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ભ ૂર્ભકા
શેરી જુરાઈના યજ ગુજયાતી બાા વાહશત્મ ર્લબાગના ધ્મક્ષ તયીકેની જલાફદાયી વશગ સ્લીકાયી.
અદયિીમ ઉાફશેન ાવેથી કામગબાય રીધ. ભાયા અંતયની ભશેચ્છા ભદાલાદના ભશાત્ભાગાંધી હયવયભાં યશેલાની
ક્યાયનીમે શતી. ત્માયથી રાગરગાટ અટરા ભહશના અ દ ય યશીને ભાયાથી ફને એટરી ભશેનત કયી, ફને એટલું
કામગ કયુું તેન યાજી વ્મક્ત કરં ુ છં.
ભાયા ર્લબાગની ળૈક્ષણિક ને ર્ળક્ષિ અનુણં ગક પ્રવ ૃર્િઓના રેખા-જખા દય ભહશને અલા ર્નર્ભિે
રખેરા. વત્ાંત હદલવ ર્નર્ભિે ભાયા ર્લબાગના વાથી ધ્માક, ઉત્વાશી ને કઠય કાભગીયી કયનાય પ્રા. ભશેળ
જાદલને લાત કયી કે, અ અ પ્રવ ૃર્િનું સુદ
ં ય વંકરન કયી અ ત એક વાયી માદગીયીરૂ બ ૂકરેટ ફની જામ, હદલવ
સુધી વાચલી ળકામ. ‘સ્ભયણિકા’ નાભ અીને અજે અ પ્રગટ કયતા ગોયલની રાગિી નુબવું છં. પ્રા. ભશેળબાઈ ત
અ હયવયના બર્ભમા છે . એભની વાથે યશીને કાભ કયલાનું ફનયું તેન ર્લળે અનંદ છે .
અ ર્લબાગની ઉભદા યં યા યશી છે . એ કેટરી ને કેલી યીતે વાથગક થામ તે ત જનાયા જળે િ અત્ભવંત
ભે છે તે ર્લળે ઉરબ્ધધ છે .
ગ ૂજયાત ર્લદ્યાીઠ સ્થાના કાથી જ બાા-વાહશત્મ-વંળધન ક્ષેત્ે મ ૂલ્મ મગદાન અનાયી વંસ્થા યશી છે .
ભશાત્ભા ગાંધી, કાકાવશેફ કારેરકય, ભશાદે લ દે વાઈ, હકળયરાર ભળરૂલાા જેલા નેક નાભલ્રેખ થઈ ળકે.
ભાય ર્લબાગ વાહશત્મ ને નમ કાઓ તથા વમ ૂશભાધ્મભ, વભાજ, માગ લયિ, કૉમ્પ્યુટય વાથે જડીને
તેના ધ્મમન-ધ્માન દ્વાયા વાભાજજક નુફધ
ં યચલાન પ્રમત્ન કયે છે . ભ્માવ કયતા ર્લદ્યાથીઓ વાહશત્મ ને
કૉમ્પ્યુટય, વાહશત્મ ને વમ ૂશભાધ્મભ, મુહિત ને ર્લજાણુ ભાધ્મભઃ વ ૃિાંત રેખન. વાહશત્મ ને ર્વનેભા, ગાંધીવાહશત્મ,
ગાંધીપ્રબાર્લત વાહશત્મ ને ગાંધીર્લચાય, તુરનાત્ભક વાહશત્મ, નુલાદકા ને રકવાહશત્મ જેલા પ્રશ્નત્ન ભ્માવ
કયાલલાભાં અલે છે . M. A. કક્ષાએ રઘુ ળધર્નફંધ કયાલલાભાં અલે છે .
ગુજયાતી ર્લબાગભાં બાા-વાહશત્મના ધ્મમન દ્વાયા ર્લદ્યાથીઓ ઉચ્ચ ર્ળક્ષિ પ્રા્ત કયે , ભાનલીમ વંલેદના
ને મ ૂલ્મ ળીખતા-વભજતા થામ, બાા તથા વ્માકયિન વઘન ભ્માવ કયે , ગાંધીર્લચાયને વભજી જીલનભાં ઉતાયે
ને તેન પ્રચાય-પ્રવાય કયે તથા વાયા નાગહયકની વાથે ધ્માક-ર્ળક્ષક, સ ૂણચકાય, વાહશત્મકાય, ર્લલેચક, ઉદ્દઘક
તથા લતગભાન ટે ક્નરજીના ઉમગ દ્વાયા વાહશત્મ વાથેન ંુ નુવધ
ં ાન યચે ને ઉિભ વંળધન કયીને વભાજ ને
યાષ્ટ્રના હશતભાં કાભ કયી ળકે છે .
ભાયા ર્લબાગભાં ભ્માવ કયતા ર્લદ્યાથીઓ ભટે બાગે ગુજયાતના અંતહયમા અહદલાવી ર્લસ્તાયભાંથી અલે
છે . એભની વંસ્કૃર્ત, યીત-હયલાજ, ફરી ર્લર્ળષ્ટ્ટ ને ર્લળે છે . એભ. એ., એભ. હપર., ીએચ. ડી. કયતા ર્લદ્યાથીઓન
ખ ૂફ વાથ-વશકાય ભે છે . એ િ અિી ર્લચાયધાયા વાથે તનભમ થઈ જામ છે .
અ તફક્કે ર્લબાગભાં ર્લદ્યાથીરક્ષી ળૈક્ષણિક કાભગીયી કયલાની અટરી ફધી ભકાળ અનાય ભાયા
કુ રનામકશ્રી ડૉ. યાજેનિ ખીભાિી, કુ રવણચલશ્રી ડૉ. ર્નણખર બટ્ટ, વંમજકશ્રી ડૉ. કભરેળ ટે રને િ માદ કયલાની તક
રઉં છં.

તાયીખઃ 27-04-2022

- વંજમ ભકલાિા
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ભાયા ર્લદ્યાથીઓ
એભ. એ. વત્ઃ 4

એભ. એ. વત્ઃ 2

ીએચ. ડી.

લ્કેળબાઈ રક્ષ્ભિબાઈ ગામકલાડ

ઉલગળીફેન ગંગાયાભબાઈ ભાશરા

સ્સ્ભતાફેન ળંકયબાઈ લવાલા

હકિંજરફેન કનુબાઈ યહશત

1.

ર્નરે લવાલા

ઉર્ભિરાફેન ુડ
ં રબાઈ ઘાંઘે

નગીનબાઈ પતેર્વિંગબાઈ ડુ .બીર

2.

ધયભળી લવાલા

કભરેળબાઈ ભંગળુબાઈ ધુભ

નમનબાઈ યાજુબાઈ ડાભય

3.

કલ્ેળ વરંકી

કહયશ્ભાફેન સુયેળબાઈ ાડલી

નમનાફેન જેયાભબાઈ ઓતયાદી

4.

જમદી ચાલડા

કેતાક્ષીફેન ભુતબાઈ લવાલા

ર્નતાફેન ર્લનદબાઈ લવાલા

5.

ર્નર તાર્લમાડ

તેજરફેન ફાલુબાઈ ટે ર

ર્નર્ધફેન યિજીતર્વિંશ લવૈમા

6.

હશના કુ યકુ હટમા

દક્ષાફેન હશયાબાઈ ભલે

ુષ્ટ્કય ડાહ્યાબાઈ કરરા

7.

બીખાબાઈ દે વાઈ

દે વ્માનીફેન પ્રબાતબાઈ લવાલા

 ૂનભફેન ધનજીબાઈ જાદલ

8.

હદરી જગર

નર્લિંતાફેન ભાનર્વિંગબાઈ ચોધયી

પ્રજ્ઞાકુ ભાયી યભેળબાઈ ગાભીત

9.

કલ્માિ દે વાઈ

પ્રહદબાઈ ખાનર્વિંગ લવાલા

ર્પ્રમંકાફેન ગર્લિંદબાઈ મુર્નમા

10. ભામા ડાંગય

ર્પ્રમંકાફેન જેઠાબાઈ લવાલા

ભર્નબાઈ હશિંભતબાઈ ફાયીમા

11. મ ૂકેળ લયિ

ર્પ્રમર જમબાઈ લયા

ભર્નાફેન કાળુબાઈ કાભ

ભુેનિકુ ભાય યભેળબાઈ ચોધયી

ભર્નાફેન ખાતુબાઈ ડાભય

મુકેળ ડુંગહયમાબીર

મગેશ્વયી જમંર્તબાઈ ગાભીત

ર્ભનેકુ ભાય કાનજીબાઈ લવૈમા

સ્નેશરિા ગાભીત

યળનીફેન સુયેળબાઈ લાયડે

યચના ગેભાબાઈ યભાય

ર્ય ૂ ચાલડા

યહશતબાઈ યાભર્વિંગબાઈ વંગાડા

યસ્શ્ભકાફેન ળંકયબાઈ લવાલા

હકયીટ ર્ત્લેદી

વનરફેન ગર્લિંદબાઈ લવાલા

યીનાફેન યામજીબાઈ લવાલા

હશતે ભદી

વનરફેન ધનાબાઈ લવાલા

યીનકુ ફેન યાણુભર વનગયા

ાયવ ઓગણિમા

હશનાફેન ભગનબાઈ લતાય

યહશિીફેન ગારબાઈ નાઈક

લ્ા કુ લાહડમા

શેભાકુ ભાયી છગનબાઈ લવાલા

ર્લયરકુ ભાય પ્રહદબાઈ ચોધયી

નીરાફા ઝારા

વેજરફેન અંછીબાઈ ચોધયી

ભહશત ચાલડા

વેજરફેન ભખજીબાઈ ફાયીમા

શેતર જી

શયે નિબાઈ બેવીંગ લવાલા

ર્નળા ભકલાિા

હશતે નયળીબાઈ ઓતયાદી

હયનકુ દયજી

ર્નલાવી છાત્

ણફનર્નલાવી છાત્

હશયરફેન જમંર્તબાઈ લવાલા

ભાયા ધ્માકઃ

ભાયા ર્લબાગના એડ્જક્ટ પ્રપેવયઃ

1. ડૉ. વંજમ ભકલાિા ( ધ્મક્ષ)

1.

ડૉ. કુ ભાયા દે વાઈ

2. પ્રા. ભશેળ જાદલ

2.

ડૉ. નયે ળ લેદ

3. ડૉ. કનુબાઈ લવાલા

3.

ડૉ. ફલંત જાની

4. ડૉ. ધ્લર્નર ાયે ખ

4.

ડૉ. ભનસુખ વલ્રા

5. પ્રા. ફદે લ ભયી

5. ડૉ. ઉાફશેન ઉાધ્મમ ( ૂલગ ધ્મક્ષા, વેલા ર્નવ ૃિ)
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ભે-2021
તા.1-5-2021 ના યજ વલબાગના અધ્માક ભશેળ જાદલના ત્નનન ું કયનાને કાયણે અલવાન
થલાથી વલબાગભાું ળકની રાગણી વ્મક્ત કયલાભાું આલી. પ્રા.ભશેળ જાદલને વલદ્યાીઠના વેલક તથા
વલદ્યાથીઓએ પનકર તથા લૉટ્વએ દ્વાયા ળકની રાગણી વ્મક્ત કયી હશિંભત આી શતી.
જુરાઈ-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન જુરાઈ-2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1 અને
વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે ભહશના
દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
ક્રભ

કામગક્રભની ર્લગત

પટ

1

તા.1/07/2021 ને ગરલાયના શબ હદલવે
આદયણીમ ડૉ.ઉાફશેન ઉાધ્મામ ગજયાતી
વલબાગના અધ્મક્ષ તયીકે વેલાવનવ ૃિ થતાું
ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ ચાર્જ રીધ.

2

ઉાવના ખુંડભાું ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ તાના લતન, વળક્ષણ અને ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠભાું કયે રી
કાભગીયીન વ ૃતાુંત કશી વુંબાવ્મ શત.

