦૦ મીટર િોડમા ંપ્રથમ  
૩. ખેલ મહાકંુભમા ંજિલ્લા કક્ષાએ લાબંી કિૂમા ંબીિો 
૪. રાજ્ર્ કક્ષાએ રમોત્સિમા ંગોળાફેંકમા ંબીિો અિે ત્રીિો 

 
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ:  
      સજીિ ખેતી 
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલયો  
૧.  કેન્દ્રનુું નામ     : શ્રી નશ. ગો. પટેલ કન્દ્યાનિદ્યાલય, ભારેલ 
૨.  કેન્દ્રની સ્થાપનાનુું િર્ષ   : ૧૯૭૨ 
૩.  કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા  : શાળા, છાત્રાલય અને ખેતી નિભાગ 

ક્રમ નિભાગ િોરણ 
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા 

ગે્રડમાું નનયત પગાર 
૧ શ્રી સરુુલચબેિ લક્ષ્મીચિં િેશિાલ ૯  ૬૮૦૦૦ 
૨ શ્રી કંુિિબેિ પરુસોત્તમભાઈ ઝાલા ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨  ૪૬૮૦૦ 
૩ શ્રી પરેશભાઈ શકંરભાઈ પરમાર ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨  ૫૦૫૦૦ 
૪ શ્રી કુલિીપવસિંહ પથૃ્િીવસિંહ વિહોલ ૯, ૧૦  ૪૨૩૦૦ 
૫ શ્રી હદરભાઈ કકિાજી હોથા પટાિાળા  ૨૭૨૦૦ 

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ : 
ક્રમ પરીક્ષાનુું નામ 

 
પરીક્ષા આપનાર 

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 
પરીક્ષામાું પાસ થનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા  

પરરણામ 
(ટકામાું) 

૧ ધોરણ ૯ ૬૪ ૫૦ ૭૮.૧૨૫ 
૨ ધોરણ ૧૦ ૫૫ ૪૨ ૭૬.૩૭ 
૩ ધોરણ ૧૧ ૪૮ ૪૮ ૧૦૦ 
૪ ધોરણ ૧૨ ૩૮ ૩૮ ૧૦૦ 

૫. છાત્રાલયમાું રિતેા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા : 
ક્રમ છાત્રાલયનો પ્રકાર છાત્રોની સુંખ્યા 
૧ તન્દ્ર્ા છાત્રાલર્ (બક્ષીપચં) ૧૮૫ 

૬. શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ : 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ સ્િર્પંાક વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા જુિી જુિી 

િાિગીઓ બિાિિામા ંઆિી.  
૨૦-૦૯-૨૦૧૭ શાળાિી સમગ્ર 

વિદ્યાવથિિીઓ તથા 
સેિકો 

૨ સિોિર્ મેળો વિદ્યાવથિિીઓએ વિવિધ 
પ્રવવૃત્તઓમા ંભાગ લીધો 

૧૬-૦૨-૨૦૧૮ ધોરણ ૯, ૧૧ 

૩ ભારતિશયિ 
ઝારોલા 

જુિા જુિા રાજ્ર્ોિી કૃવતઓ 
િોઈ 

૦૮-૦૧-૨૦૧૮ ધોરણ ૯, ૧૧ 

૪ ગૌરીવ્રત મહેંિી, કેશગુફંિ, 
ઢોલકિાિિનુ ંકૌશલ કેળવ્્ુ ં

૦૭–૦૭-૨૦૧૭થી 
૧૦-૦૭-૨૦૧૭ 

શાળાિી સમગ્ર  
વિદ્યાવથિિીઓ 

૫ ગાધંી િર્તંી રાષ્ટ્ર ભાિિા કેળિાઈ તથા 
ગાધંી ગીતો, મૌિ શ્રદ્ાિંલલ 

૦૨-૧૦-૨૦૧૭ શાળાિી સમગ્ર 
વિદ્યાવથિિીઓ 

૬ િળ સરોિર, 
લોથલ પર્યટિ 

પ્રકૃવતવશક્ષણ, પક્ષીિશયિ, 
પ્રકૃવત સરંક્ષણિી સમિ 

કેળિાઈ, પ્રાચીિ સસં્કૃવતિે 
જાણી 

૦૯-૦૧-૨૦૧૮ ૪૪ 

૭ સજીિ ખેતી સમહૂ ભાિિા કેળિાઈ, 
સહકારિી ભાિિા િધી. 

૨૫-૦૧-૨૦૧૮ ધોરણ ૯, ૧૧ 
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૭.  સેિાકીય પ્રવનૃત્તઓ/ નનદશષન :  
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ અંધિિ દિિ ભારેલ-બોચાસણ ગામમાથંી 

અંધિિ ફાળો એકત્ર કર્ો 
૧૪-૦૯-૨૦૧૭ શાળાિી સમગ્ર 

વિદ્યાવથિિીઓ 
૨ દિવ્ર્ાગં બાળકોિો 

સન્દ્માિ સમારોહ, 
ધમયિ 

શાળાિી વિદ્યાવથિિીઓનુ ં
સન્દ્માિ કરિામા ંઆવ્્ુ ં

૦૫-૦૧-૨૦૧૮ શાળાિી દિવ્ર્ાગં 
બહિેો 

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવનૃત્તઓઃ 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ ભરતકામ વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા  શાળાિી સમગ્ર 

વિદ્યાવથિિીઓ 
૨ સ્િર્પંાક વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા જુિી જુિી 

િાિગીઓ બિાિિામા ંઆિી.  
૨૦-૦૯-૨૦૧૭ શાળાિી સમગ્ર 

વિદ્યાવથિિીઓ તથા 
સેિકો 

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) : 
ખેતીિી િમીિ : ક્ષેત્રફળ ૩-૭૨-૯૭,     હ.ે/આરે./ચો.મી. ૪૪/૩-૭૨-૯૭/૪૨.૫૫ (કુલ િમીિ) 
ગૌશાળાિી િમીિ : - ગાર્ોિી સખં્ર્ા : - 

ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ) ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ) સ્િાિલુંબન (ટકા) 
૧ અિાિ ઘઉં ૪૫૦૦, બાિરી ૩૦૦૦,  ૧૧૨૦kg ૩૭.૩૩ 
૨ શાકભાજી ૧૩૦૦૦kg ૧૪૫૨kg આશરે ૧૧.૧૭ 
૩ ફળફળાિી ૨૮૪૦kg ૮૦૦kg આશરે ૨૮.૧૭ 
૪ કઠોળ મગ ૨૨૦kg ૨૨૦kg ૧૦૦ 

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન : 
ક્રમ રેંરટયાનો પ્રકાર  રેંરટયાની સુંખ્યા કાુંતેલી આંટીઓની 

સુંખ્યા  
એક આંટીમાું 
તારની સુંખ્યા 

કુલ કાુંતેલ સતૂર 
(મીટરમાું) 

૧ અંબર ચરખા ૩૫ ૧૬૨ ૧૦૦૦ -- 

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :  
      ઠાકોર ભાવિકાબેિ ગોતાભાઈ :- ખેલ મહાકંુભ 

૧.  વિકલાગં િોડમા ંજિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ તથા ગોલ્ડ મેડલ તથા રૂ. ૫૦૦૦/- ઇિામ 
૨.  લાબંી કિૂમા ંજિલ્લા કક્ષાએ બીિો િબંર તથા રૂ. ૩૦૦૦/- ઇિામ 
૩.  રાજ્ર્ કક્ષાએ િોડમા ંત્રીિો િબંર તથા રૂ. ૫૦૦૦/- ઇિામ 

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :  
૧.  સજીિ ખેતી - શાકભાજી, ફળ (ચીકુ, કેરી) 
૨.  શ્રમબેંકથી ઉત્પાિિ - કેશતેલ, કલાકૌશલ્ર્િી િસ્તઓુ, પૌષ્ષ્ટ્ટક આહારિા ંવિવિધ ઉત્પાિિો 

તથા તેનુ ંિચેાણ. 
૩.  વિદ્યાવથિિીઓિી તદુંરસ્તી િળિાઈ રહ ેતેિા સિંભે ઘી, રસાર્ણ વિિાિો ગોળ, મધ, કચુબંર, 

છાસ વિગેરે વિર્વમત ખોરાકમા ંઅપાર્ તેિી વ્ર્િસ્થા. 
૪.  આમળાિા ંવિવિધ ઉત્પાિિો. 
૫. વિદ્યાવથિિીઓએ કરેલા વિવિધ ઉત્પાિિોિા િેચાણિી આિકમાથંી વિદ્યાવથિિીઓિો શૈક્ષલણક 

પ્રિાસ રાિસ્થાિ, િળ સરોિર. 
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલયો  
 

૧. ગ્રામસેિા કેન્દ્રનુ ંિામ                                    : ગ્રામસેિા કેન્દ્ર,  અંભટેી  
૨. કેન્દ્ર સ્થાપિા િર્ય                                        : ૧૯૫૪  
3. કેન્દ્રિા વિભાગો અિે સેિકો (કાર્યકરો) િી સખં્ર્ા         : ૨૫  

ક્રમ વિભાગ ધોરણ સેિકોિી સખં્ર્ા 

ગ્રેડમા ં વિર્ત િેતિ 
૧.  બાલિાડી  - - - 

૨.  આશ્રમશાળા ૧ થી ૮ ૬ ૧ 

3.  કુમાર મદંિર પ્રાથવમક શાળા  - - - 

૪.  કુમાર મદંિર પ્રાથવમક શાળા - - - 

૫.  ઉત્તર બવુિર્ાિી વિદ્યાલર્ (માધ્ર્વમક)  ૯ થી ૧૦ ૫ ૪ 

૬.  ઉત્તર બવુિર્ાિી વિદ્યાલર્ (ઉચ્ચ માધ્ર્વમક) ૧૧  થી ૧૨ - ૧ 

૭.  કુમાર છાત્રાલર્  ૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨ - ૩ 

૮.  કન્દ્ર્ા છાત્રાલર્  ૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨ - ૪ 

૯.  ગૌશાળા  - - - 
૧૦.  સસં્થા ખેતી  - - - 

૧૧.  અધ્ર્ાપિ મદંિર (પી.ટી.સી.) - - - 

૧૨.  મતુત વિદ્યાલર્ (ઓપિ સ્કલૂ) - - - 

૧૩.  ગ્રામસેિા કેન્દ્ર મખુ્ર્ કાર્ાયલર્  - - ૧ 

૪. શાળામાું નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા અને પરરણામ : 
િોરણ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭ -૧૮ 

કુલ 
સુંખ્યા 

પરીક્ષામાું 
પાસ 

પરરણામ 
(ટકા) 

 

કુલ 
સુંખ્યા 

પરીક્ષામાું 
પાસ 

પરરણામ 
(ટકા) 

 

કુલ 
સુંખ્યા 

પરીક્ષામાું 
પાસ 

પરરણામ 
(ટકા) 

 
આશ્રમશાળા   / પ્રાથનમક શાળા 

ધોરણ - ૧  ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૨૦ ૨૦ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૨  ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૩  ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૪  ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ ૧૮ ૧૮ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૫  ૧૬ ૧૬ ૧૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૬  ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૧૫ ૧૫ ૧૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૭  ૧૯ ૧૯ ૧૦૦ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ ૧૫ ૧૫ ૧૦૦ 
ધોરણ - ૮    - ૩૦ ૩૦ ૧૦૦ ૨૮ ૨૮ ૧૦૦ 

ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલય (માધ્યનમક) 
ધોરણ - ૯  ૫૮ ૫૮ ૧૦૦ ૫૬ ૫૬ ૧૦૦ ૫૩ ૫૩ ૧૦૦ 

ધોરણ - ૧૦  ૫૨ ૪૬ ૮૮.૪૬ ૫૬ ૩૬ ૬૪.૨૯ ૫૫ ૫૩ ૯૬.૩૬ 
ઉચ્ચતર ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલય સામાન્દ્ય પ્રિાિ 

ધોરણ -૧૧  ૩૧ ૩૧ ૧૦૦ ૩૩ ૩૩ ૧૦૦ ૩૧ ૩૧ ૧૦૦ 
ધોરણ -૧૨   - - - ૩૧ ૨૭ ૮૭.૦૯ ૩૩ ૨૭ ૮૧.૮૧ 

૫. છાત્રાલયમાું રિતેા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :  
ક્રમ છાત્રાલય પ્રકાર છાત્રોની સુંખ્યા 
૧. કુમાર છાત્રાલર્  ૧૦૨    
૨. કન્દ્ર્ા છાત્રાલર્  ૭૦   
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૬. ખેતી અને ગૌશાળા : 
     િમીિ :    ૨૪    એકર (ખતેી)     ગૌશાળા :   -  
     િમીિ :   -  એકર (ગૌશાળા)       ગાર્ોિી સખં્ર્ા :  - 

ઉત્પાદનનો પ્રકાર છાત્રાલયની જરૂરરયાત 
(રકલોગ્રામ) 

ઉત્પાદન 
(રકલોગ્રામ) 

સ્િાિલુંબન (ટકા) 

ઘઉં  ૭૪૦૦ - - 

બાિરી  - - - 

ચોખા  ૫૨૦૦ ૨૨૯૦ ૪૪.૦૩ 

શાકભાજી  ૧૫૦૦ ૬૩૯ ૪૨.૬૦ 

દૂધ  ૪૫૦૦ - - 

૭. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :  
અંબર રેરટિંયાની સુંખ્યા કાુંતેલી આંટી 

૧૨  (ચરખા) - 
૮. સેિાકીય પ્રવનૃત / નનદશષન :  

ક્રમ સેિાકીય પ્રવનૃત / નનદશષન  ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ ગ્રામસફાઈ, વકૃ્ષારોપણ   ૩૨0 + ૧૪ 

૨ વ્ર્સિમદુકત વશલબર,  ૩૨૨ + ૧૨ 

૩ મતિાર જાગવૃત અલભર્ાિ  ૧૭૧ + ૭ 
૯. શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ :  

ક્રમ શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ પ્રોજેતટ  ૨૩૨ +૧૨ 

૨ રાષ્ટ્રીર્–ધાવમિક તહિેારોિી ઉિિણી  ૩૧૮ +૨૫ 

૩ વિજ્ઞાિમેળો ૫૪+૧૨૫ 
૪ વિવિધ પ્રકારિી વશલબરો  ૬ 
૫ શૈક્ષલણક પ્રિાસ  ૨૧૨ +૧૪ 
૬ િિભોિિ  ૩૨૦ +૧૪ 
૭ સમહૂ પ્રાથયિા  ૧૫૨ +૧૭૧ 
૮ સમહૂ ભોિિ  ૧૫૨+૧૭૧ 
૯ િાલી સમંેલિ  ૩૨૨ +૨૩ 
૧૦ રમતોત્સિ  ૩૧૫ +૧૪ 

૧૦. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ : 
ક્રમ પરીક્ષાનુું નામ પરીક્ષામાું બેઠા પરીક્ષામાું પાસ પરરણામ ટકા 
૧. દહન્દ્િી પરીક્ષાઓ     

