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økqshkík rðãkÃkeXLkkt æÞuÞku
1. rðãkÃkeXLkwt {wÏÞ fk{ {nkí{k økktÄeSyu ykÃku÷k ykËþkuo «{kýu ËuþLkwt Lkð½zíkh fhðkLku
Mkkhw [k÷íke «ð]r¥kykuLku yÚkuo [krhºÞðkLk, þÂõíkMktÃkLLk, MktMfkhe y™u fíkoÔÞrLkc
fkÞofíkkoyku íkiÞkh fhðkLkwt Au.
2. rðãkÃkeXLkk rþûkfku yLku Mkt[k÷fku y®nMkk yLku MkíÞLku yrðhkuÄe yuðkt s MkkÄLkku
MðefkhLkkhk yLku íkuLku y{÷{kt {qfðk «ÞíLkþe÷ nþu.
3. rðãkÃkeX íkhVÚke [k÷íke íkÚkk íkuýu {kLÞ fhu÷e MktMÚkkykuLkk Mkt[k÷fku yLku rþûkfku
yMÃk]~ÞíkkLku f÷tfYÃk {kLkLkkhk yLku íkuLkwt rLkðkhý fhðk «ÞíLkþe÷ nþu yLku fkuE Ãký
çkk¤f fu çkk¤kLku yMÃk]~Þ nkuðkLku fkhýu çknkh hk¾ðk{kt fu íkuLku Ëk¾÷ fÞko ÃkAe íkuLke íkhV
Lkku¾e ðíkoýqf hk¾ðk{kt Lknª ykðu.
4. rðãkÃkeXLku ytøku fk{ fhLkkhku rþûkfðøko, Mkt[k÷fku íkÚkk {kLÞ fhu÷e MktMÚkkyku ðøkuhu
hUrxÞkLke «ð]r¥k{kt {kLkLkkhk yLku yrLkðkÞo fkhý rMkðkÞ rLkÞr{ík heíku fktíkLkkhk yLku
rLkhtíkh ¾kËe ÃknuhLkkhk nþu.
5. rðãkÃkeX{kt Mð¼k»kkLku «ÄkLkÃkË Ëuðk{kt ykðþu yLku çkÄwt rþûký Mð¼k»kk îkhk ykÃkðk{kt
ykðþu.
Mk{sqíke : çkeS ¼k»kkyku þe¾ðíkkt íku s ¼k»kkLku ðkÃkhðk{kt çkkÄ Lknª økýkÞ.
6. rðãkÃkeX{kt hk»xÙ¼k»kk ®nËe-®nËwMíkkLkeLku ykð~Þf MÚkkLk nþu.
LkkUÄ : ®nËe-rnLËwMíkkLke yu ¼k»kk fu su W¥kh{kt Mkk{kLÞ ®nËw-{wMk÷{kLk çkku÷u Au yLku
ËuðLkkøkhe yÚkðk VkhMke r÷rÃk{kt ÷¾u Au.
7. rðãkÃkeX{kt ykiãkurøkf rþûkýLku çkkirØf rþûkýLkk sux÷wt s {n¥ð ykÃkðk{kt ykðþu yLku
hk»xÙLkk Ãkku»kf su su Wãkuøkku Au íkuLku MÚkkLk ykÃkðk{kt ykðþu, çkeòLku Lkrn.
8. ¼khíkð»koLkku Wíf»ko, þnuhku WÃkh Lkrn Ãký økk{zktyku WÃkh yð÷tçku Au íkuÚke rðãkÃkeXLkk
{kuxk ¼køkLkk ÿÔÞLkku yLku rðãkÃkeXLkk rþûkfkuLkku {wÏÞ WÃkÞkuøk økk{zkt{kt hk»xÙÃkku»kf
fu¤ðýeLkku «[kh fhðk{kt Úkþu.
9. fu¤ðýeLkku ¢{½zðk{kt økúk{ðkMkeykuLke nksíkkuLku «ÄkLkÃkË ykÃkðk{kt ykðþu.
10. rðãkÃkeXLke Lke[u [k÷íke MktMÚkkyku{kt çkÄk «[r÷ík Ä{kuoLku rðþu MktÃkqýo ykËh nþu yLku
rðãkÚkeoykuLkk ykí{rðfkMkLku yÚkuo Ä{oLkwt ¿kkLk, y®nMkk yLku MkíÞLku árü{kt hk¾eLku
ykÃkðk{kt ykðþu.
11. «òLkk þkherhf rðfkMkLku yÚkuo ÔÞkÞk{ yLku ytøk{nuLkíkLke íkk÷e{ rðãkÃkeX{kt ykð~Þf
økýkþu.
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વાર્ષિક અહેવાલ – વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧
અનક્રુ મણિકા
ક્રમ

વિગત

પ ૃષ્ઠાંક

કુ લનાયકશ્રીનું નિવેદન
૦૧.

૦૨.

૦૩.

૦૪.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત પરિચય

૧

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ – કુલપતિઓ

૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ – કુલનાયકો

૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ - કુલસચિવો

૪

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ (વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)

૫

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત માહિતી

૬

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની જુ દી જુ દી સમિતિઓ

૮

ફેકલ્ટી ડીનની માહિતી

૩૭

વિભાગીય અધ્યક્ષોની માહિતી

૩૮

મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલ, અમદાવાદ

૪૦

મહાદે સ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા

૪૧

મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંધેજા

૪૭

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
૦૧. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય
૦૨. હિન્દી ભાષા સાહિત્ય
૦૩. અંગ્રેજી ભાષા સાહિત્ય

૪૯
૫૮
૬૨

સામાજિક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર
૦૨. ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ
૦૩. સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર
શિક્ષણ વિદ્યાશાખા
૦૧. શિક્ષણ વિભાગ

૬૭
૭૩
૭૯
૮૩

હિન્દી શિક્ષક વિભાગ
ગાંધીદર્શન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
૦૧. શાંતિ સંશોધન કેન્દ્ર અને ગાંધીદર્શન વિભાગ

૯૩

વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
૦૧. આજીવન શિક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ
૦૨. સમાજકાર્ય

૧૦૦
૧૦૮

ક્રમ

વિગત
૦૩. પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન

પ ૃષ્ઠાંક
૧૨૫

દૃશ્યશ્રાવ્ય વિભાગ

૧૩૧

૦૪. ગ્રંથાલય અને માહિતીવિજ્ઞાન

૧૩૫

શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા
૦૧. શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન

૧૩૯

વિજ્ઞાન અને પ્રયોજિત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૦૧. બાયોગેસ સંશોધન કેન્દ્ર

૧૪૯

૦૨. ગૃહવિજ્ઞાન
વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામવ્યવસ્થાપન

૧૬૨
૧૭૪

૦૨. કમ્પ્ય ૂટર વિજ્ઞાન વિભાગ

૧૮૦

યુ.સી.ક. વિભાગ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

૧૫૮

પરિશિષ્ટો

અધ્યાપકો દ્વારા પરિસંવાદમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાર્યક્રમમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા કાર્યશાળામાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા અભિમુખતાવર્ગ અને ઑપવર્ગમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ લઘુ પ્રકલ્પ (Minor Project)
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ સંશોધનલેખો
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ સંપાદિત પુસ્તક
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તકમાં પ્રકરણ
વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ પરિસંવાદ/કાર્યશાળા/તાલીમ કાર્યક્રમ/ઑપવર્ગ
વિદ્યાર્થિઓનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યેનો પ્રતિભાવ

૨૦૩
૨૧૪
૨૧૭
૨૨૧
૨૨૩
૨૨૪
૨૩૧
૨૩૨
૨૩૩
૨૩૫
૨૩૮

૦૫.

મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, અમદાવાદ

૧૮૪

૦૬.

વિદ્યાકીય શાખા

૧૮૯

૦૭.

જીવનલક્ષી કેળવણી/વિદ્યાર્થી રોજગાર પરામર્શ એકમ

૧૯૧

૦૮.

ગ્રામશિલ્પી કાર્યક્રમ

૧૯૬

૦૯.

આંતરિક ગુણવત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)

૨૦૬

૧૦.

અનુસ ૂચિત જાતિ/જનજાતિ એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)

૨૦૮

૧૧.

મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકવા માટેન ુ ં સેલ)

૨૦૯

૧૨.

પ્રકાશન વિભાગ

૨૧૦

પુસ્તક ભંડાર

૨૧૧

૧૩.

મહાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો

૨૧૨

૧૪.

ગ ૂજરાત હિંદી પ્રચાર સમિતિ, હિંદી ભવન, અમદાવાદ

૨૧૭

૧૫.

ભારતીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અમદાવાદ

૨૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગો

ક્રમ

વિગત

પ ૃષ્ઠાંક

૧૬.

એપ્રોપ્રિએટ ટેક્નોલોજી કેન્દ્ર (આઈ. ટી. આઈ.), શાહીબાગ, અમદાવાદ

૨૨૧

૧૭.

મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્દ્ર, અમદાવાદ

૨૨૨

૧૮.

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ સંગ્રહાલય, અમદાવાદ

૨૨૩

૧૯.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર, અમદાવાદ

૨૨૪

૨૦.

કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાવાદ

૨૨૫

૨૧.

જાનકીદે વી બજાજ નિસર્ગોપચાર કેન્દ્ર, રાંધેજા

૨૨૭

૨૨.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા

૨૨૯
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો

૨૩.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભેટી

૨૩૧

૨૪.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી

૨૩૪

૨૫.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધેજા

૨૪૦
આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલયો

૨૬.

ગ ૂજરાત કુમાર વિનય મંદિર, અમદાવાદ

૨૪૫

૨૭.

ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, બોચાસણ

૨૪૬

૨૮.

ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, ભારે લ

૨૪૯

૨૯.

ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, અંભેટી

૨૫૧

૩૦.

ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, દે થલી

૨૫૩

૩૧.

ગ્રામસેવા કેન્દ્ર, ભલાડા

-

૩૨.

પદવીદાન સમારં ભ

દે શમાં કોરોનાની
પરિસ્થિતિમાં
પદવીદાન થઈ
શક્યો નથી.

૩૩.

અનુપારં ગત (એમ.ફિલ.) જાહેર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ

૨૫૫

૩૪.

વિદ્યાવાચસ્પતિ (પીએચ.ડી.) જાહેર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ

૨૫૭

૩૫.

શ્રી મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા પુરસ્કાર યોજના

૨૫૯

૩૬.

મહેકમ (વહીવટ) વિભાગ

૨૬૧

૩૭.

બાંધકામ વિભાગ

૨૬૯

૩૮.

CWMG વિભાગ

૨૭૧

૩૯

યુનિવર્સલ હીલીંગ સેન્ટર (UHP)

૨૭૬

૪૦.

સમતા અને વિકાસ સંસ્થાન

૨૭૭

૪૧.

પ્રાચ્યવિદ્યા અને વિરાસત વ્યવસ્થાપન સંસાધન કેન્દ્ર

૨૮૦

૪૨.

પ�રિશષ્ટ-1 અધ્યાપકો દ્વારા પ�રસંવાદમાં ભાગીદાર�

૨૮૨

તસવીરો

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત પરરચય
સ્થાપના :
દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત આવ્યા પછી ગાાંધીજીએ એક વરસ સુધી સમગ્ર ભારતવર્ષમાાં ભ્રમણ કર્ુ.ું
ભારતીય પ્રજાજીવનનુ ાં ઊંડુાં નનરીિણ કરી દે શની રાજકીય, સામાજજક, શૈિક્ષણક અને આનથિક બેહાલીનો અનુભવ
કયો. આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવા બાપુએ અથાગ પ્રયત્નો કયાષ. ૧૯૧૫થી ૧૯૨૦ના ગાળામાાં કોચરબ અને
સાબરમતી આશ્રમમાાં નશિણના થોડા પ્રયોગો કયાષ.
ઑગસ્ટ ૧૯૨૦માાં ગાાંધીજીએ અસહકારનુ ાં આંદોલન શરૂ કર્ુ.ું ગાાંધીજીએ ક્ષિટીશ સલ્તનતના ઇલકાબો
અને ક્ષિતાબો, અંગ્રેજી નશિણ આપતી શાળા-કૉલેજો, અદાલતો અને ધારાસભાઓનો બફ્રહષ્કાર કરવાની હાકલ
કરી. આ અસહકારના આંદોલનનો સૌથી અગત્યનો મુદ્દો સરકારના અંકુશ હેઠળની શાળા-કૉલેજોના બફ્રહષ્કારને
લગતો હતો. ગાાંધીજીએ અંગ્રેજી શાળા-કૉલેજો િાલી કરી દે વાની નવદ્યાથીઓને કરે લી હાકલને અદભુત પ્રનતસાદ
મળ્યો. નવદ્યાથીઓ નશિણથી વાંક્ષચત ન રહી જાય તે માટે રાષ્રીય નવદ્યાપીઠો સ્થાપવાનુ ાં નક્કી થર્ુ ાં અને તે સમયમાાં
સ્થપાયેલી પાાંચ નવદ્યાપીઠો પૈકી ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠની સ્થાપના ગાાંધીજીના હસ્તે તા. ૧૮-૧૦-૧૯૨૦ના રોજ થઈ.
૧૯૩૦થી ૧૯૪૫ સુધી
વર્ષ ૧૯૩૦ સુધી નવદ્યાપીઠમાાં નવનવધ ભાર્ાઓ જેવી કે ગુજરાતી, મરાઠી, બાંગાળી, સાંસ્કૃત, પનશિયન અને
અંગ્રેજી તેમ જ ઇનતહાસ, ગક્ષણત, દશષનશાસ્ત્ર, અથષશાસ્ત્ર, નામુ,ાં સાંગીત, રાજનીનતશાસ્ત્ર, ફામષસી, પુરાતત્વ અને
ભારતીય નવદ્યા જેવા નવર્યો સાથે સ્નાતક કિાના અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાાં આવતા હતા. વર્ષ ૧૯૩૦થી ૧૯૩૫
દરમ્યાન સ્વતાંત્રતા માટેની રાષ્રીય ચળવળમાાં અધ્યાપકો અને નવદ્યાથીઓ જોડાતા નવદ્યાપીઠો બાંધ થઈ હતી. વર્ષ
૧૯૪૨થી ૧૯૪૫ દરમ્યાન ‘ફ્રહિંદ છોડો’ આંદોલનને કારણે નવદ્યાપીઠનુ ાં કામકાજ પુન: થાંભી ગર્ુ ાં હતુ.ાં
૧૯૪૫ પછી
વર્ષ ૧૯૪૫ પછી નવદ્યાપીઠે તેના કામની નવેસરથી શરૂઆત કરી અને જૂન ૧૯૪૭માાં મહાદે વ દે સાઈ
સમાજસેવા મહાનવદ્યાલયની સ્થાપના કરી. શરૂઆતમાાં સ્નાતક કિા સુધીના અભ્યાસક્રમો આ મહાનવદ્યાલયમાાં
ચલાવવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠના મ ૂલ્યલિી નશિણમાાં રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય મહત્ત્વને સ્વીકારીને જુલાઈ
૧૯૬૩માાં ર્ુ.જી.સી. એક્ટ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ભારત સરકારે નવદ્યાપીઠને ડીમ્ડ ટુ બી ર્ુનનવનસિટી તરીકે
માન્યતા આપી અને નવદ્યાપીઠને અનુદાન આપવાનુ ાં સ્વીકાર્ુ.ું ર્ુનનવનસિટી જગતમાાં જોડાયા પછી નવદ્યાપીઠના
અભ્યાસક્રમોને અનુક્રમે પારાં ગત (એમ.એ.), અનુપારાં ગત (એમ.ફ્રફલ.) અને નવદ્યાવાચસ્પનત (પીએચ.ડી.) કિા
સુધી લઈ જવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠે રાષ્રભાર્ા ફ્રહન્દી પ્રચાર સનમનત, ગ્રામસેવા કેન્રો, પ્રૌઢનશિણ, આફ્રદવાસી
સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર અને કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્રો શરૂ કયાું.
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૨૦૦૦ બાદ
સમયગાળાની રષ્ષ્ટએ બે દાયકા કરતા પણ ઓછો હોવા છતાાં આ ગાળા દરનમયાન ગ ૂજરાત
નવદ્યાપીઠના નવનવધ અભ્યાસક્રમમાાં આવેલા ગુણાત્મક પફ્રરવતષનના કારણે તે મહત્વનો બન્યો છે . વતષમાન
સમયમાાં નવભાગોનો ઝોક ગાાંધી અને ગ્રામાક્ષભમુિ થયો છે . પ્રત્યેક નવભાગમાાં ગાાંધીનવચારને કેન્રમાાં રાિીને
અભ્યાસક્રમનુ ાં આયોજન પ ૂવષ કુલપનત નારાયણ દે સાઈનુ ાં સ્વપ્ન હતુ.ાં ઉપરાાંત નવદ્યાથીના સાંપ ૂણષ વ્યક્ક્તત્વના
નવકાસ સારુ મનને નશક્ષિત કરતુ ાં વગષકાયષ અને તેને આનુર્ક્ષાં ગક પ્રવ ૃનિઓ ઉપરાાંત હૃદયને કેળવતુ ાં
સમ ૂહજીવન અને હાથને કેળવતો ઉદ્યોગ નવદ્યાપીઠના નશિણમાાં પાછા આવ્યા. તો સાથે સાથે નવદ્યાથીને
ુ ી નવદ્યાપીઠે ૨૦૦૭માાં પદયાત્રાનો પ્રારાં ભ કયો, જેની નેમ
ગ્રામજીવનના પ્રત્યિ પાઠ મળી શકે એ હેતથ
સમગ્ર નવદ્યાપીઠ પફ્રરવારને ચાર ફ્રદવસ ગ્રામીણ સમાજ સાથે જીવીને નશક્ષિત કરવાની હતી. નવદ્યાપીઠે આ જ
દસકામાાં એક મહત્વનો અને મહત્વાકાાંિી કાયષક્રમનો પ્રારાં ભ કયો. તે છે ‘ગ્રામનશલ્પી’. આ કાયષક્રમ હેઠળ
નવદ્યાપીઠનો નવદ્યાથી અભ્યાસ બાદ સાંગફ્રઠત અથવા અસાંગફ્રઠત િેત્રમાાં રોજગારી મેળવવાના સ્થાને તેને
પસાંદ હોય તે નવસ્તારમાાં કોઈ એક ગામને પોતાના કાયષિેત્ર તરીકે નક્કી કરે છે . નવદ્યાપીઠ તેને માગષદશષન
ઉપરાાંત પ્રારાં ભના ત્રણ વર્ષ સુધી નાણાકીય સહાય આપે છે . આવા ૧૨ ગ્રામનશલ્પીઓ સારુ નવદ્યાપીઠને ગવષ
અને આનાંદ છે , જે અંતફ્રરયાળ ગામમાાં સ્થાનનક લોકોની મદદ વડે નશિણ, આરોગ્ય અને આજીનવકાના કામમાાં
પ્રવ ૃિ છે .
જાણીતા કેળવણીકાર નાનાભાઈ ભટ્ટના શબ્દોમાાં : "...આદશષની પાછળ કલ્પના એ હતી કે આપણા
દે શને આજે મળતી બેઠાડુ કેળવણીમાાંથી આપણે ઉગારી લેવો જોઈએ..... આપણા માબાપોને અને આપણી
કેળવણીના કહેવાતા ધુરાંધરોને નઈ તાલીમનુ ાં હાદષ સમજાર્ુ ાં હોય તેમ દે િાતુ ાં નથી.” પરાં ત ુ પ્રારાં ભના કાળથી
નશિણમાાં નઈ તાલીમની નવભાવના સ્વીકારે લી નવદ્યાપીઠનો સમાજ સાથેનો અનુબધ
ાં સતત ચાલુ છે .
સમાજમાાં ઘટતી ઘટનાઓ નવદ્યાથીઓ સુધી પહોંચે અને તેમની સાંવેદનશીલતા વધે તે માટે નવદ્યાપીઠ સતત
પ્રયત્નશીલ રહે છે . કુમારપ્પાના માતરની મોજણીથી માાંડી ૨૦૧૪માાં નેપાળના ધરતીકાંપમાાં સહાયની
સરવાણી ચાલી રહી છે અને ચાલતી રહેશે.
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : કુ લપવતઓ
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 દે સાઈ

તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩થી તા. ૧૦-૦૪-૧૯૯૫

૫.

પ્રો. રામલાલ પરીિ

તા. ૨૩-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૨૧-૧૧-૧૯૯૯

૬.

ડૉ. સુશીલાબહેન 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 દે સાઈ

તા. ૨૩-૦૭-૨૦૦૭થી તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૫

૧૧.

ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટ

તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૫થી આજ પયુંત
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : કુ લનાયકો

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

૧.

શ્રી અસુદમલ ટેકચાંદ ક્ષગદવાણી

તા. ૨૮-૧૧-૧૯૨૦થી તા. ૨૭-૦૧-૧૯૨૪

૨.

શ્રી ન ૃનસિંહપ્રસાદ 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 ઝવેરભાઈ પટેલ

તા. ૦૪-૦૧-૧૯૩૫થી તા. ૧૩-૦૬-૧૯૪૮

૫.

શ્રી મોરારજી રણછોડજી દે સાઈ

તા. ૧૪-૦૬-૧૯૪૮થી તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩

૬.

શ્રી ઠાકોરભાઈ મક્ષણભાઈ દે સાઈ

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 દે સાઈ

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 દે સાઈ

તા. ૧૯-૧૦-૨૦૦૦થી તા. ૨૨-૧૦-૨૦૦૩

૧૩.

ડૉ. અરુણકુમાર મનુભાઈ દવે

તા. ૨૩-૧૦-૨૦૦૩થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૦૫

૧૪.

ડૉ. સુદશષન આયાંગાર

તા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૫થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪

૧૫.

પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫થી ૨૮-૦૬-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : કુ લસક્ષચિો
ક્રમ

નામ

સમયગાળો

૧.

શ્રી ફ્રકશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા

તા. ૧૯-૧૦-૧૯૨૦થી તા. ૧૨-૦૧-૧૯૨૧ (મહામાત્ર)

૨.

શ્રી નત્રકમલાલ મનસુિલાલ 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
દે સાઈએ આ જવાબદારી સાંભાળી)

૭.

શ્રી મગનભાઈ પ્રભુભાઈ દે સાઈ

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 રે વાશાંકર 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 પીર્ ૂર્ભાઈ રમણલાલ શાહ

તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૦થી તા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૪
(કાયષકારી કુલસક્ષચવ)

૧૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ િીમાણી

તા. ૦૨-૦૪-૨૦૦૪થી તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ (નનવ ૃિ)

૧૪.

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯થી આજ પયુંત)
(ઇન્ચાર્જ કુલસક્ષચવ)
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
સંક્ષિપ્ત મારિતી
૦૧.

નામ

:

ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠ

૦૨.

સરનામુ ાં

:

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 ર્ુનનવનસિટી તરીકે

:

૧૬ જુલાઈ, ૧૯૬૩
(ર્ુ.જી.સી. ઍક્ટ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ડીમ્ડ ટુ બી ર્ુનનવનસિટી)

માન્યતા મળ્યા તારીિ
0૬.

કુલપનત

:

ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટ

૦૭.

કુલનાયક

:

પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ

૦૮.

કુલસક્ષચવ/માંત્રી

:

ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી ((તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ સુધી)

૦૯.

ઇન્ચાર્જ કુલસક્ષચવ/માંત્રી :

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી (તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯થી)

ટેક્ષલફોન નાંબર

કુલનાયક -

:

(ઓ) ૦૭૯-૪૦૦૧૬૨૦૩
(ઈ-મેઇલ) vc@gujaratvidyapith.org

કુલસક્ષચવ -

(ઓ) ૦૭૯-૨૭૫૪૬૭૬૭
(ઈ-મેઇલ) registrar@gujaratvidyapith.org
registrar@gujaratvidyapith.ac.in

૧૦.

વેબસાઇટ

:

www.gujaratvidyapith.org
www.gujaratvidyapith.ac.in

૧૧.

પફ્રરસર

:

૦૧

મિાત્મા ગાંધી પરરસર, આશ્રમ માગષ , અમદાિાદ
૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫
૧.૬
૧.૭
૧.૮
૧.૯
૧.૧૦
૧.૧૧
૧.૧૨
૧.૧૩
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મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
નશિણ મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
ફ્રહન્દી નશિક મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
રાજ્ય પ્રૌઢનશિણ સાંસાધન કેન્ર (એસ.આર.સી.)
આફ્રદવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર
જમનાલાલ બજાજ અફ્રહિંસા શોધ ભવન
સમતા અને નવકાસ સાંસ્થાન
દફતર સાંરિણ એકમ
આજીવન નશિણ અને નવસ્તરણ નવભાગ
મધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય
કમ્પ્ર્ ૂટર કેન્ર
ફ્રહન્દી ભવન
નવદ્યાથી રોજગાર પરામશષ એકમ/રાષ્રીય સેવા યોજના

૧.૧૪
૧.૧૫
૧.૧૬
૧.૧૭
૧.૧૮
૧.૧૯
૧.૨૦
૧.૨૧
૧.૨૨
૧.૨૩
૧.૨૪
૧.૨૫
૧.૨૬
૧.૨૭
૧.૨૮
૧.૨૯
૧.૩૦

ગ્રામનવજ્ઞાન નવસ્તરણ કેન્ર
ગુજરાત કુ માર નવનય માંફ્રદર (બાલવાડીથી ધોરણ-૧૨)
આંતરરાષ્રીય જૈનનવદ્યા અધ્યયન કેન્ર
છાત્રાલય (ભાઈઓ માટે - ૩, બહેનો માટે - ૨)
રમતગમત સાંકુલ
પ્રા. રામલાલ પરીિ ભારતીય ભાર્ા સાંસ્થાન
કોશનવભાગ
સ્નાનાગાર
મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્યધામ
સાંગ્રહાલય
અનુસ ૂક્ષચત જાનત/જનજાનત એકમ
ર્ુનનવનસિટી સાયન્સ ઇન્સ્ુમેન્ટે શન સેન્ટર (ર્ુ.સી.ક.)
પુસ્તક ભાંડાર
સાંગ્રહાલય, ઊજાષ પ્રકલ્પ
CWMG ફ્રડજજટાઇઝેશન નવભાગ
અનુવાદ ફાઉન્ડેશન
સ્નાતક સાંઘ

૨.૧
૨.૨
૨.૩
૨.૪
૨.૫

કોચરબ આશ્રમ, પાલડી
આઈ.ટી.આઈ., શાહીબાગ
નવસ્તરણ કેન્ર, ગોતા, જજ. અમદાવાદ
નવસ્તરણ કેન્ર, થલતેજ, જજ. અમદાવાદ
સેવક નનવાસ, મેમનગર, અમદાવાદ

૦૨

અમદાિાદનાં અન્ય કેન્રો

૦૩

ગ્રામ્ય પરરસર
૩.૧

૩.૨

૩.૩

૩.૪

ગ્રામસેિા કેન્ર, સાદરા, તા. જજ. ગાંધીનગર
૩.૧.૧
૩.૧.૨
૩.૧.૩
૩.૧.૪
૩.૧.૫

મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા મહાનવદ્યાલય
મહાદે વ દે સાઈ શારીફ્રરક નશિણ મહાનવદ્યાલય
પાંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર
બાયોગેસ સાંશોધન કેન્ર તથા સ ૂક્ષ્મજીવાણુ નવજ્ઞાન
નવભાગ
ગૌસાંવધષન કે ન્ર

૩.૨.૧
૩.૨.૨
૩.૨.૩

મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા મહાનવદ્યાલય
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર
સ્વ. જાનકીદે વી બજાજ નનસગોપચાર કે ન્ર

૩.3.૧
૩.૩.૨
૩.૩.૩
૩.૩.૪
૩.૩.૫
૩.૩.૬

ગ્રામસેવા કેન્ર, દે થલી, જજ. િેડા
ગ્રામસેવા કેન્ર, ભલાડા, જજ. િેડા
ગ્રામસેવા કેન્ર, બામણગામ, જજ. િેડા
ગ્રામસેવા કેન્ર, બોચાસણ, જજ. આણાંદ
ગ્રામસેવા કેન્ર, ભારે લ, જજ. આણાંદ
ગ્રામસેવા કેન્ર, અંભેટી, જજ. વલસાડ

૩.૪.૧
૩.૪.૨
૩.૪.૩

કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધેજા, તા. જજ. ગાાંધીનગર
કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી, જજ. વલસાડ
કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી, જજ. િેડા

ગ્રામસેિા કેન્ર, રાંધેજા, તા. જજ. ગાંધીનગર

અન્ય ગ્રામસેિા કેન્રો

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રો
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની જુદી જુદી સવિવતઓ : ૨૦૨૦-૨૧
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટ, કુલપતિશ્રી

પ્રમુખ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

સભ્ય

૨.

શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ

સભ્ય

૩.

શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૪.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૫.

શ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૬.

શ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ

સભ્ય

૭.

શ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૮.

શ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૯.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૧૦.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૧૧.

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૧૩

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર, ડીનશ્રી, ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

.
૧૫.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીનશ્રી, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા (િા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧થી)
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવભાગ, સાદરા
ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, રાંધજા
ે
(િા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧થી)
૧૬.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. લાલજીભાઈ પટેલ, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

શ્રી ઉષાબહેન પટેલ, સહ-પ્રાધ્યાપક, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૧૯.

શ્રી કતપલભાઈ દે શવાલ, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગાંધીદશશન તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. રાજેન્રતસિંહ ઠાકુલ, તનયાિક, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૧.

શ્રી સુરુચચબહેન દે શવાલ, સંયોજક/આચાયાશ, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભારે લ

સભ્ય

૨૨.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ
(તનિંતિિ)
ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ઇન્ચાર્જ કુલસચચવશ્રી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
(૧) તા. ૧૮-૦૭-૨૦૨૦ (૨) તા. ૧૦ તથા ૧૭ ડડસેમ્બર ૨૦૨૦ (૩) તા. ૨૩-૦૨-૨૦૨૧
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િંિી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
કાયચિાહક સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

વિદ્યાપીઠ િંડળન ંુ સભ્યપદ ધરાિનાર ર્ાર અધ્યાપક સભ્યોિાંથી અલગ અલગ િહાવિદ્યાલયોના
ુ ાર પદ્ધવતએ બે અધ્યાપકો (એક િર્ચ િાટે)
ક્રિાનસ
૨.

ડૉ પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી ,શારીરરક તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવભાગ,

સભ્ય

સાદરા
ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, રાંધેજા
(િા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧થી)
કલિ ૪ (૧) (ગ) અનુસાર
સંયોજકશ્રી (િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા સંકુલ, અિદાિાદ, િહાદે િ દે સાઈ ગ્રાિસેિા સંકુલ, સાદરા, િહાદે િ
દે સાઈ ગ્રાિસેિા સંકુલ, રાંધેજા)
૩.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજક, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ
કલિ-૪ (ર્) હેઠળ :

વનયાિક (આડદિાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્દ્ર, ડહન્દ્દી ભિન, રાજ્ય િૌઢવશક્ષણ સંસાધન કેન્દ્ર, કૃવર્વિજ્ઞાન
ુ ાર)
કેન્દ્ર, રાંધેજા, કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભેટી, કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી (ક્રિાનસ
૪.

ડૉ. રાજેન્ગતસિંહ ઠાકુર, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી
કલિ-૪ (છ) હેઠળ ગ્રાિસેિા કેન્દ્રના સંયોજક

૫.

શ્રી સુરુચચબહેન પરીખ, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ
િંડળ પોતાના કાયિી સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે તેિા છ સભ્યો એકી સાથે ત્રણ િર્ચ િાટે

૬.

શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૭.

શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૮.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૯.

શ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી િણ વષશ િાટે)

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી િણ વષશ િાટે)

સભ્ય

૧૧.

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી િણ વષશ િાટે)

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. સુદશશનભાઈ આયંગાર, ટ્રસ્ટીશ્રી (પ ૂવશ કુલનાયકશ્રી)

૧૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ(તનિંતિિ)
કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ કાયચિાહક સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૭-૨૦૨૦ (૨) તા. ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ (૩) ૧૬-૦૩-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વશક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્દ્ટ (H. E.)
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િહાવિદ્યાલયના બે ડીન વસવનયોરીટી િિાણે િારાફરતી
૨.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશશન તવભાગ, ગાંધીદશશન

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
ુ ોદનકતાચ શૈક્ષણણક તજ્જ્ઞ
કુ લપવત દ્વારા ત્રણ નક્કી કરાયેલ ગાંધીવિર્ારને અનિ
૪.

ડૉ. અરુણભાઈ દવે, લોકભારિી, સણોસરા

સભ્ય

૫.

ડૉ. અતનલભાઈ ગુપ્િા, આઈ. આઈ. એિ., અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. ભરાયુભાઈ વચ્છરાજાની

સભ્ય

૭.

ડૉ. િહેશભાઈ તિકિલાલ છાબરરયા, તપ્રન્ન્સપાલશ્રી, એલ.એિ. કૉલેજ ઑફ ફાિશસી,

સભ્ય

ય.ુ જી.સી. સાથે નક્કી કરે લ સેન્દ્રલ ગિચિેન્દ્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ ગાાઁધીવિર્ારને
ુ ોદન કરતા શૈક્ષણણક તજ્જ્ઞ
અનિ
અિદાવાદ (11-05-2018થી િણ વષશ િાટે)

૮.

બે અધ્યાપક (એક િાધ્યાપક અને એક સહ-િાધ્યાપક) િારાફરતી વસવનયોરીટી િિાણે

સભ્ય

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ

સભ્ય

(િા. ૦૧-૦૭-૨૦૨૦થી િણ વષશ િાટે)
૯.

શ્રી ઉષાબહેન પટેલ, સહ-પ્રાધ્યાપક, ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ, િ.દે .સિાજસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

(િા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૮થી િણ વષશ િાટે)
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળિાંથી નક્કી કરાયેલ બે સભ્યો
૧૦.

શ્રી કતપલકુિાર શાહ

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

કુલસચચવશ્રી

િંિી
વનિંવત્રત

૧૨.

ડૉ. સુદશશનભાઈ આયંગાર, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

૧૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂ. તવ. િંડળ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્દ્ટની (H.E.) બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૭-૨૦૨૦ (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ (૩) તા. ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ (૪) ૧૬-૦૩-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વશક્ષણ નાણાં સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળિાંથી નક્કી કરાયેલ સભ્યો
૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

બે સભ્યો બોડચ ઓફ િેનેજિેન્દ્ટના. તેિાંથી એક સભ્ય બોડચ ના સભ્ય હોિા જોઈએ.
૪.

ડૉ. સુદશશનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૫.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક
સેન્દ્રલ ગિચિેન્દ્ટિાંથી

સભ્ય

૬.

યુ.જી.સી.ના પ્રતિતનતધ

સભ્ય

કુલસચચવશ્રી

િંિી
વનિંવત્રત

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂ. તવ. િંડળ

નોંધ : ફાયનાન્દ્સ ઓડફસરની જગ્યા ના હોય તો કુ લસણર્િશ્રી િંત્રી તરીકે રહેશે.

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ નાણાં સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૦

(૨) તા. ૧૮-૦૨-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વશક્ષણ વિદ્યાસભા
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

ડીન
૨.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને

સભ્ય

સારહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ

સભ્ય

તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશશન તવભાગ, ગાંધીદશશન

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૬.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન

સભ્ય

તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૭.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૮.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૯.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ,

સભ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
વિભાગીય અધ્યક્ષ
૧૦.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગુજરાિી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૧.

ડૉ. રાિગોપાલતસિંગ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૨.

ડૉ. હસમુખભાઈ દે સાઈ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૩.

ડૉ. ચગરધરલાલ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અના સિાજશાસ્ત્ર,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૪.

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી, કા. તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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ક્રિ
૧૬.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૧૭.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને

સભ્ય

પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા
બધા િાધ્યાપક (વિભાગીય અધ્યક્ષ વસિાય)
૧૮.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. આરિીબહેન કસ્વેકર, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૧.

ડૉ. લાલજીભાઈ પટેલ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

૨૨.

ડૉ. જગદીશચંર કે. સાવચલયા, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક

સભ્ય

તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૨૩.

ડૉ. દીપુબા દે વડા, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૪.

ડૉ. જગદીશચંર ગોઠી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ

સભ્ય

અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૨૫.

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ પટેલ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૬.

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખ
૨૭.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

સાદરા
૨૮.

ડૉ. િય ૂરીબહેન ફાિશર, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
૨૯.

ડૉ. ગીિાબહેન વ્યાસ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

અિદાવાદ
૩૦.

ડૉ. જીજ્ઞેશભાઈ પટેલ, રહન્દી તશક્ષક તવભાગ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૧.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ

સભ્ય

અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩૨.

ડૉ. િહેશકુિાર ગાિીિ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ જોષી, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

સાદરા
૩૪.

ડૉ. અતિનભાઈ ચૌહાણ, પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩૫.

ડૉ. લોકેશ જૈન, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા

13

સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ
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૩૬.

ડૉ. છનાભાઈ ભીંસરા, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૭.

ડૉ. નીરજભાઈ શેઠ, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને

સભ્ય

પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૩૮.

ડૉ. િયુરભાઈ શાહ, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને

સભ્ય

પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૩૯.

ડૉ. સીિારાિ દે શમુખ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪૦.

ડૉ. તવનોદકુિાર પાંડેય, પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪૧.

ડૉ. તવજય િકવાણા, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪૨.

ડૉ. તનરજ તસલાવટ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪૩.

ડૉ. ગીિાબહેન પટેલ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ

સભ્ય

અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
બે સહિાધ્યાપક (વસવનયોરીટી િિાણે િારાફરતી) વિભાગીય અધ્યક્ષ વસિાય
૪૪.

શ્રી ગુલાબભાઈ પટેલ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૪૫.

શ્રી ઉષાબહેન પટેલ, ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

બે િદદનીશ િાધ્યાપક વિભાગોિાંથી (વસવનયોરીટી િિાણે િારાફરતી)
૪૬.

શ્રી બંરકિભાઈ વસૈયા, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૪૭.

શ્રી કિલેશકુિાર સાળંકે, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
ત્રણ સભ્યો (બહારના) વશક્ષણશાસ્ત્રી (સંસ્થાના નહીં) કુ લનાયકશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલા.
૪૮.

ડૉ. ભરાયુભાઈ વચ્છરાજાની

સભ્ય

૪૯.

ડૉ. રં જના હરીશ

સભ્ય

૫૦.

ડૉ. એસ. આર. દવે

સભ્ય

શૈક્ષણણક સેિક ના હોય તેિા ત્રણ વનષ્ણાત
૫૧.

ડૉ. ગૌરાંગભાઈ જાની

સભ્ય

૫૨.

ડૉ. સુભાષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ

સભ્ય

૫૩.

ડૉ. તુષારભાઈ શાહ

સભ્ય

૫૪.

કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ વિદ્યાસભાની બેઠક :
(૧) તા. ૦૮-૧૦-૨૦૨૦

(૨) તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૧
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ઉચ્ર્વશક્ષણ પ્લાનીંગ અને િોનીટરીંગ બોડચ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

સાત સભ્યો (વિદ્યાપીઠિાંથી)
૨.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગુજરાિી તવભાગ, ભાષાઓ અને

સભ્ય

સારહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ,

સભ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. જગદીશચંર સાવચલયા, પ્રાધ્યાપક, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ,

સભ્ય

શારીરરક તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૬.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૭.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશશન તવભાગ, ગાંધીદશશન

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૮.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ઇનચાર્જ, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
ત્રણ બહારના વિદ્વાન વનષ્ણાત (જેિાં એક ય.ુ જી.સી. તરફથી વનિણ ૂક કરે લ હોય)
૯.

ડૉ. બી. એલ. શિાશ, કુલપતિ, પંરડિ દીનદયાલ શેખાવાટી યુતનવતસિટી, સીકર

સભ્ય

૧૦.

શ્રી પંકજભાઈ જોશી, પ્રોવોસ્ટ વાઈસ-ચાન્સેલર, ચારુસિ યુતનવતસિટી, ચાંગા

સભ્ય

૧૧.

યુ.જી.સી. પ્રતિતનતધ – પ્રો. આર. કે. એસ. ઢાકરે (જાન્યુઆરી ૨૦૧૯થી િણ વષશ

સભ્ય

િાટે)
કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ પ્લાનીંગ અને િોનીટરીંગ બોડચ ની બેઠક :
(૧) તા. ૧૮-૦૨-૨૦૨૧
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ગ્રાિસેિા સવિવત

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

િંડળે નીિેલ અન્દ્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ
૬.

શ્રી હસમુખભાઈ દે વમુરારી, લોકભારિી, સણોસરા

સભ્ય

૭.

શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, તવરિપુર

સભ્ય

૮.

શ્રી જલદીપ ઠાકર, ગ્રાિતશલ્પી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

૯.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સંયોજકશ્રી, િ. દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવામુ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૨.

શ્રી િેજસભાઈ ઠાકર, આચાયશશ્રી, પંચાયિી રાજ િાલીિ કેન્ર, સાદરા

સભ્ય

૧૩.

શ્રી રિેશભાઈ પટેલ, વ્યાખ્યાિાશ્રી, ગૌશાળા તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િ.દે .ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાંધેજા,

સભ્ય

તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થઆપન તવભાગ, રાંધજા
ે
૧૫.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ, કુદરિી તનસગોપચાર કેન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. તવષ્ણુભાઈ ગગશ, તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. રાજુભાઈ ઠાકોર, તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. પ્રતવણકુિાર શિાશ, તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૧૯.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૨૦.

શ્રી સુરુચચબહેન દે શવાલ, આચાયશશ્રી, શ્રી તશ. ગો. પટેલ કન્યા તવદ્યાલય, ભાળે લ

સભ્ય

૨૧.

શ્રી તવપીનભાઈ િકવાણા, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૨.

ઇન્ચાર્જ આચાયશશ્રી, કુિાર તવનય િંરદર, અંભેટી

સભ્ય

૨૩.

શ્રી પ્રદીપભાઈ સોનાર, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૪.

આચાયશશ્રી, ગ ૂજરાિ કુિાર તવનય િંરદર, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૫.

શ્રી િેહુલભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા

સભ્ય

૨૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ (તનિંતિિ)

કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૧
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િકાશન સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િંડળે પોતાના સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલકુિાર શાહ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ અન્દ્ય બે વ્યક્ક્તઓ
૪.

ડૉ. કુિારપાળભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૫.

શ્રી કતપલભાઈ
િંડળે વનયક્ુ ત કરે લા વશક્ષણ અને સંશોધન વિભાગોના ત્રણ વનયાિકો/ડીન

સભ્ય

૬.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને

સભ્ય

સારહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૭.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

સંયોજક, રહન્દી પ્રચાર સતિતિ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૧૦.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૧૧.

શ્રી ઉતવિશભાઈ કોઠારી

તનિંતિિ

૧૨.

શ્રી તશલીનભાઈ શુક્લ

તનિંતિિ

૧૩.

શ્રી કેિનભાઈ રૂપેરા

તનિંતિિ

૧૪.

શ્રી િનુભાઈ િહેિા, ગ ૂર્જર પ્રકાશન, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૧૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ
(તનિંતિિ)

કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ િકાશન સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧
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ગ્રંથાલય સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િંડળે પોતાનાિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી
િંડળે નીિેલ એિી બે અન્દ્ય વ્યક્ક્તઓ જેિાં એક ગ્રંથાલયશાસ્ત્રના જાણકાર ગ્રંથપાલ હોય

સભ્ય

૪.

શ્રી િચણભાઈ પ્રજાપતિ

સભ્ય

૫.

શ્રી પ્રજ્ઞાબહેન પાઠક

સભ્ય

૬.

રાજ્ય સરકારના ગ્રંથાલય વ્યવસ્થા અતધકારી (ક્યુરેટર)
ગ્રંથાલયના કાિ અંગે સંબધ
ં ધરાિતા રાજ્ય સરકાર સ ૂણર્ત બે અવધકારીઓ

સભ્ય

૭.

ગ્રંથાલય તનયાિકશ્રી, ગ્રંથાલય તનયાિકશ્રીની કચેરી, રાજ્ય ગ્રંથાલય ભવન, ગુજરાિ
રાજ્ય, ગાંધીનગર
ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય તનયાિકશ્રીની કચેરી, રાજ્ય ગ્રંથાલય ભવન, ગુજરાિ રાજ્ય,
ગાંધીનગર

સભ્ય

૮.

સભ્ય

બધા વશક્ષણ અને સંશોધન વિભાગોના વનયાિકો
૯.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, ડીન, ભાષાઓ અને સારહત્ય તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૩.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન. શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૭.

તનયાિકશ્રી, આરદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

સંયોજકશ્રી, રહન્દી પ્રચાર સતિતિ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

૧૯.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

૨૦.

િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી

સભ્ય

૨૧.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ગ્રંથાલય સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧
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વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત / વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ સવિવત
(સાિાન્દ્ય સભા)
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય
વિદ્યાપીઠની ભ ૂવિ પરના વિદ્યાશાખાઓના ડીન

૩.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, ડીન, ભાષાઓ અને સારહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન. શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

સભ્ય

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૦.

ગૃહપવત/ગૃહિાતા
૧૧.

શ્રી નટવરસંગ ડાભી, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી જયેશભાઈ વાઘેલા, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી મુકેશભાઈ ગોહેલ, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૪.

શ્રી રિેશભાઈ બારોટ, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૫.

શ્રી રીટાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૬.

શ્રી શોભનાબહેન શાહ, ગૃહિાિા, કન્યા છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

શ્રી રિીલાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

શ્રી સંદીપભાઈ ગોસ્વાિી, ગૃહપતિ, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૯.

શ્રી િોહનભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, િ. દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, કુિાર છાિાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૦.

શ્રી જયેશકુિાર રાવલ, ગૃહપતિ, િ. દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, કુિાર છાિાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૧.

શ્રી સ ૂયાશબહેન ભગોરા, ગૃહિાિા, શારીરરક તશક્ષણ રિિતવજ્ઞાન તવભાગ, કન્યા છાિાલય,

સભ્ય

સાદરા
૨૨.

શ્રી ભરિભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, શારીરરક તશક્ષણ રિિતવજ્ઞાન તવભાગ, કુિાર છાિાલય,
સાદરા
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સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૨૩.

શ્રી વૈશાલીબહેન ચૌધરી, શારીરરક તશક્ષણ રિિતવજ્ઞાન તવભાગ, કન્યા છાિાલય, સાદરા
શ્રી સુરેન્રભાઈ ગોરહલ, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, કુિાર છાિાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૫.

શ્રી વસંિીબહેન પરિાર, ગૃહિાિા, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, કન્યા છાિાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૬.

શ્રી કંચનબહેન ચૌહાણ, ગૃહિાિા, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, કન્યા છાિાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૭.

શ્રી હંસાબહેન ચૌધરી, ગૃહિાિા, િ.દે .ગ્રાિસેવા સંકુલ કન્યા છાિાલય, રાંધેજા

સભ્ય

૨૮.

શ્રી રસીલાબહેન દે સાઈ, ગૃહિાિા, િ.દે .ગ્રાિસેવા સંકુલ, કન્યા છાિાલય, રાંધજા
ે

સભ્ય

૨૯.

શ્રી જનકરાય પટેલ, ગૃહપતિ, િ.દે .ગ્રાિસેવા સંકુલ, કુિાર છાિાલય, રાંધજા
ે

સભ્ય

૨૪.

સભ્ય

ુ ાં િધ ુ પાંર્ વ્યક્ક્તઓ
િંડળે નીિેલ અધ્યાપકો સડહત િધિ
૩૦.

ડૉ. ચગરધરલાલ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર, સાિાજજક

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (મુખ્ય ગૃહપતિ)
૩૧.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ

સભ્ય

તવદ્યાશાખા (મુખ્ય ગૃહિાિા)
૩૨.

ડૉ. િનોજભાઈ પરિાર, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (ગૃહપતિ)
૩૩.

ડૉ. રિેશભાઈ પટેલ, ગૌસંવધશન કેન્ર, સાદરા

સભ્ય

૩૪.

શ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

દરે ક છાત્રાલયના િહાિંત્રી
૩૫.

િહાિંિી, અનુસ્નાિક છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૬.

િહાિંિી, કન્યા છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૭.

િહાિંિી, બી.એડ્ . છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૮.

િહાિંિી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા છાિાલય

સભ્ય

૩૯.

િહાિંિી, કન્યા છાિાલય, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

૪૦.

િહાિંિી, િહાદે વ દે સાઈ શારીરરક તશક્ષણ રિિ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા છાિાલય

સભ્ય

૪૧.

િહાિંિી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – ભાઈઓ િાટેન ુ ં છાિાલય

સભ્ય

૪૨.

િહાિંિી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – બહેનો િાટેન ુ ં છાિાલય

સભ્ય

૪૩.

િહાિંિી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા – બહેનો િાટેન ુ ં છાિાલય

સભ્ય

૪૪.

િહાિંિી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા – ભાઈઓ િાટેન ુ ં છાિાલય

સભ્ય

સંયોજકો
૪૫.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૪૬.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

વિભાગીય અધ્યક્ષો (આિંવત્રત તરીકે)
૪૭.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગુજરાિી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય
તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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તનિંતિિ

ક્રિ

સભ્યન ંુ નાિ

૪૮.

ડૉ. રાિગોપાલતસિંગ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય તવદ્યાશાખા,

તનિંતિિ

અિદાવાદ
૪૯.

ડૉ. હસમુખભાઈ દે સાઈ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન

તનિંતિિ

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫૦.

ડૉ. ચગરધરલાલ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અના સિાજશાસ્ત્ર, સાિાજજક

તનિંતિિ

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫૧.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૫૨.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ

તનિંતિિ

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫૩.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ઇનચાર્જ, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ,

તનિંતિિ

તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૫૪.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને

તનિંતિિ

પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા
૫૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ
(તનિંતિિ)
કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત/વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ
સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧
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ડહિંદી િર્ાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ
ડહિંદી ભિનના સંર્ાલક

૨.

સંયોજક, રહન્દી પ્રચાર સતિતિ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ ડહિંદી વિર્યના એક અધ્યાપક
૩.

ડૉ. રાિગોપાલ તસિંગ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
િંડળે પોતાના સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ ત્રણ સભ્યો
૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય
િંડળ નીિે તે અન્દ્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ

૭.

ડૉ. સોનલબહેન પટેલ, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૮.

ડૉ. િહેશનારાયણ દીચક્ષિ, સહ-પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૯.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિક (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ ત્રણ િર્ારકો
૧૦.

શ્રી ભગુભાઈ દરજી, આરદવાસી સંસ્કાર િંડળ, મુ. પો. અજરાઈ, િા. ગણદે વી,

સભ્ય

જજ. નવસારી - ૩૯૬૩૭૦
૧૧.

ડૉ. સંજયભાઈ ચૌધરી, ૪૬, તશવશન્ક્િનગર – ૧, મુસા રોડ, કાનપુરા, મુ. પો.

સભ્ય

િા. વ્યારા, જજ. િાપી
૧૨.

શ્રી રાજેન્રભાઈ બી. િહેિા, ૬, અક્ષર એપાટશ િેન્ટ, ૩૦ ઇન્કલાબ સોસાયટી,

સભ્ય

ગુલબાઈ ટેકરા, અિદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૫
કુલસચચવ

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ડહન્દ્દી િર્ાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧
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વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશશનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી પ્રા. કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

આિંતિિ

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી
વનિંવત્રત

(૧)

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી. િાનદ્ તનયાિક (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

તનિંતિિ

(૨)

ચાટશ ડ એકાઉન્ટન્ટ

તનિંતિિ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૨૦

(૨) ૧૮-૦૨-૨૦૨૧
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આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ,

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૪.

આચાયશશ્રી, સરકારી. ઓ. િા. સંસ્થા, કુબેરનગર

સભ્ય

૫.

જનરલ િેનેજર, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર

સભ્ય

૬.

પ્રતિતનતધ, સ ૃષ્ષ્ટ સંસ્થા, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ગુજરાિ ઊજાશ તવકાસ એજન્સી, ગાંધીનગર

સભ્ય

૮.

ગ્રામ્પય ટેકનોલોજી સંસ્થા, ગાંધીનગર

સભ્ય

૯.

તપન્સીપાલશ્રી, સરકારી પોચલટેકનીક, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૦.

િદદનીશ તનયાિકશ્રી, રોજગાર અને િાલીિ, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૧.

જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રી, શહેરી તવસ્િાર, એચલસબ્રીજ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ચંરકાંિભાઈ પટેલ, ઉદ્યોગભારિી, ગોંડલ

સભ્ય

૧૩.

તનયાિકશ્રી, આઈ. ટી. આઈ., શાહીબાગ

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ
(તનિંતિિ)
કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧
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એસ.સી. / એસ.ટી. સલાહકાર સવિવત (SC/ST Cell)
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીિ, લાયઝન ઓરફસર

સભ્ય

બે અથિા ત્રણ વિભાગીય અધ્યક્ષ
૩.

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ

સભ્ય

તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજકાયશ તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫.

ડૉ. રાિગોપાલતસિંગ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, રહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
બે અથિા ત્રણ ફેકલ્ટી સભ્યો (િાધ્યાપક, રીડર અને વ્યાખ્યાતા કક્ષાએ)
૬.

ડૉ. ચગરધરલાલ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (મુખ્ય ગૃહપતિ)
૭.

ડૉ. િંજુલાબહેન ડાભી, સહ-પ્રાધ્યાપક, ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
૮.

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગુજરાિી તવભાગ, ભાષાઓ અને સારહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી
વનિંવત્રત

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ એસ.સી./એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧
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તનિંતિિ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવત/EWS
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, લાયઝન ઓરફસર

સભ્ય

બે અથિા ત્રણ વિભાગીય અધ્યક્ષ
૩.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન

સભ્ય

તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. હસમુખભાઈ દે સાઈ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ, સાિાજજક તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવભાગ, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિતવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
બે અથિા ત્રણ ફેકલ્ટી સભ્યો (િાધ્યાપક, રીડર અને વ્યાખ્યાતા કક્ષાએ)
૬.

ડૉ. િય ૂરીબહેન ફાિશર, પ્રાધ્યાપક, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને

સભ્ય

પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા
૭.

ડૉ. િહેશનારાયણ દીચક્ષિ, સહ-પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૮.

શ્રી અરતવિંદભાઈ ડુગ
ં રે ચચયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ,

સભ્ય

તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી
વનિંવત્રત

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ઓબીસી સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૧
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તનિંતિિ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, ડીન, ભાષાઓ અને સારહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન. શારીરરક તશક્ષણ અને રિિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

અિદાવાદ
ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૧.

યુવા અતધકારીશ્રી, ક્ષેિીય કાયાશલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

રાજ્ય સંપકશ અતધકારીશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગુજરાિ રાજ્ય

સભ્ય

૧૩.

પ્રોગ્રાિ ઓરફસર - ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના

સભ્ય

૧૪.

તવદ્યાથી સ્વયંસવ
ે ક – ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના

સભ્ય

૧૫.

સંયોજકશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

૯.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧
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તનિંતિિ
િંિી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
કિચર્ારી િશ્ન વનરાકરણ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશશનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૪.

શ્રી પીય ૂષભાઈ ર. શાહ

સભ્ય

૫.

શ્રી જયેશભાઈ બી. ચૌહાણ

સભ્ય

૬.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ

સભ્ય

૭.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ કિચર્ારી િશ્ન વનરાકરણ સવિવતની બેઠક : ----

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
સ્િાિલંબન સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલકુિાર શાહ

સભ્ય

૩.

સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૪.

સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૫.

સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા

સભ્ય

૬.

સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૭.

આચાયાશશ્રી, શ્રી તશ. ગો. કન્યા તવદ્યાલય, ભારે લ

સભ્ય

૮.

તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૧૦.

તનયાિકશ્રી, કૃતષ તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૧૧.

િહાતવદ્યાલયની છાિાલયોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૨

ગ્રાિસેવા કેન્રોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૩.

ઉદ્યોગ તશક્ષક

સભ્ય

૧૪.

તવષય તનષ્ણાિ

સભ્ય

૧૪.

બધા કેન્રના તવનય િંરદરના આચાયશશ્રી

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

૧૬.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ સ્િાિલંબન સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૧
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તનિંતિિ
િંિી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ભારતીય ભાર્ા સંસ્કવૃ ત સંસ્થાન સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૩.

ડૉ. રં જના હરીશ

સભ્ય

૪.

શ્રી સંજયભાઈ ભાવે

સભ્ય

૫.

શ્રી યોગેશભાઈ જોશી

સભ્ય

૬.

ડૉ. તસિાંશ ુ યશિંર

સભ્ય

૭.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન

સભ્ય

૮.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

૯.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતિિ
િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૧

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
જાતીય સતાિણી સેલ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૩.

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, લાયઝન ઑરફસર, જાિીય સિાિણી સેલ, ગ ૂ. તવ.

સભ્ય

૪.

શ્રી સારાબહેન બાલદીવાલા

સભ્ય

૫.

શ્રી ગીિાબહેન પટેલ, અધ્યાતપકા, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૬.

શ્રી શશીબાલા પંજાબી, અધ્યાતપકા, િ.દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા

સભ્ય

૭.

ડૉ. કોરકલાબહેન પારે ખ, અધ્યાતપકા, રહન્દી તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ જાતીય સતાિણી સેલની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
બાંધકાિ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૩.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

કાયશપાલક ઇજનેરશ્રી, સી.પી.ડબલ્યુ.ડી., અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

સ્થપતિ પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૭.

પ્રોફેસર, તસતવલ તવભાગ, એલ. ડી. એન્ન્જતનયરીંગ કૉલેજ, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

કાયશપાલક ઇજનેરશ્રી, િેરડકલ (િાગશ અને િકાન તવભાગ), અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

તનિંતિિ

તવભાગ, સાદરા
૧૦.

સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

તનિંતિિ

૧૧.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

તનિંતિિ

૧૨.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધજા
ે

તનિંતિિ

૧૩.

શ્રી રિેશભાઈ ભારટયા, આંિરરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતિિ

૧૪.

શ્રી અભુભાઈ રબારી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, જાળવણી તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૧૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતિિ

૧૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

તનિંતિિ

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ બાંધકાિ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૯-૦૩-૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ખરીદ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૩.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીનશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સંયોજકશ્રી, િ.દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

સભ્ય

તવભાગ, સાદરા
૭.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૮.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધજા
ે

સભ્ય

૯.

આંિરરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતિિ

તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (Proposer)

તનિંતિિ

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

૧૦.

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ખરીદ સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
િકાન ફાળિણી સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

૨.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િ. દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૩.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. રીટાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાિાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ િકાન ફાળિણી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૯-૦૬-૨૦૨૦ (૨) િા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ (૩) િા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧
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તનિંતિિ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ટે ક્ક્નકલ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

૨.

કાયશપાલક ઇજનેર, સી.પી.ડબ્લલ્ય ૂ.ડી., અિદાવાદ

સભ્ય

૩.

સ્થપતિ, પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૪.

કાયશપાલક ઇજનેર, ટુરરઝિ કોપોરે શન ઑફ ગુજરાિ ચલતિ., ગાંધીનગર

સભ્ય

૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ ટેક્ક્નકલ સવિવતની બેઠક : -

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
આરોગ્ય તબીબીની સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ડૉ. સુરચભબહેન લેઉવા, ચીફ િેરડકલ ઑરફસર, િોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય ધાિ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૩.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ, ચીફ િેરડકલ ઑરફસર, કુદરિી ઉપચાર કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૪.

ડૉ. નૈનેશભાઈ વસાવા, તસતનયર િેરડકલ ઑરફસર, સાદરા

સભ્ય

૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

૬.

કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતિિ
િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા.
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ુ સ્કાર : ૨૦૨૦ નાિાંકન સવિવત
િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
ક્રિ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

સભ્યન ંુ નાિ
પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ
ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ
ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ
ડૉ. િોિીભાઈ પટેલ, પ્રમુખશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સંઘ, અિદાવાદ
ડૉ. કાન્ન્િભાઈ પરિાર, િંિીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સંઘ, અિદાવાદ
ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ
તવભાગ, સાદરા

પ્રમુખ
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય

૮.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૯.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ તનયાિકશ્રી (તવસ્િરણ), ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ િંડળ

૧૧.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ઇન્ચાર્જ કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતિિ
િંિી

ુ સ્કાર : ૨૦૨૦ નાિાંકન
એવિલ ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર

સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૨૦
ુ સ્કાર સવિવત
શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

ુ સ્કાર : ૨૦૧૯ પસંદગી સવિવત
શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૪.

ડૉ. શૈલેશભાઈ પટેલ

સભ્ય

૫.

શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાહ

સભ્ય

૬.