3

બફનળૈક્ષબણક કભગચાયીઓ તયપથી ચામ-ાણીન કામગક્રભ યાખલાભાું આલેર અને આ પ્રવુંગે ડૉ. વુંજમ
ભકલાણાને આલકાય આલાભાું આવ્મ.

4

તા.5/07/2021 ને વભલાયના યજ
ગજયાતી વલબાગની અને અધ્મક્ષની
શબેચ્છા મરાકાતે વલબાગના  ૂલગ વલદ્યાથી
અને વયકાયી કૉરેજ, લાલના આચામગ ડૉ.
શગદ યભાય અને એચ.કે. કૉરેજ,
અભદાલાદના પ્રા.અમ ૃત યભાય આલેરા.

5

તા.7/07/2021 ને બધલાયના યજ
ભશાદે લ દે વાઈ ગ્રાભવેલા વુંકર , ગ ૂજયાત
વલદ્યાીઠ, યાુંધેજા ખાતે

વુંમજકશ્રી યાજીલ

ટેર અને વાથી વભત્ર દ્વાયા શબેચ્છા
વભાયું બ મજાઈ ગમ.

4

6

તા.10/07/2021 ને ળવનલાયના યજ
ગજયાતીન અધ્માકવુંઘન ું લાવિક અવધલેળન,
ખરલડ(સયત) મકાભે
પ્રમખદે મજાય ું.

પ્ર. બયત ભશેતાના

જેભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ

દરત ચોશાણની નલરકથા ‘યાળલા સ ૂયજ’ ય
વ્માખ્માન આેર. વાથે વભત્ર યાજેળ ભકલાણાએ
„ગજયાતી દબરત કવલતા ‟ વું.નીયલ ટે ર વલળે
લાત કયી. આ ફેઠકના અધ્મક્ષસ્થાને શ્રી
ગણલુંત વ્માવ અને વપ વુંચારક વભત્ર સનીર
જાદલ શતા.

7

તા.13/07/2021 ને ભુંગલાયના યજ
શહયવવિંશ ગોય, વાગય યવનલવવિટીના
કરાવધવત પ્ર. ડૉ.ફલુંત જાની વાશેફે
ગજયાતી વલબાગની અને અધ્મક્ષની
શબેચ્છા મરાકાત કયી શતી.

8

તા.16/07/2021 ને શક્રલાયના યજ ગજયાતી વલબાગની યાભળગન વવભવતની ફેઠક યાખલાભાું આલી
શતી. આ ફેઠકભાું વલબાગની પ્રવ ૃવિઓ વુંફધ
ું ી ચચાગ કયલાભાું આલી શતી.

ઑગસ્ટ-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન ઑગસ્ટ-2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1
અને વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
ક્રભ

કામગક્રભની ર્લગત

પટ

9

તા.05/08/2021ના યજ ભહશનાન શેર ગરલાય એટરે ઉાવના ખુંડભાું ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર વલળેન
હયચમ ડૉ.યાજીલ ટેરે આપ્મ શત.

10

તા.09/08/2021 ને વભલાયના યજ વલશ્વ આહદલાવી હદલવ વનવભિે ઉાવનાખુંડભાું ડૉ.ભશેળ
ગાભીતે લાત કયી તથા અભાયા વલબાગની ીએચ.ડી.ની વલદ્યાથીની હશના કયકહટમાએ ગીત પ્રસ્તત
કમાગ શતા.

11

તા.10/08/2021 ને ભુંગલાયના યજ ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી ીય ૂ ચાલડાએ વત્ર-1 અને 3ના
વલદ્યાથીઓ વભક્ષ ઓનરાઈન તાના વુંળધનના વલમની યજૂઆત કયી.

12

તા.12/08/2021 ને ગરૂલાયના યજ વત્ર-1 ના નલા પ્રલેળેર વલદ્યાથીઓન વત્રાયું બ થમ. ઉવભમા
આર્ૌગ વ કૉરેજ, અભદાલાદ ખાતે કવલ ભાધલ યાભાનજ વાથેના વુંલાદ કામગક્રભભાું વલબાગના
ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. ભેભનગય ગરક ખાતે વાુંજે ાુંચ લાગે આમત્જત કવલ
વત્રભલન વ્માવના કામગક્રભભાું વલબાગના ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ શત.
5

13

તા.15/08/2021 ને યવલલાયના યજ ધ્લજલુંદન
કામગક્રભ પ્રાણજીલન છાત્રારમના પ્રાુંગણભાું
યાખલાભાું આલેર. આ પ્રવુંગે આદયણીમ
કરવતજી ઈરાફશેન બટ્ટ ખાવ ઉસ્સ્થત યહ્યા
શતા.

14

તા.16-17-18/08/2021 ને વભ, ભુંગ અને બધલાયના યજ નલા વલદ્યાથીઓન અબબમખતા
કામગક્રભન ું આમજન કયલાભાું આવ્ય ું શત ું.

15

તા.16/08/2021 ને વભલાયના યજ કયનાના રાુંફા અંતયાર ફાદ વત્ર-3 ના વલદ્યાથીઓન ું
વલબાગભાું આગભન થય.ું

16

તા.17/08/2021 ને ભુંગલાયના યજ
ઓપરાઈન લગગકામગની ળરૂઆત થઈ. વો
વલદ્યાથીઓન ું ગાુંધીજીન ું સ્તક

‘ભુંગપ્રબાત’

આી સ્લાગત કયલાભાું આવ્ય.ું ફય છીના
વભમગાાભાું વત્ર-3ના દયે ક વલદ્યાથીઓને રઈને
રાઈબ્રેયીના વલવલધ વલબાગની મરાકાત કયાલી.
વાથે ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી બીખાબાઈ દે વાઈ
યહ્યા શતા.
17

તા.23 થી 28

/08/2021 દયમ્માન યાષ્ટ્રીમ

ળામય ભેઘાણીની 125ભી જન્દ્ભજમુંતીના ઉક્રભે
વલબાગભાું ભેઘાણી જ્ઞાનવત્રન ું આમજન કયલાભાું
આલેર. વાભન કામગક્રભભાું ઉાવના ખુંડભાું
ભેઘાણી લુંદના અંતગગત ડૉ. નયે ન્દ્ર ળાસ્ત્રીએ
ભેઘાણીની કવલતાન ું સભધય ગાન કયું શત ું.

6

18

તા.24/08/2021 ને ભુંગલાયના યજ અભાયા
વલબાગના  ૂલગ વલદ્યાથી અને શાર આર્ૌગ વ કૉરેજ,
તરદ ખાતે પયજ ફજાલાતા ડૉ.હદરી ચાવ઼ડાએ
લગગખડું ભાું વલદ્યાથીઓ વભક્ષ પ્રેયણાદામી લાત
કયી શતી.

19

તા.17/08/2021 ને બધલાયના યજ ભેઘાણી
વપ્તાશ કામગક્રભભાું વાદયા વુંકરના ગજયાતી
અધ્માક ડૉ.ધ્લવનર ાયે ખે લગગખડું ભાું
વલદ્યાથીઓ વભક્ષ તાની ભોબરક કવલતાન ું ઠન
કયું શત ું.

20

તા.26/08/2021 ને ગરૂલાયના યજ આદયણીમ
કરનામકશ્રી યાજેન્દ્રબાઈ ખીભાણી અને

IQACના

વનવભાફશેન આગાભી નેક કવભહટની મ ૂરાકન
વુંદબે વલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયે ર IQAR તાવલા
અને વરાશ-સ ૂચન આલા આલી ગમા.
વલબાગના દયે ક અધ્માક વાથે વલગતે ચચાગ
કયી.
વ્ટેમ્પફય-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન વ્ટેમ્પફય 2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1
અને વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
21

તા.02/09/2021 ને ગરૂલાયના યજ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આમત્જત સ્ધાગ ભાટે વુંકરના વલદ્યાથીઓ
ભાટે યાખલાભાું આલેર. જેભાું વલવલધ વલબાગના કર 14 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત. વનણાગમક
તયીકે દાવભનીફશેન અને નીવતન ઢાઢદયાએ વેલા આેર. જેભાું પ્રથભ ળબના ભેબણમા, દ્વદ્વતીમ
હશના કયકહટમા અને ત ૃતીમ મગેળ ભાી આલેર.
7

22

તા.07/09/2021 ને ભુંગલાયના યજ વળક્ષક હદલવ વનવભિે વલદ્યાથીઓએ કામગક્રભન ું આમજન
કયે ર.

23

તા.09/09/2021 ને ગરૂલાયના યજ વલબાગના
 ૂલગ અધ્મક્ષ આદયણીમ ઉાફશેન લગગખડું ભાું
આલીને વલદ્યાથીઓ વાથે લાતાગરા કયે ર.

24

તા.10/09/2021 ને શક્રલાયના યજ અભાયા
વલબાગના જેઆયએપ વલદ્યાથી બીખાબાઈ દે વાઈન ું
વવન.જેઆયએપ ભાટેની ભોબખક કવટી રેલા ભાટે
બાલનગય યવનલવવિટીના ગજયાતી વલબાગના
અધ્મક્ષ અને પ્રપેવય ભશેન્દ્રવવિંશ યભાય આલેરા.
આ પ્રવુંગે ડીનશ્રી ડૉ. જળલુંત ુંડયા ઉસ્સ્થત
યહ્યા શતા.

25

તા.13/09/2021 ને વભલાયના યજ
ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓની આયએવી યાખલાભાું
આલેર જેભાું તજજ્ઞ તયીકે પ્રા. બફીન આળય,
હશમ્ભત બારહડમા, ડૉ. જે. એભ. ચુંરલાહડમા અને
ડૉ. ઉનર ટેર શાજય યશેર.

26

તા.16/09/2021 ને ગરૂલાયના યજ યાજ્મ
વયકાય દ્વાયા આમત્જત યવનલવવિટી કક્ષાની સ્ધાગ
યાખલાભાું આલેર. જેભાું વલવલધ વલબાગના કર
14 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત. વનણાગમક
તયીકે નયે ન્દ્ર ળાસ્ત્રી, બરાફશેન વલાઈ અને
પ્રલીણ યીખ એ વેલા આેર. જેભાું પ્રથભ
ભવનકા ટેર, દ્વદ્વતીમ ગીતા દે વાઈ અને ત ૃતીમ
મગેળ ભાી આલેર.

27

તા.20/09/2021 ને વભલાયના યજ વત્ર-4ના
રઘ ળધવનફુંધ ફાફત વલબાગના અધ્માક
વાથે ઓનરાઈન ફેઠકન ું આમજન કયલાભાું
આલેર.

8

28

તા.22/09/2021 ને બધલાયના યજ યા. વે. મ.
દ્વાયા મજામેર

‘વુંતબરત આશાય ’ ઓનરાઈન

વેવભનાયની આબાયવલવધ વુંજમ ભકલાણાએ કયે ર
તેભાું વત્ર-1 અને 3ના વલદ્યાથીઓ જડામા શતા.
29

આ જ હદલવે અભાયા વલબાગના  ૂલગ અધ્મક્ષ ડૉ.
ચુંરકાન્દ્ત ળેઠના ઘયે જઈ તેભની શબેચ્છા
મરાકાત અને પફય અંતય  ૂછલા પ્રા. ભશેળ
જાદલ અને વુંજમ ભકલાણા જઈ આવ્મા.

30

તા.28/09/2021 ને ભુંગલાયના યજ યાજ્મ
વયકાય દ્વાયા આમત્જત યાજ્મની તભાભ
યવનલવવિટીની સ્ધાગ કેવીજી ખાતે યાખલાભાું
આલેર. જેભાું ભવનકા ટેર, ગીતા દે વાઈ અને
મગેળ ભાીને રઈને વુંજમ ભકલાણા શાજય યહ્યા
શતા.