 બાલપોથી  ૯ ૮ ૮૮.૮૮ 

પહલી  ૩ ૩ ૧૦૦ 

દૂસરી  ૪૯ ૪૮ ૯૭.૯૫ 

તીસરી  ૫૫ ૫૩ ૯૬.૩૬ 

વિવિત  ૯ ૮ ૮૮.૮૮ 

૨. ગાધંીવિચાર પરીક્ષાઓ     

 ગાધંીજીિિ ઝાખંી  ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 

ગાધંીવિચાર પ્રિેશ ૭૦ ૬૮ ૯૭.૧૪ 

ગાધંીજીિિ સ્મવૃત  ૧૬ ૧૭ ૯૪.૧૧ 

૩. બીજી પરીક્ષાઓ    

 ભારતીર્ સસં્કૃવત જ્ઞાિ  ૧૪૪ ૧૪૪ ૧૦૦ 
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલયો 
૧.  કેન્દ્રનુું નામ     : ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, દેથલી  
૨.  કેન્દ્રની સ્થાપનાનુું િર્ષ   : ૨૧મી જુલાઈ ૧૯૫૨     
૩.  કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા  : નિભાગો - ૬ અને સેિકોની સુંખ્યા - ૨૯  

ક્રમ નિભાગ િોરણ 
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા 

ગે્રડમાું નનયત પગાર 

૧ ઉ. બ.ુ વિદ્યામદંિર  ૯ થી ૧૨ ૬  - 
૨ આશ્રમશાળા ૧ થી ૮ ૬      - 
૩ તપોિિ છાત્રાલર્  છાત્રાલર્ ૩ - 
૪ ઉ. બ.ુ છાત્રાલર્ છાત્રાલર્ - ૧ 
૫ બાલમદંિર બાલમદંિર - ૨ 
૬ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર ગ્રામસેિા કેન્દ્ર - ૬ 

 
૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ : 

ક્રમ પરીક્ષાનુું નામ 
 

પરીક્ષા આપનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 

પરીક્ષામાું પાસ થનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા  

પરરણામ 
ટકા 

૧ સામાન્દ્ર્ જ્ઞાિ પરીક્ષા ૨૧ ૨૧ ૧૦૦ 
૨ ભારતીર્ સસં્કૃવત જ્ઞાિ પરીક્ષા ૩૧ ૨૭ ૮૭ 
૩ દહન્દ્િી વિિીત ૧૧ ૧૦ ૯૦ 
૪ દહન્દ્િી તીસરી  ૩૨ ૨૫ ૭૨ 
૫ દહન્દ્િી દૂસરી ૫૩ ૪૨ ૭૯ 
૬ દહન્દ્િી પહલી ૨૮ ૧૭ ૬૧ 
૭ દહન્દ્િી બાલપોથી ૩૯ ૩૫ ૯૦ 
૮ ગાધંીવિચાર પરીચર્ ૨૬ ૧૫ ૫૭ 

૫. છાત્રાલયમાું રિતેા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા : 
ક્રમ છાત્રાલયનો પ્રકાર છાત્રોની સુંખ્યા 
૧ આશ્રમશાળા ૧૭૮ 
૨ તપોિિ છાત્રાલર્ ૩૮ 
૩ ઉ. બ.ુ છાત્રાલર્ ૨૭ 

 
૬. શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ : 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ વિશ્વ ર્ોગ દિિિી 

ઉિિણી  
વિદ્યાથી તથા સ્ટાફ ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ૧૭૬ 

૨ કોચરબ આશ્રમ વિદ્યાથી 
પ્રિાસ 

શૈક્ષલણક પ્રિાસ ૧૩/૦૭/૨૦૧૭ ૬૫ 

૩ શૈક્ષલણક પ્રિાસ પાિાગઢ શૈક્ષલણક પ્રિાસ ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ ૧૧૦ 

૪ ગ્રાહક અવધકાર દિિિી 
ઉિિણી 

 
 

૨૪/૧૨/૨૦૧૭ ૬૭ 
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ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૫ વિબધં સ્પધાય ઈંધણ બચાિો ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ૬૦ 

૬ સેફ્ટી ક્તલવિક પ્રોગ્રામ  ગસે િપરાશ ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ ૬૦ 

૭ સિોિર્ મેળો વિદ્યાથી તેમિ સ્ટાફ પદરિાર ૧૨/૦૨/૨૦૧૮ ૨૦૦ 

૮ વશક્ષક સજ્િતા તાલીમ  ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 
થી 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ 

૦૩ 

૭.  સેિાકીય પ્રવનૃત્તઓ/ નનદશષન :  
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ સજંીિિી આરોગ્ર્ કેન્દ્ર આરોગ્ર્લક્ષી પ્રવવૃત્ત જાન્દ્્.ુ - દડસે.-

૨૦૧૭ 
૭૧૩ 

૨ વકૃ્ષારોપણ પ્રવવૃત્ત િસયરી ઉછેર અિે વકૃ્ષારોપણ જૂિ-૨૦૧૭ ૫૦૦ 
૩ ગ્રામજીિિ પિર્ાત્રા િેથલીિી આજુબાજુિા ં૧૦ 

ગામો 
ઑતટો.-૨૦૧૭ ૩૨ 

૪ વ્ર્સિમકુ્તત કાર્યક્રમ િેથલીિી આજુબાજુિા ં૧૦ 
ગામો 

ઓતટો.- િિે.-
૨૦૧૭ 

૩૨ 

૫ પરૂપીદડતો માટે 
રાહતફાળો 

બિાસકાઠંા જિલ્લા માટે સપ્ટે.-૨૦૧૭ ૬૦૦૨ રૂ. િો ફાળો 

૬ સ્િાઇિફ્લ ુમાટે ઉકાળાનુ ં
વિતરણ 

િાટક અિે ઉકાળો વિતરણ  િૈવિક ૧૦૦૦ વિદ્યાથી 
અિે ગ્રામિિો 

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવનૃત્તઓઃ 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ ગ્રામસફાઈ ગાધંીિર્તંી ૦૨/૧૦/૨૦૧૭ ૫૦ 
૨ દફિાઇલ બિાિટ સ્િાિલબંિ પ્રોજેતટ િર્ય ૨૦૧૭ ૧૦ 
૩ સાિરણા બિાિટ િાલળર્ેરિા ઝાડિા પાિિી િર્ય ૨૦૧૭ ૧૦૦ 
૪ રાખડી બિાિટ રક્ષાબધંિ પિય વિવમત્ત ે િર્ય ૨૦૧૮ ૫૦૦ 

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) : 
ખેતીિી િમીિ : ૭.૫ િીઘા 
ગૌશાળાિી િમીિ : ૩ િીઘા 
ગાર્ોિી સખં્ર્ા : ૧૪ (૧૦ દુઝણી) 

ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ) ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ) સ્િાિલુંબન (ટકા) 
૧ દૂધ ૧૧,૪૦૦ લલટર ૧૨,૧૮૦-૬૦૦ 

લલટર 
૧૦૦% 

૨ શાકભાજી    
  

નોંિ :- નશયાળાની નસઝનમાું ભાજી, સલાડમાું ૧૦૦% સ્િાિલુંબન 
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૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન : 
 

ક્રમ રેંરટયાનો પ્રકાર રેંરટયાની સુંખ્યા કાુંતેલી આંટીઓની 
સુંખ્યા 

એક આંટીમાું 
તારની સુંખ્યા 

કુલ કાુંતેલ સતૂર 
(મીટરમાું) 

૧ બે ત્રાકં  ૪૦ ૨૦૦ ૧૦૦૦ કાપડ પરત મળેલ 
િથી 

૨ આઠ ત્રાકં ૧૫ - - - 
 
૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :  
 અમારી શાળાિા વિદ્યાથી ભાઇ-બહિેોએ વિવિધ રમતોમા ંતાલકુા કક્ષાએ તથા જિલ્લા કક્ષાએ / રાજ્ર્ 
કક્ષાએ ખો-ખો, િોડ, ગોળાફેંક, લાબંી કિૂ, જેિી રમતોમા ંભાગ લઈ પ્રથમ-દ્વદ્વતીર્-તતૃીર્ િબંર મેળિેલ છે. 
ઉપરોતત સ્પધાયઓમા ં૫૯,૦૦૦/- ઇિામો મળેિેલ છે. 
(૧) ખો-ખો સ્પધાય (ભાઈઓ)  ખેડા જિલ્લામા ંદ્વદ્વતીર્ ક્રમ ે   ૯,૦૦૦/- ઇિામ 
(૨) ખો-ખો સ્પધાય (બહિેો) જિલ્લા કક્ષામા ંપ્રથમ ક્રમ ે   ૨૭,૦૦૦/- ઇિામ  
    રાજ્ર્ કક્ષાએ ચોથા ક્રમ ે     
(૩) લાબંીકડૂ (ભાઈઓ)  જિલ્લા કક્ષાએ તતૃીર્ ક્રમે   ૪,૦૦૦/- ઇિામ 
(૪) િોડ સ્પધાય (ભાઈઓ) જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ અિે તતૃીર્ ક્રમે  ૫,૦૦૦/- ઇિામ 
(૫) િોડ સ્પધાય (બહિેો)  જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ ક્રમ ે   ૬,૦૦૦/- ઇિામ 
(૬) ઊંચીકિૂ (બહિેો)   જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ ક્રમ ે   ૩,૦૦૦/- ઇિામ 
(૭) ગોળાફેંક    જિલ્લા કક્ષાએ તતૃીર્ ક્રમ ે   ૨,૦૦૦/- ઇિામ 
 

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ : 
(૧) અંબર કાતંણ કેન્દ્ર - ૧૧ બહિેોિે ૦૧ માસિી તાલીમ આપી. હાલ ૧૧ બહિેો વિર્વમત કાતંણકામ કરે છે. 
(૨) કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્ર - ૧૨૬ ્િુાિોિે ઇલેષ્તરવશર્િ, દફટર અિે સીિણિી તાલીમ આપી. 
(૩) કુમારપ્પા સિે પ્રોજેતટ અન્દ્િરે્ માતર તાલકુાિા ં૦૨ ગામો ખાધંલી અિે િધાિપરુિો અભ્ર્ાસ. 
(૪) સીિણશાળા - િોબિકય ્વુિટ દ્વારા િર્ય િરમ્ર્ાિ ૧,૨૫,૦૦૦/- રૂ. આવથિક ઉપાર્જિ. 
(૫) આશ્રમશાળા વિભાગમા ંઅંબર કાતંણિી શરૂઆત કરી. 
(૬) ગિુરાતિી જુિી-જુિી ગ્રામવિદ્યાપીઠો અિે શૈક્ષલણક  સસં્થાઓમાથંી આિલે ૩૨ તાલીમાથીઓિો સસં્થાિા     
     વિદ્યાથીઓિે લાભ અપાવ્ર્ો. 
(૭) ગ્રામસેિા કેન્દ્ર - િેથલી દ્વારા ૧૮ જેટલી સરકારી અિે લબિસરકારી સસં્થાઓ સાથે સકંલિ કરી વિવિધ મદેુ્દ  
     કામગીરી કરી. 
(૮) િર્ય િરમ્ર્ાિ ગિુરાતિા ૪૦ જેટલા જુિા-ંજુિા ંઅખબારોમા ંસસં્થા દ્વારા થરે્લ જુિી જુિી કામગીરી અંગેિી  
     પ્રેસિોટ પ્રવસદ્ થઈ. 
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુનયાદી નિદ્યાલયો  
૧.  કેન્દ્રનુું નામ     : ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, ભલાડા 
૨.  કેન્દ્રની સ્થાપનાનુું િર્ષ   : ૧૯૪૨ 
૩.  કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા  : ૧૪ 

ક્રમ નિભાગ િોરણ 
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા 

ગે્રડમાું નનયત પગાર 
૧ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર - - ૦૬ 
૨ આશ્રમશાળા ૧થી ૮ ૦૩ - 
૩ કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્ર - - ૦૫ 

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ : 
ક્રમ પરીક્ષાનુું નામ 

 
પરીક્ષા આપનાર 

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 
પરીક્ષામાું પાસ થનાર 
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા  

પરરણામ 
(ટકામાું) 

૧ દહન્દ્િી બાલપોથી ૩૨ ૩૧ ૯૯ 
૨ દહન્દ્િી પહલી ૪૪ ૪૩ ૯૯ 
૩ દહન્દ્િી દૂસરી ૫૬ ૫૩ ૯૭ 
૪ દહન્દ્િી વિવિત ૩૩ ૩૦ ૯૭ 
૫. ગાધંીજીિિ ઝાખંી ૦૮ ૦૮ ૧૦૦ 
૬. ગાધંીવિચાર પ્રિેશ ૧૭ ૧૭ ૧૦૦ 
૭. ભારતીર્ સસં્કૃવત જ્ઞાિ 

પરીક્ષા 
૩૯ ૩૯ ૧૦૦ 

૫. છાત્રાલયમાું રિતેા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા : 
ક્રમ છાત્રાલયનો પ્રકાર છાત્રોની સુંખ્યા 
૧ આશ્રમશાળા ૭૧.૦૦ 

૬. શૈક્ષણણક પ્રવનૃત્તઓ : 
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ સગંીત સ્પધાય ગૌરીવ્રતિી ઉિિણી ૦૭-૦૭-૨૦૧૭ ૧૭ 
૨ મહેંિી સ્પધાય ગૌરીવ્રતિી ઉિિણી ૦૯-૦૭-૨૦૧૭ ૧૧ 
૩ લચત્રસ્પધાય - ૨૭-૦૭-૨૦૧૭ ૩૪ 
૪ વશક્ષકદિિ વશક્ષકદિિિી ઉિિણી ૦૫-૦૯-૨૦૧૭ ૧૧ 
૫ બાળમેળો, 

વિજ્ઞાિ પ્રિશયિ 
 ૦૮-૦૯-૨૦૧૭ ૭૫૦ 

૬ શાળા રમતોત્સિ િોડ, લીંબચુમચી, કોથળાિોડ, 
િેડકાિોડ 

૨૦-૧૨-૨૦૧૭ ૭૦ 
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૭.  સેિાકીય પ્રવનૃત્તઓ / નનદશષન :  
ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ રાષ્ટ્રીર્  પ્રિશયિ, માદહતી ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ ૧૨૫૦ 
૨ જાતીર્ રોગ વિશેિી જાગવૃત 

તાલીમ વશલબર 
 ૨૭-૦૧-૨૦૧૮ ૨૦૦ 

૩ મેદડકલ વશલબર  ૧૫૦૨-૨૦૧૮ ૧૧૮ 
૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવનૃત્તઓ : 

ક્રમ પ્રવનૃત્તનુું નામ નિગત તારીખ ભાગ લેનારની સુંખ્યા 
૧ બચત વિશ ે બચત ગણુ મહત્િ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ ૭૧ 
૨ િાચંિ પ્રવવૃત્ત બાળગ્રથંાલર્ ૦૧-૦૮-૨૦૧૭ ૭૦ 
૩ સચંાલિ ગણુ શાળા-છાત્રાલર્ સચંાલિ ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ ૧૦ 

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) : 
ખેતીિી િમીિ   : ૪.૫ એકર 
ગૌશાળાિી િમીિ : ૧ એકર 
ગાર્ોિી સખં્ર્ા   : ૦૬ 

ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ) ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ) સ્િાિલુંબન (ટકા) 
૧ દૂધ ૫૦૦૦ લલટર ૫૦૦૦ ૧૦૦ 
૨ ચોખા ૧૦૦૦ ૩૭૮૫ ૧૦૦ 
૩ સાિરણા ૧૦૦ િગં ૧૦૦ િગં ૧૦૦ 
૪ પગલછૂલણર્ા ૨૦ િગં ૨૦ િગં ૧૦૦ 
૫ શાકભાજી ૩૦૦૦  ૫૦૦  ૨૫ 

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન : 
ક્રમ રેંરટયાનો પ્રકાર  રેંરટયાની સુંખ્યા કાુંતેલી આંટીઓની 

સુંખ્યા  
એક આંટીમાું 
તારની સુંખ્યા 

કુલ કાુંતેલ સતૂર 
(મીટરમાું) 

૧ અંબર ચરખા ૫૫ ૧૧૬ ૫૦૦ ૫૮ મીટર 
૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :  

૧. ગાધંીજીિિ ઝાખંી પરીક્ષામા ંજિલ્લા કક્ષામા ંપ્રથમ િબંર મેળિલે છે. 
૨. વિશ્વ િિ દિિસ શાળા પદરિાર લચત્રસ્પધાયમા ંત્રીિો ક્રમ મેળિલે છે. 