શ્રી દલપિભાઈ પરઢયાર

સભ્ય

૭.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગાંધીદશશન તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

શ્રી રિનબહેન રાિરડયા (વષશ ૨૦૧૮ના પુરસ્કૃિ પદવીધારી)

સભ્ય

૯.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, ઇન્ચાર્જ કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પુરસ્કાર : ૨૦૨૦ પસંદગી
સવિવતની બેઠક : (૧) ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ (૨) ૦૯-૧૨-૨૦૨૦
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ક્રિ

સભ્યનું નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

રડસ્ટ્રીક્ટ ડેવલપિેન્ટ ઑરફસર, નાબાડશ બૅન્ક, ખેડા

સભ્ય

૪.

પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટરશ્રી, આત્િા, ઠાસરા, ખેડા

સભ્ય

૫.

રે ન્જ ફોરે સ્ટ ઑરફસરશ્રી, વન તવભાગ, િાિર

સભ્ય

૬.

નાયબ તનયાિકશ્રી, જિીન સંરક્ષણ, નરડયાદ

સભ્ય

૭.

બ્રાન્ચ િેનજ
ે રશ્રી, ગુજરાિ રાજ્ય વીજ તનગિ, નરડયાદ

સભ્ય

૮.

ઉદે તસિંહ જે. સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કે ન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૯.

તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયાિકશ્રી, આણંદ કૃતષ યુતનવતસિટી, આણંદ

સભ્ય

૧૦.

બૅંક િેનજ
ે રશ્રી, યુતનયન બૅંક ઑફ ઇષ્ન્ડયા, ખાંડલી, િા. િાિર, જજ. ખેડા

સભ્ય

૧૧.

નાયબ ખેિી તનયાિકશ્રી, તવસ્િરણ, નરડયાદ

સભ્ય

૧૨.

નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, નરડયાદ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી તવતપનભાઈ િકવાણા, સંચાલકશ્રી, ગ્રાિસેવા કે ન્ર, દે થલી

સભ્ય

૧૪.

જજલ્લા ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, જજલ્લા પંચાયિ, નરડયાદ

સભ્ય

૧૫.

નાયબ તનયાિકશ્રી, પશુપાલન, જજલ્લા પંચાયિ, નરડયાદ

સભ્ય

૧૬.

શ્રી િેહુલભાઈ પટે લ, સંચાલકશ્રી, ગ્રાિસેવા કે ન્ર, ભલાડા

સભ્ય

૧૭.

નાયબ કાયશપાલક ઇજનેરશ્રી, નરડયાદ તસિંચાઈ પેટા તવભાગ, નરડયાદ

સભ્ય

૧૮.

સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, મુખ્ય ચોખા સંશોધન કે ન્ર, નવા ગાિ

સભ્ય

૧૯.

લીડ બૅંક િેનેજરશ્રી, બેંક ઑફ બરોડા, નરડયાદ

સભ્ય

૨૦.

સંચાલકશ્રી, જનતશક્ષણ સેવા સતિતિ, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૧.

બ્રાન્ચ િેનજ
ે રશ્રી, િધ્યસ્થ સહકારી બૅંક, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૨.

નાયબ કાયશપાલક ઇજનેરશ્રી, િહી તસિંચાઈ યોજના, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૩.

જનરલ િેનેજરશ્રી, જજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્ર, નરડયાદ

સભ્ય

૨૪.

સંચાલકશ્રી, ઇષ્ન્ડયન સોસાયટી ફોર પોપ્યુલેશન એજ્યુકેશન, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૫.

જજલ્લા વનસંરક્ષકશ્રી, વન તવભાગ, નરડયાદ

સભ્ય

૨૬.

સરપંચશ્રી, દે થલી

સભ્ય

૨૭.

તવષ્ણુભાઈ શાિજીભાઈ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, િાચેલ

સભ્ય

૨૮.

શ્રી બેચરભાઈ પરિાર, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, િાચેલ

સભ્ય

૨૯.

શ્રી બકુ લાબહેન કાંતિભાઈ પટે લ, િાલાવાડી

સભ્ય

૩૦.

શ્રી નીતિકાબહેન હસમુખભાઈ જાની, િાલાવાડી

સભ્ય

૩૧.

શ્રી કનુભાઈ રકશનભાઈ સોલંકી, દે થલી

સભ્ય

૩૨.

શ્રી િફિભાઈ ચતુરભાઈ ગોરહલ, ફરરયારાપુરા

સભ્ય

૩૩.

તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કે ન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંિી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૧૦-૨૦૨૦
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સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

તવસ્િરણ તશક્ષણ તનયાિકશ્રી, સરદાર કૃ તષનગર દાંિીવાડા કૃ તષ યુતન., દાંિીવાડા, જજ. બનાસકાંઠા

સભ્ય

૪.

ડાયરે ક્ટર રરસચશ, સરદાર કૃ તષનગર દાંિીવાડા કૃતષ યુતન., દાંિીવાડા, જજ. બનાસકાંઠા

સભ્ય

૫.

ડે. ડાયરે ક્ટરશ્રી (તવસ્િરણ), સરદાર કૃતષનગર દાંિીવાડા કૃતષ યુતન., દાંિીવાડા, જજ. બનાસકાંઠા

સભ્ય

૬.

જનરલ િેનેજરશ્રી, ગાંધીનગર ડેરી, િધુર, સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર

સભ્ય

૭.

નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, એિ.એસ. ચબષ્લ્ડિંગ, બહુિાળી ભવન, છઠ્ઠો િાળ, ડી તવિંગ, સેક્ટર-

સભ્ય

૧૧, ગાંધીનગર
૮.

જજલ્લા પશુપાલન અતધકારીશ્રી, જજલ્લા પંચાયિ કચેરી, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

સભ્ય

૯.

જજલ્લા વનસંરક્ષકશ્રી, વન તવભાગ ઘ-૪, સકશ લ પાસે, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

સભ્ય

તનયાિકશ્રી, ગ્રાિતવકાસ એજન્સી, એિ.એસ. ચબષ્લ્ડિંગ, પતથકાશ્રિની પાસે, સેક્ટર-૧૧,

સભ્ય

૧૦.

ગાંધીનગર
૧૧.

લીડ િેનેજરશ્રી, દે ના બૅંક, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, ઑલ ઇષ્ન્ડયા રે રડયો, આકાશવાણી, નવરં ગપુરા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૩.

ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, દૂ રદશશન કેન્ર, થલિેજ ટે કરા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૪.

જજલ્લા પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટરશ્રી, ગુજરાિ પ્રદે શ પંચાયિ પરરષદ ભવન, બીજા િાળે , જજલ્લા

સભ્ય

પંચાયિની બાજુ િાં, વોટરશેડ ડેવલપિેન્ટ યુતનટ, ગાંધીનગર
૧૫.

જજલ્લા ખેિીવાડી અતધકારી, જજલ્લા પંચાયિ, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૬.

શ્રીિિી જશીબહેન રિેશભાઈ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, પ્રજાપતિવાસ, ગ્રાિપંચાયિ પાસે, મુ. પો.

સભ્ય

વાસન, િા. જજ. ગાંધીનગર
૧૭.

શ્રી શાિળભાઈ પ્રભુદાસ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, ઠે. સ્વાિીનારાયણ િંરદર પાસે, મુ. પો. જાખોરા,

સભ્ય

િા. જજ. ગાંધીનગર
૧૮.

ડેપ્યુટી ડાયરે ક્ટર (તવસ્િરણ), સેક્ટર-૧૫, જિીન ચકાસણી પ્રયોગશાળા, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૯.

શ્રીિિી સુધાબહેન ભીખાભાઈ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, ઠે. દૂ ધ સહકારી ડેરી પાસે, મુ. પો. પેથાપુર,

સભ્ય

િા. જજ. ગાંધીનગર
૨૦.

શ્રી વસ્િાભાઈ સેધીદાસ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, મુ. પો. પલીયડ, િા. કલોલ,

જજ. ગાંધીનગર

કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : -

(૧) તા. ૧૩-૧૦-૨૦૨૦
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સભ્ય
િંિી

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર િૈજ્ઞાવનક સલાહકાર સવિવત, અંભેટી
ક્રિ

સભ્યનું નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

ઝોનલ પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટર (ઝેડપીડી)

સભ્ય

૪.

ડાયરે ક્ટર ઑફ એક્સટે ન્શન એજ્યુકેશન, એનએયુ, નવસારી

સભ્ય

૫.

રડસ્ટ્રીક્ટ એચગ્રકલ્ચર ઑરફસર, વલસાડ

સભ્ય

૬.

લીડ બૅંક, બૅંક ઑફ બરોડા, વલસાડ

સભ્ય

૭.

ઑલ ઇષ્ન્ડયા રે રડયો, દિણ

સભ્ય

૮.

રૂરલ ટે ક્નોલોજી ઇન્ન્સ્ટટય ૂટ, પારડી

સભ્ય

૯.

રડસ્ટ્રીક્ટ સાયન્સ સેન્ટર, ધરિપુર

સભ્ય

૧૦.

રડસ્ટ્રીક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેન્ટર, વલસાડ

સભ્ય

૧૧.

ડાયરે ક્ટર ઑફ આત્િા પ્રોજેક્ટ, વલસાડ

સભ્ય

૧૨.

જશોદા નરોિિ ટ્રસ્ટ, પારડી, એનજીઓ

સભ્ય

૧૩.

જનતશક્ષણ સંસ્થાન, અંભેટી, એનજીઓ

સભ્ય

૧૪.

ુ ાઈ આર. જાદવ, ખુટલી,
દે વભ
ં
કપરાડા

સભ્ય

૧૫.

તનલેશભાઈ કે. પાટીલ, અરનાલા, પારડી

સભ્ય

૧૬.

રિીલાબેન ડી. પટે લ, કરાયા, કાપરડી

સભ્ય

૧૭.

પુષ્પાબેન ડી. પટે લ, સુખાલા, કાપરડી

સભ્ય

૧૮.

ભાનાભાઈ વી. પટે લ, અંભેટી, કપરાડા

સભ્ય

૧૯.

િેમ્પબર સેક્રેટરી, પ્રોગ્રાિ કૉઑ-રડિનેટર, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

ગુજરાિ લેન્ડ ડેવલપિેન્ટ કોપોરે શન, ધરિપુર

સભ્ય

૨૧.

ફોરે સ્ટ રડપાટશ િેન્ટ, વલસાડ

સભ્ય

૨૨.

વસુધારા ડેરી, અલીપોર

સભ્ય

૨૩.

ડાયરે ક્ટર, ગ્રાિ સેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૨૦થી િાર્ચ ૨૦૨૧ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૧૦-૨૦૨૦
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ફેકલ્ટીના ડીનની િાડહતી
ક્રિ
૧.

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સારહત્ય
તવદ્યાશાખા

ડીનન ંુ નાિ

હોદ્દો

સિયગાળો

ડૉ. જસવંિભાઈ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

પંડયા

રહન્દી તવભાગ

થી

(Faculty of Language and

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

Literature)
૨.

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

(Faculty of Social Science)

ભીિડાદકર

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

તવભાગ
૩.

તશક્ષણ તવદ્યાશાખા
(Faculty of Education)

૪.

ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ
તવદ્યાશાખા

ડૉ. ભરિભાઈ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

જોશી

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

તશક્ષણ તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

ડૉ. પ્રેિ આનંદ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭ થી

તિશ્ર

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

ગાંધીદશશન તવભાગ

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૨૦થી

(Faculty of Gandhian
Studies)
૫.

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ
તવદ્યાશાખા (Faculty of

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૩
ડૉ. પુતનિાબહેન

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

હણે

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

પિકારત્વ અને

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

Professional Studies)

સમ ૂહપ્રત્યાયન
૬.

શારીરરક તશક્ષણ અને

ડૉ. પ્રભુલાલ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮

રિિગિિ તવદ્યાશાખા

કાસુન્રા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

શારીરરક તશક્ષણ અને

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

(Faculty of Physical
Education and Sports)

રિિગિિ તવભાગ
ડૉ. જગદીશચંર

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧

સાવચલયા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

શારીરરક તશક્ષણ અને

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩

રિિગિિ તવભાગ
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૭.

તવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજિ તવજ્ઞાન

ડૉ. શ્રીતનવાસ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

મ ૂતિિ

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

તવદ્યાશાખા (Faculty of
Science and Applied
Science)
૮.

તવભાગ

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી

ડૉ. રાજીવભાઈ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

પટેલ

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા (Faculty of
Management and
Technology)

તવભાગ

વિભાગીય અધ્યક્ષની િાડહતી
વિભાગન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

૨.

વિભાગીય અધ્યક્ષન ંુ નાિ

સિયગાળો

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

(તનવ ૃત્ત િા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧)

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

ગુજરાિી તવભાગ

રહન્દી તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
૩.

ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર તવભાગ

ડૉ. હસમુખભાઈ દે સાઈ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૪.

ઇતિહાસ તવભાગ

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર

િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮થી
િા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

િા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧થી
િા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૪

૫.

સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર

ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

તવભાગ
૬.

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

તશક્ષણ તવભાગ

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૭.

રહન્દી તશક્ષક તવભાગ

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૮.

ગાંધીદશશન તવભાગ

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭થી
િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

૯.

આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ તવભાગ

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

(તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯)

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી
ઇન્ચાર્જ તવભાગીય અધ્યક્ષ
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વિભાગન ંુ નાિ

ક્રિ
૧૦.

વિભાગીય અધ્યક્ષન ંુ નાિ

સિયગાળો

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

સિાજકાયશ તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
૧૧.

પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન તવભાગ

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૧૨.

શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા

તવભાગ

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી
િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧થી
િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૩

૧૩.

બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ

તવજ્ઞાન તવભાગ
૧૪.

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૧૫.

ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

૧૬.

કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
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મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલ, અમદાવાદ
૧.

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
અ.

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૩૫૮

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૩૪૭

૨.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ / કાયયશાળા :
ક્રમ
૧.

કાયયક્રમન ંુ નામ
ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ પરરપ ટી

વવષય
બેઠક

તારીખ
૨૪-૦૩-૨૦૨૧

૩.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ંુ નામ
વવષય
૧. શ્રી ર ધ રિષ્ન ભ ઈ
ગ્ર મવશલ્પી વવશે મ રિતી
૨. શ્રી ફર ઝખ ન
કોમી એકત અને ગીતસાંગીતની કળ
3. તજ્જ્ઞ સખીમાંડળ
સખીમાંડળ દ્વ ર મરિલ રિન વકતવ્ય
૪. શ્રી મીનબિેન જૉસેફ
મરિલ સુરક્ષ વવશે ચચ ષ

૪.

વવશેષ મહેમાનોનાં વ્યાખ્યાનોન ંુ જીવંત પ્રસારણ :

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
-

તારીખ
૨૪-૦૨-૨૦૨૧
૨૬-૦૨-૨૦૨૧
૦૮-૦૩-૨૦૨૧
૧૦-૦૩-૨૦૨૧

કેટલ ક ક યષિમ એવ પણ િોય છે . જેમ ,ાં આ. કુલન યકશ્રી, કુલસચચવશ્રી અને સાંયોજકશ્રી તર્થ મુખ્ય
વક્ત અમિ વ િ પરરસરમ ાં આવ્ય િોય અને તમ મ પરરસરની ઉપ સન મ ાં બેઠેલ લોકો સુધી તે વ ત એ જ
સમયે પિોંચે તે જરૂરી િોય, તેવ સાંજોગોમ ાં મ.િે .અમિ વ િન ઉપ સન ખાંડમ ર્થ
ાં ી ક યષિમનુ ાં જીવાંત પ્રસ રણ
ર્થ ય છે અને િરે ક પરરસરન સૌ સેવકો ક યષિમમ ાં જોડ ય છે . પરાં ત ુ િ લ કોવવડ-19ની ગ ઇડલ ઇન મુજબ
સરક રશ્રીની મ ગષિવશિક નુ ાં પ લન કરીને ક યષિમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ િતુ.ાં
૫.

કોવવડ-19 અંતગય ત વવશેષ કામગીરી અને આયોજન
-

ત . ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ન રોજ છ ત્ર લયમ ાં રિી પરીક્ષ આપન ર વવદ્ય ર્થીઓન કોવવડ-19 એન્ટટજન ટેસ્ટ
કરવ મ ાં આવ્ય િત .

-

ત . ૦૩-૦૪-૨૦૨૦ન રોજ અન જ - કરરય ણ રકટ વવતરણની વ્યવસ્ર્થ અને આયોજન.

-

ડૉ. સુરચભબિેન દ્વ ર કોવવડ-19ર્થી બચવ વવદ્ય ર્થીઓ અને સેવકોને વવશેર્ ક ળજી અને સલ મતી મ ટેન ાં
પગલ ાં

વવશે વવશેર્ મ રિતી આપી. ત . ૦૩-૦૪-૨૦૨૧ન રોજ સેવકો મ ટે રસીકરણ ક યષિમનુ ાં

આયોજન કરવ મ ાં આવેલ િતુ.ાં
-

ત . ૨૬-૦૬-૨૦૨૧ન રોજ ફરીર્થી બ કીન સેવકો અને પરરવ રજનો મ ટે રસીકરણનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં
આવેલ િતુ.ાં
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા. (B.A., M.A.)
વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
(અ.)

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર-૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

બી.એ. - ૧૪૧

-

એમ.એ. - ૦૬
વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર-૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

૧.

- ૧૨૨

સંકુલ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ/ કાયયશાળા :
ક્રમ

કાયયક્રમન ંુ નામ

વવષય

તારીખ

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

૧.

વીરડયો કૉટફરટસ

કોરોન યોદ્ધ ઓને આવક ર

૨૧-૦૫-૨૦૨૦

૦૯૫

૨.

ર જયકક્ષ નો વેચબન ર
(વવશ્વ પય ષવરણ રિન ઉજવણી)

વૈવશ્વક મિ મ રી અને પય ષવરણ

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

૨૫૦

૩.

વેચબન ર

કોરોન યોદ્ધ તરીકે પશુપ લકોની
ભ ૂવમક

૦૯-૦૬-૨૦૨૦

૧૩0

૪.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર
(વવશ્વવસવત સપ્ત િ)

વસવત વશક્ષણ દ્વ ર વસવત વનયાંત્રણ
અને વૈવશ્વક મિ મ રી

૧૧-૦૭-૨૦૨૦

૧૦૦

૫.

ર જયકક્ષ નો વેચબન ર
(વવશ્વવસવત સપ્ત િ)

વસવત વધ ર ની પય ષવરણ ઉપર
અસરો.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૦૦

૬.

ર ષ્રીય વેચબન ર
(વવશ્વવસવત સપ્ત િ)

વસવત વધ ર ની આરોગ્ય ઉપર
અસરો,

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

૧૦૦

૭.

ર ષ્રીય વેચબન ર
(વવશ્વવસવત સપ્ત િ)

કોરોન મિ મ રીમ ાં N.S.S.
સ્વયાંસેવકોની મિત્વની ભ ૂવમક

૧૮-૦૭-૨૦૨૦

૧૦૦

૮.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર
(વવશ્વ સ ક્ષરત રિવસ
ઉજવણી)

સ ક્ષરત અને ગ ધ
ાં ીવવચ ર

૦૮-૦૯-૨૦૨૦

૧૦૦

૯.

ર જ્જ્ય કક્ષ નો વેચબન ર
(ર ષ્રીય પોર્ણ મ સ ઉજવણી)

રોગપ્રવતક રક શક્ક્ત વધ રવ ની
વ્ય ૂિરચન કોવવડ-૧૯

૦૯-૦૯-૨૦૨૦

૧૦૦

૧૦.

વેચબન ર

રિટિી રિવસની ઉજવણી

૧૪-૦૯-૨૦૨૦

૫૦

૧૧.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર

મિ ત્મ ગ ધ
ાં ીન મધ્યસ્ર્થત
વવેશેન વવચ રો

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

૧૦૦

૧૨.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર

સરિ ર વલ્લભભ ઈ પટેલ સફળ
નેત ૃત્વની પ્રેરણ મ ૂવતિ

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

૧૦૦

૧૩.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર

ગ્રાંર્થ લય વવશે મિ ત્મ ગ ધ
ાં ીન
વવચ રો

૧૯-૧૦-૨૦૨૦

૪૦

૧૪.

વેચબન ર

વવશ્વ એઈડ્સ જાગૃવત

૦૧-૧૨-૨૦૨૦

૧૦૦

૧૫.

વેચબન ર

શ્રી ન ર યણભ ઈ િે સ ઈ સ્મ ૃવત
વ્ય ખ્ય ન

૨૪-૧૨-૨૦૨૦

૧૦૦

૧૬.

ર જ્જ્યકક્ષ નો વેચબન ર

પ્લ ન્સ્ટક પ્રદૂ ર્ણનો ઉકેલ
પડક રજનક શ મ ટે ?

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

૧૦૦

૧૭.

ત લીમ ક યષિમ

પય ષવરણ સાંરક્ષણ ત લીમ ક યષિમ

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

૨૪૦
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૨.

સંકુલ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ક્રમ

૩.

૧.

Pro. Bharat Mehta

૨.

Dr. Rajan Barrett

૩.

વવષય

તારીખ

Exploring Social, Cultural and Political Context of ૦૫-૧૦-૨૦૨૦
Rabindranath Tagore’s Gora
Contextualizing John Ruskin’s Unto This Last

૨૪-૧૦-૨૦૨૦

Prof. Nimisha Shukla

Exploring the Economic Background and
Contemporary Relevance of John Ruskin’s Unto
This Last

૨૫-૧૧-૨૦૨૦

૪.

Prof. Deeptha Achar

Exploring Ashis Nanndy’s The Intimate Enemy

૨૨-૧૨-૨૦૨૦

૫.

શ્રી ધ્રુવ ભટ્ટ

સ્વ વલાંબન અને યુવ નો

૦૪-૦૩-૨૦૨૧

૬.

ડૉ. ભરત પટેલ

ક રરકિી મ ગષિશષન

૦૫-૦૩-૨૦૨૧

૭.

શ્રી અજય ર વલ

ક રરકિી મ ગષિશષન

૦૫-૦૩-૨૦૨૧

૮.

Dr. Subair Kalathil

Introduction to Feminism

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

સંકુલ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
૩.૧

પદયાત્ાાઃ
કોરોન વ ઇરસ સાંિમણ પરરક્સ્ર્થવતમ ાં વવદ્ય ર્થીઓને ઘરે બેઠ બેઠ ઑનલ ઇન અભ્ય સ સ ર્થે
સ ર્થે પોત ન ગ મનુ ાં સવેક્ષણ ક યષ કરી ગ્ર મ સમુિ યની પરરક્સ્ર્થવત અંગેનો અિેવ લ તૈય ર
કરવ ની ક મગીરી પિય ત્ર ને બિલે સોંપવ મ ાં આવી. જેનો અિેવ લ તૈય ર કરવ મ ાં આવ્યો.

૩.૨

ુ તા કાયયક્રમાઃ
અભભમખ
કોરોન સાંિમણને ક રણે પ્રર્થમ વર્ષ બી.એ., એમ.એ.ન વવદ્ય ર્થીઓ ઘરે બેઠ િત તેમન મ ટે
ઑનલ ઇન અચભમુખત ક યષિમ ત .૦૭-૧૦-૨૦૨૦ર્થી ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ િરમ્ય ન ર ખવ મ ાં આવ્યો.
ક્રમ

તજ્જ્ઞ વકતાન ંુ નામ

વવષય

તારીખ

૧.

ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ

ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતિ સ

૦૭-૧૦-૨૦૨૦

૨.

ડૉ. વનચખલભ ઈ ભટ્ટ

કોવવડ-૧૯ અંગે સ વધ ની

૦૭-૧૦-૨૦૨૦

૩.

ડૉ. ર જેટરભ ઈ જોર્ી

સત્ર અને પરીક્ષ પદ્ધવત

૦૭-૧૦-૨૦૨૦

૪.

શ્રી મોિનભ ઈ પટેલ

સમ ૂિ જીવનમ ાં છ ત્ર લયનુ ાં મિત્વ

૦૭-૧૦-૨૦૨૦

૫.

પ્ર . રમેશભ ઈ મ. પટેલ

ખ િી પરરધ ન, ક ત
ાં ણ અને ઉદ્યોગનુ ાં મિત્વ

૦૮-૧૦-૨૦૨૦

૬.

ડૉ. કનુભ ઈ વસ વ

ભ ર્ નુ ાં મિત્વ

૦૮-૧૦-૨૦૨૦

૭.

ડૉ. રિવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ

વવદ્ય ર્થી જીવનમ ાં પ્ર ર્થષન નુ ાં મિત્વ

૦૮-૧૦-૨૦૨૦

૮.

શ્રી આશવ શ િ

વવદ્ય ર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવિ અંગે મ રિતી

૦૮-૧૦-૨૦૨૦
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૩.3

ઉદ્યોગ :
ુ રી ૨૦૨૧ર્થી મ ચષ ૨૦૨૧ િરમ્ય ન
કોરોન સાંિમણ વખતે ઘરે બેઠેલ વવદ્ય ર્થીઓને સાંકુલમ ાં ફેબ્રઆ
ઑફલ ઇન વશક્ષણ ક યષની સ ર્થે સ ર્થે ઉદ્યોગ વશક્ષણ આપવ નો પ્રયત્ન કર યો.
ક્રમ
સત્
ઉદ્યોગ વશક્ષણ તાલીમ કાયય

૩.૪

૧.

સત્ર-૧

સ બુ બન વવ ની ત લીમ.
મીણબિી બન વવ ની ત લીમ.
ક ર્થીન પગલ ૂછચણય બન વવ ની ત લીમ.

૨.

સત્ર-૬

ખ િી આસન બન વવ ની ત લીમ.
ખ િી ક પડ વણ ટની ત લીમ.
શુદ્ધ સફેિ ખ િીન મ સ્ક બન વવ ની ત લીમ.

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમની વવગતો :

ક્રમ

તારીખ

કાયયક્રમન ંુ નામ

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થે પ્રવ ૃવિ

સહભાગીતા

૧.

૦૮-૦૫-૨૦૨૦

ઑનલ ઇન સ્પધ ષ

ક વ્યરચન
ચચત્રસ્પધ ષ
વનબાંધલેખન સ્પધ ષ

પુજાબિે
ાં
ન છ રડય
રિશ બિેન પ્રજાપવત
રન્ષ્ટબિેન પ્રજાપવત

૨.

૧૭-૦૬-૨૦૨૦
ર્થી
૧૯-૦૬-૨૦૨૦

પ્રવેશ જાગૃવત
અચભય ન

સાંકુલ આજુબ જુન ાં ૧૫
ગ મોની મુલ ક ત લઈ
સાંકુલન ગુજર તી, રિટિી,
અંગ્રેજી અને ઇવતિ સ
વવર્યમ ાં પ્રવેશ મ ટે વ લી
વવદ્ય ર્થીઓને જાણક રી
આપવી.

સાંકુલન ાં બધ ાં જ
અધ્ય પક ભ ઈઓબિેનો, ગ્રાંર્થ લયન બધ ાં
જ સેવકો, ગૃિપવતગૃિમ ત

૩.

૧૯-૦૬-૨૦૨૦

મુલ ક તીઓને
મ ગષિશષન

પ્રવેશ ર્થી વવદ્ય ર્થીઓન
વ લીઓને ગ્રાંર્થ લય,
કમ્પ્ય ૂટર લેબની મુલ ક ત

ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ
શ્રી જગિીશ પરીખ

૪.

૦૯-૦૭-૨૦૨૦

ર ષ્રીય સેવ

વ ૃક્ષ રોપણ કરવુ ાં
(લૉકડ ઉનમ ાં ઘરે બેઠ
વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર )

વમલક રિલીમ
મુકેશ રબ રી
કરશન ચૌિ ણ
જજઞેશ કુવ ડીય

૫.

૦૧-૦૮-૨૦૨૦

ર ષ્રીય સેવ

વ ૃક્ષ રોપણ કરવુ ાં

ભરત ઘરજીય

૬.

૧૭-૦૮-૨૦૨૦

ગ્ર મસેવ

ગાંિકીમુક્ત ભ રત અચભય ન

લૉકડ ઉનમ ાં ઘરે બેઠેલ
વવદ્ય ર્થીઓ

૭.

૨૪-૧૨-૨૦૨૦

ગધ
ાં ીકર્થ ગીત
ગજ
ાં ૂ ન

ન ર યણભ ઈ િે સ ઈ સ્મ ૃવત
રિન ઉજવણી

સૌ સેવકો સ ર્થે

૮.

૦૨-૦૨-૨૦૨૧

ખ િી મ સ્ક વવતરણ

કોરોન સાંિમણર્થી બચવ
વવદ્ય ર્થીઓને વવન મ ૂલ્યે
મ સ્ક વવતરણ

પ્ર . રમેશભ ઈ પટેલ
રિમ્મતભ ઈ વ ચણય
વસાંત વ ચણય

૯.

૧૬-૦૨-૨૦૨૧

વસાંતન વધ મણ

પય ષવરણને લગત ાં ગીતોનુ ાં
ગીત ગુજ
ાં ન કરવુ.ાં

ડૉ. ગેલજીભ ઈ ભ ટીય
ડૉ. ગ યત્રીિિ મિેત
શ્રી વસાંતી પરમ ર
શ્રી ક્સ્મત ગ મીત
શ્રી વવદ્ય વસ વ
શ્રી િની રબ રી
શ્રી જયાંવતભ ઈ વ ઘેલ
શ્રી ગોવવિંિભ ઈ વ ઘેલ
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૧૦.

૧૮-૦૨-૨૦૨૧

વનિશષન

સ ૂયષ ઊજાષ પ્લ ટટની સફ ઈ
તર્થ પ્રત્યક્ષ વનિશષન દ્વ ર
ત લીમ

શ્રી મોિનભ ઈ પટેલ
શ્રી જયેશભ ર વલ

૧૧.

૨૪-૦૨-૨૦૨૧

મ ત ૃભ ર્ સાંવ િ

વવશ્વ, ર ષ્ર અને ર જ્જ્યની
મ ત ૃભ ર્ અંગે મ રિતી

ડૉ. સાંજય મકવ ણ
ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ

૧૨.

૨૫-૦૨-૨૦૨૧

મ સ્ક વવતરણ

ખ િી ગ્ર મઉદ્યોગમ ાં
બન વેલ મ સ્કનુ ાં વવતરણ
કરવુ.ાં

ડૉ. ર જેટર જોર્ી
ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ
શ્રી રિમ્મત વ ચણય

૧૩.

૨૮-૦૨-૨૦૨૧

નવ વવદ્ય ર્થીઓને
આવક ર

ગુજર તી વવર્ય સત્ર-૧ન
વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે બેઠક અને
ભ વ પ્રવતભ વ સ ર્થે સાંવ િ

પ્ર . રમેશભ ઈ પટેલ
ડૉ. કનુભ ઈ વસ વ
ડૉ. ધ્વવનલ પ રે ખ
ડૉ. સાંજય મકવ ણ
ડૉ. બળિે વભ ઈ મોરી

૧૪.

૦૧-૦૩-૨૦૨૧

શુભચ્
ે છ સમ રોિ

અંગ્રેજી વવર્યન વવદ્ય ર્થી
વવજય પટેલની ઇન્ટડયન
એરફોસષમ ાં પસાંિગી ર્થત ાં
શુભચ્
ે છ આપવી.

પ્ર . રમેશભ ઈ મ. પટેલ
ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ

૧૫.

૦૬-૦૩-૨૦૨૧ આંતરર ષ્રીય મરિલ
રિવસ ઉજવણી

મરિલ ઓનુ ાં સટમ ન અને
આિર

ડૉ. ઝેન મ બીબી ક િરી
ડૉ. મોતી િે વ ુ
ડૉ. રિવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ

૩.૫

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસધ્ધિઓ -

૩.૬

ગ્રામ સેવાકીય પ્રવ ૃવિઓ :
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૧.

૦૧-૦૪-૨૦૨૦

શ્રમયોગીઓને આિ ર રકટનુ
વવતરણ

લુલીય

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. પ્રવવણ દુ લેર

૨.

૦૧-૦૪-૨૦૨૦

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક આયુવેરિક
ઉક ળ નુ ાં વવતરણ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર .

ડૉ. નયનેશ વસ વ
ડૉ. પ્રવવણ દુ લેર

૩.

૦૩-૦૪-૨૦૨૦

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક મ ટે
જનજાગવૃ ત અચભય ન

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર

ડૉ. નયનેશ વસ વ
ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ

૪.

૦૪-૦૪-૨૦૨૦

કોરોન સાંિમણમ ાં સ મ જજક દૂ રીનુ ાં
દૂ ધ ઉત્પ િક માંડળીઓન સભ સિો

સાંકુલ આજુ બ જુ ન ાં
પાંિર ગ મો

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ

૫.

૧૪-૦૪-૨૦૨૦

કોરોન સાંિમણર્થી બચવ
ગ્ર મજનોને ૧૪૦૦ મ સ્ક વિેંચવ

સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
શ્રી રે વ બિેન િે સ ઈ

૬.

૧૬-૦૪-૨૦૨૦

કોરોન પ્રવતક રક િવ નો છાંટક વ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ

ડૉ. નયનેશ વસ વ

૭.

૧૮-૦૪-૨૦

ર્થમષલ સ્કેવનિંગ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ

ડૉ. નયનેશ વસ વ

૮.

૨૫-૦૪-૨૦૨૦

મ નવસક તણ વ દૂ ર કરવ નો
વ ત ષલ પ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ

ડૉ. નયનેશ વસ વ
પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ

૯.

૨૮-૦૪-૨૦૨૦

જરૂરરય તવ ળ ઓ મ ટે ૪૫૦૦ ફૂડ
પેકેટ બન વી વવતરણ કરવુ.

શ્રી જક્ષણી અન્નપ ૂણ ષ
કેટર, સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
શ્રી પ્રિીપ ર ઓલ

કોરોન વખતે ૨૦૦ ફૂડ પેકેટની
ગ્ર મસેવ કરી

વ ૃદ્ધ શ્રમ મગોડી

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
શ્રી આશવ મ. શ િ

૧૦. ૦૧-૦૫-૨૦૨૦
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શ્રી પ્રિીપ ર ઓલ

૧૧. ૦૧-૦૫-૨૦૨૦

કોરોન વખતે ૫૨ વ ૃદ્ધોનુ ાં ર્થમષલ
સ્કેવનિંગ કરવુ

વ ૃદ્ધ શ્રમ મગોડી

ડૉ. નયનેશ વસ વ

૧૨. ૨૨-૦૫-૨૦૨૦

રોગપ્રવતક રક શક્ક્ત વધ રવ ની
ઝાંબેશ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ

૧૩

૨૪-૦૭-૨૦૨૦

આયુવેરિક ઉક ળ વપવડ વવ

સ િર

ડૉ. નયનેશ વસ વ

૧૪

૧૨-૦૯-૨૦૨૦

વસ્ત્રિ નઃ સિર સલ મતી સેવકોને
શુદ્ધ સફેિ ખ િી લેંધો, ઝભ્ભો, ટોપી
અને મ સ્ક સ ર્થે પ ૂણષ ગણવેશ
વવન મુલ્યે િ નમ ાં આપવ .

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ.ગ યત્રીિિ મિેત

૧૫

૧૭-૦૮-૨૦૨૦

ગાંિકીમુક્ત ભ રત અચભય ન
ઑનલ ઇન મ ગષિશષન દ્વ ર
ગ્ર મસફ ઈ

ઝ લોિ

ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ
ડૉ. રિવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ

૧૬

૦૩-૦૯-૨૦૨૦

સાંકુલ આજુ બ જુ ન ાં પચ્ચીસ
ગ મોન પશુપ લકો આત્મવનભષર
બને તે મ ટે ત લીમ

મિ િે વ વ ડી સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. ડી.એસ.પટે લ
શ્રી બટટુભ ઈ
શ્રી અવનલ મિેત

૧૭. ૧૨-૦૯-૨૦૨૦

વ ૃક્ષ રોપણ

વવકટોરરય ગ્રાંર્થ લય
સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. જગિીશ સ વચલય
શ્રી ડી.ડી.ડ મોર

૧૮. ૧૪-૦૯-૨૦૨૦

અચગય ર યુવનટ લોિી આપવુ ાં

સીમ્સ િૉક્સ્પટલ
અમિ વ િ

શ્રી ભ વેશ ડ ગ
ાં ર
વવદ્ય ર્થી ત્રીજુ ાં વર્ષ

૧૯

૨૬-૧૦-૨૦૨૦

ઉિઘ ટન : પ્રધ નમાંત્રી ગ્ર મ સડક
યોજન િેઠળ પ કો રસ્તો બન વવો

સ િર ર્થી ચટર લ
(સાંકુલન િરવ જા
આગળ)

ર જ્જ્ય સરક ર
ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
ગ્ર મપાંચ યત, સ િર

૨૦

૦૧-૧૨-૨૦૨૦

સાંકુલન વવભ ગોન મકોન મ ાં
સેનેટ ઇઝરનો છાંટક વ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર .

ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી પ્રિીપ ર ઓલ

૨૧

૦૯-૧૨-૨૦૨૦

પ્રક શન : (સેવ કીય પ્રવ ૃવિઓનો
વ વર્િક અિેવ લ)

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર .

શ્રી રમેશભ ઈ પટે લ઼
ડૉ. ર જેટર જોર્ી
ડૉ. રિવ્યેશ ભટ્ટ
ડૉ. મોતીભ ઈ િે વ ુ
ડૉ. વવશ લભ ઈ
શ્રી આશવ શ િ

૨૨

૦૮-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ-૧૯ રસીકરણ અંગે
જનજાગવૃ ત અચભય ન

રબ રીવ સ, સ િર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
પ્ર .બળિે વભ ઈ મોરી
શ્રી જગિીશ પરીખ

૨૩

૧૧-૦૧-૨૦૨૧

બેટી બચ વો - બેટી પઢ ઓ
જનજાગવૃ ત અચભય ન

પ્ર ર્થવમક શ ળ ,
બોરરય

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી ચેતન બિેન જાની
શ્રી જગિીશ પરીખ
શ્રી ગોવવિંિભ ઈ
શ્રી જયાંતીભ ઈ
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૨૪

૧૮-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ વ ઇરસ સાંિમણ પ્રવતક રક
રસીકરણ અંગે જનજાગવૃ ત
અચભય ન

બ લમાંરિર, મ ધુગઢ

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી જગિીશ પરીખ
શ્રી ગોવવિંિભ ઈ
શ્રી જયાંતીભ ઈ

૨૫

૨૧-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક રસીકરણ અંગે
જનજાગવૃ ત ક યષિમ

બ લમાંરિર,
મોતીપુર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી જગરિશ પરીખ
શ્રી ગોવવિંિભ ઈ
શ્રી જયાંતીભ ઈ
શ્રી નરવરવસિંિ

૨૬

૨૫-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક રસીકરણ અને
ર ષ્રીય બ ચલક સપ્ત િ ઉજવણી

પ્ર ર્થવમક શ ળ ,
કલ્ય ણપુર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
ડૉ. રિવ્યેશ ભટ્ટ
શ્રી જગિીશ પરીખ
શ્રી ગોવવિંિભ ઈ
શ્રી જયાંતીભ ઈ
શ્રી નરવરવસિંિ

૨૭

૨૮-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક રસીકરણ અંગે
અને બેટી બચ વો - બેટી પઢ ઓ
જનજાગવૃ ત અચભય ન

ગ મનો ચોક
ર જપુર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
ડૉ. રિવ્યેશ ભટ્ટ
શ્રી તેજશભ ઈ ઠ કર
શ્રી ચબટદુ બિેન
શ્રી નરવરવસિંિ

૨૮

૨૯-૦૧-૨૦૨૧

કોવવડ-૧૯ પ્રવતક રક રસીકરણ અને
મરિલ સશક્ક્તકરણ જનજાગવૃ ત
અચભય ન

બ લમાંરિર
ઘરમપુર

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી પરે શભ ઈ સ ધુ
શ્રી જગિીશ પરીખ
શ્રી નરવરવસિંિ

૨૯

૩૦-૦૧-૨૦૨૧

ગધ
ાં ીવનવ ષ ણ રિવસ ઉજવણી
પ્રભ તફેરી, ગ ધ
ાં ી વપ્રયભજનોનુ ાં
ગીતગુજ
ાં ન, સમ ૂિક ત
ાં ણ, સમ ૂિ
સફ ઈ, સ યાં પ્ર ર્થષન સભ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સ િર .

સાંગીત ટુકડી
સૌ સેવકો
સૌ સેવક વનવ સીઓ

૩૦

૦૨-૦૨-૨૦૨૧

સત્ર-૧ન વવદ્ય ર્થીઓને ૧૩૦ શુદ્ધ
સફેિ ખ િીન મ સ્કનુ ાં વવતરણ

ગ્ર મસેવ સાંકુલ,
સરિ ર ઉપ સન

શ્રી રિિંમત વ ચણય
શ્રી વસાંત વ ચણય
ડૉ. ર જેટર જોર્ી

૩૧

૧૬-૦૩-૨૦૨૧

કોરોન પ્રવતક રક આયુવેરિક
ઉક ળો વપવડ વવો.

કટય છ ત્ર લય
કુ મ ર છ ત્ર લય

ડૉ. નયનેશ વસ વ
શ્રી મોિનભ ઈ પટે લ
શ્રી વસાંતી પરમ ર
શ્રી જયેશભ ઈ ર વલ

ગિૃ ઉદ્યોગ દ્વ ર સ્વરોજગ રી
ત લીમ-મીણબિી, સ બુ,
ક ર્થીઆસનો, બન વટ શીખવવી.

ગ્ર મભ રતી,
અમર પુર

શ્રી રિિંમત વ ચણય

કોરોન વ ઇરસ સાંિમણ અંગે
સ વધ ન રિો અને કોરોન ને
િર વી વનર મયજીવન જીવત
શીખો ક યષિમ

સ યાં પ્ર ર્થષન
કટય છ ત્ર લય
કુ મ ર છ ત્ર લય

પ્ર . રમેશભ ઈ પટે લ
શ્રી વવશ લભ ઈ
શ્રી રિિંમત વ ચણય
શ્રી મોિનભ ઈ પટે લ
શ્રી વસાંતી પરમ ર

૩૨. ૨૫-૦૩-૨૦૨૧

૩૩

૨૬-૦૩-૨૦૨૧
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંિેજા
વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
(અ)

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: 113

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : 99
૧.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ / કાયયશાળા :
ક્રમ

કાયયક્રમન ંુ નામ

વવષય

તારીખ

૧.

પય ષવરણ સાંરક્ષણ ત લીમ

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

૨.

વવશ્વ જળ રિવસ

પય ષવરણીય વવવવધ સમસ્ય ઓ

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

૧૫૦

કોવવડ 19 અને જળ સાંકટઃ સાંવ િ

૨૨-૦૩-૨૦૨૧

૮૫

૨.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ંુ નામ

૧.

શ્રી યોગરાજવસિંહ ગોરહલ

ગ્રામીણ રોજગારીના ક્ષેત્ે એગ્રો પ્રોસેવસિંગન ંુ મહત્વ

૦૧-૦૬-૨૦૨૦

૨.

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

કોરોના સંકટ પછીન ંુ કૃવષ વ્યવસ્ર્થાપન

૦૨-૦૬-૨૦૨૦

3

શ્રી રહરે ન જયેશ

Proper Technology and Small Farmers – Our
Vision and Efforts

૨૮-૦૯-૨૦૨૦

૪.

ડૉ. રસ ૂલ શેરવસયા

ુ
કૃવષ અને ગાંિીવવચાર : સાંપ્રત સમયમાં પ્રસ્તતતા

૦૨-૧૦-૨૦૨૦
૦૫-૧૦-૨૦૨૦

વવષય

તારીખ

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી
૫.

શ્રી કૃતાર્થય પટેલ

My Circulation and Wildlife Photography

૬.

ડૉ. વવશાલ ભાદાણી

In search of excellence... but also in fun

૧૨-૧૦-૨૦૨૦

૭.

શ્રી વનલમ પટેલ

ગ્રામવશલ્પી

૧૯-૧૦-૨૦૨૦

૮.

શ્રી વલ્લભભાઈ માિાભાઈ ઠુમર

ુ ારણા કાયદાઓાઃ 2020
કૃવષ સિ

૨૯-૧૦-૨૦૨૦
૦૧-૧૨-૨૦૨૦

શ્રી રાજદીપભાઈ જાડેજા
૯.

ડૉ. ગૌરાંગ જાની

ુ ાનો અને એઇડ્સ પ્રવતકાર
યવ

૧૦.

ડૉ. િમેન્દ્ર કરડયા

ભબનપરં પરાગત ઊજાયસ્રોતો અને સૌરઊજાય

૧૩-૦૧-૨૦૨૧

ુ ભટ્ટ
કેયર
૧૧.

શ્રી ભરત પટેલ

ૂ ોન ંુ કૃવષબજાર અને હાલની પરરસ્સ્ર્થવત
ભારતીય ખેડત

૦૪-૦૨-૨૦૨૧

૧૨.

ડૉ. દાવમની શાહ

વવશ્વ મરહલા રદવસ અને વતયમાન સ્સ્ર્થવત

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

ડૉ. રાજીવ પટેલ
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૩.

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
૩.૧

પદયાત્ા :
આ વર્ે િરે ક વવદ્ય ર્થીઓ પોતપોત ન ગ મમ ાં જ િત , જેર્થી કરીને આિરણીય કુલપવતશ્રી
ઈલ બિેને ઑનલ ઇન સાંવ િ કરીને તેન આધ રે વવદ્ય પીઠ દ્વ ર ગ ૂગલ ફૉમષ તૈય ર કરી િરે ક પ સે વવગત
ભર વ મ ાં આવી. ઉપર ત
ાં િરે ક વવદ્ય ર્થીએ આ રિવસો િરમ્ય ન પોત ન ગ મમ ાં કોવવડ-19ની અસરનો
અિેવ લ લખી મોકલેલ તેન આધ રે મ ૂલ્ય ક
ાં ન કરવ મ ાં આવેલ.

૩.૨

ુ તા કાયયક્રમ :
અભભમખ
નવ પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્ય ર્થી ભ ઈ-બિેનો મ ટે ઑનલ ઇન ત . ૦૪-૦૪-૨૦૨૦ન રોજ
વવદ્ય પીઠન ધ્યેયો, વનયમો, ક યષપ્રણ લી, વશક્ષણ વ્યવસ્ર્થ વવશે સાંયોજક શ્રી ર જીવ પટેલ, સાંજય
મકવ ણ અને રવીટર પાંચોળીએ સવવસ્ત ર મ રિતગ ર કરવ મ ાં આવેલ.

૩.૩

ઉદ્યોગ :
આ વર્ે રકચન ગ ડષ નમ ાં રસોડ ન મિ ર જ અને અટય સેવકોની મિિર્થી ઓછ પ્રમ ણમ ાં
શ કભ જીનુ ાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ. લૉકડ ઉન િરમ્ય ન પરરસરમ ાં રિેત સેવકોએ તેનો લ ભ લીધો
િતો. આ ઉપર ત
ાં ક પડન મ સ્ક બન વવ ની ક મગીરી શ્રી ઉવષશીબિેન દ્વ ર કરવ મ ાં આવી િતી તર્થ
ખ િીવણ ટનુ ાં ક મ પણ આ રિવસોમ ાં સતત ચ લ્યુ ાં છે .
લૉકડ ઉન િરમ્ય ન પરરસરન સૌ સેવકો દ્વ ર

સ ર્થે મળીને સમય ટતરે વવદ્ય ર્થીઓની

ગેરિ જરીમ ાં સમ ૂિસફ ઈ જેવ ક યષિમો કરવ મ ાં આવેલ.
લૉકડ ઉન િરમ્ય ન પરરસરમ ાં રિેત વગષ ચ રન સેવકો, અટય વસક્યુરરટી સેવકો તર્થ
જરૂરરય તમાંિ સેવકોને અન જની રકટ બન વીને આપવ ની ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ.
૩.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો
િરે ક અધ્ય પકો દ્વ ર સમય ત
ાં રે વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે મેટટરરિંગ કરીને કોવવડ-19 અંતગષત કોરોન
સાંબધ
ાં ી મ ગષિશષન તર્થ અભ્યસિમ સાંબધ
ાં ી અને ઑનલ ઇન અભ્ય સ િરમ્ય ન પડતી મુશ્કેલી અંગેનો
વ ત ષલ પ અને પ્રશ્નોનુ ાં વનર કરણ લ વવ નો પ્રયત્ન કરવ મ ાં આવેલ.

૩.૫.

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ : ---
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ

: ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા (વિનયન)

૨. વિભાગન ું નામ

: ગુજરાતી વિભાગ

૩. અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને
મિત્તમ યોગ્યતા

:

૧

ડૉ.ઉષાબિેન
ઉપાધ્યાય
M.A., Ph.D.
વસવનયર પ્રોફેસર
અને અધ્યક્ષ

૨

પ્રા.મિેશ જાદિ
M.A., M.PhiL
સિપ્રાધ્યાપક

૩

ડૉ.સંજય મકિાણા
M.A., Ph.D.
પ્રાધ્યાપક

M.A.
સત્ર-૧

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)

1. GUJ : 103 : ભાષાસાહિત્ય અને સંદભભ સજ્જતા
2. GUJ :103: ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ : ઇવતિાસ લેખન અને
પરં પરા
3. COMP : 102 : ગ્રામજીિનયાત્રા
સત્ર-૩
4. GUJ : 301 : સાહિત્ય સંશોધન અને વિિેચન : વિભાિના અને વિશેષો
5. COMP : 302 : ગ્રામજીિનયાત્રા
સત્ર-૨
6. GUJ : 203 : ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
7. GUJ : 202 : લોકવપ્રય સાહિત્ય (અડધુ)ં
8. COMP : 202 : સમ ૂિજીિન
સત્ર-૪
9. GUJ : 404 : લઘુ શોધવનબંધ
10. GUJ : EC : 401 : તુલનાત્મક સાહિત્ય : કૃવતલક્ષી અધ્યયન
11. COMP : 402 : સમ ૂિજીિન
બે ક્રેહિટ અભ્યાસક્રમ
12. સત્ર-2 સર્જનાત્મક સાહિત્ય,
13. સત્ર-3 સર્જનાત્મક સાહિત્ય
M.PhiL, Ph.D. કોસસિકસ
14. 101 : સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
M.A.
સત્ર-૧ 1. GUJ : 101 : સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
2. GUJ : 104 : ગાંધીરચચત સાહિત્ય
3. COMP : 102 : ગ્રામજીિનયાત્રા
સત્ર-૩
4. GUJ : 302 : ભાષાવિજ્ઞાન
5. GUJ : 303 : ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
6. GUJ : EC : 302 : લોકસાહિત્ય અને કથામ ૂલક પ્રાચીન સાહિત્ય
7. COMP : 302 : ગ્રામજીિનયાત્રા
સત્ર-૨
8. GUJ : 201 : સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
9. GUJ : 202 : લોકવપ્રય સાહિત્ય (અડધુ)ં
સત્ર-૪
10. GUJ : 401 : સંશોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ
11. GUJ : 402 : ભાષાવિજ્ઞાન
12. GUJ : 404 : લઘુ શોધવનબંધ
1. CC-102 – ગુજરાતી : વ્યાકરણ પહરચય અને લેખનકળા
2. CC-103 -– હિન્દી : ભાષાવ્યિિાર
3. GUJ EC – 102 લોકસાહિત્યની વિભાિના અને સ્િરુપો
4. GUJ EC – 301 લોકસાહિત્ય અને કથામ ૂલક પ્રાચીન સાહિત્ય
5. MJRGUJ – 301 મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
6. GUJ EC – 202 લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરુપલક્ષી અધ્યયન-લોકગીત
7. GUJ EC – 402 લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરુપલક્ષી અધ્યયન
7. MJR GUJ-401 અિાભચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
8.બે ક્રેહડટ – સત્ર-6 ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય પહરચય
9.બે ક્રેહડટ - સત્ર-6 ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય પહરચય
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ક્રમ
૪

નામ, િોદ્દો અને
મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ.કનુભાઈ િસાિા
M.A., Ph.D.
મદદનીશ અધ્યાપક

૫

પ્રા. બળદે િ મોરી
M.A., M.PhiL
મદદનીશ અધ્યાપક

૬

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ
M.A., Ph.D.
સિપ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
1. CC-102 – ગુજરાતી : વ્યાકરણ પહરચય અને લેખનકળા
2. MJRGUJ – 302 સાહિત્ય અને ગાંધીવિચાર
3. MJRGUJ –502 વિશ્વસાહિત્ય
4. MJRGUJ – 503 ભારતીય સાહિત્ય
5.
GUJ – 304 સાહિત્ય અને કમ્પ્યુટર
6. MJRGUJ – 602 ગુજરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ
7. MJRGUJ – 604 સાહિત્યમીમાંસા
8. MJRGUJ – 402 પ્રવશષ્ટકૃવતનો અભ્યાસ
9. MJRGUJ – 201 ગદ્યપહરચય
1. CC-102 – ગુજરાતી : વ્યાકરણ પહરચય અને લેખનકળા
2. CC-103 -– હિન્દી : ભાષાવ્યિિાર
3. GUJ EC – 102 લોકસાહિત્યની વિભાિના અને સ્િરુપો
4. GUJ EC – 301 લોકસાહિત્ય અને કથામ ૂલક પ્રાચીન સાહિત્ય
5. MJRGUJ – 301 મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
6. GUJ EC – 202 લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરુપલક્ષી અધ્યયન-લોકગીત
7. GUJ EC – 402 લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરુપલક્ષી અધ્યયન
7. MJR GUJ-401 અિાભચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
8.બે ક્રેહડટ – સત્ર-6 ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય પહરચય
9.બે ક્રેહડટ - સત્ર-6 ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય પહરચ
1. MJRGUJ -101 બ્ર ૃિદ કાવ્યપહરચય
2. MJRGUJ -303 સાહિત્યનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
3. MJRGUJ -505 ભાષાવિજ્ઞાન
4. MJRGUJ -504 સાહિત્ત્યક િાદો
5. MJRGUJ -202 સર્જક પહરચય : ઉમાશંકર જોશી
6. MJRGUJ -403 સાહિત્ય સ્િરૂપ: નિલકથા
7. MJRGUJ -404 ભાષાવિજ્ઞાન
8. MJRGUJ -603 સાહિત્ય અને વસનેમા

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) િષભ ૨૦૨૦માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
: બી.એ.- ૩૪ એમ.એ.- ૩૫
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની િાવષિક પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: બી.એ.- ૩૦ એમ.એ.- ૩૫
(બ)

ક્ર
મ

વિદ્યાર્થીઓ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

B.A. સત્ર-૧

૧૫

૧૯

B.A. સત્ર-૩

૧૯

3

B.A. સત્ર-૫

4

M.A. સત્ર-૧
સત્ર-૩
M.Phil
Ph.D.

૧.

5
6

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૧૪

અન્ય
પછાતિગસ
૧૭

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય
/ અનરીઝિસ
૦૧

EWS

કલ

૩૪

અનસ ૂચિત
જાવત
૦૨

-

૩૪

૧૮

૩૭

૦૨

૨૪

૧૧

-

-

-

૩૭

૦૯

૧૧

૨૦

૦૧

૧૧

૦૬

-

૦૨

-

૨૦

૧૪
૦૯
૦૧
૧૦

૨૧
૨૩
-૦૪

૩૫
૩૨
૦૧
૧૪

-૦૧
-૦૨

૨૭
૨૭
-૦૧

૦૭
0૪
૦૧
૦૪

-----

૦૧
--૦૬

૦૧

૩૫
૩૨
૦૧
૧૪
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૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી / વનયતકાલીન અધ્યાપકો / વનમુંવત્રત તજજ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજજ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -વનમુંવત્રત તજજ્ઞો---

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજજ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજજ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

સ્ર્થળ

અનુઆધુવનકતાિાદ

૦૩-૦૬-૨૦૨૦

(ઓનલાઈન વ્યાખ્યાન)

૧.

ડૉ.ગુણિંત વ્યાસ

૨.

ડૉ.હિિંમત ભાલોહડયા

વિિેચનની વિભાિના અને વિશેષો

૦૪-૦૬-૨૦૨૦

(ઓનલાઈન વ્યાખ્યાન)

૩.

ડૉ.જગદીશ વત્રિેદી

િાસ્ય દરબારનો ઇવતિાસ

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

(ઓનલાઈન વ્યાખ્યાન)

૪.

ડૉ.ઉત્પલ પટેલ

'દૂ ધભ
ે રી તલાિડી' સંપાદન વિશે

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

ગુજરાતી િગભખડં ,
અમદાિાદ

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. ઉષા
ઉપાધ્યાય

૨.

,,

૩.

,,

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

કાયસક્રમન ું નામ

વિષય

‘નેટ
અભ્યાસક્રમલક્ષી
વ્યાખ્યાનમાળા’
(ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન)

સંશોધન : વિભાિના,
પદ્ધવત અને સમસ્યા

‘નારી તુ ં ના િારી’
વ્યાખ્યાનમાળા
(ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન)
‘માત ૃભાષા વશક્ષણનુ ં
ઉજ્જિળ ભવિષ્ય’
વ્યાખ્યાનમાળા
(ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન)
‘મને ગમતુ ં પુસ્તક
િાતાભલાપ’
(ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન)
‘વિવિધ સ્િરૂપમાં
ગાંધીદશભન’
(ઑનલાઈન
િેચબનાર)
'નાટયવિમશભ :
ગાંધીયુગના નાટકો’
(રાષ્રીય પહરસંિાદ,
ઑનલાઈન)

સાહિત્યમાં સ્ત્રીઓનુ ં
આલેખન અને
સાહિત્યમાં લેચખકાઓનુ ં
પ્રદાન
માત ૃભાષાનુ ં વશક્ષણ

આયોજક સુંસ્ર્થા

તારીખ

એસ.એન.ડી.ટી. કલા
અને
એસ.સી.બી.િાચણજ્ય
તથા વિજ્ઞાન મહિલા
કૉલેજ,
એસ.એન.ડી.ટી.યુવન.,
મુબઈ.
ં
શ્રી એમ.પી.શાિ
આર્ટભ સ એન્ડ સાયન્સ
કૉલેજ, સુરેન્રનગર.

૧૪-૦૫-૨૦૨૦

મીઠીબાઈ કૉલેજ,
વિલેપાલે, મુબઈ
ં

૦૮-૦૬-૨૦૨૦

મનુભાઈ પંચોળી 'દશભક’
કૃત નિલકથા
'દીપવનિાભણ’

શ્રી સધાજી િૈભિ
સાિભજવનક
પુસ્તકાલય, નિસારી

૨૦-૦૯-૨૦૨૦

ગૃિસ્થ અને સામાત્જક
ગાંધી

મારી ભાષા ગુજરાતી,
હદલ્િી

૦૪-૧૦-૨૦૨૦

ગાંધીયુગના નાટકોમાં
નારીસંિદ
ે ના

એસ.એન.ડી.ટી.યુવન.,
મુબઈ
ં
તથા મીઠીબાઈ
કૉલેજના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે, મુબઈ
ં

૨૫-૧૦-૨૦૨૦
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૧૯-૦૫-૨૦૨૦

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૭.

ડૉ. ઉષા
ઉપાધ્યાય

કાયસક્રમન ું નામ
‘અમ ૃતપિભ
વ્યાખ્યાનશ્રેણી’

વિષય
ધ્રુિ ભટ્ટ કૃત નિલકથા
'તત્ત્િમવસ’

તારીખ

જીિનભારતી, સુરત

૦૬-૦૧-૨૦૨૧

ગિમેન્ટ આર્ટભ સ અને
કૉમસભ કૉલેજ, સમી
તથા ગુજરાત સાહિત્ય
અકાદમી,
ગાંધીનગરના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે
આણંદ એજ્યુકેશન
કૉલેજ, આણંદ તથા
ગુજરાત સાહિત્ય
અકાદમી,
ગાંધીનગરના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે
બુકિલ્ડભ , સુરત

૧૮-૦૧-૨૦૨૧

મારી કાવ્યસર્જન
પ્રહક્રયા

શ્રી એસ.કે.શાિ કૉલેજ,
મોડાસા

૦૬-૦૩-૨૦૨૧

ગુજરાતી મહિલાલેખનની આજ અને
આિતી કાલ’

નેશનલ બુક રસ્ટ
ઓફ ઇન્ન્ડયા, હદલ્િી

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

બિેનો અને સર્જનાત્મક
લેખન

ગુજરાતી સાહિત્ય
ભિન,
એમ.કે.ભાિનગર
યુવનિવસિટી,
ભાિનગર.
મીઠીબાઈ કૉલેજ ઑફ
આર્ટભ સ, મુબઈ
ં

૧૯-૦૩-૨૦૨૧

ભક્તરાજ દાદાખાચર
વિનયન કૉલેજ,
ગઢડા
એસ. એન. ડી. ટી.
યુવનિવસિટી, મુબઈ
ં
કવિ શ્રી બોટાદરક
કૉલેજ, બોટાદ
એસ. એન. ડી. ટી.
યુવનિવસિટી, મુબઈ
ં

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

ગુજરાત આર્ટભ સ
કૉલેજ, અમદાિાદ

૨૩-૧૨-૨૦૨૦

૮.