ઑક્ટફય-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન ઓક્ટફય 2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર- 1
અને વત્ર- 3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
31

તા.01/10/2021 ને શક્રલાયના યજ વબાગૃશની
ઉાવનાભાું આદયણીમ કરનામકશ્રી અને
કરવબચલશ્રીની ઉસ્સ્થવતભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ
ભૈત્રીબાલન ું વલત્ર ઝયણ.ું .. વલળે તથા ગજયાતી
વલબાગની હયચમાનભક લાત કયી શતી

32

તા.02/10/2021 ને ભુંગલાયના યજ પ્રાણજીલન
છાત્રારમ ખાતે આમત્જત યાષ્ટ્રીમ વેલા મજનાના
સ્લચ્છતા વલળેના કામગક્રભભાું વત્ર-3 ના વલદ્યાથીઓ
અને અધ્માક શાજય યહ્યા શતા. આ પ્રવુંગ્રે
ઉદ્દઘાટન કામગક્રભભાું વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ. વુંજમ
ભકલાણાએ યાષ્ટ્રીમ વેલા મજના અને તેના કામગક્રભ
વલળે લાત કયી શતી. વલબાગના પ્રા.ભશેળ જાદલે
વલદ્યાથીઓને વપાઈ વાધન વનભાગણ કોળલ્મની
તારીભ આી શતી.
9

33

આ જ હદલવે વાુંજે ચાય લાગે ભહશરા કૉરેજ
ારીતાણાના ઉક્રભે ઓનરાઈન ડૉ. વુંજમ
ભકલાણાએ ગાુંધીજીના એકાદળવ્રતન ું સ્તક
ભુંગપ્રબાત વલળે વલસ્ત ૃત લાત કયી શતી.

34

તાય.13/10/2021 ને બધલાયના યજ
વલબાગભાું ‘ભાયી વર્જન પ્રહક્રમા

અભાયા

’ વલળે જાણીતા

લાતાગકાય, નલરકથાકાય, વલલેચક ડ. ભશન યભાયે
વલદ્યાથીઓ વભક્ષ લાતાગરા કમો શત. આ પ્રવુંગે
વુંમજક ડ. કભરેળ ટેર , પ્રા.ભશેળ જાદલ શાજય
યહ્યા શતા. કવલ દાન લાઘેરા ખાવ ઉસ્સ્થત યશેર.
35

તા.16 અને 17 /10/2021 ળવનલાય અને યવલલાયના યજ

અભાયી યાષ્ટ્રીમ વુંસ્થા ગ ૂજયાત

વલદ્યાીઠન ૧૦૨ભાું લગભાું ભુંગરપ્રલેળ અને ૬૭ભ દલીદાન વભાયું બ અરગ-અરગ આઠ
વલદ્યાળાખા મજફ આઠ સ્થએ મજામ. બાાઓ અને વાહશનમ વલદ્યાળાખાન દલીદાન વાદયાના
યભણીમ હયવયભાું મજામ. પ્રવતલગ તૈમાયીના બાગરૂે ગજયાતી વલબાગ દ્વાયા મખ્મ દયલાજાન
ળણગાય ઉયાુંત હયવયના યસ્તા ય ુંદય જેટરી નાનીભટી યું ગી ફનાલલાભાું આલેર. ખાવ
ત વલદ્યાથીઓ જ આ ફધ ું જ કાભ કેલણીના બાગરૂે કયે છે . વાચા અથગભાું આ વલદ્યાથીઓન ું
ઘડતય જ છે . કયનાના કયા કા છી વલદ્યાથીઓન ઉનવાશ, જભ અને જસ્વ કાબફરેતાયીપ યહ્ય.
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36

તા.20/10/2021 બધલાયના યજ

અભાયા

વલબાગભાું અચાનક જ તાજાથી આદયણીમ
ઉભાકાન્દ્ત યાજ્મગર ધામાગ.૮૭ લગની ઉંભયે ણ
વલદ્યાથીઓ વભક્ષ એભની લાત કયલાની ળૈરી
યવપ્રદ શતી.

37

તા.21/10/2021 ગરલાયના યજ

વલબાગના ડૉ. વુંજમ ભકલાણા આય.એ.વી.ની

વભટીંગ વુંદબે

ગજયાતી વલબાગ , બાલનગય યવનલવવિટી જલાન ું ફને ું . વલબાગની યું યા મજફ લગગખડું ભાું
વલદ્યાથીઓ વાથે વલબાગીમ અધ્મક્ષ  ૂ. ભશેન્દ્રબાઈ , લહડર વભત્ર અજમ યાલર , જનક યાલર, કે. ડી.
ફગડા, વભત્ર વલર યહશત , હદક્ારવવિંશ જાડેજા અને ીએચ.ડી. તથા એભ.એ. ના વલદ્યાથીઓ
વભક્ષ કવલતાકા અને ભાયી કવલતાઓન ાઠ કમો.
38

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ના યજ અભાયા ગરલમગ

અને ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના ગજયાતી વલબાગના  ૂલગ

અધ્મક્ષા આદયણીમ ઉાફશેન ઉાધ્મામ એભની અધ્માકીમ સદીઘગ વેલા આી વેલાવનવ ૃિ થમા
તેભન બવ્માવતબવ્મ અબબલાદન વભાયું બ કેવીજી

, અભદાલાદ ખાતે યાખલાભાું આવ્મ. આ

વભાયું બભાું ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના  ૂલગ કરનામક ડૉ. અનાવભક ળાશ

, દ્મશ્રી વલષ્ટ્ણબાઈ ુંડયા ,

કરાવધવત ડૉ. ફલુંત જાની , કરનામક ડૉ. યાજેન્દ્ર ખીભાણી , ડૉ. સયે ળબાઈ વલાણી તથા પ્રવવધ્ધ
વાહશનમકાય હકયીટ દધાત , વનવગગ આશીય, યાભ ભયી અને અભ્માવી અધ્માક ડૉ.વલર યહશત
એ વોના ઉષ્ટ્ભાવબય ળબ્દથી

, વલદ્યાથીઓના સ્નેશવબય ઉનવાશથી અને પ્રલક્તા તાય જીના

સ ુંદય વુંચારન અને અનેક વહૃદમ શબેચ્છકની ઉસ્સ્થવતથી આ વભાયું બ માદગાય ફની યહ્ય.
પ્રવુંગે વલબાગના વલે અધ્માક અને વલદ્યાથીઓ શાજય યહ્યા શતા.

39

તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ના યજ

ગજયાતી વલબાગના

ભ ૂત ૂલગ વલદ્યાથી ભવભી ભેવલાબણમાએ વલબાગની
મરાકાત રીધી શતી તથા વલદ્યાથીઓ વભક્ષ તેભનાું
વુંસ્ભયણ યજૂ કમાગ શતા.

11

આ

નલેમ્પફય-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન નલેમ્ફય 2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર- 1
અને વત્ર- 3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએલગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
40

તા.1/11/2021 થી 11 /11/2021 દયમ્માન ળૈક્ષબણક વેલકને હદલાી લેકેળન આલાભાું આલેર.
તા.1/11/2021થી 13/11/2021 દયમ્માન વલદ્યાથીઓને હદલાી લેકેળન આલાભાું આલેર.

41

તા.16/11/2021ના યજ વત્ર-1ની પ્રાથગનાભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ વલદ્યાથીઓ વાથે ‘પ્રકૃવત વળક્ષણ’
વલળે લાતાગરા કયે ર.

42

તા.18/11/2021ના યજ ફયે
સધી એડજક્ટ
ું પ્રપેવય ડૉ

12.00થી 1.00

.ફલુંત જાની વાથે

ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ વાથે વુંળધનના વલવલધ
વલમ અને વ્મા વુંદબે વલસ્ત ૃત ચચાગ કયલાભાું
આલેર.

જેભાું તેભણે વલમલસ્ત ાછની

તાહકિકતા, તાયણની સ્ષ્ટ્ટતા અને વલમ વાભેન
મકાફર કેલી યીતે કયલ તેની વભજ આી શતી.
43

તા.18/11/2021ના યજ ફયે 1.00થી 2.00 સધી
એડજક્ટ
ું પ્રપેવય ડૉ.ફલુંત જાનીએ

ભશાદે લ

દે વાઈ વભાજવેલા વુંકરના વેવભનાય શૉરભાું
ગજયાતી વલબાગના વલદ્યાથીઓ વભક્ષ વાહશનમન ું
અધ્મમન ળા ભાટે એલા પ્રશ્નની છણાલટ કયતા
વાહશનમન ઈવતશાવ, સ્લરૂ અને કૃવત યનલેના
વલકાવની ઉદાશયણ વાથે લાત કયી શતી.

ઉયાુંત

તેભણે ી.એચડીના વલદ્યાથીઓને વુંળધન અંગે
ણ ભાગગદળગન આપ્ય ું શત ું.
44

તા.23/11/2021ના યજ વત્ર-1ની પ્રાથગનાભાું પ્રા.ભશેળ જાદલએ વલદ્યાથીઓ વાથે

‘ખાદી અને

ગણલેળ’ વલળે લાત કયી શતી.
45

તા.23/11/2021થી 26/11/2021 દયમ્માન વત્ર-1ના વલદ્યાથીઓએ વલાયે 8.30થી 9.30 સધી ેટી
યેં હટમ કાુંતલાની તારીભ રીધી શતી.

46

તા.25/11/2021ના યજ ગાુંધી યલા બફયાદયીના
યભેળ ચુંદ ળભાગના કામગક્રભના આમજન વુંદબે
આદયણીમ કરનનામકશ્રી વાથે ડૉ. વુંજમ ભકલાણા
અને ડૉ . કભરેળ ટેરે ફેઠક કયી શતી . નમાયફાદ
વભગ્ર આમજનની રૂયે ખા ઘડી શતી.
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47

તા.26/11/2021

થી

02/12/2021 દયમ્માન

વાપ્તાહશક કામગક્રભ ”આલ, ભીને ગાઈશ ું ગીત ”ન ું
આમજન વલવલધ છાત્રારમ અને ભશાવલદ્યારમભાું
કયલાભાું આવ્ય ું . જેભાું ગજયાતી વલમના ચાય
વલદ્યાથીઓ જડામા શતા.

48

તા.27/11/2021ના યજ વલબાગના ડૉ. વુંજમ ભકલાણા ભશાદે લ દે વાઈ ગ્રાભવેલા વુંકર યાુંધેજા
ખાતે આમત્જત બાા કોળલ્મ કામગળાાભાું ભાત ૃબાા વળક્ષણ અને ફરી વલમ ય વ્માખ્માન
આેર. જેભાું બાાના વલવલધ આમાભ, પ્રાથવભક કક્ષાથી રઈને અનમાય સધી બાાન વલકાવ તથા
ફરી અને બાા લચ્ચેના બેદ-પ્રબેદની ચચાગ કયી શતી.

49

તા.28/11/2021ના ગજયાત વાહશનમ અકાદભી દ્વાયા આમત્જત અંજ-નયળી ફાયસ્કાય કામગક્રભ
તથા ફાવાહશનમ હયવુંલાદભાું એવ.જી.લી.ી. અભદાલાદ ખાતે ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ
શત.

50

તા.28/11/2021ના યજ વત્ર-1ની પ્રાથગનાભાું પ્રા. ભશેળ જાદલએ વલદ્યાથીઓ વાથે આચામગ
કૃરાણીજીની વલળે લાત કયી શતી.

51

તા.29/11/2021 થી 01/12/ 2021 દયમ્માન ફયે

2.30થી 5.30 સધી‘વાહશનમ અને હપલ્ભ ’ કામગળાાન ું

આમજન દૃ શ્મ -શ્રાવ્મ વલબાગ વાથે ભીને કયલાભાું આલેર . જેભાું વલબાગના દયે ક વલદ્યાથીઓએ ગાુંધીયબચત
અને ગાુંધીપ્રબાવલત વાહશનમ અને ગાુંધીવલચાયને પ્રસ્તત કયતી ‘રગે યશ મન્નાબાઈ ’, ‘સ્લદે ળ’ અને ‘વનમાગ્રશ’
આ ત્રણ હપલ્ભ વાથે યાખીને ગાુંધીવલચાય આધાહયત વાહશનમ અને હપલ્ભકાને વભજલાન પ્રમનન કયે ર

.