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :  
૧. આશ્રમશાળા, ભલાડામા ંસ્માટય તલાસિી સગિડ કરિામા ંઆિી છે.  
૨. વિદ્યાથીઓ દ્વારા સ્િાિલબંિિી પ્રવવૃત્તઓ કરિામા ંઆિે છે. 
૩. િર્ય ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્ર્ાિ કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્રિી શરૂઆત કરિામા ંઆિી છે. જેમા ંફીટર-૩૦,  
   ઇલેષ્તરવશર્િ – ૧૦ અિ ેસીિણ શાળામા ં૪૦ બહિેો કૌશલ્ર્િધયિ તાલીમ લઈ રહ્ા ંછે. 
૪. કેન્દ્રમા ંકમ્પોસ્ટ ખાતર તૈર્ાર કરિામા ંઆિેલ છે. 
૫. િસયરી દ્વારા રોપા ઉછેર કરી ખેડતૂોિે ૧૨,૦૦૦ રોપા વિતરણ કરિામા ંઆિેલ છે. 
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ચોસઠમો પદિીદાન સમારુંભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ 

 

 તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ િે બધુિારિા રોિ સિારે ૦૯-૩૦ િાગ્રે્ કુલપવત શ્રી ઇલાબહિે ભટ્ટિા 

અધ્ર્ક્ષસ્થાિે તથા ડૉ. સામ વપત્રોડાિાિા  મખુ્ર્ મહમેાિપિે પ્રાણજીિિ વિદ્યાથી ભિિમા ંગિૂરાત વિદ્યાપીઠિો 

પિિીિાિ સમારંભ ર્ોિિામા ંઆવ્ર્ો હતો. આ સમારંભમા ંસમગ્ર પરીક્ષામા ંકે વિર્ર્મા ંપ્રથમ આિિા બિલ  

૫૧  વિદ્યાથીઓિે પાદરતોવર્ક આપિામા ંઆવ્ર્ા હતા. િળી,  ૨૯  વિદ્યાિાચસ્પવત,  ૩૦  અનપુારંગત,  ૩૭૪  

પારંગત,  ૨૯૯  વિશારિ અિે  ૫૩  અનસુ્િાતક દડપ્લોમાિે પ્રમાણપત્ર આપિામા ંઆવ્ર્ા હતા.  

િર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન સમગ્ર પરીક્ષામાું કે નિર્યમાું પ્રથમ આિિા માટે 

 સિુણષચુંરક / રજતચુંરક તથા તામ્રપત્ર (પારરતોનર્ક) મેળિનારની યાદી  

 

ક્રમ સિુણષચુંરકનુું નામ પારરતોનર્ક મેળિનારનુું નામ 

૧. શ્રી રંગ અિધતૂ મહારાિશ્રી 
સિુણયચરંક 

સમાિવિદ્યા વિશારિ 
 

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી 

૨. શ્રી મલણભાઈ ભીમભાઈ િેસાઈ 

સિુણયચરંક 

માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારંગત) 
 

શ્રી વિિર્ભાઈ મકુુન્દ્િભાઈ તડિી 

૩. લઝન્દ્િાલ એલ્્વુમવિર્મ જ્્લુબલી - બેંગલરુુ 

સિુણયચરંક 

માસ્ટર ઑફ લબઝિશે ઍડવમવિસ્રેશિ (ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 
પારંગત)  
 

શ્રી બળિતંભાઈ કરશિભાઈ હદરર્ાણી 
 

૪. સ્િ.શ્રી રાઈબહિે કા. પટેલિા ંસ્મરણાથ ેસિુણયચરંક 

બચેલર ઑફ એજ્્કેુશિ (વશક્ષણ વિશારિ) 
શ્રી ચેતિભાઈ ભટુરભાઈ બાભંલણર્ા 

૫. સ્િ. શારિાગૌરી કસ્િેકરિા સ્મરણાથ ેસિુણયચરંક 

માસ્ટર ઑફ એજ્્કેુશિ (વશક્ષણ પારંગત)  
શ્રી શૈલેર્ભાઈ બામણજીભાઈ િસાિા 

૬. સ્િ. રૂક્ષ્મણીબહિે િ. ગોરિા ંસ્મરણાથ ે

સિુણયચરંક  

બચેલર ઑફ એજ્્કેુશિ (દહન્દ્િી વશક્ષા વિશારિ)  

શ્રી સેિલકુમાર વિિોિભાઈ ચૌધરી 

૭. શ્રી ચન્દ્રકાન્દ્ત વ્ર. િોરા 
સિુણયચરંક  

પારંગત - ગાધંીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ (ગાધંીજીિા ં
મળૂભતૂ પસુ્તકો) 

શ્રી રાવધકા રાહલુકુમાર ટીક્કુ 

૮. સ્િ. પ્રો. રાસલબહારીલાલિા સ્મરણાથ ે 

સિુણયચરંક  

સમાિવિદ્યા વિશારિ - સામાજિક વિજ્ઞાિ : સમાિશાસ્ત્ર 

શ્રી િક્ષાબહિે જાિિભાઈ ધોદરર્ા  
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રજતચુંરક 

૧. ડૉ. ગીતા દકરણકુમાર શાહ 

રિતચરંક  

ર્ોગવિદ્યા અનસુ્િાતક દડપ્લોમા 
 

શ્રી કૃવત િરેન્દ્રભાઈ શાહ 

૨. કુલપવત ડૉ. િર્શેભાઈ િશિતંરાર્ િેસાઈ રિતચરંક 

સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : અથયશાસ્ત્ર 
શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૩. ડૉ. િશિતંરાર્ િેસાઈ રિતચરંક 

વિજ્ઞાિ વિશારિ – સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાિ 
શ્રી અંદકતાબહિે માધાભાઈ ચૌધરી 

તામ્રપત્ર 

૧. સમાિવિદ્યા વિશારિ / વિજ્ઞાિ વિશારિ 

શ્રી કુલપવત 

સમાિવિદ્યા વિશારિ 
 

શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૨. શ્રી કુલપવત 

સમાિવિદ્યા વિશારિ – ગ્રામવિકાસ 
શ્રી રંિિબહિે માધાભાઈ ડાભી 

૩. શ્રી કુલપવત 

સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : અથયશાસ્ત્ર 
શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૪. સ્િ. શ્રી મગિભાઈ પ્રભભુાઈ િેસાઈ 

સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભાર્ા - ગિુરાતી 
 

શ્રી આરતીબહિે અભભુાઈ થોદરર્ા 

૫. શ્રી શાક્ન્દ્તલાલ જીિણલાલ ગાધંી 
સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભાર્ાવ્ર્િહાર - દહન્દ્િી 
 

શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૬. શ્રી રમણલાલ મશરૂિાલા પદરિાર 

સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : ઇવતહાસ 

શ્રી મોતીભાઈ ભરુાભાઈ રબારી 

૭. શ્રી પ્રવમલા કુરિા ફાઉન્દ્ડેશિ  

સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભારતમા ંસમાિકાર્ય  
શ્રી િક્ષાબહિે જાિિભાઈ ધોદરર્ા 

૮. સ્િ. શ્રી િરહદરભાઈ દ્વારકાિાસ પરીખ 

સમાિવિદ્યા વિશારિ - કમ્પ્્ટૂર ઉપર્ોિિ 

શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૯. સ્િ. શ્રી હદરલાલ માણેકલાલ િેસાઈ 

સમાિવિદ્યા વિશારિ - ગાધંીવિચાર િશયિ 
શ્રી અવિલકુમાર ગલેાભાઈ િિાણી 

૧૦. સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલિાસ મગિલાલ કોઠારી 
સમાિવિદ્યા વિશારિ -  ખાિીવિદ્યા (સાિરા કેન્દ્ર) 
 

શ્રી ધમેશભાઈ ખાખડુભાઈ ભોરે્ 

૧૧. સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલિાસ મગિલાલ કોઠારી 
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ખાિીવિદ્યા (રાધંજેા કેન્દ્ર) 

શ્રી શભુ મ્રુભાઈ પટેલ 

૧૨. શ્રી પ્રોફેસર કાવંતભાઈ િા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રદેરત  

સ્િ. શ્રીમતી સરસ્િતીબહિે િામોિર ઓઝા 
સમાિવિદ્યા વિશારિ  -  ગહૃવિજ્ઞાિ 

શ્રી િિકબહિે કાળુભાઈ મકિાણા 

૧૩. શ્રી ડેન્દ્્બુબહિે બા. રાિલ પદરિાર પ્રેદરત 

સ્િ. શ્રી ભારતીબહિે બાબભુાઈ રાિલ 

સમાિવિદ્યા વિશારિ  -  ગહૃવિજ્ઞાિ 
 

શ્રી િિકબહિે કાળુભાઈ મકિાણા 

૧૪. શ્રી પ્રોફેસર કાવંતભાઈ િા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રદેરત 

સ્િ. શ્રીમતી રંભાબહિે ઓઝા 
સમાિવિદ્યા વિશારિ - મદહલા કલ્ર્ાણ તથા બાળકલ્ર્ાણ 
 

શ્રી િિકબહિે કાળુભાઈ મકિાણા 
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૧૫. સ્િ. શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િેસાઈ 

વિજ્ઞાિ વિશારિ  - સકૂ્ષ્મજીિાણ ુવિજ્ઞાિ 
 

શ્રી અંદકતાબહિે માધાભાઈ ચૌધરી 

૧૬. શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ઝિેરભાઈ પરુુર્ોત્તમભાઈ પટેલ 

વિજ્ઞાિ વિશારિ   

(બહિેોમા ંપ્રથમ આિિાર) 

(રૂ. ૧,૦૦૦-૦૦ રોકડા) 
 

શ્રી અંદકતાબહિે માધાભાઈ ચૌધરી 

૧૭. શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા) 
વ્ર્ાર્ામ અિે આરોગ્ર્ વશક્ષણ વિશારિ 
 

શ્રી દકશિકુમાર માિજીભાઈ બાિળીર્ા 

૧૮. શ્રી કુલપવત 

બચેલર ઑફ એજ્્કેુશિ (વશક્ષણ વિશારિ) 
 

શ્રી ચેતિભાઈ ભટુરભાઈ બાભંલણર્ા 

૧૯. સ્િ. શ્રી પ્રભાશકંર ગલુાબશકંર આચાર્ય 
બચેલર ઑફ એજ્્કેુશિ (દહન્દ્િી વશક્ષાવિશારિ) 
 

શ્રી સેિલકુમારી વિિોિભાઈ ચૌધરી 

૨૦. શ્રી કુલપવત 

માસ્ટર ઑફ એજ્્કેુશિ (વશક્ષણ પારંગત) 
 

શ્રી શૈલરે્ભાઈ બામણજીભાઈ િસાિા 

૨૧. શ્રી ડાહ્ાભાઈ જી. િાર્ક 

માસ્ટર ઑફ આટટયસ (ગિુરાતી પારંગત)  
 

શ્રી કલ્પેશભાઈ મોહિભાઈ સોલકંી 

૨૨. શ્રી બસતંલાલ લખેરાિ િાષ્ટ્ણરે્  

માસ્ટર ઑફ આટટયસ (દહન્દ્િી પારંગત) 
 

શ્રી ભાગયિીબહિે રાજેશભાઈ ચૌધરી 

૨૩. શ્રી િાનભુાઈ બારોટ  

અમતૃ મહોત્સિ સવમવત પ્રેદરત 

માસ્ટર ઑફ આટટયસ (દહન્દ્િી પારંગત)  
 

શ્રી ભાગયિીબહિે રાજેશભાઈ ચૌધરી 

૨૪. શ્રી શાવંતલાલ જીિણલાલ ગાધંી 
સન્દ્માિવિવધ સમવપિત  

સ્િ. શ્રી આચાર્ય કૃપાલાણીજી  

માસ્ટર ઑફ આટટયસ (સમાિશાસ્ત્ર પારંગત) 

શ્રી પ્રવતમાબહિે પ્રફુલ્લભાઈ ચૌધરી 

૨૫. સ્િ. શ્રીિા બસંીધર પચંોલી 
માસ્ટર ઑફ આટટયસ (અથયશાસ્ત્ર પારંગત) 
 

શ્રી શીતલબહિે િશિતંભાઈ ગાવમત 

૨૬. સ્િ. શ્રી પરુુર્ોત્તમિાસ ગો. પટેલ (લાભંિલે) 

માસ્ટર ઑફ આટટયસ (ઇવતહાસ પારંગત) 
શ્રી પ્રવિણભાઈ છિાભાઈ શખે 

૨૭. શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા) 
માસ્ટર ઑફ આટટયસ (પત્રકારત્િ અિે સમહૂપ્રત્ર્ાર્િ પારંગત) 
 

શ્રી કાિલ િવિિકુમાર મારૂ 

૨૮. શ્રી બાબભુાઈ િશભાઈ પટેલ ર્ષ્ષ્ટ્ઠપવૂતિ સ્મવૃત રસ્ટ 

પારંગત  - ગાધંીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ 
 

શ્રી રાવધકા રાહુલકુમાર ટીકુ્ક 

૨૯. સ્િ. શ્રી િજુભાઈ શાહ 
પારંગત - ગાધંીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ 
 

શ્રી રાવધકા રાહુલકુમાર ટીકુ્ક 

૩૦. શ્રી સવિતાબહિે બલુાખીિાસ શાહ  

િન્દ્મશતાબ્િી વિવમતે્ત 

પારંગત - ગાધંીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ (બહિેોમા ં
પ્રથમ) 
 