,,

'કવિતામાં કલ્પન
અને પ્રતીક’
(નેશનલ િેબીનાર)

કાવ્યમાં પ્રતીક

૯.

,,

'ભાષાવશક્ષણમાં
મ ૂલ્ય પ્રસ્થાપન'
(ઑનલાઈન
િેચબનાર)

મ ૂલ્ય અચભસ્થાપન :
પડકારો અને ઉપાયો

૧૦

,,

મારી િાતાભલખ
ે ન
પ્રહક્રયા

૧૧.

,,

૧૨.

,,

૧૩.

,,

'વિશ્વ માત ૃભાષાહદન’
(ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન)
'૧૯મુ ં અવધિેશન’
આનતભ ગુજરાતીનો
અધ્યાપક સંઘ
'ગુજરાતી મહિલાલેખનની ગઈ કાલ,
આજ અને આિતી
કાલ’
(આંતરરાષ્રીય
િેચબનાર)
'જ્ઞાનસત્ર
સાહિત્યવનવધ
વ્યાખ્યાનમાળા’

૧૪.

ડૉ. સંજય
મકિાણા

આયોજક સુંસ્ર્થા

વ્યાખ્યાનમાળા

ગુજરાતી શ્રેષ્ઠ
િષાભગીતો

૧૫.

,,

આ રહ્ાં ગાંધી...

ગાંધીજીના વ્યક્ક્તત્િના
વિવિધ પાસાંઓ

૧૬.

,,

પહરત્રાણની નાટયકળા

૧૭.

,,

૧૮.

,,

નાટયવિમશભ :
ગાંધીયુગનાં નાટકો
શ્રુણિન્તુ સાહિત્ય
સભાાઃ મણકો - ૪
વિદ્યાથીલક્ષી
વ્યાખ્યાન

૧૯.

,,

વિદ્યાથીલક્ષી
વ્યાખ્યાન

સુદરમની
ં
કવિતા

નિલકથાકાર રઘુિીર
ચૌધરી
ગુજરાતી કવિતામાં
ગાંધીવિચાર
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૦૬-૦૩-૨૦૨૧

૨૧-૦૨-૨૦૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

૨૩-૧૦-૨૦૨૦
૩૧-૧૦-૨૦૨૦
૦૨-૧૧-૨૦૨૦

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૨૦.

ડૉ. સંજય

કાયસક્રમન ું નામ

વિદ્યાવિસ્તાર
વ્યાખ્યાનમાળા

ઝિેરચંદ મેઘાણી કૃત
તુલસીક્યારો

સ્ટેટ લેિલ િેચબનાર

આહદિાસીઓ અને
વશક્ષણ

વિશ્વ આહદિાસી
હદન િેબ સ્તાિ
ગંદકીમુક્ત ભારત
અચભયાન
(ઓનલાઈન)
ગંદકીમુક્ત ભારત
અચભયાન
ઑનલાઈન)
વ્યાખ્યાન

આહદિાસીઓની
વશક્ષણની સમસ્યાઓ
વ્યક્ક્તગત, સામુદાવયક
સ્િચ્છતા અને
આરોગ્યની જાળિણી
વ્યક્ક્તગત, સામુદાવયક
સ્િચ્છતા અને
આરોગ્યની જાળિણી
સાંપ્રત ગુજરાતી ગઝલ

મકિાણા
૨૧.

ડૉ. કનુ િસાિા

૨૨.

,,

૨૩.

,,

૨૪.

,,

૨૫.

વિષય

ડૉ. ધ્િવનલ
પારે ખ

આયોજક સુંસ્ર્થા

તારીખ

ઠાકોર શ્રી મ ૂળિાજી
વિનયન કૉલેજ,
કોટડા સાંગાણી
સરકારી આર્ટભ સ અને
કૉમસભ કૉલેજ, નેત્રગ
ં
ત્જ. ભરૂચ
આહદલોક, અમદિાદ

૨૧-૦૧-૨૦૨૧

કાયભક્રમ અવધકારી
પ્રવશક્ષણ કેન્ર (ETI)
ગ ૂ.વિ. અમદાિાદ
કાયભક્રમ અવધકારી
પ્રવશક્ષણ કેન્ર (ETI)
ગ ૂ.વિ. અમદાિાદ
અ.ભા.વિ.પ., સુરત

૨૫-૦૮-૨૦૨૦

એસ.એન.ડી.ટી.
કૉલેજ ઓફ આટભ સ,
મુબઈ
ં
નમભદ સાહિત્ય સભા,
સુરત
જીિનભારતી મંડળ,
સુરત

૨૭-૦૬-૨૦૨૦

‘ગાંધીયુગનાં નાટકો
પ્રશ્નો અને પડકાર'

ગુજરાતી વિભાગ,
િી. ન. દ. ગુ. યુ.,
સુરત

૦૬-૦૨-૨૦૨૧

રવતલાલ 'અવનલ'નુ ં
જીિનકિન

કવિતાકક્ષ, ભાિનગર

૨૮-૦૨-૨૦૨૧

૨૬.

,,

ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાનમાળા

ફકીરમોિન સેનાપવત
કૃત 'છ િીઘાં જમીન '

૨૭.

,,

િેચબનાર

નમભદનુ ં ગદ્ય

૨૮.

,,

વપયુષ વમશ્રા કૃત 'િો
અબ ભી પુકારતા િૈ'

૨૯.

,,

૩૦.

,,

ઓનલાઈન પ્રવશષ્ટ
સાહિત્ય કૃવત
રસાસ્િાદન શ્રેણી
‘ગુજરાતી નાટકોની
મંચનક્ષમતા : પ્રશ્નો
અને પડકારો '
રાષ્રીય પહરસંિાદ
ઑનલાઈન
વ્યાખ્યાન

૦૯-૦૮-૨૦૨૦
૦૮-૦૮-૨૦૨૦

૨૮-૦૮-૨૦૨૦
૧૯-૦૪-૨૦૨૧

૨૪-૦૮-૨૦૨૦
૦૭-૧૧-૨૦૨૦

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલ વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
૯. વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

સુંખ્યા

પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

૨

ડૉ. સંજય મકિાણા

૩

ડૉ.કનુ િસાિા

૪

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

૧.વપય ૂષ ચાિડા ૨. વનલેશ િસાિા ૩. સ્નેિલતા ગામીત ૪. બળદે િ મોરી
૫. હકરીટ વત્રિેદી
૬. ધરમવસિંગ િસાિા
1. હિતેષ મોદી 2. ભીખાભાઈ દે સાઈ 3. અલ્પા કુિાહડયા, 4. પારસ ઓગચણયા
5. નીલાબા ઝાલા
1. જયદીપકુમાર એ. ચાિડા 2. વિષ્ણુકુમાર એમ. પરમાર 3. હિનાબિેન એસ.
કુરકુટીયા 4. કલ્પેશભાઈ એમ. સોલંકી
૧. શવમિલા પરાચલયા ૨. મુકેશ ડુગ
ં હરયાભીલ ૩. અવનલ તાવિયાડ ૪. રીન્કુ
દરજી ૫. મોહિત ચાિડા
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૦૬
૦૬
૦૫
૦૫

હકરીટ મેડા

૧

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

૨

ડૉ. સંજય મકિાણા

૩
ડૉ.કનુભાઈ િસાિા
એમ.એ. કક્ષાએ
૧
ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

૨

એમ.હફલ કક્ષાએ
૦૧

નીવતન ઢાઢોદરા

૦૧

1. ભરતભાઈ દે દારીયા 2. જમનાબિેન ચોયાભ 3. િહરભાઈ ગાવિત

૦૪

૧. અલ્પાબિેન મનુભાઈ તેલાિીયા ૨. અવશ્વનાબિેન જગદીશભાઈ ગાંગોડા
૩. કલ્પનાબિેન જાતરભાઈ િસાિા ૪. હક્રષ્ના બળદે િભાઈ ઠાકોર
૫. વત્રશલાકુમારી છીતુભાઈ ગામીત ૬. દીવપકાબિેન જાનુભાઈ ચૌધરી
૭. હદલીપભાઈ કાનાભાઈ જોગલ
૮. નીતાબિેન હકશનભાઈ ગાંવિત
૯. નીતેશકુમાર વિનોદભાઈ ગાવમત ૧૦. પારૂલબિેન જેઠાભાઈ ગામીત
૧૧. યશિંતકુમાર મિેશભાઈ રાઠોડ
૧૨. સંગીતાબિેન વશિાભાઈ ગામીત
૧૩. સેજલબિેન વતલકભાઈ સુિર
૧૪. િષભદકુમાર કમલેશભાઈ ગામીત
૧૫. હિનાબિેન લાછુભાઈ િળિી
૧૬. િેતલબિેન ચંદુભાઈ ચૌિાણ
૧. ઉદયભાઈ શામજીભાઈ ભોયે
૨. આનંદીબિેન શાંતારામભાઈ ગિળી
૩. કુંજલતાકુમારી જયંતીલાલ ચૌધરી
૪. ગીતાબિેન મનજીભાઈ િહરજન
૫. ત્જતેન્રભાઈ વિનુભાઈ િસાિા
૬. તારાબિેન દે િરામભાઈ ગાવિત
૭. ભાવિકાબિેન સુદરભાઈ
ં
િસાિા
૮. મંજુલાબિેન ઈતારામભાઈ ઠાકરે
૯. મેહલ
૧૦. રં જનાબિેન આવશષભાઈ િસાિા
ુ કુમાર પ્રતાપભાઈ િસાિા
૧૧. રાવધકાબેન ભરતભાઈ િસાિા
૧૨. િષાભબિેન અભેવસિંગભાઈ િસાિા
૧૩. િસનીબિેન મનીયાભાઈ અમલીયાર ૧૪. વિજીતાબિેન રાયવસિંગ િસાિા
૧૫. વિરે ન્રભાઈ ઝીણાભાઈ ગાંવિત
૧૬. વિશ્વાસભાઈ રવસકભાઈ િસાિા

પ્રા.મિેશ જાદિ

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કરે લ કાયસક્રમ (Collaboretions) : NIL
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગ પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

-

-

-

-

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૨૦ ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ નિા જોિાણ (Linkages) :
૧૨. એવપ્રલ ૨૦૨૦ ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : -૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) : --૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ / અન્ય સેિાઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧. ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

તારીખ

આપેલી ટેકવનકલ સેિાઓ / અન્ય સેિાઓ

િષભ ૨૦૨૦-૨૧ કાયભિાિક સવમવત, ઉચ્ચવશક્ષણ વિદ્યાસભા, પ્રકાશન સવમવત, ગ્રંથાલય
સવમવત, વિદ્યાથી ઉત્કષભ અને છાત્રાલય સવમવત, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ઓ.બી.સી. સલાિકાર સવમવત,

૨. પ્રા. મિેશ જાદિ

૨૦૨૦-૨૧

એન.એસ. એસ.

૩. ડૉ. કનુ િસાિા

૨૦૨૦-૨૧

એસ.સી./એસ.ટી સેલ, સભ્ય / IQAC સેલ વિભાગીય સભ્ય
પ્રશ્ન વનિારણ સવમવત સભ્ય/ સત્ય શોધક સવમવત સભ્ય/ IQAC ની
કામગીરી

૪. ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

૨૦૨૦-૨૧

IQAC ની કામગીરી
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૧૬

૧૬

૧૨.૩ સામાજજક ક્ષેત્રે / ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ
સિાય) : NIL
૧૩. એવપ્રલ ૨૦૨૦ ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR) ect.) : NIL
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકિી
નુંબર

તારીખ

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

ગામનાું નામ

૧.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

૧૬

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૨.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

પ્રા. મિેશ જાદિ

૧૬

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૩.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

ડૉ.સંજય મકિાણા

૨૪

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૪.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

ડૉ. કનુ િસાિા

૨૪

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૫.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

પ્રા.બળદે િ મોરી

૨૪

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૬.

લોકડાઉનનો સમયગાળો

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

૨૩

અિેિાલ માગભદશભન
(વિદ્યાથીઓનાં પોતાનાં ગામ)

૧૪.૨ અચભમખતા કાયસક્રમ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ

કાયસક્રમ/ વિષય

સ્ર્થળ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

૧.

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

૩૦-૦૯-૨૦૨૦

સંસ્થા પહરચય

અમદાિાદ

૨૦

૨.

પ્રા. મિેશ જાદિ

૩૦-૦૯-૨૦૨૦

કાંતણ અને ખાદી

અમદાિાદ

૨૦

૩.

ડૉ.સંજય મકિાણા

૦૪-૦૮-૨૦૨૦

સંસ્થા પહરચય

રાંધેજા

૩૮

૪.

ડૉ. કનુ િસાિા

૦૮-૧૦-૨૦૨૦

સાદગી અને ગાંધીવિચાર

સાદરા

૧૦૦

૧૪.૩ ઉદ્યોગ : ---૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : -૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
ક્રમ

૧.

તારીખ

કાયસક્રમ

૧૧-૦૭-૨૦૨૦ િસવત વશક્ષણ દ્વારા
િસવત વનયંત્રણ
અને િૈવશ્વક
મિામારી

આયોજક
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

55

સ્ર્થળ
સાદરા
(ઑનલાઈન)

જોિાયેલ

વિદ્યાર્થી

અધ્યાપક

સુંખ્યા

ડૉ. કનુભાઈ
િસાિા
ડૉ. ધ્િવનલ
પારે ખ

૮૪

ક્રમ

તારીખ

કાયસક્રમ

આયોજક

સ્ર્થળ

જોિાયેલ

વિદ્યાર્થી

અધ્યાપક

સુંખ્યા

૨.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

િસવત િધારાની
પયાભિરણ પર
અસર

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

સાદરા
(ઑનલાઈન)

-

૮૪

૩.

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

િસવત િધારાની
આરોગ્ય પર અસર

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

સાદરા
(ઑનલાઈન)

-

૮૪

૪

૧૮-૦૭-૨૦૨૦

કોરોનાની
મિામારીમાં
એન.એસ.એસ.ના
સ્િયં સેિકોની
મિત્િની ભ ૂવમકા

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

સાદરા
(ઑનલાઈન)

ડૉ. કનુભાઈ
િસાિા
ડૉ. ધ્િવનલ
પારે ખ

૮૪

૫

૦૮-૦૯-૨૦૨૦

સાક્ષરતા અને
ગાંધી વિચાર

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

સાદરા
(ઑનલાઈન)

-

૮૪

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા
અને આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

સાદરા
(ઑનલાઈન)

-

૦૯-૦૯-૨૦૨૦

રોગપ્રવતકારક
શક્ક્ત િધારાની
વ્ય ૂિરચના કોવિડ-૧૯

૮૪

ડૉ. કનુભાઈ
િસાિા

૮૪

૬

૭

ગુજરાત રાજ્ય કાન ૂની સેિા
સાદરા
૦૨-૧૦-૨૦૨૦ મિાત્મા ગાંધીજીના
મધ્યસ્થતા વિશેના
સતા મંડળ અમદાિાદ તથા
(ઑનલાઈન)
વિચારો
ત્જલ્લા કાન ૂની સેિા સત્તા મંડળ
ગાંધીનગર સંયક્ુ ત ઉપક્રમે

૮

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

સરદાર
િલ્લભભાઈ પટેલ
– સફળ નેત ૃત્િની
પ્રેરણામ ૂવતિ

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

સાદરા
(ઑનલાઈન)

ડૉ. કનુભાઈ
િસાિા

૮૪

૯

૦૧-૧૨-૨૦૨૦

એઇડ્સ વિશે
જાગૃવત

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

સાદરા
(ઑનલાઈન)

-

૮૪

૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : NIL
૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET / SLET, GATE, CAT, IAS / IPS ect State PSSC, UPSA
અન્ય
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

JRF /

TAT-1 TAT-2 TET-1 TET-2 SET SLET GATE CAT PSSC GSET

NET
૧. કલ્યાણભાઈ રામાભાઈ

JRF

-

-

-

-

દે સાઈ
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-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિઓ :
૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

રજજ.નુંબર

વિદ્યાર્થીન ું નામ

જાવત

વશષ્યવ ૃવત્તની રકમ

૧.
૨.
૩.

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : --૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
No
1

Student Name
નીલેશભાઈ એલ. િસાિા

Name of Research
fellowship
JRF

Duration of
fellowship

Funding agency

૧-૪-૨૦થી

UGC
Rs. 3,72,000

૩૧-૩-૨૧
2

JRF

ભીખાભાઈ િી. દે સાઈ

૧-૪-૨૦ થી
૩૧-૩-૨૧

UGC
Rs. 2,88,000

Total
૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (ON Campus Placement) વિિરણ : Nil
૧૫.૨ પહરસર બિાર વનયક્ક્ત (OF Campus Placement) વિિરણ : Nil
૧૫.૩ વિભાગમાું ર્થયેલ કાયસક્રમો :
ક્રમ
૧.

તારીખ
૧૪-૦૬-૨૦૨૦

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમના અધ્યક્ષ

કાયસક્રમન ું
સુંિાલન

આભારદશસન

વિદ્યાર્થી
સુંખ્યા

આંતરરાષ્રીય
પહરસંિાદ – भारतीय
साहित्य पर मिात्मा
गााँधी का प्रभाव
(online)

ડૉ. અનાવમક શાિ

ડૉ. ઉષા
ઉપાધ્યાય

પ્રા. મિેશ
જાદિ

૭૫
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: भाषा-साहित्य

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

૨.

વિભાગન ું નામ

: हििंदी विभाग, म.दे . समाजसेिा सिंकुल, गज
ू रात विद्यापीठ, अिमदाबाद

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
प्रो. राम गोपाल ससिंि

ससनियर प्रोफेसर एििं अध्यक्ष.
हििंदी विभाग एििं

राजभाषा अधिकारी, गू. वि.

एम.ए., एम. फफल., पीएच.डी.,
अिि
ु ाद डडप्लोमा
૨.

प्रो. जशििंतभाई डी. पिंड्या

सीनियर प्रोफेसर, हििंदी विभाग
एििं डीि, भाषाएँ, गू. वि.

एम.ए., एम. फफल., पीएच.डी.
૩.

डॉ. ज्योनत डी. लाम्बा

एसोससएट प्रोफेसर, हििंदी विभाग
एम.ए., पीएच.डी.

૪.

डॉ. गायत्रीदत्त मेिता, एसोससएट प्रोफेसर
एम.ए., एम. फफल., पीएच.डी.

म.दे .समाजसेिा सिंकुल (सादरा)
૫.

डॉ. शसश पिंजाबी, एसोससएट प्रोफेसर
एम.ए., एम. फफल., पीएच.डी.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
M.A. Sem.1- HIN-104, EC-101
M.A. Sem.2- HIN-204, EC-201
M.A. Sem.3- HIN-303, EC-301
M.A. Sem.4- HIN-403, EC-401
PGTH, Sem-1-101, 102, 103, 104
PGTH, Sem-2 201, 202, 203, 204
PGFH, Sem-1 101, 102, 103, 104, 105
PGFH, Sem-2 201, 202, 203, 204, 205
2 credit Course राजभाषा हििंदी और अिुिाद
2 credit Course अिुिाद ससद्िािंत और अिप्र
ु योग
M.A. Sem.1- HIN-102, 103, EC-102
M.A. Sem.2- HIN-202, 203, EC-202
M.A. Sem.3- HIN-301, 302, EC-302
M.A. Sem.4- HIN-402, 404, EC-402

M.A. Sem.1- HIN-101, 104
M.A. Sem.2- HIN-201, 204
M.A. Sem.3- HIN-301, 303, 304
M.A. Sem.4- HIN-401, 403, 404
PGFH, Sem-1 101
PGFH, Sem-2 201
प्रत्येक गरु
ु िार को म.दे . समाजसेिा सिंकुल, राँिेजा जाकर
सामान्य हििंदी की कक्षाएँ लीिं।
B.A., HIN-103, 302, 505, 402, 403, 605, Compl.-103,
Sem-1, Compl.-103, Sem-2
B.A., HIN-301, 502, 503, 401, 602, 603,

म.दे .समाजसेिा सिंकुल (सादरा)
6.

डॉ. गेलजीभाई भाहटया, सिा. प्रोफेसर,
एम.ए., एम. फफल., पीएच.डी.

B.A., HIN-101, 303, 501, 504, 202, 404, 601, 604 (EC)

म.दे .समाजसेिा सिंकुल (सादरा)

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
बी.ए.-20, एम.ए. -14

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક

बी.ए.-16, एम.ए. -11
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૦

૦૬

૧૬

અનસ ૂચિત
જાવત
-

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૩

૦૯

૧૧

-

૧૧

-

-

-

૧૧

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

-

૦૧

-

૦૧

-

-

-

૦૧

૪.

પીએચ.ડી.(इस वर्ष
कोई नया प्रवेश नि ीं
िुआ।)
अनव
ु ाद में पी.जी.
डिप्लोमा
प्रयोजनमल
ू क हिींद
में पी.जी. डिप्लोमा

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૦૫

૦૩

૦૮

-

૦૭

-

-

૦૧

૦૮

-

૦૯

૦૯

-

૦૭

-

-

૦૨

૦૯

૫.
6.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૦૬

અન્ય
પછાતિગસ
૦૯

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય

કલ

૦૧

૧૬

૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી : -

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : ----

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
दस जगि व्याख्यान

વિષય

राजभार्ा, अनव
ु ाद, आहद

તારીખ

૧.

प्रो. राम गोपाल ससींि

૨.

प्रो. जशवींतभाई िी.पींड्या

छि जगि व्याख्यान

हिींद साहित्य

ऑन

2020-2021

3.

िॉ. गेलजी भाहिया

चार जगि व्याख्यान

हिींद साहित्य

ऑन

2020-2021

ऑन लाइन/ऑफ लाइन
लाइन/ऑफ लाइन
लाइन/ऑफ लाइन

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ
प्रो. राम गोपाल ससींि

2020-2021

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

(1) श्री सरु तनभाई वसावा (2) श्री घनश्याम धरजजया (3) रमेशभाई
वसावा (4) द पककुमार वेगडा (5) ववजय शॉ (6) अरववींद किाररया
(7) मिें द्रभाई वसावा

2.

૩.

प्रो. जसवींतभाई िी. पींड्या

(1) ननलेशकुमार गासमत (2) लक्ष्मीबेन जादव (3) नरे शभाई जोशी

(4) जशाभाई रीं गपरा (5) धमेंद्रकुमार वसावा (6) वचनाराम काबावत
िॉ. शसश पींजाबी

(7) हदल पकुमार गावीत

(1)प्रीनत पाींिे (2) अजश्वन बारै या (3) सींगीता यादव
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ક્રમ

4.

અધ્યાપકન ું નામ

िॉ. गेलजी भाहिया

1.

प्रो. राम गोपाल ससींि

2.

िॉ. गेलजी भाहिया

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

(1)ननलेश पिे ल (2) बीजूभाई मकवाणा (3) चाींगाभाई काग
એમ.હફલ. કક્ષાએ

ननकींु ज कुमार चौधर
रूरसींग जीडिया

અનુસ્નાતક કક્ષાએ

1.

प्रो. राम गोपाल ससींि

(1)सुनीता गामीत (2) िेननयल ठें गल (3) रमणभाई गवल

2.

प्रो. जशवींतभाई िी.पींड्या

(1)कुशबा वसावा (2) वप्रयींका गासमत (3) दशषना वसावा (4) योिान

3.

िॉ. ज्योनत िी. लाम्बा

(1)लता गामीत, (2) महिमा पवार (3) मनोजकुमार बाररया (4) वप्रयींका

૧૦.

(4) रुक्मणीबेन पािवी
गामीत

भोये (5) प्रनतमा गामीत (6) काजल बागल
ु

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations ): ---

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોધન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ:
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

--



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

--



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

--

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



૧૩.

આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : -ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) : --

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/: -૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : कोरोना के कारण कोई नि ीं

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : कोरोना के कारण कोई नि ीं

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : कोरोना के कारण कोई नि ीं

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી: कोरोना के कारण कोई नि ीं

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : कोरोना के कारण कोई नि ीं

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : कोरोना के कारण कोई नि ीं
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૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -NET

-

SET

-

GATE

-

CAT

-

IAS

-

IPS

-

PSSC

-

UPSA

-

-

અન્ય

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : कोरोना के कारण कोई

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : विभाग के पास इस सिंबिंि में कोई जािकारी ििीिं।

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

नि ीं

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત विभाग के पास इस सिंबिंि में कोई जािकारी ििीिं।
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.
વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) : विभाग के पास इस सिंबि
िं में
कोई जािकारी ििीिं।
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ विभाग के पास इस
सिंबि
िं में कोई जािकारी ििीिं।
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
सिंबि
िं में कोई जािकारी ििीिं।
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विभाग के पास इस

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

Languages

૨.

વિભાગન ું નામ

:

English

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
૧.

Dr. Atulkumar M. Parmar
Asst. Professor, Ph.D.

૨.

Dr. Amarendra Pandey
Asst. Professor, Ph.D.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
BA Semesters – 1, 3 and 5
CC – 301— Comp. English
MJRENG – 505 Literary Criticism
MA Sem 1 and 3
ENG – 105 – Literary Criticism and Theory – I
Eng 303: Research Methodology
ENG – 305 – American Literature
MBA Sem 1
Business Communication
BA Semesters – 2, 4 and 6
CC – 201-- Comp. English
CC – 401-- Comp. English
MJRENG – 601 – Modern Age
MJRENG – 603 – Postcolonial Literature
MA Sem 2 and 4
ENG – 403 African Literature
ENG – 410 Dissertation
BA Semesters – 1, 3 and 5
MJRENG 301: Study of Genre: Poetry
MJRENG 501: Victorian Age
MA Semesters 1 and 3
ENG 101: History of British Literature: 1550 CE – 1790
CE
ENG 102: Gandhi in English – I (Food, Culture,
Nationalism)
ENG 302: Gandhi in English –III (Colonization,
Decolonization, and Swaraj)
ENG 303: Research Methodology
BA Semesters – 2, 4 and 6
MJRENG 201: Study of Genre: Prose
MJRENG – 604 Travel Writing
MA Semesters 2 and 4
ENG – 202 Gandhi in English - II )Engaging with
Gandhi's Non-violence)
ENG – 402 Gandhi in English - IV (Engaging with
Satyagraha)
ENG – 404 Latin American Literature
ENG – 410 Dissertation
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૪.

BA Semesters – 1, 3 and 5
MJRENG- 101 Introduction to Literary Studies
MJRENG- 302 Jacobean to Restoration Age
MJRENG- 502 Indian English Literature
MA Semesters 1 and 3
ENG 301 History of British Literature: Modern Age
Eng 303: Research Methodology
BA Semesters – 2, 4 and 6
MJRENG- 202 Elizabethan Age
MJRENG 401 Study of Genres: Drama
MJRENG 602 World Classics in Translation
MA Semesters 2 and 4
ENG 204 Post Independence Indian Writing in English
ENG 401 Women’s Writing
ENG 410 – Dissertation

Dr. Divyeshkumar D. Bhatt,
Asst. Professor, Ph.D.

૩.

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

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

(અ)

32/ 06
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/
અનુસ્નાતક) :

29/06

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

00

૦૩

૨૯

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૬

૧૩

૨૯

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૧

૦૫

૦૬

૦૧

૦૨

૦૨

00

૦૧

૦૬

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.
ક્રમ

૦૪

૦૮

૧૪

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની
માહિતી :
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. Bharat Mehta
Dr. Rajan Barrett
Prof. Nimisha Shukla
Prof. Deeptha Achar
Dr. Subair Kalathil

Gujarati
English
Economics
English
English
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5 October, 2020
24 November, 2020
25 November, 2020
22 December, 2020
17 March, 2021

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

૬.
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

1.

Prof. Bharat Mehta

2.

Dr. Rajan Barrett

3.

Prof. Nimisha Shukla

4.

Prof. Deeptha Achar

5.

Dr. Subair Kalathil

વિષય

તારીખ

Exploring Social, Cultural and
Political Context of Rabindranath
Tagore’s Gora
Contextualizing John Ruskin’s Unto
This Last
Exploring the Economic
Background and Contemporary
Relevance of John Ruskin’s Unto
This Last
Exploring Ashis Nandy’s The
Intimate Enemy
Introduction to Feminism

05 October, 2020

24 November, 2020
25 November, 2020

22 December, 2020
17 March, 2021

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

1.

Atulkumar M. Parmar

2.

Amarendra Pandey

3.

Divyeshkumar Bhatt

4.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

One-Day Symposium on
Dr. Bhimrao. R. Ambedkar’s
Waiting for Visa Organized at
Institute of Language Studies
and Applied Social Sciences,
Vallabh Vidyanagar
Celebrating Gandhi at 150,
Atmiya University
Rajkot

“Can Education
Empower Dalits
Socially?: A Reading of
Waiting for Visa”

15 June, 2020

Revisiting Nai Talim :
Opportunities and
Challenges

1 October,
2020

મિાત્મા ગાંધીનુ ં

02 October,
2020

Smt. RM Prajapati Arts
College, Satlasana
Government Science College,
Idar

વશક્ષણદશભન
મિાત્મા ગાંધીનુ ં ભાષાવિષયક ચચિંતન

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

03 October,
2020

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ -એમ.હફલ કક્ષાએ -અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

Atulkumar Parmar

2.

Amarendra Pandey

3.

Divyeshkumar Bhatt

1. Karsanbhai V. Chauhan 2. Meghna M. Solanki
3. Shitalben S. Vasava 4. Sanjay D. Vasava
1. Kajalben Mukeshbhai Olakiya 2. Mukeshbhai Arjanbhai Rabari
3. Rana Panchabhai Vaghela
1. Kishanbhai Du. Bhil 2. Priyankaben Vasava
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
3. Umeshbhai Vasava 4. Sejalben Chaudhry

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન(Research) માટે મેળિેલ રકમ:
-

૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટૅક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

:

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટૅક્ક્નકલ સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : ----

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : Covid 19 Pandemic caused suspension of all this activities. Instead provided
guidance to the Sem I English students regarding the Village Survey based on the
Socioeconomic Conditions during the Covid Lockdown period of their village localities.
Students submitted reports based on their studies.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : ----

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : ---

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

-

વ ૃક્ષારોપણ કાયસક્રમ – June- July 2020

-

િસવત સપ્તાિન ું આયોજન 11/07/2020 to 17/07/2020

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :

૧૪.૭

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

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

1 (JRF)

-

-

-

-

-

-

-
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અન્ય
-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

1

૧૪.૯

Rana Panchabhai Vaghela

National

Received Junior Research
Fellowship

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of. Organization
Visited)

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students Participated)
-

(No. of. Student Placement)
-

-

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
S.No.
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ
-
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૧.

વિદ્યાકીય શાખાન ું નામ :

સામાજજક વિજ્ઞાન

૨.

વિભાગન ું નામ

ગ્રામઅર્થસશાસ્ત્ર

૩.

:

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
૧.

પ્રા. નશેમન બંદૂકિાલા
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૨.

પ્રા. કૈ લાસ ભોયે
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૩.

પ્રા. ધારા િઘાહડયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૪.

પ્રા. નરે શ ચૌિાણ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૫.

પ્રા. મંજુલા ડાભી
સિ-પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
MJRECN-૩૦૧ સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર ૨
MJRECN-૫૦૩ વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસનુ ં અથભશાસ્ત્ર
MJRECN-૫૦૫ સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર
MJRECN-૬૦૪ સંશોધન પ્રકલ્પ
CCECN ૨૦૪ ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય
MJRECN ૩૦૧ સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર ૨
MJRECN ૪૦૨ જાિેર અથભવિધાન
MJRECN ૬૦૧ આંતરરાષ્રીય અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો
MJRECN ૬૦૫A અથભશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ
305 સંશોધન પ્રકલ્પ
302 ભારતીય અથભરચના-1
303 B સિકારનુ ં અથભશાસ્ત્ર
501 કૃવષ અથભશાસ્ત્ર-2
504 ગુજરાતનુ ં અથભતત્ર
ં
505 સંશોધન પ્રકલ્પ
cc-204 ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય (2)
202 સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-1 (2)
401 ભારતીય અથભરચના - 2
403 સંશોધનની સૈદ્ધાંવતક રૂપરે ખા
605 ગ્રામ અથભશાસ્ત્ર પહરચય
305 સંશોધન પ્રકલ્પ
MJRECN-101 એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર 1
MJRECN-303 પવિમી આવથિક વ્યિસ્થા
MJRECN-502 અથભશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્ર
MJRECN-505 સંશોધન પ્રકલ્પ
MJRECN-201 એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર 2
MJRECN-403 સંશોધનની સૈદ્ધાંવતક રૂપરે ખા
MJRECN-404 કૃવષ અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો
MJRECN-603 વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાંતો
પાઠયક્રમ-૪ વિકાસના માપદંડો અને રાષ્રીય આિક
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર
ભારતીય આવથિક નીવત
ગ્રામ અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો
સ્િાસ્્યનુ ં અથભશાસ્ત્ર
સામાત્જક વિજ્ઞાનમાં સંશોધન પદ્ધવત
સંશોધન પ્રકલ્પ
પાઠયક્રમ: ૨: સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર -૧
પાઠયક્રમ: ૫.૨: બેંહકિંગ વ્યિસ્થાપન
પાઠયક્રમ: ૧૪: જાિેર અથભશાસ્ત્ર
પાઠયક્રમ: ૧૫: સંશોધન પ્રકલ્પ
પાઠયક્રમ: ૭: સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-2
પાઠયક્રમ: ૯: આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાંત
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૬.

પ્રા. વનવમષા શુક્લ

૭.

પ્રા. િસમુખ દે સાઇ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
પાઠયક્રમ: ૧૦.૨ : બેંહકિંગ વ્યિસ્થાપન – ૨
પાઠયક્રમ: ૧૯.૨: શ્રમનુ ં અથભશાસ્ત્ર
પાઠયક્રમ: ૨૦.૨: ભારતમાં વશક્ષણનીવત અને પ્રભાિ
ગાંધીના આવથિક વિચાર
પયાભિરણીય અથભશાસ્ત્ર
કુદરતી સંસાધનોનુ ં અથભશાસ્ત્ર
સંશોધન પ્રકલ્પ
અથભશાસ્ત્રમાંપહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ - 1
અથભશાસ્ત્રમાંપહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ - 2
સિકારનુ ં વ્યિસ્થાપન,
આંતરરાષ્રીય વ્યાપાર અને નાણા
સંશોધન પ્રકલ્પ.

પ્રાધ્યાપક

પ્રાધ્યાપક
વિભાગીય અધ્યક્ષ
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા સ્નાતક: ૩૩, અનુસ્નાતક : ૩૫
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા:
સ્નાતક : ૨૯, અનુસ્નાતક : ૩૨

(બ)
ક્ર
મ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨૧

૧૨

૩૩

૨.

૧૬

૧૯

૩૫

૩.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૫.

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

અન્ય

કલ

-

૦૨

૩૩

૦૫

૨૬

૦૩

-

૦૧

૩૫

૦૩

૦૯

૧૯

કોવિડ 19ની મિામારીના કારણે નિો પ્રિેશ થયો નથી..

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની
માહિતી :

ક્રમ

૬.

તજજ્ઞન ું નામ

વિષય
એડજક્ટ
ં પ્રોફેસર મુલાકાતી અધ્યાપક વનયતકાલીન અધ્યાપક વનમંવત્રત તજજ્ઞ -

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો : --68

તારીખ

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રા. નશેમન બંદૂકિાલા

૨.

,,

૩

,,

૪.

પ્રા. કૈ લાસ ભોયે

૫.

પ્રા. ધારા િઘાહડયા

૬.
૭.

,,
પ્રા. મંજુલા ડાભી

૮.

,,

૯.

,,

૧૦.
૧૧.

,,
પ્રા. િસમુખ દે સાઇ

૧૨.

,,

૧૩.

,,

૧૪.

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

Ph.D. course work

Micro Economics

૦૧-૦૮-૨૦૨૦

Ph.D. course work

Micro Economics

૨૯-૦૮-૨૦૨૦

Understanding some

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

UGC HRDC Gujarat
University

ગાંધી જયંતી,
આર્ટભ સ એન્ડ કૉમસભ કૉલેજ,
ખેરાલુ.
પીએચ.ડી. કોસભિકભ
પીએચ.ડી. કોસભિકભ
વિદ્યાભિન ગોવિિંદરામ સાકહરયા
ુ .
વશક્ષક મિાવિદ્યાલય, ઉદે પર
યુએનઆઇ રસ્ટ સ ૂરજબા મહિલા
આર્ટભ સ કૉલેજ, નહડયાદ
ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ
કાયભશાળા, ઑનલાઈન.
અથભશાસ્ત્ર વિભાગ, સી. યુ. શાિ
વિશ્વ વિદ્યાલય, િઢિાણ.
સુરેન્રનગર અને આઈ એસ એમ
પટણા, ચબિાર
ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન, અમદાિાદ.
ઑનલાઈન વ્યાખ્યાન
સિકાર સ્તાિ, સરકારી આટભ સ
એન્ડ કોમસભ કોલેજ,
જાદર(સાબરકાંઠા)
મિાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન,
અમદાિાદ.
ગાંધીની ૧૫૧મી જન્મજયંતી
સરકારી વિવનયન અને િાચણજ્ય
કૉલેજ, ખેરગામ.
યુ.ટી.એસ.મહિલા આર્ટભ સ કૉલેજ,
નહડયાદ.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
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commonly used terms

ગાંધીના આવથિક વિચારો

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

સિભસામાન્ય વિરુદ્ધ
આંવશક સમતુલા
ગ્રામવિકાસના પડકારો
અને વિકલ્પો
સમાિેશી વિકાસનાં
આયામ

૦૬-૦૮-૨૦૨૦

આવથિક વિકાસનુ ં લક્ષ્ય

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

કોરોના
મિામારીની િંચચતો
ઉપરની અસરો

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

ગુજરાતમાં ખેતમજૂરોનો
આવથિક સંદભભ

૦૬-૧૦-૨૦૨૦

સિકારી ડેરી પ્રવ ૃવત્ત

૦૫-૧૦-૨૦૨૦

ડેરી ઉદ્યોગના શ્રવમકો

૦૭-૧૦-૨૦૨૦

ગાંધીજી અને
ગ્રામસ્િરાજ

૧૦-૧૦-૨૦૨૦

ભારતની િતભમાન
આવથિક ક્સ્થવત

૧૬-૦૩-૨૦૨૧

૨૭-૦૮-૨૦૨૦
૦૭-૧૨-૨૦૨૦

૯.

વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

૧.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રા. મંજુલા લક્ષ્મણ ડાભી

૨.

પ્રા. વનવમષા શુક્લ

૩.

પ્રા. િસમુખ દે સાઇ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએિ.િી. કક્ષાએ

(૧) શ્રી પ ૂજા મોદી (૨) શ્રી પંકજ પટેલ (૩) શ્રી વિપુલ ગાવમત
(૪) શ્રી દે િેન્ર સોલંકી (૫) શ્રી સંજય પરમાર (૬) શ્રી હદ્તી પ્રજાપવત
(૧) શ્રી તેજસ સોલંકી (૨) શ્રી વપ્રયંકા સથિારા (૩) શ્રી મિેન્ર િાઘેલા
(૪) શ્રી જયેશ નરોલા (૫) શ્રી શોભના મેનીવનય (૬) શ્રી હકિંજસ
ચુડાસમા (૭) શ્રી પ્રફુલ ગામીત (૮) શ્રી ભારતી ઝાપહડયા
(૧) શ્રી સોનલ ઝાપહડયા (૨) શ્રી જીિરાજ ઝાપહડયા (૩) શ્રી હિરલ
વમસ્ત્રી (૪) શ્રી આશા શુક્લ (૫) શ્રી ભ ૂપત રબારી (૬) શ્રી ધીરાભાઈ
બામણીયા (૭) શ્રી સ્નેિા સોલંકી

એમ.હફલ કક્ષાએ
૧

નરે શ ચૌિાણ

(૧) શ્રી ભાિના પરમાર (૨) શ્રી ધ્રુવિલ શાિ (૩) શ્રી આવશષ મછાર

અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

નશેમન બંદૂકિાલા

(૧) શ્રી કવપલકુમાર લચલતભાઈ ભાસ્કર (૨) શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ સોનુભાઈ
ગામીત (૩) શ્રી દીવપકાબિેન મીરાજીભાઈ ગામીત (૪) શ્રી વપ્રયંકાબિેન
જીતેશભાઈ ચૌધરી (૫) શ્રી મીનાબિેન ગુલાબભાઈ ગાયકિાડ
(૬) શ્રી મેહલ
ુ કુમાર રમેશભાઈ િાઢેર (૭) શ્રી રિેવમતભાઈ ચતુરભાઈ
િસાિા (૭) શ્રી વિશાલકુમાર મંગલભાઈ સોલંકી (૮) શ્રી વસલાસભાઈ
જગદીશભાઈ ગામીત (૯) શ્રી િેતલ િરીશભાઈ બથિાર

૨.

કૈ લાસ ભોયે

૩.

ધારા િઘાહિયા

૪

નરે શ િૌિાણ

(૧) શ્રી આશાબિેન વિનુભાઇ જીહડયા (૨) શ્રી જતીનભાઇ માલજીભાઇ
ગામીત (૩) શ્રી હદપીકાબિેન માિદુભાઇ રાઉત (૪) શ્રી વપ્રયંકાબિેન
છનાભાઇ ચૌધરી (૫) શ્રી માટીનકુમાર ફૂલજીભાઇ ગામીત
(૬) શ્રી મુસ્કાનબિેન દશરથભાઇ િસાિા (૭) શ્રી રવિન્રભાઇ
મુરલીભાઇ ગાવિત (૮) શ્રી રીનાબિેન કમલેશભાઇ ચારે લ
(૯) શ્રી સતીષભાઇ આટીયાભાઇ ગામીત (૧૦) શ્રી િવનિશાબિેન
િરે શભાઇ િસાિા
(૧) શ્રી શીલા સોમાભાઈ રાઠિા (૨) શ્રી દક્ષા પ્રતાપભાઈ ગાવમત
(૩) શ્રી ગાયત્રીબિેન ભાનુદાસભાઈ િસાિા (૪) શ્રી મયંક રમેશભાઈ
ભોયે (૫) શ્રી અશોક અજુ ભનભાઈ પ્રજાપવત (૬) સ્નેિલ લાલજીભાઈ
ચૌધરી (૭) શ્રી મીના િાલજીભાઈ ડામોર (૮) શ્રી રાહલ
ુ અવનલભાઈ
પિાર (૯) શ્રી વપ્રયંકા હકરણભાઈ િળિી (૧૦) શ્રી રમેશ નારણભાઈ
િેણ
(૧) શ્રી અલકાબિેન કાળાભાઈ પરમાર (૨) શ્રી હક્રષ્નાકુમારી
િનરાજભાઈ પટેલ (૩) શ્રી તેજલબિેન બારકીયાભાઈ ગામીત (૪) શ્રી
મમતા જસિંતભાઈ પરમાર (૫) શ્રી વનવતક્ષાબિેન શૈલેષભાઈ િળિી

૫.

મુંજલા િાભી

૬.

વનવમષા શક્લ

૭.

િસમખ દે સાઇ

(૧) શ્રી અચભનાબિેન મોતીરામભાઈ માિલા (૨) શ્રી ત ૃપ્્તબિેન
શંકરભાઈ િસાિા (૩) શ્રી કુંજીસ્થલાબિેન યુિરાજભાઈ પાડિી (૪) શ્રી
હદવ્યેશભાઈ વશિરામભાઈ ગાવિત (૫) ભાિેશ િરે શભાઈ મારૂ
શ્રી અમરભાઈ લક્ષુભાઈ માિલા
શ્રી અવમતભાઈ અજુ ભનભાઈ પટેલ
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ………..Nil…………

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :
………..Nil…………

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ : ………..Nil…………
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

-

અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)




વશચબર વનયમાિલી પુક્સ્તકા, સિલેખક : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રકાશન, અમદાિાદ.
Concept note : Gram Swaraj and Rural Heritage: Exploring Sustainable Rural Development: Oriental Studies and Heritage Management Resource Centre Gujarat Vidyapith.
Rural Heritage Fellowship programme : Oriental Studies and Heritage Management



:

Resource Centre Gujarat Vidyapith. પરામશભન

૧૨.૩



IQAC ; NAAC 2020-21: criteria-2: સવમવત સભ્ય



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજજ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) : ………..Nil…………


આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

મંજુલા લક્ષ્મણ ડાભી : ભારતીય પ્રોદ્યોચગકી સંસ્થાન દ્વારા સ્િયં ઑનલાઈન કૉસભ િેઠળ
બૌદ્ધદ્ધક કાયભક્ષમતા પાઠયક્રમના ૧૦ મોડય ૂલનો ગુજરાતીમાં અનુિાદ.

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : ………..Nil…………

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
કોવિડ 19ના કારણે ગ્રામજીિનપદયાત્રા તેનાં મ ૂળ સ્િરૂપે યોજિાના સ્થાને તેન ુ ં સ્િરૂપ બદલાયુ ં
િતુ.ં પ્રત્યેક વિદ્યાથીએ તેના ગામ/મિોલ્લામાં કોવિડ 19નાં કારણે જીિનયાપન પર પડેલી અસર
અંગે માહિતી એકવત્રત કરીને વિભાગને લેચખત રજૂઆત મોકલી આપી િતી.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :

online અચભમુખતા કાયભક્રમ
૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
કોવિડ 19ના કારણે વિદ્યાકીય િષભમાં ઉદ્યોગકાયભમાંથી મુક્ક્ત (Exemption) અપાઈ િતી.
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : ………..Nil…………

૧૪.૫

NSSના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : -- ………..Nil…………

૧૪.૬

NSSના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : -- ………..Nil…………

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : ………..Nil…………
NET

-

૧૪.૮

SET

-

GATE

-

CAT

IAS

-

-

IPS

-

PSSC

-

UPSA

-

અન્ય

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : --

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

………..Nil…………
૧૪.૯

………..Nil…………

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

૦૧
-

૫૦૦૦
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૧૦૮
૨.
અનુસ્નાતક
૭૩
૩.
એમ.હફલ.
………..Nil…………
૪.
પીએચ.ડી.
………..Nil…………
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
-૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૦૪
-૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
UGC- ૦૨

૧૫.

………..Nil…………

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૨, ૪૧, ૨૦૦
૮, ૬૫, ૦૦૦
………..Nil…………
………..Nil…………
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-૨૪,૦૦૦
-૭,૦૮,૦૦૦

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) : ૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : --૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ---
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: સામાત્જક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
૧.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર
પીએચ.ડી.

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
ડીન અને પ્રોફેસર
પીએચ.ડી.

૩.

ડૉ.રાજેન્ર જોષી
પ્રોફેસર
પીએચ.ડી.

૪.

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી
સિપ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સત્ર-૧ અને ૩
.HIS-૧૩૦૪ : ભારતમાં ઈસ્ટ ઇન્ન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના
અને દૃઢીકરણ (૧૭૫૭-૧૮૫૮)
EC-૩૩૦૧ : ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (૧૭૭૩-૧૯૧૯)
EC-૩૩૦૭ : પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ-૧
HIS-૩૩૦૧ : ઇવતિાસના સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
સત્ર-૨ અને ૪
HIS-૨૩૦૪ : પ્રિાસનમાં ઇવતિાસનો વિવનયોગ
EC-૪૩૦૧ : ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (૧૯૧૯-૧૯૫૦)
EC-૪૩૦૭ : પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ-૨
સત્ર-૧ અને ૩
HIS-૧૩૦૧ : ઇવતિાસનુ ં તત્િજ્ઞાન અને પાિાત્ય ઇવતિાસ લેખન
પરં પરા
.HIS-૧૩૦૩ : આધુવનક વિશ્વનો ઇવતિાસ (૧૮૭૦-૧૯૪૫)
.EC -૩૩૦૫ : ભારતીય અચભલેખવિદ્યા
સત્ર-૨ અને ૪
HIS-૨૩૦૧ : પૌિાભત્ય પરં પરામાં ઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લેખન
HIS-૨૩૦૨ : સાંપ્રત વિશ્વનો ઇવતિાસ (૧૯૪૫-૨૦૦૦)
EC -૪૩૦૫ : ભારતીય અચભલેખવિદ્યા - ૨
સત્ર-૧,૩ અને ૫
MJR – HIS : 302 ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૩૦૪ સુધી)
MJR – HIS : 502 ગુજરાતનો ઇવતિાસ (૧૫૭૩-૧૮૫૭)
MJR - HIS- EC : 507 ભારતનો સામાત્જક અને સાંસ્કૃવતક ઇવતિાસ
(૧૩મી સદીથી ૧૯૫૦ સુધી)
4. CC-302 B : જગતની અગ્રગણ્ય સભ્યતાઓ
સત્ર-૨, ૪ અને ૬
MJR – HIS-૪૦૨ :ગુજરાતનો ઇવતિાસ (૧૩૦૪-૧૫૭૩)
MJR - HIS- EC-૪૦૬ : ભારતનો સામાત્જક અને સાંસ્કૃવતક ઇવતિાસ
(૧૨મી સદી સુધી)
MJR – HIS-૬૦૨ : ગુજરાતનો ઇવતિાસ (૧૮૫૭-૧૯૬૦)
CBCS-HIS-UG-03 : સંગ્રિાલય વિદ્યાનો પહરચય
સત્ર-૧ અને ૩
HIS-૧૩૦૩ : અમદાિાદનો ઇવતિાસ
HIS- ૧૩૦૫ : ભારતમાં આઝાદીની ચળિળોનો ઇવતિાસ
(૧૮૫૭ - ૧૯૧૯)
EC-૩૩૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (૧૮૫૦-૧૯૪૭)-૧
૪. CBCS-GE-HIS-P-01 : આધુવનક વિચારધારાઓ
સત્ર-૨ અને ૪
HIS-૨૩૦૫ : ભારતમાં આઝાદીની ચળિળોનો ઇવતિાસ
(૧૯૧૯-૧૯૪૭)
EC-૪૩૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (૧૮૫૦-૧૯૪૭) -૨
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૫.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી
અમમીયા કાદરી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૭.

ડૉ.. મોતી દે વ ુ ં
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
HIS-૨૩૦૩: િીસમી સદીમાં ગુજરાતમાં રચનાત્મક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
સંસ્થાઓ
CBCS-GE-HIS -P-0૨ : મધ્યકાલીન અમદાિાદનાં સ્થાપત્યો
સત્ર-૧, ૩ અને ૫
MJR – HIS : ૧૦૧ ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ.૩૨૦ સુધી)
MJR – HIS - EC-૩૦૩ : આધુવનક વિચારધારાઓનો ઇવતિાસ
MJR – HIS- EC-૫૦૪ : રવશયાનો ઇવતિાસ
MJR – HIS- EC-૫૦૬ : ભારતનો િિીિટીય અને આવથિક ઇવતિાસ
(૧૩મી સદીથી ૧૯૫૦ સુધી)
CBCS-HIS-UG-0૨ આધુવનક વિશ્વનો પહરચય
સત્ર-૨, ૪ અને ૬
MJR – HIS-201 : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ.૩૨૦ થી ૧૨૦૬)
MJR – HIS- EC-૪૦૩ : અમેહરકાનો ઇવતિાસ (૧૪૯૭-૧૯૪૫)
MJR – HIS- EC-૬૦૫ : ભારતીય ઇવતિાસ લેખન પરં પરા
MJR – HIS- EC૬૦૬ : ભારતીય બંધારણનો ઇવતિાસ
CBCS-HIS-UG-0૨ : આધુવનક વિશ્વનો પહરચય
સત્ર 3, 5
MJRHIS-301 : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ.1206-1526)
MJRHIS-501 : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1707-1857)
MJRHIS-503 : ઇવતિાસ લેખન અને સંશોધન પદ્ધવતઓ
CC302 A : ગુજરાતનુ ં સંસ્કૃવત દશભન (રાંધજા
ે )
સત્ર 2,4,6
MJRHIS- EC-202 :આધુવનક યુરોપનો રાજકીય ઇવતિાસ(
(ઈ.સ. 1500 - 1950)
MJRHIS-401 : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ( ઈ.સ. 1526-1707)
MJRHIS-601 : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ ( ઈ.સ.1857-1950)
MJRHIS-603 : પ્રિાસનમાં ઇવતિાસનો વિવનયોગ
સત્ર-૧, ૩ અને ૫
CC-101 : ગ્રામવિકાસ
CC-104 : ભારતની સામાત્જક સંસ્થાઓ
CC-105 : પયાભિરણ પહરચય
CC-302 A : ગુજરાતનુ ં સંસ્કૃવત દશભન
MJR - HIS- EC :304 વિશ્વની ક્રાંવતઓ
સત્ર-૨,૪ અને ૬
.CC-202 : વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો
CC-601 : આપવત્ત વ્યિસ્થાપન
MJR - HIS- EC-604 : ભારતીય ઈવતિાસની સાધનસામગ્રી
MJR - HIS- EC-607 : ભારતીય સ્િતંત્રતા સંગ્રામના વિવિધ આયામો

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
૪૬/૩૬
િષભ

૨૦૨૦-૨૧માં

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક): ૩૫/૩૦
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પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

૦૩

૪૬

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૩૦

૧૬

૪૬

-

૦૮

૩૫

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૨૯

૦૭

૩૬

૦૫

૦૪

૧૫

-

૧૨

૩૬

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી -

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : ---

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં

૨.

,,

૩.

,,

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
સરકારી વિનયન કૉલેજ ભાણિડ
ત્જ-દે િભ ૂવમ દ્વારકાના એન.એસ.એસ.
વિભાગના ઉપક્રમે 'મિાત્મા ગાંધીની
૧૫૧મી જન્મ જયંતી ઉજિણી
અંતગભત વ્યાખ્યાન
(ઑનલાઇન – માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ)
ત્રણ હદિસીય નેશનલ િેચબનાર
"GANDHIJI AND SARDAR PATEL’S
WORK & THOUGHTS”
V.N.S.B આટભ સ એન્ડ કોમસભ કોલેજ,
િડનગર
(ઑનલાઇન – ZOOM એપ.)
ગાંધીવનિાભણ હદન વનવમતે ગુજરાત
આર્ટભ સ એન્ડ કોમસભ કૉલેજ (સાંજ)
અમદાિાદ. જ્ઞાનધારા તથા ઇવતિાસ
વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે વ્યાખ્યાન
(ઑનલાઇન – માઇક્રોસોફટ ટીમ)

વિષય

તારીખ

મિાત્મા ગાંધી અને
ગ્રામ સ્િરાજ

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

ગાંધીજીના સત્યાગ્રિો

૧૫-૧૦-૨૦૨૦

યુિાનો અને
ગાંધીવિચાર

૩૦-૦૧-૨૦૨૧

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : --

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
૧. જતીન મોરે ૨. નીતુ બરડીયા ૩. રાકેશ પટેલ ૪. વિનુ ભરિાડ
૫. પ્રિીણ શેખ ૬. વિપુલ પ્રજાપવત ૭. વિપુલ ચૌધરી ૮. પ્રજ્ઞેશ
પટેલ
૧. શવશકાંત ઝાલા ૨. જીિરાજ ગાબુ ૩. પારસ ગોહિલ ૪. મેરુ
મકિાણા
૫. સુગમ રાઠોડ
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૩.
૪.

ડૉ. રાજેન્ર જોષી
ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી

૫.
૬.
૭.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત
ડૉ. ઝેનામાં કાદરી
ડૉ. મોતી દે વ ુ ં

૧.
૨.
૩.

ડૉ. રાજેન્ર જોષી
ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી
ડૉ.મોતી દે વ ુ ં

૧.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૩.

ડૉ. રાજેન્ર જોષી

૪.

ડૉ.ચબિંદુિાવસની જોષી

૫.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી અમુમીયા

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
૧. અરવિિંદ પટેચલયા ૨. બીજલ સરિૈયા ૩. રાજુ મકિાણા
૧. અવનલ બકુત્રા ૨. કમલેશ કીિલા ૩. નમભદા પટેલ
૪. કૃણાલ મકિાણા
૧. ભેમજી પટેલ ૨. િષાભ દે સાઈ ૩. જીગ્નેશ કટારા ૪. કૌશલ સુથાર
૧. અલકા રાઠોડ ૨. કૈ લાશ બારૈ યા ૩. હક્રષ્ના ભગત
૧.રાકેશ પટેલ ૨.સમીર રબારી ૩. લખા ખાંભલા
એમ.હફલ કક્ષાએ
૧. શૈલેન્રવસિંિ રણા
૧. અવનલ પ્રજાપવત
૧. નરે શ દે સાઈ
અનુસ્નાતક કક્ષાએ
૧.અજુ ભન િસાિા ૨. ઈશ્વર િસાિા ૩. ઉિભશી િસાિા
૪. ઋત્ત્િકા િસાિા ૫. વપ્રયંકા િસાિા
૧.અંકુર ગાવમત ૨. અજય પટેલ 3. વપ્રતીકા ચૌધરી
૧.કાજલ ગાંવિત ૨. જાગૃવત કામોલ ૩. જેઠા દે સાઈ
૪. તેજલ ચૌધરી
૧. હદનેશ ચૌધરી ૨. નયના બારીયા ૩. નિીન ઘાંચી
૪. વનકીતા ચૌધરી ૫. પહરમલ દે શમુખ
૧. પરે શ ગાવમત ૨. ભરત રાઠોડ ૩. ભરત ખાચર
૧. મનીષા ગાવમત ૨. મીરાં બામણીયા ૩. રાહલ
ુ િનાણી
૪. રે ખા પારઘી ૫. િસંત બારીયા ૬. વિપુલ એ.િસાિા

કાદરી
૭.

૧૦.

૧. વિપુલ આર.િસાિા ૨. સરલા પિાર ૩. સુરેશા િસાિા
૪. સેજલ ગાવમત ૫. સ્નેિલ ચૌધરી

ડૉ. મોતી દે વ ુ ં

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

આંતરરાષ્રીય રાષ્રીય અન્ય ૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

-

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-
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૧૨.૩

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત : -૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
તારીખ ૮ અને ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ દરમ્પયાન ‘અચભમુખતા વશચબર’નુ ં ઑનલાઇન માઇક્રોસોફ્ટ
ટીમના માધ્યમથી આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં આયોજક - ડૉ.મોતી દે વ.ુ ં

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : --

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : --

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
(૧)
રાજ્યકક્ષાનો િેચબનાર ૧૧/૦૭/૨૦૨૦, મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ રાષ્રીય સેિા
યોજના એકમ અને આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે –
વિષય : િસવત વશક્ષણ દ્વારા િસવત વનયુંત્રણ અને િૈવિક મિામારી

૧૪.૬

(૨)

રાજ્ય કક્ષાનો િેચબનાર – ૧૩/૦૭/૨૦૨૦ મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ રાષ્રીય સેિા
યોજના એકમ અને આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપક્રમેવિષય : િસવતિધારાની પયાસિરણ પર અસર

(૩)

નેશનલ િેચબનાર – ૧૫/૦૭/૨૦૨૦ વિષય : િસવતિધારાની આરોગ્ય પર અસર

(૪)

નેશનલ િેચબનાર તા-૧૮/૦૭/૨૦૨૦, મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ રાષ્રીય સેિા યોજના
એકમ અને આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે વિષય : કોરોનાની મિામારીમાું એન.એસ.એસ.ના સ્િયુંસેિકોની મિત્િની ભ ૂવમકા

(૫)

વિશ્વ સાક્ષરતા હદિસની ઉજિણી ૦૮/૦૯/૨૦૨૦ - રાજ્ય કક્ષાનો િેચબનાર,
સાક્ષરતા અને ગાુંધીવિિાર

(૬)

તા- ૦૯/૦૯/૨૦૨૦ મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ રાષ્રીય સેિા યોજના એકમ અને
આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે - વિષય : રોગપ્રવતકારક શક્ક્ત
િધારાની વ્ય ૂિરિના - કોવિિ-૧૯,

(૭)

મિાત્મા ગાંધી જન્મજયંતી ઉજિણી - તા. ૦૨/૧૦/૨૦૨૦ રાજ્યકક્ષાનો િેચબનાર -મિાદે િ
દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ રાષ્રીય સેિા યોજના એકમ અને ગુજરાત રાજ્ય કાન ૂની સેિા સતા
મંડળ અમદાિાદ તથા ત્જલ્લા કાન ૂની સેિા સત્તા મંડળ, ગાંધીનગર સંયક્ુ ત ઉપક્રમે વિષય :
મિાત્મા ગાુંધીજીના મધ્યસ્ર્થતા વિશેના વિિારો

(૮)

રાજ્ય કક્ષાનો િેચબનાર - ૩૧/૧૦/૨૦૨૦ વિષય: સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલ – સફળ
નેત ૃત્િની પ્રેરણામ ૂવતિ

(૯)

વિશ્વ એઇડ્સ હદિસની ઉજિણી - િેચબનાર – તા-૦૧/૧૨/૨૦૨૦ વિષય : એઇડ્સ વિશે
જાગૃવત

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : ---
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વિષય :

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
-

SET
-

GATE
-

CAT

IAS

-

-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

-

કલ વિદ્યાર્થી

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
1,69,110

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : ---૧૫.૨

-

:

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
23
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

૧૫.