કામગળાાન ું વુંચારન પ્રા. ભશેળ જાદલ અને શ્રી ધ્રલ દલેએ કયે ર . આ પ્રવુંગે ળરૂઆતભાું ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ
અભ્માવ વાથે કા અને તેને જલાન દૃ ષ્ષ્ટ્ટકણ સ્ષ્ટ્ટ કમો શત .
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52

ઉયાુંત ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વુંકરની અગાળી ય ચારતી

વત્ર-1ની પ્રાથગના ની જલાફદાયી

ગજયાતી વલબાગના ડૉ.વુંજમ ભકલાણા, પ્રા.ભશેળ જાદલ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી બીખાબાઈ
દે વાઈ અને હશના કયકહટમાને વોંલાભાું આલેર છે .
હડવેમ્પફય-2021
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન હડવેમ્ફય 2021ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1
અને વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
53

તા.29/11/2021 થી 0 1/12/2021 દયમ્માન ફયે 2.30થી 5.30 સધી

‘વાહશનમ અને હપલ્ભ ’

કામગળાાન ું આમજન દૃશ્મ-શ્રાવ્મ વલબાગ વાથે ભીને કયલાભાું આલેર. જેન ું વભાન કયલાભાું
આલેર તથા વલદ્યાથીઓના પ્રવતબાલ રેલાભાું આવ્મા. જેન ું વુંચારન પ્રા. ભશેળ જાદલે કયું શત ું અને
આમજન ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ કયે ર.
54

તા.1/12/2021ના યજ હયાટી વુંદબે રસ્ટીશ્રીઓ વાથે ફેઠકભાું વલબાગના ડૉ. વુંજમ ભકલાણા
જડામા શતા.

55

તા.4/12/2021 ને ળવનલાયના યજ વત્ર-1 અને 3 તથા ીએચ.ડી.ના કર 25 વલદ્યાથીઓ જળલુંત
ઠાકય ભેભહયમર અને ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ ગાુંધી વથમેટયના ઉક્રભે ધ્રલ બટ્ટની નલરકથા ‘અકૂાય’ન ું
અહદવત દે વાઈ દ્વાયા કયલાભાું આલેર નાટયરૂાુંતય જલા ભાટે ઠાકયબાઈ દે વાઈ શૉર ખાતે ગમા શતા.

56

તા.9/12/2021 ને ગરલાયના યજ
લગગખડું ભાું વત્ર-1 અને 3 તથા ીએચ

ફયે 1.00 લાગે એડજક્ટ
ું પ્રપેવય ડૉ
. ડી.ના વલદ્યાથીઓ વભક્ષ

.ફલુંત જાનીએ

‘વાહશનમના ઇવતશાવ રેખનની

વભસ્માઓ’ વલમ ય લાત કયી શતી. તેભણે ઇવતશાવની વલબાલનાથી ળરૂ કયીને ગજયાતી વાહશનમના
ઇવતશાવ રેખનના પ્રમગ તથા વાહશનમના ઇવતશાવને લાુંક આનાય ભશનલના વવભાબચહ્ન ઉદાશયણ
વાથે ફતાવ્મા શતા. આબાયવલવધ પ્રા. ભશેળ જાદલે કયી શતી.

57

તા.9/12/2021 ને ગરલાયના યજ વાજે 4.00 લાગે ગજયાત વાહશનમ અકાદભી દ્વાયા એવ.જી.લી.ી.
અભદાલાદ ખાતે આમત્જત ‘ચહયત્રમ ૂરક વાહશનમ’ના હયવુંલાદભાું ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ
શત.
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58

તા.10/12/2021 ને શક્રલાયના યજ ઉાવના ખુંડભાું
આદયણીમ કરવતજી ઈરાફશેન બટ્ટ અને શ્રી
વુંજમ-તરાના કામગક્રભભાું વલબાગના વભગ્ર
વલદ્યાથીઓ તથા અધ્માક જડામા શતા. તેભણે
જમ્મ કાશ્ભીયના વળક્ષણ મદ્દે ચચાગ કયી શતી.

59

તા.11/12/2021 ને શક્રલાયના યજ વલબાગના એભ. હપર.ના વલદ્યાથી નીવતનકભાય ઢાઢદયાની મક્ત
ભોબખક યીક્ષા આદયણીમ કરનામકશ્રીની અધ્મક્ષતાભાું ઓનરાઈન યાખલાભાું આલેર. યીક્ષક તયીકે
ગજયાત યવનલવવિટીના ડૉ.આનુંદકભાય લવાલા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. જેભાું વલબાગના તભાભ
અધ્માક, વલદ્યાથીઓ તથા ફશાયના અધ્માક ણ જડામા શતા.

60

તા.11/12/2021 ને શક્રલાયના યજ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા યાખલાભાું આલેર સ્નાતક વુંઘ તથા
કરવત વ્માખ્માનભાા વુંફધ
ું ી ઓનરાઈન ફેઠકભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ શત.

61

તા.13/12/2021 ને વભલાયના યજ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા યાખલાભાું આલેર

CBCSની

ઓનરાઈન ફેઠકભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ શત.
62

તા.13/12/2021 થી 17/12/2021 દયમ્માન વત્ર-1 અને 3 ના વલદ્યાથીઓની દ્વદ્વતીમ આંતહયક કવટી
રેલાભાું આલી શતી. જેન ું વભગ્ર વુંચારન પ્રા. ભશેળ જાદલે કયું શત ું અને આમજન ડૉ. વુંજમ
ભકલાણાએ કયું શત ું.

63

તા.14/12/2021 ને ભુંગલાયના યજ શેભચુંરાચામગ ઉિય ગજયાત યવનલવવિટી, ાટણ દ્વાયા
ીએચ.ડી. કવગલકગ ભાું 11.30 થી 1.00 દયમ્માન વુંળધનની વભસ્મા વલમ ય ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ
ઓનરાઈન વ્માખ્માન આેર. જેભાું અભાયા વલબાગના ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ ણ ઓપરાઈન
જડામા શતા.

64

તા.17/12/2021 ને શક્રલાયના યજ વત્ર-1 અને 3ના વલદ્યાથીઓની વમ ૂશજીલનની વત્રાુંત યીક્ષા
યાખલાભાું આલેર. જેભાું આણી વલવલધ પ્રાથગનાઓ, કાુંતણ, વમ ૂશજીલનન આચાય સ્તક અને વપાઈ
વાધન વનભાગણ કોળલ્મ અંતગગત યીક્ષા રેલાભાું આલેર. આ યીક્ષાભાું વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ.વુંજમ
ભકલાણા, પ્રા.ભશેળ જાદલ ઉયાુંત ફશાયના યીક્ષક તયીકે પ્રમતકય કાનહડમા અને ડૉ. મજા
ું ર
બીભડાદકય ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.

65

તા.20/12/2021 ને વભલાયના યજ ડૉ. વુંજમ ભકલાણા ગજયાતી વલબાગ, ભશાયાજા
કૃષ્ટ્ણકભાયવવિંશજી બાલનગય યનલવવિટી વલબાગીમ વુંળધન કવભટીના વભ્મ તયીકે ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.

66

તા.24/12/2021 ને શક્લાયના યજ

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના કરવત અને જાણીતા વાહશનમકાય

નાયામણ દે વાઈના જન્દ્ભહદલવ પ્રવુંગે વલદ્યાીઠના શીયક ભશનવલ શૉર ખાતે કરનામક ડૉ. યાજેન્દ્ર
ખીભાણીની અધ્મક્ષતાભાું ‘ગાુંધી વાહશનમની ગુંગા : નાયામણ દે વાઈ ’ વલમય વળક્ષણ વલદ્યાળાખાના
ડૉ. નીવતન ઢાઢદયાએ ભનનીમ વ્માખ્માન યજૂ કય.ું તેભણે નાયામણ દે વાઈના વભગ્ર વર્જનન વલગતે
હયચમ કયાવ્મ. વુંમજક ડૉ. કભરેળ ટેરે વોન ું સ્લાગત કયે ર. વભગ્ર કામગક્રભની ભ ૂવભકા વલબાગના
અધ્મક્ષ ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ કયી. અવતવથવલળે તયીકે કરવબચલ વનબખર બટ્ટ ઉસ્સ્થત યહ્યા.
નાયામણ દે વાઈ યબચત ગાુંધીગીતન ું સ્લયફદ્ધ ગાન જાણીતા ગામક નયે ન્દ્ર ળાસ્ત્રી
15

, હડમ્રફેન અને

બરાફશેન વલાઈ દ્વાયા કયલાભાું આલેર. કરનામકશ્રીએ નાયામણ દે વાઈના વલવલધ પ્રવુંગ અને તેના
કામોને બફયદાવ્મા શતા. વભગ્ર કામગક્રભન ું સચારું વુંચારન પ્રા.ભશેળ જાદલે કય.ું આબાયવલવધ

વલદ્યાથી

હદરી જગરે કયી તથા પ્રાથગના વલદ્યાવથિની હશના કયકહટમાએ કયી. આ કામગક્રભભાું ફશી વુંખ્માભાું
વલદ્યાથીઓ અને વેલક જડામા શતા.
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તા.27/12/2021 થી 31 /12/2021 દયમ્માન વત્ર-1 અને 3ના વલદ્યાથીઓની વત્રાુંત યીક્ષા
યાખલાભાું આલેર. જેની વભગ્ર વ્મલસ્થા પ્રા. ભશેળ જાદલે ગઠલી શતી અને યીક્ષાની મખ્મ
જલાફદાયી ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ વનબાલી શતી.

68

તા.30/12/2021 ને ગરલાયના યજ કવલડ-19 વુંદબે વવભવતખુંડભાું વલબાગીમ અધ્મક્ષશ્રીઓની
ફેઠકભાું ડૉ. વુંજમ ભકલાણા જડામા શતા.

ુ યી-2022
જાનયઅ
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન જાન્દ્યઆયી 2022ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1
અને વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશ વબય બાગ રીધ શત.
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તા.01/01/2022 ને ળવનલાયના યજ વલાયે 11.00 લાગે ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા ાહયતવક
વલતયણ વભાયશભાું વલબાગના વો વેલક અને વલદ્યાથીઓ જડામા શતા. આ પ્રવુંગે શ્રી ઠાકયબાઈ
કાીદાવ ટેરને હયતવક આલાભાું આલેર. આ પ્રવુંગે મખ્મ ભશેભાન તયીકે શ્રી ભ ૂણબાઈ
નાની, રસ્ટીશ્રીઓ, કરનામકશ્રી, કરવબચલશ્રી શાજય યહ્યા શતા.
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તા.03/01/2022 ને વભલાયના યજ કરવત વ્માખ્માનશ્રેણીન ું પ્રથભ વ્માખ્માન સશ્રી વનરફશેન
યીખ દ્વાયા ‘ગાુંધીજીન ું અંવતભલગ ’ વલમ ય શીયક ભશનવલ શૉર ખાતે વાુંજે 04.00 લાગે
આમજન કયલાભાું આલેર, જેભાું વલબાગના વો વેલક અને વલદ્યાથીઓ જડામા શતા
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તા.06/01/2022 ને ગરલાયના યજ ભહશનાના શેરા ગરલાયે ઉાવના વભમ દયમ્માન વનમવભત
મજાતા કામગક્રભ અંતગગત ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર, ફચાવણના શ્રી ઉદે વવિંશબાઈએ ફચાવણ કેન્દ્રની
સ્થાનાથી રઈ હયવયન વલગતે હયચમ કયાલેર, જેભાું વલબાગના વો વેલક અને વલદ્યાથીઓ
જડામા શતા.