શ્રી રાવધકા રાહુલકુમાર ટીકુ્ક 
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૩૧. સ્િ. શ્રી મજુંલાબહિે શાવંતલાલ આચાર્ય 
માસ્ટર ઑફ આટટયસ (ગિુરાતી પારંગત) 
 

શ્રી ર્ોલગતાબહિે રણછોડભાઈ ગોદહલ 

૩૨. શ્રી રમણલાલ માણકેલાલ શાહ 

માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારંગત) 
 

શ્રી વિિર્ભાઈ મકુુન્દ્િભાઈ તડિી 

૩૩. સ્િ. શ્રી િિિીતલાલ િર્ારામ િરીિાલા 
મેમોદરર્લ ફેવમલી પબ્બ્લક ચદેરટેબલ રસ્ટ પ્રેદરત 

સ્િ. કોદકલાબહિે િરીિાલાિા સ્મરણાથ ે
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારંગત) 
 - ક્ષેત્રકાર્ય  

શ્રી વિિર્ભાઈ મકુુન્દ્િભાઈ તડિી 

૩૪. ગિૂરાત વિદ્યાપીઠ સમાિકાર્ય સગંઠિ પ્રદેરત  

ડૉ. પરમેશ્વરી િર્ાલ ઉત્કૃષ્ટ્ટતા એિોડય  
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારંગત)   

શ્રી રાવધકાબહિે બટુકગીરી અપારિાથી 

૩૫. શ્રી કનભુાઈ લ. શાહ સન્દ્માિ સવમવત પે્રદરત 

માસ્ટર ઑફ લાઇબ્રેરી એન્દ્ડ ઇન્દ્ફમેશિ સાર્ન્દ્સ (ગ્રથંાલર્ 
અિે માદહતીવિજ્ઞાિ) 

શ્રી વિશાલકુમાર રમણભાઈ પરમાર 

૩૬. શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા) 
માસ્ટર ઑફ કમ્પ્્ટૂર ઍક્પ્લકેશિ  

શ્રી પ્રકાશભાઈ માિેિભાઈ પ્રજાપવત 

૩૭. શ્રી અંબલેાલ મલણભાઈ િાર્ક  

માસ્ટર ઑફ સાર્ન્દ્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણવુિજ્ઞાિ પારંગત) 
શ્રી રક્મમ િીપકભાઈ ખાખરીર્ા 

૩૮. સ્િ. કંચિબહિે બાબલુાલ આચાર્ય 
માસ્ટર ઑફ સાર્ન્દ્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણવુિજ્ઞાિ પારંગત) 

શ્રી રક્મમ િીપકભાઈ ખાખરીર્ા 

૩૯. શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા) 
માસ્ટર ઑફ દફલઝકલ એજ્્કેુશિ એન્દ્ડ સ્પોટટયસ (શારીદરક 

વશક્ષણ પારંગત) 

શ્રી સિંર્ભાઈ શામજીભાઈ ઝાપંદડર્ા 

૪૦. માતશૃ્રી સ્િ. શકુન્દ્તલાબિે રવતલાલ પરુાણી પદરિાર 

માસ્ટર ઑફ લબઝિસે ઍડવમવિસ્રેશિ (ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 
પારંગત) 

શ્રી બળિતંભાઈ કરશિભાઈ હદરર્ાણી 

૪૧. શ્રીમતી કાન્દ્તાબહિે સોમાલાલ મોિી (ઊંઝાિાળા) 
પોસ્ટ ગ્રેજ્્એુટ દડપ્લોમા ઇિ કમ્પ્્ટૂર એક્પ્લકેશિ (કમ્પ્્ટૂર 

વિવિર્ોગ અનસુ્િાતક દડપ્લોમા) 

શ્રી કેતિકુમાર દિિેશભાઈ ભોજાણી 

૪૨. શ્રી બસેશ્વરિર્ાલ શભંિુર્ાલ ભટ્ટિાગર 

દહન્દ્િી સેિક 

શ્રા દરિંકલબહિે વિભિુિભાઈ પરમાર 

૪૩ . શ્રી સધં્ર્ાબહિે બાલભુાઈ ઠાકર પદરિાર પ્રદેરત 
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – ગિુરાતી 

શ્રી જિજ્ઞેશકુમાર કબીરભાઈ ગાવમત 

૪૪ . માતશૃ્રી શ્રી સરસ્િતીિેિી દુબ ે
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – દહન્દ્િી 

શ્રી વમતલકુમાર ભીખભુાઈ ગાવમત 

૪૫ . શ્રી ભાઈલાલભાઈ એમ. પટેલ પ્રેદરત 
શ્રીમતી શાતંાબહિે ભાઈલાલભાઈ પટેલ 
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – સમાિકાર્ય 
(બહિેોમા ંપ્રથમ) 

શ્રી ગાર્ત્રી સરેુશભાઈ િશાણી 

૪૬ . શ્રી િર્ાયબહિે ચરંકાન્દ્તભાઈ પટેલ 

માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – ગ્રથંાલર્ અિે 
માદહતી વિજ્ઞાિ 

વમલ નરુી કલીતા 

૪૭ . શ્રી રામવસિંહ એચ. રાિપતૂ (શખંેશ્વર) 
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – ગાધંીવિચાર 
 

શ્રી અરુણા મોતીભાઈ ચૌધરી 
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૪૮. સ્િ. શ્રી લીલાકાતં વમશ્રા 
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – પ્રાથવમક વશક્ષણ 

શ્રી વમત્તલ મિજીભાઈ બાલવધર્ા 

૪૯ . શ્રી શૈલશેભાઈ કોિરભાઈ પટેલ 

માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) - શારીદરક વશક્ષણ 
શ્રી ભાવિકા િટિરલાલ લલિંબાણી 

૪૯ . શ્રી પ્રભાિતી દર. શાહ 
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનપુારંગત) – જૈિવિદ્યા 

શ્રી પાર્લકુમારી ભરતકુમાર કુદરર્ા 

૫0. શ્રીમતી હસમખુબા િશિતંરાર્ િેસાઈ 

રિતચરંક  
ડૉતટરેટ ઑફ દફલોસોફી (પીએચ.ડી.) (આદિિાસી વિર્ર્ક 
સશંોધિ માટે) 

શ્રી દિિેશકુમાર પ્રતાપભાઈ ચૌધરી 
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તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ દરમ્યાન એમ. રિલ. (M.Phil.) જાિરે થયેલ નિદ્યાથીઓ 

ક્રમ નિદ્યાથીનુું નામ નિર્ય માગષદશષકનુું નામ શોિનનબુંિનો નિર્ય 

૧. જિજ્ઞેશકુમાર  

કબીરભાઈ  ગાવમત  

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : ગિુરાતી  

ડૉ. ઉર્ાબહિે 
ઉપાધ્ર્ાર્ 

અનિુાિ ક્ષેતે્ર અરુણાબહિે જાડેજા 
અિે રેણકુા સોિીનુ ંર્ોગિાિ - 

એક અભ્ર્ાસ (મરાઠી અિે 
ઉદડર્ાભાર્ામાથંી ગિુરાતીમા ં

થરે્લા અનિુાિ સિંભે) 

૨. સુિંરભાઈ  છોટુભાઈ  

ગાવમત  

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : ગિુરાતી  

ડૉ. ધ્િવિલ પારેખ ગાવમત જાવતિી સસં્કૃવત સિંભે 
પ્રકાવશત સાદહત્ર્ – એક અભ્ર્ાસ 

૩. મ્રુીબેિ  ભગભુાઈ  

હળપવત  

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : ગિુરાતી  

ડૉ. ધ્િવિલ પારેખ હર્યિ વત્રિેિી, મકુુલ ચોકસી અિે 
રઈશ મિીઆરિી ગઝલો ׃ એક 

અભ્ર્ાસ 

૪. વમતલકુમાર  ભીખભુાઈ  

ગાવમત 

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી  

ડૉ. િક્ષાબહિે જાિી महादेवी वमाा का साहहत्य - एक 
अनुशीलन 

૫. મેરૂભાઈ પમાભાઈ 
મકિાણા  

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ 
ડૉ. રાજેન્દ્ર િોર્ી પ્રણામી ધમય પ્રચાર તથા 

સામાજિક સધુારણામા ંડૉ. 
મહશેચરં પડંયાનુ ંપ્રિાિ 

૬. મોદહન્દ્િર  ડુગંારામ  

રાિપરુોદહત  

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ 
ડૉ. કિૈર્ાલાલ 

િાર્ક 

माउंट आबू के पयाटन स्थल : 
एक ऐतिहाससक अध्ययन 

૭. ભારતીબેિ  

ગોરધિભાઈ  

ઝાપદડર્ા 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર 
ડૉ. િરેશ ચૌહાણ િેશી અિે બીટી કપાસિો 

તલુિાત્મક આવથિક અભ્ર્ાસ 
(રાણપરુ તાલકુાિા સુિંદરર્ાણા, 
પાટણા, બરાવિર્ા, િેિલળર્ા 

ગામિા સિંભયમા)ં 

૮. ખમુબ ુ િલ્લભભાઈ  

િાળા 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
સમાિશાસ્ત્ર 

ડૉ. મહશેભાઈ 
ગાવમત 

્િુાિોમા ંલખસ્સાખચીિો એક 
અભ્ર્ાસ (અમિાિાિ શહરેિા 

સિંભયમા)ં 

૯. પાિયતીબેિ  

ઈશ્વરભાઈ  પટેલ  

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
સમાિશાસ્ત્ર 

ડૉ. લગરધરલાલ 
પટેલ 

મદહલાઓ પર થતા અત્ર્ાચાર 
અિે કાનિૂી જાગતૃતા : એક 

સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ (િાસંિા 
તાલકુાિે કેન્દ્રમા ંરાખીિે) 

૧૦. પ્રદિપકુમાર 

િાસિેુિભાઈ કોઠારી  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
સમાિશાસ્ત્ર 

ડૉ. લગરધરલાલ 
પટેલ 

ગ્રામીણ કુટંુબોમા ંસ્ત્રીભ્રણૃહત્ર્ા – 

એક સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ 

૧૧. સવુિલભાઈ  સમુિભાઈ  

ચૌધરી  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
સમાિશાસ્ત્ર 

ડૉ. સભુાર્ભાઈ 
પાડંર 

આદિજાવતમા ંતરુણ-્િુાિો પર 
વ્ર્સિિી અસર (તાપી જિલ્લાિા 
ડોલિણ તાલકુાિે કેન્દ્રમા ંરાખીિે) 

૧૨. હતેલબહિે  િરેશભાઈ  

ચૌધરી  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
સમાિશાસ્ત્ર 

ડૉ. સભુાર્ભાઈ 
પાડંર 

પ્રધાિમતં્રી િિધિ ર્ોિિાિી 
આદિિાસી સમાિ પર અસર 

૧૩. પાર્લકુમારી  
ભરતકુમાર  કુદરર્ા  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા 
ડૉ. શોભિાબહિે 

શાહ 

ઇષ્ન્દ્રર્ પરાિર્ શતક : એક 
અધ્ર્ર્િ 

૧૪. દહતેશકુમાર  િાસિેુિ  

પડંયા  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા 
ડૉ. પલૂણિમાબહિે  

મહતેા 

ગલણતસાર સગં્રહ : એક અધ્ર્ર્િ 
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૧૫. વિવમર્ા  જિતેન્દ્રકુમાર  

ઝિેરી  

સામાજિકવિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા 
ડૉ. શોભિાબહિે 

શાહ 

જૈિધમયમા ંર્તં્રવિજ્ઞાિનુ ંમહત્િ 

૧૬. વમસ. નરુી  કલીતા વ્ર્ાિસાવર્ક 

અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા 
: ગ્રથંાલર્ અિે 
માદહતીવિજ્ઞાિ 

ડૉ. પ્રર્તકર 
કાિદડર્ા 

A Study on Information 

Resources Collection, Usages 

and Services in the Gujarat 

University, Ahmedabad 

Affiliated Medical College 

Libraries 

૧૭. દહરેિ  પ્રમોિરાિ  

ચિાણ  

વ્ર્ાિસાવર્ક 

અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા 
: સમાિકાર્ય 

ડૉ. મિોિભાઈ 
પરમાર 

વશક્ષણતતં્રમાથંી તરછોડારે્લા 
તરુણોિી ક્સ્થવત, સમસ્ર્ા અિે 

કારણો (અમિાિાિિી 
આસપાસિા સાત ગામિા 

સિંભયમા)ં 

૧૮. વિકંુિકુમાર 

િગિીશચરં જાિી 

વ્ર્ાિસાવર્ક 

અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા 
: સમાિકાર્ય 

ડૉ. હમે ુજાંબકુીર્ા િમીિ સપંાિિથી ખેડૂતોિા 
જીિિ પર થરે્લી અસરોિો એક 
અભ્ર્ાસ (સાણિં ખાતેિા િેિો 

પ્રોજેતટ બાિ GIDC મા ંસપંાિિ 
થરે્લ ખેડૂતોિી િમીિિા 

સિંભયમા)ં 

૧૯. સત્ર્વ્રત  ભિંદકશોર  

િાસ  

વ્ર્ાિસાવર્ક 

અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા 
: પત્રકારત્િ અિે 
સમહૂપ્રત્ર્ાર્િ  

ડૉ. વિિોિ પાડેંર્ Impact of TV Reality show on 

youth 

૨૦. દિપલ  રમેશભાઈ  િિે  વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. સીતારામ પી. 
િેશમખુ 

િિમા ધોરણિા સસં્કૃત 
વ્ર્ાકરણિા ંઅધ્ર્ાપિ માટે CAI 

કાર્યક્રમિી રચિા અિે તેિી 
અસરકારકતા 

૨૧. વમતલ મિજીભાઈ 
બાલવધર્ા 

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. મહશે િારાર્ણ 
િીલક્ષત 

માધ્ર્વમક શાળાિા વિદ્યાથીઓિી 
અધ્ર્ર્િશૈલી 

૨૨. પ્રકાશકુમાર ભીખાભાઈ 
પટેલ  

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. આરતીબહિે 
પટેલ 

માણસા તાલકુાિી પ્રાથવમક 
શાળાઓમા ંવશક્ષણિો અવધકાર 

(RTE)િા અમલીકરણિો 
વિિેચિાત્મક અભ્ર્ાસ 

૨૩. અશોક  ઉગાભાઈ  

ગેગડા 

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. 
પટેલ 

વિસાિિર તાલકુાિા ઉચ્ચ 
પ્રાથવમક વશક્ષણમા ંવિજ્ઞાિ અિે 
ટેતિોલોજી વિર્ર્િા શાળાકીર્ 