અન્ય

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :-----
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
૧.

ડૉ. ચગરધરલાલ પટેલ
અધ્યક્ષ
Ph.D.

૨.

ડૉ.મિેશ ગામીત
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૩.

શ્રી ત્જતેન્ર ઢેબહરયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
M.Phil., NET-JRF.

૪.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક-સમાજશાસ્ત્ર
M.A., NET, Ph.D.

૫.

શ્રી પ્રશાંત પટેલ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
soc 101 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રના
વસદ્ધાંતો
soc 103 – ભારતીય ગ્રામીણ સમાજ
soc 201 – સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાંતો
soc 205 – નગર સમાજશાસ્ત્ર
soc 304 – ભારતમાં સ્ત્રી અને સમાજ
soc 401 – ધમભન ુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 102 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રની
સંશોધન પદ્ધવતઓ
soc 202 – ભારતના આહદિાસીઓ
soc 203 – સામાત્જક આંદોલનો
soc 301 – સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર
soc 305 – ઔદ્યોચગક સમાજશાસ્ત્ર
soc 403 – લગ્ન, કુર્ુંબ અને સગાઇ સબંધ
GE-SOC-P-01 સમાજશાસ્ત્ર પહરચય
GE-SOC-P-02 લગ્ન અને કુર્ુંબ સંસ્થાનો પહરચય
SOC-101-સમાજશાસ્ત્ર પહરચય
SOC-201-સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર
SOC-301-ભારતમાં ગ્રામવિકાસનાં સામાત્જક પાસાં
SOC-404-સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-1
SOC-502-સમાજશાસ્ત્રાય વિચારકો-1
SOC-503-સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-2
SOC-602-સમાજશાસ્ત્રાય વિચારકો-2
SOC-605- હક્રયાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
એમ.એ.
SOC-402-માનિસંસાધન સંચાલન અને
SOC-302- સામાત્જક સમસ્યાઓ
SOC-202-સામાત્જક સમસ્યાઓ (બી.એ)
SOC-302-સામાત્જક કલ્યાણ અને કાન ૂનીકરણ,
SOC-303-મિાત્મા ગાંધીજીનુ ં સમાજદશભન,
SOC-404-સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન,
SOC-501-સંશોધન પદ્ધવત-ભાગ-1,
SOC-502-સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો,
SOC-601-સંશોધન પદ્ધવત-ભાગ-2,
SOC-603-ગુનાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
એમ.એ.
SOC-402-માનિસંસાધન સંચાલન
SOC-302-સામાત્જક સમસ્યાઓ
soc 104 – પયાભિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 105 - પ્રાદે વશક સમાજશાસ્ત્ર
soc 204 – સામાત્જક પહરિતભનની વિચારધારા
soc 303 – વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 404 – વિકાસનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર –૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) : ૪૩
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર –૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :૧૬
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) :

૪૩

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :૧૪
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨૨

૨૧

૪૩

૦૭

૧૭

૧૮

-

૦૧

૪૩

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૨

૧૨

૧૪

૦૧

૧૨

-

-

૦૧

૧૪

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :

ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -મલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક
શ્રી પ્રશાંત પટેલ

સમાજશાસ્ત્ર

૨૩-૧૧-૨૦૨૦થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૧

વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : ---

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : --

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

૧.

િૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

૨.

િૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૩.

િૉ. િસમખભાઈ પુંિાલ

૧.મીરા રમણીકગીરી ગોસ્િામી ૨. હદવ્યાબિેન દયારજીભાઈ
ચૌધરી ૩.નંદુબિેન કાનાભાઈ મકિાણા
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એમ. હફલ. કક્ષાએ
િૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

૧. અવનતા ભાહટયા ૨. કરણ રાઠોડ
૩. ભુપેન્ર ચડોખીયા ૪. વપ્રયંકા ગામીત

િૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૧. પુષ્પા નીકુચળયા ૨. વપ્રયંકા ચબલિાલ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧

ડૉ. મિેશ ગામીત

૧. અજય િસાિા ૨. અવનલ ગામીત ૩. અરુણા ઠાકરે ૪. કરણ
ઠાકોર ૫. કરણવસિંિ પરમાર ૬. વનલેશ પિાર ૭. પાિભતી િસાિા
૮. મનીષ િસાિા ૯. રાજેશ્રી રાઉત ૧૦. િંછીકા સામુર ે
૧૧. િવનતા પિાર ૧૨. સ્નેિલ કોંકણી

૨

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

૧. ઉિભશી િસાિા ૨. એલીશા ગામીત ૩. કૈ લાશ નાગડકીયા
૪. જયશ્રી િસાિા ૫. પ ૂજા ભાભોર ૬. રાધા મોિનીયા

૩
૪

૧૦.
૧૧.
૧૨.

શ્રી ત્જતેન્રભાઈ ઢેબહરયા
શ્રી પ્રશાંત પટેલ

૧. કાજલ મકિાણા ૨. કેશ ુ મકિાણા ૩. જયેશ ગાયકિાડ
૪. જીજ્ઞેશ કામડી ૫. શીતલ િસાિા ૬. હિરલ બારે
૧. અંજીતા ગામીત ૨. મેહલ
ુ પરમાર ૩. રાહલ
ુ રાઠોડ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ---

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : --

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ : -૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

૧૩.



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

:

-

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : ---
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા - કોવિિ-19ને કારણે કરી શક્યા નર્થી.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ - કોવિિ-19ને કારણે કરી શક્યા નર્થી.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : -----

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

- કોવિિ-19ને કારણે કરી શક્યા નર્થી.

કોવિિ-19ને કારણે કરી શક્યા નર્થી.
૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : ---

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
૦૧

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Students Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : --૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ---
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વશક્ષણ વિભાગ

૨.

વિભાગન ું નામ

: વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE), ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૩.
ક્રમ

અધ્યાપકોની માહિતી
:
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧.

પ્રો. (ડૉ.) ભરત જોશી
કા.કુલસચચિ,ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ તથા
અધ્યક્ષ/ડીન ,વશક્ષણ વિદ્યાશાખા

M.A. (English); M.A. (Gandhian
Thought);M.Ed.;
Ph.D.(Education)
૨.

પ્રો.(ડૉ.) જયપ્રકાશ પંડયા
પ્રાધ્યાપક
M.Sc. M.Ed. M.Phil. Ph.D.

૩.

પ્રો. (ડૉ.) લાલજીભાઈ પી. પટેલ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૪.

પ્રો. (ડૉ.) દીપુબા દે િડા
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૫.

પ્રો.(ડૉ.) ડાહ્ાભાઇ મો. પટેલ
પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
બી.એડટ . સત્ર-1 : A-105-નઈ તાલીમ
બી.એડટ . સત્ર-4 : A-403-સમાિેશી શાળાનુ ં વનમાભણ
એમ.એડટ . સત્ર-1 : 104 : શૈક્ષચણક સંશોધનની સંકલ્પના
એમ.એડટ . સત્ર-2 : 203- અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ

એમ.એિ.
101 : અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
104 : શૈક્ષચણક સંશોધનની સંકલ્પના અને સોપાનો
201 : વશક્ષણ અને નઈ તાલીમનુ ં તત્િદશભન
303 : શૈક્ષચણક સંશોધનની પદ્ધવતઓ
403.1S : માગભદશભનમાં મનોિૈજ્ઞાવનક માપન
બી.એિ.
A 204 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-1
A 404 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-2
B 102 & B 202:વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ અને પદ્ધવતશાસ્ત્ર ગચણત
A-101 : બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસ-1
A-201 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-2
D-404 : યોગનુ ં વશક્ષણ
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
B-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
303 : શૈક્ષચણક સંશોધનની પદ્ધવતઓ
SSD-3 : સંશોધન પ્રસ્તાિ અને રજૂઆત
SSD-4 : શૈક્ષચણક લેખન રજૂઆત
403.1S : માગભદશભનમાં મનોિૈજ્ઞાવનક માપન
EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્ક્ત
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
M.Ed :
માધ્યવમક વશક્ષણનુ ં શૈક્ષચણક વ્યિસ્થાપન અને સંસ્થાકીય આયોજન
વશક્ષણ અને નઈ તાલીમનુ ં દશભન
B.Ed. :
B-102 : શાલેય વશક્ષણનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર-2
B-202 : શાલેય વશક્ષણનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર-2
A-104 : અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
D-404 : માગભદશભન અને સલાિ
EPC-4 : સ્િની સમજ
A-105 : નઈ તાલીમ (B. Ed. સત્ર : 1)
B-101/2 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર : સામાત્જક
વિજ્ઞાન (B. Ed. સત્ર : 1)

Ph.D.
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ક્રમ

૬.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

પ્રો. (ડૉ.) ત્જજ્ઞેશ પટેલ
પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી .(વશક્ષણશાસ્ત્ર)

૭.

પ્રો. (ડૉ.) છનાભાઈ એન.ભીંસરા
પ્રાધ્યાપક
પીએચ. ડી. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)

૮.

પ્રો. (ડૉ.) સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ
પ્રાધ્યાપક
પીએચ. ડી. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
B-201/2 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર :
સામાત્જક વિજ્ઞાન (B. Ed. સત્ર : 2)
302 : માધ્યવમક વશક્ષણનુ ં સંસ્થાકીય આયોજન અને વ્યિસ્થાપન
(M. Ed. સત્ર : 3)
A – 402 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ-2 (B. Ed. સત્ર : 4)
A – 403 : સમાિેશી શાળા વનમાભણ (B. Ed. સત્ર : 4)
D – 402.1S : શૈક્ષચણક સલાિ (M. Ed. સત્ર : 4)
Colloquium (M. Ed. સત્ર : 1-2-3-4)
Home Room & Cleanliness (B. Ed. સત્ર : 1-2-4)
A-103 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-1
A-204 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-1
A-404 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-2
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
B-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
301 :માધ્યવમક વશક્ષણના પ્રશ્નો અને પ્રિાિો
SSD-3 : સંશોધન પ્રસ્તાિ અને રજૂઆત
SSD-4 : શૈક્ષચણક લેખન રજૂઆત
401.1S : શૈક્ષચણક માગભદશભન
EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્ક્ત
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
સત્ર-1 B.Ed
A-102 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ-1
B 102/202 : સા.વિજ્ઞાન,
M. Ed. SSD સ્િવિકાસ
સત્ર-2
A-202 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ-2,
A-203 : અધ્યયન અને અધ્યાપન
,A- 205 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ-1
B201/202 : સા.વિજ્ઞાન
M.Ed.
202 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર અને નઈતાલીમ
SSD -3, HOME ROOM
સત્ર-4
B.Ed EPC-4 : સ્િ ની સમજ
સત્ર-૧
101 : અધ્યાયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
103 : અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
A-102 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
સત્ર-૨
204 : પ ૂિભસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
SSD-3 શોધવનબંધ (સંશોધન પ્રસ્તાિ અને રજૂઆત)
સત્ર-૩
301 વિવશષ્ટ ક્ષેત્ર-માધ્યવમક કક્ષા : માધ્યવમક વશક્ષણના પ્રશ્નો અને પ્રિાિો
સત્ર-૪
401.1S : શૈક્ષચણક માગભદશભન
402.1S : શૈક્ષચણક સલાિ
A-401 : જાતીયતા, શાળા અને સમાજ
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ક્રમ
૯.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ. મિેશ નારાયણ હદક્ષીત
સિ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૧૦.

ડૉ શીતલ રાિત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
B.A, M.A, B.Ed, M.Ed(English),
Ph.d.(Education)

૧૧.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(M.A., M.Ed., M.Phil., Ph.D.)

૧૨.

ડૉ. સોનલ પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સત્ર-3. M.Ed./304 : વશક્ષક પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ
અને સંશોધન (Core)
સત્ર-2. M.Ed./ 203 : અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ (Core)
સત્ર-1 B.Ed. /B 102 : (શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
અને વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-સંસ્કૃત) (optional)
સત્ર-1. B.Ed. / EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને
ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્ક્ત(othre)
સત્ર-2. B.Ed. /B 202 અને (વિદ્યાશાખા અને વિષયની
સમજ તથા શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર-સંસ્કૃત) (Optional)
સત્ર-4. B.Ed. /A 402 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ (Core)
સત્ર-4. B.Ed. /D 403.3 : સ્િાસ્્ય અને યોગ (Optional)
B.Ed
સત્ર-1
A-104 : પ્રશ્નપત્ર:અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
B 101 : Pedagogy of School Subject-1 English
EPC1: પાઠયપુસ્તકનુ ં િાંચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્ક્ત
સત્ર:2
A 203 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-2
B 201 : Pedagogy of School Subject-1 English
EPC 2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
સત્ર 4 D 402 : માગભદશભન અને સલાિ
M.Ed
સત્ર-1:
A 102 ઇવતિાસ અને રાજકીયશાસ્ત્ર
સત્ર-2: પ ૂિભ સેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
B.Ed. સત્ર-૧
A-101 : બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસ-૧
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર : ગુજરાતી
B.Ed. સત્ર- ૨
A-201 : બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસ-૨
B-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર : ગુજરાતી
B.Ed. સત્ર- ૪
A-401 : જાતીયતા, શાળા અને સમાજ
M.Ed. સત્ર-૧
102 : ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
M.Ed. સત્ર- ૨
202 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર અને નઈ તાલીમ
સત્ર-૧
A-105 : ज्ञाि और अभ्यासक्रम – 1
B-102 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમાજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર ગુજરાતી - 1
EPC- 1 : पाठ्यवस्तु का वाचन एवीं चचींतनात्मक असभव्यजक्त
સત્ર-૨
A-205 : ज्ञान और अभ्यासक्रम – 2
B-202 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમાજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર ગુજરાતી -2
EPC-2 : सशक्षा में नाट्य एवीं कला
સત્ર-૪
A-402 : ज्ञान और अभ्यासक्रम
A-404 : अध्ययन के सलए मूलयाींकन -2
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ક્રમ
૧૩.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સત્ર-૧
A 103 : अध्ययन अध्यापन प्रक्रक्रया 1
B 101 : ववद्यालयी ववर्य का ववर्यवस्तु एवीं पद्धनतशास्र 1 हिन्द
B 102 : ववद्यालयी ववर्य का ववर्यवस्तु एवीं पद्धनतशास्र 2 हिन्द
સત્ર- ૨
A 204 : अध्ययन के सलए मूलयाींकन -1
B 201 : ववद्यालयी ववर्य का ववर्यवस्तु एवीं पद्धनतशास्र 1 हिन्द
B 202 : ववद्यालयी ववर्य का ववर्यवस्तु एवीं पद्धनतशास्र 2 हिन्द
સત્ર- ૪
A 401 : जातीयता ववद्यालय एवीं समाज
A 404 : अध्ययन के सलए मल
ू याींकन -2
સત્ર 1 (हिन्द बी.एड्.)

ડૉ. અશોક પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ. ડી.

૧૪.

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
M.A; M.Ed; SET; NET; Ph.D.
M.A.(Gandhian Thought and Social
Science)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.

(અ)

101 (बालयावस्था और ववकास-1)
A 105 (ऩई ताल म )
B 102 English Methodology
EPC 1 : पाठ्यवस्तु का पठन एवीं चचींतनात्मक
प्रस्तुतीकरण
એમ.એડટ
A-103 (M.Ed.) : અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
સત્ર 2 (हिन्द बी.एड्.)
A 201 (बालयावस्था और ववकास-2)
B 202 English Methodology
EPC 1 : पाठ्यवस्तु का पठन एवीं चचींतनात्मक
प्रस्तत
ु ीकरण
સત્ર 4 (हिन्द बी.एड्)
1. A 403 : समावेशी ववद्यालयी ननमाषण
2. A 404 : अध्ययन के सलए मूलयाींकन - 2

િષભ ૨૦૨૦-૨૧ માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક બી.એડટ .: ૫૨, સ્નાતક હિન્દી બી.એડટ .: ૨૨, અનુસ્નાતક એમ.એડટ .: ૫૦
િષભ ૨૦૨૦-૨૧ માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક બી.એડટ .: ૪૨, સ્નાતક હિન્દી બી.એડટ .: ૨૦, અનુસ્નાતક એમ.એડટ .: ૫૦

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

બી.એડટ .

૨૦

૨૩

૪૩

૦૬

૧૮

૧૮

-

૦૧

૪૩

હિન્દી બી.એડટ .

૦૭

૧૩

૨૦

૦૨

૧૧

૦૧

-

0૬

૨૦

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૩

૩૭

૫૦

૦૧

૪૨

૦૫

-

0૨

૫૦

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)
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૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત/તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી : --

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

વશક્ષણમાં આઈસીટીનો ઉપયોગ

૦૯-૦૬૨૦૨૦

૨.

ડૉ. હદવ્યા શમાભ

અભ્યાસક્રમનુ ં મ ૂલ્યાંકન

૧૦-૦૬-૨૦૨૦

૩.

ડૉ. કમલનયન પરમાર

વશક્ષણમાં પ્રયુક્ક્તઓ

૧૧-૦૬-૨૦૨૦

૪.

ડૉ .મીનલબા જાડેજા

માપન-મ ૂલ્યાંકન

૧૨-૦૬-૨૦૨૦

૫.

પ્રો. સતીષ પાઠક

જીિન વિદ્યા(સ્િની સમજ) (ઓનલાઈન)

૧૧-૦૨-૨૦૨૧

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ
1

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મિેશ નારાયણ
હદક્ષીત

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Gandhian Perspective of Education
and NEP 2020
National Education Policy 2020 : A
welcome move towards a positive
future
Foundational Literacy and Numeracy
(An urgent prerequisite)
राष्ष्टष्ष्टरीय शिक्षा नीशि : 2020 में शिक्षक शिक्षााः
पररशथिशि, सक्ष
ु ाव अने चनु ौशिया.ां

NEP2020 in the Special reference of
Gandhian Thought and Society

Gandhian Thought and teacher
Education in National Education
Policy - 2020

Content Analysis in Qualitative
Research

Content Analysis in Education

વશક્ષણ અને સંવિધાન

વિષય

તારીખ

National Webinar, D.B.S.
College Kanpur, UP
National Webinar,
Department of Education,
S.N. Sen B.V.P.G. College,
Kanpur, UP
14 days National Webinar,
District Institute of Education
and Training, Sarnath,
Varanasi, UP
Six Days National Webinar.
Arya Mahila Shikshak
Prashikshan Mahavidyalaya,
Alwar, Rajasthan
National Webinar, CSRM
Gujarat Vidyapith, Randheja
in Association with Unnat
Bhart Abhiyan and N.S.S.
National Webinar,
Department of
Education,M.S.L.University
Udaipur
in collaboration-n with
Mahatma Gandhi Council of
Rural Education, Ministry of
Education, GOI
State Level Webinar Faculty
of Education
(IASE), Gujarat Vidyapith
Ahmedabad
Ph.D. Course Work Training
Programme, IITE,
Gandhinagar
State Level Webinar, NSS,

07-09-2020

શારીહરક વશક્ષણ અને રમત
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08-09-2020

20-09-2020

23-09-2020

24-09-2020

02-10-2020

11-07-2020

22-10-2020

26-11-2020

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત

ડૉ. નીવતનકુમાર

2

ઢાઢોદરા

વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
Data Analysis through Open Source
Ph.D. Course Work Training
Soft-ware with Special Reference of
Programme, IITE,
JASP
Gandhinagar
NEP-2020: Issues, Challenges, and
National Webinar, L.B. Patil
Way Foreword
Mahila Mahavidyalay,
Solapur
Certificate Course on Research in Scientific Inquiry
Education, IITE, Gandhinagar
Certificate Course on Primary Progress and Problem in
Education in India, SUG College of Primary Education
Education, Ahmedabad
Certificate Course on Guidance and Concept
of
Counselling
Counseling,
Darbar
Gopaldas Process
Mahavidyalay, Aliyabada
Certificate Course on Guidance and Approaches of Counselling
Counselling,
Darbar
Gopaldas
Mahavidyalay, Aliyabada
Certificate Course on Primary Education for Girls Equality
Educatin in India, SUG College of
Education, Ahmedabad
Certificate Course on Primary ‘Education of SC, ST and
Educatin in India, SUG College of OBC’
Education, Ahmedabad
Certificate Course on Research in Basic Research and Applied
Education, IITE, Gandhinagar
Research
B.Ed. Prograamee, S.D. Shethiya
College of Education, Mundra
B.Ed. Prograamee, Prakash College
of Education, Mundra
Shixarth, IITE, Gandhinagar
Shixarth, IITE, Gandhinagar

Shixarth, IITE, Gandhinagar

3

ડૉ. અશોક પરમાર

Shixarth, IITE, Gandhinagar
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE) આંતહરક
ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ દ્વારા
આયોત્જત હક્રયાત્મક સંશોધન િેચબનાર
डिजजिल सींगोष्ठी हिन्द हदवस नयी
राष्र य सशक्षा नीनत के सींदभष में हिन्द
की वतषमान जस्थनत

88

03-12-2020

21-01-2021

05-08-2020
08-08-2020

16-08-2020

22-08-2020

04-09-2020

25-09-2020

23-10-2020

Frouede’s
Theory
of
05-11-2020
Personality
Frouede’s
Theory
of
06-11-2020
Personality
Piyaget Theory of Cognitive
01-02-2021
Development
Use of Word Processing
16-02-2021
Applications
or
Report
Writing
Story Telling Method and
31-03-2021
Narration Cum Discussion
Method
Source Method
31-03-2021
હક્રયાત્મક સંશોધનનાં સોપાનો
29/05/2020

नयी राष्र य सशक्षा नीनत
2020 में हिन्द की वतषमान
जस्थनत

14/09/2020

ક્રમ
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ડૉ. વનલેશ
કાપહડયા

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
एल.एन.के कॉलेज ओप एज्यक
ु े शन
पािन -उत्तर गज
ु रात
ગાંધીજી અને વશક્ષણ આજ અને
આિતીકાલ –ઑનલાઇન િેચબનાર - શ્રી
ખંભાત તાલુકા સાિભજવનક કેળિણી
મંડળ સંચાચલત બી.ડી.રાિ કૉલેજ
કેમ્પપસ - ખંભાત
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE) અને IQAC,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ દ્વારા
આયોત્જત હક્રયાત્મક સંશોધન િેચબનાર
BAOU
પ્રકાશ કૉલેજ ઓફ એજ્યુકેશન,
અમદાિાદ

વિષય

તારીખ

ગાંધીજી અને વશક્ષણ આજ અને
આિતી કાલ

02/10/2020

હક્રયાત્મક સંશોધન

29/05/2020

Theories of Learning

07/11/2020

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ
પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધધ
મેળિેલ વસદ્ધિ
૧.
ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા
Sahitya Sansad, Santacruze; Sahitya રૂવપયા ૧૫૦૦૦ રોકડ પુરસ્કાર
Sansad, North America & Gujarati Sahitya
academy ,UK દ્વારા આયોત્જત િાસ્યકૃવત
લેખન સ્પધાભમાં પ્રથમક્રમે વિજેતા
,,
૨.
ગુજરાત ટૅક્નોલોજીકલ યુવનિવસિટી દ્વારા
રૂવપયા ૧૧૦૦૦ રોકડ પુરસ્કાર
ગુજરાત રાજ્યના અધ્યાપકો માટે આયોત્જત
વનબંધલેખન સ્પધાભમાં દ્ધદ્વતીયક્રમે વિજેતા
વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

પ્રો.(ડૉ.) ભરત જોશી

૨.

પ્રો. (ડૉ.) જયપ્રકાશ પંડયા

૩.

પ્રો. (ડૉ.) લાલજીભાઈ પી. પટેલ

૪.

પ્રો. (ડૉ.) દીપુબા દે િડા

૫.

પ્રો. (ડૉ.) ડાહ્ાભાઇ મો. પટેલ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧. અવનતાબેન લલ્લુભાઈ ગામીત ૨. અલકા ઘનશ્યાચગરી ગોસ્િામી
૩. મનોજકુમાર િાલજીભાઈ સરિૈયા ૪. સીમા િરયામવસિંગ કશ્યપ
૫. મીનાબિેન કૃષ્ણલાલ સોનીગ્રા ૬. પ્રવતભા વશિશંકર વત્રપાઠી
૭. વમતલ મનજીભાઈ બલવધયા
૧. માસુમ કૌવશકભાઈ પટેલ ૨. અલ્પેશભાઈ જયંતીભાઈ મારુ
૩. વનશાબિેન ચંરકાન્તભાઈ રામી ૩. રાજેશ્વરીબિેન પ્રકાશચંર િૈધ
૪. વિશ્વમોહિનીબિેન મોિનલાલ કે્ટન ૫. યોગેશકુમાર અરવિિંદભાઈ
પટેલ ૬. યોગેશકુમાર કાક્ન્તલાલ િાળંદ
૧. કમલેશ મકિાણા ૨. પ્રકાશ બી. પટેલ ૩. રાવધકા િી. તેરૈયા
૪. દીવપકા એમ. જાદિ ૫. િરસુખ રં ગપરા ૬. અમીત સુરતી
૭. જયશ્રીબાળા એચ. પટેલ
૧. મનોજકુમાર પટેલ ૨. વશિાભાઈ ખટાણા ૩. શરદકુમાર વત્રિેદી
૪. રુચચબિેન દિે ૫. નિીનચંર ભીમસેન ૬. શૈલશ
ે કુમાર પટેલ
૭. ઉષાબિેન જાની
૧. દે િેન્રકુમાર કમલેશભાઈ દે સાઈ ૨. ત્જજ્ઞેશકુમાર કરસનભાઈ
ુ ીશા
અવમન ૩. મિેશકુમાર ઋગનાથભાઈ પ્રજાપવત ૪. ઝેબન્ન
િાવમદવમયા સૈયદ ૫. હદગમ્પબરભાઈ ઓંકારભાઈ િણજારા
૬. પ્રજ્ઞેશકુમાર કાળાભાઈ પટેલ ૭. વપય ૂષકુ માર મચણલાલ ટંડેલ,
૮. સંજયકુમાર િાસુદેિ જયસ્િાલ (અિસાન તા. 25-11-2020)
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૬.

પ્રો. (ડૉ.) ત્જજ્ઞેશ પટેલ

૭.

પ્રો .(ડૉ.) છનાભાઇ એન. ભીંસરા

૮.

પ્રો. (ડૉ.) સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

૯.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

૧૦.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

૧૧.

ડૉ. સોનલ પટેલ

૧૨.

ડૉ. અશોક પરમાર

૧.

પ્રો .(ડૉ.) ભરત જોશી

૨.

પ્રો. (ડૉ.) જયપ્રકાશ પંડયા

૩.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

૪.

ડૉ. દીપુબા દે િડા

૫.

ડૉ. ડાહ્ાભાઇ મો. પટેલ

૬.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

૭.

ડૉ. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

૮.

ડૉ. અશોક પરમાર

૧.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

૨.

ડૉ. દીપુબા દે િડા

૩.

ડૉ. ડાહ્ાભાઇ મો. પટેલ

૪.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
૧. અશોક ગેગડા ૨. દે િાંગના અવનલભાઈ પટેલ ૩. શૈલશ
ે કુમાર બી
પનારા ૪. પ્રિીણ મકિાણા ૫. ભ્રવમત ચૌિાણ
ુ ાઈ ભીલ ૨. ત્જતેન્રકુમાર ભિાનભાઈ
૧. ઘનશ્યામભાઈ શંભભ
પ્રજાપવત ૩. રામદે ભાઈ ધુધાભાઈ
ં
શીડા
૧. અંહકતા મુકેશભાઈ પટેલ ૨. દુગેશકુમાર જયંતીલાલ પટેલ
૩. ફોરમ જયંતીલાલ પટેલ ૪. િશભિી શંકરભાઈ પટેલ ૫. કીવતિ
અમીત શમાભ ૬. સંગીતાબિેન િરમનભાઇ પટેલ ૭. સીમાબિેન મનુજી
ચબિોલા ૮. તોરલ પ્રફુલચંર પંચાલ
૧. ગીતા કે. ઢાઢોદરા ૨. અજીત મેર ૩. મોિન િાજા ૪. િરે શ પટેલ
૫. નરે ન્ર પરમાર
૧. પ્રકાશ રાઠોડ ૨. સ્નેિલ પટેલ ૩. પ્રિીણવસિંિ ડામોર ૪. સ ૃન્ષ્ટ રાઠોડ
૧. શેખ ઈરફાન ૨. પરમાર ઉવમિલા ૩.મકિાણા સુશીલા ૪. સોલંકી
વનમભલા
૧. શ્રી વિનુભાઈ ઠાકોર ૨. શ્રી વિકાસકુમાર દરજી ૩. શ્રી સુવનલકુમાર
શાિ ૪. શ્રી મિેશકુમાર માલહકયા
એમ.હફલ કક્ષાએ
દીવપકાબેન સુરેશભાઈ અગ્રાિત
૧. વમનાક્ષીબિેન નજુભાઈ િસાિા ૨. રમીલાબિેન ધુળાભાઈ ચૌિાણ
૩. સૈયદભાઈ રામદાસભાઈ ગામીત ૪. અમીબિેન રામસીંગભાઈ
ગામીત ૫. ઈસુદાબિેન જીરીયાભાઈ ગામીત ૬. સુરેખાબિેન
પરથીભાઈ રાઠોડ ૭. શકુંતલાબિેન સતીષભાઈ ચૌધરી ૮. સેજલબિેન
મનોજભાઈ ચૌધરી ૯. વનલેષકુમાર બાધરવસિંિ રાિત
અવનલ િળપવત
૧. માયા મગનલાલ જીલ્કા ૨. પ્રિીણકુમાર અમ ૃતભાઈ પટેલ
મનીષકુમાર રમેશભાઈ પટેલ
સમીરાપરિીન િોટેલિાલા
અવશ્વનભાઈ ચૌધરી
ડૉ. મીનાબિેન રાઠોડ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧. રાજુ એ. ચૌિાણ ૨. શંકર ટોકયાભ ૩. ચંન્રા િી. ગાવમત ૪. ઈશ્વર
ટી. રોહિત ૫. અવનતા પી. બાગુલ
૧. જયશ્રી ગામીત ૨. દીચક્ષતા ચૌધરી ૩. સલોની ભટ્ટ ૪. િેતલબા
ઝાલા
૧. ઉિભશીબિેન ડી. ચૌધરી ૨. ભુવમકાબિેન રધુભાઈ ચૌધરી
૩. મમતાકુમારી પીલુજીભાઈ ગામીત ૪. અજયભાઈ ગેલાભાઈ
િનાણી ૫. અંહકતાબિેન કાંવતલાલભાઈ િસાિા ૬. વનકીબિેન
અજુ ભનભાઈ િસાિા ૭. વપનલબિેન નિીનભાઈ ચૌધરી ૮. પ ૂજાબિેન
રમણીકભાઈ ચૌધરી
૧. રવસલાબિેન ગણેશભાઈ ચૌધરી ૨. મુકેશભાઈ મગનભાઈ િસાિા
૩. કલાિતી આર િસાિા ૪. વમનલ પી િસાિા ૫. વમનલ એસ પટેલ
૬. કુંજલતાકુમારી જે ચૌધરી ૭. રવિનાબિેન એમ. િસાિા
૮. હરના એસ ગાઇન ૯. પ્રફુલ જે. ગામીત
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૫.

ડૉ. છનાભાઇ એન. ભીંસરા

૬.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

૭.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

૮.

ડૉ શીતલ રાિત

૯

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

૧૦

ડૉ. સોનલ પટેલ

૧૧.

ડૉ. અશોક પરમાર

૧૨.

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
૧. સુવનતાબિેન રમેશભાઈ િાઘમારે ૨. કાનજીભાઈ નાગરભાઈ
સોલંકી ૩. શ્વેતાબિેન વસિંગાભાઈ િસાિા ૪. વનતલબિેન ઇશ્વરભાઈ
પટેલ ૫. ભાિનાબિેન લાલજીભાઈ ગામીત ૬. િેતલબિેન મિેન્રભાઈ
િસાિા
૧. ત ૃશાલીકુ મારી સાજીરાિભાઈ ગાવિત ૨. મનીષા િરવસિંગભાઈ
ગામીત ૩. પ્રકાશભાઈ વશિાભાઈ રબારી ૪. આવશષભાઈ ભીલાભાઈ
ગામીત ૫. કલ્પેશભાઈ દે િજીભાઈ ગિળી ૬. રણજીતભાઈ સુકાભાઈ
રાઠિા ૭. રમેશભાઈ કનુભાઈ માગી
૧. લક્ષ્મણ િસાિા ૨. ઉવમિલા ગાંવિત ૩. િાહદિ ક આર.બારૈ યા
૧. સેજલ ૨. વપ્રયા ૩. મંજુ
જ્યોવત પોળુજ્યા, અકુલાબેન ચૌધરી
૧. ઋતુ શુક્લ ૨. ભાગભિી ચોધરી ૩. સંગીતાબિેન સાબળે
૧. શ્રી નૈવતકકુમાર ખાંડરા ૨. પ્રવતમાબિેન ચૌધરી ૩. રાહિતબિેન
ગાવિત ૪. ચેતન ગિળી ૫. વનશાબિેન નવિનભાઈ ચૌધરી,
૬. ભાવિનીબિેન સરમુખભાઈ પટેલ ૭. સુભરાબિેન ગણેશભાઈ
ગાવમત ૮. પ્રવિણભાઈ ઠાકરશીભાઈ ડાબરા
૧. માથાભબિેન ગામીત ૨. િષાભબિેન િસાિા ૩. અવમનભાઈ તરીયા
૪. અંજનાબિેન િસાિા ૫. દશભનાબિેન ચૌધરી ૬. સજીલાબિેન
સંગાડા ૭. િરે શભાઈ ચૌધરી

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ

-

રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટૅક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

1. બે જ્ઞાન સત્રો 1. શૈક્ષચણક મનોવિજ્ઞાન 2. શૈક્ષચણક

:

સંશોધન)નુ ં આયોજન અને સંચાલન
2. ગુણાત્મક સંશોધનાઃ શુ,ં કેમ, અને કેિી રીતે

૧૨.૩

ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટૅક્ક્નકલ સિાય) :


૧૩.

આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-


ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
Created a E-content Module as recourse person on
Nai Talim: A sound Foundation of Value Education in 21st Century in 1st Online Refresher Course on
Value Education organized by HRDC, Gujarat University on 9th October 2020 of 90 minutes
એવપ્રલ-૨૦૨૦ ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : -

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE) અને અભ્યાસક્રમ વિશે
ઑનલાઇન વિગતો આપી અચભમુખ કયાભ - ડૉ. દીપુબા દે િડા

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : --

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 પરસ્કાર :

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA

-

અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
-

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
00
00
00
00

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
00
00
00
00

વિદ્યાર્થી
09
02
00
02

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
48120
10210
00
24110

વિદ્યાર્થી
00
00
00
00

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
00
00
00
00

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

UPSA
-

અન્ય
-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
(No. of. Organization Visited) (No. of Students Participated)
(No. of. Students Placement)
-

૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
S.No.
વિદ્યાર્થીન ું નામ
-

92

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
-

økktÄeËþoLk yÇÞkMk¢{ rðãkþk¾k
Faculty of Gandhian Studies

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

ગાુંધીદશસન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગાુંધીદશસન વિભાગ અને શાુંવત સુંશોધન કેન્ર

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
૧.

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ
પીએચ.ડી., નેટ

૨.

શ્રી રવતલાલ અમીન
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.હફલ., નેટ

૩.

૪.

શ્રી કવપલ દે શિાલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.હફલ., નેટ

ડૉ. િહરભાઈ મા. પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી., નેટ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
એમ.એ. : ગાુંધી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-101 : સમાજ વિજ્ઞાન કે આધાર
પ્રશ્નપત્ર-201 : ગાંધી કા કેન્રીય દશભન / વિશ્વ દૃન્ષ્ટ
પ્રશ્નપત્ર- 304 : જીિનશૈલી એિમટ ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર- 402 : ગાંવધયાના : પ્રિાિ એિમટ અચભગમ
પીએિ.િી. (કોસસ િકસ ) : ગાંધીવિચાર
(1) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષચણક વિચારો
(2) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(3) CBCS :રાષ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
(4) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના મ ૂળભ ૂત પુસ્તકો
એમ.એ. : ગાુંધી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-103 : ભારતીય સ્િતંત્રતા આંદોલન : ઇવતિાસ મેં ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-204 : ગાંધીિાદી વ્યિિાર
પ્રશ્નપત્ર-301 : સમાજ પહરિતભન, સામાત્જક આંદોલન એિમટ
ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-404 : ગાંધી કે આશ્રમ
એમ.એ. : ગાુંધી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-102 : મિાત્મા કી ઓર પ્રયાણ
પ્રશ્નપત્ર-202 સિોદય : અહિિંસક વિશ્વ વ્યિસ્થા કી ગાંધી કી
દૃન્ષ્ટ
પ્રશ્નપત્ર- 303 : ભ ૂમંડલીકરણ એિમટ ગાંધી કે આવથિક વિચાર
પ્રશ્નપત્ર- 401 : ગાંધી એિમ ધમભ
(1) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(2) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના મ ૂળભ ૂત પુસ્તકો
એમ.એ. : ગાુંધી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-104 : અનુસધ
ં ાન પદ્ધવત
પ્રશ્નપત્ર-203 : સિોદય વિશ્વ વ્યિસ્થા કી સંરચના
પશ્નપત્ર- 302 : ગાંધી એિમટ સંપોવષતતા
પ્રશ્નપત્ર- 403 : ગાંધી એિમટ વશક્ષા
પીએિ.િી. (કોસસ િકસ ) : ગાંધીવિચાર
(1) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષચણક વિચારો
(2) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(3) CBCS : રાષ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
(4) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના મ ૂળભ ૂત પુસ્તકો

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો
(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૦૩

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૦૨
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં નામ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

વિદ્યાથીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કુ લ

અનુસ ૂચચત

અનુસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

સામાન્ય

કુ લ

-

-

-

જાવત
-

જનજાવત
-

પછાતિગભ
-

વિકલાંગ
-

-

-

૦૨
-

૦૧
-

૦૩
-

-

-

૦૧
-

-

૦૨
-

૦૩
-

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્ય
ઇન્ટરનેશનલ કોસભ
(ગાંધીયન નોન
િાયોલન્સ વથયરી
એન્ડ એપ્્લકે શન)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના શૈક્ષચણક
વિચારો( સ્ટે .હડસે.૨૦૨૦)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના મ ૂળભ ૂત
પુસ્તકો ( ઑક્ટો..હડસે.૨૦૨૦
CBCS : રાષ્રીય સેિા
યોજના અને
ગાંધીવિમશભ (ઑક્ટો.જાન્યુ.૨૦૨૧)
CBCS : પ્રિતભમાન
જીિનશૈલી અને
ગાંધીવિચાર(ઑક્ટો.જાન્યુ.૨૦૨૧)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના શૈક્ષચણક
વિચારો(ફેબ્ર.ુ -એવપ્રલ
૨૦૨૧)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના મ ૂળભ ૂત
પુસ્તકો (ફેબ્ર.ુ -એવપ્રલ
૨૦૨૧)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના શૈક્ષચણક
વિચારો(માચભ-જૂન
૨૦૨૧)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
પ્રિતભમાન જીિનશૈલી
અને ગાંધીવિચાર(માચભજૂન ૨૦૨૧)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧૨

૧૭

૨૯

-

-

-

-

-

૨૯

૦૭

૧૮

૨૫

-

-

-

-

-

૨૫

૦૭

૦૧

૦૮

-

-

-

-

-

૦૮

૦૩

૦૫

૦૮

-

-

-

-

-

૦૮

૧૯

૨૩

૪૨

-

-

-

-

-

૪૨

૧૪

૧૪

૨૮

-

-

-

-

-

૨૮

૨૪

૩૦

૫૪

-

-

-

-

-

૫૪

૧૭

૧૧

૨૮

-

-

-

-

-

૨૮
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૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
--૧.
પ્રો. એમ. પી. મથાઈ
ગાંધીદશભન અને શાંવત સંશોધન કેન્ર
--૨.
પ્રો. સુદશભન આયંગાર
ગાંધીદશભન અને શાંવત સંશોધન કેન્ર
--૩.
ડો. રમેશ કાપહડયા
વિજ્ઞાન અને અહિિંસા
--૪.
પ્રો. સુરેન્ર પાઠક
ગાંધીદશભન અને શાંવત સંશોધન કેન્ર
મલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ-૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું ઓનલાઈન વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
૧.
પ્રો. સુદશભન આયંગાર
ગાંધી : વસદ્ધાંત અને વ્યિિાર
૨.
શ્રી મિેન્ર ભટ્ટ
સ્િાિલંબન : આપણી ભ ૂવમકા
૩.
પ્રો. પ્રકાશ શાિ
ગાંધી અને સામાત્જક સમરસતા
૪.
શ્રી ઉત્તમ પરમાર
સામાત્જક સમરસતા : આપણી જિાબદારી
૫.
શ્રી મંદાબિેન પરીખ
ગાંધી અને ગ્રામસ્િરાજ : દશા અને હદશા
૬.
શ્રી રમેશ સંઘિી
ગાંધી અને ગ્રામસ્િરાજ : દશા અને હદશા
૭.
શ્રી રજની દિે
ગાંધી અને માનિીય ટેકનૉલોજી
૮.
શ્રી માઈકલ મઝગાંિકર
ગાંધી અને માનિીય ટેકનૉલોજી
૯.
શ્રી કવપલ શાિ
ગાંધી અને આજનો યુિાન
૧૦. શ્રી રૂપસી ગાગી
ગાંધી અને આજનો યુિાન
૧૧. શ્રી જલદીપ ઠાકર
અહિિંસક સમાજવનમાભણ માટે રચના અને સંઘષભ
૧૨. શ્રી મનસુખ સલ્લા
ગાંધી અને ઉચ્ચવશક્ષણ
ુ
૧૩.
શ્રી અરણભાઇ દિે
ગાંધી અને વિજ્ઞાન
૧૪. શ્રી આનંદ મઝગાિકર
ગાંધી, સોવશયલ મીહડયા અને યુિા
શ્રી પાથભ વત્રિેદી
ગાંધી, સોવશયલ મીહડયા અને યુિા
International Webinar on Gandhi’s Legacy અંતગભત વ્યાખ્યાન
Gandhi and Ora World Mandala Experiment
૧૫. Monica Contro
Gandhi’s Legacy in Mexico
Xicotencatl
Ruiz
૧૬.
Gandhi’s Legacy Abroad
૧૭. Prasaad Gollanpalli
Gandhi,
Buddhism and Japan
Isao
Takagi
૧૮.
Gandhi in Spain
૧૯. Guillermo Martin
Gandhi in India
Gita
Dharampal
૨૦.
Gandhi’s Legacy in India
૨૧. Prof. D.P.singh
૭.
ક્રમ
૧.
૨.

તારીખ
૨૨-૦૬-૨૦૨૦
૨૨-૦૬-૨૦૨૦
૨૩-૦૬-૨૦૨૦
૨૩-૦૬-૨૦૨૦
૨૩-૦૬-૨૦૨૦
૨૩-૦૬-૨૦૨૦
૨૪-૦૬-૨૦૨૦
૨૪-૦૬-૨૦૨૦
૨૪-૦૬-૨૦૨૦
૨૪-૦૬-૨૦૨૦
૨૫-૦૬-૨૦૨૦
૨૫-૦૬-૨૦૨૦
૨૬-૦૬-૨૦૨૦
૨૬-૦૬-૨૦૨૦
૨૬-૦૬-૨૦૨૦
30/9/2020
30/9/2020
30/9/2020
30/9/2020
30/9/2020
30/9/2020
30/9/2020

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : (બધા
વ્યાખ્યાનો ઓનલાઈન આપેલ છે .)
અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
,,

જ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

Gandhi Labour Institute

Gandhijinu Shram Darshan

21/11/2020

International Webinar
organized by Swami
Vivekananda Cultural
Centre at the Consulate
General of India, Durban ,
South Africa

Gandhi's Philosophy of Compassion

15/10/2020
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ક્રમ
૩.

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

UGC- Human Resource
Development Centre,
Sardar,
Patel University Vallabh
Vidyanagar, Gujarat
National Webinar organized
by Bikaner Technical
University, Bikaner,
Rajasthan
International Webinar
organized by Embassy of
India, Djibouti
International Webinar
organized
by Gandhi Bhawan,
University of Delhi in
Collaboration with
Mahatma Gandhi Institute,
Moka, Mauritius
International Webinar
organized by Indian Cultural
Center, Maldives
National Webinar
organized by Sutanjali,
Kolkata
National Webinar organized
by University of Delhi, Delhi

Gandhi's Principles

12/10/2020

Role of Education in Atam
Nirbher Bharat

6/10/2020

Gandhi's Message for 21st
Century

02/10/2020

Gandhi 150

1 /10/2020

Gandhi and Contemporary
Life Style

29/09/2020

Gandhi kee Ahimsa

27/9/2020

Gandhi and Contemporary
Challenges

27/09/2020.

Gandhi: Kal, Aaj aur Kal

30/08/2020

Gandhi's Vision of Technology: Nature and Significance

18/08/2020

Emerging from the Pandemic:
The Gandhian Way

25 /6/2020

ગાંધીજીનો િૈજ્ઞાવનક દૃ ન્ષ્ટકોણ

2/10/2020

Relevance of Gandhian
Thoughts in Current Times

2/10/2020

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

૭

,,

૮.

,,

૯.

,,

૧૦.

,,

૧૧.

,,

૧૨.

,,

૧૩.

ડૉ. િહરભાઇ એમ.પટેલ

૧૪.

શ્રી કવપલ દે શિાલ

૮.

National Webinar
organized by Mahatma
Gandhi Central University,
Bihar
National Webinar organized
by Rajasthan Technical
University, Kota
Rajasthan
National Webinar,
Organized by St. Xavier’s
College, Nevta and Jaipur
Peace
Foundation
International Nonviolence
Day
Gandhism in 2020
Delhi Technological Uni.
Delhi

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
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૯.

૧૦.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧
પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
(૧) સંજય વસિંિ (૨) સંજય પંથી
૨
ડૉ. િહરભાઈ પટેલ
(૧) કનૈયાલાલ પટેલ (૨) મનોજ અગ્રાિત
(૩) હિમાંશ ુ નાયક (૪) પારૂલબેન ભટ્ટ
એમ.હફલ કક્ષાએ
૧
પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
(૧) ધનજીભાઇ બગડા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧
ડો. િહરભાઇ પટેલ
(૧) શ્રી વિમલ વમશ્રા
૨
શ્રી કવપલ દે શિાલ
(૧) શ્રી ઉત્તમ હિરપરા
૩
શ્રી રવતલાલ અમીન
(૧) શ્રી દુગેશ વતિારી
સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
હિરોશીમા સ્મ ૃવત હદિસ
આંતરરાષ્રીય િેબીનાર
6/8/2020
આંતરરાષ્રીય શાંવત હદિસ
21/9/2020
Gandhi and the Conception
of Political Community
આંતરરાષ્રીય િેચબનાર
1/10 થી 2/10/2020
Leading by Example: Online
Peace Programme.
(One year)
Self-Reliant India : A
Gandhian Perspective
બે હદિસીય રાષ્રીય િેચબનાર
28-29/9/2020

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

સ્કૂલ ઓફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી

શૈક્ષચણક

-----

ફાઉન્ડેશન ફોર પીસફુલ
ચેન્જ , અમદાિાદ
Six Dept. of Gandhian
Thoughts of Various
University in India

શૈક્ષચણક

------

શૈક્ષચણક

------

Gandhi King Foundation

Educational

------

રાષ્રીય
Gandhi Study Circle,
Ramlal College, Uni. of
Delhi

શૈક્ષચણક

………

આંતરરાષ્રીય

અન્ય --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માિસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :
ગાંધી હકિંગ ફાઉન્ડેશન, ઈન્ન્ડયા સાથે જોડાણ તા. 16/10/2020

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦20ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

---------



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

-----



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-----

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
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ટેક્ક્નકલ સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-------



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

------

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.)/ :
---------

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત
પદયાત્રા :

૧૪.૧

ટકિી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

નુંબર

ગામનાું નામ

ની સુંખ્યા

૧

પોતાના િતનના વિસ્તારમાં

૦૪

અમદાિાદ( થલતેજ), ઝારખંડ

(કોરોના પહરક્સ્થવતના કારણે

(પલામ ૂ), ઝાંસી (ઉ.પ્ર.), થાન

વિદ્યાપીઠના વનયમ મુજબ )

(ચોટીલા)

અચભમખતા કાયસક્રમ :

૧૪.૨

૧૯/૧૦/૨૦૨૦ થી ૨0/૧૦/૨૦૨૦ ઓનલાઈન અચભમુખતા કાયભક્રમ
ઉદ્યોગ :
ટકિી
નુંબર

૧૪.૩

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

૧

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

કોરોનાની પહરક્સ્થવતના કારણે

૦૩

અધ્યાપકન ું નામ
------

વિદ્યાપીઠના વનયમ મુજબ મુક્ક્ત

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
હિરોશીમા સ્મ ૃવત
આંતરરાષ્રીય
૦૬-૦૮-૨૦૨૦
હદિસ
આંતરરાષ્રીય
િેબીનાર
ગાંધીવિચાર
ગોષ્ઠી

રાજ્યસ્તરીય

આયોજક
સ્કૂલ ઓફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૨૨-૦૬-૨૦૨૦થી
૨૬-૦૬-૨૦૨૦

ભાગ લીધેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
03

03

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : ----

૧૪.૫
૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : ----

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : ---NET
---

SET
---

GATE
---

CAT
---

IAS
---
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IPS
---

PSSC
---

UPSA
----

અન્ય
----

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ----

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
---૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૦૩
૩.
૪.

-------

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

દર માસે પ્રત્યેક વિદ્યાથીને
રૂ. ૬૦૦૦/- (૧૦ માસ સુધી)
(કોરોનાને કારણે ૩માસની ચ ૂકિેલ છે .)
---------

વિદ્યાર્થી
-----------------

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-----------------

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
----૧.
સ્નાતક
----૨.
અનુસ્નાતક
----૩.
એમ.હફલ.
----૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

-----------------

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) : ----------૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of. Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students Participated)
(No. of. Student Placement)
--------------------૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

-------

-------
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૧.

ફેકલ્ટીનુ ં નામ

:

પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ

૨.

વિભાગનુ ં નામ

:

આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ુ ં નામ

નામ

(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
૧.

ડૉ.અરૂણભાઇ ગાંધી

વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો અને કાયભપ્રણાચલ, ગાંધી તત્િજ્ઞાન અને

કા. વનયામક

માનિસંસાધન, માનિસંસાધન વિકાસ અને સંગઠનાત્મક વિકાસ,

(પીએચ.ડી.)

રાષ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધી વિચાર-વિમશભ અધ્યનના
પાઠયક્રમ

૨.

ડૉ.રમીલાબિેન પટેલ

સંગઠનાત્મક િતભન, ઉદ્યોગસાિવસકતા, આપવત્ત વ્યિસ્થાપન,

સિ-પ્રાધ્યાપક

સંશોધન પદ્ધવત, િસવતવશક્ષણ, િળતર વ્યિસ્થાપન

(પીએચ.ડી.)
૩.

ડૉ.શેતલબિેન બડોહદયા

માનિ સંસાધન વ્યિસ્થાપન, ધંધાકીય પ્રત્યાયન, સ્િૈપ્ચ્છક

સિ-પ્રાધ્યાપક

સંસ્થા વ્યિસ્થાપન, કામગીરી વ્યિસ્થાપન પ્રણાલી, કાયભસ્થળ

(પીએચ.ડી.)

સંબધ
ં , િળતર વ્યિસ્થાપન, પંચાયતીરાજ અને પાચલકા શાસન,
આિાર અને પોષણ

૪.

ડૉ.સુભાષચંર પાંડર

સંગઠનાત્મક િતભન, સંશોધન પદ્ધવત, ભારતીય બંધારણ, જાિેર

સિ-પ્રાધ્યાપક

િિીિટ અને સુશાસન

પીએચ.ડી.
૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૪
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
: ૧૪

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧. સ્નાતક (સત્ર-૧)

ભાઈઓ બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

-

--

-

-

-

-

-

-

૦૯

૦૫

૧૪

૦૨

૦૧

૧૧

---

---

૧૪

૩. એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪. પીએચ.ડી.

૦0

0૧

0૧

---

---

---

---

0૧

0૧

૨. અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
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૫.
ક્રમ
૧.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એડજક્ટ
ં પ્રોફેસર
ડૉ. રોહિતભાઈ શુક્લ
હડસેમ્પબર-૨૦ – માચભ-૨૧
મુલાકાતી અધ્યાપક
ડૉ. િેમત
ં ભાઇ શાિ
ધંધાકીય પયાભિરણ
જુલાઇ – ઓક્ટોબર,૨૦
શ્રી. મ ૃણાલબેન મિેતા
માનિ સંસાધન વિકાસ
જુલાઇ – ઓક્ટોબર,૨૦
શ્રી.િી.પી.મશરૂ
સી.એસ.આર સ્રેટીજીસ
જાન્યુઆરી-માચભ,૨૧
શ્રી. આર.કે ઠાકર
લેબર લો
જાન્યુઆરી-માચભ,૨૧
શ્રી. યોગેશભાઇ ચાટી
કાયભસ્થળ સંબધ
ં અને અચભગમો
જાન્યુઆરી-માચભ,૨૧
શ્રી. ભાગ્યેશભાઇ દિે
માનિ સંસાધન માહિતી પ્રણાલી
જાન્યુઆરી-માચભ,૨૦
શ્રી.નારાયણ મેઘાણી
કંપની એકટ – 2013
જાન્યુઆરી-માચભ,૨૧
શ્રી. હદલીપભાઇ પ્રજાપવત
કમ્પ્ય ૂટર
જુલાઇ – ઓક્ટોબર,૨૦
ુ રી, ૨૧
વિરચંદભાઇ પટેલ
ઔધોચગક સંબધ
ં ો અને આઇએલઓ
ફેબ્રઆ
શ્રી.જયશ્રીબેન ઠાકોર
સી.એસ.આર અને ચેરીટી
હડસેમ્પબર-૨૦
વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમંવત્રત તજ્જ્ઞ --

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
૧. શ્રી મિેશભાઇ પંડયા
૨. ડૉ. ધમેશ પટેલ
૩. શ્રી વપયુષ મિપતરા
૪. ડૉ. અનાવમકભાઇ શાિ
૫. ડૉ. પી.સી.નાગર
૬. શ્રી ફાલ્ગુનીબિેન જોષી
૭. ડૉ. ગીતાંજચલ ગીલ
૮. ડૉ. અનાવમકભાઇ શાિ
શ્રી મિેશભાઇ પંડયા
૯. શ્રી.અતુલ શમાભ
૧૦. ડૉ. અવનશ અંધેરા
૧૧ ડૉ. મુકેશ લાકુમ
૧૨ ડૉ. રોહિતભાઇ શુકલા
૧૩ શ્રી આવશષ કોઠારી
૧૪ શ્રી અજય ઝા
૧૫ શ્રી નારાયણભાઇ માધુ
શ્રી રમેશભાઇ માછી
ડૉ. સુદભશનભાઇ આયંગાર
શ્રી મનસુખભાઇ સલ્લા
શ્રી મિેશભાઇ મિેતા

વિષય
Improving Environment during Lockdown
મોબાઇલમુકત બાળપણ
Regulation on Chemicals Management in
India
Scientific temper and role of youth in
Covid-19
Our Solution are Nature
Waste Workers Ground worriers of waste
management
Sustainable Development goals – SDG and
Covid-19
Environment Management, Nature and
current Situation
Ocean our Life Line
Long term Solution for Protecting Wildlife
Socio-Economic impact of Desertification
Sustainable Economy public health and
Environment
Alternative Future Creating another future
Together
Sustainable Development Goals Indian
Perspective
સામુદાવયક સ્િચ્છતા અને આરોગ્યની જાળિણી
ઓનલાઇન કાયભશાળા – ઓગસ્ટ – 2020
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તારીખ
૧૦-૦૫-૨૦૨૦
૧૬-૦૫-૨૦૨૦
૧૭-૦૫-૨૦૨૦
૨૪-૦૫-૨૦૨૦
૨૨-૦૫-૨૦૨૦
૨૯-૦૫-૨૦૨૦
૩૧-૦૫-૨૦૨૦
૦૫-૦૬-૨૦૨૦
૦૮-૦૬-૨૦૨૦
૧૪-૦૬-૨૦૨૦
૧૭-૦૬-૨૦૨૦
૧૨-૦૭-૨૦૨૦
૧૯-૦૭-૨૦૨૦
૨૬-૦૭-૨૦૨૦
૦૫-૦૮-૨૦૨૦-અમરે લી - આણંદ
૦૮-૦૮-૨૦૨૦-બનાસકાંઠા-ભાિનગર
૧૭-૦૮-૨૦૨૦-ભરૂચ-દાિોદ
૨૦-૦૮-૨૦૨૦-અમદાિાદ શિેર/ગ્રામ્પય
૨૫-૦૮-૨૦૨૦-જામનગર – જૂનાગઢ
૨૮-૦૮-૨૦૨૦-ખેડા-કચ્છ-મિીસાગર
૩૧-૦૮-૨૦૨૦- મિેસાણા-ગાંધીનગર

ક્રમ
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
૧૬ શ્રી બી.સી.સોલંકી
શ્રી હદનેશભાઇ પટેલ
શ્રી રમેશભાઇ માછી
શ્રી સ્િાતીબા રાઓલ
શ્રી સુરેશભાઇ પુનડીયા
ડૉ. કમલેશ ઉપાધ્યાય
ડૉ. મંદાબિેન
ડૉ. પરે શ મોરઘરા
શ્રી. ધમેન્ર વતિારી
૧૭ શ્રી માધુ મેનન
૧૮ શ્રી ધારાબિેન ઠાકર

વિષય
સામુદાવયક સ્િચ્છતા અને આરોગ્યની જાળિણી
ઑનલાઇન કાયભશાળા –સ્ટેમ્પબર– ૨૦૨૦

તારીખ
૦૨-૦૯-૨૦૨૦-નમભદા-નિસારી
૦૫-૦૯-૨૦૨૦-પંચમિાલ – પાટણ
૦૮-૦૯-૨૦૨૦-પોરબંદર –રાજકોટ-સુરત
૧૨-૦૯-૨૦૨૦-સુરેન્રનગર-સાબરકાંઠા
ુ
૧૬-૦૯-૨૦૨૦-િડોદરા-છોટાઉદે પર
૧૯-૦૯-૨૦૨૦-િલસાડ-તાપી – ડાંગ
૨૩-૦૯-૨૦૨૦-દ્વારકા-બોટાદ
૨૮-૦૯-૨૦૨૦-મોરબી-ગીર સોમનાથ

કુદરતના ખોળે રિી જીિનનો બોધ શીખીએ
પોષણયુક્ત આિાર

૨૭-૦૯-૨૦૨૦
૦૯-૦૯-૨૦૨૦

હકચન ગાડભ નીંગ

૦૯-૦૯-૨૦૨૦

Choose to challenge for better life

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

૨૧ એડિોકેટ શ્રી કાંવતભાઈ
પટેલ

નિા શ્રમ કાયદાઓ અંગે ચચાભ

૨૪-૦૨-૨૦૨૧

૨૨ શ્રી િી.પી. મસરૂ

નિા શ્રમ કાયદાઓ અંગે ચચાભ

૨૬-૦૨-૨૦૨૧

૨૩ શ્રી લચલત પાંડચલયા

માગભ અકસ્માત અને સલામતી

૦૧-૦૨-૨૦૨૧

Role Of Indigenous People in Environment
Conservation

૦૯-૦૮-૨૦૨૦

૨૫ શ્રી નરે શ ઠાકર

Let's Fight Together

૨૩-૦૮-૨૦૨૦

૨૬ ડૉ. પ્રસાદ મોદક

Are we future ready for environment
education ?

૧૩-૦૯-૨૦૨૦

The Impact and urgency of the climate crisis

૧૭-૧૦-૨૦૨૦

૨૮ શ્રી ત ૃપ્્ત અરોરા

A toxic tale of chemical impact on health

૦૭-૧૧-૨૦૨૦

૨૯ શ્રી તુષાર પંચોલી

Soil-savior of the world

૦૫-૧૨-૨૦૨૦

Way to new normal economic

૧૯-૧૨-૨૦૨૦

૧૯ શ્રી આકૃવતબિેન પામાણી
૨૦ ડૉ. મોનાબિેન દે સાઈ

૨૪ શ્રી માઈકલ મઝગાિકર

૨૭ શ્રી નાગરાજ અદિે

૩૦ પ્રો. િેમત
ં કુમાર શાિ

૨૫-૦૨-૨૦૨૧

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ
૧.
૨.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ .અરૂણભાઇ ગાંધી
,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

કોવિડ -૧૦ સંદભભમાં સ્િયંસેિકોની
ભ ૂવમકા – ભાદરણ સ્કૂલ

કોવિડ -૧૦ સંદભભમાં
સ્િયંસેિકોની ભ ૂવમકા

૩૦-૦૯-૨૦૨૦

ગાંધીજીના વિચારોની સાંપ્રત
સમયમાં પ્રસ્તુતતા – સરકારી
વિનય કોલેજ કિાંટ

ગાંધીજીના વિચારોની
સાંપ્રત સમયમાં પ્રસ્તુતતા

૦૨-૧૦-૨૦૨૦
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૩.