16
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તા.08/01/2022 ને ળવનલાયના યજ આણુંદ
આર્ૌગ વ કૉરેજ અને ગજયાત વાહશનમ અકાદભી,
ગાુંધીનગયના ઉક્રભે મજામેર

“ચનીરાર

ભહડમા:ળતાબ્દી લુંદના ” હયવુંલાદભાું

‘ચનીરાર

ભહડમાની નલરકથાઓ ’ વલમ ય ડૉ.વુંજમ
ભકલાણાએ વ્માખ્માન આેર.
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તા.11/01/2022 ને ભુંગલાયના યજ વલબાગના અધ્માક ડૉ. કનબાઈ લવાલાના ભાગગદળગનભાું
એભ.હપર. કયતાું વલદ્યાવથિની જભના ચોમાગની મક્ત ભોબખક યીક્ષા ગઠલલાભાું આલેરી. જેભાું અધ્મક્ષ
તયીકે કરનામકશ્રી ડૉ. યાજેન્દ્ર ખીભાણી અને યીક્ષક તયીકે ડૉ. બાલેળ જેઠલા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
આય.એ.વી.ના વભ્મ ડૉ. બફીન આળય, ડૉ. હશમ્ભત બારહડમા અને વલબાગના વો વેલક અને
વલદ્યાથીઓ જડામા શતા.
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તા.13/01/2022 ને ગરૂલાયના યજ જી.ટી.ય. ના
કરવત ડૉ.નલીન ળેઠની ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠની
ખાવ મરાકાત દયમ્માન ઉાવના ખુંડભાું તેના
સ્લાગત કામગક્રભન ું વુંચારન ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ
કયે ર. ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના વળક્ષણન વુંબક્ષપ્ત
હયચમ વલબાગના ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી
બીખાબાઈ દે વાઈએ કયાલેર. આ પ્રવુંગે
પ્રાથાગનાગાન ક.હશના કયકહટમાએ કયે ર.
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તા.25/01/2022 ને ભુંગલાયના યજ પ્રજાવિાક
હદલવના  ૂલગ હદલવે ઉાવના ખુંડભાું સ્લતુંત્રતા
વુંગ્રાભ અને પ્રજાવિાક હદલવના ઉરક્ષભાું
જાણીતા કવલઓની કવલતાન ાઠ ીએચ.ડી.ના
વલદ્યાથી બીખાબાઈ દે વાઈ અને હદરી જગરે
કયે ર. આ કામગક્રભની ભ ૂવભકા અને વભાન ડૉ.
વુંજમ ભકલાણાએ કયે ર.
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તા.27/01/2022 ને ગરલાયના યજ

આય.આઈ.ઈ., બાર દ્વાયા આમત્જત યાષ્ટ્રીમ વુંગષ્ટ્ઠી-

‘બાયતીમ બાાઓભાું રકવાહશનમ :આજ અને આલતીકાર ’ તા-27-29 જાન્દ્યઆયી,2022 ભાું આજે
‘ઉિય ગજયાતન ું આહદલાવી રકવાહશનમ ’ વલમય ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ ેયની યજૂઆત કયી
શતી. તથા ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી જમદી ચાલડાએ
વલમ ય ેયની યજૂઆત કયી શતી.

17

‘વભકારીન રકજીલન અને રકવાહશનમ ‘
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તા.29/01/2022 ને ળવનલાયના યજ

આય.આઈ.ઈ.બાર દ્વાયા આમત્જત યાષ્ટ્રીમ વુંગષ્ટ્ઠી-

બાયતીમ બાાઓભાું રકવાહશનમ :આજ અને આલતીકારભાું એક ફેઠકના ચેયવગન તયીકે
‘સ્લાધીનતા આંદરનભાું રકવાહશનમની ભ ૂવભકા ’ ય ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ લાત કયી શતી તથા
ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથી હદરી જગર એ ‘રકવાહશનમભાું જીલનદળગન અને વૌંદમગફધ ’ અને શેતર
જીએ ‘લહઢમાયી દે લી ૂજક વભાજના રગ્નગીતભાું લૈવલધ્મ અને વૌંદમગફધ ’ વલમ ય ેયની
યજૂઆત કયી શતી.
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તા.30/01/2022 ને યવલલાયના યજ ગાુંધીવનલાગણ હદન વનવભિે કચયફ આશ્રભ ખાતે મજામેર
પ્રાથગનાવબાભાું ડૉ. વુંજમ ભકલાણા ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
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તા.30/01/2022 ને યવલલાયના યજ વુંસ્થાભાું મજામેર શેહયટેજલૉકભાું સ્લમુંવેલક તયીકે વલબાગના
ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ બીખાબાઈ દે વાઈ, ક.હશના કયકહટમા અને ભામા ડાુંગય જડામા શતા.

ુ યી-2022
પેબ્રઅ
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન પેબ્રઆયી 2022ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર-1
અને વત્ર-3ના વલદ્યાથીઓ અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રકના લગોની વાથે વાથે
ભહશના દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશવબય બાગ રીધ શત.
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તા.04/02/2022 ને ભુંગલાયના યજ ગજયાતી
વલમના વત્ર –2 અને 4 ના વલદ્યાથીઓને
ઓનરાઈન ગ ૂગર ભીટ ય કાયહકદી અંગેના
ભાગગદળગન ભાટે શ્રી જ્શાન્દ્લીફશેન વનૈમાએ
વલદ્યાથીઓને અભ્માવ છી કેલા પ્રકાયની નકયીની
તક યશેરી છે , તે અંગે વલસ્તાયથી લાત કયી શતી.
આ પ્રવુંગે વલબાગના ડૉ. વુંજમ ભકલાણા અને પ્રા.
ભશેળ જાદલે ણ વલમ વુંરગ્ન નકયીની ઉજી
તક વલળે લાત કયી શતી.
18
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તા.04/02/2022 ને શક્રલાયના યજ વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ. વુંજમ ભકલાણા અને પ્રા. ભશેળ જાદલે
નલજીલન આટગ ગરેયી ખાતે ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા આમત્જત નુંદરાર ફઝના બચત્રન ું પ્રદળગન
જલાન લ્શાલ રીધ શત . શહયયા કોંગ્રેવ અવધલેળનભાું ભશાનભા ગાુંધી ના શસ્તક કરા-વુંસ્કૃવતને
ઉજાગય કયલા ભાટે ૪૦૦ જેટરા બચત્રન ું પ્રદળગન ખલ્ ું મ ૂકામે ું , જે નુંદરાર ફઝ દ્વાયા પ્રાકૃવતક
યું ગથી તૈમાય કયામેર

બચત્ર શતાું. આટરા લો શેરા કદયતી યું ગથી ફનાલેરા જીલુંતબચત્ર

જલાન અરભ્મ અલવય પ્રાપ્ત થમ. નલજીલનના સનીરબાઈએ દયે ક બચત્રની વલળેતા
વભજાલી. કભગકાપેભાું ચામ ીધી, ખાદીના લસ્ત્રના સ્ટરની મ ૂરાકાત રીધી.
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તા.05/02/2022 ને ળવનલાયના યજ

અબખર

બાયતીમ વાહશનમ હયદ અભદાલાદ એકભ
આમત્જત લવુંતુંચભી વનવભિે ' साहित्य का धर्म '
(ऱेखक - श्रीधर पराडकर) વલમ ય ડૉ. વુંજમ
ભકલાણાન

ઓનરાઈન વ્માખ્માન કામગક્રભ

યાખલાભાું આલેર. જેભાું યાડકયજીના આ
સ્તકના અઢાય પ્રકયણ વલળે વવલસ્તાય લાત
કયલાન લ્શાલ ભળ્મ. આ કામગક્રભન ું વુંચારન ડ.
ખ્માવત યહશતે કયે ર. કામગક્રભન વભગ્ર હયચમ
ડૉ.યીબક્ષત જીએ કયાવ્મ શત. કામગક્રભની
શબેચ્છા ડૉ.બયત ઠાકય અને લક્તા તયીકેન સ ુંદય
હયચમ ડૉ. લાગ પ્રજાવતએ આપ્મ શત.
લવુંતુંચભી વનવભિે કાવ્મઠન ણ કયલાભાું
આલેર, જેભાું વુંજમ ભકલાણાએ કવલ ભનજ
ખુંડહે યમાની જાણીતી ગઝરન ાઠ કયે ર તથા ડૉ.
લાગ પ્રજાવતએ કાવ્માઠ કયે ર. કામગક્રભના અંતે
આબાયવલવધ અને ળાુંવતભુંત્ર ફરી વભાન કયે ર.
19
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તા.12/02/2022 ને ળવનલાયના યજ

વલદ્યાથી

વજ્જતા વળબફયન ું વભગણ આર્ૌગ વ કરેજના
ગજયાતી વલબાગ દ્વાયા કયલાભાું આલેર. જેભાું જદી
જદી કરેજના વવિેય જેટરા વલદ્યાથીઓએ બાગ
રીધ શત. આ વળબફયભાું ડ. અજમ યાલરે
ફય જમુંત ખત્રી ’ ડ.વુંજમ ટેરે

‘ખયાું

‘વપ્રમકાન્દ્ત

ભબણમાયની કવલતા ’ અને ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ
‘ગષ્ટ્ઠી’ ઉભાળુંકય જીના વનફુંધ વુંગ્રશ વલળે લાત
કયી શતી. કામગક્રભન ું વપ આમજન કરેજના
આચામગ ડ.દીક ુંડયાએ કયું અને વભગ્ર
વુંચારન આગલી યીતે ડ. વભીય બટ્ટે કયે ર.
84