સિયગ્રાહી મલૂ્ર્ાકંિિો 
વિિેચિાત્મક અભ્ર્ાસ 

૨૪. ભાવિકા  િટિરલાલ  

લલિંબાણી 

શારીદરક વશક્ષણ અિે 
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા 

: શારીદરક વશક્ષણ  
 

ડૉ. ઉિાજી િી. 
પરમાર 

ગિુરાત વસવિર્ર િેશિલ 
િોલીબોલ અિે બાસ્કેટબોલિા 
ખેલાડી ભાઈઓ અિે બહિેોિા 

બદુ્વદ્આંકિો તલુિાત્મક અભ્ર્ાસ. 
૨૫. વિિર્કુમાર  

રાિકરણભાઈ  રબારી 

વ્ર્િસ્થાપિ અિે 
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 

ડૉ. સતીર્ પટેલ બાળસરુક્ષામા ંચાઇલ્ડલાઇિિી 
કામગીરી અિે તેિા કાર્યક્ષેત્રમા ં

આિતા લોકો ઉપર તેિી 
અસરકારકતા (આણિં જિલ્લાિી 
ચાઇલ્ડલાઇિિે ધ્ર્ાિમા ંરાખીિે) 
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૧. સિંર્કુમાર અરવિિંિભાઈ 
ચૌધરી  

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી 

ડૉ. રામગોપાલ વસિંહ हहन्दी साहहत्य को डॉ. ववनय 
कुमार पाठक का प्रदेय 

૨. ગીતા આલાભાઈ ભટ્ટી  ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી 

ડૉ. િશિતંભાઈ 
પડંયા 

इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में 
मनोवैज्ञातनकिा 

૩. મહશેભાઈ અમીચિંભાઈ 
પડંયા  

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી 

ડૉ. િશિતંભાઈ 
પડંયા 

मोहन राकेश के नाटकों का 
ववचारबोध एवं रंगसशल्प 

૪. સરેુશભાઈ મગિભાઈ 
ગાવમત 

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્ 
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી 

ડૉ. શવશબાલા 
પજંાબી 

आधुतनक हहन्दी - गुजरािी के 
प्रमुख उपन्यासों में आहदवासी 
ववमशा : िुलनात्मक अध्ययन 

૫. ભાવિિકુમાર  
િર્વંતલાલ  પરમાર  

સામાજિક વિજ્ઞાિ 
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ 

ડૉ. મહબેબૂ િેસાઈ ભારતિા સ્િાતતં્ર્ર્સગં્રામમા ં
િદડર્ાિ શહરેિા 

સ્િાતતં્ર્ર્સેિાિીઓિો પદરચર્ 
તથા પ્રિાિ (ઈ.સ.1885થી 

ઈ.સ.1947) 
૬. કૃણાલકુમાર 

પરસોત્તમભાઈ પટેલ 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ 

ડૉ. લબિંદુિાવસિી 
િોર્ી 

સરિારશ્રી િલ્લભભાઈ પટેલ 
અિે લબિસાપં્રિાવર્કતા : 

ઐવતહાવસક પદરપે્રક્ષ્ર્મા ંએક 
અધ્ર્ર્િ (ઈ.સ. 1915થી 

1950) 
૭. રીપલકુમાર િગિીશભાઈ 

પટેલ 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર 

ડૉ. વિવમર્ા શતુલ મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્રીર્ ગ્રામીણ 
રોિગાર બાહંધેરી ર્ોિિાનુ ં
આવથિક મલૂ્ર્ાકંિ (ગિુરાત 
રાજ્ર્િા પચંમહાલ જિલ્લાિે 

કેન્દ્રમા ંરાખીિે) 
૮. પ્રવિણકુમાર 

પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર 

ડૉ. વિવમર્ા શતુલ 21મી સિીમા ંખાિીિો 
બિલાતો પદરપે્રક્ષ્ર્ (ખાિી અિે 
વમલ કાપડ ઉદ્યોગિા સિંભયમા)ં 

૯. ક્સ્મતાબહિે મગિભાઈ 
િાઘેલા 

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર 
ડૉ. હસમખુભાઈ 

િેસાઈ 

ગિુરાતમા ંખાિીઉદ્યોગિો 
વિકાસ અિે તેમા ંકામ કરતા ં

કામિારોિો અભ્ર્ાસ 
૧૦. િેિાશં કાવંતભાઈ પટેલ સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર 
ડૉ. હસમખુભાઈ 

િેસાઈ 

સહકારી ડેરીિી આદિિાસી 
કુટંુબો પર થરે્લી આવથિક 
અસરોિો અભ્ર્ાસ (બરોડા 

ડેરીિા સિંભયમા)ં 
૧૧. સિંર્કુમાર  રમણભાઈ  

પટેલ  

સામાજિક વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : સમાિશાસ્ત્ર 
ડૉ. મહશે ગાવમત આદિિાસી વિસ્તારોમા ં

પચંાર્તીરાિ - એક 
સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ (િલક્ષણ 

ગિુરાતિા સિંભયમા)ં 

૧૨. િરે્શકુમાર વિઠ્ઠલભાઈ 
પટેલ  

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. િર્પ્રકાશ પડંયા ઉત્તર બવુિર્ાિી વિદ્યાલર્ોમા ં
પ્રત્ર્ક્ષીકૃત પર્ાયિરણ વશક્ષણ 
અિે પર્ાયિરણ ઉન્નર્િિો 

અભ્ર્ાસ 
૧૩. કમલેશકુમાર પ્રભભુાઈ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 

વશક્ષણશાસ્ત્ર 
ડૉ. િીપબુા િેિડા બહવુિધ બદુ્વદ્ કસોટીિી રચિા 

અિે પ્રમાણીકરણ 
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સાતવુિર્ા 
૧૪. વિવતિકુમાર ખીમજીભાઈ 

ઢાઢોિરા 

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. ભરત િોશી ઉચ્ચ વશક્ષણિા વિદ્યાથીઓિી 
લલલખત અલભવ્ર્ક્તતિા 

સહસબંધંકો 
૧૫. ભાવમિીબેિ ગોપાળભાઈ 

પટેલ  

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. ડાહ્ાભાઈ એમ. 
પટેલ 

સેિારત માતાઓ અિે 
સેિારદહત માતાઓિા ં

બાળકોિી સ્િસકંલ્પિા અિે 
શૈક્ષલણક વસદ્વદ્િો અભ્ર્ાસ 

૧૬. જ્ર્ોવત સરેુશકુમાર શાહ  વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 
વશક્ષણશાસ્ત્ર 

ડૉ. ડાહ્ાભાઈ એમ. 
પટેલ 

ગિુરાતિી માધ્ર્વમક શાળાિા 
વિદ્યાથીઓ માટે બદુ્વદ્કસોટીિી 

રચિા અિે પ્રમાણીકરણ 
૧૭. મમતા વસિંહ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા : 

વશક્ષણશાસ્ત્ર 
ડૉ. ડાહ્ાભાઈ પટેલ A Study of the Perceptions of 

CBSE School Teachers 

towards Continuous and 

Comprehensive Evaluation 

(CCE) System in Relation to 

Certain Variables 

૧૮. િીમા િૈષ્ટ્ણિ  ગાધંીિશયિ શાખા : 
ગાધંીવિચાર 

ડૉ. સિુશયિ આર્ગંાર नई िालीम से स्वराज्य की 
ओर एक अध्ययन : लक्ष्मी 

आश्रम के सन्दर्ा में 
૧૯. ધીમતંકુમાર ભરતકુમાર 

વ્ર્ાસ 

ગાધંીિશયિ અભ્ર્ાસક્રમ 
વિદ્યાશાખા : વિજ્ઞાિ અિે 

અદહિંસા 

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી Creation of Non-violent Rural 

Habitat in Gandhian 

Perspective by Adopting 

Science and Technology for 

Sustainable Development and 

Coexistence 

૨૦. ઇશાિી પરંતપભાઈ 
પટેલ 

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ 
વિદ્યાશાખા : સમાિકાર્ય 

ડૉ. આિિંીબહિે 
પટેલ 

સ્ત્રીઓિા પ્રિિિ સ્િાસ્થ્ર્મા ં
માવસક સ્રાિિી શરૂઆતથી 

મેિોપોઝ સધુીિો સમર્ગાળો : 
મિોસામાજિક ક્સ્થવત અિે 

સમસ્ર્ાઓ 
૨૧. મિોિકુમાર ભીખાભાઈ 

પટેલ 

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ 
વિદ્યાશાખા : પત્રકારત્િ 
અિે સમહૂપ્રત્ર્ાર્િ 

ડૉ. વિિોિકુમાર 
પાડેંર્ 

ગિુરાતી િૈવિકોિા સમાચારોિી 
ભાર્ા : એક સમીક્ષાત્મક 

અધ્ર્ર્િ 
૨૨. સમીરકુમાર રમણીકલાલ 

પરિાડીર્ા  

શારીદરક વશક્ષણ અિે 
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા : 

શારીદરક વશક્ષણ 

ડૉ. િગિીશચરં એલ. 
ગોઠી 

ગિુરાત રાજ્ર્િા િધ ુિિિ 
ધરાિતા શાળામા ંઅભ્ર્ાસ 

કરતા વિદ્યાથીઓિા પિુઃિયસિ 
કાર્યક્રમિી અસરિો અભ્ર્ાસ 

૨૩. હસંાબેિ સામતભાઈ જાડા  શારીદરક વશક્ષણ અિે 
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા : 

શારીદરક વશક્ષણ 

ડૉ. કમલેશભાઈ 
પટેલ 

ર્ોગ અિે એરોલબક કસરતોિી 
શારીદરક ર્ોગ્ર્તા અિે સ્િાસ્થ્ર્ 
સબંવંધત ર્ોગ્ર્તા ઉપર થતી 

અસરોિો અભ્ર્ાસ. 
૨૪. વમદહર અશોકભાઈ િિે  વ્ર્િસ્થાપિ અિે 

પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ 
વિદ્યાશાખા : 

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 

ડૉ. લોકેશ જૈિ િલક્ષણ ગિુરાતમા ંઆદિિાસી 
મદહલાઓ અિે બાળકોિા 

વિકાસ માટે સચંાલલત આરોગ્ર્ 
- પોર્ણલક્ષી કાર્યક્રમોિી 

અસરકારકતાિો વ્ર્િસ્થાપકીર્ 
અભ્ર્ાસ 

૨૫. શ્રદ્ા કિૈર્ાલાલ િાર્ક  વ્ર્િસ્થાપિ અિે 
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ 

ડૉ. રાજીિભાઈ પટેલ પ્રાથવમક કૃવર્ વધરાણ સહકારી 
મડંળીિી ગ્રામવિકાસમા ંભવૂમકા 
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વિદ્યાશાખા : 
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 

૨૬. અમીર્ા િરેન્દ્રભાઈ શાહ વ્ર્િસ્થાપિ અિે 
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 

ડૉ. રાજીિભાઈ પટેલ A Study on the Sustainability 

of Rural Artisans in Handicraft 

Sector (With reference to 

Surendranagar District of 

Gujarat) 

૨૭. રાજેશભાઈ િિસભુાઈ 
પટેલ  

વ્ર્િસ્થાપિ અિે 
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા : 
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ 

ડૉ. રાજીિભાઈ પટેલ વિકાસિા આર્ોજિત કાર્યક્રમથી 
આદિમજૂથમા ંઆિેલ આવથિક 
પદરિતયિિો અભ્ર્ાસ (ડાગં, 
િિસારી, સરુત જિલ્લાિા 

અનસુલૂચત ક્ષેત્રિા સિંભયમા)ં 
૨૮. દહમાશં ુબાબભુાઈ પરમાર વિજ્ઞાિ અિે પ્રાર્ોજિત 

વિજ્ઞાિ શાખા : 
સકૂ્ષ્મજીિાણવુિજ્ઞાિ 

ડૉ. બી.િી. રાઓલ A STUDY ON MICROBIAL 
FLORA OF BT COTTAN 

RHIZOSPHERE AND THEIR 
VALUE ADDED 
APPLICATION 
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શ્રી મિાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા પરુસ્કાર યોજના 
   

ગિૂરાત વિદ્યાપીઠિા સ્િાતકો દ્વારા થર્ેલા ં ગ્રામસેિાિા ં કાર્ોિ ે લબરિાિી, સ્િાતકોિ ે પ્રોત્સાદહત 

કરિાિા આશર્થી ગિૂરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૯૮થી ‘શ્રી મહાિેિ િેસાઈ સ્િાતક ગ્રામસેિા પરુસ્કાર’ 

ર્ોિિાિો પ્રારંભ, ગિૂરાત વિદ્યાપીઠિા િ એક સ્િાતક અિ ેસ્િાતતં્ર્ર્સેિાિી એિા શ્રી વિષ્ટ્ણભુાઈ અમીિિી 
આવથિક સહાર્થી કરિામા ં આવ્ર્ો છે. ગિૂરાત વિદ્યાપીઠિા ં વિલભન્ન મહાવિદ્યાલર્ોિા પિિીધારીઓિ ે

આિરી લેિાિા ઉદે્દશથી િર્ય ૨૦૦૨થી આ પરુસ્કારનુ ં ક્ષેત્ર વ્ર્ાપક બિાિિામા ં આવ્્ુ ં છે. જેથી િર્ય 
૨૦૦૨થી આ પરુસ્કાર ‘શ્રી મહાિેિ િેસાઈ સમાિસેિા પરુસ્કાર’ તરીકે ઓળખાર્ છે. સમાિસેિાનુ ં
ઉલ્લખેિીર્ કાર્ય કરિાર, મહાવિદ્યાલર્િા વિિડલેા એક પિિીધારીિે િર િરે્ આ પરુસ્કાર આપિામા ં
આિે છે. પરુસ્કાર પેટે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, સ્મવૃતલચહ્ન તથા સન્દ્માિપત્ર અપયણ કરિામા ંઆિે છે. 

 

શ્રી મહાિેિ િેસાઈ સમાિસેિા પરુસ્કાર : ૨૦૧૭ અંતગયત આિેલી વિલભન્ન ભલામણોમાથંી પરુસ્કાર 

પસિંગી સવમવતએ શ્રી િીલમભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ, ગ્રામવશલ્પીનુ ં િામ પસિં ક્ુું. શ્રી િીલમભાઈ 
પટેલિા  કામિો ટૂંકો પદરચર્ આ પ્રમાણ ેછે : 

 

શ્રી િીલમભાઈ ધીરુભાઈ પટેલિો િન્દ્મ તા. ૨૨-૦૩-૧૯૮૪િા રોિ મ.ુ ગુિંલાિ  
(તા. િલસાડ, જિ. િલસાડ)મા ં થર્ો હતો. તેઓએ ગિૂરાત વિદ્યાપીઠ સચંાલલત મહાિેિ િેસાઈ 
સમાિસેિા મહાવિદ્યાલર્મા ં અધ્ર્ર્િ કરીિે િર્ય ૨૦૦૭મા ં ગ્રામઅથયશાસ્ત્રિા વિર્ર્મા ં પારંગત 
(એમ.એ.)િી પિિી પ્રાપ્ત કરી. ગિૂરાત વિદ્યાપીઠિી વશક્ષણવ્ર્િસ્થાથી તેમિા જીિિમા ં બિલાિ 
આવ્ર્ો. ભણીગણીિે પતુ્ર ઘર અિે િોકરીિી િિાબિારીઓ સભંાળી લે તેિી વપતાિી ઇચ્છાિે પણૂય 
કરિાિે બિલ ે તેઓ ગાધંીવિચાર અનસુાર ગ્રામવિકાસ અિે ગ્રામસ્િરાિિા સ્િપ્િિે સાકાર કરિા 
ગિૂરાત વિદ્યાપીઠિી ‘ગ્રામવશલ્પી ર્ોિિા’મા ં િોડાર્ા અિે સહ્ાદરિી લગદરમાળા િચ્ચ ે િસલેા તથા 
વશક્ષણ, આરોગ્ર્, િીિળી, રસ્તા જેિી સવુિધાઓથી દૂર એિા મ.ુ ખોબા (તા. ધરમપરુ, જિ. િલસાડ)િે 
પોતાિી કમયભવૂમ બિાિી. 