ડૉ .અરૂણભાઇ ગાંધી

૪.
૫.
૨.

3
૪.

૮.
૯.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

ગાંધીજીનાં વિચારોની પ્રસ્તુતતા –
ગાંધીજીનાં વિચારોની
૦૨-૧૦-૨૦૨૦
ભાિનગર યુવન.
પ્રસ્તુતતા
,,
ગાંધીજી યુિાનોના માગભદશભક –
ગાંધીજી યુિાનોના
૦૧-૧૦-૨૦૨૦
બી.જે.બી.એમ. ,િલ્લભ વિદ્યાનગર
માગભદશભક
,,
કોરોના-૧૯માં સ્િયંસિ
ે કોની ભ ૂવમકા
કોરોના-૧૯મા
૦૮-૧૦-૨૦૨૦
– એચ.કે.આર્ટભ સ કૉલેજ
સ્િયંસેિકોની ભ ૂવમકા
ડૉ.સુભાષચંર પાંડર
વિશ્વ આહદિાસી હદિસ,
આહદિાસી સમુદાય
૦૯-૦૮-૨૦૨૦
અમદાિાદ
,,
આહદિાસી અવધકાર હદિસ,
આહદિાસી અવધકાર
૧૩-૦૯-૨૦૨૦
અમદાિાદ
ડૉ.શેતલબેન બડોહદયા Waste Workers Ground worriers પયાભિરણવમત્ર, સંિાદ૨૯-૦૫-૨૦૨૦
of waste management
કાયભક્રમ
,,
સામુદાવયક સ્િચ્છતા અને
કોરોના-૧૯મા આરોગ્યની ૦૫-૦૮-૨૦૨૦-અમરે લી આણંદ
આરોગ્યની જાળિણી ઑનલાઇન
જાળિણી
૦૮-૦૮-૨૦૨૦બનાસકાંઠાકાયભશાળા – ઑગસ્ટ –સ્ટેમ્પબર–
ભાિનગર
૨૦૨૦

૧૭-૦૮-૨૦૨૦-ભરૂચ-દાિોદ
૨૦-૦૮-૨૦૨૦-અમદાિાદ
શિેર/ગ્રામ્પય
૨૫-૦૮-૨૦૨૦-જામનગર –
જૂનાગઢ
૨૮-૦૮-૨૦૨૦-ખેડા-કચ્છમિીસાગર
૩૧-૦૮-૨૦૨૦- મિેસાણાગાંધીનગર
૦૨-૦૯-૨૦૨૦-નમભદા-નિસારી
૦૫-૦૯-૨૦૨૦-પંચમિાલ –
પાટણ
૦૮-૦૯-૨૦૨૦-પોરબંદર –
રાજકોટ-સુરત
૧૨-૦૯-૨૦૨૦-સુરેન્રનગરસાબરકાંઠા
૧૬-૦૯-૨૦૨૦-િડોદરાછોટાઉદે પરુ
૧૯-૦૯-૦૨૦-િલસાડ-તાપી –
ડાંગ
૨૩-૦૯-૨૦૨૦-દ્વારકા-બોટાદ
૨૮-૦૯-૨૦૨૦-મોરબીગીરસોમનાથ

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ.સુભાષચંર પાંડર

:

રાહુલ ગામીત
એમ.હફલ કક્ષાએ ---
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અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧

ડૉ.અરૂણભાઇ ગાંધી

(૧) અવનલ ઘનશ્યામભાઇ જળોધરા (૨) શ્રધ્ધાબેન બાબુભાઇ મકિાણા

૨

ડૉ. રમીલાબેન પટેલ

શ્રી આકાશકુમાર નરે ન્રભાઇ ચૌધરી

૩

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

શ્રી પ્રશાંતકુમાર હિરાભાઇ ગોિેલ

૪

ડૉ.સુભાષચંર પાંડર

(૧) શ્રી હદક્ષાંતકુમાર મિેશભાઇ પટેલ (૨) શ્રી નરે શ વશયાલ
(૩) શ્રી અજુ ભન િળિી (૪) શ્રી મીના મકિાણા (૫) શ્રી પ ૂિી માિલા
(૬) શ્રી રીના બાગુલ (૭) શ્રી સોફીઆ ગામીત

૧૦.

૧૧.
૧૨.

૧૩.
૧૪.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ
આંતરરાષ્રીય રાષ્રીય-અન્ય
World Soil Day
રાિ ફાઉન્ડેશન – ગ્રીન
કેટાચલસ્ટ
ગ્રીનકેટાચલસ્ટ
પયાભિરણવમત્ર

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

તાલીમ અને કાયભક્રમો

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : -એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં)
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
(1) અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)
:
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/ :

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકિી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.અરૂણભાઇ ગાંધી

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
ગામનાું નામ
૧૫
વિદ્યાથીઓ પોતાના િતનમાં કોવિડ મિામારીની
કામગીરી અને અનાજ સંગ્રિ અને સલામતી
અંગેના સિેની કામગીરી
"
ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ
"
ડૉ. શેતલ બડોહદયા
"

ડૉ.સુભાષચંર પાંડર

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ – તા-૩-૧૧ -૨૦૨૦ ર્થી તા-૫-૧૧-૨૦૨૦ સધી અચભમખતા કાયસક્ર
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ : --

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક
૦૧-૧૨-૨૦૨૦
વિશ્વ એઇડ્સ હદિસ

આયોજક
મ.દે સમાજસેિા સંકુલ

ભાગ લીધેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૯૬

પ્રાદે વશક

૧૦-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

૩૨

મોબાઇલ મુકત બાળપણ
Regulation on Chemicals
Management in India
Scientific temper and role
of youth in Covid-19
Our Solution are Nature
Waste Workers Ground
worriers of waste
management
Sustainable Development
goals – SDG and Covid-19
Environment
Management, Nature and
current Situation
Ocean our Life Line

પ્રાદે વશક

૧૬-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

૯૫

પ્રાદે વશક

૧૭-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

૪૨

પ્રાદે વશક

૨૪-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

૩૫

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

૨૨-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
૨૯-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

૩૮
૨૩

પ્રાદે વશક

૩૧-૦૫-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ
૦૫-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ

૪૫

૩૮

Long term Solution for
Protecting Wildlife
Socio-Economic impact of
Desertification
Sustainable Economy
public health and
Environment
Alternative Future
Creating another future
Together
Sustainable Development
Goals Indian Perspective
Waste Worriers need
special attention current
time
Rural India : Crisis of
Today & Directions for
Tomorrow
Influence of Media In
Environment Issues
Role Of Indigenous People
in Environment
Conservation

પ્રાદે વશક

૦૮-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ
૧૪-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ
૧૭-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ
૧૨-૦૭-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ

પ્રાદે વશક

૧૯-૦૭-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ

૩૬

પ્રાદે વશક

૨૬-૦૭-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ
૨૧-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
૨૮-૦૬-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
૦૫-૦૭-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
૦૯-૦૮-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ

૨૯

Improving Environment
during Lockdown

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
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૩૯

૩૫
૩૧
૩૫

૩૮
૩૫
૪૨
૧૮

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
આયોજક
ભાગ લીધેલ
(આંતરરાષ્રીય રાષ્રીય,
વિદ્યાર્થીઓની
પ્રાદે વશક)
સુંખ્યા
આજીિન
વશક્ષણ
વિભાગ,
૧૯
પ્રાદે
વ
શક
૨૩-૦૮-૨૦૨૦
દોિાઇ રહ્ા છે રવ્યો ઘરાના
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
જાગીએ તેના વિલય પિેલાં
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
આજીિન
વશક્ષણ વિભાગ,
૨૨
પ્રાદે વશક
૦૭-૧૧-૨૦૨૦
A Toxic Tale of Chemical
Impact
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
૨૬
પ્રાદે વશક
૦૫-૧૨-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
World Soil Day -૨૩મો
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
સંિાદ –ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
30
પ્રાદે વશક
૧૯-૧૨-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
Way to New Normal
Economic Environment
સંિાદ, પયાભિરણવમત્ર,
Aspects of Recovery
ગ્રીન કેટાચલસ્ટ
Process
૮૫
રોડ અકસ્માત અને
પ્રાદે વશક
૦૧-૦૨-૨૦૨૧ રાષ્રીય સેિા યોજના૭૮
સલામતી, કોરોના િાયરસ
૦૬-૦૨-૨૦૨૧ NSS, આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ,
કાયભ
ક્ર
મ
અવધકારી
૮૯
રસીકરણ અચભયાન તથા
૧૧-૦૨-૨૦૨૧
૯૨
યુિા કાયભક્રમ
૧૭-૦૨-૨૦૨૧ પ્રવશક્ષણ કેન્ર-ETI તથા
એન.એસ.એસ.સેલ –
ગાંધીનગર ક્ષેત્રીય
વનદે શાલય - અમદાિાદ
૮૫
કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ
પ્રાદે વશક
૧૮-૦૨-૨૦૨૧ માનિ સંશાધન અને
વિકાસ એલ્યુવમવન
એસો.તથા આજીિન
વશક્ષણ વિભાગ
૯૧
નિા શ્રમ કાયદાઓ
પ્રાદે વશક
૨૪-૦૨-૨૦૨૧ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
થી
૨૬-૦૨-૨૦૨૧
૯૫
્લાન્સ્ટક પ્રદુષણનો ઉકેલ
પ્રાદે વશક
૨૦-૦૩-૨૦૨૧ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
અને મ.દે ગ્રામસેિા સંકુલપડકારજનક શા માટે
સાદરા
આજીિન
વશક્ષણ વિભાગ
૩૫
કંપની એકટ – ૨૦૧૩ –
પ્રાદે વશક
૦૭-૧૨-૨૦૨૦
CSR ના સંદભભમાં
૬૫
રોગ પ્રવતકારક શહકત
પ્રાદે વશક
૦૯-૦૯-૨૦૨૦ આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
િધારિાની વ્ય ૂિરચના
કોવિડ- ૧૯

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : ---

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :----

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :--

૧૪.૮

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

-

-

-

-

-

-

-

-

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---
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અન્ય
-

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

કુલ વિદ્યાથી

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)

-

-

૦૪

૨૦૦૦૦

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧. સ્નાતક
૨. અનુસ્નાતક
૩. એમ.હફલ.
૪. પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧. સ્નાતક
૨. અનુસ્નાતક
૩. એમ.હફલ.
૪. પીએચ.ડી.
૧૫.

કુલ વિદ્યાથી
-

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)
-

કુલ વિદ્યાથી

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાથીઓ અંગે વનયુક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગભત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
(No. of. Organization Visited)
૧૫.૨

ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
(No. of Students Participated)
-

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
(No. of. Student Placement)
-

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
S. No.
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
૧.

અવનલ ઘનશ્યામભાઇ જાળોઘરા

૨.

આકાશકુમાર નરે ન્રભાઇ ચૌધરી

૩.

હદક્ષાંતકુમાર મિેશભાઇ પટેલ

૪.

પ્રશાંતકુમાર હિરાભાઇ ગોિેલ

૫.

શ્રધ્ધાબિેન બાબુભાઇ મકિાણા
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Phenix Creation Simplified Nearby GIDC Gate – 1 Sanand
-Ahmedabad
Ratio food Pvt. Ltd –Navapur
Niyati Engineering Pvt. Ltd. – Vapi
Truly India Hotel and Resort – Motera Ahmedabad
Modern business solution – Navrangpura Ahmedabad

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

૩.

સમાજકાયસ

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
૧.

પ્રો. આનંદી પટેલ
અધ્યક્ષા
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

૨.

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

૩.

ડૉ. દાવમની શાિ

૪.

ડૉ. મનોજ પરમાર,
સિ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
MSW
૧૦૨- વ્યિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા
૧૦૩- સમાજકાયભની ગાંધીવિચારધારા
૨૦૪- માનિવિકાસ અને િતભન
૩૦૧- સમાજકલ્યાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
૪૦૧- દચલત સમુદાય વિકાસ
૪૦૨- કાઉન્સેચલિંગ-વથયરી અને પ્રેન્ક્ટસ
૪૧૦- લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર- ૧,૨ અને ૩
M.Phil.,Ph.D. કોસભિકભ માં લેકચર
MSW
૧૦૨ - વ્યિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા
૨૦૩ - સામુદાવયક સંગઠન અને સામાત્જક હક્રયા
૨૦૯ - સમ ૂિજીિન
૩૦૪ - કુર્ુંબ,બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો
EC - ૪૦૨- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયભ
૪૧૦ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર- ૧,૨ અને ૩
MSW
૧૦૧ – સમાજવિજ્ઞાન (રાજ્જ્યશાસ્ત્ર),
૧૦૫ - સામાજજક જૂર્થકાયસ,
૧૦૬ - PPDC
૨૦૧ - સુંકચલત અચભગમ અને પ્રત્યાયન,
૩૦૨ -અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક કાયદાઓ બાળ
અવધકાર(CBCS)
૪૦૧ - માનિ અવધકાર,
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર ૧,૨,૩,
વનબંધ માગભદશભન
MSW
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય
૧૦૬ - વ્યક્ક્તગત અને વ્યિસાવયક વિકાસ (PPDC)
૨૦૨ - સમાજકાયભ સંશોધન
૨૦૬ - ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
૩૦૨ (EC) (બ)- માનિ સંસાધન અને શ્રવમક કલ્યાણ
૪૦૧ - દચલત સમુદાય વિકાસ
૪૦૨ (EC) - યુિાનો સાથે સમાજકાયભ
૪૧૦ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર- 1,2,3,
M.Phil.,Ph.D. કોસભિકભ માં લેકચર
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૫.

શ્રી બંહકમ િસૈયા

૬

ડૉ. અશોકકુમાર થો. પટેલ
એસોવસએટ પ્રોગ્રામ
કો-ઓહડિનેટર
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)
સમાજકાયભ વિસ્તરણ કેન્ર,
ગોતાના સંયોજક

૭

ડૉ. બાદરભાઈ િાય. કુરેશી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
M.S.W., Ph.D.

૮

ડૉ. ઈશાની પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એડિોક)
Ph.D, NET

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
MSW
૧૦૪ - િૈયક્ક્તક સમાજકાયભ
૨૦૫ - ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
૪૦૧ - ચભન્ન શારીહરક યોગ્યતા ધરાિતા વ્યક્ક્તઓ સાથે સમાજકાયભ
૪૦૨ મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
ક્ષેત્ર કાયભ માગભદશભન સત્ર ૧,૨,૩,
વનબંધ માગભદશભન
MSW
૧૦૭ - ગ્રામીણ ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
૧૦૮ - પદયાત્રા
૨૦૮ - ગ્રામીણ ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
૩૦૬ - એજન્સી/ગ્રામીણ ક્ષેત્રકાયભ
૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૧ - (EC) પયાભિરણ અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ
MSW
સત્ર-૧ - F.Y. B.A.-પયાભિરણ પહરચય ( CC 105 ) - રાંધેજા
સત્ર-૧ - F.Y. B.A.-પયાભિરણ પહરચય ( CC 105 ) -સાદરા
સત્ર-૧ - F.Y. B.R.S.આયોજનનો પહરચય( MJRRPD 101 )
સત્ર-૫ - T.Y.B.A િસવતશાસ્ત્ર અને કુર્ુંબ વનયોજન ( SOC 504)
સત્ર-૫ - T.Y. Soc. પદયાત્રા ( ઓનલાઈન માગભદશભન)
સત્ર-૫ - M.Phil - Dissertation Guidance
PG( MSW Dept.- One Day a Week)
Co-Ordineting for Extention Center - Thaltej,
સત્ર-૨ - F.Y.( B.A.,B.R.S.)ભારતમાં સમાજકાયભ(CC 203) -રાંધેજા
સત્ર-૨ - F.Y.( B.A.) ભારતમાં સમાજકાયભ (CC 203) - સાદરા
સત્ર-૪ - S.Y.( B.A.) પયાભિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર (Soc.-402)
સત્ર-૬ - M.Phil - Dissertation Gaidance { 1 Students }
PG( MSW Dept.- One Day a Week)Coordinating for Extension
Center - Thaltej
(MPSW)
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય - સમાજશાસ્ત્ર
૧૦૨ - સમાજકાયભનો ઇવતિાસ અને વિચારધારા
૧૦૩ - સામાત્જક કેસિકભ
૧૧૦ - સમ ૂિજીિન
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ – પદયાત્રા
૨૦૪ - તબીબી અને મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
૨૦૫ – મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ વ્યિિારનાં ક્ષેત્રો
૨૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૨૦૭ - શૈક્ષચણક વશચબર
૨૦૯ - સમ ૂિજીિન
૩૦૫ - સમાજકલ્યાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
૩૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ, ૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૧ – માનવસક સ્િાસ્્યમાં સામાત્જક હક્રયા, નેટિહકિંગ અને એડ્િોકસી
૪૧૦ - સંશોધન વનબંધ
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૯

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
ડૉ. વિવપન મકિાણા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એડિોક)
Ph.D, NET

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
(MPSW)
૧૦૪- સામાત્જક જૂથકાયભ સામુદાવયક સંગઠન
૧૦૫- માનિ વિકાસ અને િતભન
૨૦૨- સામુદાવયક સંગઠન સામાત્જક જૂથકાયભ
૨૦૪-તબીબી અને મનો-ચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
૩૦૧-સામુદાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાિેર આરોગ્ય
૩૦૪-માનવસક સ્િાસ્્યમાં સમાજકાયભ સંશોધન
૩૦૯-પદયાત્રા
(6) સામુદાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાિેર આરોગ્ય

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં MSWમાં સત્ર -૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૫૨
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં MSWમાં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૪૯
િષભ ૨૦૨૦-૨૧ MPSWમાં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૨૦
િષભ ૨૦૨૦-૨૧ MPSWમાં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :૧૭

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

વિદ્યાથીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કુ લ

અનુસ ૂચચત
જાવત

અનુસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગભ

શારીહરક
વિકલાંગ

EWS

સામાન્ય

કુ લ

-

-

-

-

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

-

-

-

૨.

૧૮

૩૧

૪૯

૮

૪

૧૪

૨

૧

૨૦

૪૯

૯

૮

૧૭

-

-

-

-

-

-

-

૩.

અનુસ્નાતક
MSW (સત્ર-૧)
અનુસ્નાતક
MPSW (સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

-

-

-

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી

ક્રમ

તજ્જ્ઞનુ ં નામ

વિષય

તારીખ

વનયતકાલીન અધ્યાપક
૧

ડૉ. ચબપીનભાઈ

૩૦૩-કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર દરવમયાનગીરી

૦૧-૫-૨૦૨૦થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૦

૨

ડૉ. ગીરીશભાઈ વત્રિેદી

૩૦૨-મનોસામાત્જક પુન:સ્થાપન અને માનિ

૦૧-૫-૨૦૨૦થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૦

અવધકાર

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો (ઓનલાઈન) :

૬
ક્રમ

૧.
૨.

તજ્જ્ઞનુ ં નામ

ડૉ. સુદશભનભાઈ આયંગર
રસ્ટીશ્રી, અને પ ૂિભ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શ્રી નારાયણ મેઘાણી
( િાઇસ પ્રેવસડેંટ, ટોરે ન્ટ કંપની)
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વિષય

તારીખ

ગાંધીજીની યુિાિસ્થા વિષે સંિાદ

૧૨-૦૨-૨૦૨૧

CSR અંતગભત કંપની એકટ-2013

૦૭-૧૨-૨૦૨૦

ક્રમ

તજ્જ્ઞનુ ં નામ

વિષય

૩.

પ્રયાસ સંસ્થા અને ટીમ

૪.

૬.

ડૉ. ઘનશ્યામ િાઘેલા
ુ ,
(નાયબ વનયામક, સમાજ કલ્યાણ, છોટા ઉદે પર
ગુજરાત
શ્રી મિેશભાઈ રાઠોડ
િેલ્ફેર ઓહફસર, િડોદરા જેલ
ડૉ. ફાલ્ગુનીબિેન

૭.

શ્રી રમેશભાઈ તન્ના

૮.

૧૩.

શ્રી આઈ િી. ચૌધરી
હડસ્રી.જેલ સુવપ્રટેન્ટેન્ડન્ટ
શ્રી અભયભાઈ બારડ
ડૉ. સુદશભનભાઈ આયંગાર
રસ્ટીશ્રી અને પ ૂિભ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર
રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી
માનદ વનયામકશ્રી, વિસ્તરણ (મંડળ)
અને પ ૂિભ કુલસચચિ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શ્રી અપભણભાઈ નાયક

૧૪.

ડૉ. મીનાક્ષીબિેન પરીખ

૧૫.
૧૬.

ડૉ. વનમેષભાઈ પરીખ
શ્રી વમલેશભાઈ અમલાઈ

૧૭.

ડૉ. ઇલાબિેન ભટ્ટ
કુલપવતશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ડો. વિશાલભાઈ દામાણી

૫.

૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

૧૮

૭.

તારીખ

Social Work in criminal justice
system
કારહકદી માગભદશભન

૨૬-૦૮-૨૦૨૦

પ્રોબેશન ઓફ ઓફેંડર એક્ટ

૨૧-૦૯-૨૦૨૦

FCRA/સોસાયટી અને રસ્ટ એક્ટ

૦૨-૦૯-૨૦૨૦
થી
૦૩-૦૯-૨૦૨૦
૧૦-૦૯-૨૦૨૦

પોઝીટીિ સ્ટોરી પુસ્તકનુ ં
આચમન
જેલ અવધવનયમ

૧૪-૦૯-૨૦૨૦

૧૬-૦૯-૨૦૨૦

કારહકદી માગભદશભન
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૧૦૦ િષભ

૨૯-૦૯-૨૦૨૦
૧૩-૧૦-૨૦૨૦

વિદ્યાપીઠના ધ્યેયો પ્રત્યે
યુિાનોની સજ્જતા
જીિનમાં પ્રાથભના ,ખાદી અને
વનયવમતતાનુ ં મિત્િ

૧૪-૧૦-૨૦૨૦

મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભનો
િતભમાન પહરપ્રેક્ષ્ય: જરૂહરયાત
તેમજ દરમ્પયાનગીરી.
માનવસક સ્િાસ્્યની ઓળખ અને
કાળજી
કોવિડ-૧૯ અને માનવસક સ્િાસ્્ય
માનવસક સ્િાસ્્યમાં સમુદાય
આધાહરત પુન:સ્થાપન – િતભમાન
અચભગમ
ગાંધીજયંતી વ્યાખ્યાન

૧૫-૧૦-૨૦૨૦

િલ્ડભ માનવસક સ્િાસ્્ય હદિસ
મેન્ટલ િેલ્થ ઑથોરીટી દ્વારા
કાયભક્રમનુ ં આયોજન

૧૦-૧૦-૨૦૨૦

૧૪-૧૦-૨૦૨૦

૧૫-૧૦-૨૦૨૦
૧૬-૧૦-૨૦૨૦
૧૬-૧૦-૨૦૨૦
૦૨-૧૧-૨૦૨૦

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો (ઓનલાઈન):

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

૧.

પ્રો. આનંદીબિેન પટેલ

અચભમુખતા કાયભક્રમ

છાત્રાલય અને સમ ૂિજીિન

૨.

,,

National council social work Bill
2020

૩.

,,

State level consultation on
national council for
Organised by dept. of MSW
મહિલા બાળ વિકાસ વિભાગ
દ્વારા પોલીસ બેઝ સપોટભ
સેન્ટરના કાઉન્સેલરની
તાલીમ
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“કાઉન્સેચલિંગનુ ં મિત્િ, કાઉન્સેચલિંગના
િલણો અને મ ૂલ્યો, કાઉન્સેચલિંગના
તબક્કાઓ

તારીખ
૧૨-૧૦-૨૦૨૦થી
૧૭-૧૦-૨૦૨૦
૦૨-૧૧-૨૦૨૦
૨૬-૧૧-૨૦૨૦

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૪

પ્રો. આનંદીબિેન પટેલ

૫.

,,

૬.

,,

૭.

,,

૮.

,,

૯.

,,

૧૦.

,,

૧૧.

,,

૧૨.

,,

૧૩.

,,

૧૪.

પ્રાં.આનંદીબિેન પટેલ

૧૫.

ડો. દાવમનીબિેન શાિ

૧૬.

,,

૧૭.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

સેત ુ કાયભક્રમ –વિદ્યાથીઓનુ ં
ઓહરએન્ટેશન
િેમચંરાચાયભ યુવનિવસિટી
કસ્તુરબા બાચલકા વિદ્યાલયના
કાયભકરોની તાલીમ, બાયસેગ,
ગાંધીનગર
National council of social
work નાં ફાઈનલ ડ્રાફ્ટ માટે
િકભ શોપ
Women empowerment and
yoga ,
ગિન્મેન્ટ આટભ સ અને કોમસભ
કોલેજ, નેત્રગ
ં
િન સ્ટેપ સેન્ટરના સ્ટાફની
તાલીમ, મહિલા અને
બાળવિકાસ વિભાગ
િન સ્ટેપ સેન્ટરના સ્ટાફની
તાલીમ, મહિલા અને બાળ
વિકાસ વિભાગ
િન સ્ટેપ સેન્ટરના સ્ટાફની
તાલીમ, મહિલા અને બાળ
વિકાસ વિભાગ
િન સ્ટેપ સેન્ટરના સ્ટાફની
તાલીમ, મહિલા અને બાળ
વિકાસ વિભાગ
િન સ્ટેપ સેન્ટરના સ્ટાફની
તાલીમ, મહિલા અને
બાળવિકાસ વિભાગ
ફેકલ્ટી ઓફ સોવશયલ િકભ ,
એમ. એસ.યુવનિવસિટી.ના
BSW તથા MSWનાં
વિદ્યાથીઓ

વિષય

તારીખ
૨૨-૧૨-૨૦૨૦

કન્યાઓની સમસ્યાની ઓળખની
પ્રવિવધઓ સમસ્યા વનિારણ માટેની
પદ્ધવતઓ તેમજ વનિાસી શાળામાં
ૂ િાતાિરણ
કન્યાઓને અનુકળ
NCSW ફાઈનલ ડ્રાફ્ટમાં ગુજરાત
િતી રજૂઆત

૦૮-૦૧-૨૦૨૧

મહિલા સશક્ક્તકરણ

૧૮-૦૧-૨૦૨૧

વ્યક્ક્તત્િનુ ં માળખુ ં અને સ્િબચાિ
પ્રયુક્ક્તઓ - કાઉન્સેચલિંગનાં સંદભભમાં
સમજ, મહિલાઓની સમસ્યાઓ,
સંબધ
ં ો અને તેની સમજ
કાઉન્સેચલિંગ-વિભાિના, કાઉન્સેચલિંગ
શુ ં છે , શુ ં નથી, કાઉન્સેચલિંગનાં ધ્યેય,
કાઉન્સેચલિંગમાં જરૂરી ગુણો
કાઉન્સેચલિંગની પ્રહક્રયા, કાઉન્સેચલિંગની
કુશળતાઓ અને આચાર સંહિતા

૧૫-૦૨-૨૦૨૧

કાઉન્સેચલિંગમાં બનભઆઉટ અને તેના
પ્રશ્નો

૨૦-0૨-૨૦૨૧

સ્રેસ, રોમા, કટોકટીની ક્સ્થવતની
સમજ અને કાઉન્સેચલિંગ

૨૦-૦૨-૨૦૨૧

ભારતના સંદભભમાં વ્યાિસાવયક
સમાજકાયભ અને પડકારો

૦૫-૦૩-૨૦૨૧

વ્યિસાવયક સમાજકાયભની ઓળખ

૦૯-૦૧-૨૦૨૧

૧૬-૦૨-૨૦૨૧
૧૭-૦૨-૨૦૨૧

મહિલા બાળવિકાસ વિભાગ
પોલીસ બેઝ સપોટભ સેન્ટરમાં
કાઉન્સેલરની તાલીમ
િેચબનાર

લગ્ન બિારના સંબધ
ં ોમાં
કાઉન્સેલરની ભ ૂવમકા

૧૮-૦૭-૨૦૨૧

બંધારણ અને માનિ અવધકાર

૨૩-૧૨-૨૦૨૦

િેચબનાર આયોજક :
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી :
(લંડન)
શ્રી વિપુલભાઈ કલ્યાણી
આયોજક : જેન્ડર હરસોસભ
સેન્ટર, ગાંધીનગર
કાયભક્રમ: ગ્રાન્ડ મર્ક્ુર
ભ ે , ચગફ્ટ
સીટી,ગાંધીનગર

પ્રાણજીિન વિદ્યાથી ભિનનાં
પ્રાંગણના િડ નીચે બેસીને
ગાંધીજીનુ ં આત્મવનરીક્ષણ : શુ ં મેં
ઋવષકાયભ કયુું છે ?
માવસકચક્રના કારણે થતા
ભેદભાિોના અટકાિ અંગેની
માગભદવશિકા તૈયાર કરિા આયોત્જત
કન્સલ્ટેશનમાં આમંવત્રત તજજ્ઞ
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૧૮-૦૨-૨૦૨૧

ક્રમ
૧૮.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મનોજભાઈ
પરમાર

૧૯.

,,

૨૦.

,,

૨૧.

,,

૨૨.

,,

૨૩.

,,

૨૪.

,,

૨૫.

,,

૨૬.

,,

૨૭.

,,

૨૮.

,,

૨૯.

,,

૩૦.

ડૉ વિપીનભાઈ
મકિાણા

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

ભાિનગર યુવન., નંદકુિરબા
સમાજકાયભ કૉલેજના
વિદ્યાથીઓને વ્યાખ્યાન
આ્યુ ં
સૌરાષ્ર યુવન., રાજકોટના
સમાજકાયભ વિભાગ અને
માત ૃમંહદર સમાજકાયભ
કૉલેજના વિદ્યાથીઓને
સૌરાષ્ર યુવન., રાજકોટના
સમાજકાયભ વિભાગ અને
માત ૃમંહદર સમાજકાયભ
કૉલેજના વિદ્યાથીઓને
સૌરાષ્ર યુવન. રાજકોટના
સમાજકાયભ વિભાગ અને
માત ૃમંહદર સમાજકાયભ
કૉલેજના વિદ્યાથીઓને
કચ્છ યુવન. અને રોજગાર
પરામશભન એકમ, કચ્છ, ભ ૂજ
ગ્રામસેિા સંકુલ
રાંધેજા,ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
સરસ્િતી કૉલેજ ઑફ
સોવશયલ િકભ , િાસીમ,
મિારાષ્ર આયોત્જત “ફેકલ્ટી
ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ: સંશોધન
મંગલભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,
ત્જલ્લો. િડોદરા, આયોત્જત
િેચબનાર
દિેગામ કૉલેજ આયોત્જત
િેચબનાર
ભારતીય સમુદાય વશક્ષણ
સંઘ, અમદાિાદ આયોત્જત
િેચબનાર
ચચલ્ડ્રન યુવન. ગાંધીનગરમાં
MSW નિા પ્રિેશ મેળિનારા
૧૨ વિદ્યાથીઓને
અચભમુખતા કાયભક્રમ
HNGU પાટણ, MSW
વિભાગમાં નિા પ્રિેશ
મેળિનારા વિદ્યાથીઓને સેત ુ
કાયભક્રમમાં િાતાભલાપ
સમાજકાયભ વિભાગ .લૉ –
કૉલેજ કેમ્પપસ, મોડાસા
ત્જલ્લો -સાબરકાંઠા

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : --
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તારીખ
૧૧-૦૪-૨૦૨૦

સમાજકાયભ જ્ઞાન (Knowledge of
Social Work)”

૧૩-૦૪-૨૦૨૦

સમાજકાયભ કૌશલ્યો” (Social work
skills)

૧૪-૦૪-૨૦૨૦

“કોરોના કાઉન્સેચલિંગ”

૨૩-૦૫-૨૦૨૦

કોવિડ-૧૯ : અસર અને ઉકેલો

૨૯-૦૫-૨૦૨૦

COVID-19માં ગ્રામીણ યુિાનોની
મનોક્સ્થવત અને ઉકેલો
Sources of Research Problem”

૦૪-૦૬-૨૦૨૦

મંગલભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ, ત્જલ્લો
િડોદરા, આયોત્જત િેબીનાર

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

રાષ્રીય એકતા અને સરદારપટેલ
અખંડ ભારતના વશલ્પી”
કોવિડ-19 અને યુિાનોની ભ ૂવમકા”
આયોત્જત િેબીનારમાં નિી વશક્ષણનીવત અને યુિાનો પર િાતાભલાપ
સમાજકાયભના પાયાઓ (Basics of
Social work)” પર વ્યાખ્યાન

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

સમાજકાયભકરની સ્િઓળખ અને
સ્િનો ઉપયોગ

૨૧-૧૨-૨૦૨૦

સમાજકાયભનાં ક્ષેત્રો

૨૧-૧૨-૨૦૨૦

સંશોધન સમસ્યાના સ્ત્રોત” (Sources
of research problems)

૦૮-૦૬-૨૦૨૦

૦૫-૧૧-૨૦૨૦
૨૪-૧૧-૨૦૨૦

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન (ઑનલાઈન) :
ક્રમ

અધ્યાપકનુ ં નામ

૧.

પ્રો. આનંદી પટેલ

૨.

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

3.

ડો. દાવમની શાિ

૪.

ડૉ. મનોજ પરમાર

માગભદશભન આપેલ વિદ્યાથીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
(૧) સુશીલા પ્રજાપવત (૨) ચબનલ પટેલ (૩) રીના લોકહડયા
(૪) િવનતા રાઠોડ (૫) ધમેશ ચૌધરી (૬) સંજય ડાભી
(૧) અનાવમકા ક્રીન્ષ્ટ (૨) અલ્પા સુથાર (૩) િેમા પટેલ
(૧) અંજચલ ગામીત (૨) કાજલ િાચણયા (૩) ચગહરજા મિંત (૪) િષભદ
દુમાકીયા
(૧) સુભાષ કુકડીયા (૨) હિરે ન ચિાણ (૩) ભાિના િેરભા (૪) વિનોદ
સોનાિણે
એમ. હફલ. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. મનોજ પરમાર

ઝંખના પટેલ
અનુસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

પ્રો. આનંદીબિેન
પટેલ

૨

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

૩

ડૉ. દાવમની શાિ

૪

ડૉ. મનોજ પરમાર

(સેમ-૧,૨)
૧. અરવિિંદ રાઠોડ
૨. પાયલ મકિાણા
૩. અલ્પના રાઠિા
૪. આકૃવત પહઢયાર
૫. કેવિન પટેલ
૬. પાયલ જમોડ
૭. પ્રીવત ચૌધરી
૮. િરે શ િસાિા
(સેમ-૧,૨)
૧. આવશષ રં ગપરા
૨. અલ્પા સોરહઠયા
૩. અનંત ચબરારી
૪. કોમલ રાઠોડ
૫. જયોવત ગૌડ
૬. નીતા મકિાણા
૭. વપ્રયંકા રાઠોડ
૮. સાગર પરમાર
(સેમ-૧,૨)
૧. દક્ષા ચાિડા
૨. જીતેશ ડેરિાચળયા
૩. સોનલ ઠાકોર
૪. અમીષા પટેલ
૫. ચચરાગ પ્રજાપવત
૬. પાયલ રાઠોડ
૭. પ ૂજા પરમાર
૮. રાહલ
ુ મકિાણા
(સેમ-૧,૨)
૧. કવિતા િોરા
૨. હકિંજલ રાઠોડ
૩. અજીત દંતાણી
૪. ચચરાગ પઢાહરયા
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(સેમ-3,4)
૧. આતીષકુમાર જગજીિનભાઈ સોલંકી
૨. ઉત્કષભકુમાર કેતનભાઈ ટંડલ
ે
૩. એચલસન મિેન્રકુમાર મકિાણા
ુ
૪. હક્રષ્ના િેરશીજી ધેનજા
૫. જાહ્નિી અવનલભાઈ જોષી

(સેમ-3,4)
૧. ખુશાલ રમેશભાઈ માિલે
૨. ગુલાબબિેન લાલજીભાઈ મીર
૩. જયેશ ભીખાભાઈ ડેરિાચળયા
૪. જીજ્ઞા િનાભાઈ ગાંભહડયા
૫. જ્યોવતકાબિેન અરવિિંદભાઈ પટેલ
૬. તન્િી કાંતીલાલ ટંડલ
ે
૭. હદવ્યેશ સુમનભાઈ ગાંવિત
૮. મધુભાઈ ઘોિાભાઈ ભાદરકા
(સેમ-3,4)
૧. અિનીબિેન સુરેશભાઈ પટેલ
૨. ગુજ
ં ન િેમત
ં ભાઈ માછી
૩. જીનલબિેન લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી
૪. શ્રેયા મનોજકુમાર ઠાકર
૫. િષભકુમાર ધમેન્રભાઈ પટેલ
૬. મોિમ્પમદઆકીબ ઐયુબમીયાં મલેક
૭. રે ખા મંગળભાઈ બારીઆ
૮. વનકુંજ વિનોદભાઈ િૈષ્ણિ
(સેમ-3,4)
૧. અહદત િષભદભાઈ પટેલ
૨. આકાશભાઈ રામવસિંિભાઈ રાઠોડ
૩. કલ્પનાબિેન ઈશ્વરભાઈ કુિર
૪. કૃપા ત્જતેન્રભાઈ જાની

ક્રમ

અધ્યાપકનુ ં નામ

૫.

શ્રી બંહકમ િસૈયા

૬

ડૉ.અશોકકુમાર થો.
પટેલ

૭

૮.

ડૉ વિવપન મકિાણા

ડૉ. ઈશાની પટેલ

માગભદશભન આપેલ વિદ્યાથીઓના નામ

૫. ડેવિડ િળિી
૬. વનરં જના ગાવમત
૭. ભારતી રબારી
૮. વિવધ મકિાણા
(સેમ-૧,૨)
૧. ત ૃપ્્ત કોંકણી
૨. વિજલકુમારી
૩. અલ્પેશ પટેલ
૪. જયાબિેન રાિલ
૫. ત ૃપ્્ત પરમાર
૬. નરે શ તરાર
૭. યાવમની સોલંકી
૮. સચચન ધોહરયા
૯. સેજલ ડાભી
(સેમ-૧,૨)
૧. સેજલ ચાિડા
૨. િેતલ િાઘેલા
૩. અવનલ ધરત્જયા
૪. જવતન મકિાણા
૫. દશરથ ડાભી
૬. ધ્રુવિશા પ્રજાપવત
૭. રાજલ પાંડિ
૮. સપના િળપવત
૯. િષાભ પરમાર
(સેમ-1,2)
(1) ઉદયકુમાર બળિંતવસિંિ ડોડીયા
(2) હકિંજલ બચુજી ઠાકોર
(3) ધિલભાઈ ભરતભાઈ ખરાડી
(4) ભાવિનભાઈ અશોકભાઈ પટેલ
(5) રાહલ
ુ વસિંિ રણજીતવસિંિ વિિોલ
(6) સંજય હદનેશભાઈ ડાભી
(7) િીના કાનજી ભાઈ રબારી
(8) િંસાબેન લક્ષ્મણભાઈ ખાંટ
(9) સંગીતાબેન પ્રતાપભાઈ ખાંટ

(સત્ર-1,2)
૧.આરતીકુ મારી સુભાષભાઈ પાડિી
૨. વનરલબિેન નરે શભાઈ સુિાન
૩. વનરાલી પ્રવિણભાઈ તડિી
૪. રાહુલ િેલસીભાઈ જીડીયા
૫. સુવનલવસિંિ અજુ ભનવસિંિ વિિોલ
૬. સુરેશભાઈ ગોરધનભાઈ મકિાણા
૭. સેજલબિેન વિરમવસિંિ ચૌિાણ
૮. િરે શ પ્રવિણભાઈ મઢિી
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૫. જયદીપ નાનજીભાઈ મકિાણા
૬. જાગૃવત અરવિિંદભાઈ પટેલ
૭. મયુર જેરામભાઈ ડાભી
૮. મવનષા મિેશભાઈ પરમાર
(સેમ-3,4)
૧. એકતા જયંવતભાઈ રાિળ
૨. કલ્પેશ સરદારભાઈ ચૌધરી
૩. ગીતાબિેન રમણભાઈ ખાંટ
૪. ધિલકુમાર બાિલભાઈ ખાંડિી
૫. પ્રીવત વિનોદભાઈ મકિાણા
૬. વનકીતા હકરીટભાઈ પરમાર
૭. પલ્લિી રમણભાઈ મકિાણા
૮. વિશાખા ગોવિિંદભાઈ કુકડીયા
(સેમ-3,4)
1. ગોપાલ િહરભાઈ અલગોતર
2. છાયા રાજુભાઈ ઓળકીયા
૩. જયદીપ મેરિાનભાઈ ચિધરી
4. પાયલ વત્રકમભાઈ પરમાર
5. વપ્રયા અશોકભાઈ પટેલ
6. ભાિેશ વિનાભાઈ ડેરિાચળયા
7. મ ૃગેશ કાલીદાસ મકિાણા
8. સીતા છગનભાઈ રાઠોડ
(સેમ-3,4)
(1) જીગ્નેષા બાબુભાઈ રાઠિા
(2) હદનેશભાઈ માંકરભાઈ રાઠિા
(3) આશીફા ઈકબાલ ભાઈ મનસુરી
(4) િષાભ મનોજભાઈ રત્નોતર
(5) વનશા અજીતવસિંિ ઝાલા
(6) ચંદુભાઈ રતનભાઈ વનનામા
(7)શક્ક્તકુમાર કાળુભાઈ ગ્રામભાહડયા
(8) હદવ્યા હકશોરભાઈ મિાિર
(9) સપના જેસંગભાઈ પરમાર
(10) હકિંજલ દશરથભાઈ રાિત
(સત્ર-3,4)
૧. કાજલ ભગાભાઈ નાયી
૨. છાયાબિેન પંકજભાઈ પરમાર
૩. હદનેશ રમેશભાઈ ચાિડા
૪. હદલીપભાઈ ભરતભાઈ મકિાણા
૫. પલ્લિીબિેન બાબુભાઈ ભાભોર
૬. પ્રદીપભાઈ સોમાભાઈ મકિાણા
૭. ભારતીબિેન પ્રવિણભાઈ પરમાર
૮. મધુબિેન જગાભાઈ કોદરિી
૯. રક્શ્મકા બાબુભાઈ લેઉિા
૧૦. વિભ ૂવત રાકેશભાઈ ચૌધરી

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયભક્રમનુ ં નામ
ચાઈલ્ડ િેલ્પ લાઈન
મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
અનુસ્નાતક (MPSW)નો કોસભ
માનવસક બીમારી ધરાિનાર
દદીઓની સમુદાય આધાહરત
સારિાર અને પુન: સ્થાપન હફલ્ડ
એક્શન પ્રોજેક્ટ

૧૧.

સિયોગી સંસ્થાનુ ં નામ
રાષ્રીય
ચાઈલ્ડ લાઈન ઇન્ન્ડયા
ફાઉન્ડેશન
અન્ય
માનવસક આરોગ્યની
િોક્સ્પટલ
કસ્તુરબા સેિાશ્રમ
મરોલી

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ
૪,૨૦,૦૦૦

M.O.U.

૨0,00,000/-

M.O.U.

૬,૨૧,૬00/-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :
(૧)

માનવસક સ્િાસ્્યની િૉક્સ્પટલ સાથે સમાજકાયભ અનુપારં ગત (મનોચચહકત્સા) માટે
MOU કયુ.ું

(૨)

માનવસક બીમારી ધરાિનાર દદીઓની સમુદાય આધાહરત સારિાર અને પુન: સ્થાપન હફલ્ડ
એક્શન પ્રોજેક્ટ કસ્તુરબા સેિાશ્રમ, મરોલી સાથે હડસેમ્પબર ૨૦૨૦થી ઓક્ટોબર,૨૦૨૨ સુધી
MOU કયુ.ું

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન(Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં)
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦થી માચભ ૨૦૨૧ દરમ્પયાન પ્રા્ત કરે લ બૌદ્ધદ્ધક સંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/: --વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

૧૪.



કોરોનાની મિામારી દરમ્પયાન અમદાિાદ અને સુરત કોવિડ િૉક્સ્પટલમાં સમાજકાયભ વિભાગના સાડત્રીસ
વિદ્યાથીઓ મે ૨૦૨૦થી મનોસામાત્જક પરામશભક તરીકે જોડાયા િતા. આ વિદ્યાથીઓને કવમશનર આરોગ્ય અને
તબીબી વશક્ષણ, ગાંધીનગર દ્વારા રૂ. ૧૦,૦૦૦/ માનદ િેતન આપિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં



ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ દ્વારા રૂ. ૧૩૦૦૦ / ફંડ ભેગ ું કરીને જરૂહરયાતમંદને માસ્ક વિતરણ તથા જેઓએ કુ ર્ુંબના
મોભી ગુમાવ્યા િતા તેિા ચાર (૪) પહરિારને કીટ આપી િતી

૧૪.૧

પદયાત્રા :
પદયાત્રાના વિકલ્પે ગ્રામ અભ્યાસ કાયભક્રમ -આ િષભની પદયાત્રા-2020નુ ં આયોજન
કોરોનાને કારણે શક્ય બન્યુ ં નથી. તેના વિકલ્પે વિદ્યાથીઓ િૈવશ્વક મિામારી “કોરોના, કોવિડ-19”ની
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લોકજીિન ઉપર કેિી અસર પડી છે ? તેનો અભ્યાસ પોતાના ગ્રામ પ્રદે શમાં રિીને સ્િયં કરે તેવ ુ ં
નક્કી કરિામાં આવ્યુ ં િતુ..ં
અભ્યાસના િેતઓ :
1. ગામ કે વિસ્તારનો પ્રાથવમક પહરચય પ્રા્ત કરિો.
2. ગ્રામજનો ઉપર કોરોનાની અસરો જાણિી
3. ગામની સંસ્થાઓ તેના તંત્રોની કામગીરી ઉપર થયેલી અસરો સમજિી.
4. સમાજકાયભકર તરીકે કેિી દરવમયાનગીરી કરી શકાય તેની સમજણ પ્રા્ત કરિી.
અભ્યાસના મદાઓ:
અભ્યાસ
ગામનો પ્રાર્થવમક
પહરિય

અભ્યાસના મુદાઓ





કોરોનાની
સામાજજક
વ્યિસ્ર્થાતુંત્ર પર
અસરો (સામાત્જક,
ધાવમિક-સાંસ્ુવતક
ઉત્સિો વિવિધ
પ્રસંગો અને તેની
ઉજિણી પર
અસરો.)













કોરોનાની
આરોગ્ય અને
તેના તેના



તમારા ગામનો ઇવતિાસ, ભૌગોચલક
અને કુદરતી સંસાધનો વિષેની
માહિતી મેળિિી, ગામનો નક્શો
તૈયાર કરિો, ગામમાં વિવિધ
સિલતો, સગિડતાઓ વિષેની
માહિતી પ્રા્ત કરિી.
ગામની િસવત, વિવિધ સંસ્થાઓ,
PDS- સસ્તા અનાજની દુકાનમાં
APL/ BPL/અંત્યોદય કાડભ કેટલા
છે .
ૂ ો/ ખાતેદારો
ગામમાં ખેડત
લગ્ન, સગાઈ અને લગ્નવતવથ,
સીમંત (સીમંતોનયન સંસ્કાર,
ખોળાભરણુ)ં ,
જન્મવતવથ, જનોઈ,
મ ૃત્યુ અને મ ૃત્યુવતવથ,
ધાવમિક ઉત્સિો જેિા કે િોળી,
જન્માષ્ટમી, નિરાવત્ર, હદિાળીની
ઉજિણી. નાના-મોટા મેળાિડા,
કોરોનાને કારણે પ્રસંગોનો
ઉજિણીમાં કેિા કેિા ફેરફારો
કરિામાં આવ્યા ? મોટા મોટા
ફેરફારો શુ ં અનુભિાય છે ? જે તે
પ્રસંગની મુખ્ય વ્યક્ક્તની અનુભ ૂવત
કેિી છે ?
કોઈના મ ૃત્યુ થિાથી કારજ કે
બારમાની વિવધ.
જાિેર સ્થળો, બજાર, શાકમાકે ટ,
બસસ્ટેશન, મંહદર, મક્સ્જદ િગેરેમાં
િતભન વ્યિિારમાં આિેલ ું
પહરિતભન.
કોરોનાના સમયગાળામાં સ્િૈપ્ચ્છક
સેિાઓ, રસ્તે ચાલતા જતાં લોકોને
ખાિાનુ ં અને પીિાનુ ં પાણી પ ૂરું
પાડિા જેિી સેિાઓ આપી િોય.
કોરોના વિશે લોકો શુ ં જાણે છે ?
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કોની સાથે સંપકભ કરિો ? કઈ













સંસ્થાઓની મુલાકાત કરિી
ગ્રામપંચાયત, સરપંચ, તલાટી,
ગ્રામસેિક, વિસ્તરણ અવધકારી,
ગ્રામ આગેિાનો, ગામની સૌથી
િધુ ઉંમરિાળા વ ૃદ્ધોની મુલાકાત.
PDS દુકાન ચલાિનારાની
મુલાકાત

લગ્નની કન્યા કે િરરાજાની
મુલાકાત
જે કુર્ુંબમાં મ ૃત્યુ થયુ ં િોય તેિા
કુર્ુંબની મુલાકાત
મંહદર, મક્સ્જદ, ચચભ, ગુરુદ્વારા
સંભાળનાર વ્યક્ક્તની મુલાકાત
કોઈએ મેળાિડા મુલતિી રાખ્યા
િોય તેમની મુલાકાત

ગામમાં જે વ્યક્ક્ત કોરોનાગ્રસ્ત
થયા િોય તેની મુલાકાત

વ્યિસ્ર્થાતુંત્ર પર
ર્થયેલી અસરો
(કોરોનાને કારણે
વ્યક્ક્ત અને
સમુદાયના
આરોગ્ય સ્તર પર
થયેલી અસરો,)



કોરોના વિશેની સમજણ, ખ્યાલ,
કેિી રીતે વિકસ્યો છે ? કોણે
આપી ? કયાંથી મેળિી ?





ગામમાં કેટલા લોકોને કોરોના થયો
?





કેટલાને દિાખાનામાં દાખલ થવુ ં
પડયું ? કેટલા પહરિારને કોરોન્ટઈન
કરિામાં આવ્યા ? કોરોના થયા
પછીથી કેટલા સાજા થયા? કેટલા
મ ૃત્યુ પામ્પયા?





આરોગ્યનુ ં સરકારી તંત્ર CHC,
PHC, સબસેંટર, આશાિકભ ર,
આંગણિાડી િકભ ર િગેરેની
ઉપલબ્ધતા અને કામગીરી.



કોરોનાની વશક્ષણ
અને તેના
વ્યિસ્ર્થાતુંત્ર પર
ર્થયેલી અસરો
(કોરોનાના
સમયગાળામાું

કોરોના વસિાયના રોગો, માંદગી,
બીમારીઓ કેિી કેિી આિી છે ?
તેના ઉપચાર માટે શુ ં કરતા િતા?



પ્રસ ૂતા માટે કેિી વ્યિસ્થા
ગોઠિિામાં આિી ?



૧૦૮ની સેિાઓ પર શુ ં પ્રભાિ
પડયો ?



ગ્રામ પંચાયત અને સામુદાવયક સ્તરે
કેિા કેિા પગલાંઓ લેિામાં
આવ્યા ?



કોરોનાની િેકસીન વિશે લોકો શુ ં
માને છે ? િેકસીન લેિા કે ન લેિા
અંગેની સમજણ, માન્યતા કે િલણ
કેવ ુ ં છે ?



કોરોના અંગેની જાગૃવત, માન્યતાઓ
ગેરમાન્યતાઓ, મ ૃત્યુ થયેલાના
વ્યક્ક્તના શબની અંવતમવિવધ કયાં
કરિામાં આિી ? કેટલા લોકો િાજર
રિયાં િતા ?



કોરોનાને કારણે તા. ૧૫-૦૩૨૦૨૦થી શૈક્ષચણક સંસ્થાઓ બંધ
કરિામાં આિી છે . તેથી વશક્ષણ
પ્રહક્રયા ઓનલાઇન ચાલતી િશે
તેમાં કેટલા જોડાઈ શકે છે ?
વિવિધ સ્તરના વિદ્યાથીઓ (પ્રાથવમક
શાળા, માધ્યવમક શાળા, કૉલેજ અને
યુવનિવસિટીમાં અભ્યાસ કરનારા
વિદ્યાથીઓ)ના વશક્ષણ ઉપર કેિી
કેિી અસર થઈ છે ?
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જે CHC, PHC, સબસેંટર ગામને
લાગુ પડતુ ં િોય તેની મુલાકાત
અને તેના અવધકારી સાથે
પ્રશ્નોતરી કરિી.
ગામની આશાિકભ ર અને
આંગણિાડી િકભ રની મુલાકાત
જે સ્ત્રીઓએ કોરોના સમયમાં
બાળકને જન્મ આ્યો િોય તેની,
આંગણિાડી િકભ ર પાસેથી
માહિતી મેળિિી અને બધી જ
સ્ત્રીઓની મુલાકાત કરિી.
ખાનગી દિાખાનુ ં ચાલતુ ં િોય
તો તે ખાનગી ડૉકટરની
મુલાકાત
ગામમાં જન્મ અને મરણનુ ં
રજીસ્ટર પંચાયત અને
આંગણિાડી િકભ ર પાસેથી
મેળિવુ ં અને તેની માહિતી
ગામમાં કોઈક િૈદ્ય કે
પરં પરાગત ઉપચાર કરનારા
િોય તો તેમની પાસેથી માહિતી
મેળિિી

ગામની શાળાની મુલાકાત અને
દરે ક વશક્ષકો સાથે પ્રશ્નોતરી
કરિી.
પ્રાથવમક શાળાના દરે ક ધોરણના
વિદ્યાથીઓમાંથી કેટલા
વિદ્યાથીઓ ઓનલાઈન
અભ્યાસમાં જોડાઈ શકે છે ?
માધ્યવમક શાળામાં કેટલા
વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે ?
તેમાંથી કેટલા વિદ્યાથીઓ










કોરોનાની આવર્થિક
વ્યિસ્ર્થાતુંત્ર પર
ર્થયેલી અસર
(ગામની મુખ્ય
આવથિક પ્રવ ૃવત્તઓ
અને વ્યિસાયોની
જાણકારી પ્રા્ત
કરિી. કોરોનાને
કારણે ગામના
લોકોની આવથિક
પ્રવ ૃવત્તઓમાં કેિી
અસરો થઈ છે ?)









વ્યિસ્ર્થા :
ટકિી નુંબર
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.અશોકકુમાર થો.
પટેલ

વશક્ષકો અને િાલીઓની મુલાકાત,
શાળા વ્યિસ્થાપન સવમવત(SMC)
ના સભ્યોની મુલાકાત,
ગ્રામપંચાયત અને સરપંચ દ્વારા
વશક્ષણ અંગે શુ ં કરિામાં આવ્યુ ં છે ?
દા.ત. ઇન્ટરનેટ, Way Fay,
મોબાઈલ ટાિર, સિલત ઊભી
કરિામાં આિી િોય.
ઓનલાઇન વશક્ષણ સંદભભમાં વશક્ષકો,
વિદ્યાથી અને િાલીઓના પ્રવતભાિ
કેિા છે ?
ડેટા અને હરચાર્જનો ખચભ કેટલો થાય
છે ?
એક કુર્ુંબમાં એક થી િધુ બાળકો
અભ્યાસ કરતાં િોય તો મોબાઈલ
િપરાશ કેિી રીતે કરિામાં આિે
છે ?
વશક્ષકો, વિદ્યાથીઓ અને િાલીઓ
કેિા કેિા પ્રશ્નો અનુભિે છે ? તે
જાણી શકાય.
પ્રાથવમક ક્ષેત્ર જેમાં ખેતી,
પશુપાલન, જગલ
ં
અને જળ સંબધ
ં ી
ઉત્પાદન, વિવનમય, િિેંચણી અને
િપરાશ ઉપર થયેલી અસરો, ખાસ
કરીને શ્રવમકો ઉપર થયેલી અસરો
ઔદ્યોચગક પેદાશો, કારીગરિગભ દ્વારા
પેદા થતી ચીજિસ્તુના ઉત્પાદન,
વિવનમય, િિેંચણી અને િપરાશ
ઉપર થયેલી અસરો,
સ્થળાંતહરત શ્રવમકો ઉપર થયેલી
અસરો, જે લોકો નજીકના કે દૂ રના
શિેરોમાં જઈને કે રિીને આજીવિકા
મેળિતા િતા તેમની રોજી ઉપર
થયેલી અસરો.
સેિાક્ષેત્રમાંથી આજીવિકા મેળિતા
લોકો, ગામમાં વિવિધ પ્રકારની
દુકાનો ચલાિતાની માહિતી.

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
MSW િષભ:1
1.અવનલ અમરવસિંિભાઈ ધરજીયા
2.જતીનકુમાર મનસુખભાઈ મકિાણા
૩.દશરથકુમાર ગણપતવસિંિ ડાભી
4.ધ્રુવિશાબેન િહરશભાઈ પ્રજાપવત
5.રાજલબેન નર્ુભાઈ પાંડિ
6.િષાભબન
ે વિિાભાઈ પરમાર
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ઓનલાઈન અભ્યાસમાં જોડાઈ
શકે છે ? તેમણે કેિી કેિી
મુશ્કેલીઓ વિષયક અનુભિો છે ?
ઉચ્ચ વશક્ષણમાં કેટલા
વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે ?
તેમાંથી કેટલા વિદ્યાથીઓ
ઓનલાઈન અભ્યાસમાં જોડાઈ
શકે છે ?

િધુ ઓછી જમીન ધરાિતા િોય
ૂ ોની મુલાકાત
તેિા 10 ખેડત
કરિી અને ખેતી પેદાશો ઉપર
કોરોના સમયગાળામાં કેિી
અસર થઈ િતી તે જાણવુ.ં
ગામની સિકારી મંડળી, બેન્ક
િગેરેની મુલાકાત કરિી
જે લોકો કોરોના સમયગાળામાં
શિેરોમાંથી પરત આવ્યા િોય
તેિા લોકોની મુલાકાત કરિી
અને માહિતી પ્રા્ત કરિી

ગામનાું નામ
ધારપીપળા

તાલકો
રાણપુર

જજલ્લો
બોટાદ

ધજાળા
જાચળયા
દે શોતર
ગાણોલ
િાસરડા

સાયલા
મિેમદાિાદ
ઇડર
ધોળકા
િાિ

સુરેન્રનગર
ખેડા
સાબરકાંઠા
અમદાિાદ
બનાસકાંઠા

7.સપનાકુમારી ધનસુખભાઈ િળપવત
8.સેજલબેન રણજીતવસિંિ ચાિડા
9.િેતલબેન રમેશભાઈ િાઘેલા
MSW િષભ:2
1.ગોપાલ િહરભાઈ અલગોતર
2.છાયા રાજુભાઈ ઓળકીયા
૩.જયદીપ મેરિાનભાઈ ચિધરી
4.પાયલ વત્રકમભાઈ પરમાર
5.વપ્રયા અશોકભાઈ પટેલ
6.ભાિેશ વિનાભાઈ ડેરિાચળયા
7.મ ૃગેશ કાલીદાસ મકિાણા

૨.