તા.19/02/2022 ને ળવનલાયના યજ ગજયાત વયકાયે રીધેરા વનણગમ વુંદબે વયકાયી કે ખાનગી
કઈણ સ્થે રગાલે ું ફડગ ગજયાતી બાાભાું જ રગાલલાભાું આલળે. વયાશનીમ કામગ છે .
ગજયાતી બાાન ું ગોયલ આ યીતે ણ લધાયી ળકામ. આ વુંદબે ફયે ૧.૩૦ થી ૨.૦૦ સધી
ભુંતવ્મ ન્દ્યઝ ચેનર ય રાઈલ ચચાગ શતી. વાથે ડ. ધ્લવનર ાયે ખ શતા. યાત્રે vtv ન્દ્યઝ ચેનર ય
એભના જાણીતા અને રકવપ્રમ કામગક્રભ “ભશાભુંથન”ભાું અંકય યાલર વાથે દ્મશ્રી વલષ્ટ્ણ ુંડયા, જમેળ
વ્માવ, ભની દળી , શયદ્વાય ગસ્લાભી વાથે ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ ગજયાતી બાાની વભસ્મા અને
પ્રશ્ન વલળે યવપ્રદ લાત કયલાની સ ુંદય તક ભી.
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તા.21/02/2022 ને વભલાયના યજ "વલશ્વ ભાત ૃબાા હદલવ ” વનવભિે વલાયના વલળે કામગક્રભભાું
ઉાવના ખુંડભાું વુંજમ ભકલાણાએ ભાત ૃબાાન ભહશભા વલમ ય લક્તવ્મ આેર તથા
વબાગૃશની ઉાવનાભાું પ્રા. ભશેળ જાદલ અને બીખાબાઈ દે વાઈએ ભાત ૃબાા વલળે લાત કયી શતી.
ઉયાુંત ભાત ૃબાા ગોયલમાત્રા યે રી સ્લરૂે ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના કામાગરમથી ઉસ્ભાનયા ચાયયસ્તા
અને નમાુંથી ઈન્દ્કભટેક્ષ ચાયયસ્તા સધી પયીને ભાત ૃબાા ગજયાતી વલળેના સ ૂત્ર અને ફેનય દ્વાયા
ગોયલ વ્મક્ત કયલાભાું આલેર. આ પ્રવુંગે આદયણીમ કરનામકશ્રી ડૉ. યાજેન્દ્ર ખીભાણીએ યે રીન ું
પ્રસ્થાન કયાલેર તથા ભાનનીમ કરવબચલશ્રી વનબખર બટ્ટ વલળે ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. યે રીભાું
વુંમજકશ્રી ડૉ. કભરેળ ટેર તેભજ અભબાઈ યફાયી જડામા શતા.
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તા.૨૧/૦૨/2022 "વલશ્વ ભાત ૃબાા હદલવ ” વનવભિે ગજયાત વાહશનમ અકાદભી , ગાુંધીનગય અને
ગજયાતી બાા વાહશનમ વલબાગ , ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના વુંયક્ત ઉક્રભે "ભાત ૃબાા ભશનવલ" ભાું
ુ યાતી કર્લતાની વયલાિી કામગક્રભ અંતગગત જાણીતા ગામક ડ. નયે ન્દ્ર ળાસ્ત્રી અને ડ. હડમ્ર
ગજ
વ્માવ તથા તેભની ટીભે ગજયાતી બાાની વલોિભ રકવપ્રમ યચનાઓન ું ગાન કયું શત ું. આ પ્રવુંગે
કામગક્રભના અધ્મક્ષ વલદ્યાીઠના કરનામકશ્રી યાજેન્દ્ર ખીભાણીએ આણી ભાત ૃબાા ગજયાતી
ઉયાુંત દયે ક ભાત ૃબાાન સ્લીકાય કયલા જણાવ્ય ું શત ું. કરવબચલશ્રી વનબખર બટ્ટ , ડીનશ્રી જળલુંત
ુંડયા, વુંમજકશ્રી કભરેળ ટેર તથા અધ્માકવભત્ર , વલદ્યાથીઓ ફશી વુંખ્માભાું શાજય યહ્યા
શતા. વલહડમ ભાધ્મભથી ભાત ૃબાા ભશનવલ, મખ્મભુંત્રીશ્રી તથા આદયણીમ અકાદભીના આદયણીમ
વલષ્ટ્ણ ુંડયા વાશેફન ું ઉદ્દફધન વુંબાલલાભાું આલેર. ગીતસ્ધાગભાું પ્રથભ ત્રણ ક્રભાુંક આલેર
વલદ્યાથીઓન ું વન્દ્ભાન કયલાભાું આલેર તથા તેભના ગીતની પ્રસ્તવત કયલાભાું આલેર. કામગક્રભની
આબાયવલવધ શ્રી ભશેળ જાદલે અને વુંચારન અભાયા ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીશ્રી બીખાબાઈએ કયે ર
અને અંતે વમ ૂશગાન હશના કયકહટમાએ ગલયાવ્ય ું શત ું. આ ઉયાુંત “ભાયા શસ્તાક્ષય, ભાયી ઓખ”ભાું
વોના ગજયાતીભાું શસ્તાક્ષય કયાલલાભાું આલેર. અકાદભીના અધ્મક્ષ આદયણીમ વલષ્ટ્ણ ુંડયા અને
ભશાભાત્ર ડૉ. જમેન્દ્રવવિંશ જાદલન વલળે આબાય વ્મક્ત કયલાભાું આલેર.
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તા.23/02/2022 ને બધલાયના યજ અભાયા
વલબાગભાું ીએચ.ડી. કયતા હદરી જગરે યજીવી
નેટ-જેઆયએપ ાવ કયી તથા હશના કયકહટમા,
ભામા ડાુંગય, ધયભવીંગ લવાલા અને મકેળ લયણે
યજીવી નેટ યીક્ષા ાવ કયી તે ફદર ઉાવના
ખુંડભાું સ્તક બેટ સ્લરૂે આી અબબલાદન
કયલાભાું આલેર.
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તા.24/02/2022 ને

ગરલાયના યજ શેભચુંરાચામગ ઉિય ગજયાત યવનલવવિટી, ાટણ અને

ી.કે.કટાલારા કૉરેજના વુંયક્ત ઉક્રભે મજામેર વ્માખ્માનભાાભાું ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ
ગાુંધીવલચાય અને ગજયાતી વાહશનમભાું ગાુંધીપ્રબાલ વલમ ય વ્મા

ખ્માન આેર. આ પ્રવુંગે

કૉરેજના આચામગ, ગજયાતી વલમના અધ્માક તથા કૉરેજન વભગ્ર સ્ટાપ અને વલદ્યાથીઓ
ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
21
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તા.26/02/2022 ને ળવનલાયના યજ યાુંધેજા ખાતે મજામેર ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠની એન.એવ.એવ.
વરાશકાય વવભવતભાું પ્રા.ભશેળ જાદલ અને વલદ્યાથી ઉનકગ અને છાત્રારમ વવભવતની ફેઠકભાું ડૉ.
વુંજમ ભકલાણાએ બાગ રીધ શત.
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તા.28/02/2022 ને વભલાયના યજ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના  ૂલગ કરવતશ્રી તથા બાયતના  ૂલગ
પ્રધાનભુંત્રી ભયાયજી દે વાઈના જન્દ્ભ હદલવે અબમઘાટ ખાતે મજામેર પ્રાથગના વબાભાું ડૉ.વુંજમ
ભકલાણા, પ્રા.ભશેળ જાદલ તથા વલબાગના વલદ્યાથીઓ શાજય યહ્યા શતા. આ પ્રવુંગે પ્રાથગના અને
ગીત ગાલાભાું અભાયા ીએચ.ડી.ના વલદ્યાવથિની હશના કયકહટમા જડામા શતાું.

ભાચગ-2022
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન ભાચગ 2022ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર- 1
વત્ર- 3 અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રક મજફ લગોની વાથે વાથે ભહશના દયમ્માન
થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશવબય બાગ રીધ શત.
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તા.02/03/2022 ને બધલાયના યજ ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ બચલ્રન યવનલવવિટી, ગાુંધીનગય ખાતે
ીએચ.ડી. કવગલકગ ના લગગભાું ફયે 3.00 થી 5.30 સધી વુંળધનની પ્રવલવધઓ અને દ્ધવિ વલળે
ઓનરાઈન વ્માખ્માન આપ્ય ું શત ું. જેભાું વલબાગના ીએચ.ડી. કવગલકગ ના વલદ્યાથીઓ ણ
ઓપરાઈન જડામા શતા.
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તા.03/03/2022 ને ગરલાયના યજ ઉાવનાખુંડભાું ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર, દે થરીન હયચમ શ્રી પ્રલીણ
દૂ રેયાએ ઓનરાઈન આપ્મ શત. ઉયાુંત તેભણે વલહડમ ક્ક્ર દ્વાયા દે થરીભાું ચારતા જદા જદા
વલબાગ ફતાલીને તેના વલળે વલગતે ભાહશતી આી શતી. જેભાું અભાયા વલબાગના ફધા જ
વલદ્યાથીઓ અને અધ્માક જડામા શતા.
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તા.04/03/2022 ને

શક્રલાયના યજ અભાયા

વલબાગની  ૂલગવલદ્યાવથિની અને શાર લાયાશી
એજ્યકેળનભાું ફી.એડૌ ની અધ્માક વનશાહયકા
ુંચાર વલબાગની ભરાકાતે આલેર. તેભણે વત્ર4ના વલદ્યાથીઓ વભક્ષ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠની
વળક્ષણ પ્રણાબરકા વલળે લાત કયી શતી.
22

,
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તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ને વભલાયે ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠઃ અભદાલાદ ખાતે અભાયા ગજયાતી બાાવાહશનમ વલબાગના ઉક્રભે ‘ળતાબ્દી વ્માખ્માનશ્રેણી અંતગગત શીયક ભશનવલ શર ખાતે કરવતશ્રી
ડ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદની સ્મ ૃવતભાું ત ૃતીમ વ્માખ્માન જાણીતા વાહશનમકાય કભાયા દે વાઈ

“અહશિંવક

ફલાની ભશનનલાકાુંક્ષા” વલમ ય લકતવ્મ આપ્ય ું શત ું. જેભાું તેઓશ્રીએ યાજેન્દ્ર પ્રવાદન ું ગાુંધીજી
વાથેન ું જડાણ અને ગાુંધીજીની અહશિંવાની બાલનાને જદા જદા ઉદાશયણ દ્વાયા ફતાલી

આી

લતગભાન હયપ્રેક્ષભાું અહશિંવાને લધ ફલિય ફનાલલા ય બાય મ ૂક્ય શત. આ પ્રવુંગે સ્લાગત
અને હયચમ કરવબચલ ડ. વનબખર બટ્ટે કયાલેર. અધ્મક્ષસ્થાનેથી ફરતા કરનામક ડ. યાજેન્દ્ર
ખીભાણીએ ગાુંધીજીના અહશિંવા પ્રવુંગની લાત કયી શતી. અંતે આબાયવલવધ ડ. ધ્લવનર ાયે ખે અને
વુંચારન પ્રા. ભશેળ જાદલે કયું શત ું. આ કામગક્રભભાું રસ્ટી શ્રી ભુંદાફશેન યીખ
વુંમજક ડ. કભરેળ ટેર તથા વો વલબાગીમ અધ્મક્ષ

, પ્રકાળ ન. ળાશ ,

, વલદ્યાળાખઓના લડા , અધ્માક વભત્ર ,

વેલક અને વલદ્યાથીઓ ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.

95

તા.૦8/૦૩/૨૦૨૨ ને ભુંગલાયના યજ ‘વલશ્વ ભહશરા હદલવ’ અંતગગત ભહશરા વેર દ્વાયા ઉાવના
ખુંડભાું અલાજ વુંસ્થાના ઝુંખનાફશેન ાઠકે વલશ્વ ભહશરા હદલવન ઇવતશાવ વલસ્તાયથી કહ્ય અને
અંતે પ્રશ્નિયી ણ યાખલાભાું આલેર. સ્લાગત અને હયચમ ઋવતાફશેને અને આબાય
ઝેનાભાફશેને ભાનેર.

96

તા.૦9/૦૩/૨૦૨૨ ને બધલાયના યજ ‘વલશ્વ ભહશરા હદલવ ’ અંતગગત ભહશરા વેર દ્વાયા ઉાવના
ખુંડભાું જ્મનવનાફેન માબજ્ઞકન ું ભહશરાઓના કામદાઓ વલમ ય વ્માખ્માન મજાઈ ગય.ું
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તા.10/૦૩/૨૦૨૨ ને ગરલાયના યજ ‘વલશ્વ ભહશરા હદલવ ’ અંતગગત ભહશરા વેર દ્વાયા ઉાવના
ખુંડભાું અભદાલાદ ળશેય બરવ ભહશરા વેરના ભીનીફેન જવેપ દ્વાયા વામફય ક્રાઈભ તથા
ભહશરાઓની જાવતમ વતાભણીની કરભ અને કામદાઓ વલળે વલગતે લાત કયી શતી. તેભન હયચમ
દાવભનીફશેને આેર અને અંતે આબાયવલવધ ગૃશભાતા યભાફશેન દ્વાયા કયલાભાું આલેર.