 

મહાત્મા ગાધંીજી સલૂચત રચિાત્મક કાર્યક્રમો દ્વારા તેઓએ વશક્ષણ, આરોગ્ર્, વ્ર્સિમકુ્તત, 
સ્ત્રીસશક્તતકરણ, િિસરુક્ષા, રોિગારી, કૃવર્સધુારણા, પશપુાલિ, ગ્રામોદ્યોગો, લોકપ્રવતકારકતાિો 
અદહિંસક રાહ, ્િુકપ્રવવૃત્ત જેિા ંઅિેક ક્ષેતે્ર પ્રશસંિીર્ કાર્ો કર્ાય છે.   

 

િર્ય ૨૦૧૪મા ંજાગતૃ િિ રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા તેમિે ‘જાગતૃ િિ ઍિોડય’, ૨૦૧૬મા ંવિચાર 
રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા ‘ગાધંીવમત્ર ઍિોડય’ તથા ૨૦૧૭મા ંઆશીિાયિ એજ્્કેુશિ રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા 
‘ધરતી રત્િ એિોડય’થી િિાિિામા ંઆવ્ર્ા છે. 
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અત્યાર સિુીના પરુસ્કૃત સ્નાતકો આ પ્રમાણે છે : 

 
ક્રમ િર્ષ નામ 

૧. ૧૯૯૮ શ્રી ઘલેભુાઈ ગલુાબભાઈ િાર્ક 

૨. ૧૯૯૮ શ્રી રામજીભાઈ પસિાભાઈ િોરા 
૩. ૧૯૯૯ શ્રી િર્તંભાઈ િટાશકંર રાિલ 

૪. ૨૦૦૦ શ્રી બાબભુાઈ િજુભાઈ શાહ 

૫. ૨૦૦૦ શ્રી કસ્તરૂભાઈ બેચરભાઈ પટેલ 

૬. ૨૦૦૧ શ્રી જીિરાિભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ 

૭. ૨૦૦૧ શ્રી મલ્લાભાઈ રોઝ 

૮. ૨૦૦૨ શ્રી કીકુભાઈ ગલુાબભાઈ િાર્ક 

૯. ૨૦૦૩ શ્રી અરવિિંિભાઈ છોટુભાઈ િેસાઈ 

૧૦. ૨૦૦૪ શ્રી જેસગંભાઈ ફલજીભાઈ ડાભી 
૧૧. ૨૦૦૫ શ્રી સમુવતબહિે ગોવિિંિભાઈ રાિલ 

૧૨. ૨૦૦૬ શ્રી ગણપતભાઈ કાળીિાસભાઈ ગામીત 

૧૩. ૨૦૦૭ શ્રી આર્શાબહિે રાજાભાઈ પટેલ 

૧૪. ૨૦૦૮ શ્રી માધભુાઈ ઘદુરર્ાભાઈ ચૌધરી 
૧૫. ૨૦૦૯ શ્રી િાલાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ 

૧૬. ૨૦૧૦ - 

૧૭. ૨૦૧૧ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પુજંીરામ પ્રજાપવત 

૧૮. ૨૦૧૨ શ્રી ભરતકુમાર કચરાભાઈ પટેલ 

૧૯. ૨૦૧૩ - 

૨૦. ૨૦૧૪ શ્રી માિવસિંહભાઈ હદરવસિંહભાઈ માગંરોળા 
૨૧. ૨૦૧૫ શ્રી વિરંિિાબહિે મકુુલભાઈ કલાથી 
૨૨. ૨૦૧૬ શ્રી િલિીપભાઈ કિૈર્ાલાલ ઠાકર 
૨૩. ૨૦૧૭ શ્રી િીલમભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ 
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મિકેમ નિભાગ (િિીિટ 
િર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની જાિરેાતની નિગત 

ક્રમ જાિરેાત 
ક્રમાુંક નિભાગ જગ્યાનુું નામ 

આિેલ 
અરજી
ઓ 

રૂબરૂ 
મલુાકાત 

માટે 
બોલાિેલ 
ઉમેદિારો 

રૂબરૂ 
મલુાકાત 
તારીખ 

નનમણકૂ 
પામેલ સેિકનુું 

નામ 
િાલની જગ્યા નિશેર્ 

નોંિ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 --- સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાિ, 
સાિરા 

લેબોરેટરી 
એટેન્દ્ડન્દ્ટ 

5 5 18-05-
2017 

મવિર્ભાઈ 
પ્રવિણભાઈ 
પરમાર 

લેબોરેટરી 
એટેન્દ્ડન્દ્ટ 

વિર્ત 
િેતિ 

2 1-2017-
18 

ગ્રામસેિા 
કેન્દ્ર, 

િલ્લભ 
વિદ્યાલર્, 
બોચાસણ 

દહસાબિીશ 3 3 30-05-
2017 

વ્હોરા 
સાજીિભાઈ 
ઇરીશભાઈ 

દહસાબિીશ વિર્ત 
િેતિ 

3 2-2017-
18 

મખુ્ર્ 
કાર્ાયલર્, 
અમિાિાિ 

ડ્રાઇિર 2 2 28-05-
2017 

પડંયા 
રમેશચરં 
હદરપ્રસાિ 

ડ્રાઇિર વિર્ત 
િેતિ 

4 3-2017-
18 

કુમાર 
વિિર્ 
મદંિર, 

અમિાિાિ 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(ગલણત-
વિજ્ઞાિ) 

3 3 24-06-
2017 

રાકેશકુમાર 
જિતેન્દ્રકુમાર 

ભટ્ટ 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(ગલણત-
વિજ્ઞાિ) 

વિર્ત 
િેતિ 

કમ્પ્્ટૂર 
ઓપરેટર 

9 9 કેતિ 
દિિેશભાઈ 
ભોજાણી 

કમ્પ્્ટૂર 
ઓપરેટર 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(કોમસય) 

16 8 િલ્પા 
રાજેન્દ્રકુમાર 

શાહ 
ભ્રીિલકુમાર 
િરે્શકુમાર 

પડંયા 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(કોમસય) 

5 4-2017-
18 

વશ.ગો.પટેલ 
કન્દ્ર્ા 

વિદ્યાલર્, 
ભારેલ 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(ગિુરાતી) 

  27-06-
2017 

 મિિિીશ 
વશક્ષક 

(ગિુરાતી) 

પ્રિાસી 
વશક્ષક 
ર્ોિિા 
અંતગય

ત મિિિીશ 
વશક્ષક 

(દહન્દ્િી/ 
સસં્કૃત) 

   મિિિીશ 
વશક્ષક 

(દહન્દ્િી/ 
સસં્કૃત) 

મિિિીશ 
વશક્ષક 

(મિોવિજ્ઞાિ) 

   મિિિીશ 
વશક્ષક 

(મિોવિજ્ઞાિ) 
6 5-2017-

18 
કમ્પ્્ટૂર 
વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 

અમિાિાિ 

ટેક્તિકલ 
આવસસ્ટન્દ્ટ 

11 10 12-07-
2017 

આશા 
જીિરાિભાઈ 

પટેલ 

 વિર્ત 
િેતિ 
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7 સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 
સાિરા 

લેબોરેટરી 
આવસસ્ટન્દ્ટ 

0 0 13-07-
2017 

કોઈ ઉમેિિાર 
આિેલ િથી 

 

8 6-2017-
18 

વિજ્ઞાિ અિે 
પ્રર્ોજિત 
વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા, 
બાર્ોગેસ 
સશંોધિ 

અિે 
સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ

વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 

પચંાર્તીરાિ 
તાલીમ કેન્દ્ર, 

સાિરા 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

(હોમ સાર્ન્દ્સ 
– ફૂડ 

ટેતિોલોજી) 

  13-07-
2017 

વિકુલવસિંહ 
ચરંવસિંહ ઠાકોર 

 વિર્ત 
િેતિ 

9 મહાિેિ 
િેસાઈ 

ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલર્

સાિરા 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(અંગે્રજી) 

3 3 13-07-
2017 

અબ્દુલ િલીલ 
કલાવથિંગલ 
િેલ્લેન્દ્ગારા 

 

10 7-2017-
18 

કૃવર્વિજ્ઞાિ 
કેન્દ્ર, િેથલી 

પલ્સીસ 
ટેતિોલોજી 
એિન્દ્ટ 

(પી.ટી.એ.) 

17 17 22-07-
2017 

પ્રવિણકુમાર 
મેલાભાઈ 
પરમાર 

 વિર્ત 
િેતિ 

ઓઇલસીડ 
ટેતિોલોજી 
એિન્દ્ટ 

(ઓ.ટી.એ.) 

પ્રકાશભાઈ 
િારજીભાઈ  

ભાભોર 

 

11 8-2017-
18 

કૃવર્વિજ્ઞાિ 
કેન્દ્ર, અંભેટી 

પલ્સ 
ટેતિોલોજી 
એિન્દ્ટ 

(પી.ટી.એ.) 

4 4 31-7-
2017 

સિુલકુમાર 
િલપતભાઈ 

પટેલ 

 વિર્ત 
િેતિ 

12 વસવિર્ર 
દરસચય ફેલો 

(એસ.આર.એ
ફ.) 

5 5 દિપવસિંહ 
રાિપરુોદહત 

 

13 9-2017-
18 

MSW in 
Psychiatric 
સમાિકાર્ય 
વિભાગ,  
મ. િે., 

અમિાિાિ 

મિિિીશ 
(િહીિટ 

તથા દહસાબ) 

17 10 2-8-
2017 

તેિલબેિ 
હરે્ન્દ્દુ પચંાલ 

 વિર્ત 
િેતિ 

14 10-2017-
18 

MSW in 
Psychiatric 
સમાિકાર્ય 
વિભાગ, 
મ.િે., 

અમિાિાિ 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

7 7 િર્ 
શૈલેર્કુમાર 

શેઠ 

 વિર્ત 
િેતિ 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

આલાભાઈ 
ટીસાભાઈ 
ખમળ 
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15 11-2017-
18 

કૃવર્વિજ્ઞાિ 
કેન્દ્ર, રાધેંજા 

ઓઇલસીડ 
ટેતિોલોજી 
એિન્દ્ટ 

(ઓ.ટી.એ.) 

1 1 3-8-
2017 

કોઈ પસિંગી 
પામેલ િથી 

 વિર્ત 
િેતિ 

16 12-2017-
18 

 પ્રાધ્ર્ાપક 
(સમાિશાસ્ત્ર/ 

સમાિ 
માિિશાસ્ત્ર) 

     કાર્મી 

17  પ્રાધ્ર્ાપક 
(ગાધંી 
વિચાર) 

     

18  પ્રાધ્ર્ાપક 
(સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ

વિજ્ઞાિ) 

     

19  પ્રાધ્ર્ાપક 
(શારીદરક 
વશક્ષણ) 

     

20  સહપ્રાધ્ર્ાપક 
(ગાધંી 
વિચાર) 

     

21  સહપ્રાધ્ર્ાપક 
(સમાિશાસ્ત્ર/ 

સમાિ 
માિિશાસ્ત્ર) 

     

22  સહપ્રાધ્ર્ાપક 
(સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ

વિજ્ઞાિ) 

     

23  સહપ્રાધ્ર્ાપક 
(અંગે્રજી) 

     

24  મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

(ગહૃવિજ્ઞાિ/ 
સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાિ/ 

જૈિરસાર્ણશા
સ્ત્ર) 

     

25  મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(અથયશાસ્ત્ર) 

   જાહરેિામુ ં
પ્રવસદ્ કરેલ 

છે. 

 

26 13-2017-
18 

 આંતદરક 
અન્દ્િેર્ણ 
અવધકારી 

     કાર્મી 

27  િાર્બ 
કુલસલચિ 

     

28  પ્રોગ્રામર      
29  સ્ટેિોગ્રાફર      
30  ઉચ્ચ શે્રણી 

કારકુિ 
 

     

31  વિમ્િ શે્રણી 
કારકુિ 

     

32 14-2017-
18 

વિજ્ઞાિ અિે 
પ્રર્ોજિત 
વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા, 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

(માઇક્રોબાર્ો
લોજી-2) 

3 3 18-01-
2018 

વિશાતં 
સતીર્ચરં 
જુન્નરકર 

દકિંિલ પ્રભિુાસ 

 વિર્ત 
િેતિ 
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બાર્ોગેસ 
સશંોધિ 

અિે 
સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ

વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 

પચંાર્તીરા
િ તાલીમ 
કેન્દ્ર, સાિરા 

પ્રજાપવત 

33 મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(દફલઝતસ) 

0 0 કોઈ ઉમેિિાર 
આિેલ િથી 

 

34 મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 

(હોમ સાર્ન્દ્સ 
– ફૂડ એન્દ્ડ 
ન્દ્્રુીશિ 

ટેક.) 

1 1 હીિલ 
િૈલેશકુમાર 

પટેલ 
(હાિર થરે્લ 

િથી.) 

 

36 15-2017-
18 

કમ્પ્્ટૂર 
વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 

અમિાિાિ 

ટેક્તિકલ 
આવસસ્ટન્દ્ટ 

2 2 18-01-
2018 

કોઇ પસિંગી 
પામેલ િથી 

 વિર્ત 
િેતિ 

37 16-2017-
18 

વિજ્ઞાિ અિે 
પ્રર્ોજિત 
વિજ્ઞાિ 

વિદ્યાશાખા, 
બાર્ોગેસ 
સશંોધિ 

અિે 
સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ

વિજ્ઞાિ 
વિભાગ, 

પચંાર્તીરા
િ તાલીમ 
કેન્દ્ર, સાિરા 

મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(અંગે્રજી) 

4 4 18-01-
2018 

િતીિ 
લગદરશકુમાર 
કાપદડર્ા 

(હાિર થરે્લ 
િથી.) 