૧૪.૨
ક્રમ

ડૉ. વિવપન મકિાણા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
વિષયવનષ્ણાત

૧
૨
૩

શ્રી સંજયભાઈ દિે
શ્રી ગૌરાંગભાઈ રાિલ
શ્રી િાહદિ કભાઈ પ્રજાપવત

૪

શ્રી હિતેશભાઈ પ્રજાપવત

8.સીતા છગનભાઈ રાઠોડ
MPSW
1.હકિંજલ ઠાકોર સેમ-01
2.િંસા ખાંટ
3.સંજય ડાભી
4.િીના રબારી
5.ઉદય ડોડીયા
6.ધિલ ખરાડી
7.ભાવિન પટેલ
8.રાહુલ વિિોલ
9.સંગીતા ખાંટ
10.જીગ્નેષા રાઠિા સેમ-૦૩
11.હકિંજલ ઠાકોર સેમ-01
12.હદનેશ રાઠિા
13.આશીફા મનસુરી
14.ભાવિકા મકિાણા
15.િષાભ રત્નોતર
16.વનશા ઝાલા
17.ચંદુ વનનામા
18.શક્ક્ત ગ્રાંભડીયા
19.હદવ્યા મિાિર
20.સપના પરમાર
21.હકિંજલ રાિલ
વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા
૪૯ MSW
૧૭ MPSW
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તારીખ

બુટિાડા
સમૌ
રઢુ

િાલોડ
માણસા
ખેડા

વશયાળ

બાિળા

કંધેિાચળયા
ઘોડમાળ
(કાસટપાડા)
કુમરખાણ
અંબાસણ
નાનામાત્રા
િેજલપુર,
અમદાિાદ
ચલાદર

વિિંછીયા
િાંસદા

રાજકોટ
નિસારી

વિરમગામ
મિેસાણા
વિિંછીયા

અમદાિાદ
મિેસાણા
રાજકોટ
અમદાિાદ

ભાભર

બનાસકાંઠા

બાલિા
સાદિડા
િટિા
મોટેરા
જગર
ં
સણગાલ
િેડછી
ખાનુશા
સાદિડા
કરાલી
મોટી ટીટોડ
બાલિા
જરીદાબાદ
બરોડા
રાણીપ
ગાંધીનગર
હિન્દોલીયા
દે િગઢ
સાબરમતી
સુઈગામ
કડી

પાટણ
તા.કડાણા
તા.વસટી
તા.વસટી
તા.માળીયા
તા.મેઘરજ
તા,િાલોડ
તા.વિજાપુર
તા.કડાણા
પાિીજેતપુર
ુ
છોટાઉદે પર
પાટણ
હિમતનગર
તા.માતર
તા.વસટી
ગાંધીનગર
ુ ા
તા.ફતેપર
તા.સાયલા
તા.વસટી
સુઈગામ
કડી

પાટણ
મિીસાગર
અમદાિાદ
અમદાિાદ
જૂનાગઢ
સાબરકાંઠા
સુરત
મિેસાણા
મિીસાગર
િડોદરા
િડોદરા
પાટણ
સાબરકાંઠા
ખેડા
અમદાિાદ
ગાંધીનગર
દાિોદ
સુરેન્રનગર
અમદાિાદ
બનાસકાંઠા
ગાંધીનગર

અધ્યાપકનુ ં નામ

૨૭-૪-૨૧
૩૦-૪-૨૧
૪-૫-૨૧

ડૉ. અશોક પટેલ
ડૉ. દાવમની શાિ
ડૉ. મનોજ પરમાર

૫-૫-૨૧

ડૉ. વિવપન મકિાણા

તાપી
ગાંધીનગર
ખેડા
અમદાિાદ

૧૪.૩
૧૪.૪
૧૪.૫
૧૪.૬
૧૪.૭

ઉદ્યોગ : -વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : --એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : --એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : -વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય
પરીક્ષાઓની માહિતી:
NET
SET
GATE
CAT
IAS
IPS
PSSC
UPSA
અન્ય
-

-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

-

કુલ વિદ્યાથી

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)

કુલ વિદ્યાથી

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)

કુલ વિદ્યાથી

પ્રા્ત રાવશ (રૂ.)

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

૧૫.

સ્તર (કક્ષા)

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

વિદ્યાથીઓ અંગે વનયુક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સંપકભ સંસ્થાઓની સંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાથીઓની
વનયુક્ત થયેલ વિદ્યાથીઓની
(No. of. Organization Visited)
સંખ્યા
સંખ્યા
(No. of Students Participated)
(No. of. Student Placement)
૦૪
૧૫.૨

૧૧૮

૬૫

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

સંપકભ સંસ્થાઓની સંખ્યા
(No. of. Organization
Visited)

ભાગ લીધેલ વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા
(No. of Students Participated)

વનયુક્ત થયેલ વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા
(No. of. Student Placement)

૦૪

૦૫

૦૫
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Sr. No

Name of Student

MSW / MPSW JOB STATUS 2020

Passing Year

1

1

AARTIBEN PARKHABHAI JOSHI

2020

2

2

BHAVESHBHAI AMARSANG PARMAR

2020

3

3

CHANDRAKANT BHAVANBHAI MAKWANA

2020

4

4

KAJAL RAJESHBHAI GIRI

2020

5

5

KIRANKUMAR KANTIBHAI GAVALI

2020

6

6

KRUNAL KETANKUMAR DANI

2020

7

7

PRADIPBHAI GHANSHYAMBHAI KERALIYA

2020

8

8

PRASHANTKUMAR GANGARAM MONDIYA

2020

9

9

PURVANG INDRAVADAN PANDYA

2020

10

10

SANJAY GOVINDBHAI PARAMAR

2020

11

11

VIJAYBHAI DAMJIBHAI YADAV

2020

21

1

BHAUTIK BALAVANTBHAI GOHIL

2020

22

2

KHUSHBUBEN GHANSHYAMBHAI GAJJAR

2020

23

3

PIYUSHKUMAR ASHOKBHAI JADAV

2020

24

4

PRITESHBHAI RAMESHBHAI THAKRE

2020

25

5

RAVI SURESHBHAI MAKWANA

26

1

27

Placed On
Campus
Interview
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam

Salary
20000
20000
20000
20000
20000

GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam

20000

GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
GLPC Mission
Magalam
Dr.K.R. Shroff
Foundation
Dr.K.R. Shroff
Foundation
Dr.K.R. Shroff
Foundation
Dr.K.R. Shroff
Foundation

20000

2020

Dr.K.R. Shroff
Foundation

12000

BHAUTIK BALAVANTBHAI GOHIL

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

2

PURVANG INDRAVADAN PANDYA

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

28
29

3
4

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000

30
31
32
33

5
6
7
8

VIJAYBHAI DAMJIBHAI YADAV
PRADIPBHAI GHANSHYAMBHAI KERALIYA

2019
2020
2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000
10000
10000

34
35
36
37

9
10
11
12

AARTI KHODUBHAI DABHI
PRASHANTKUMAR GANGARAM MONDIYA
KIRANKUMAR KANTIBHAI GAVALI
SUNILBHAI VIKRAMBHAI TADVI

2020
2020
2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000
10000
10000

38
39

13
14

BHAVESHBHAI AMARSANG PARMAR
SANJAY GOVINDBHAI PARAMAR
CHANDRAKANT BHAVANBHAI MAKWANA
KRUNAL KETANKUMAR DANI
AARTIBEN PARKHABHAI JOSHI
PRIYANKA JEEVANBHAI RATHOD

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000

122

20000

20000
20000
20000
10000
12000
12000
12000

40
41
42

15
16
17

NEHA K. MAKWANA

2019
2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000
10000

43
44

18
19

BEENABEN BABUBHAI PATEL
BHAVNABEN BIPINCHANDRA MAKWANA

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000

45

20

DIPIKABEN ASHOKBHAI PRAJAPATI

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

46
47

21
22

HIRAL RAMESHBHAI PARMAR
SHEETALBEN SARDARJI THAKOR

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000

48

23

KOMALBEN KALUBHAI KEVADIYA

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

49

24

LALITABEN LALJIBHAI VAGHELA

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

50

25

MANJULABEN BACHUBHAI THAKOR

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

51
52

26
27

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
CIVIL HOSPITAL

10000
10000

53

28

NILDHARA VITTHALBHAI RATHOD
PARASKUMAR KIRITBHAI RATHOD
SANGITA TANSINGBHAI BHURIYA

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

54

29

SHEETALBEN SARDARJI THAKOR

2020

CIVIL HOSPITAL

10000

55
56

30
1

SHUBH MAYURBHAI PATEL
CHETANKUMAR AMARSHIBHAI MAKWANA

2020
2020

CIVIL HOSPITAL
104, GVK EMRI

10000
10000

57

2

SUNILBHAI JORUBHAI MENIYA

2020

104, GVK EMRI

10000

59

4

2020

104, GVK EMRI

10000

60
61

5
6

VIKAS BABUBHAI VEDANI

RAHI ISHWARLAL RATHOD
VIKASKUMAR VINODBHAI MAKWANA

2020
2020

104, GVK EMRI
104, GVK EMRI

10000
10000

62

7

RAVI SURESHBHAI MAKWANA

2020

104, GVK EMRI

10000

63

8

KIRAN MAHENDRABHAI SHROFF

2020

104, GVK EMRI

10000

64

9

SANDIPBHAI SURESHBHAI BARIYA

2020

104, GVK EMRI

10000

65

10

PRABHABEN BHARATBHAI KOLIPATEL

2020

104, GVK EMRI

10000

ANJAL RAJESHKUMAR JOSHI
ASHABEN RAGHURAMBHAI JOSHI

MSW / MPSW JOB STATUS 2020
Sr.
No

Name of Student

Passing Year

Off Campus

Salary

66

1

MAYURI GORDHANBHAI SOLANKI

2020

UTKARSH
FOUNDATION

8500

67

2

2020

3

ASHABEN RAGHURAMBHAI JOSHI

2020

69

4

2020

70

5

ZINALBEN RAMESHBHAI
CHAUHAN
PARASKUMAR KIRITBHAI
RATHOD

MAHAVEER
PASHU RAKSHA
KENDRA MUNDRA
CHILDERN HOME
FOR GIRLS
MODASA
ALTRUST
AHMEDABAD

18000

68

VIKASKUMAR NATVARLAL
THUMAR

ALTRUST
AHMEDABAD

10000

2020

123

25000
10000

વિશેષ કામગીરી :



સમાજકાયભ વિભાગ દ્વારા સમાજકાયભ સેત ુ પવત્રકા જૂન ૨૦૨૦થી શરુ કરિામાં આિી. જે વત્રમાવસક છે
તથા તેના બે અંક પ્રકાવશત થયા છે .



સમાજકાયભ વિભાગની િેબસાઈટ બાનાિિામાં આિી.



હફલ્ડએક્શન પ્રોજેક્ટ –માનવસક દદીઓની સમુદાય આધાહરત સારિાર અને પુન:સ્થાપાન

શૈક્ષચણક વશચબર :
સમાજકાયભ(મનોચચહકત્સા )ના વિદ્યાથીઓની તા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧થી ૨૪-૦૩-૨૦૨૧ સુધી કસ્તુરબા
સેિાશ્રમ, મરોલી ખાતે વશચબર ગોઠિિામાં આિી િતી. વશચબર દરમ્પયાન નિસારી ત્જલ્લાના કુલ-૨૫ ગામોની
માનવસક આરોગ્યની ક્સ્થવત અંગે ગુગલ ફોમભના માધ્યમથી સિેક્ષણ કયુું િતુ.ં વિદ્યાથીઓએ જુદા જુદા જૂથોમાં
૨૫ ગામોના સરપંચ, શાળા, આંગણિાડી કાયભકરો િગેરેની મુલાકાત લઈને માનવસક અસરગ્રસ્ત કુર્ુંબોની માહિતી
લઈને તેમની મુલાકાત કરી િતી. આ વશચબરમાં પ્રથમ િષભના ૧૭ વિદ્યાથીઓ અને ૨ અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો
િતો. ત્જલ્લા વિકાસ અવધકારી, કસ્તુરબા રસ્ટના અવધકારીઓ તથા રસ્ટીઓએ વિદ્યાથીઓ સાથે િાતાભલાપ કયો
િતો.
શૈક્ષચણક પ્રિાસ : તા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧થી તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૧ દરમ્પયાન સમાજકાયભ (મનોચચહકત્સા) વિભાગના
વિદ્યાથીઓના પ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં .જેમાં કોવિડની ક્સ્થવતને કારણે કસ્તુરબા આશ્રમ, મરોલી
ખાતે રિીને દચક્ષણ ગુજરાતની વિવિધ સંસ્થાઓની મુલાકાત કરિામાં આિી િતી. તે ઉપરાંત સમુદાય આધાહરત
પુનાઃસ્થાપનના કાયભક્રમમાં વિદ્યાથીઓએ ડેટા કલેક્શન અને શેરીનાટકો દ્વારા માનવસક આરોગ્ય માટે જાગૃવતના
કાયો કયાભ િતા .
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વ્યિસાયી અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ 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.

પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર

ડૉ. પુવનતા િણે,
પ્રોફેસર (પીએિ.િી)
િીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ

૨.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ
પ્રોફેસર (પીએિ.િી)

૩.

ડૉ. વિનોદ કુમાર પાંડ,ે
પ્રોફેસર (પીએિ.િી)

૪.

૪ સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ
૮ સંચાર માધ્યમ સંશોધન
૧૦ જનસંપકભ અને માધ્યમ પ્રબંધન
૧૨ જાિેરખબર
૧૭ સમાજ, સંસ્કૃવત અને પ્રત્યાયન
૧ સમ ૂિ પ્રત્યાયનના વસદ્ધાંતો
૫ સમ ૂિ માધ્યમોનો વિકાસ
૭ સમ ૂિ પ્રત્યાયન વિશેન ુ ં ગાંધીજીનુ ં દશભન
૧૧ માધ્યમો : કાયદા અને નીવતશાસ્ત્ર
૧૬ ન ૂતન માધ્યમોનો વિવનયોગ
૨ મુહરત માધ્યમ માટે વ ૃતાંત લેખન
૩ રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોનો પહરચય અને વનમાભ ણ
૬ મુહરત માધ્યમો માટે સંપાદન
૧૩ હફલ્મ અધ્યયન
૧૫ વિકાસ પ્રત્યાયન

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ) િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૨૯
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા અનુસ્નાતક ૨૭

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.
૨.

સ્નાતક (સત્ર-૧)
અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.
૪.

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૫.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૨૦

૦૭

૨૭

-

-

-

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

૧૪

૨૭

-

-

-

-

-

-

૦૩

૦૨

૦૮

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની
માહિતી :

ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

ઓનલાઈન િગસ કાયસ ર્થત ું િોિાને કારણે એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર કે મલાકાતી અધ્યાપક ને આમુંત્રણ આપીને વ્યાખ્યાન
માટે બોલાિી શકાયા નર્થી.
વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
૧

ડૉ. રૂપા મિેતા

મહિલા સશક્ક્તકરણ અને સમ ૂિ માધ્યમોની ભ ૂવમકા
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૦૮-૦૩-૨૦૨૧

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

૬.
ક્રમ
૧.

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

દશભન દે સાઈ, િહરષ્ઠ પત્રકાર અને સંપાદક

તારીખ

ઇન્ટનભવશપ દરમ્પયાનની કામગીરી અને

૧૫-૦૩-૨૦૨૧

િેબપોટભ લનુ ં સંચાલન

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
િૉ. પવનતા િણે

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને
મિાત્મા ગાંધી કાશી
વિદ્યાપીઠ, િારાણસી

૨.

,,

ગાંધીશ્રમ સંસ્થાન,
અમદાિાદ

વિષય

તારીખ

‘Application of New
Media Technology and
Communication skill in
Teaching’
Media and Labour
Issues

૦૨-૦૭-૨૦૨૧

૦૧-૧૦-૨૦૨૦

૩.

,,

Stree Vimarsh Manch
(on line)

Bapu na ba ne ane
kutumbi jano ne patro’

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

૪.

,,

આજીિન વશક્ષણ અને

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની

૦૩-૧૧-૨૦૨૦

વિસ્તરણ વિભાગ,ગ ૂ.વિ.

સ્થાપના અને ઉદ્દે શો

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના

સંકુલ, અમદાિાદ

૧૦૦માં સ્થાપના હદિસની

૫.

,,

૧૮-૧૦-૨૦૨૦

ઉજિણી
૬.

,,

Press Information
Bureau, Ahmedabad

Covid 19 and Role of
Media

૨૫-૦૯-૨૦૨૦

૭.

,,

Jan andolan for Covid 19
appropriate behavior

૧૬-૧૦-૨૦૨૦

૮.

,,

Ministry of Information
and Broadcasting,
Government of Indian
Press Information
Bureau, A’bad, and
others
Mahiti Khatu ‘National
Press Day’ Ahmedabad

Effect of Covid19 on
Content of Media

૨૩-૧૧-૨૦૨૦

श्रद्धेय आचायष काका

૦૧-૧૨-૨૦૨૦

૯.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ

વિશ્વ સમન્િય સંઘ, સંવનવધ
રાજઘાટ, નિી હદલ્િી

सािे ब कालेलकर की 135
वी जयींती पर

श्रद्धेय काका सािे ब के
समन्वय ववचारों पर
पररचचाष
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૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :

૯.

ક્રમ
૧.

૨.

૩.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએિ.િી. કક્ષાએ, એમ.હફલ કક્ષાએ, અનસ્નાતક કક્ષાએ
પીએચ.ડી :
ડૉ. પુવનતા િણે
(૧) શ્રી સંદીપ િીરપરા (૨) શ્રી ચૈતન્ય જૈન (૩) શ્રી નીવતન કાપ ૂરે (૪) શ્રી
રામકુ ભેડા (૫) શ્રી વપ્રયંક ભટ્ટ (૬) શ્રી નિીન ખત્રી
એમ.હફલ(૧) શ્રી ભ ૂવમકા બારોટ (૨) શ્રી શક્ક્ત મુધિા
ં
અનસ્નાતક
(૧) શ્રી અજય ચાિડા (૨) શ્રી ધરમ િદિાણી (૩)
શ્રી પ ૂિી પંચાલ
(૪) શ્રી મનોજ જાલીસાણીયા (૪) શ્રી રાહલ
બુ
દ્ધ
(૫)શ્રી
શ્વે
ત
ા પટેલ
ુ
પીએચ.ડી :
ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ
(૧) શ્રી હકરણ મનોિર કાપુરે (૨) ઉત્પલ કાન્ત અવનશ (૩) શ્રી મોના
ગલસર (૪) શ્રી અવમતકુમાર મિેતા (૫) શ્રી ત્જજ્ઞેશ પરમાર (૬) સંધ્યા કાર
એમ.હફલ :
(૧) ભરતકુમાર ચૌધરી
અનસ્નાતક :
(૧) શ્રી અલ્પેશ મકિાણા (૨) શ્રી ભાિેશ બારૈ યા (૩) શ્રી ધમેન્ર ડામોર
(૪) શ્રી મમતા જોશી (૫) શ્રી વિશાલ લિતુકા
પીએિ.િી. :
ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે
(૧) શ્રી આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ (૨) શ્રી મનીષ ભોઈ (૩) શ્રી સેજુ દુબે
(૪) શ્રી નંહદની દ્ધદ્વિેદી (૫) શ્રી સત્યબ્રત દાસ (૬) શ્રી ધ્રુિ દિે
(૭) શ્રી મિેન્ર જાધિ
એમ.હફલ. :
(૧) શ્રી વમતેશ મોદી (૨) શ્રી બાલકૃષ્ણ િહડયલ
અનસ્નાતક :
(૧) શ્રી હદવ્યા પરમાર (૨) શ્રી પાર્થસ રાિલ (૩) શ્રી ભીખાભાઈ દે સાઈ
(૪) શ્રી રક્મમકા બોરીિા (૫) શ્રી શૈલેશ બલ્દાવનયા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :
--

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ : ---

૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

---



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

--



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

--
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૧૨.૩

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

---

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : --૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
કોરોના મિામારીને કારણે વશક્ષણ ઓન લાઈન ચાલતુ ં િતુ ં અને પદયાત્રા દરે ક વિદ્યાથીએ
પોતાના વિસ્તારમાં કરી િતી.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
કોરોના મિામારીને કારણે સત્રો મોડા શરુ થયા િતાં. અચભમુખતા કાયભક્રમ મુલતિી રખાયો િતો.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
કોરોના મિામારીને કારણે વશક્ષણ ઓન લાઈન ચાલતુ ં િતુ.ં ઉદ્યોગ કરાિી શકાય તેમ નિોતુ.ં

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 પરસ્કાર : ---

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી:
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : વશષ્યવ ૃવત્ત માટેની કાયસિાિી ર્થઇ શકી નર્થી .
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧.
સ્નાતક
----૨.
અનુસ્નાતક
૨૭
--૩.
એમ.હફલ.
----૪.
પીએચ.ડી.
----૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : વશષ્યવ ૃવત્ત માટેની કાયસિાિી ર્થઇ છે .
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧.
સ્નાતક
----ૃવત્તમે
૨૭
માં
થ
ી
વશષ્યવ
ળ
િિા
વિદ્યાથીઓના એકાઉન્ટમાં
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
૪.

પાત્ર વિદ્યાર્થીઓ

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

----
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સીધા જમા થાય છે .

---

૧૪.૯.૩ અન્ય
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૧૫.

સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
સ્નાતક
-અનુસ્નાતક
-એમ.હફલ.
-પીએચ.ડી.
--

-----

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧

પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : ---

૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ---

િૉ. પવનતાબિેન િણે :

િેચબનાર અને ફેકલ્ટી િેિલપમેન્ટ કાયસક્રમમાું ભાગ લીધો :
1) 18/3/2021 to 19/3/2021 એચ.એન.એસ.સી યુવન. મુબઈ
ં
અને હકસનચંદ ચેલારામ કૉલેજ, મુબઈ
ં
આયોત્જત આઠમા આંતરરાષ્રીય મીહડયા સવમટમાં ભાગ લીધો અને પેપર રજૂ કયુ.ું
2) 5/1/2021 પ્રેસ ક્લબ કોલકાતા અને યુવનસેફ પવિમ બંગાળ દ્વારા આયોત્જત િેચબનાર ‘Anti-Human
Trafficking and Child Marriage: Media’s Role and Responsibilities’ માં બંને િષભના વિદ્યાથીઓ
સાથે ભાગ લીધો.
3) 21/12/2020 પ્રેસ ક્લબ કોલકાતા અને યુવનસેફ પવિમ બંગાળ દ્વારા આયોત્જત િેચબનાર‘Reporting on
Children: Legal and Ethical Issues-Consent and Participation’ in the web series on
‘Media response to Crises’ માં બંને િષભના વિદ્યાથીઓ સાથે ભાગ લીધો.
4) 18/12/2020 પ્રેસ ક્લબ કોલકાતા અને યુવનસેફ પવિમ બંગાળ દ્વારા આયોત્જત િેચબનાર ‘Covid-19
Pandemic and Risk Journalism’ in the web series on ‘Media response to Crises’ માં બંને
િષભના વિદ્યાથીઓ સાથે ભાગ લીધો.
5) 17/12/2020 પત્રકારત્િ વિભાગ, પારુલ યુવન., િડોદરા દ્વારા આયોત્જત િેચબનાર ‘Making Biopic
Films’ માં બંને િષભના વિદ્યાથીઓ સાથે ભાગ લીધો.
6) 11/12/2020 પ્રેસ ક્લબ કોલકાતા અને યુવનસેફ પવિમ બંગાળ દ્વારા આયોત્જત િેચબનાર
‘Understanding Cyber Bullying and online Safety for Children ’ in the web series on
‘Media response to Crises’ માં બંને િષભના વિદ્યાથીઓ સાથે ભાગ લીધો.
7) 27/8/2020 to 29/8/2020 IQAC ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને NAAC બેંગ્લોર દ્વારા સંયક્ુ તપણે આયોત્જત
‘Revised Assessment and Accreditation Process of NAAC for Higher Education Institutions’ રાષ્રીય િેચબનારમાં ભાગ લીધો.
8) 6/7/2020 to 13/7/2020 હરસચભ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ન્ડયા અને િલ્ડભ િચ્યુઅ
ભ લ કોન્ફરન્સ ના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે યોજાયેલ Faculty Development Program on ‘NAAC Accreditation Framework: An
Overview in Respect of New Guidelines’ (FDP-NAAC2020) માં ભાગ લીધો.
9) 27/6/2020 to 10/8/2020, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને મિાત્મા ગાંધી કાશી વિદ્યાપીઠ, િારાણસીના
સંયક્ુ ત ઉપક્રમે આયોત્જત ‘Application of New Media Technology and Communication skill
in Teaching’ વિષયક િેચબનારનુ ં આયોજન કયુું અને ભાગ લીધો.
10) 22/5/2020 હદલ્િી મેરોપોચલટન એજ્યુકેશન, ગુરુ ગોવિિંદવસિંિ ઇન્રપ્રસ્થ યુવન. હદલ્િી અને ગાંધી સ્મ ૃવત અને
દશભન સવમવતના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે યોજાયેલ િેચબનાર ‘Non Violent Communication in Times of
Corona Virus’ માં બંને િષભના વિદ્યાથીઓ સાથે ભાગ લીધો.
િૉ. અવિનકમાર લખાણ-સ ૂચિ : ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ર્થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧
1. કોરોનાનો કક્કો 'વસટી ભાસ્કર', 'હદવ્ય ભાસ્કર' દૈ વનક, અમદાિાદ, ૨૪-૦૪-૨૦૨૦, શુક્રિાર, પ ૃષ્ઠ : ૦૭
2. િાઇકુ // ઘરબંધી 'પોએરી' વિભાગ, 'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૧૫-૦૫-૨૦૨૦
3. પુનમુરભ ણ : 'વનરીક્ષક', ૧૬-૦૫-૨૦૨૦, પ ૃષ્ઠ : ૦૮
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4. રબારી બિેનોની રુઆબદાર બાની પુનમુરભ ણ : 'ઓવપવનયન' વિભાગ, 'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૧૩-૦૮-

૨૦૨૦
5. પુનમુરભ ણ : e.અક્સ્મતા (ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી (યુ.કે.)નુ ં મુખપત્ર, સંપાદક : પંચમ શુક્લ)
અંક : ૧૬, ૦૧-૦૯-૨૦૨૦
6. એક રૂવપયાનુ ં મ ૂલ્ય સતત િધતુ ં રહ્ું છે ! મ ૂળ લેખ : 'દૃન્ષ્ટ' (ISSN 0971-6629) 'વશક્ષક-વિદ્યાથી સંબધ
ં -સ્મ ૃવત'
વિશેષાંક, અંક : ૦૯, િષભ : ૪૦, સ્ટેમ્પબર, ૨૦૦૪ પ ૃષ્ઠ : ૦૩-૦૪ પુનમુર
ભ ણ : 'ઓવપવનયન' વિભાગ,
'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૦૫-૦૯-૨૦૨૦
7. પુનમુરભ ણ :'હિિંદ સ્િરાજ'નો કણભિેધી શબ્દ'નિજીિનનો અક્ષરદે િ', જુલાઈ-ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦, સળંગ અંક : ૮૭૮૮, પ ૃષ્ઠ : ૨૫૧-૨૫૨
8. (XIIII) જામફળનાં બી : ન બીિે એ બીજાં 'સાથભક જલસો', હદિાળી અંક, પુસ્તક-૧૪, ઑક્ટોબર, ૨૦૨૦, પ ૃષ્ઠ
: ૧૬૪-૧૬૬
9. (XIV) સિભસાંધાશ ૂળ ઉફે ચચકુનગુવનયા 'ઉત્સિ', ('હદવ્ય ભાસ્કર'નો દીપોત્સિી અંક), નિેંબર, ૨૦૨૦, પ ૃષ્ઠ :
૧૩૪-૧૩૬
10. પુનમુરભ ણ : ગાંધીના સંગમાં સરદારના વ્યંગ 'ગાંધીયાના' વિભાગ, 'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૧૬-૧૨૨૦૨૦
11. પુનમુરભ ણ : ગાંધીના 'હિિંદ સ્િરાજ'માં ગ્રામચેતના 'ગાંધીયાના' વિભાગ, 'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૩૧-૧૨૨૦૨૦
12. પુનમુરભ ણ : શકીરા, શકરી, અને સમ ૂિ માધ્યમો 'ઓવપવનયન' વિભાગ, 'ઓવપવનયન સામવયક, યુકે', ૦૯-૦૩૨૦૨૧
13. પુનમુરભ ણ : ભાષામાં પાણી અને ભાષાનુ ં પાણી 'અતુલ્ય િારસો' (ISSN : 2321-4880), પાણી વિશેષાંક,
સળંગ અંક - ૨૮, િષભ - ૦૮, માચભ, ૨૦૨૧, પ ૃષ્ઠ : ૩૫-૩૬
િેચબનાર-સ ૂચિ : ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ર્થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ િૉ. અવિનકમાર
(01) 27-08-2020 National Webinar by IQAC, Gujarat Vidyapith
(02) 11-12-2020 National Webinar by Press Club Kolkata & Unicef
(03) 18-12-2020 National Webinar by Press Club Kolkata & Unicef
(04) 21-12-2020 National Webinar by Press Club Kolkata & Unicef
(05) 23-12-2020 National Webinar by Press Club Kolkata & Unicef
(06) 20-01-2021 National Webinar by Parul University
(07) 05-02-2021 National Webinar by Parul University
(08) 13-02-2021 International Webinar by Indian DX Club International
(09) 17-02-2021 National Webinar Parul by University
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

દૃમય-શ્રાવ્ય વનમાસણ 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.

િો.આલાપ િી.બ્રહ્મભટ્ટ
ઇન્ચાર્જ
વસવનયર ટેકવનકલ આવસસ્ટન્ટ
પત્રકારત્િ અને સમ ૂહ્પ્પ્રત્યાયનમાં
પી.એચ.ડી.
અનુપારં ગત બુદ્ધદશભન
પારં ગત પત્રકારત્િ અને સમ ૂહ્પ્પ્રત્યાયન
પારં ગત બુદ્ધદશભન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય

AV-103 - ટી.િી.કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ -૧મૌચખક અને પ્રાયોચગક
AV-201 - કાયભક્રમ વનમાભણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા

AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુરણ

EC-202 - દૃશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેચઝક ફોટોગ્રાફી
િાઈલ્ડલાઈફ ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોચગક િગો

૨.

મનીષ ભોઈ
ટેકવનક્લ આવસસ્ટન્ટ
અનુ પારં ગત, ગ્રામ વ્યિસ્થાપન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયનમાં
પી.એચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય

AV-103 - ટી.િી.કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ -૧ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
AV-201 - કાયભક્રમ વનમાભણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા

AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુરણ

EC-202 - રશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં પ્રાયોચગક િગો
૩.

ધ્રિ દિે
ટેકવનકલ આવસસ્ટન્ટ ( વનયત િેતન )
પારં ગત, પત્રકારત્િ અને સમ ૂહ્પ્પ્રત્યાયન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયનમાં
પી.એચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે .

AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય

AV-103 - ટી.િી.કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ -૧મૌચખક અને પ્રાયોચગક
AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુરણ

ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં પ્રાયોચગક િગો

131

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 0૮

(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
0૭
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.
૪.

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૫.

અન્ય(ફોટોગ્રાફી )

૫.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

-

--

-

૦૭

-

-

૧૪

-

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

-

-

૦૭

૦૩

-

૦૨

-

૦૨

૦૭

-

-

-

-

-

-

-

-

૦૬

૨૦

૦૫

૦૧

૦૭

-

૦૭

૨૦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :

ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર --મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

િાસુભાઇ પટેલ

ફોટોગ્રાફીમાં પ્રકાશ

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૨.

રોહિત ભગત

કમ્પપોઝીશન

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૩.

પ્રશાંત િૈદ્ય

વપક્તોહરઅલ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૪.

ભાિેશ પટેલ

હક્રએટીિ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૫.

ઉત્પલ પટેલ

સ્થાપત્ય ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૬.

બીપીન હક્રચ્યન

િેહડિંગ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૭.

િષભલ ચગલ્દર

ફોટોશોપ અને આફ્ટર ઈફેક્ટ

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

૮.

વસદ્ધાથભ રાઠોડ

સ્રીટ અને રાિેલ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
૧.

રાગી જાની

કાયભક્રમ વનમાભણ

દરે ક મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા તેમના

૨.

સંધ્યા કાર

સંશોધન પદ્ધવતઓ

કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા.

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
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-

-

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ
૧.
૨.
3.

અધ્યાપકન ું નામ
આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ
આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ
ધ્રુિ દિે

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

પત્રકારત્િ વિભાગ, ગુજરાત યુવનિવસિટી

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય

૦૫-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઇન

કાયભક્રમ વનમાભણ

પત્રકારત્િ વિભાગ, ચીમનભાઈ ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય

ઑનલાઇન

કાયભક્રમ વનમાભણ

પત્રકારત્િ વિભાગ, ચીમનભાઈ ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ

ધ્િવનમુરણ

૧૦-૦૨-૨૦૨૧
૧૧-૦૨-૨૦૨૧

ઑનલાઇન

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ
1.

આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રાપ્ત કરે લ
ઉપલબ્ધધ

ગુજરાત રાજ્ય લચલત કલા અકાદમી ધ્િારા આયોજીત
રાષ્રીય ફોટોગ્રાફી સ્પધાભમાં મુખ્ય વનણાભયક તરીકે સેિા
આપી.

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન : ----

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ

૧૩.

રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
૧૨.૩ સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : --૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : ---ટકિી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

વિદ્યાથીઓએ જાતે પોતાના વિસ્તારમાં જઈને કોરોનાની અસરનો સિે કયો.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : -----
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકિી
નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
અધ્યાપકન ું નામ
સુંખ્યા
સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા કરિામાં આિતા કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા
ફોટોગ્રાફી, િીહડયો, ધ્િવન વ્યિસ્થા, 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 પરસ્કાર :

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
SET
GATE
CAT
IAS
-

-

IPS

-

PSSC

-

UPSA

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ----

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

-

અન્ય

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : --૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of. Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students Participated) (No. of. Student Placement)
૦૪
૧૫
૦૭
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

અન્ય કામગીરી :
-

અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજા પહરસરમાં પદિીદાન સમારં ભનુ ં જીિંત પ્રસારણ કયુ.ું

-

સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગોની એમ.હફલ. અને પી.એચ.ડી.ના ઓપન િાઈિાનુ ં વિડીયો
વનમાભણ અને ડી.વિ.ડી. તૈયાર કરી.

-

“ એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત “શારીહરક વશક્ષણ વિભાગ, સાદરા માટે હફલ્મ એહડટ કરી.

-

પ્રાણજીિન છાત્રાલય ઉપર દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.

-

કોચરબ આશ્રમ ઉપર દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં સૉલર વસસ્ટમ ઉપર દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.

-

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્રના વનકરા પ્રોજેકટ ઉપર દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.
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:

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

વ્યાિસાવયક
ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન વિભાગ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

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

યોગ્યતા
૧.

ડો. પ્રયતકર કે. કાનડીયા

સત્ર -૧

૧. જ્ઞાન સંગઠન અને માહિતી પ્રહક્રયા -૧

સિપ્રઘ્યા૫ક , પીએચ.ડી.

૨. માહિતી અનુ પ્રત્યાયન
૩. સંશોધન પદ્ઘવતઓ અને આંકડાકીય રીતો
સત્ર -૨
૧. માહિતી સ્ત્રોત
૨. માહિતી સેિાઓ
૩. જ્ઞાન સંગઠન અને માહિતી પ્રહક્રયા -૨
૪. માહિતી પ્રહક્રયા અને પુન:પ્રાપ્્ત
૫. માહિતી પદ્ઘવત અને ઊ૫જો
૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)

(અ)

: ૧૦/૦૬
િષભ

૨૦૨૦-૨૧માં

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક ૧૦/૦૬
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૫.

અન્ય

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

સામાન્ય

કલ

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

૦૧

૦૧

૦૩

૧૦

૦૩

૦૭

૧૦

૦૫

-

૦૨

૦૪

૦૬

૦૧

૦૨

૦૧

-

૦૨

૦૬

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(સત્ર-૧)
(સત્ર-૧)
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૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની
માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપકો
૧.

શ્રી મહિલપતવસિ િાઘેલા

ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૨.

શ્રી વનચખલ બી. ગોિેલ

જ્ઞાન સંગઠન અને માહિતી પ્રહક્રયા

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૩.

ડૉ. અતુલ અકબરી

જ્ઞાન સંગઠન અને માહિતી પ્રહક્રયા

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૪.

ડૉ. પ્રદીપ પટેલ

ગ્રંથાલય સ્િયં સંચાલન અને નેટિહકિંગ

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૫.

ડૉ. વિરલ અસજોલા

જ્ઞાન સંગઠન અને માહિતી પ્રહક્રયા

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૬.

શ્રી ત્જતેન્રભાઈ પરમાર

ગ્રંથાલય સ્િયં સંચાલન અને નેટિહકિંગ

બન્ને સત્ર દરમ્પયાન

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : -

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

૧.

ડો. પ્રયતકર કાનડીયા

Role of academic Libraries in
current pandemic scenario

૨.

,,

૩.

,,

ગુજરાત યુવનિવસિટી લાયબ્રેરી ,
LIS Department અને ગુજરાત
ગ્રંથાલય સેિા સંઘ દ્વારા
આયોજીત િેચબનાર
ગુરુ ગોવિિંદ યુવનિવસિટી ,
ગોઘરા દ્વારા આયોત્જત નેટ/
સ્લેટ ઇન LIS પ્રોગ્રામ ૨૦૨૧

Role of academic
Libraries in current
pendemic scenerio
૨૧મી સદીમાં
ગ્રંથાલય વ્યિસાવયકો
અને વિદ્યાથીઓ :
કોરોનાના સંદભભમાં
નેટ / સ્લેટ ગાઇડન્સ

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ
21-05-2020
૨૬-૦૮-૨૦૨૦

૩૧-૦૮-૨૦૨૦

૧.

ડો.પ્રયતકરકે. કાનહડયા

૧.

ડો.પ્રયતકરકે. કાનહડયા

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧. રક્શ્મ પારે ખ ૨. હિના જાની ૩. ભાિના મકિાણા
૪. વનશા મિારાજ
એમ.હફલ કક્ષાએ
૧.જાગૃવત ૫ટેલ ૨. મિેશ્વરી મકિાણા

૧.
૨.

ડો.પ્રયતકરકે. કાનહડયા
શ્રી ત્જતેન્રભાઇ ૫રમાર

અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧. આરતી જાદિ ૨. જતીન િળિી ૩. જયદી૫ પટેલ
૪. ભ ૂવમકા પંચાલ ૫. રાજલબા િાળા ૧. કોમલ ભર્ૃ

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ---

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : 136

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે
મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટૅક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

•

અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

•

ઑપન સોસભ સેિાઓ

-----:

----

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટૅક્ક્નકલ સિાય) :

•

આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

•

ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

----------

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents
(IPR)etc.)/ :---------

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા B.L.I.Sc અને M.L.I.Sc.ના વિદ્યાર્થીઓને કોરોનાના સુંદભસમાું ૫દયાત્રા
અિેિાલ તૈયાર કરાિાયો.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : ----

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : ---

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 પરસ્કાર : --

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : -

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
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૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

(No. of. Organization

Visited)

ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students

(No. of. Student

Participated)

Placement)

-

-

૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

S.No.

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

૧.

મનીષા મનાર

ગ્રંથપાલ , કોન્રાકટ બેઇઝ
રતનબા કોલેજ ઓફ
એજયુકેશન , રાજેન્ર નગર
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા સાદરા

૨.

વિભાગન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા સાદરા

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
૧.

ડૉ. જગદીશચન્ર ક.સાિચલયા
ડીન,પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૨.

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્રા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૩.

ડૉ. જગદીશચન્ર લા. ગોઠી
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૪.

ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૫.

ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૬

ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટેલ
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૭

ડૉ. દલસંગભાઈ ફ. ચૌઘરી
સિ પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૮

ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૯

ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫- ૬) (Core/Others)
- શા.વશ.નાં મ ૂલ્યો અને ગાંધીવિચાર
- શા.વશ.માં સંશોધન પદ્ધવતઓ
- રમત સમાજશાસ્ત્ર
- શૈક્ષચણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન
- રમત મનોવિજ્ઞાન
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન.
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને મ ૂલ્યાંકન
- યોગ વિજ્ઞાન.
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન
- રમત તાલીમ
- ગાંધીવિચાર
- આિાર અને મેદક્સ્િતા.
- રમત ચચહકત્સાશાસ્ત્ર.
- શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસદ્ધાંતો.
- પંચકાયભ અને રાિબરી.
- યોગ અને કુદરતી ઉપચાર.
- શારીહરક યોગ્યતા.
- શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આઘુવનક પ્રિાિો.
- રમત ચચહકત્સાશાસ્ત્ર.
- રમત ઈજાઓમાં હફચઝયોથેરપી અને પુન:ક્સ્થવત
- યોગ વિજ્ઞાન.
- કસરતીય શરીર વિજ્ઞાન.
- શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો.
- રમત મનોવિજ્ઞાન.
- રમત તાલીમના િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો.
- વ્યાિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસક્રમ રચના.
- રમત સંચાલન અને અભ્યાસક્રમ રચના
- રમત સમાજશાસ્ત્ર.
- રમતગમતના વસદ્ધાંતો - 3
- રમત સંચાલન
- રમતગમતના વસદ્ધાંતો - ૧
- શારીહરક વશક્ષણમાં પદ્ધવત અને આયોજન
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
- સ્િાસ્્ય વશક્ષણ.
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન.
- આિાર વિજ્ઞાન.
- જૈિયંત્રશાસ્ત્ર.
- ગાંધીવિચાર.
- શારીહરક વશક્ષણમાં આંકડાશાસ્ત્ર.
- રં જન.
- રમતમાં ઈજાઓ અને ઉપચાર.
- રમત સમાજશાસ્ત્ર.
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ) િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર – ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૯૭
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
: ૯૬

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૫૯

૧૮

૭૭

અનસ ૂચિત
જાવત
૧૧

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૨

૦૮

૨૦

૦૩

૦૩

૦૫

-

૦૭

૨૦

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.
ક્રમ
૧.
૨.
૧.

૬.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫..
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૦૯

અન્ય
પછાતિગસ
૩૬

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામા
ન્ય
૨૧

કલ

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર મલાકાતી અધ્યાપક
શ્રી વમલનભાઇ ભટ્ટ
કમ્પ્ય ૂટર
શ્રી ગૌતમભાઇ
અંગ્રેજી
વનયતકાલીન અધ્યાપક
ડૉ. મોિમદ બાદી
શા.વશ.યોગ્યતા
વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
ડૉ. જમનાદાસ સાિચલયા
વિશ્વ િસ્તી હદિસની ઉજિણી
ડૉ. મકાભાઈ બારીયા
સ્િાસ્્ય અને આરોગ્ય
શ્રી કવપલભાઈ શાિ
ખાદીની પ્રસ્તુવત
ડૉ. યજુિેન્ર જેઠિા
શારીહરક યોગ્યતા
ડૉ. મયંકભાઈ ઠાકોર
ગાંધીવિચારની પ્રસ્તુવત
કુલપવતશ્રી ઇલાબેન
વશક્ષક હદન/ ગાંધી વિચાર
ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી
ગાંધીવિચારની પ્રસ્તુવત
ડૉ. મિેશનારાયણ હદક્ષીત
સંવિધાન અને વશક્ષા
શ્રી નારાયણભાઈ સાધુ
રાષ્રીય યુિા હદિસ
શ્રી રજનીકાંત ભટ્ટ
સ્િામી વિિેકાનંદ જન્મજયંતી
શ્રી કવપલભાઈ દે સિાલ
ગાંધી વનિાભણ હદિસ
ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી
જળ સંરક્ષણ જરૂહરયાત
શ્રી ચબપીનચન્ર વનનામા
જળ સંરક્ષણ જરૂહરયાત
શ્રી લલીતભાઈ પાડચલયા
માગભ અકસ્માત સલામતી
શ્રી જે.િી.શાિ
કોરોના િાઇરસ રસીકરણ અચભયાન
ડૉ. વિવધબિેન મોદી
હડપ્રેશન અને સ્યુઇસાઇડ વપ્રિેન્શન
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તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :
તારીખ
સત્ર
સત્ર
સત્ર

તારીખ
૧૧-૦૯-૨૦૨૦
૦૨-૦૮-૨૦૨૦
૦૯-૦૮-૨૦૨૦
૨૬-૦૮-૨૦૨૦
૩૧-૦૮-૨૦૨૦
૦૫-૦૯-૨૦૨૦
૧૮-૧૦-૨૦૨૦
૨૬-૧૧-૨૦૨૦
૧૨-૦૧-૨૦૨૧
૧૨-૦૧-૨૦૨૧
૩૦-૦૧-૨૦૨૧
૧૧-૦૧-૨૦૨૧
૧૧-૦૧-૨૦૨૧
૧૧-૦૨-૨૦૨૧
૨૫-૦૨-૨૦૨૧
૨૫-૦૨-૨૦૨૧

૭૭

ક્રમ
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.

૭.

ક્રમ
૧.
૨.
૩.

૪.

૫.

૬.
૭.

૮.

૯.

૧૦.

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. સુરભીબેન ચૌધરી (મનો
ચચહકત્સક)
ડૉ. કમલકુમાર કર
ડૉ. શ્યામનારાયણ વસિંગ
શ્રી પાથભ િસાિડા

વિષય
હડપ્રેશન અને સ્યુઇસાઇડ વપ્રિેન્શન

તારીખ
૨૫-૦૨-૨૦૨૧

આંતરરાષ્રીય મહિલા હદિસની ઉજિણી
યુ.જી.સી.,નેટ,સ્લેટ પરીક્ષાની તૈયારી
રસીકરણ જાગૃતતા અચભયાન

૦૮-૦૩-૨૦૨૧
૧૫થી ૧૬ માચભ ૨૦૨૧
૦૧-૦૫-૨૦૨૧

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિષય
તારીખ
નામ
ડૉ.
ચબલીમોરા કેળિણી મંડળ
ગાંધીજીના રચનાત્મક
૦૨-૧૦-૨૦૨૦
જગદીશચન્ર
કાયભક્રમો
સાિચલયા
,,
જિાિર નિોદય વિદ્યાલય ધનસુરા
યોગ, સ્િાસ્્ય, આિાર
૧૭-૧૨-૨૦૨૦
ડૉ.
“વિદ્યાથીઓના અચભમુખતા
ગાંધીજીના રચનાત્મક
૨૪-૦૯-૨૦૨૦
નીરજભાઈ
કાયભક્રમમાં” પી. પી. સિાની
કાયભક્રમો અને રાષ્રીય સેિા
વસલાિટ
યુવનિવસિટી, સુરત
યોજનાની સાદરાની વિવિધ
પ્રવ ૃવત્તઓ
,,
“યુ.જી.સી. અંતગભત અને સ્પોન્સર
એન.એસ.એસ.ના
૦૪-૧૧-૨૦૨૦
ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ” ,
વિદ્યાથીઓ દ્વારા કોરોના
ગુરુનાનક દે િ યુવનિવસિટી,
મિામારી દરમ્પયાન શારીહરક
અમ ૃતસર
સ્િસ્થ અને માનવસક
સ્િસ્થને લગતા વિવિધ
કાયભક્રમો
,,
“યુ.જી.સી. અંતગભત અને સ્પોન્સર
એન.એસ.એસ.ના
૧૦-૧૨-૨૦૨૦
ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ” સરદાર વિદ્યાથીઓ દ્વારા યોગ અને
પટેલ યુવનિવસિટી, િલ્લભ
શારીહરક યોગ્યતા વિષયના
વિદ્યાનગર
તાલીમ કાયભક્રમો
,,
“ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ”
હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટના
૧૦-૧૨-૨૦૨૦
સ્િચણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટભ સ
વિવિધ કાયભક્રમો
યુવનિવસિટી, ગાંધીનગર
,,
ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ” સ્િચણિમ
એન.એસ.એસ.ના
૩૧-૦૮-૨૦૨૦
ગુજરાત સ્પોર્ટભ સ યુવનિવસિટી,
વિદ્યાથીઓ દ્વારા હફટ
ગાંધીનગર
ઇન્ન્ડયા મુિમેન્ટના વિવિધ
કાયભક્રમો
ડૉ.
રાષ્રીય કક્ષાના િેચબનાર “કોરોના
“ગાંધીજી દ્વારા સ્થાવપત
૧૨ – ૧૩ જૂન
ૂજરાત
નીરજભાઈ
મિામારીમાં એન.એસ.એસ..ની
ગ
વિદ્યાપીઠમાં
૨૦૨૦
વસલાિટ
સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ” જલગાંિ
ચાલતી વિવિધ
યુવનિવસિટી, જલગાંિ
એન.એસ.એસ.ની ગ્રામલક્ષી
પ્રવ ૃવત્તઓ”
,,
“રાષ્રીય કક્ષાના િેચબનાર િેહરયસ
“એન.એસ.એસ.ના
૦૬-૦૬-૨૦૨૦
એન્ક્ટવિટી ઇન પોસ્ટ પેન્ડેવમક
વિદ્યાથીઓ માટે કોરોના
“ સાવિત્રી બાઈ ફુલે યુવનિવસિટી,
મિામારી દરમ્પયાન કરિાની
પુણે
વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ”
,,

શ્રી રાષ્રીય કક્ષાના િેચબનાર, રામ
કૃષ્ણ સંસ્થા િીર નમભદ સાઉથ
ગુજરાત યુવનિસીટી, સુરત
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“યોગ અને સ્િાસ્્ય”

૨૪-૧૦-૨૦૨૦

ક્રમ
૧૧.
૧૨.

અધ્યાપકન ું
નામ
ડૉ.
નીરજભાઈ
વસલાિટ
,,

૧૩.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

“Restrengthening of the mind in
post pandemic” િેચબનાર, જિાિર
નિોદય વિદ્યાલય, િડનગર
એન.એસ.એસ. સેલ, રાજ્ય સરકાર
દ્વારા આયોત્જત રાજ્ય કક્ષાના
િેચબનાર
એન.એસ.એસ. સેલ, રાજ્ય સરકાર
દ્વારા આયોત્જત રાજ્ય કક્ષાના
િેચબનાર” માગભ સલામતી , કોરોના
મિામારી રસીકરણ અચભયાન અને
યુિા કાયભક્રમ”

હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ

૧૫-૧૨-૨૦૨૦

“કોરોના મિામારીમાં યોગ
અને શારીહરક પ્રવ ૃવત્તઓ”

કુલ ૧૫
િેચબનારોમાં
વ્યાખ્યા લીધુ ં
કુલ ૦૪
િેચબનારોમાં
વ્યાખ્યાન લીધુ ં

“માગભ સલામતીનાં વિવિધ
પગલાંઓ”

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.
૨.
૩.

ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટે લ
ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્રા
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી

૧.
૨.
૩.
૪.

ડૉ. વિજયકુ માર ર. મકિાણા
ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટે લ
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી
ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી

૧.
૨.
૩.

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્રા
ડૉ. જગદીશચન્ર ક.સાિચલયા
ડૉ. જગદીશચન્ર લા. ગોઠી

૪.
૫.
૬
૭
૮
૯
૧૦

ડૉ. વિજયકુ માર ર. મકિાણા
ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ
ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટે લ
ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર
ડૉ. દલસંગભાઈ ફ. ચૌઘરી
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી
ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
બજરં ગ શાંવતલાલ ગોંડલીયા
વિનોદકુ માર ભક્ક્તભાઈ િસાિા
જીગ્નેશ પ્રતાપભાઈ સઠીયા
એમ.હફલ કક્ષાએ
નરે શ ખીમાભાઈ મકિાણા
હદનેશ િજાભાઈ કાંજીયા
જ્યોવત બકુ લભાઈ મકિાણા
િેત્િી ધીરજલાલ સુતરીયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧. હદલીપભાઈ મોિનભાઈ રાિલ ૨. શૈલેષભાઈ ભુલજીભાઇ ગામીત,
૧. અમીનાબિેન ઝીણાભાઈ ગામીત ૨. રીનાકુ મારી હદપચંદ ગુસાઈ,
૧. ઉવમિલાબિેન દલુવસિંગભાઈ ગામીત ૨. સંતોષકુ માર રવિશંકરભાઈ
મિેતા
૧. અરવિિંદ મગનલાલ ખાંડેખા ૨. વિશાલ પ્રકાશચન્ર રાણા
૧. મનીષકુ માર અરવિિંદભાઈ ચૌઘરી ૨. િષભ પંકજભાઈ મિેતા
૧. નયનાબિેન રમણભાઇ વમશાળ ૨. પ્રવતમાબિેન પરદે શીભાઈ પાડિી
૧. તુષાલ િાલજીભાઈ દે લાણીયા ૨. વનતેશકુ માર બલીરામભાઈ િસાિા
૧. મનીષાબિેન િરીશભાઈ ગામીત ૨. આશા વિઠ્ઠલભાઈ િાંદરિાલા
૧. ચેંદરીબિેન રામજીભાઈ જાદિ ૨. સેલ્િીના અનોજકુ માર હક્રવિયન
૧. કાજલ મુકેશભાઈ પટે લ ૨. વિિંકલકુ માર વનતીનભાઈ વસણોજીયા
૩. રીતુપનાભ સાઇકીયા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ- ૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

-
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૧૨.૨

૧૨.૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.)/ :

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા
ટકિી નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૪.૨

:

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો. પ્રભુલાલ કાસુન્રા
પ્રો. જગદીશચંર સાિચલયા
પ્રો. જગદીશચંર ગોઠી
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
પ્રો. ગીતાબિેન પટેલ
પ્રો. વિજયભાઈ મકિાણા
પ્રો. નીરજ વસલાિટ
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી
ડૉ. મોિંમદ બાદી
શ્રી ભરતભાઈ પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૨૭
૨૦
૨૪
૨૪
૨૦
૨૧
૧૬
૨૫
૨૪
૧૮
૧૮

ગામનાું નામ

વિદ્યાથીઓએ પોતાના િતનમાં
અને આસપાસનાં ગામમાં સિેન ુ ં
કામ કરે લ છે .

અચભમખતા કાયસક્રમ :

તારીખ:
સમય:

તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ સુધી

સિારે ૬:૩૦ર્થી ૭: ૦૦ સધી
સિારે ૭:૦૦ર્થી ૭: ૩૦ સધી
સિારે ૭: ૩૦ર્થી ૮: ૦૦
સધી
સિારે ૮: ૦૦ર્થી ૮: ૩૦
સધી
સિારે ૮: ૩૦ર્થી ૯: ૦૦
સધી
સિારે ૯ ૦૦ર્થી ૯:૩૦ સધી
સિારે ૯:૩૦ર્થી ૧૦:00 સધી

૧૧-૦૧-૨૦૨૧

કોવિડ-૧૯ની મિામારીમાં માનવસક તનાિથી મુક્ક્ત અને શારીહરક
વશક્ષણ અને યોગનુ ં જીિનમાં મિત્િ.
ડૉ. નીરજ વસલાિટ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો પહરચય
ડૉ. જગદીશચન્ર સાિચલયા
પ્રાથભના, ભજન અને ઉપાસનાનુ ં મિત્િ
શ્રી ભરતભાઈ પટેલ, શ્રી સ ૂયાભબિેન ભગોરા
ઉદ્યોગ અને કાંતણનુ ં મિત્િ
ડૉ. મોિંમદભાઇ બાદી
મ ૂલ્યલક્ષી વશક્ષણ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા
સંસ્થાના ધ્યેયોના સંદભે આચારસંહિતા અને વ્યસનમુક્ક્ત
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી
શારીહરક વશક્ષણનુ ં મિત્િ અને તેમાં કારહકદીની તકો
ડૉ. જગદીશચન્ર ગોઠી

143

૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

૧.
૨.