98

તા.૦8/૦૩/૨૦૨૨ ને ભુંગલાય થી તા.12 /૦૩/૨૦૨૨ ને ળવનલાય દયમ્માન એભ.એ. વત્ર-2
અને 4ની પ્રથભ આંતહયક યીક્ષા યાખલાભાું આલી શતી.
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તા.11/૦૩/૨૦૨૨ ને

શક્રલાયના યજ પ્રભદાવ

ટેરન લાતાગવગ્ર
ું શ ‘દે લચકરી’ના વલભચન પ્રવુંગે
ગજયાતી વાહશનમ હયદ ખાતે ડૉ. વુંજમ ભકલાણા
અને ીએચ.ડી.ના ફે વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ
શત. આ પ્રવુંગે જાણીતા વાહશનમકાય યઘલીય
ચોઘયી, બયત ભશેતા લગેયે વર્જક શાજય યહ્યા
શતા.
100

તા.12/૦૩/૨૦૨૨ ને ળવનલાયના યજ દાુંડી હદલવ વનવભિે કચયફ આશ્રભ, ારડીથી એક વાઈકર
માત્રાન ું દાુંડી સધી પ્રસ્થાન બાયત વયકાયના ગૃશભુંત્રી ભાનનીમ અભીત ળાશ દ્વાયા કયલાભાું આલેર.
જેભાું કરનામક ડ.યાજેન્દ્ર ખીભાણી , કરવબચલ ડ.વનબખર બટ્ટ ઉસ્સ્થત યશેર. આ કામગક્રભભાું
અભાયા વલબાગના પ્રા.ભશેળ જાદલ અને વત્ર-4 તથા અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ કાુંતણમજ્ઞભાું
બાગ રીધ શત.
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તા.14/03/2022 ને વભલાયના યજ આણા  ૂલગ
ગૃશવત અને ગાુંધીવલચાયધાયાને લયે રા શ્રી
યભેળફાઈ ફાયટ અને દે વાઈ વાશેફ વલબાગની
મરાકાતે આલી ગમા.

102

તા.14/03/2022 ને વભલાયના યજ Ph.D.ના વલદ્યાથીઓના કવગલકગ વલમ વુંફધ
ું ી

“ડૉ.પ્રફધ

ુંહડતન ું બાાવલજ્ઞાનના વુંળધનક્ષેત્રે પ્રદાન ” વલમ ય ઉવભમા આર્ૌગ વ કરેજ, અભદાલાદના ડૉ.
અજમ યાલરે વ્માખ્માન આપ્ય.ું
103

તા.19/03/2022

ને ળવનલાયના યજ શી-

ઘે ટીના પ્રવુંગે શાજય વલદ્યાથીઓએ લગગકામગ ફાદ
વોને યું ગ રગાલીને ઉજલણી કયલાભાું આલેર.
104

તા.21/03/2022 ને વભલાયના યજ લગઃ 2021-22ના ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ ભાટે

RAC ની

ફેઠકન ું આમજન ઓનરાઈન ભડ ય કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. વલમ તજજ્ઞ તયીકે ભજના ડૉ.દળગના
ધહકમા અને લડદયાથી ડૉ.યાજેળ ુંડયા જડામા શતા.
105

તા.21/03/2022 ને વભલાયના યજ અભાયા વલબાગના એડજક્ટ
ું પ્ર.ફલુંત જાનીએ વત્ર-2ના
વલદ્યાથીઓ વભક્ષ અભ્માવક્રભ અંતગગત

‘ભધ્મકારીન બસ્ક્તભાગી ’ કવલતા વલમ ય લગગખડું ભાું

લાત કયી શતી.
106

તા.23/03/2022 ને બધલાયના યજ અહશિંવા ળધ બલન ખાતે યાષ્ટ્રીમ વેલા મજના, ગ ૂજયાત
વલદ્યાીઠ અભદાલાદ અને ગજયાત યાજ્મ એઈડ્વ કુંરર વવામટીના ઉક્રભે

“એચ.આઈ.લી.

એઈડ્વ જાગૃવત કામગળાા”ન ું આમજન કયલાભાું આલેર. જેભાું ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વુંકરના
ગજયાતી, ઇવતશાવ અને વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ તથા આજીલન વળક્ષણ અને વલસ્તયણ કામગ વલબાગના
વલદ્યાથીઓ અને અધ્માકશ્રીઓએ બાગ રીધ શત. કામગક્રભ ની ળરૂયતભાું વમ ૂશભાું વલગ ધભગ પ્રાથગના
24

કમાગ ફાદ કામગક્રભની ભ ૂવભકા યાષ્ટ્રીમ વેલા મજનાના વુંમજક ડૉ. અરૂણ ગાુંધીએ ફાુંધી આી શતી.
સ્લાગત ભ. દે . વભાજવેલા વુંકરના વુંમજક ડૉ. કભરેળ ટેર કયે ર. આ પ્રવુંગે પ્રાવુંબગક લકતવ્મ
ડૉ. વુંજમ ભકલાણા, અધ્મક્ષ-ગજયાતી વલબાગ,

ડૉ. કનૈમારાર નામક, અધ્મક્ષ-ઇવતશાવ વલબાગ

અને ડૉ. ભશેળ ગાભીત, અધ્મકૌ -વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ આલાભાું આલેર. કામગક્રભના અધ્મક્ષસ્થાનેથી
ફરતા કરવબચલ ડૉ. વનબખર બટ્ટે એચ.આઈ.લી. એઈડ્વ વલળેની વભસ્માઓ અને તેની આંકડાકીમ
ભાહશતી આી શતી. ગજયાત યાજ્મ એઈડ્વ કુંરર વવામટીના શ્રી ભનબાઈ લાઘેરા અને શ્રી
વલયાટબાઈ નાગયે ીીટી દ્વાયા એઈડ્વ અને આનળુંબગક બફભાયી વલળે લાત કયી શતી. આ પ્રવુંગે
કામગક્રભના અંતે આબાયવલવધ પ્રા. ભશેળ જાદલ અને વભગ્ર કામગક્રભન ું વુંચારન ડૉ. ઝેનાભાફીફી
કાદયી દ્વાયા કયલાભાું આલેર.
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તા.31/03/2022 ને બધલાયના યજ ફે કામગક્રભન ું આમજન કયલાભાું આલેર.
1.ગજયાતી હપલ્ભ ‘યક્તફાજ’ના પ્રભળન ભાટે ડામયે ક્ટય પ્રજાવત અને પ્રડયવય અક્ષમબાઈ દ્વાયા
અભાયા વલદ્યાથીઓને હપલ્ભ વલળે ફયે 12.00થી 1.00 લાત કયી શતી. આ હપલ્ભભાું ભાનવવક યગથી
ીડાતા રકની વભસ્માને ઉજાગય કયલાભાું આલી છે . આ પ્રવુંગે વુંમજક ડૉ. કભરેળબાઈ ટેર
ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.
2.વયદાય ટેર યવનલવવિટી, વલદ્યાનગયના ગજયાતી અનસ્નાતક કેન્દ્રના ડૉ. યાજેશ્વયી ટેરે
ળેક્વવમયના ‘ભૅકફેથ’ નાટક વલળે ફયે 1.00થી 2.00 સધી અભાયા વલબાગના વલદ્યાથીઓ વભક્ષ
યવપ્રદ વ્માખ્માન આપ્ય ું શત ું.

એર્પ્રર-2022
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગન એવપ્રર 2022ન અશેલાર આ વાથે વાભેર છે . વેલક, વત્ર
અને વત્ર-3 અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓએ લગગકામગના વભમત્રક

મજફ લગોની વાથે વાથે ભહશના

દયમ્માન થમેર નીચે મજફની વલવલધ પ્રવ ૃવિઓભાું ઉનવાશવબય બાગ રીધ શત.
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તા.01/04/2022 ને શક્રલાયના યજ ભનયગીઓ
ભાટે ફનાલેરી ગજયાતી હપલ્ભ ‘યક્તફીજ’ના પ્રથભ
ળૉભાું અભાયા ચથા વત્રના વલદ્યાથીઓ તથા
ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓ આ હપલ્ભ જલા વીટી
ગલ્ડ વવનાભાગૃશભાું જઆ આવ્મા.
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તા.04/04/2022 ને

વભલાયના યજ કરવત

વ્માખ્માનક્ષેણી અંતગગત ગાર નાયામણ ગરન ું
ગાુંધી અને અહશિંવા વલમ ય વ્માખ્માન શીયક
ભશનવલ શૉર ખાતે મજાય.ું
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તા.05/04/2022 ને ભુંગલાયના યજ તાયીખ ાુંચ એવપ્રર 2022 ને ભુંગલાયના યજ અભાયા
ગજયાતી બાા-વાહશનમ વલબાગ, ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વુંકર , ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના એભ .એ.
અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓન ળૈક્ષબણક પ્રલાવ ફહચયાજી, લલ્રબની લાલ, ળુંખરય, સ ૂમગ
ભુંહદય–ભઢેયા, યાણકી લાલ–ાટણ, ટા શાઉવ, ઊંઝા, લાીનાથની જગ્મા–તયબ (વલજાય)
ખાતે ઉવભમા રાલેલ્વ, નાયણયા અભદાલાદની એ.વી. રકઝયી ફવભાું જઈ આવ્મા. લલ્રબ બટ્ટન
સખ્માત આનુંદન ગયફ, તેભન ું જૂન ું વનલાવ સ્થાન, ફહચયભાતાન ું ભુંહદય, પ્રાગટય ધાભ નમાુંથી
વરુંકી લુંળના યાજા બીભદે લ વરુંકીએ ઇવ ૧૦૨૬-૧૦૨૭ભાું (વલક્રભ વુંલત ૧૦૮૩)ભાું વનભાગણ
કયે ર ભઢેયાન ું સ ૂમગભહું દય. આ ભુંહદયન ું સ્થાનમ ભારગર્જય ળૈરીભાું કયે  ું છે અને ત્રણ અક્ષીમ
ફાુંધકાભ, જેભાું ગબગગશૃ (ગબાય), ગ ૂઢભુંડ (શૉર) અને વબાભુંડ કે યું ગભુંડ ધયાલે છે નમાું
વલત્ર કુંડ ણ આલેર છે . નમાુંથી ાટણભાું આલેરી સખ્માત યાણીની લાલ જલા

ગમા. આ લાલ

અણહશરલાડ ાટણના વરુંકી લુંળના સ્થાક મ ૂયાજ વરુંકીના ત્ર બીભદે લ શેરાની નની અને
જનાગઢના ચડાવભા લુંળના યાજા યા ખેંગાયના

ત્રી યાણી ઉદમભતીએ ૧૧ભી વદીના અંવતભ

ચતથાુંળભાું પ્રજા ભાટે ાણીની વ્મલસ્થા ઊબી કયલા ભાટે ફુંધાલેરી શતી. છી અભ ાટણના
સખ્માત ટા જલા ભાટે ગમા. નમાુંથી તયબ ખાતે લાીનાથની જગ્માભાું યાત્રી પ્રવાદન રાબ
રીધ. વલદ્યાથીઓ ભાટે આ પ્રલાવ માદગાય વુંબાયણ ું ફની યહ્ય.
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તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૨ના યજ અભાયા ગજયાતી બાા વાહશનમ વલબાગ

, ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ અને

અબખર બાયતીમ વાહશનમ હયદ અભદાલાદના ઉક્રભે “મહરત અને લીજાણ ભાધ્મભ” એક હદલવીમ
26

વલદ્યાથીરક્ષી કામગળાાન ું આમજન કયલાભાું આલેર. આ કામગળાાભાું અભાયા વત્ર: ફે અને ચાય
તથા ીએચ. ડી.ના વલદ્યાથીઓ તેભજ ત્રકાયનલ વલબાગના વલદ્યાથીઓએ યવ ૂલગક બાગ રઈ
પ્રશ્નિયી દ્વાયા તાને નવ ું કુંઈક જાણલા-વભજલા ભળ્માન વુંત વ્મક્ત કમો શત. આ પ્રવુંગે
„યે હડમની કામગ દ્ધવિ ‟ વલળે આકાળલાણી કેન્દ્ર , અભદાલાદના શ્રી વત્રરક વુંઘાણી ; „ટેબરવલઝનદૂ યદળગન‟ વલળે દૂ યદળગન કેન્દ્રના શ્રી ઉનવલ યભાય અને