 વિર્ત 
િેતિ 

38 મિિિીશ 
પ્રાધ્ર્ાપક 
(કેવમસ્રી) 

1 1 દિપેિ 
વપ્રુ્કુમાર 

શાહ 

 

 
િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક  સેિકોનાું નામ 

ક્રમ નામ 
સેિક િાઇલ 

નુંબર 
નિભાગ પત્રની તારીખ બઢતી આપેલ િોદ્દો 

CAS આપેલ 
તારીખ 

1 શ્રી 
વિનોદકુમાર 
પાાંડેય 

478 પત્રકારત્િ અને 
સમહૂ પ્રત્યાયન 
વિભાગ, ગ.ૂવિ., 
અમદાિાદ 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

23-12-2016 

2 શ્રી નીરજ 
શેઠ 

446 બાયોગેસ સાંશોધન 
અને સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, 
ગ.ૂવિ.,સાદરા 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

01-04-2016 

3 શ્રી રાજેન્દ્ર 
જોશી 

387 ઇવિહાસ અને સાંસ્કૃવિ 
વિભાગ, ગ.ૂવિ. 

 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

01-02-2013 
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ક્રમ નામ 
સેિક િાઇલ 

નુંબર 
નિભાગ પત્રની તારીખ બઢતી આપેલ િોદ્દો 

CAS આપેલ 
તારીખ 

4 શ્રી 
મયરુભાઈ 
શાહ 

445 બાયોગેસ સાંશોધન 
અને સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, 
ગ.ૂવિ.,સાદરા 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

16-07-2016 

5 શ્રી 
હસમખુભાઈ 
દેસાઈ 

481 ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 
વિભાગ, 

ગ.ૂવિ, અમદાિાદ 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

02-09-2015 

6 શ્રી 
કનૈયાલાલ 
નાયક 

388 મહાદેિ દેસાઈ 
ગ્રામસેિા સાંકુલ, 
ગ.ૂવિ., સાદરા 

03-05-2018 સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 
માથંી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 14 (1,44,200-2,18,200) 

01-02-2012 

7 શ્રી 
જયશ્રીબહિે
મેહિા 

476 ગહૃવિજ્ઞાન વિભાગ, 
ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, 

સાદરા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 12  (79,800 - 2,11,500) 

માથંી સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay 

Level 13A (1,31,400-2,17,100) 

01-04-2016 

8 શ્રી 
માંજુલાબહિે
ડાભી 

489 ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 
વિભાગ, 

ગ.ૂવિ., અમદાિાદ 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 12  (79,800 - 2,11,500) 

માથંી સહ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 13A (1,31,400-

2,17,100) 

18-06-2017 

9 શ્રી કનભુાઈ 
િસાિા 

526 મહાદેિ દેસાઇ 
ગ્રામસેિા સાંકુલ, 
ગ.ૂવિ.,  સાદરા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 11  (68,900 - 2,05,500) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 12 (79,800 - 

2,11,500) 

29-09-2016 

10 શ્રી હહિેશ 
જાગાણી 

580 મહાદેિ દેસાઈ 
ગ્રામસેિા સાંકુલ, 
ગ.ૂવિ., રાાંધેજા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 10  (57,700 - 1,82,400) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 11 (68,900 - 

2,05,500) 

28-03-2017 

11 શ્રી 
હદવ્યેશકુમાર 
ભટ્ટ 

570 મહાદેિ દેસાઈ 
ગ્રામસેિા સાંકુલ, 
ગ.ૂવિ., સાદરા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 10  (57,700 - 1,82,400) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 11 (68,900 - 

2,05,500) 

28-02-2016 
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ક્રમ નામ 
સેિક િાઇલ 

નુંબર 
નિભાગ પત્રની તારીખ બઢતી આપેલ િોદ્દો 

CAS આપેલ 
તારીખ 

12 શ્રી અરવિિંદ 
ડુાંગરેચીયા 

533 બાયોગેસ સાંશોધન 
અને સકૂ્ષ્મજીિાણ ુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, 
ગ.ૂવિ., સાદરા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 10  (57,700 - 1,82,400) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 11 (68,900 - 

2,05,500) 

28-06-2016 

13 શ્રી મનોજ 
પરમાર 

524 સમાજકાયથ વિભાગ, 
મ.દે. અમદાિાદ 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 11  (68,900 - 2,05,500) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 12 (79,800 - 

2,11,500) 

28-09-2015 

14 શ્રી 
જિિેન્દ્રકુમાર 
ઢેબરીયા 

550 સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, 
મ. દે., ગ.ૂવિ., 

સાદરા 

03-05-2018 મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic 

Pay Level 10  (57,700 - 1,82,400) 

માથંી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક 

Academic Pay Level 11 (68,900 - 

2,05,500) 

28-11-2016 

 
િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર િોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ 

 નામ નિભાગ ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર 
િોરણમાું આપેલ પગારિોરણ 

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર 
િોરણ આપેલ તારીખ 

1  શ્રી હકરીટભાઈ 
ઉપાધ્યાય 

આજીિન વશક્ષણ અને 
વિસ્િરણ વિભાગ, ગ.ૂવિ. 

9300-34800+G.P.4200 01-04-2014 

પ્રથમ MACP 

2  શ્રી ઉિથશીબહિે 
પાંડયા 

મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલય, ગ.ૂવિ. 

9300-34800+G.P.4200 16-12-2015 

 બીજુ ંMACP 

3  શ્રી વિનોદભાઈ 
િણકર 

યસુીક વિભાગ, ગ.ૂવિ. Pay Matrix Level 05 (29,200-92,300) 

થી Pay Matrix Level 06 (35,400-

1,12,400) 

16-01-2016 

પ્રર્મ MACP 

4  શ્રી જિિેન્દ્રકુમાર 
ચાિડા 

યસુીક વિભાગ ગ.ૂવિ. 9300-34800+G.P.4200 .21-11-2015 

 પ્રર્મ MACP 

5  શ્રી સવિતાબહિે 
બોરીસા 

કમ્પ્્ટૂર વિજ્ઞાિ વિભાગ, 
ગ.ૂવિ. 

Pay Matrix-Pay Level 06 (35,400-

1,12,400) થી Pay Matrix-Pay Level 

07 (44,900-1,42,400) 

 

01-01-2016 
પ્રથમ MACP 

6  શ્રી કેયરુભાઈ ભટ્ટ  યસુીક વિભાગ, ગ.ૂવિ. Pay Matrix-Pay Level 04 (25,500-

81,100) થી Pay Matrix-Pay Level 05 

(29,200-92,300) 

16-01-2016 
પ્રથમ MACP 

7  શ્રી િીપકકુમાર 
સોલકંી 

ગિૂરાત કુમાર વિિર્ મદંિર, 
અમિાિાિ 

9300-34800+G.P.4600 િા.01-07-2012 

દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ 
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(રીિાઇઝ) 

8  શ્રી િરેન્દ્રભાઈ 
પટેલ 

ગિૂરાત કુમાર વિિર્ મદંિર, 
અમિાિાિ 

9300-34800+G.P.5400 િા.01-07-2013 

દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ 
(રીિાઇઝ) 

9  શ્રી રમેશભાઈ 
િસાિા 

ગિૂરાત કુમાર વિિર્ મદંિર, 
અમિાિાિ 

9300-34800+G.P. 4600 િા.01-07-2013 

દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ 
(રીિાઇઝ) 

10  શ્રી અશોક 
હળપવિ 

આહદિાસી િાલીમ કેન્દ્ર 4440-7440+ગે્રડ પે 1400 િા.23-08-2013 

પ્રર્મ ઉચ્ચિર પગારધોરણ 

 
 

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન બઢતી આપેલ સેિકોનાું નામ 
ક્રમ નામ નિભાગ બઢતી આપેલ િોદ્દો 

અને પગાર િોરણ 
બઢતી 

 આપેલ તારીખ 
1  શ્રી સિંર્ભાઈ 

લલમ્બાચીર્ા 
અધ્ર્ાપિ મદંિર, િલ્લભ વિદ્યાલર્ 

બોચાસણ 
જુવિર્ર તલાકય 

5200-20200+G.P.1900 
01-01-2018 

 
િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન નનવતૃ/સ્િૈબ્ચ્છક નનવતૃ્ત/િરજ મકુ્ત થયેલ સેિકોનાું નામ 

 
ક્રમ નામ નિભાગ િોદ્દો નનવતૃ/સ્િૈબ્ચ્છક 

નનવનૃત્ત/રાજીનામાની 
તારીખ 

1 શ્રી પષુ્પાબહને મોિીયાણી શાાંવિ સાંશોધન કેન્દ્ર, શાહીબાગ પ્રાધ્યાપક 30-04-2017 

2 શ્રી જગદીશભાઈ બારોટ વશક્ષણ વિભાગ, ગ.ૂવિ. પટાિાળા 30-04-2017 

3 શ્રી ભાવિનકુમાર મગનભાઈ 
પટેલ 

કેવિકે અંભેટી કૌશલ્ય સહાયક 02-05-2017 

4 શ્રી લાલાજી સોલાંકી શારીહરક વશક્ષણ સાદરા ડ્રાઇિર 31-05-2017 

5 શ્રી જિિેન્દ્રકુમાર કાાં. રાિલ મ.દે., રાાંધેજા પટાિાળા 31-05-2017 

6 શ્રી છોટુભાઈ નાનાભાઇ પટેલ આશ્રમશાળા અંભેટી કમાઠી 31-05-2017 
 

7 શ્રી ભીખાભાઈ સોમાભાઈ 
પટેલ 

આહદિાસી સાંશોધન અને િાલીમ કેન્દ્ર, 
ગ.ૂવિ. અમદાિાદ 

સાંશોધન અવધકારી 30-06-2017 
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ક્રમ નામ નિભાગ િોદ્દો નનવતૃ/સ્િૈબ્ચ્છક 
નનવનૃત્ત/રાજીનામાની 

તારીખ 
8 શ્રી િર્ાથબહને ગૌિમભાઈ 

પટેલ 
મધ્યસ્ર્ ગ્રાંર્ાલય પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્દ્ટ 30-06-2017 

9 શ્રી બચજુી લક્ષ્મણજી પરમાર મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલય, રાાંધેજા 

ગેસ્ટેટનર ઓપરેટર 30-06-2017 

10 શ્રી જમિાદાસ સાિલલયા મહાદેિ દેસાઈ શારીહરક વશક્ષણ 
મહાવિદ્યાલય, ગ.ૂવિ., સાદરા 

પ્રાધ્યાપક 31-12-2017 

11  ડૉ. મહબેબૂભાઈ દેસાઈ ઇવિહાસ અને સાંસ્કૃવિ વિભાગ, 
મ.દે., અમદાિાદ 

પ્રાધ્યાપક 31-01-2018 

12  શ્રી પ્રભભુાઈ  છ. પાંચાલ મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા 
મહાવિદ્યાલય, સાદરા 

વસવનયર ટેક્તિકલ 
આવસસ્ટન્દ્ટ 

31-01-2018 

13 શ્રી પલૂણિમા કાાંવિલાલ 
ઉપાધ્યાય 

ગ્રાંર્ાલય માહહિી વિજ્ઞાન વિભાગ, 
મ.દે., અમદાિાદ 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક 31-03-2018 

14 શ્રી ભપેૂન્દ્રવસિંહ શેખાિિ કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેર્લી વિર્યવનષ્ણાિ 26-03-2018 

15 શ્રી દક્ષાબેન જાની હહન્દ્દીવિભાગ, મ.દે., અમદાિાદ સહપ્રાધ્યાપક 31-03-2018 
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ઇજનેરી નિભાગ 
િર્ષ ૨૦૧૭ - ૧૮ દરમ્યાન કરેલ બાુંિકામનાું કામની યાદી 

ક્રમ કામનુું નામ ખચષ ખાત ુું અંદાજજત ખચષ થયેલ કુલ ખચષ કામ શરૂ કરિાની 
અને 

પણૂષ કયાષ તારીખ 

 નોંિ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

૧ Renovation of Gymnasium 

hall at Ahmedabad Campus 

for Gujarat Vidyapith 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૪૯,૬૩,૦૦૦.૦૦ ૩૫,૪૬,૦૭૮.૦૦ ૧૧/૪/૨૦૧૭ 
૨૫/૧૨/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૨ Proposed Construction of 

Extension of Girls Hostel 

Block for M.D.P.E. at rural  

campus Sadra 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૧,૦૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ ૯૦,૭૫,૨૯૯.૮૮ ૧૧/૪/૨૦૧૭ 
૧૫/૮/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૩ Proposed Construction of  

women  Hostel for 

Microbiology Department 

at rural campus Sadra 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૩,૭૪,૦૦,૦૦૦.૦૦ -- ૧૧/૪/૨૦૧૭ કામ ચાલ ુછે. 

૪ વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહિેો માટે 
ટોઇલેટ બ્લોક બાધંકામ શ્રી 
ગિૂરાત કુમાર વિિર્ મદંિર 
શાળા, ગિૂરાત વિદ્યાપીઠ, 
અમિાિાિ 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૨,૨૪,૦૦૦.૦૦ ૧,૮૮,૨૨૩.૦૦ ૫/૫/૨૦૧૭ 
૧૫/૭/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૫ 
Proposed Construction of 

Boy's Hostel Building at  

Randheja Campus for 

Gujarat Vidyapith 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૧,૩૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧,૧3,૬૭,૯૫૨.૦૦ ૧/૬/૨૦૧૭ 
૩૦/૧૨/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૬ Proposed Furniture work 

for Staff Quarters at 

Randheja Campus for 

Gujarat Vidyapith 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૪૯,૩૫,૦૦૦.૦૦ ૨૧,૮૯,૮૮૪.૦૦ ૧૫/૭/૨૦૧૭ 
૩૦/૧૨/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૭ Electrical works for 

proposed Extension to 

Morarji Desai Health 

Centre  at Gujarat 

Vidyapith Campus 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 
UHP 

૯,૭૭,૦૦૦.૦૦ -- ૩/૮/૨૦૧૭ કામ ચાલ ુછે. 

૮ Electrical Works for Girls 

Hostel at Gujarat Vidyapith  

Ahmedabad Campus 

૧૨મી 
વિકાસ 
ર્ોિિા 

૪,૫૫,૦૦૦.૦૦ ૩,૦૯,૩૦૮.૦૦ ૨૦/૮/૨૦૧૭ 
૨૦/૯/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૯ Electrification Work of GF 

& FF  at Kumar Vinay 

Mandir , Gujarat Vidyapith 

Ahmedabad Campus          

                                        

ગ.ૂવિ.મડંળ ૫,૮૫,૯૧૦.૦૦ ૪,૮૫,૧૫૦.૦૦ ૨૭/૧૦/૨૦૧૭ 
૨૦/૧/૨૦૧૮ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 
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ક્રમ કામનુું નામ ખચષ ખાત ુું અંદાજજત ખચષ થયેલ કુલ ખચષ કામ શરૂ કરિાની 
અને 

પણૂષ કયાષ તારીખ 

 નોંિ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

૧૦ SUPPLY, INSTALLATION & 

COMMISSIONIG FOR AIR 

CONDITIONING  WORK                         

FOR MORARJI DESAI 

HEALTH CENTRE (UHP) AT 

GUJARAT VIDYAPITH-

AHMEDABAD 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 
UHP 

૧૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨,૯૩,૬૦૦.૦૦ ૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 
૧૦/૨/૨૦૧૭ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૧૧ ગિૂરાત  વિદ્યાપીઠ, 
અમિાિાિિા ંમોરારજી િેસાઈ 
આરોગ્ર્ધામ અિ ેUHP  
સેન્દ્ટર માટે લલફ્ટ ઈન્દ્સ્ટોલેશિ 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 
UHP 

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ -- ૫/૧૨/૨૦૧૮ કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૧૨ Colour Work in Repaired 

Staff Quarter at rural 

Campus Randheja 
ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૪,૦૮,૦૦૦.૦૦ ૩,૨૦,૪૭૦.૦૦ ૧/૧/૨૦૧૮ 
૨૦/૩/૨૦૧૮ 

કામ પણૂય 
થરે્લ છે. 