મેદાન અને રેક માહકિંગ
રમત-ગમત સાધન મરામત

૩.
૪.
૫.
૬
૭

રમત આયોજન
્લપ્મ્પબિંગ મરામત
મેદાન અને રેક માહકિંગ
ઇલેન્ક્રક મરામત
્લપ્મ્પબિંગ મરામત

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૨૫
૨૮
૨૪
૪૭
૪૮
૨૫
૨૨

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : --

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. જગદીશચન્ર
સાિચલયા
ડૉ. મિમદ બાદી
ડૉ. નીરજ વસલાિટ
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. વનમેશભાઈ સૌધરી
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા

૧. શતાબ્દી િષભ અંતગભત, ૧૪ અને ૧૫ માચભના રોજ "રાજ્ય કક્ષાનાં ગાંધી ગીતો અને પ્રભાતફેરી
તાલીમ વશચબર" નુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેનુ ં ઉદઘાટન માનનીય ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી
(માનદ વનયામકશ્રી વિસ્તરણ ) દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં ગુજરાત રાજ્યની ૯ યુવનિવસિટીઓના
૪૫ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો િતો
૨. લૉકડાઉનના સમયગાળામાં કોરોના મિામારી દરમ્પયાન વિવિધ જાગૃવત સંદેશાઓના લગભગ 50
િીહડઓઝ સંસ્થાના વિદ્યાથીઓ દ્વારા જુદા જુદા સોવશયલ મીહડયા ્લૅટફૉમભ પર અપલોડ કરિામાં
આવ્યા િતા. અને ભારત સરકારના યુિા, રમતગમત અને સાંસ્કૃવતક પ્રવ ૃવત્તઓ મંત્રાલયની IGOT
િેબસાઈટ પર િતભમાન અને ભ ૂતપ ૂિભ આશરે ૨૪૦ વિદ્યાથીઓએ સ્િયંસેિક તરીકે પોતાની નોંધણી
કરી િતી.
૩. લોકડાઉનના સમયગાળામાં યોગ દ્વારા રોગ પ્રવતકારક શક્ક્ત િધારિાનો સંદેશ, સસ્તા અનાજની
દુકાનમાં
અનાજ વિતરણની કામગીરીમાં મદદ, વ ૃદ્ધાશ્રમમાં અનાજનુ ં વિતરણ િડાપ્રધાન
શ્રી નરે ન્રભાઈ મોદીના સ્તપદીના સંદેશ પર િેચબનારનુ ં આયોજન, આયુિેહદક ઉકાળો દ્વારા રોગ
પ્રવતકારક શક્ક્ત િધારિાનો સંદેશ અને મમતા હદિસ વનવમત્તે સિકાર જેિી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ
રાષ્રીય સેિા યોજનાના સ્િયંસેિકો અને પ્રોગ્રામ ઑહફસર દ્વારા કરિામાં આિી િતી.
૪. કોરોના મિામારી દરમ્પયાન માસ્ક આશરે ૨૫૦૦ વિતરણ, સેવનટાઇઝર વિતરણ, અનાજનુ ં વિતરણ,
સ્તપદીનો સંદેશ, હફચઝકલ અંતરનો સંદેશ આંગણિાડી અને આરોગ્ય કાયભકરો સાથે દિા
વિતરણ, આરોગ્ય સેત ુ એપ્્લકેશન ડાઉનલોડ કરિાની કામગીરી, બૅંહકિંગ વસસ્ટમમાં સિયોગ, યોગ,
પ્રાણાયામ, ધ્યાન અને આિાર વિષય પર િેચબનાર જેિી પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિી િતી.
૫. કોરોના મિામારી દરમ્પયાન ૧૦૦૦ માસ્કનુ ં વનમાભણ અને વિતરણ, માનવસક તણાિ દૂ ર કરિાની
તાલીમ, યોગ અને આરોગ્ય વિષય પર િેચબનર, વિશ્વ પયાભિરણ હદિસ પર વ ૃક્ષારોપણની કામગીરી
અને
વિશ્વ
યોગ
હદિસના
સંદભભમાં
પહરિાર
અને
ગામના
લોકો
માટે
યોગની તાલીમ જેિી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિી િતી.
૬. તા. ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૨૦ના રોજ વિશ્વ િસ્તી હદિસ પર િેચબનાર તથા પોતાના ઘર અને જાિેર
સ્થળમાં 5 ઔષધીય િનસ્પવતઓનુ ં વ ૃક્ષારોપણ કાયભક્રમ અને સાદરા ગામ અને સાદરા ગ્રામ
સેિા કેન્રના બંને પહરસરોમાં ખાદીના માસ્કનુ ં વિતરણ કાયભક્રમ.
૭. તા. ૩ જુલાઈ, ૨૦૨૦ના રોજ સાદરા પહરસરમાં ઓષધીય બાગનુ ં વનમાભણ
૮. જુલાઈ માસમાં ૫૧ આંબાના રોપા પણ રોપિામાં આવ્યા છે .
૯. લૉકડાઉન અને કોરોના મિામારી દરવમયાન ઉન્નત ભારત કાયભક્રમ માટે અનુિાદ અને આત્મવનભભર
ભારતના િેબપોટભ લ માટેની માહિતીના સંદભભમાં કરે લી વિશેષ કામગીરી માટે ડૉ. નીરજ વસલાિટને
નીવત આયોગ, ભારત સરકાર દ્વારા અચભનંદન પત્ર આપી તેમના સરાિનીય કાયભની પ્રશંસા કરિામાં
આિી િતી.
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૧૦. તા. ૨૦ નિેમ્પબરના રોજ રાષ્રીય સેિા યોજનાના બે વિદ્યાથીઓ શ્રી જીનાલી મોતા અને શ્રી ગૌરિ
બાલ્યાનની પસંદગી િેસ્ટ ઝોન ખાતેની પ્રી. આર. ડી. પરે ડ માટે થઈ િતી અને તેમણે િૈદરાબાદમાં
આયોત્જત કૅમ્પપમાં ભાગ લીધો િતો.
૧૧. તા. ૨ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૨૦ના રોજ મિાત્મા ગાંધી નેશનલ કાઉક્ન્સલ ઑફ રૂરલ એજ્યુકેશન હડપાટભ મેન્ટ
ઑફ િાયર એજ્યુકેશન, વમવનસ્રી ઓફ એજ્યુકેશન, ભારત સરકાર દ્વારા કોવિડ ૧૯ દરમ્પયાન સરસ
કામગીરી બદલ શારીહરક વશક્ષણ અને રમતવિજ્ઞાન વિદ્યાશાખાને “રે કગનાઈઝ્ડ સ્િચ્છતા એક્શન
્લાન ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ” તરીકેની માન્યતા આપિામાં આિી છે .
૧૨. તા. ૨૯ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ રાષ્રીય રમત હદિસ અને મેજર ધ્યાનચંદની જન્મજયંતીના
ઉપલક્ષ્યમાં
િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ,ં જેમાં ભારત સરકારના રાષ્રીય સેિા યોજના
સેલના પ્રોગ્રામ એડ્િાઈઝર ડૉ. કમલ કુમાર કર, શ્રી રમેશભાઈ માંછી, રાજ્ય એન.એસ.એસ.
અવધકારી અને પ્રો. જમનાદાસ સાિચલયા વનષ્ણાત તરીકે િાજર રહ્ા િતા અને વિદ્યાથીઓએ
પોતાના ગામમાં અને સોસાયટીઓમાં શારીહરક યોગ્યતાની તાલીમ આપી િતી
૧૩. તા. ૨૪ સ્ટેમ્પબરના રોજ ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ માટે રાષ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીજીના રચનાત્મક
કાયભક્રમો વિષય પર િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં
૧૪. તા. ૫ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૨૦ના રોજ વશક્ષક હદન વનવમત્તે વશક્ષક ગુરુિદ
ં ના કાયભક્રમ યોજાયો િતો જેમાં
મુખ્ય િક્તા તરીકે ડો.રાજેન્રભાઈ ખીમાણી અને પ્રો. જમનાદાસ સાિચલયાએ ભાગ લીધો િતો.
૧૫. તા. ૧૭ સ્ટેમ્પબર,૨૦૨૦ના હદિસે ગાંધીવિચારને ધ્યાનમાં રાખી ફૂડ - ્લેનેટ - િેલ્થ વિષય પર
એક િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં શ્રી જયદીપવસિંિ ઝાલાએ મુખ્ય િક્તા તરીકે
પ્રિચન આ્યુ ં િતુ.ં
૧૬. તા. ૧૬ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ ‘આત્મવનભભર ભારત : ગાંધીવિચારના સંદભભ’માં એક િેચબનારમાં
વનષ્ણાત તરીકે ડો. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી, શ્રી ધીરજ કાકહડયા, શ્રી નારાયણભાઈ માધુ,
પ્રો.
અજયભાઈ
પરીખ
અને
ડો.
અરુણભાઈ
ગાંધી
િાજર
રહ્ા
િતા તથા
‘સોવશયલ મીહડયાની લત’ વિષય પર એક
રાષ્રીય કક્ષાના િેચબનારનુ ં આયોજન પણ કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં વનષ્ણાત િક્તા તરીકે પ્રો. જગદીશચંર સાિચલયા અને ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
િાજર રહ્ા િતા. કાયભક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ પણ જોડાયા િતા
૧૭. તા. ૨ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ ગાંધીજયંતી વનવમત્તે વ ૃક્ષારોપણ, ૧00 ખાદી માસ્કનુ ં વિતરણ,
આખા કેમ્પપસની સફાઇ િગેરે કાયભક્રમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
૧૮. તા. ૧૮ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપના હદન વનવમત્તે પહરસરની સમ ૂિ
સફાઈ, ગાંધી ગીતો અને ‘િતભમાન સમયમાં ગાંધીજીના વિચારોની પ્રસ્તુતતા’ વિષય પર એક
િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં મુખ્ય િક્તા તરીકે ડો. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી અને
ડૉ. જમનાદાસ સાિચલયાએ ભાગ લીધો િતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ પણ જોડાયા
િતા. આ ઉપરાંત સાદરા ગામમાં ગાંધી સાહિત્ય િેચાણ અને વિતરણની પ્રવ ૃવત્ત પણ કરિામાં આિી
િતી
૧૯. સ્િાબલંબનની પ્રવ ૃવત્ત તરીકે પહરસરમાં જૈવિક ખાતર અને બટાકાની ખેતીનુ ં આયોજન પણ કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ ં
૨૦. વિદ્યાથી શ્રી તથાગત વપ્રયદશી, શ્રી કુણાલ ઝાલા અને શ્રી પ્રિીણ રાઠોડ દ્વારા સાઇકલ માટે રૂ. ૭૦૦૦
દાન આપિામાં આવ્યુ ં છે .
૨૧. સ્િયંસેિક શ્રી રતન ડાભી દ્વારા વન:શુલ્ક બટાકાના ચબયારણ આપિામાં આવ્યાં છે .
૨૨. તા. ૨૯ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ ફીટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ અંતગભત વિદ્યાથીઓ દ્વારા પોતાના પહરિાર
અને સગાં સંબધ
ં ીઓને સામાન્ય કસરતોની તાલીમ આપિામાં આિી િતી અને સંવિધાન હદિસના
ઉપલક્ષ્યમાં વનબંધસ્પધાભ, સ ૂત્રલેખન, ચચત્રસ્પધાભ અને િકત ૃત્િસ્પધાભ જેિા કાયભક્રમોનુ ં આયોજન પણ
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં તથા એક િેચબનારનુ ં આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં િક્તા તરીકે
ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી અને ડૉ. મિેશનારાયણ હદચક્ષત િાજર રહ્ા િતા.
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૨૩. તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ સ્િામી વિિેકાનંદ જન્મજયંતી વનવમત્તે િેચબનારનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં િક્તા તરીકે ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી, અધીક્ષક કવમશનરશ્રી નારાયણભાઈ
માધુ અને શ્રી રજનીભાઈ ભટ્ટ િાજર રહ્ા િતા.
૨૪. તા. ૧૧ જાન્યુઆરીના હદિસે જળસંચય વિષય પર એક િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
જેમાં િક્તા તરીકે ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાણી, શ્રી ચબવપનચંર નીનામા, શ્રી આલાપ પંહડત અને
શ્રી મનોજભાઈ જોષી િાજર રહ્ા િતા.
૨૫. તા. ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ ગાંધીવનિાભણ હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં ગાંધી ગીતોનો ગીત ગુજ
ં ન
કાયભક્રમ, સમ ૂિપ્રાથભના, ગાંધીજીની હફલ્મ પ્રદશભન કાયભક્રમ, સાદરા ગામમાં ગાંધી સાહિત્યનુ ં િેચાણ અને
વિતરણ તથા િેચબનારનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં મુખ્ય િક્તા તરીકે ડૉ. રાજેન્રભાઈ
ખીમાણી અને ડૉ. કવપલભાઈ દે શિાલ િાજર રહ્ા િતા.
ુ રી, ૨૦૨૦ સુધી િાલમાં સંસ્થા અને વિદ્યાથીઓ દ્વારા રાષ્રીય
૨૬. તા. ૧૮ જાન્યુઆરીથી તા. ૧૭ ફેબ્રઆ
માગભ સલામતી કાયભક્રમ અને કોરોના મિામારી રસીકરણ કાયભક્રમ સંપ ૂણભ ગુજરાતના ગામે ગામે
સંચાચલત કરિામાં આિી રહ્ુ છે .
૨૭. તા. ૨૪ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૨૦ના રોજ સંિાની યુવનિવસિટીના વિદ્યાથીઓના અચભમુખતા કાયભક્રમમાં
ગાંધીજીના રચનાત્મક કાયભક્રમો અને રાષ્રીય સેિા યોજનાની સાદરાની વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ વિશે વ્યાખ્યાન
આ્યુ.ં
૨૮. તા. ૪ નિેમ્પબર ૨૦૨૦ના રોજે ગુરુનાનક દે િ યુવનિવસિટી, અમ ૃતસરના ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં
એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા કોરોના મિામારી દરમ્પયાન શારીહરક સ્િાસ્્ય અને માનવસક
સ્િાસ્્યને લગતા વિવિધ કાયભક્રમો વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ ં
૨૯. તા. ૧૦ હડસેમ્પબર ૨૦૨૦ના રોજ સરદાર પટેલ યુવનિવસિટી, િલ્લભ વિદ્યાનગરના ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ
પ્રોગ્રામમાં એન. એસ.એસ. ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા ‘યોગ અને શારીહરક યોગ્યતા વિષયમાં કયા કયા
પ્રોગ્રામો કરાિી શકાય’ તે વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૦. ૧૨ હડસેમ્પબર, ૨૦૨૦ના રોજ સ્િચણિમ ગુજરાત યુવનિવસિટી, ગાંધીનગરના ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં
એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા િેલ્થને લગતા વિવિધ કાયભક્રમો વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૧. ૩૧ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ સ્િચણિમ ગુજરાત યુવનિવસિટી, ગાંધીનગરના ફેકલ્ટી ડેિલપમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં
એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટના વિવિધ કાયભક્રમો વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૨. તા. ૧૨-૧૩ જૂન, ૨૦૨૦ દરમ્પયાન જલગાંિ યુવનિવસિટી, જલગાંિના નેશનલ કક્ષાના સેવમનારમાં
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ચાલતી વિવિધ એન.એસ.એસ.ની પ્રવ ૃવત્તઓ વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૩. તા. ૬ જૂન, ૨૦૨૦ના હદિસે સાવિત્રી બાઈ ફુલે યુવનિવસિટી, પુણેના નેશનલ કક્ષાના સેવમનારમાં
એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાથીઓ માટે કોરોના મિામારી દરમ્પયાન કરિાની વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ વિશે
વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૪. તા. ૨૪ ઑક્ટોબર, ૨૦૨૦ના રોજ શ્રી રામકૃષ્ણ સંસ્થા, િીરનમભદ સાઉથ ગુજરાત યુવનિવસિટી, સુરત
દ્વારા આયોત્જત િેચબનારમાં ‘યોગ અને સ્િાસ્્ય’ વિષય પર વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૫. તા. ૧૫ હડસેમ્પબરના રોજ જિાિર નિોદય વિદ્યાલયના વિદ્યાથીઓ માટે હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ અંતગભત
‘Restrengthening of the Mind in Post Pandemic’ વિષય પર વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૬. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોત્જત રાજ્ય કક્ષાના કોરોના મિામારીના સંદભભમાં
આયોત્જત ૧૫ સેવમનારમાં ‘યોગ અને સ્િાસ્્ય’ વિશે વ્યાખ્યાન લીધુ.ં
૩૭. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આયોત્જત રાજ્યકક્ષાના માગભ સલામતી, કોરોના મિામારી
રસીકરણ અચભયાન અને યુિા કાયભક્રમના ૦૪ સેવમનારના સંચાલનની કામગીરી કરી છે .
૩૮. તા. ૨-૩ નિેમ્પબર, ૨૦૨૦ના હદિસે આયોત્જત રાજ્યકક્ષાની પ્રી. આર. ડી. પરે ડ માટેની પસંદગી
કાયભક્રમમાં વનણાભયકની ભ ૂવમકા પણ પ ૂણભ કરી છે .
૩૯. સૌથી મોટા કાયભક્રમ તરીકે ભારત સરકારના યુિા કાયભક્રમ ઔર ખેલ મંત્રાલય દ્વારા પ્રાયોત્જત ‘એક
ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ - કાયભક્રમ અંતગભત ગુજરાત રાજ્યની પરં પરાગત રમતોના વિષયમાં એક િીહડયો
હફલ્મ બનાિિામાં આિી છે અને જેમાં ડૉ. નીરજ વસલાિટની એકમના સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો છે
અને તેમાં ડૉ. નીરજ વસલાિટના અિાજમાં રે કહડિંગ કરિામાં આવ્યુ ં છે . જેનુ ં આિતા હદિસોમાં ભારત
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૧૪.૭

સરકારના યુિા કાયભક્રમ અને ખેલ મંત્રાલય દ્વારા વનદશભન થશે.

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

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

-

-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : --

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

કલ વિદ્યાર્થી
87
20
03
01
કલ વિદ્યાર્થી
-

અન્ય
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
રાજ્ય સરકાર દ્વારા
વશષ્યવ ૃવત વિદ્યાથીઓના
ખાતામાં આપિામા
આિે છે . તેથી રકમ નથી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of. Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students Participated)
(No. of. Student Placement)
૧૫.૨
S.No.
-

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ
-
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ફેકલ્ટીન ું નામ

: શાહરરીક વશક્ષણ રમતગમત વિભાગ

1.

વિભાગન ું નામ

: યોગવિદ્યા વિભાગ

2.

અધ્યાપકોની માહિતી

:
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વિજ્ઞાન અને પ્રયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરા

૨.

વિભાગન ું નામ

: માઇક્રોબાયૉલૉજી વિભાગ, 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. વનચખલ સુ.ભટ્ટ

૨.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્ગીરાલા
ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ
પીએચ.ડી.

૩.

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ
પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૪.

ડૉ. મય ૂર શાિ
પ્રાધ્યાપક (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)






SEM-1 : MIC301: Bioinstrumentation
SEM-2 : EC201: Bioinformatics
SEM-3 : MIC302: Environmental Biotechnology
SEM-4 : MIC-401: Research Methodology & Scientific Writing
 SEM-4 : MIC-403 : Dissertation
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology
1. SEM-1 : EST ; 101 : Research Methodology &
Scientific Writing
2. SEM-3 : EST : Dissertation
Ph.D. :
Research Methodology (Course Work)
 Theory and Practicals M.Sc. Microbiology
 EC-101 : Immunology
 MIC 203 : rDNA Technology
 MIC 301 : Methanogenesis
 MIC-403 : Dissertation
 GE-Intellectual Property Rights (IPR) 2 Credit
 GE-International Standards ISO/IEC 17025 2 Credit
 Ph.D.
B.Sc.(Microbiology) Semester-5
MIC- 501 : Molecular Genetics of Prokaryotes
MIC- 503 : Immunology
DSE- 502 : Biosafety
B.Sc.(Microbiology) Semester-6
MIC- 603 : Medical Microbiology
DSE- 603 : Hematology and Blood Banking
M.Sc. (MICROBIOLOGY) Semester-2
MIC- 202 : Molecular Biology and Bacterial Genetics
M.Sc. (MICROBIOLOGY) Semester-4
MIC- 402 : Dissertation work
B.Sc.
CHEM-101 : Physical Chemistry
CHEM-201 : Inorganic Chemistry
CHEM-301 : Organic Chemistry
CHEM-302 : Analytical Chemistry
CHEM-401 : Organic Chemistry
CHEM-402 : Analytical Chemistry
M. Sc.((Environmental Sciences and Technology)
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૫.

શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુકલ
સિ પ્રાધ્યાપક,
M.Phil. (Microbiology)

૬.

ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકાર
સિપ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.

EST-104 : Environmental Pollution
EST-202 : Industrial Pollution and Control Technology
(25% portion of Syllabus)(Theory)
EST-203:Research Part-I(2 Students)
EC-201 : Seminar and Field Visit( 2 Students)
EST-302 : Environmental Chemistry (50 % portion of
Syllabus)
EST-303 : Research Part-II (2 Student)
EC-301 : Seminar and Field Visit (2 Student)
EST-401 : Sustainable Development ( 75% portion of
Practical Work)
EST-402 : Environmental Management (25% portion of
Theory + 100% practical work)
EST-403:Research Part-III (2 Students)
EC-401: Seminar and Field Visit (2 Students)
Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1. SEM – 2 MIC 201 : Basic bacteriology
2.SEM – 3 MIC 301 : Microbial Physiology
3.SEM - 4 MIC 401 : Microbial Diversity
4,SEM - 5 MIC 502 : Bacterial Metabolism
5.SEM - 5 DSE 501 : Bio process technology
6.SEM - 6 DSE 601 : Fermentation Technology
M.Sc.-Microbiology
1.
SEM-3 MIC 301 : Bioprocess Technology
(Half portion)
MSc. (Microbiology)
Sem-1
 MIC-101 “Microbial Diversity” (4 Units,
Theory + Practicals)
 Sem-2
 MIC-201 “Enzymology” (4 Units, Theory +
Practicals)
 GE- MIC-P-03-Organic Agriculture &
Farming (2 Units, Theory)
 Sem-3
 MIC-303 “Microbial Technology” (4 Units,
Theory + Practicals)
 GE-MIC-P-04 “Biostatistics” (2 Units, Theory)
 Sem-4
 MIC-402 Dissertation
MSc. Environmental Science and Technology
 Sem-1
 EST-102 “Statistical Techniques and Computer Applications” (4 Units, Theory and
Practicals)
 Sem-2
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૭.

શ્રી અરવિિંદકુમાર ભીખાલાલ ડુગ
ં રે ચીયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (માઇક્રોબાયૉલૉજી)
M.Sc (Microbiology)
CSIR NET Qualified

 EST 202 “Industrial Pollution and Control
Technology” (1 Unit- Unit-4 Radioactive
Pollution)
 EST-203:Research Part-I (2 Students)
 Sem-3
 EST-301 “Environmental Biotechnology”
(1 Unit, Unit-4 Ecologically safe products
and processes
 EST-303:Research Part-II (2 Student)
 Sem-4
 EST-401 “Sustainable Development” (1
Unit-4 “Sustainability in other sectors”)
 EST-403:Research Part-III (2 Student)
 Sem-2 to 4
 Dissertation
B.Sc
MIC - 302 (Soil And Microbiology)
MIC - 401(Food and Dairy Microbiology)
MIC - 101Introduction to Microbial World
DSE - 503 (Microbiology Laboratory Hazards and
Precautions)
MIC - 601(Genetic Engineering and Biotechnology)
MIC - 602(Virology and Mycology)
DSE - 602 (Quality Assurance in Microbiology)
M.Sc
MIC - 301 (Bioprocess Technology)
MIC - 402 : Dissertation

૮.

ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ પટેલ

(1) PHY - 101 PHYSICS (Theory and Practical)

Ph.D.

(2) DSE - 301 Biomathematics and Biostatistics (Theory
and Practical)
(3) FC - 101 Gandhian Thought (Theory)
(4) PHY - 201 PHYSICS (Theory and Practical)
(5) DSE - 401 Instrumentation and Bio techniques
(Theory and Practical)

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
25+48+06

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
: 25+48+06
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

૫.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૦૪

અન્ય
પછાતિગસ
૦૯

શારીહરક
વિકલાુંગ
00

સામાન્ય

કલ

૨૫

અનસ ૂચિત
જાવત
૦૫

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૫

૧૦

0૩

૨૫

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
(Micro.)
અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
(EST)
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧૫

૩૩

૪૮

૦૪

૦૫

૧૯

00

૨૦

૪૮

--

૦૬

૦૬

--

--

૦૪

00

૦૨

૦૬

કોવિડ-19ના કારણે ગ ૂ.વિ. દ્વારા પ્રિેશ પ્રહક્રયા કરિામાં આિેલ નથી.
કોવિડ-19ના કારણે ગ ૂ.વિ. દ્વારા પ્રિેશ પ્રહક્રયા કરિામાં આિેલ નથી.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી : --

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : --

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મય ૂર શાિ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

કાયસક્રમ: one day state level

Impact of Pandemic on
Science Education

01-03-2021

Recycling of Organic
Wastes for Restoration
of Soil Fertility

06-10-2020

Recommendation and
use of organic manure
& green manure for
crop production
Role of Individual in
Institutional
Development

16.03.2021

Seminar on Impact of
Pandemic on Science Education
and Celebration of National
Science Day - 2021
સ્ર્થળ: Department of

૨.

૩.

૪.

ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકાર

,,

ડૉ. કૌવશકકુમાર
રૂગનાથભાઈ પટેલ

૮.

Chemistry, Hemchandracharya
North Gujarat University, Patan
National Web Conference onUtilization of Organic Waste for
Soil Health Management and
Energy Production under
Changing Climate Scenario
Sri Karan Narendra Agriculture
University, Jobner, Jaipur (Raj.)303329
Expert talk (Lectures) delivered
in Division of Plant Omics, CSIRCSMCRI, Bhavnagar-364002
(Gujarat)
“An Approach for Technical Skill
Enhancement”
Toshniwal Arts, Commerce and
Science College, Sengaon,
Hingoli, Maharastra

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : --

152

05-05-2020
Online

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧. સ ૂચચ દિે ૨. પાયલ આધેરા ૩. પ ૂજા િીરપરા
૪. પ્રીવત માિલા ૫. વપ્રયા વિઠ્ઠલાણી ૬.ભગિતી કુબાિત
૧. આશ્રુવત પિાર ૨. સ ૃન્ષ્ટ પટેલ ૩. શ્રદ્ધા શમાભ ૪. ભગિતી ગૌની

૧.

ડૉ. વનચખલ સુ. ભટ્ટ

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્ગીરાલા

3

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ

--

4

ડૉ. મય ૂર શાિ

અવમત શાિ

5

ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકાર

6

ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ

૧. પ્રીતીબિેન શુક્લ ૨. અવમત શાિ ૩. અવમત પ્રજાપવત
૪. સુરેન્ર ગોહિલ ૫. કાવતિક અંધાહરયા ૬. બીજલ ચૌિાણ

પટેલ

૧. દુહિતા લખતહરયા ૨. ભાવિકા મોદી ૩. દશભક પટેલ
એમ.હફલ કક્ષાએ ---અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ડૉ. વનચખલ સુ. ભટ્ટ

૨.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

૩.

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ

૪.

ડૉ. મય ૂર શાિ

૫.

ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકાર

૧. ધમભરાજવસિંિ જાડેજા ૨. હદપક િાનાણી ૩. િેમાંચગની ગઢિી
૪. હિના બરિાચળયા ૫. કાજલ સંજયવસિંિ ૬. હક્રશ્ના બાભરોચલયા
૭. વપ્રયાકુમારી પટેલ ૮. સ્નેિા જસાણી ૯. સ્નેિલકુમારી ચૌધરી
૧૦. િૈશાલી ચૌધરી ૧૧. યોગેશકુમાર િેકહરયા
૧. દશભના હિરાભાઈ નકુમ ૨. હરિંકુ વિષ્ણુકુમાર ભાટી ૩. વનરાલી
પ્રણિકુમાર પ્રજાપવત ૪. વપ્રયા ચબવપનભાઈ રાિલ ૫. કોમલ
અતુલચબિારી ગોસ્િામી ૬. રીતુ જીતેન્રકુમાર પટેલ ૭. રં જન
દે િજીભાઈ નકુમ ૮. િેમાંગી ભગિાનભાઈ ચાિડા ૯. કૌશાંગી
વિક્રમભાઇ ચૌિાણ
૧. વમરાલી ભરતભાઈ સોલંકી ૨. પ્રેરણાકુમારી હદનેશભાઈ રાણા
૩. સાહરકા ગોરધનભાઈ બુટાણી ૪. ક્સ્મતકુમાર નાથાલાલ પટેલ
૫. િૈદેિી સુનીલકુમાર પટેલ
૧. હિરલબિેન િસમુખભાઈ પટેલ ૨. તેજલબિેન રમેશભાઈ
પ્રજાપવત
M. Sc. (Microbiology)
૧. દશભના નરે શભાઈ કાકલોતર ૨. િનીબિેન વિનોદકુમાર ચૌધરી
3. િવષિદાબિેન નાનજીભાઈ પરમાર ૪. કીવતિ મેરામણભાઈ કરમુર
૫. નયના જયંતીભાઈ ડાભી ૬. પાથભ સ્નેિલભાઈ વમસ્ત્રી
૭. પારૂલબિેન જયેશભાઈ ડુમાચણયા ૮. પ્રવતક્ષાબિેન મનુભાઈ
દાહિમા ૯. શંભવુ સિંિ ભંિરવસિંિ રાઠોડ ૧૦. િૈભિી મિેશભાઈ પરમાર
૧૧. વિશાખાબિેન રમેશભાઈ પ્રજાપવત
M. Sc. (Environmental Science and Technology)
૧.. જીજ્ઞેશ ચોથાભાઈ જોચળયા ૨. વપ્રયંકા મિાિીરવસિંિ ઝાલા
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ક્રમ
૬.

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી અરવિિંદકુમાર ભીખાલાલ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
૧. િવષિત સાિચલયા ૨. સ્િાવત લો ૩. વપ્રયંકા મોતા

ડુગ
ં રે ચીયા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
--Multi Institutional
Research Project
Multi Institutional
Research Project
Multi Institutional
Research Project

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ
સિયોગનો પ્રકાર
આંતરરાષ્રીય
--રાષ્રીય
--અન્ય
Kadi University,
Collaborative
VNSGU, Gujarat
Research
Visyapith
Funded by GSBTM
Kadi University,
Collaborative
VNSGU, Gujarat
Research
Vidyapith
Funded by GSBTM
Kamdhenu University
Collaborative
Gujarat Vidyapith
Research
Funded by GUJCOST

પ્રોજેક્ટ રાવશ
--66.01
66.01
25.35

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું):

(Dr. NSB) An Integrated Process to Enhance the Biological Treatment Efficiency and Improve the
Quality of Effluent Discharge from Paper and Pulp Industry. March 2019-2022 (GSBTM – DST GOG
Multi institutional Rs. 66.01 Lakhs out of which Rs. 23 lakhs allotted to Gujarat, Vidyapith ) - Principal
Investigator.
(Dr. SDM) An Integrated Process to Enhance the Biological Treatment Efficiency and Improve the
Quality of Effluent Discharge from Paper and Pulp Industry. March 2019-2022 (GSBTM – DST GOG
Multi institutional Rs. 66.01 Lakhs out of which Rs. 23 lakhs allotted to Gujarat Vidyapith) - Principal
Investigator.
(Dr. SDM) Development of Direct Fed Microbes using Vegetables Market Waste for Dairy animal to
enhance Health and Productivity. (GUJCOST– GST GOG, Multi institutional 25.31 lakhs out of which
Gujarat Vidyapith Rs. 19 lakhs allotted to Gujarat Vidyapith) - Principle Investigator.
(Dr. NTS) Valorization of Vegetable and Fruit Market Waste by Bioconversion March 2019-2022
(GSBTM – DST GOG Multi institutional Rs. 53.49 Lakhs out of which Rs. 25 lakhs allotted to Gujarat
Vidyapith )- Principal Investigator.

154

૧૨.૨

૧૨.૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

--



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

--

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) : --



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

--

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.)/ :--

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકિી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

કોવિડ-19ને કારણે પદયાત્રા યોજિામાં આિેલ નથી.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ

-

-

૧૪.૩

ડૉ. વનચખલ ભટ્ટ દ્વારા તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૦થી તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ ONLINE અચભમુખતા વશચબરનુ ં
સંચાલન અને વ્યાખ્યાન આપિામાં આિેલ છે .
ડૉ શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્ગીરાલા દ્વારા સંપોવષતા અને ટકાઉપણુ ં વિષય ઉપર વિદ્યાથીઓને
વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ.ં
ડૉ. નીરજ શેઠ દ્વારા તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૦થી તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ ONLINE અચભમુખતા વશચબરનુ ં
સંચાલન કરે લ છે .
ઑગસ્ટ ૨૦૨૦માં પ્રિેશ મેળિેલ ૩૦ વિદ્યાથીઓ (B.Sc. Sem-I) માટે તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૦થી
તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ દરવમયાન વિદ્યાથી અચભમુખતા વશચબર (ઑનલાઇન) નુ ં આયોજન વિભાગ
દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ, જેના સિસંચાલનની જિાબદારી ડૉ. મય ૂર શાિને સોંપિામાં આિી
િતી.
ઑગસ્ટ ૨૦૨૦માં પ્રિેશ મેળિેલ ૩૦ વિદ્યાથીઓ (B.Sc. Sem-I) માટે તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૦થી
તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ દરમ્પયાન વિદ્યાથી અચભમુખતા વશચબર (ઑનલાઇન) નુ ં આયોજન વિભાગ
દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકારે “પ્રાર્થસના અને ભજન શા માટે?” વિષય
ઉપર વ્યાખ્યાન આપેલ છે તથા શ્રીમતી પ્રીવત શુકલએ ‘છાત્રાલય જીિન તથા સમ ૂિજીિન’
વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આ્યુ ં િતુ.ં

ઉદ્યોગ :

ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

કોવિડ-19ને કારણે વિદ્યાથીઓ નિીં િોિાને કારણે થયેલ નથી.

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : ---

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
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કોરોના મિામારી દરવમયાન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરિામાું આિેલ વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ



વિદ્યાથીઓએ ઑનલાઇન ફાળો એકત્ર કરી રૂ. ૨000/- ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા િતા.



ખાદીના માસ્ક બનાિી જરૂહરયાતમંદો તેમ જ અન્યને િિેંચ્યા િતા.



માસ્ક પિેરિા અંગે લોકોને જાગૃત કયાભ િતા.



‘આરોગ્ય સેત’ુ મોબાઇલ એપ પોતાના મોબાઇલમાં ઇન્સ્ટોલ કરી તેમ જ તેમની આજુબાજુમાં રિેતા અને
સગાં-સંબધ
ં ીઓને આ એપ વિશે માહિતગાર કરી તેમના મોબાઇલમાં પણ ઈન્સ્ટોલ કરાિી િતી.



સીધુ-સામાનની
ં
હકટ તૈયાર કરિાની તેમ જ તેની િિેંચણીની કામગીરીમાં જોડાયા િતા.



પોતાના તેમ જ તેમની આજુબાજુના ગામોમાં કોરોના અંગે તેમ જ તે કેિી રીતે ફેલાય છે તે અંગેની માહિતી
આપી િતી.



શ્રમજીિી િગભ જે પોતાના િતન પરત જતા િતા ત્યારે તેમને મદદરૂપ થિા જરૂરી િસ્તુઓની િિેંચણી કરી
િતી.



પોતાના ગામના પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્રમાં જઈ સેિા આપી િતી.



લોકડાઉન દરમ્પયાન પોતાના ઘરમાં રિી તમામ વનયમોનુ ં બરાબર પાલન કયુું િતુ.ં



એન.એસ. એસ દ્વારા આયોત્જત વિવિધ િેચબનારમાં ભાગ લીધો િતો.

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : મળે લ નર્થી

૧૪.૭

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

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ----

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
સ્નાતક
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં
અનુસ્નાતક
સંસ્થાએ સુચના આપેલ
નથી.
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-----

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
૪૦
૩૦+૨ = ૩૨ EST સાથે
---
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પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
ગુજરાત સરકાર તરફથી
વિદ્યાથીઓના બેંક
ખાતામાં વશષ્યવ ૃવત્તની
રકમ સીધી જમા થતી
િોિાથી વિભાગ પાસે
તેની માહિતી ઉપલબ્ધ
નથી.

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

૧૫.

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-----

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
(No. of. Organization
Visited)
--

૧૫.૨

કલ વિદ્યાર્થી
-----

ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
(No. of Students Participated)
--

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
(No. of. Student Placement)
--

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

--

--
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વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ
--

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વિજ્ઞાન અને પ્રયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગૃિવિજ્ઞાન

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
૧.

શ્રી ઉષાબેનએમ.પટેલ,
સિ-પ્રાધ્યાપક

૨

ડૉ. જયશ્રી મેિતા
સિ-પ્રાધ્યાપક

3

ડૉ.પારૂલબેન િી.સાધુ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૪

શ્રી નેહલ
ુ શ્રીગોડ
મદદનીશ અધ્યાપક - (વનયત
િેતન)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
(સત્ર-૧) (Core)
૧-FPT-102 - બેચઝક વપ્રન્સીપલ ઓફ ફૂડ વપ્રઝિેશન
૨. GE-102- હ્ુમન ન્યુરીશન
(સત્ર--૨) (Core)
૩.GE-201- ફૂડ એન્ડ ન્યુરીશન
(સત્ર-૩-) (Core)
૪.FPT-302 - બેકરી એન્ડ કન્ફેક્શનરી
(સત્ર-૪-) (Core)
૫.FPT-402-વસયભલ્સ એન્ડ પલ્સ ટે કનોલોજી
(સત્ર-૫) (Core)
૬.FPT-502-ફૂડ પેહકિંગ
(સત્ર-૧) (Core)
૧.FPT-10 1- બેચઝક વપ્રન્સીપલ ઓફ ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
(સત્ર--૨) (Core)
૨.FPT-201 - બેચઝક વપ્રન્સીપલ ઓફ ફૂડ એપ્ન્જવનઅહરિંગ
(સત્ર-૩-) (Core)
૩.FPT-301 - ફૂડ પ્રોસેવસિંગ મશીનરી
૪.FPT-304 - ફૂડ પ્રોડક્ટ ડેિલોપમેન્ટ
(સત્ર-૪-) (Core)
૫FPT-401 - ફેટ્સ એન્ડ ઓઇલ પ્રોસેવસિંગ
૬.-403 - ઓગેવનક ફૂડ
(સત્ર-૫) (Core)
૭.FPT-503 - ફૂડ સેફ્ટી
(સત્ર-૧) (Others)
૧. GE - 102 – કલોવધગ ચોઈસ ઑફ પસભનાચલટી
૨. GT - 101-ગાંધીયન થોટ
(સત્ર--૨) (Core)
૩. GE - 201-ડાઈગ એન્ડ વપ્રન્ટીંગ
૪.Env- 201-એન્િાયમેન્ટલ એજ્યુશન
(સત્ર-૧) (Core)
૧-FPT-103 - ફૂડ કે મેસ્રી
(સત્ર--૨) (Core)
૨.FPT-202 - ફૂડ એડીટીિ
૩.FPT-203 - ફૂડ માઇક્રોબાયોલોજી
(સત્ર--૩) (Core)
૪.FPT-303 - ફૂડ એડલરે શન ટે સ્ટીંગ
૫.DSC -301 - ફૂડ સાયન્સ
(સત્ર--૪) (Core)
૬.FPT-404 - ડેરી ટે કનોલોજી
૭.DSE401 - બેચઝક બાયોકે મેસ્રી
(સત્ર--૫) (Core)
૮.FPT-501 - ફ્રૂટ એન્ડ િેજીટે બલ પ્રોસેવસિંગ
૯.FPT-504 - ફૂડ એનાચલસીસ ૧૦.DSE- 501 - ફૂડ બાયોકે મેસ્રી
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષસ ૨૦૨૦-૨૧માું સત્ર - ૧માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક) : ૦૭
િષસ ૨૦૨૦-૨૧માું સત્ર-૧ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક):- ૦૭

(બ)

વિદ્યાથીઓ

ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કુ લ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૪

૦૩

૦૭

અનુસ ૂચચત
જાવત
૦૦

અનુસ ૂચચત
જનજાવત
૦૨

અન્ય
પછાતિગભ
૦૩

શારીહરક
વિકલાંગ
૦૦

સામાન્ય
૦૨

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :

૫.
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -મલાકાતી અધ્યાપક--વનયતકાલીન અધ્યાપક

૦૧

શ્રી નેહલ
ુ શ્રીગોડ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વનયત િેતન)

ફૂડ પ્રોસેવસગ

તા. ૦૧-૦૮-૨૦૨૦થી

ટેકનોલોજી

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧

વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ ---

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ -એમ.હફલ કક્ષાએ--અનસ્નાતક કક્ષાએ--

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

સિયોગી કાયસક્રમન ું
નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

આંતરરાષ્રીય --રાષ્રીય-અન્ય--

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ : ----159

૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :


ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

-

:

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,

૧૨.૩

ટેક્ક્નકલ સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents
(IPR)etc.)/ :----

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧)
પદયાત્રા – ઓનલાઈન ગ ૂગલ ફોમસ ઉપર પોતાના ગામની વિગત – IQAC મોકલી.

૧૪.૧
ટકિી
નુંબર
૧

અધ્યાપકન ું નામ

૨

શ્રી ઉષાબિેન એમ.પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૨૩ (૫)

પોતાના ગામની વિગત

િૉ. જયશ્રીબિેન મેિતા

૨૭ (૧અને ૩)

પોતાના ગામની વિગત

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : ઑનલાઈન

૧૪.૩

ઉદ્યોગ - ઓનલાઈન

ગામનાું નામ

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ઓનલાઈન

૨૩(૫)

શ્રી ઉષાબિેન એમ.પટેલ

૨.

ઓનલાઈન

૨૭(૧ અને ૩)

ડૉ. જયશ્રીબિેન મેિતા

ટકિી
નુંબર

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 પરસ્કાર : ---

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC,

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

-

-

-

CAT
-

IAS
-

IPS
-
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PSSC
-

અન્ય

UPSA
-

-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ---

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧ - Gujarat Vidyapith Mandal-15
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૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

State Govt. Of Gujarat--27

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
૧.
૧૫.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

સ્નાતક

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ
(No. of. Organization
સુંખ્યા
વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students
(No. of. Student
Participated)
Placement)
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ
સાર્થેન ું વિિરણ

-

-
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, રાંધેજા

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)

ડૉ. રાજીિ પટેલ (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિસ્થાપન,
ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન(Ph.D.)
પ્રાધ્યાપક

વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો, સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર, ગ્રામવિકાસ
વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો, માનિ સંસાધન વિકાસ, ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન
કમ્પ્ય ૂટર એપ્્લકેશન, માહિતી વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત, આઇસીટી વિકાસ
અને વ્યિસ્થાપન, માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી, સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટર
મોડયુલ
સંચાલકો માટેની હિસાબી પદ્ધવત, સંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર,
નાણાકીય વ્યિસ્થાપન, કમ્પ્ય ૂટરાઇઝ્ડ એકાઉન્ન્ટિંગ વસસ્ટમ,
ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો, હિસાબનો પહરચય (UG),પહરયોજના
વ્યિસ્થાપન (UG).
જમીનવિજ્ઞાન અને કૃવષ વ્યિસ્થાપન, ગ્રામસ્િરાજ, પાક ઉત્પાદન અને

૧.

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૬

ડૉ. હિતેશ જાગાણી (Ph.D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૭.

ડૉ. રિીન્ર પંચોલી
(Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

માનિ સંસાધન વિકાસ, ગ્રામીણ
વિકાસ વ્યિસ્થાપન, બજાર
વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો, સ્િૈવચ્છક સંસ્થા
વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના દરખાસ્ત મોડયુલ, વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો

સજીિ ખેતી, ગ્રામ અને પંચાયત અભ્યાસ, બાગાયત, ગ્રામીણ વિકાસ
યોજના તાલીમ, સંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામ્પય સંસ્થા
તાલીમ, સિકાર વ્યિસ્થાપન, માનિ સંસાધન વ્યિસ્થાપન, ગ્રામ
પહરયોજના આયોજન, ગ્રામીણ ઉદ્યોગ સાિવસકતા, આપવત્ત
વ્યિસ્થાપન, સંસ્થાકીય તાલીમ
ગ્રામસ્િરાજ, ગ્રામ અને પંચાયત અભ્યાસ, ગ્રામીણ વિકાસ યોજના
તાલીમ, ગ્રામ્પય સંસ્થા તાલીમ, ગ્રામ પહરયોજના આયોજન, સંસ્થાકીય
તાલીમ, ગ્રામવિકાસ, પંચાયતીરાજ: આયોજન અને વિકાસ (સ ૂક્ષ્મ
સ્તર), પંચાયતીરાજ : આયોજન અને વિકાસ (બ ૃિદ સ્તર), ગ્રામીણ
સામાત્જક અને ભૌવતક માળખુ ં , વિસ્તરણ અને લોકભાગીદારી , ગ્રામ
આયોજન અને વિકાસના ક્ષેત્રો - ૧, ગ્રામઉદ્યોગ અને ગ્રામ ટેકનોલોજી,
ગ્રામ આયોજન અને વિકાસના ક્ષેત્રો -૨

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ)

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર- ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
સ્નાતક - ૩૭ અને અનુસ્નાતક - ૨૯
િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક - ૩૩ અને અનુસ્નાતક - ૨૪

162

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

૧.

સ્નાતક(સત્ર-૧)

૨૫

૧૨

૩૭

અનસ ૂચિત
જાવત
૦૪

૩.

એમ.હફલ.

---

---

---

---

૫.

અન્ય

---

૨.
૪.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
પીએચ.ડી.

૧૩
---

૧૧
-----

૨૪

૦૧

---

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૦૬

અન્ય
પછાતિગસ
૨૫

શારીહરક
વિકલાુંગ
--

સામાન્ય

કલ

૦૨

૩૭

---

---

---

---

---

૦૮

---

---

---

---

---

૧૨
-----

-------

૦૩
-----

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર /મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/ વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી:

૫.
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -મલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
૧.

શ્રી ભરત પટેલ, સમથભ અચગ્રકલ્ચર

૨.

શ્રી વનલેશભાઇ વપ્રયદશી,
કચ્છ

૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઇ ખીમાણી અને

ભારતીય કૃવષબજાર અને િતભમાન પહરક્સ્થવત
વનષ્ણાત વ્યાખ્યાનમાળા : કારીગર પ્ક્લવનક

૫.

૦૬-૧૦-૨૦૨૦

(Google Meet)

કૃવષ અને ગાંધીવિચાર- સાંપ્રદ સમયમાં પ્રસ્તુતતા

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

ડૉ. સુવનલ ઉપાધ્યાય અને

એક હદિસીય રાષ્રીય ઇ-સંગોષ્ઠી: રાષ્રીય

ડૉ. મિેશનારાયણ દીચક્ષત

વશક્ષણનીવત ૨૦૨૦ તથા ગાંધી

શ્રી વિજય પ્રજાપવત

(Google Meet)

Expert Lecture Series: Karigar Clinic

શ્રી રસુલભાઇ શેરવસયા
૪

૦૪-૦૨-૨૦૨૧

વનષ્ણાત વ્યાખ્યાનમાળા : જળવ્યિસ્થાપન
Expert Lecture Series: Water

(Google Meet)
૨૪-૦૯-૨૦૨૦
૨૯-૦૯-૨૦૨૦

Management

૬

શ્રી વિનયભાઇ ગોર,
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

૭.

શ્રી ભરત પટેલ, સમથભ અચગ્રકલ્ચર

૮
૯.

વનષ્ણાત વ્યાખ્યાનમાળા: સજીિખેતી

૦૮-૦૯-૨૦૨૦

Expert Lecture Series: Organic Farming

(Google Meet)

સજીિખેતીમાં જીિાત વનયંત્રણ

૨૫-૦૭-૨૦૨૦

Pest Control in Organic Farming

(Google Meet)

શ્રી ભરત પટેલ, સમથભ અચગ્રકલ્ચર

સજીિખેતી (Organic farming)

૧૭-૦૭-૨૦૨૦

શ્રી ભરત પટેલ, સમથભ અચગ્રકલ્ચર

સંપોવષત કૃવષ (Sustainable Agriculture)
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(Google Meet)
૧૦-૦૬-૨૦૨૦

(Google Meet)

૨૪
-----

ક્રમ
૧૦.

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. ગુલાબવસિંિ આઝાદ, કુલ-

વિષય

તારીખ

સિકાર વ્યિસ્થાપન

૩૦-૦૫-૨૦૨૦

સચચિ, રામચંર ચંરિંશી,

(Google Meet)

વિશ્વવિદ્યાલય, ઝારખંડ
૧૧.

૬.

ક્રમ

ડૉ. પ્રશાંત અગ્રિાલ

ગ્રામીણ ઉદ્યોગોના ઉત્કષભમાં સિકારી ક્ષેત્રની ભ ૂવમકા

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય

૩૦-૦૫-૨૦૨૦

(Google Meet)
તારીખ
(Google Meet)
૨૨-૦૩-૨૦૨૧
(Google Meet)

વિશ્વ જળ હદિસ વનવમત્તે સંિાદ: કોવિડ-૧૯ અને
િૈવશ્વક જળસંકટ

૩.

શ્રી મિેશભાઇ પુંિયા
વનયામક, પયાભિરણ વમત્ર,
અમદાિાદ
ડૉ. ધમેન્ર કહડયા અને
ુ ભટ્ટ
શ્રી કે યર
શ્રી રજનીભાઇ ભટ્ટ

૪.

ડૉ. ધીમેન જાની, િલસાડ

જીિનમાં નાણાં વ્યિસ્થાપનનુ ં મિત્િ અને આયોજન

૫.

ડૉ. ગૌરાંગ જાની,
પ ૂિભ પ્રાધ્યાપક,સમાજશાસ્ત્ર,
ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ.
શ્રી સંજય અગ્રિાલ

વિશ્વએઇડ્સ હદિસના સંદભે વ્યાખ્યાન : યુિાનો અને
એઇડ્સ પ્રવતકાર

૧૩-૦૧-૨૦૨૧
(Google Meet)
૧૨-૦૧-૨૦૨૧
(Google Meet)
૨૧-૧૨-૨૦૨૦
(Google Meet)
૦૧-૧૨-૨૦૨૦
(Google Meet)

Celebration of World Investor Week 2020
Lecture on- Investor Awareness: A Key to Financial
Well-being
કૃવષ ચબલ સુધારણા કાયદાઓ-૨૦૨૦
Agricultural Bill Amendment Acts-2020

૨૭-૧૧-૨૦૨૦
(Google Meet)
૨૯-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

કોવિડ-૧૯ મિામારી અને રીનલ કેર (હકડની) માટેની
જાગૃવત

૨૦-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

યુિા પ્રેરણા વ્યાખ્યાનમાળા-૪
વિષય: મારું ઘડતર અને ચણતર
િન્યજીિન સંરક્ષણ સંિેદના જાગૃવત કાયભક્રમ :
િન્યજીિન સંરક્ષણ અને માનિીય અક્સ્તત્િ

૧૯-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

યુિા પ્રેરણા વ્યાખ્યાનમાળા-૩
વિષય : શ્રેષ્ઠતાની ખોજમાં.... પણ મોજમાં...

૧૨-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

યુિા પ્રેરણા વ્યાખ્યાનમાળા-૨
વિષય : મારું પહરભ્રમણ અને િન્યજીિન ફોટોગ્રાફી
યુિા પ્રેરણા વ્યાખ્યાનમાળા - ૧
વિષય : Appropriate Rural Technology
કોવિડ-૧૯ માં ગ્રામીણ યુિાનોની મનોક્સ્થવત અને
ઉકેલો

૦૫-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

૧.
૨.

૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

શ્રી િલ્લભભાઇ મધુભાઇ
ઠુમર અને શ્રી રાજદીપભાઇ
જાડેજા
શ્રી જયેશભાઇ પટેલ, કોઓહડિનેટર, ઇન્ન્ડયન રીનલ
ફાઉન્ડેશન
શ્રી વનલમભાઇ પટેલ,
ગ્રામવશલ્પી
શ્રી િેમત
ં ભાઇ સુથાર
ડૉ. વિશાલ ભાદાણી,
ગાંધી ભારતી પ્રોજેક્ટ,
ગ્રામભારતી, સણોસરા.
શ્રી કૃતાથભભાઇ પટેલ
શ્રી હિરે નભાઇ પંચાલ,
વમટ્ટીધન, ધરમપુર.
ડૉ. મનોજ પરમાર

ચબનપરં પરાગત ઊજાભ સ્ત્રોતો અને સૌર ઊજાભ
સ્િામી વિિેકાનંદ જયંતી યુિા સ્તાિ
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૧૩-૧૦-૨૦૨૦
(Google Meet)

૨૮-૦૯-૨૦૨૦
(Google Meet)
૦૪-૦૬-૨૦૨૦
(Zoom)

ક્રમ
૧૫.
૧૬.
૧૭.

૭.

ક્રમ
૧.
૨.

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

તારીખ
(Google Meet)
કોરોના સંકટ અને નેચરોપેથી
ડૉ. ધમેશ પટેલ
૦૩-૦૬-૨૦૨૦
(Zoom)
ડૉ. રાજેન્ર ચખમાણી
કોરોના સંકટ અને કૃવષવ્યિસ્થા
૦૨-૦૬-૨૦૨૦
(Zoom)
શ્રી યોગરાજવસિંિ ગોહિલ
ગ્રામીણ રોજગારીના ક્ષેત્રે એગ્રો પ્રોસેવસિંગનુ ં મિત્િ
૦૧-૦૬-૨૦૨૦
(Zoom)
વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિષય
તારીખ
ડૉ. રાજીિ પટેલ
,,

વિષય

ગ્રામ્પય અભ્યાસ વિદ્યાશાખા,

સંશોધનનો અથભ, સ્િરૂપ

ભાિનગર યુવનિવસિટી

અને સંકલ્પનાઓ

ગ્રામ્પય અભ્યાસ વિદ્યાશાખા,

સંશોધન યોજના

૨૪-૩-૨૦૨૧

सामाजिक मूल्यों की
अजिवृजि एवं राष्ट्रीय

૧૧-૧૧-૨૦૨૦

ભાિનગર યુવનિવસિટી

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

सामाजिक मूल्यों की अजिवृजि एवं
राष्ट्रीय जिक्षानीजि-૨૦૨૦ पर
वेजिनार: आयोिक- िैन दिशन एवं
प्राकृ ि जविाग, मोहनलाल सुखाज़िया

૨૩-૩-૨૦૨૧

जिक्षानीजि - ૨૦૨૦

जवश्वजवद्यालय, उदयपुर
૪

,,

૫.

,,

National Webinar on
New Education Policy and
Gandhian Paradigm Organized by
Sri RatanLal Kanwarlal
Patani Girls College, Kishangarh
(Rajasthan)
Celebration of 2nd October,2020
Organized by KVK, Kodinar

National Education
Policy2020 and Gandhi

૨-૧૦-૨૦૨૦

િતભમાન યુગમાં ગાંધીજીના

૨-૧૦-૨૦૨૦

ગ્રામસ્િરાજલક્ષી વિચારોની
સુસગ
ં તતા

૬

,,

National E-Symposium on
Gandhian Philosophy and
Thoughts Organized by Western
Coalfield Chandrpur Area,
Maharashtra

Gandhi and Sustainable
Development

૩૧-૦૯-૨૦૨૦

૭.

,,

हमारे समाि व संस्कारों के जलए
घािक पाश्चात्य संस्कृ जि पर वेजिनार :
आयोिक - प्राच्यजवद्या एवं िैन

हमारे समाि व संस्कारों के
जलए घािक पाश्चात्य संस्कृ जि

૩૧-૦૭-૨૦૨૦

गुिराि के ग्रामीण क्षेत्र में
जिक्षा के कायश, कायश पिजि
एवं उपलजधियां

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

संस्कृ जि संरक्षण संस्थान, लाडनूं
(रािस्थान)
૮

,,

Motivational Talk on Sarvoday-૨:
आयोिक - सवोदय टीचर फे डरे िन,
रािस्थान
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૯.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૧૦.

,,

૧૧.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Motivational Talk on Sarvoday-૧:

વિષય
सवोदय जिक्षा

आयोिक- सवोदय टीचर फे डरे िन,
रािस्थान
National Webinar on Metal health
and Stress Management Organized
by Ramchandra Chandravanshi
Vishwvidyalaya, Vishrampur
Palamu, Jharkhand
Webinar on िारिीय संस्कृ जि एवं
पयाशवरणीय िैन संदजृ ि: आयोिक-

તારીખ
૧૮-૦૭-૨૦૨૦

सुदढ़ृ मानजसक स्वास््य हेिु
गांिीवादी मूल्य (चचंिन)

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

गांिीजवचार दिशन में
पयाशवरण संरक्षण

૦૭-૦૬-૨૦૨૦

गांिीजवचार एवं
पयाशवरणलक्षी आिीजवका

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

िारि में कोजवड-19 के

૨૨-૦૫-૨૦૨૦

प्राच्यजवद्या एवं िैन संस्कृ जि संरक्षण
૧૨.

,,

૧૩.

,,

૧૪.

,,

૧૫.

ડૉ. હિતેશ
જાગાણી

संस्थान, लाडनूं (रािस्थान)
National Webinar on
Significance of Biodiversity for
environment Protection
Organized by Ramchandra
Chandravanshi
Vishwvidyalaya,
Vishrampur Palamu, Jharkhand.
National Webinar on Mahatma
Gandhi After150 years Organized
by Mahatma Gandhi Study Centre
Department of Political Science,
Digambarrao Bindu ACS College
Bhokar

प्रिावों का पाश्चात्यविी
प्रिंिन एवं गांिीिी के ग्राम
स्वरािलक्षी जवचार

National Conference on Rethinking
Mahatma Gandhi in Present
Context Organized by Sonepant
Dandekar Arts, V.S. Apte
Commerce and M.H. Mehta
Science College, Palghar
(Maharashta)

गांिीिी का ग्रामस्वराि
चचंिन विशमान पररप्रेक्ष्य में

અચભમુખતા વશચબર

સમાજકાયભની કુશળતાઓ

૨૬-૧૨-૨૦૨૦

ગ્રામ્પય અભ્યાસ વિદ્યાશાખા,

સંશોધનમાં સૈદ્ધાંવતક

૨૩-૦૩-૨૦૨૧

ભાિનગર યુવનિવસિટી

અચભમુખતા

ગ્રામ્પય અભ્યાસ વિદ્યાશાખા,

ગ્રામીણ ક્ષેત્રના સંશોધનો

૨૯-૦૨-૨૦૨૦

(गांिीिी आि यदद ग्राम
स्वराि जलखिे िो क्या
जलखिे?)

સમાજકાયભ વિભાગ, િેમચન્રચાયભ
ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસિટી, પાટણ

૧૬.
૧૭.

ડૉ. રવિન્ર પંચોળી
,,

ભાિનગર યુવનિવસિટી
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૨૪-૦૩-૨૦૨૧

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. સતીષ પટેલ

૯.

ક્રમ
૧.

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

ઉન્નત ભારત અચભયાનમાં રાષ્રીય કક્ષાની અસરકારક
હડચલિરી બદલ
( IIT New Delhi, Ministry of Education)

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધધ
PERENNIAL
ASSISTANCE
AWARD

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
અધ્યાપકન ું નામ
માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
ડૉ. રાજીિ પટેલ
શ્રી ભરત રાયજાદા, શ્રી જલદીપ ઠાકર, શ્રી મિેશ પટેલ, શ્રી અવનલ રાઠોડ, શ્રી
કોમલ કોકણી

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર

શ્રી વિક્રમવસિંિ સોલંકી, શ્રી સુરેશ ચાિડા, શ્રી વિજય રોજાસરા, શ્રી મિેશ
જાંબહુ કયા, શ્રી વિ.એમ.ચૌધરી, શ્રી રાજેન્ર સોલંકી

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

શ્રી સોઢા માનવસિંિ, શ્રી વિજય પ્રજાપવત, શ્રી મહિપતવસિંિ ડોહડયા, શ્રી ચબ્રજેશ
નાગપરા, શ્રી વિનોદકુમાર બારોટ, શ્રી રાજેશકુમાર ચાિડા, શ્રી ચગરીશ વસિંઘલ,

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

શ્રી વનલેશ વપ્રયદશી, શ્રી તુષાર બોરાડ, શ્રી દક્ષા િસાિા

૧.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

૨.
૩.

ડૉ. મયુરી ફામભર
ડૉ. લોકેશ જૈન

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

૫.
૬.

ડૉ. અમીષા શાિ
ડૉ. હિતેશ જાગાણી

૧૦.

વનષ્મા મકિાણા
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

એમ.હફલ કક્ષાએ

અનસ્નાતક કક્ષાએ
અતુલ પટેલ, શ્રી અક્ષય પટેલ, શ્રી ઉષા પરમાર, શ્રી અંકુલ પટેલ,
અંજન ભાભોર
જયેન્ર રિેિર, શ્રી કુલદીપ જોશી, શ્રી તેજલ િસાિા
નેિા જાની, શ્રી પ્રવિણા બાગુલ, શ્રી પ્રવિણ પટેલ, શ્રી પ્રવતક ગાંવિત,
પહરમલ પટેલ
વપ્રયંકા મેડા, શ્રી પ્રીવત ગાવમત, શ્રી િસાિા હરિંકલ, શ્રી હરવતકા ડાંગી,
ભુપેશ જાદિ
રુત્ત્િક પટેલ, શ્રી વિદ્યા ચૌિાણ, શ્રી સંજય િાળા, શ્રી િષભદ બાહરયા
િંસરાજ પરમાર, શ્રી જયેશ રાઠોડ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

Diploma Course

Sponsored by
NCUI, Delhi.

Awareness towards
Rural Society
Short Term Course

Nill

આંતરરાષ્રીય -રાષ્રીય ---

Diploma in Co-operative
Management

National Cooperative Union of
India, New Delhi
અન્ય

Social Entrepreneurship
Short Term Course on Water
Resource Management

Mahatma Gandhi National Council
of Rural Education
Arid Communities and
Technologies, Bhuj (Centre of
Excellence for Participating
Ground Water Management)
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Sponsored

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સંશોધન પ્રકલ્પ: રાઇબલ સબ
્લાન િષભ ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮ ફંડનુ ં
મ ૂલ્યાંકન
સંશોધન પ્રકલ્પ: સ ૂક્ષ્મ વધરાણ
(SHGs) દ્વારા મહિલા
સશક્ક્તકરણ

૧૧.

૧૨.

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર
સંશોધન પ્રકલ્પ

રૂ. ૧0,00,000/-

આહદિાસી સંશોધન અને તાલીમ
કેન્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

સંશોધન પ્રકલ્પ

રૂ. ૧0,૬૮,000/-

આહદિાસી સંશોધન અને તાલીમ
કેન્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

પ્રોજેક્ટ રાવશ

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોિાણ (Linkages) :



Social Entrepreneurship, MGNCRE (Mahatma Gandhi National Council of Rural

Education), Ministry of Education - New Delhi.
એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું): રૂ. ૨૧,૬૮,૦૦૦/- TRTI (Govt. Of Gujarat)
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાજજત મ ૂલ્ય (આંકિામાું) : રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦/(Start-Up Programme (SSIP) Nilesh Priyadarshi for “Kaarigarki Dukan”,
Mentor: Dr. Satish Patel)
 ઑપન સોસસ સેિાઓ : Redesigning Website and Intranet portal of Department
૧૨.૩

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦/-

(Special Perennial fund for effective delivery of UBA mandate under national

level competition among all Participating Institutions of UBA (For Sonipur &
Randheja Villages)



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-----------

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત : --

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

૧૪.૧ પદયાત્રા : કોવિડ-૧૯ મિામારીને કારણે આ િષે ગ્રામજીિન પદયાત્રામાં રૂબરૂ જિાનુ ં શક્ય
બન્યુ ં ન િોિાથી વિદ્યાથીઓએ માગભદશભક અધ્યાપકોના માગભદશભન િેઠળ પોતપોતાના ગામોમાં રિીને
ગ્રામ અભ્યાસ િાથ ધરે લ િતો જેની માહિતી નીચે મુજબ છે :
ટકિી નુંબર

૧.

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. રાજીિ પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૦૮
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ગામનાું નામ (તાલકો, જીલ્લો)










ચઢાિ (િાંસદા, નિસારી)
ચચકટીયા (િાંસદા, નિસારી)
જેસડા (ધ્ાંગધ્ા, સુરેન્રનગર)
કુરેલીયા (િાંસદા, નિસારી)
અણીકા (સંજેલી, દાિોદ)
સાડાડિેલ (ચીખલી, નિસારી)
ગામડી (સંતરામપુર, મહિસાગર)
જસાલી (હદયોદર, બનાસકાંઠા)

ટકિી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૨.

ડૉ. મય ૂરી ફામભર

૦૯

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૧૦

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

૧૦

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ

૧૦

ગામનાું નામ (તાલકો, જીલ્લો)









































૧૪.૨

સાદરા (ગાંધીનગર)
મોટાસડા (દાંતા, બનાસકાંઠા)
િાડપડા ( ઉમરપાડા, સુરત)
બાજીપુરા (િલોદ, તાપી)
ધનાળા (ધોલેરા, અમદાિાદ)
ગંગાપુર (ડેહડયાપાડા, નમભદા)
િડેલી (બોરસદ, આણંદ)
રાયગઢ (ડોલિાણ, તાપી)
ઉનાઇ (િાંસદા, નિસારી)
આખજ (મિેસાણા)
જામલાપાડા (આિિા, ડાંગ)
ચચકટીયા (િાંસદા, નિસારી)
રૂમલા (ચીખલી, નિસારી)
ચચકટીયા (િાંસદા, નિસારી)
નાના પાળીયાદ (બોટાદ)
સરિા (બોટાદ)
ઉનાિા (ગાંધીનગર)
થાલાલીંબડી (ઝાલોદ, દાિોદ)
સુરેન્રનગર
કંબોઈ (ઝાલોદ, દાિોદ)
વિરથિા (સોનગઢ, તાપી)
સાબુટી ( ડેહડયાપાડા, નમભદા)
મીરાખેડી (ઝાલોદ, દાિોદ)
કણઘા (િાંસદા, નિસારી)
ઘોડિની (ચીખલી, નિસારી)
પાડલા (શંખેશ્વર, પાટણ)
સાઠંબા (બાયડ, અરિલ્લી)
પાલુન્રા (દે િગામ, ગાંધીનગર)
ખીંટલા (સાયલા, સુરેન્રનગર)
અમરાજી મુિાડા (દિેગામ,
ગાંધીનગર)
ઊકડીયા (િેરાિળ, સોમનાથ)
માધિગઢ (ગાંધીનગર)
મોતીપુરા (ગાંધીનગર)
ચલિંબાળા (સાયલા, સુરેન્રનગર)
ભોરકલા (િારાણસી)
દે િગઢ (સાયલા, સુરેન્રનગર)
ઉનાિા (ગાંધીનગર)
વિજપડી (સાિરકુંડલા, અમરે લી)
બામટી (ધરમપુર, િલસાડ)

અચભમખતા કાયસક્રમ
તા. ૨૧થી ૨૩ સ્ટેમ્પબર ૨૦૨૦ દરવમયાન ગ ૂગલ મીટ ઓનલાઇન ્લેટફોમભ દ્વારા અચભમુખતા
કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં વિવિધ વિષયો પરના વ્યાખ્યાનો, સંિાદ અને
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૧૪.૩

પ્રેઝન્ટેશનો દ્વારા નિા પ્રિેશ પામેલા વિદ્યાથીઓને વિદ્યાપીઠના િાતાિરણ અને વિચારધારાથી
અિગત કરિાનો પ્રયત્ન કરિામાં આવ્યો િતો.