„વપ્રન્દ્ટ વભહડમા ‟ વલળે હદવ્મ બાસ્કય ગૃના

શ્રી વલળાર ળાશે વવલસ્તાય લાતાગરા કમો શત. ભશેભાનન ું સ્લાગત વુંમજક ડ. કભરેળ ટેરે
કયે ર અને હયચમ ડ. ખ્માવત યહશતે આેર. કામગક્રભની વભગ્ર ભ ૂવભકા ડ. વુંજમ ભકલાણાએ
વભજાલી અને અંતે આબાયદળગન ડ. લાગ પ્રજાવત દ્વાયા કયલાભાું આલેર. ળરૂઆતભાું પ્રાથગના હશના
કયકૂહટમાએ કયે ર. આ કામગળાાના વુંમજક-વુંચારક તયીકે વલબાગના પ્રા. ભશેળ જાદલે પયજ
ફજાલી શતી.
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તા.10/04/2022 ને

યવલલાયના યજ

 ૂલગ

પ્રધાનભુંત્રી અને ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠના કરવત શ્રી
ભયાયજી દે વાઈની ણ્મવતવથ વનવભિે વલબાગના
અધ્મક્ષ ડૉ.વુંજમ ભકલાણા અને વત્રઃ 2ની ફે
વલદ્યાવથિની અબમઘાટ ખાતે પ્રાથગના વબાભાું
ઉસ્સ્થત યશીને શ્રદ્ધાસભન અવિત કમાગ શતા.
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તા.13/04/2022 ને ભુંગલાયના યજ સ્લ. ડી.
આય. કગયાણા એજ્યકેળન એન્દ્ડ ચેહયટેફર રસ્ટ,
લડદયાના ઉક્રભે શ્રી કૃષ્ટ્ણ વબાઃ ભણક-15ભાું
વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ ગાુંધીજીના
અનાવસ્ક્તમગ વુંદબે વવલસ્તાય લાતાગરા કમો
શત.
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114

તા.13/04/2022 ને બધલાયના યજ

વત્રઃ 2 અને 4 ના વલદ્યાથીઓની વમ ૂશજીલનની યીક્ષાભાું

કાુંતણ, પ્રાથગના-બજનન મખાઠ, વમ ૂશજીલનન આચાય સ્તક, વમ ૂશવપાઈ તથા ગૃશભાતા દ્વાયા
છાત્રારમ વળક્ષણ વલળે યીક્ષા રેલાભાું આલેર. વભગ્ર વુંચારન પ્ર. ભશેળ જાદલે કયું શત ું.
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તા.17/04/2022 ને

યવલલાયના યજ

ગજયાતીન અધ્માકવુંઘન ું 66મ ું અવધલેળન
રકવનકેતન, યતનય મકાભે મજામેર, જેભાું
વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ.વુંજમ ભકલાણાએ બાગ
રીધ શત.
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તા.19, 20 અને 21/04/2022 ને ભુંગલાય, બધલાય અને ગરલાયના યજ વત્રઃ 2 અને 4ની ફીજી
આંતહયક યીક્ષા રેલાભાું આલી શતી. યીક્ષાન ું વભગ્ર વુંચારન પ્ર. ભશેળ જાદલે કયું શત ું.

117

તા.21/04/2022 ને ભુંગલાયના યજ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠન ું ગ્રાભવેલા વુંકર , વાદયા ખાતે વત્ર-૬
અને એભ.એ. વત્ર-૨ ના વલદામ વભાયું બ વનવભિે

“યું ગત:૨૦૨૨” અંતગગત વુંસ્કાય કામગક્રભન ું

આમજન કયલાભાું આલેર. આ પ્રવુંગે કામગક્રભન ું અધ્મક્ષ દ

વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ. વુંજમ

ભકલાણાએ ળબાવ્ય ું શત ું. વલદ્યાથીઓએ કયનાના ફે લગના વલયાભ ફાદ ખ ૂફ જ ઉનવાશથી અને
જસ્વાથી વાુંસ્કૃવતક કામગક્રભ કમો. વલદ્યાથીઓભાું યશેરી કૂનેશને કેટરી વયતાથી ખીરલી ળકામ , તે
ૂ ા વભમગાાભાું પ્રા.ફદે લ ભયીએ વલદ્યાથીઓને તૈમાય કમાગ. વુંકરના
પ્રનમક્ષ જલા ભળ્ય.ું ર્ુંક
વુંમજક શ્રી યભેળબાઈ ટેરના ભાગગદળગનભાું કામગક્રભ વુંમ્ન્ન થમ. અવતવથવલળે તયીકે કાસન્દ્રા
વાશેફ, યાજબાઈ, હદવ્મેળ બટ્ટ, ભતી દે વ ું, બાહટમા વાશેફ અને વો અધ્માક યવ ૂલગક જડામા.
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118

તા.23/04/2022 ને ળનીલાયના યજ કરનામકશ્રી
તથા કરવબચલશ્રી અને વુંમજકશ્રી વાથે ગજયાતી
વત્ર-2ના વલદ્યાથીઓની એક ફેઠક હયવુંલાદખુંડભાું
યાખલાભાું આલી શતી.
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તા.26/04/2022 ને ભુંગલાયના યજ ભશાદે લ
દે વાઈ વભાજવેલા વુંકરન લાવિક હદલવ
કરનામકશ્રી ડૉ. યાજેન્દ્ર ખીભાણીના અધ્મક્ષદે
મજામ ગમ. જેન ું વુંચારન વલબાગના અધ્મક્ષ ડૉ.
વુંજમ ભકલાણાએ કયું શત ું
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તાયીખઃ 27 / 04 / 2022 ને બધલાયના યજ અભાયા ગજયાતી બાા વાહશનમ વલબાગ, બાાઓ
અને વાહશનમ વલદ્યાળાખા, ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વુંકર , ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદના વત્રઃ
4ભાું અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓન વલદામભાન કામગક્રભ અને

“વત્રાુંત હદલવ વભાયું બઃ 2021-22 ”

ફયે 12.00 લાગે, વેવભનાય શૉર ખાતે ડૉ. વનબખર બટ્ટ (કરવબચલશ્રી)ના અધ્મક્ષસ્થાને યાખલાભાું
આલેર. જેભાું ળરૂઆતભાું વમ ૂશભાું વલગધભગ પ્રાથગના અને ગીત ‘મજ દ્વાયે થી ઓ ુંખીડા શવતે મખડે
જાજ...’ અભાયા ીએચ . ડી. સ્કરય હશના કયકહટમાએ કયાલેર.

વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ભશેભાનન ું

સ્લાગત સ ૂતયની આંટી અને બ ૂક આીને કયલાભાું આલેર. ળાષ્બ્દક સ્લાગત અને ભ ૂવભકા ગજયાતી
વલબાગના પ્રા. ભશેળ જાદલે કયું શત ું. આ પ્રવુંગે પ્રાવુંબગક ઉદ્દફધન ગજયાતી વલબાગના અધ્મક્ષશ્રી
ડૉ. વુંજમ ભકલાણાએ કયે ર. વલદ્યાથી પ્રવતબાલભાું વત્રઃ 2 ભાુંથી ષ્ટ્કય કરરા અને હયન્દ્ક વનગયા
તથા વત્રઃ 4ભાુંથી તેજર ટેર , અલ્કેળ ગામકલાડ , વનર જી . લવાલા, પ્રદી લવાલા, કભરેળ
ધ ૂભએ આેર . ીએચ. ડી. સ્કરય તયપથી શ્રી બીખાબાઈ દે વાઈએ તાના અનબલ કહ્યા શતા .
વલબાગની પ્રવ ૃવિન વભગ્ર અશેલાર ીએચ . ડી. સ્કરય ભામા ડાુંગય અને ષ્ટ્કય કરરાએ ાલય
ઈન્દ્ટ પ્રઝન્દ્ટેળન દ્વાયા યજૂ કયે ર. નમાયફાદ વનફુંધ રેખનભાું પ્રથભઃ યચના યભાય, દ્વદ્વતીમઃ પ્રદી
લવાલા, ત ૃતીમઃ ષ્ટ્કય કરરાને સ્તક બેટ આલાભાું આલેર

. વત્રઃ 4ના વલદ્યાથીઓ તયપથી

વલબાગને સ્મ ૃવતબેટ અગણ કયલાભાું આવ્ય ું શતી. તથા વત્ર-2ના વલદ્યાથીઓ તયપથી વત્ર-4ના દયે ક
વલદ્યાથીને પાઈર અને ફરેન આલાભાું આલી શતી. અભાયા વલબાગની
વલભચન મખ્મ ભશેભાનશ્રીના શસ્તે કયલાભાું આલેર .

‘સ્ભયબણકાઃ 2021-22’ન ું

આ પ્રવુંગે મખ્મ ભશેભાનશ્રી ડૉ . કભરેળ

ટેરે વલદ્યાથીઓની પ્રવ ૃવિઓને બફયદાલીને વલબાગને અબબનુંદન ાઠવ્મા શતા

. અધ્મક્ષીમ

ઉદ્દફધન કયતા કરવબચલશ્રી ડૉ . વનબખર બટ્ટે વલદ્યાીઠની ઓખ ઊબી કયલા , વલમ વાથેન
અનફુંધ ટકાલલા, બાાકીમ વળસ્તન આગ્રશ યાખલા અને વાુંપ્રત વભમની હડબઝટર ભાુંગને શચી
લલા અનયધ કમો શત. આ કામગક્રભભાું અભાયા  ૂલગ વલદ્યાથી અને શાર ગ્રાભવળલ્ી તયીકે કામગયત
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શ્રી જેતવીબાઈ શાજય યહ્યા શતા. અંતે આબાયવલવધ

ીએચ. ડી. સ્કરય હદરી જગરે કયે ર.

કામગક્રભના અંતે વુંઘગાન ‘એક જ ડાનાું ુંખી અભે વો ..’ન ું ગાન કયલાભાું આલેર . પ્રાણજીલન
છાત્રારમના હયવયભાું ગૃ પટ રીધ ને કસ્તયફા આશાયગૃશભાું વમ ૂશ ભશાબજન કયું શત ું . વભગ્ર
કામગક્રભન ું સચારું વુંચારન અભાયા ીએચ . ડી. સ્કરય કલ્માણ દે વાઈ કયે ર . આ હદલવે વલબાગના
અધ્માક પ્રા. ભશેળ જાદલન જન્દ્ભહદલવ શલાથી તેની ણ વાથે ઉજલણી કયલાભાું આલી શતી.

રેખન ને વંકરન : પ્રા.ભશેળ જાદલ

ભાગગદળગક : પ્ર.ડૉ.વુંજમ ભકલાણા
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ુ લે ભને એ િ ફતાવ્ય ંુ છે કે
નબ
વત્મના  ૂજાયીએ ભોનન ંુ વેલન કયવ ંુ ઘટે છે .
જાણ્મેજાણ્મે િ ભનષ્ટ્ુ મ ઘિી લેા
ર્તમસ્ક્ત કયે છે થલા જે કશેલા મગ્મ શમ તે છાલે છે
કે જુદી યીતે કશે છે .
અલાં વંકટભાંથી ફચલાને ખાતય િ લ્બાી થવ ંુ અલશ્મક છે . થડું
ફરનાય લગયર્લચાયે નશીં ફરે;
તાના દયે ક ળધદને તળે.
ઘિી લેા ભાિવ ફરલાને ધીય ફને છે .
ુ ને નશીં ભી શમ?
ભાયે િ ફરવ ંુ છે એલી ણચઠ્ઠી કમા પ્રમખ
છી તેને લખત અલાભાં અવ્મ શમ
તે તેને વારુ  ૂયત નથી થત,
લધાયે ફરલા દે લા ભાગિી કયે છે ,
ને છે લટ યજા ર્લના િ ફલ્મા કયે છે
અ ફધાના ફરલાથી
જગતને રાબ થમેર બાગ્મે જ જલાભાં અલે છે .

(‘વત્મના પ્રમગ થલા અત્ભકથા’ ભ. ક. ગાંધી,  ૃ. 62)

31