૧૩ Construction of Canteen 

Building at Randheja 

Campus Gujarat Vidyapith 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ -- ૧૫/૩/૨૦૧૮ કામ ચાલ ુછે. 

૧૪ Proposed Construction of 

Toilet Block and 

Compound wall at Kochrab 

Ashram at Ashram Road, 

Ahmedabad 

ગ.ૂ વિ. 
મડંળ 

૨૭,૬૩,૦૦૦.૦૦ -- ૨૮/૩/૨૦૧૮ કામ ચાલ ુછે. 

 
 
 
 



u}hzft LjNf5l9O vdnfjfnV!$

hf/j6l Ljefu

Ljefuli sfi"s~dm S5~j'LÿfvmFgl gm\w O v[L5~,4z_!* yl dfr"4 z_!(

S!F tfp!V$V!*yl O nL1f6fifg vg[ u}hzft LjNf5l9 vfimLht Lo<d o[:8lj,
tfpzV$V!* ;f\h[ &V#_ yl )V#_4 Lczs dcmT;j cm,p

SzF tfp!V$V!* O ;t"stf u~]5 V 0f|si]d[G8zl Lo<d tyf a]sg]\ Ljdmrg4
a5mz[ #V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#F tfp(V$V!*yl  O nL1f6fifg vg[ u}hzft LjNf5l9 vfimLht Lo<d o[:8lj,
tfp)V$V!* ;f\h[ &V#_ yl )V#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$F tfp!$V$V!*yl O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
tfp!&V$V!* zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5F tfp!5V$V!*yl O u]hzftl nL,t ;fLcTi vsfndlgm sfi"s~d
tfp!&V$V!* Lczs dcmT;j cm,p

S&F tfp!5V$V!* O efqffejg Ljefugm ;[Ldgfz4
;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*F tfp!&V$V!* O nL1f6fifg vg[ u}hzft LjNf5l9 vfimLht Lo<d o[:8lj,
;f\h[ &V#_ yl )V#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(F tfp!(V$V!* O 5~fp zfd,f,ef. 5zlb hGdhi\Lt LgLdTt[ JifBifg
;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)F tfp!)V$V!* O Zlp ;gtef. dc[tfgm sfi"s~d V c;d]bef. 58[, Ljzd5]z 
ßfzf V vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_F tfpz_V$V!*y l O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
tfpz!V$V!*        zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S!!F tfp!V5V!* O vfLn hfLt Ljsf; V ;[Ldgfz4 vfLnjf;l tf,ld s[GÌ ßfzf
Lczs dcmT;j cm,p

S!zF tfp!5V5V!*yl O uf\wljfnl g[t'Tj tf,ld LxLaz V uf\wl nx"g Ljefu ßfzf
tfp#!V5V!* vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!#F tfp$V&V!* O j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!$F tfp!*V&V!* O hghfuz6 ;\:yfgm sfi"s~d4 ;jfz[ !!V__ yl zV#_
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

360



S!(F tfp!(V&V!* O j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!)F tfpzzV&V!*yl O dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
tfpz$V&V!* vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz_F tfpz5V&V!* O U,ma, v=[;m;lv[xg vf|o .G8zu, d[L0;lggl imu tf,ld
;jfz[ &V__ yl !_V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz!F tfpzV*V!* O vgcn ;\:yfgm sfi"s~d V ;f\h[ $V__ yl *V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

SzzF tfp#V*V!* O dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}hzft LjNf5l9 LjNfyÀgm 
sfi"s~d4  Lczs dcmT;j cm,p

Sz#F tfp!5V*V!* O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz$F tfp!*V*V!* O efztli efqff ;\:s'Lt ;\:yfggm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz5F tfp!)V*V!*yl O dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
tfpz!V*V!* 5~f{-Lx1f6gm ;efb\0p

Sz&F tfpz_V*V!*yl O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
tfpzzV*V!* ;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz*F tfpz_V*V!* O ;dfhsfi" Ljefu V 5~fp Zlp nfdlglac[ggm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

Sz(F tfpz#V*V!* O ZLds ;cfitf ;\ne" s[GÌgm sfi"s~d4 ;jfz[ !_V__yl #V__
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz)F tfpz&V*V!*yl O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
tfpz*V*V!* ;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#_F tfpz*V*V!* O guz zfhefqff ;LdLtg]\ *_dl a[9sg]\ ;\d[,g4
a5mz[ #V#_ 5klpppppLczs dcmT;j cm,p

S#!F tfpz&V*V!* O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#zF tfpz)V*V!* O smx LjefuV u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ )V__ ylppppppp vf|L08mzlidS;efb\0F

S##F tfp5V(V!* O uf\wlVnx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d5
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
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S#$F tfp)V(V!* O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#5F tfp!_V(V!* O u]hzft bfnl u~fdmNmu bfnl ;\3gm sfis~dpppp
a5mz[ zV__ yl $V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#&F tfp!!V(V!*yl O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
tfp!zV(V!* ;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#*F tfp!zV(V!* O Lgj'Tt vWif5smg]\ ;\d[,g V Zlp sg]ef. gfis vfimLht
;f\h[ $V__ yl *V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#(F tfp!(V(V!* O v[gpv[;pv[;p 5~mu~fd vf|Lo;;" tf,ld4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#$F tfpz!V(V!* O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !!V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#5F tfpz!V(V!* O rf.<0 ,f.g 5~mh[s8gm sfi"s~d V dpn[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4
a5mz[ !V__ yl $V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#*F tfpzzV(V!*yl O h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d4 5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p
tfpz$V(V!*

S#(F tfpzzV(V!* O ëafVaf5] O !5_è V u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d
;jfz[ !_V__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#)F tfpz&V(V!* O sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm ëczbmT;jè sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

S$_F tfpz&V(V!* O Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !!V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$!F tfpz&V(V!* O efztli efqff ;\:s'Lt ;\:yfggm sfi"s~d4
a5mz[ zV#__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$zF tfpz*V(V!* O vfg\n ofPG0[xg ;\:yfgm sfis~d4
5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S$#F tfpz(V(V!*yl O ;f{zfqå ,msxf/f ;\3 ;\:yfgf Lj7fg Lx1fsmgm ;[Ldgfz4
tfp#!V(V!* Lx1f6 dcfLjNf,igf cm,df\4

S$$F tfpz(V(V!* O sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm ;[Ldgfz4
;jfz[ (V__ ylpppppLczs dcmT;j cm,p

362



S$5F tfp#V)V!* O v[gp;lp.pSu6tz ;\:yfF4 z_#_df\ Lx1f6 Jij:yf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$&F tfp)V)V!* O hm06l smx xmef ifÊf V smrzayl u}hzft LjNf5l94
;efV;\d[,g4 vf|L08mzlidpp

S$*F tfpz#V)V!* O v[rp0lpvfzp;lp ;\:yfgm sfis~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$(F tfpz#V)V!* O ;[Ldgfz V hg5y ;\:yf ßfzf4 5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S$)F tfpz*V)V!*yl O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
tfpz)V)V!* zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5_F tfp!V!_V!* O vfi]jÁLns ;[Ldgfz V 0f|p of<u]g 58[,
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5!F tfpzV!_V!*yl O Lo<d nx"g V uf\wl nx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9 ßfzf4
tfp*V!_V!* vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5zF tfp(V!_V!* O  vfi]jÁn Jif;5l9gm sfi"s~d V j{N Lhuz gz;f6f
 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5#F tfp!_V!_V!* O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl 
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5$F tfpz5V!_V!*yl O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
tfpz*V!_V!*        zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S55F tfp#!V!_V!* O ë;znfzè Lo<d xf| V uf\wl nx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9 ßfzf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5&F tfpzV!!V!*yl O efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
tfp$V!!V!*        zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5*F tfp5V!!V!* O u]hzft jm,lG8zl c[<y v[;m;lv[xg å:8gl
jfLqf"s ;fwfz6 ;ef4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5(F tfp!#V!!V!* O vf|, .LG0if z[L0im V tf,ld sfi"s~d4 vfsfxjf6lVvdnfjfn
;jfz[ )V__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5)F tfp!5V!!V!*yl O “RISIOS” ;\:yfgf ;\i]st P5s~d[ .Ltcf; Ljefugm 
;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&_F tfp!&V!!V!*yl O National Children Science Congress gm zfhi :tzg]\
tfp!*V!!V!* ;\d[,gV u}hzft LjNf5l9gf nz[s ;efb\0mdf\
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S&!F tfpz_V!!V!*yl O efzt ;zsfzgf ;[sxg vf|Lo;zmmgl tf,ld4
tfpzzV!!V!*        zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S&zF tfpzzV!!V!* O dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&#F tfpz&V!!V!* O Ln,l5 zf65]zf LdÊ ;d]nfigm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&$F tfp(V!zV!* O vLb, u]hzft i]Lgp vg[ sf|,[h 5[Gxg;" ;dfh ;m;fi8lgl
Ld8l\u4 ;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&5F tfp!zV!zV!* O dfgj vLwsfz Lnj;gl Phj6l V xf\Lt ;\xmwg s[GÌ4 
u}hzft LjNf5l9 ßfzf4 ;jfz[ !_V__yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&&F tfpz$V!zV!* O s6f"8s ;\34 vdnfjfngm ;f\:s'Lts sfi"s~d4
a5mz[ #V__ yl &V__4  Lczs dcmT;j cm,p

S&*F tfpz(V!zV!* O .Ltcf; Ljefu4 dpn[p;dfh;[jfVu}hzft LjNf5l9gm ;[Ldgfz4
;jfz[ !_V__ yl &V__4 Lczs dcmT;j cm,p

S&(F tfp5V!V!(yl O Ôjg tly" ;\:yfgm .G8z g[xg, ;[Ldgfz4
tfp&V!V!( vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&)F tfp&V!V!( O sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

S*_F tfp*V!V!( O af, ;fLcTi vsfndl V sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*!F tfp)V!V!( O ;[G8 H[Lji;" ;mLxi, ;Lj"; ;m;fi8lgm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

S*zF tfp!!V!V!( O Z[i g;Àu sf|,[hgm jfLqf"s sfi"s~d4
;jfz[ *V__yl !V__4 Lczs dcmT;j cm,p

S*#F tfp!zV!V!( O efztli efqff ejggm sfi"s~d V gjl a[Grgf LjNfyÀvmg]\ 
:jfut4 ;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*$F tfpz_V!V!( O vdnfjfn xc[z ;dfh Lx1f6 ;LdLtgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*5F tfpz_V!V!( O sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

S*&F tfpz_V!V!( O xAn ,ms V sfi"s~d4 a5mz[ zV__ jfUifyl Lczs dcmT;j cm,p
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S**F tfpz*V!V!( O 0f|p dc[a}aef. n[;f.gm Ljnfi ;dfz\eV .Ltcf; Ljefu4
e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,g4 Lczs dcmT;j cm,p

S*(F tfpz(V!V!( O 5ÊsfzTj Ljefugm ;[Ldgfz4 ;f\h[ V Lczs dcmT;j cm,p

S*)F tfp#_V!V!( O Lz8fi0" 5[Gxgzmgl Ld8l\u4 ;jfz[ !!V__ yl $V__
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(_F tfp#_V!V!(4 O uf\wlguz zfhejggm sfi"s~d
tfp!VzV!( vg[ V jlp jlp d[Yi]4 ;[s~[8zlp
tfp#VzV!(p

S(!F tfpzVzV!( O 0f|p Lxtf\x]ef.g]\ JifBifg4 u]hzftl Ljefu ßfzf
a5mz[ !zV__ yl zV__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(zF tfp&VzV!( O vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(#F tfp!!VzV!( O hghfuz6 vLeifg d\r V ;fdfLhs sfi"szmg]\ ;\d[,g4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S($F tfp!#VzV!( O vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(5F tfp!$VzV!( O v[gpv[;pv[;p 5~mu~fd vf|Lo;;"gl tf,ld4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(&F tfp!*VzV!( O vd[zlsg .G0lig ofPG0[xggm sfi"s~d4 ;jfz[ )V__yl 5V__
V Lczs dcmT;j cm,4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0 vg[
  5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S(*F tfp!(VzV!( O u]hzft d\]a. z[xgf,l:8 V Zlp al5lgef. Zmogm sfi"s~d4
;jfz[ !_V__yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S((F tfp!)VzV!( O vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S()F tfpz$VzV!( O j;]\wzf jf6l sfi"s~d V gLrs[tf å:84
Lczs dcmT;j cm,p

S)_F tfpz$VzV!( O s:t]zaf 5Lzjfz d[/m V di]z uf0"g4 u}hzft LjNf5l9p
;f\h[ 5V__yl zfLÊgf !_V__p
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S)!F tfpz*VzV!( O

S)zF tfp#V#V!( O

S)#F tfp5V#V!( O

S)$F tfp&V#V!( O

S)5F tfp(V#V!( O

S)&F tfp(V#V!( O

S)*F tfp!#V#V!( O

S)(F tfp!&V#V!( O

S))F tf!p(V#V!( O

S!__F tfpz_V#V!( O

S!_!F tfpz5V#V!( O

S!_zF tfpz&V#V!( O

S!_#F tfpz*V#V!( O

S!_$F tfpz(V#V!( O

S!_5F tfp#!V#V!( O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

LcGnl ;fLcTi 5Lzqfn4 ;jfz[ (V#_yl ;f\h[ &V__ ;]wl
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

5]:ts Ljdmrg sfi"s~d V Zldtl vGg5}6f" x]s,f4
;f\h[ $V__ yl (V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p 

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

u]hzftl LjefuVdpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,igm ;[Ldgfz4
Lczs dcmT;j cm,p

vf\tzzfqåli dLc,f Lng LgLdTt[ uf\wlnx"g Ljefugm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

hghfuz6 vLeifg4 ;jfz[ )V__ jfu[
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,gVu]hzftl Ljefu4dpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,ip 
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

u]hzft d]\a. z[xgf,l:8 v[;m;lv[xggm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

;[dlgfz Vu]hzft bfnl u~fdmNmu ;\:yfg ;\34 uf\wlvfZd4 vdnfjfnp 
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

h[G0z Lz;m;" ;[G8zV af/Ljsf; Ljefu4 uf\wlguzV vdnfjfn
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Lh<,f af/;]z1ff v[sd4 u}hzf LjNf5l94 vdnfjfngm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V
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