ઉદ્યોગ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, રાંધજા
ે પહરસર ખાતે સેિકો અને વિદ્યાથીઓ દર િષે વિવિધ પ્રકારની ઉદ્યોગ
પ્રવ ૃવત્તઓમાં સહક્રય રીતે ભાગીદારી નોંધાિે છે . પરં ત ુ આ િષે કોવિડ ૧૯ મિામારીને લીધે વિદ્યાથીઓ
િાજર ન િોિાથી સેિકો દ્વારા નીચે મુજબ ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્તઓ િાથ ધરાઇ િતી.
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

૧.

પહરસરની સફાઇ
અને જાળિણી

૨.

હકચન ગાડભ નીંગ
(૨૦ મણ ઘઉંનુ ં
ઉત્પાદન)

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
-

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. રાજીિ પટેલ, ડૉ. લોકેશ જૈન,
ડૉ. મયુરી ફામભર, ડૉ. સવતષ પટેલ
અને ડૉ. અમીષા શાિ
શ્રી જનકભાઇ પટેલ (ગૃિપવત)

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
આયોજક
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
Poster
પ્રાદે વશક
મિાત્મા ગાંધી નેશનલ
૨૫-૩-૨૦૨૧
Presentation
(Google
કાઉક્ન્સલ ફોર રૂરલ
Competition
Meet)
એજ્યુકેશન, વિદ્યાથી
Online
સ્િચ્છતા એક્શન ્લાન
Topic : સ્િચ્છતા સે
અંતગભત આયોત્જત
આરોગ્ય
આંતરરાષ્રીય મહિલા
પ્રાદે વશક
૧૦-૩-૨૦૨૧
મહિલા વિકાસ એકમ,
(Google
વિકાસ હદિસ (8મી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
Meet)
માચભ)ના ઉપલક્ષમાં
આયોત્જત કાયભક્રમો:
િક્ત ૃત્િ સ્પધાભ,
પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન
સ્પધાભ અને નારીપ્રધાન ગીતોની
પ્રસ્તુવત
Short-Term Course
National
27-1-2021
Centre of Excellence for
on Water Resource
To
Participating Ground Water
Management
30-1-2021
Management
(Zoom)
National Education
National
11-11-2020
Mohanlal Sukhadiya
Policy 2020 and
University, Udaipur
(Zoom)
Promotion of Social
Values
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ભાગ લીધેલ
વિદ્યાર્થીઓ
ની સુંખ્યા
૧૦૦

૧૭૦

48

50

કાયસક્રમન ું નામ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના
સ્થાપનાહદન વનવમત્તે
શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ
ગાંધીનુ ં વ્યાખ્યાન
અન્ન-સ્િાિલંબન વિશે
શ્રીમતી ઇલાબિેન
ભટ્ટનુ ં માગભદશભક
વ્યાખ્યાન (ગ્રામજીિન
પદયાત્રા સંદભે)
SSIP: Pitch It
Right: શ્રી ધિલભાઇ
કાકુન ુ ં વ્યાખ્યાન અને
ચચાભ
Webinar on “Ozone
for Life”
હિન્દી હદિસ વનવમત્તે
હિિંદી-હિન્દુસ્તાની
કાવ્ય- ગોષ્ઠીનુ ં
આયોજન
વશક્ષક-હદન વનવમત્તે
કાયભક્રમમાં શ્રીમતી
ઇલાબિેન ભટ્ટનુ ં
વ્યાખ્યાન
Awareness
Programme: Student
Start-up and
Innovations: By Dr.
Mahendra Gadhavi
Student
Development
Programme on
Cooperative
Management

૧૪.૫



કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
રાષ્રીય

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીધેલ
વિદ્યાર્થીઓ
ની સુંખ્યા

૧૮-૧૦-૨૦૨૦
(Google
Meet)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૧૮૦

પ્રાદે વશક

૨-૧૦-૨૦૨૦
(Google
Meet)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૧૮૦

પ્રાદે વશક

૨૪-૯-૨૦૨૦
(Google
Meet)

SSIP ટીમ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

૫૦

National

16-9-2020
(Google Meet)
૧૪-૯-૨૦૨૦
(Google
Meet)

Consumer Education &
Research Centre
ગ્રામ વ્યિસ્થાપન અધ્યયન
કેન્ર

24

પ્રાદે વશક

૫-૯-૨૦૨૦
(Google
Meet)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૧૮૦

National

1-9-2020
(Google Meet)

SSIP Team, Gujarat
Vidyapith,

50

National

15-6-2020 To
19-6-2020

National Cooperative Union
of India, New Delhi.

24

પ્રાદે વશક

૫૦

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

કોવિડ કાળ દરમ્પયાન સરકારના જનજાગૃવત કાયભક્રમ, ૧૦૦૦ માસ્ક તૈયાર કરી વિતહરત કરિાની કામગીરી,
કોરોના વનયંત્રણ માટે બેનર બનાિિાની કામગીરી, આરોગ્યકમી સાથે રિીને લોકો િચ્ચે જઇને કામગીરી કરિી,
ગ્રામપંચાયત સાથે રિીને કોરોના સુરક્ષા અંગેની કામગીરીમાં સહક્રય સામેલગીરી.



કોવિડ-૧૯ પેન્ડવમક િેબ અિેયરનેસ ક્ક્િઝ ઇન ગુજરાત તથા સિકાહરતા ક્ક્િઝમાં ભાગીદારી
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બી.એચ.યુ.

માં રા.સે.યો.

આયોત્જત ઈ-િેચબનારમાં રા.સે.યો.

ડૉ.

અરુણ ગાંધી,

ગ્રા.વ્ય.વિભાગના વનયામક ડૉ. રાજીિ પટેલ અને કાયભક્રમ અવધકારી ડૉ. લોકેશ જૈન દ્વારા

સંયક્ુ ત પત્રની

સંયોજક-

ગ ૂ.વિ.-

પ્રસ્તુવત



હિન્દી હદિસ પર ઈ-કાવ્ય-ગોષ્ઠીનુ ં આયોજન



એન.એસ.એસ. સ્ટેટ ઑહફસ અને ય ૂવનસેફ દ્વારા આયોત્જત ઈ-કાયભક્રમમાં વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી

(તા.

૨૩-૧૨-૨૦૨૦ સમય ૧૧:૦૦ થી ૧:૦૦)




વિશ્વએઇડ્સ હદિસ પર ઈ-વ્યાખ્યાન અને કાયભક્રમ

િાટભ ફુલનેસ વનબંધ લેખન સ્પધાભ - ૨૦૨૦ : શ્રી રામચન્ર વમશન દ્વારા સંચાચલત યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ફોમેશન
સેન્ટર ફૉર ઇન્ન્ડયા અને ભ ૂટાનના સંયોજનમાં આયોત્જત સ્પધાભમાં ૧૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગીદારી કરી અને ૧
વિદ્યાથીએ સંસ્થામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યુ,ં



સ્િામી વિિેકાનંદ જયંતી પર ઈ-વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન અને ચચાભ

(આયોજન સવમવતના સ્િયં સેિક સભ્યો- રૂત્ત્િક પટેલ, પ્રતીક ગાંવિત, ઉષા પરમાર, કુલદીપ જોષી, વિદ્યા
ચૌિાણ, નેિા જાની, પહરમલ પટેલ, અંકુલ પટેલ, અંજન ભાભોર)

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :

૧૪.૬



મિાત્મા ગાંધી નેશનલ કાઉક્ન્સલ ફોર રૂરલ એજ્યુકેશન, વિદ્યાથી સ્િચ્છતા એક્શન ્લાન અંતગભત આયોત્જત

કાયભક્રમ (તા. ૨૫-૩-૨૦૨૧; Google Meet)-: ‘સ્િચ્છતા સે આરોગ્ય’ વિષય પર Poster Presentation eCompetitionમાં ઉવિિલ પટેલ, પ્રીવત કારે લીયા, વનચખલ પટેલ, િૈશાલી પટેલ, વિશાલ પડિી, ઝલક પટેલે
અગ્ર ક્રમાંક પા્ત કરે લ.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPSetc State

૧૪.૭

PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

૧.

અંજન ભાભોર

રાષ્રીય (શ્રી રામચન્ર વમશન દ્વારા

િાટભ ફુલનેસ વનબંધ લેખન

સંચાચલત યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ફોમેશન

સ્પધાભમાં પ્રથમ સ્થાન

સેન્ટર ફૉર ઇન્ન્ડયા અને ભ ૂટાનના
સંયોજનમાં આયોત્જત)
૨.

સુશીલા પરમાર

પ્રાદે વશક (આંતરરાષ્રીય મહિલા વિકાસ
હદિસના ઉપલક્ષમાં આયોત્જત કાયભક્રમ)
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િક્ત ૃત્િ સ્પધાભમાં ત ૃતીય સ્થાન

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

૧૫.

કલ વિદ્યાર્થી
---------

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
---------

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨૩
૨.
અનુસ્નાતક
૧૪
--૩.
એમ.હફલ.
--૪.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧,૦૧,૧૦૦/૯૧,૮૦૦/-----

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
---------

વિદ્યાર્થી
---------

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of. Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students
(No. of. Student
Participated)
Placement)
૦૧
-૦૮ (ઓન-લાઇન)
૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
S.No.
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
Panchayat coordinator, Cohesion Foundation
૧.
અક્ષય પટેલ
Recovery officer, Yes Bank
૨.
અજય પટેલ
Project Assistant, Avasar Trust.
૩.
આવશષ ભોરસટ
Marketing, Rakesh Pharmaceuticals
૪.
જગદીશ બામરોટીયા
Production, Balaji
૫.
હદવ્યેશ પટેલ
HR Assistant., Apollo tire
૬.
નયન પટેલ
Data operator, In focus system
૭.
વનમભળ પટેલ
Sanitary supervisor, SKM hospital
૮.
વપ્રયાંશ ુ મકિાણા
Self-Business
૯.
મિંમદનઇમ શેખ
Recovery officer, Yes Bank
૧૦.
મેહલ
ુ ભગાહરયા
Micro finance
૧૧.
સવતષ ગિાર
Saath Trust
૧૨.
સંગીતા રોજાસરા
Micro finance, Bandhan
૧૩.
િરવિશ દે શમુખ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

કોમ્પ્યટર વિજ્ઞાન વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
પ્રા. અજય પરીખ
પ્રાધ્યાપક,
વિદ્યાિાચસ્પવત

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

1.
2.
3.
4.
5.

૨.

૩.

ધીરે ન બબાભાઈ પટેલ
પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ
વિદ્યાિાચસ્પવત

નીપા ક. શાિ,
સિપ્રાધ્યાપક,
વિદ્યાિાચસ્પવત

6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સોફ્ટિેર હડઝાઇન પેટનભ (જીઓએફ) (SOFTWARE DESIGN
PATTERN (GOF) ) -MCA-1
મોડેચલિંગ વિથ યુ.એમ.એલ. અને સોફ્ટિેર હડઝાઇન પેટનભ
(જીઓએફ) -MCA-4 (old)
પહરયોજના કાયભ -MCA- 6(Old)
િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ (Web Programming)-PGDCA-2
Mathematical & Statistical computing using Python-MCA-2
(New)
એમ.સી.એ સત્ર ૨,૪,૬: પ્રોજેકટ માગભદશભન

એમ.સી.એ -૧૦૪: વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત (ડી.બી.એમ.એસ.)
એમ.સી.એ -૩૦૨: મોબાઇલ કોમ્પ્યુહટિંગ
એમ.સી.એ -૫૦૫: િીજાણુ ં િાચણજ્ય
એમ.સી.એ -૨૦૪: મોબાઇલ કોમ્પ્યુહટિંગ (નિો)
પીજીડીસીએ-203 જીઆઈએસ ઑપરે શન્સનો પહરચય
એમ.સી.એ સત્ર ૨,૪,૬: પ્રોજેક્ટ માગભદશભન
1. MCA-101 Introduction to Programming Language(“C”)
સંક્રમાદે શનો પહરચય (સી ભાષા) (bridge course)

2. MCA303 CSA (કમ્પ્ય ૂટરની તુંત્રરિના ) (Theory)
3. MCA403/ MCS 201 Operating System (ચાલક પદ્ધવતની
તંત્રરચના) (Theory + Practical)

4. MCA-503 DBA with Oracle માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન
(ઑરે કલ) (Theory + Practical)

5. એમ.સી.એ સત્ર ૨,૪,૬: પ્રોજેક્ટ માગભદશભન
૪.

કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળુંકે
આ. પ્રોફેસર
એમ.એસ.સી, એમ.સી.એ.

1. એમસીએ 201 – િસ્તુલક્ષી ટૅક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ
2. એમસીએ 304 – િેબ ટૅક્નોલૉજી
૩. એમસીએ 501 – સાયબર વસક્યોહરટી
4. પીજીડીસીએ 201 – િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ
5. પી.એચ.ડી.– CS-01 હરસચભ મેથડોલૉજી
6. એમ.સી.એ-601 પહરયોજના કાયભ
7. એમ.સી.એ-406 પહરયોજના કાયભ
8. એમ.સી.એ-206 પહરયોજના કાયભ
9. એમસીએ 101 – િસ્તુલક્ષી ટેકનોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ
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ક્રમ
૫.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

રૂચચતા દીપક શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
વિદ્યાિાચસ્પવત

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
એમ.સી.એ. સત્ર-૧: ચબ્રજ કોસભ-II : િેબ ટૅક્નોલૉજી (Core)
એમસીએ-૨૦૫: સોફ્ટિેર ઇજનેરી (Fundamental)
એમસીએ – ૩૦૧: ઇષ્ટતમ પ્રવતકૃવતઓ તથા સંશોધન
પ્રહક્રયા
એમસીએ-૪૦૫: સોફ્ટિેર ઇજનેરી (Fundamental)
એમસીએ-૬૦૧: પહરયોજના કાયભ
પીજીડીસીએ–૧૦૧: કમ્પ્ય ૂટર અને ઇન્ટરનેટનાં મ ૂળ તત્િો
(Core)
પીજીડીસીએ–૧૦૪: સંક્રમાદે શનો પહરચય (Fundamental)
પીજીડીસીએ-૨૦૪: ઑપન સોસભ ફ્રેમિકભ - કેસ સ્ટડી
પીજીડીસીએ-૨૦૫: સંચાર કૌશલ્યો

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

૪.

૬.

ડૉ. ચચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ,
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
વિદ્યાિાચસ્પવત

૭.

ડૉ. વિનોદકુમાર લાલજીભાઇ
દે સાઈ
મદદનીશ પ્રાદ્યાપક,
વિદ્યાિાચસ્પવત

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

BRIDGE COURSE-૩ પ્રણાલીનુ ં વિષ્લેષણ અને અચભકલ્પના
MCA-૨૦૩ ક્મ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા
MCA-૩૦૫ ક્મ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૧
MCA-૪૦૧ ક્મ્પ્ય ૂટર આલેખનશાસ્ત્ર
MCA-૫૦૨ ક્મ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૨
PGDCA-૧૦૩ક્મ્પ્ય ૂટર આધાહરત ઑહફસ અને એકાઉન્ન્ટિંગ ર્ૂલ્સ
પહરયોજના કાયભ
1. એમ.સી.એ -૧૦૨: માહિતીની આંતહરક સંરચના અને
ગોઠિણી
2. પી.જી.ડી.સી.એ -૧૦૨ : િેબ હડઝાઇન-I
3. એમ.સી.એ -૫૦૩: ક્લાઉડ કૉમ્પ્ય ૂહટિંગ
4. પી.જી.ડી.સી.એ -૨૦૨: િેબ હડઝાઇન-II
5. એમ.સી.એ -૨૦૧ : SQL ફૉર ડેટા સાયન્સ
6. એમ.સી.એ સત્ર ૨,૪,૬: પ્રોજેક્ટ માગભદશભન
7. પી.જી.ડી.સી.એ - સત્ર-૨: પ્રોજેક્ટ માગભદશભન

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ-૨૦૨૦-૨૧માં એમસીએ સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: ૪૮
િષભ-૨૦૨૦-૨૧માં પીજીડીસીએ સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: ૬
િષભ-૨૦૨૦-૨૧માં એમસીએ સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: ૪૫
િષભ-૨૦૨૦-૨૧માં પીજીડીસીએ સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: ૬

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

--

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

--

--

--

--

--

--

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૭

--

--

૩.

એમ.હફલ.

૩૧

૪૮

૩

૪

૧૭

૧

૨૩

૪૮

--

--

--

--

--

--

--

--

--

175

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

૪.

પીએચ.ડી.

--

૫.

અન્ય (પીજીડીસીએ)

૬

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

--

--

--

--

--

--

--

--

૦

૬

૧

૨

૦

૦

૩

૬

૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :
ઓનલાઇન િગભ કાયભ થતુ ં િોિાને કારણે એડજક્ટ
ં પ્રોફેસર કે મુલાકાતી અધ્યાપક ને આમંત્રણ આપીને
વ્યાખ્યાન માટે બોલાિી શકાયા નથી.

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

શ્રી િસમુખ દે િમુરારી

“ટેક્નોલોજી અને ગ્રામીણ સમાજ”

2

Sandip Patil and Madhujit
Mohannarayanan

Microsoft Secure Remote Work
From Anywhere

18-10-2020
02-03-2021

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ
1

2

અધ્યાપકન ું નામ
અજય પરીખ

વિનોદકુમાર
લાલજીભાઈ દે સાઈ

3

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

સ૨ અજીતવસિંિ િાઇસ્કૂલ

ધો. ૧૨ પછી શૈક્ષચણક

ધ્ાંગધ્ા - સુરેન્રનગર -

કારહકદી પરામશભન

webinar
Extension Activity, School
Teachers of Gadhada
Extension Activity, School
Teachers of Ambheti,

“Online Educational
Tools and Resources”
“Online Educational Tools
and Resources”

તારીખ
24-05-2020

30-06-2020

02-07-2020

Bochasan and Dethali

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

1.

પ્રા. અજય પરીખ

2

1. ભાવિન પટેલ 2. મીરા મિેતા 3. જાહ્નિી મેિાડા

પ્રો. ધીરે ન બબાભાઈ

1.વનતેશકુમાર ગુણિંતભાઈ પટેલ 2. મનીષ રાજેન્રકુમાર વિસા

પટેલ

3. મોવનકા દશરથભાઈ પટેલ 4. દશીબિેન ભરતકુમાર પટેલ
5. ગૌરાંગ એ. જોષી 6. ભાગભિી કા. ચૌિાણ
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ક્રમ
3

અધ્યાપકન ું નામ
વિનોદકુમાર

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
1.મુલાની મિેશભાઈ 2. પટેલ શીતલબિેન 3. રામી ખ્યાવતબિેન

લાલજીભાઈ દે સાઈ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
1

પ્રા. અજય પરીખ

1.પ ૂિી સુવનલભાઈ ચોનકર 2. પ્રતીક્ષા હદચલપભાઈ પટેલ 3. જીજ્ઞેશ
મનુભાઈ અંબાચલયા 4. સાિન અશોકભાઈ કોલાહડયા

2

3

4

પ્રો. ધીરે ન બબાભાઈ

1.ઉન્નવત કલ્યાણકુમાર પટેલ 2. વનરાલી હદનેશભાઈ પટેલ 3. સુરભી

પટેલ

જયંતીભાઈ પરમાર 4. અચભજીતભાઈ સુમનભાઈ ગામીત

નીપા કનૈયાલાલ શાિ

1.ઉિેશભાઇ અરવિિંદભાઈ ગાયકિાડ 2. તરૂણ અવનલભાઈ પટેલ

કમલેશકુમાર વસંતરાવ
સાળુંકે

3. રાહલ
ુ કુમાર લાલજીભાઈ લુણાગરીયા 4. િેતલ ભરતભાઈ પટેલ
1.રાવધકા હકશોરકુમાર ઢીમર 2. ગૌરી જુગલભાઈ બિાડીયા

3. શાિનિાઝ સૈયદવમયા સૈયદ 4. કાજલબિેન કનુભાઈ િાઘેલા
5. રણજીતભાઈ રમેશભાઈ બરસા

5

રૂચચતા દીપક શાિ

1.ભાવિનકુમાર સુરેશભાઈ પટેલ 2. ભૌવમક હદચલપકુમાર વપત્તચળયા
3. સાહિસ્તા રમઝાનખાન પઠાણ 4.સુશીલભાઈ શ્રીમનભાઈ
ગોભાચલયા 5. િરજીન્દરકૌર અજુ ભનવસિંગ જાટ

6.

ડૉ. ચચિંતનકુમાર ડી.

1.મવનષા રમેશભાઈ રાઠોડ 2. વમવથલેશ પંચદે િ રાિ વિિેક

ગોિેલ

3. જગદીશનારાયણ વતિારી 4. વિશાલ અરવિિંદભાઈ ઠક્કર
5. જસોદા િસાિા PGDCA

7

વિનોદકુમાર

1.જીગરકુમાર નારાયણભાઈ ડાભી 2. િમજા ગુલમોિમ્પમદ કુરેશી

લાલજીભાઈ દે સાઈ

3. વનિાલ િસીતા (પી. જી. ડી. સી. એ ) 4. ભાિેશ ભાનુશાલી
5. િરે શ જાદિ 6. મેઘા પટેલ

7. વિમલ ગાયકિાડ 8. િરદીપ

વસિંઘ 9. કુલદીપ કાક્લોતર 10.મેહુલકુમાર ઝાલા 11. વમહિર
હદશાિાલા 12. વમતેશ ચૌધરી

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : ---

૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાજિત મૂલ્ય (આંકડામાં)

:

₹ 9,00,000/- (Rs. 6,00,000/- (600 Computer

* 1000 ) AMC + Rs. 3,00,000 (Network Infrastructure AMC))
ઑપન સોસસ સેવાઓ
Online Admission form)

:

₹ 25,000/- (Websites and server maintenance
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૧૨.૩

૧૩.

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ સિાય) :


આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૨૦ર્થી માિસ ૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવધકાર (Patents

(IPR)etc.)/ :--૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : કોરોના મિામારીને કારણે વશક્ષણ ઓનલાઈન િાલત ું િત ું અને પદયાત્રા દરે ક
વિદ્યાર્થીએ પોતાના વિસ્તારમાું કરી િતી.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
કોરોના મિામારીને કારણે સત્રો મોિા શર ર્થયા િતાું. અચભમખતા કાયસક્રમ મલતિી રખાયો
િતો.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ
કોરોના મિામારીને કારણે વશક્ષણ ઓનલાઇન િાલત ું િત.ું ઉદ્યોગ કરાિી શકાય તેમ નિોત.ું

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 પરસ્કાર :--

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSS/ UPSA અન્ય

પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
SET
૧૪.૮
૧૪.૯

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : ----

-

અન્ય

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી:
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
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કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૨.
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.

૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of. Organization
Visited)

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students Participated)
31

(No. of. Student Placement)
13

22
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

1

Anita Mukeshbhai Vadadoriya

2

Kalpesh Omprakash H Khatik

3
4

Jasminkumar Mansukhbhai Malani
Jinalben Kishorbhai Patel

5
6

Neel Ashokbhai Patel
Pooja Parasnath Prajapati

7
8

Mahendrakumar Bhagvanbhai Thakor
Shalini Asitbhai Radadiya

10
11

Urvashi Mahendrakumar Joshi
David Raghubhai Kokni

12

Prakhar Jain

13

Bhaveshkumar Kalyanjibhai Patel

14

Bhaveshkumar Sankarbhai Bhanushali

15

Miteshbhai Mahendrabhai Puvari

16

Meghaben Vijaybhai Patel

17

Ravikumar Bhamabhai Parmar

18

Vipul Pravinbhai Damor
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Project Trainee, Sparks to Ideas,
Ahmedabad
Project Trainee, Infilon Technologies Pvt.
Ltd.
Project Trainee, Ximple Solution
Project Trainee, Minfotech IT
Solutions,Surat
Project Trainee, Inventam Tech Solution
Project Trainee, Sparks to ideas,
Ahmedabad
Project Trainee, Precise ways pvt. Ltd.
Project Trainee, Sparks to ideas,
Ahmedabad
Project Trainee, PHP infosec, Mahuva
Project Trainee, Globaliya-soft
Technologies
Project Trainee, Parshwa Infotech
company, Ahmedabad
Project Trainee, Genisys Technologies,
Surat
Project Trainee, Genisys Technologies,
Surat
Project Trainee, Genisys Technologies,
Surat
Project Trainee, Sparks to Ideas,
Ahmedabad
Project Trainee, Bizople Solutions Pvt.
Ltd.
Project Trainee, Solulab Technilogies

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટૅક્નોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

:

યુસીક વિભાગ, અમદાિાદ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

(અ)

નામ

િોદ્દો

મિત્તમ

અધ્યક્ષ

યોગ્યતા
પીએચ.ડી.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

૧.

શ્રી ધમેન્ર બી. કડીઆ

૨.

શ્રી કેતનભાઈ એસ.
કલ્લૈયા
શ્રી જીતેન્રભાઈ
ડી.મેિાડા

ઇલેક્રોવનક્સ
ટેકવનવશયન
ઇલેક્રોવનક્સ
ટેકવનવશયન

૪.

શ્રી કેય ૂરભાઈ કે.ભટ્ટ

ઇલેક્રોવનક્સ
ટેક્ક્નવશયન

૫.

શ્રી નયનકુમાર સી.
જોષી

ગ્લાસબ્લોઇંગ
ટેકવનવશયન

ગ્લાસબ્લોઇંગ

૬.

શ્રી ચબવપન ટી. પરમાર

અધ્યાપક

સ્નાતક
MCSE
CCNA

૩.

૪.

:

૧. બેચઝક ઇલેક્રોવનક્સ એન્ડ મેઝહરિંગ
ઇન્સ્ુમેન્ટસ
૨. હડચઝટલ ઇલેક્રોવનક્સ એન્ડ સહકિટ્સ
૩. પ્રાયોચગક તાલીમ
૧. વિદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ તાલીમ

B.Tech.

૧. બેચઝક ઇલેક્રોવનક્સ સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક
કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

I.T.I.

૧. સોલર ટેક્નોલોજી સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

I.T.I.
B.A.

૧. ઉદ્યોગ તાલીમ
૧.
૨.
3.
૪.
૫.

કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર ઍન્ડ પેહરફીરલ્સ
ઑપરે હટિંગ વસસ્ટમ એન્ડ ડાઇગ્નોન્સ્ટક ર્ુલ્સ
નેટિકભ એસેક્ન્શયલ ઍન્ડ મેનેજમેન્ટ
ઓપરે હટિંગ વસસ્ટમ એડવમવનસ્રેશન
પ્રાયોચગક કાયભ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડ્લોમા) :

-

િષભ ૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડ્લોમાં): (બ)
ક્રમ

૧.
૨.
૩.

અભ્યાસક્રમન ું નામ

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િર
ે
સહટિહફકેટ કોસભ
સોલાર ફોટોિોન્લ્ટક
સહટિહફકેટ કોસભ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૦૯

-

૦૯

૦૪

-

૦૧

-

૦૪

૦૯

૦૬

૦૧

૦૭

૦૪

-

-

-

૦૩

૦૭
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૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

શ્રી જીજ્ઞાબિેન શાિ

વપ્રન્ટર (ઑનલાઇન)

૦૫-૦૧-૨૦૨૧થી ૦૭-૦૧-૨૦૨૧

૨.

શ્રી ભરેશભાઈ મેિાડા

ઇલેક્રૉવનક્સ 3D Printer

૧૦-૦૨-૨૦૨૧થી ૧૧-૦૨-૨૦૨૧

૩.

શ્રી નીરિ ગોસ્િામી

ઇલેક્રૉવનક્સ રોબોહટક ટૅક્નોલોજી

૦૮-૦૩-૨૦૨૧થી ૦૯-૦૩-૨૦૨૧

૪.

શ્રી રાવધકાબિેન

સોલર ર્ુલ્સ/હડિાઇઝ ઑપરે શન

૦૪-૦૩-૨૦૨૧થી ૦૬-૦૩-૨૦૨૧

સાિચલયા
૫.

શ્રી હિમાંશ ુ દે સાઈ

૦૮-૦૩-૨૦૨૧થી ૧૦-૦૩-૨૦૨૧
સોલર રૂફટોપ ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન

૧૩-૦૩-૨૦૨૧, ૧૫-૦૩-૨૦૨૧
૧૬-૦૩-૨૦૨૧, ૧૮-૦૩-૨૦૨૧

૬.

૬.

૭.

શ્રી અલ્પેશ પટેલ

સોલર ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન

૨૦-૦૩-૨૦૨૧

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
૧.
શ્રી ચેતનવસિંિ,
ગ્રીન એનજી
એનજી સ્િરાજ ફાઉન્ડેશન
૨.
શ્રી અવનલ પટેલ
ઊજાભ બચત અને સંચાલન
વિજ્ઞાન કેન્ર, ગાંધીનગર
3.
શ્રી રાવધકા સાિચલયા
ઊજાભ મેનેજમેન્ટ
Pitch Is Right
૪.
શ્રી ધિલ કાકુ

તારીખ
૧૯-૦૧-૨૦૨૧
૨૧-૦૭-૨૦૨૦
૨૨-૦૭-૨૦૨૦
૨૪-૦૯-૨૦૨૦

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ધમેન્રભાઈ કહડયા

૨.

,,

૩.

શ્રી કેય ૂરભાઈ ભટ્ટ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

તાલીમિગભ, યુ.સી.ક. વિભાગ,
અમદાિાદ

ઊજાભ બચત અને
સંચાલન

૨૧-૦૭-૨૦૨૦થી
૨૨-૦૭-૨૦૨૦

પહરસંિાદ
ગ્રામવ્યિસ્થાપન, રાંધજા
ે

ચબનપરં પરાગત
ઊજાભસ્રોત્રો અને
સૌરઊજાભ
કમ્પ્ય ૂટર ડેટા
મેનેજમેન્ટ, સેફ્ટી
એન્ડ વસક્યોહરટી

૧૩-૦૧-૨૦૨૧

તાલીમિગભ,
યુ.સી.ક. વિભાગ, અમદાિાદ
(ઑનલાઇન)

૧૪-૦૭-૨૦૨૦થી
૧૬-૦૭-૨૦૨૦

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -----

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન : ----

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ---

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૨૦થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલા નિાં જોડાણ (Linkages) : -- Nil

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ સંશોધન(Research) માટે મેળિેલ રકમ:
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં):

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટૅક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
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Nil



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં):

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:-

૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટૅક્ક્નકલ
સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્પયાન પ્રા્ત કરે લ બૌદ્ધદ્ધક સંપદા અવધકાર (Patents(IPR)etc.)/: -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિેલી સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : --

૧૪.૨

અચભમુખતા વશચબર : --

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ર્ુકડી નંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા

અધ્યાપકનુ ં નામ

-

ઇલેકરોવનક્સ
સૉલર
અંબરકાંતણ
ગિૃ ઉદ્યોગ
સ્ક્રીન વપ્રન્ટીંગ
િસ્તકલા
િાંસકાયભ
પહરસર જાળિણી

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

-

જીતુભાઈ મેિાડા
કે યરુ ભાઈ ભટ્ટ
અશોકભાઈ મકિાણા
અશોકભાઈ મકિાણા
નયન જોષી
સંજુક્તાબિેન
સંજુક્તાબિેન
અભુભાઈ રબારી

૧૪.૪

વિદ્યાથીઓ દ્વારા અન્ય કાયભક્રમોમાં ભાગીદારી : ---

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી : ---

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પુરસ્કાર : ---

૧૪.૭

વિદ્યાથીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPS etc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : --NET
-

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

૧૪.૮

વિદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધદ્ધ : --

૧૪.૯

વિદ્યાથીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : -૧૪.૯.૧ સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -૧૪.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : --

૧૫.

વિદ્યાથીઓ અંગે વનયુક્ક્ત વિિરણ (Students Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગભત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : --
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અન્ય
-

૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ---

૧૫.૩

સુંસ્ર્થા દ્વારા યોજિામાું આિેલ કાયસક્રમોમાું વિભાગમાું સોંપિામાું આિેલ કામગીરી
તર્થા અન્ય કામગીરીની વિગત :
ક્રમ

કાયભક્રમનુ ં નામ

તારીખ

૧.

NSQF સંદભે પ્રેઝન્ટેશન

૨૮-૦૪-૨૦૭૦

૨.

તાલીમિગભ આયોજન (ગ્રામવશલ્પી અને

૦૬-૦૬-૨૦૨૦

ગ્રામસેિા કેન્રો)
૩.

કુમાર વિનય મંહદર સંકુલમાં સીસીટીિી

૦૭-૦૯-૨૦૨૦

કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કયાભ
૪.

Core Committee SSIPના સભ્યોની બેઠક

૦૯-૧૦-૨૦૨૦

૫.

SSIP Screening Committee Meeting

૧૦-૧૦-૨૦૨૦

વિભાગ દ્વારા આયોજજત તાલીમ કાયસક્રમ :
ક્રમ

કાયસક્રમન ું નામ

તારીખ

૧.

મોબાઈલ ફોન દ્વારા ફોટોગ્રાફી

૨૨-૦૬-૨૦૨૦થી ૨૪-૦૬-૨૦૨૦

૨.

ફોટોશોપ તાલીમ

૨૮-૦૬-૨૦૨૦થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૩.

ગૃિઉદ્યોગ

૦૨-૦૭-૨૦૨૦થી ૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૪.

કમ્પ્ય ૂટર ડેટા મેનેજમેન્ટ, સેફ્ટી એન્ડ

૧૪-૦૭-૨૦૨૦થી ૧૬-૦૭-૨૦૨૦

વસક્યોહરટી

૧૭-૦૭-૨૦૨૦થી ૧૯-૦૭-૨૦૨૦

૫.

ઊજાભ બચત અને સંચાલન

૨૧-૦૭-૨૦૨૦થી ૨૨-૦૭-૨૦૨૦

૬.

સાબુ બનાિટની તાલીમ

૨૦-૦૮-૨૦૨૦થી ૨૧-૦૮-૨૦૨૦

૭.

િેસ્ટ ર્ુ બેસ્ટ

૦૨-૦૯-૨૦૨૦થી ૦૩-૦૯-૨૦૨૦

વિભાગ દ્વારા િાર્થ ધરિામાું આિેલ પ્રોજેક્ટ :
૧.

વિન્ડ એનજીથી ઉત્પન્ન થતી વિદ્યુત એનજી

૨.

સૌરઊજાભ વિદ્યાથીઓના પ્રાયોચગક કાયભ માટે ઉપયોગી
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય (મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય)
ગ્રંથાલયન ં કાયય વિવિધ પેટાવિભાગોમાં િહેંચાયેલ ં છે – પસ્તક ખરીદી અને પ્રક્રિયા, સામવયક વિભાગ અંતગયત
િાચનાલય અને ગાંધી અધ્યયન ખંડ, કૉપીરાઈટ વિભાગ, બાળક્રકશોર વિભાગ, તેમજ ઉપભોક્તા સેિા અંતગયત સંદભય
વિભાગ, ગ્રંથભંડાર, ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ, સભ્યપદ નોંધણી તેમજ ક્રરન્યઅલ વિભાગ. ગ્રંથાલય કલ ૫૫૨૩ ચો.ફૂટ
જગ્યામાં ફેલાયેલ છે .
ગ્રંથાલયના સેિકોને િર્ય દરમ્યાન ગજરાતમાં વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા યોજાતા તાલીમ કાયયિમ, પક્રરસંિાદ,
કાયયશાળા અને ક્રરફ્રેશર કોસયમાં ભાગ લેિા મોકલિામાં આિે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા બબનશૈક્ષબણક સેિકોને
ગાંધીવિચારના રચનાત્મક કાયોને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલતી ગજરાત વિદ્યાપીઠની ભબગની સંસ્થાની મલાકાતે
મોકલિામાં આિે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંગેના સમાચાર ઈ-મેઈલથી કલનાયકશ્રી, કલસબચિશ્રીને વનયવમત
મોકલિામાં આિી રહ્યા છે . કોવિડ-19ની મહામારીના લીધે િાચનાલય ૩૬૫ ક્રદિસ ખલલ ં રહી શક્ ં નહોત ં.
અહેિાલના સમય દરમ્યાન ગ્રંથાલય ૨૭૭ ક્રદિસ ખલલ ં રહ્ ં હત ં.
સેિકોની માહિતી :
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
13
14
15
16
17

સેિકન ં નામ
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

રં જનબહેન શંકરલાલ મકિાણા
પ્રદીપભાઈ ગલાબચંદ પટેલ
વનખીલભાઈ બટકભાઈ ગોહેલ
વિરલભાઈ જયંવતલાલ આસજોલા
અતલભાઈ કમલેશભાઈ અકબરી
રાજેશ્રીબહેન વપયર્ભાઈ ભગત
પ્રમોક્રદનીબહેન બચરાગભાઈ શાહ
કાશ્મીરાબહેન કમલનયન વ્યાસ
કમલેશભાઈ મણીલાલ પટેલ
ગીરાબહેન અરવિિંદભાઈ મકિાણા (Ret.)31/06/2020
પક્રરમલબહેન નીવતનભાઈ સતક્રરયા
રશ્શ્મકાબહેન રજનીકાન્ત સોલંકી
મહેશભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર
રાકેશકમાર રમેશભાઈ રાઠોડ
ગાયત્રીબેન સખાભાઈ પ્રજાપવત
ટ્િીંકલ અવનલકમાર રાણા
બધાભાઈ ના. મકિાણા

િોદ્દો

કા. ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
ઈન્ફમેશન સાયન્ન્ટસ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય-અટેન્ડટ
ગ્રંથાલય-અટેન્ડટ
MTS

ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગોનો સમય : ગ્રંથાલયનો કામકાજનો સમય નીચે મજબ છે :
વિભાગન ં નામ
કામકાજનો સમય
િાચનાલય
સિારના ૧૧-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
સામવયક અધ્યયન ખંડ
સિારના ૧૧-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ
સિારના ૧૧-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
સંદભય વિભાગ
સિારના ૧૧-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
કૉપીરાઈટ વિભાગ
સિારના ૧૧-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
સભ્યપદ નોંધણી/સભ્યપદ ક્રરન્યઅલ
સોમિારથી શિિાર
બપોરના ૧૧-૪૫થી સાંજના ૦૫-૩૦
શવનિાર - સિારના ૦૮-૩૦થી બપોરના ૧૨-૩૦
સિારના ૦૯-00થી બપોરના ૦૧-૦૦
(ક્રડસેમ્બરથી ફેબ્રઆરી સધી)
* માચય-૨૦૨૧થી ગ્રંથાલયનો સમય સિારે ૦૭-૦૦ કલાકથી સાંજના ૦૭-૦૦ કલાકનો કરિામાં આવ્યો.
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િાચનાલય/સામવયક વિભાગ :
આ વિભાગમાં જ્ઞાન, માક્રહતી અને મનોરં જન આપતાં વિબભન્ન વિર્યનાં સામવયકો પ્રદવશિત કરાય છે .

(જાહેર જનતા અને વિદ્યાથીઓ િાચનાલયનો સઘન ઉપયોગ કરી શકે એ હેતથી બહારન ં િાચનાલય સાંજના
૦૭-૦૦ કલાક સધી ખલલ ં રખાય છે , પરં ત કોવિડ-19ના પક્રરણામે િાચનાલય બંધ રાખિામાં આવ્ય હત ં.)
સામવયકો :
અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન ગ્રંથાલયના ૭૬ સામવયકના લિાજમ ભરિા આવ્યા છે . જેની અંદાજજત
ક્રકિંમત ૧૬૧000/- છે . જેમાં ગજરાતી-૨૦, અંગ્રેજી-૪૭ અને ક્રહન્દી-૯ તેમજ ભેટના કલ ૧૯૦ સામવયકોમાં
ગજરાતી-૧૨૧ અંગ્રેજી-૩૭ અને ક્રહન્દી-૩૨ સામવયકોનો સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે .
દૈ વનક પત્રો :
િમ
ભાર્ા
સંખ્યા
લિાજમ રૂવપયા
૧
ગજરાતી ૪
૪,૪૪૧
૨
ક્રહન્દી
૩
અંગ્રેજી
૩
૪,૭૦૦
કલ
૭
૯,૧૪૧
કોવિડ-19ના પક્રરણામે ફક્ત બાઈન્ડીંગ માટેની એક જ નકલ મંગાિિામાં આિી હતી, જે નીચે મજબ છે .
*વિદ્યાથીઓની માગને લીધે માચય-૨૦૨૧થી ઉપરોક્ત િતયમાનપત્રોની બીજી એક નકલ મંગાિિામાં આિી.
નીચેના દૈ વનકપત્રોની ફાઈલ તૈયાર કરિામાં આિે છે :
ક્રમ

દૈ વનકપત્ર

િર્ષ

ભાર્ા

કલ ફાઈલ

૧.

સંદેશ

૧૯૭૧

ગજરાતી

૩૮૯

૨.

The Times of India

૧૯૭૧

અંગ્રેજી

૩૩૯

૩.

ગજરાત સમાચાર

૧૯૯૧

ગજરાતી

૨૮૮

૪,

The Indian Express

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૧૨૧

૫.

Hindu

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૧૧૬

૬.

Hindustan Times

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૨૧૫

૭.

ક્રદવ્ય ભાસ્કર

૨૦૧૯

ગજરાતી

૨૨

૮.

નિગજરાત સમય

૨૦૧૯

ગજરાતી

૨૨

* Hindustan Times કોવિડ-19 ના પક્રરણામે એવપ્રલ – ૨૦૨૦થી કૉપી ન આિતા બાઈન્ડીંગ થઈ શક્ નથી.
ગ્રંથાલયના ઉપભોક્તાઓ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉપભોક્તા િગયમાં વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરતા પારં ગત તથા અનપારં ગત કક્ષાના
વિદ્યાથીઓ, વિદ્યાિાચસ્પવત કક્ષાના સંશોધકો, અધ્યાપકો અને અન્ય બબનશૈક્ષબણક વિભાગીય સેિકો છે . તે ઉપરાંત
સામાન્યિગયમાં મખ્યત્િે ગજરાત અને ગજરાત બહારની અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયોના સંશોધન કરતા વિદ્યાથીઓ તથા
વ્યાિસાવયકો, સાક્રહત્યરવસકો અને માક્રહતી િાંચ્છુકોનો પણ સમાિેશ થાય છે .
નિા નોંધાયેલા તેમજ હરન્ય થયેલા સભ્યોની સંખ્યા :
એવપ્રલ-૨૦૨૦થી માચય-૨૦૨૧ દરમ્યાન
સળંગ
સભાસદની વિગત
નિા
ક્રરન્યઅલ
નોંઘાયેલ રદ થયેલા
ઉમેરાયેલા
થયેલ
સામાન્ય
૩૧૧૦૪ ૦૭
િાવર્િક
આજીિન

-

-

-

૧
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રકમ
િર્ય દરમ્યાન
(રૂવપયા)
સક્રિય સભાસદ
-

-

૧

૨૦૧૦

વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ ૨૪૭૩૯

૨૯૩

૧૦૨

૬૯

૧૭૧

-

અધ્યાપકો/ સેિકો

૭

૭

૮૭

૯૪

-

૩૦૭

૧૨૦

૧૫૬

૨૬૬

-

૧૩૧૯
કલ

ગ્રંથસંગ્રિ અને ગ્રંથ પ્રાપ્તત વિભાગ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલયનો કલ ગ્રંથસંગ્રહ અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજા પક્રરસરના વિભાગોમાં
િહેંચાયેલો છે . તેમાં અમદાિાદ પક્રરસરના ગ્રંથસંગ્રહમાં કલ ૫૯૪૧૩૯ પસ્તકો છે . ગ્રંથાલયના પસ્તક પ્રાપ્તત
વિભાગમાં ખરીદી, ભેટ અને કૉપીરાઈટ અવધવનયમ હેઠળ પસ્તક પ્રાપ્તતકાયય થાય છે . અહેિાલના સમયગાળા
દરમ્યાનની ગ્રંથપ્રાપ્તતની અને ખચયની વિગત તેમજ આજ સધીના કલ ગ્રંથસંગ્રહની વિગત નીચે પ્રમાણે છે .
ગ્રંથ સંગ્રિ
ચાલ િર્ે થયેલ
વિભાગ
પસ્તક ખચષની વિગત
માચષ ૨૦૨૦ સઘી ચાલ િર્ે ઉમેરાયેલ
કલ ગ્રંથ સંખ્યા
સામાન્ય

૨૯૭૧૨૧

અનસ્નાતક
બાળક્રકશોર
કૉપીરાઈટ
ભેટ

૨૯૭૭૨૮

૩૦૮૦૧૮.૭૫

કલ

૧૧૪૧૮૬
૩૧૨૨૧
૪૪૨૫૨૮
૧૨૫૦૩૭
૨૪૫૩૩

૬૦૭+૩
( ૨ પસ્તક સાદરા
તથા ૧ રાંધજા
ે )
૬૦૭
૪૫૦
૯૮૫

૧૧૪૧૮૬
૩૧૨૨૧
૪૪૩૧૩૪
૧૨૫૪૮૭
૨૫૫૧૮

૩૦૮૦૧૮.૭૫
-

કલ

૫૯૨૦૬૮

૨૦૪૨

૫૯૪૧૩૯

૩૦૮૦૧૮.૭૫

અન્ય ગ્રંથસંગ્રિ (ડેટાબેઝ)
ક્રમ

વિગત

કલ સંખ્યા

૧.

બાઉન્ડ િોલયમ

૨.

ક્રરપોટટય સ

૫૫૮૮

૩.

સીડી/ડીિીડી

૧૩૭૫

૪.

હસ્તપ્રતો

૬૫૧

૫.

પીએચ.ડી. શોધવનબંધ

૫૦૮

૬.

એમ.ક્રફલ. શોધવનબંધ

૧૯૨૪

૭.

એમ.એ., એમ.એડ. શોધવનબંધ

૮૪૬૦

૨૪૧૯૨

ગ્રંથાલય સેિાઓ :
આ ગ્રંથાલયમાં સભ્યપદ હોય તેિા ઉપભોક્તાઓ જ ગ્રંથાલયના ગ્રંથભંડારમાં પ્રિેશ મેળિી શકે છે . અન્ય
સંસ્થાઓના મલાકાતી સંશોધકો અને વિદ્યાથીઓને ગ્રંથાલયના ઉપયોગ માટે પ ૂિયમજ
ં ૂરી મેળવ્યા પછી ગ્રંથાલયનો
ઉપયોગ કરિા દે િામાં આિે છે . આ ઉપરાંત ગ્રંથાલયમાં પસ્તક છે કે નહીં તે અંગેની માક્રહતી ફોન દ્વારા પણ આપિામાં
આિી રહી છે . અને તેમને જરૂરી હોય તેિા અને તેટલા પસ્તકોની પ્રવતકોપી વનયમોને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરે લ
ફી લઈને આપિામાં આિે છે . આ ઉપરાંત ગ્રંથાલયની મલાકાતે આિતા મલાકાતીઓને ગ્રંથાલય અબભમખ
કરાિિામાં આિે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં નિા પ્રિેશ મેળિતા વિદ્યાથીઓને પણ ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગો
વિવિધ સંગ્રહ અને સેિાઓથી અબભમખ કરિામાં આિે છે . અહેિાલના સમયગાળ દરમ્યાન ૬ સંસ્થાઓના ૧૧૭
મલાકાતીઓએ ગ્રંથાલયની મલાકાત લીધી. ઈ-મેઈલ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેિકો અને વિદ્ર્યાથીઓને તથા
સામાન્ય િાચકોને તેમને જોઈતી માક્રહતી તથા પસ્તકોની જાણકારી આપી.
ગ્રંથ આપ-લે સેિા :
ગ્રંથાલયના ૧૪૪ સભાસદો દ્વારા કલ ૨૭૩૭ પસ્તકો દે ય કરિામાં આવ્યાં. તથા ૩૩૬૩ પસ્તકો પરત
લેિામાં આવ્યા.
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આંતરગ્રંથાલય ગ્રંથ ઉદ્ધરણ સેિા :
267 પસ્તકો આંતરગ્રંથાલય ઉદ્ધરણમાં 27 િાચકો/સંસ્થાઓને ઇસ્ય કરિામાં આવ્યા.
સંદભષસેિા :
સંદભય વિભાગમાં સંગ્રહાયેલ વિશ્વકોશો, જ્ઞાનકોશો, શબ્દકોશો, વનદે વશકાઓ, ચક્રરત્રાત્મક સ્ત્રોતગ્રંથો,
િાવર્િકીઓ, પંચાંગો, િાઙમયસ ૂબચઓ, ક્રડરે ક્ટરીઓ, િસવત ગણતરી અને સિયસગ્ર
ં હો ઇત્યાક્રદ પ્રકારના સંદભયગ્રથ
ં ો
ઉપરાંત અપ્રાતય ગ્રંથો, સામવયક ફાઈલસંગ્રહ, લબલતકલા અને બચત્રોિાળા ગ્રંથોના ઉપયોગમાં ક્રદનપ્રવતક્રદન વ ૃદ્ઘિ થતી
જોિા મળે છે . કોવિડ-૧૯ના પક્રરણામે િાચકોને સીધો ગ્રંથાલયમાં પ્રિેશ આતયો ન હતો પરં ત ઈ-મેઈલ દ્વારા
િાચકોની જરૂક્રરયાત મજબ સ્ત્રોતની શોધ કરીને સેિા પ ૂરી પાડિામાં આિી હતી.
ન્ય ૂઝ પેપરની ફાઈલો જોિા આિતા િાચકોને તેમની જરૂક્રરયાત મજબના સમાચારપત્રોની ફાઈલ શોધી આપિાન ં
કાયય કરિામાં આિે છે . વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને જરૂરી શોધવનબંધો તથા સાક્રહત્યશોધ માટે ની મદદ વનરં તર કરિામાં આિે
છે .
િાઙમયસ ૂચચ સેિા :
સંદભય વિભાગ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ વિભાગો ઉપરાંત િાચકિગય અને ગ્રંથાલયના ઉપભોક્તાઓને પણ
તેમની જરૂક્રરયાતને અનલક્ષીને િાઙમયસ ૂબચની સેિા પ ૂરી પાડિામાં આિે છે .
ઝેરોક્ષ સેિા :
ગ્રંથાલયમાં ઝેરોક્ષ સેિા વનયવમતપણે આપિામાં આિે છે . ચાલ િર્ે ઉપયોગકતાય ઓને તેમની જરૂક્રરયાત મજબ ૫૮૩૬
(૨૫૯૩ સામાન્ય અને ૩૨૪૩ સંસ્થાગત) પાનાની ઝેરોક્ષ નકલો કાઢી આપિામાં આિી છે .
ઑનલાઈન એપ્તલકેશન અને સ્કેવનિંગ સેિા :
કોવિડ-19ના પક્રરણામે વિદ્યાથીઓ કે મ્પસમાં ન હોિાથી આ સેિા અપાઈ નથી.
ઈ-જનયલસ : 1. Economic & Political Weekly, 2.J-GatePlus,

IRINS (Indian Research Information Network System)

ૂ રાત વિદ્યાપીઠના કલ
IRINS એ ઈન્્લીબનેટ દ્વારા અપાતી એક સેિા છે . IRINS સો્ટિેરનો ઉપયોગ કરીને ગજ
૧૦૬ અધ્યાપકોની પ્રોફાઇલ અને તેમણે પ્રકાવશત કરે લા સંશોધન દસ્તાિેજોની માક્રહતી ઉમેરિાન ં કાયય કરિામાં આિી
રહ્ ં છે . જેના થકી અધ્યાપકોની પ્રોફાઇલ અને તેમણે પ્રકાવશત કરે લા સંશોધન દસ્તાિેજોની પથ્ૃ થકરણીય માક્રહતી પ્રાતત
કરી શકીએ અને લોકો સધી માક્રહતી પહોંચતી કરી શકીએ.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ IRINS ની લીંક : https://gujaratvidyapith.irins.org/
કૉપીરાઈટ વિભાગ :
કૉપીરાઈટ વિભાગમાં સંગ્રહાયેલા અપ્રાતય ક્રડજીટલ થયેલા પસ્તકોની Computer Print તથા Soft Copy
(CD/DVD) અને E-mail દ્વારા પણ આપિામાં આિે છે . અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન ૪૭ િાચકો/ સંશોધકોને
૧૮૩પસ્તકો વિભાગમાં બેસીને િાંચિા માટે આપિામાં આિેલ છે અને પસ્તકમાંથી જરૂરી પાનાંની ફોટો નકલ/Computer
Laser Print/Soft Copy પણ આપિામાં આિે છે . કૉપીરાઈટ વિભાગમાં પ્રેસ અને રજજસ્રે શન એક્ટ મજબ આિતા
પસ્તકોના લેખક, પ્રકાશક, મદ્રકને પસ્તક મોકલિા માટે સમાચારપત્રમાં આિતી જાહેરાત ગ્રંથાલયના નોક્રટસબોડય પર
મ ૂકાિિી અને જરૂર જણાય તેમને ઇ-મેઈલથી પત્ર મોકલિાન ં કામ તેમજ વિભાગમાં નિા આિેલ પસ્તકોની પહોંચ
રૂબરૂ/પત્ર/e-mailથી મોકલિામાં આિે છે . અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન કૉપીરાઈટ વિભાગમાં 450 પસ્તકો નિા
ઉમેરાયા છે , જેની પસ્તક પ્રક્રિયાન ં કામ હાલમાં ચાલ છે .
હડજીટાઈઝેશન :
અપ્રાતય પસ્તકોન ં ક્રડજીટાઈઝેશનન ં કાયય ચાલ ં છે . અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન કલ ૬ પસ્તકો તથા વિદ્યાપીઠ
સામવયકના ૭૧ અંકોન ં ક્રડજીટાઈઝેશનન ં કાયય કરિામાં આિેલ છે .
કૉપીરાઈટના સ્કે ન થયેલા પસ્તકોન ં ઈન્સ્ટીટયટની ક્રરપોઝેટરી ઉપર અપલોડ કરિાન ં કાયય ચાલ છે . જેમાં
કૉપીરાઈટ વિભગના ૯૧૧૭ પસ્તકોની પીડીએફ અપલોડ કરે લ છે . તથા ન્ય ૂઝ પેપરના પ્ક્લપીંગનો સંગ્રહ કરિામાં આિેલ
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છે . પેપર પ્ક્લીપીંગ વિભાગમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંગેના સમાચાર ૭૯ સમાચાર અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . કલ ૬૧૯
ન્ય ૂઝ અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . કલ ૧૩૭૫ સીડી/ડીિીડીનો સંગ્રહ કરિામાં આવ્યો છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાિાચસ્પવતના ૨૬ શોધવનબંધો ક્રરપોઝેટરીમાં અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . કલ ૫૪૪
શોધવનબંધો ક્રરપોઝેટરીમાં અપલોડ થયેલા છે . શોધગંગા િેબસાઈટ ઉપર ૨૫ શોધવનબંધો અપલોડ કરિામાં આિેલ છે .
કલ ૫૨૬ શોધવનબંધો શોધગંગા િેબસાઈટ ઉપર અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . તથા ઉરકંડ સો્ટિેરમાં તલેગ્યાક્રરઝમ ચેક
કરિાન ં કાયય કરિામાં આિે છે . જેમાં કલ ૨૬ શોધવનબંધો તથા ૧૩ જેટલા લેખો ચેક કરે લ છે .
ૂ રાત વિદ્યાપીઠ િચ્છચે થયેલ MOU મજબ ગાંધી સાક્રહત્યના પસ્તકોને ક્રડજીટલ કરિા માટે
ગાંધી આશ્રમ અને ગજ
પસ્તકો આંતર-ગ્રંથાલય હેઠળ આપિાની કામગીરી ચાલ છે .
NDL (નેશનલ ક્રડજીટલ લાઈબ્રેરી)માં વિવિધ વિભાગોના 176 વિદ્યાથીઓને સભ્ય બનાવ્યા.

િાચકોની માંગ અનસાર વિવિધ વિર્ય પરની બબબ્લીયોગ્રાફી તૈયાર કરીને આપી.
પસ્તક પ્રદશષન :
જદા જદા પ્રસંગોપાત પસ્તક પ્રદશયનોન ં આયોજન કરિામાં આિત હોય છે , પરં ત કોવિડ મહામારીને કારણે સીવમત
િાચકોને કારણે પ્રદશયનન ં આયોજન કરે લ નથી. છતાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િર્ય વનવમત્તે પ ૂજ્ય ગાંધી બાપના
ગ્રંથોન ં પ્રદશયન કરિામાં આવ્ય ં અને પ્રદશયનમાં મ ૂકે લા પસ્તકોની યાદી તૈયાર કરી પ્રદવશિત કરિામાં આિી.
ઈ-મેલ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પક્રરિારને તેની જાણ કરિામાં આિેલ છે .
(૧)

તા. ૧૮-૧૦-૨૦૨૦થી થી ૨૧-૧૦-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િર્ય વનવમત્તે પ ૂજ્ય ગાંધી બાપના
ગ્રંથોન ં પ્રદશયન (ગજરાતી ૩૯, ક્રહન્દી ૩૩, અંગ્રેજી ૧૮,
કલ = ૯૦)

(૨)

તા. ૧૧-૦૨-૨૦૨૧થી ૧૫-૦૨-૨૦૨૧

જમનાલાલ બજાજની પણ્યવતવથ વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૨, ક્રહન્દી ૨૪, અંગ્રેજી ૯, કલ = ૩૫)

(3)

તા. ૧૫-૦૩-૨૦૨૧થી ૨૦-૦૩-૨૦૨૧

ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિની જન્મવતવથ વનવમત્તે
ગ્રંથપ્ર દશયન (ગજરાતી ૪૦)

(૪)

તા. ૨૨-૦૩-૨૦૨૧થી ૨૭-૦૩-૨૦૨૧

સન્દરમની જન્મવતવથ વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન (ગજરાતી 55)

િર્ષ દરમ્યાન કરે લા કાયષક્રમો :
૧.

િેબબનાર :

"ગ્રંથાલયના આંતક્રરક કાયો અને સેિાઓ: કોવિડ-19 પછીન ં પક્રરણામ અને સાિચેતી"
Date : 23/5/2020 Time : 11.30 to 12.30

માનિશક્ક્ત વિકાસ :
કોવિડ-૧૯ મહામારીને કારણે સેિકો કોઈ કાયયશાળા કે પક્રરસંિાદમાં ભાગ લઈ શકયા નહોતા, પરં ત વિવિધ
સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજજત ગ્રંથાલય વિર્ય તથા NAAC વિર્ય અંગેના વિવિધ િેબબનારમાં ગ્રંથાલય સેિકોએ
ભાગ લીધો.
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વિદ્યાકીય શાખા

૧.. સંચક્ષતત પહરચય :

એવપ્રલ 2017થી પરીક્ષા વિભાગની વિવિધ કામગીરીમાંથી વિદ્યાકીય કામગીરી માટેની અલગ શાખા
“વિદ્યાકીય શાખા” શરૂ કરિામાં આિી. વિદ્યાકીય શાખાને અભ્યાસિમ વિકાસ એકમની કામગીરી પણ સોંપિામાં
આિી. આથી િાવર્િક અહેિાલમાં વિદ્યાકીય શાખાની કામગીરીનો અહેિાલ રજૂ કરિામાં આવ્યો છે .
૨.. સેિકોની માહિતી :

૧. ડૉ. કૌવશક પટેલ, ઇ. મદદનીશ કલસબચિ
૨. હેમત
ં ભાિસાર, વિભાગીય અવધકારી
૩. બગરીશ ગાલફાડે, કમ્તય ૂટર ઓપરે ટર
૪. અબરાર માચીસિાલા, વનમ્નશ્રેણી કારકન (ખરીદી વિભાગ) ઇ.મ.ક.ની દે ખરે ખમાં.

3. વિદ્યાકીય શાખાની કામગીરી :
૧.

એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.ની પ્રિેશથી લઈને જાહેરનામ ં તૈયાર કરિા સધીની તમામ કામગીરી.

૨.

વિદ્યાસભાની બેઠકના આયોજનથી લઈને અમલિારી સધીની તમામ િહીિટી કામગીરી.

૩.

પદિીદાન સમારં ભના અરજીપત્રો મેળિિાથી લઈને સમારં ભ સધીની કામગીરીમાં સામેલગીરી. (કોવિડ19રોગચાળાના કારણે િર્ય 2020માં પદિીદાન સમારં ભની પ્રક્રિયા થઈ શકી ન હતી.)

૪.

અભ્યાસિમોની રચના, સધારણા, પનસધ
ય ારણા અંગેની તમામ િહીિટી કામગીરી.

૫.

એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.ના વિદ્યાથીઓને અવધવનયમથી િાકેફ કરિા IQAC દ્વારા યોજાતાં કાયયશાળામાં
સામેલગીરી. (કોવિડ-19રોગચાળાના કારણે IQAC દ્વારા કાયયશાળા િર્ય 2020માં યોજાઈ ન હતી.)

૬.

વિભાગના ઇ. મદદનીશ કલસબચિ ખરીદીની તમામ પ્રક્રિયાની િધારાની કામગીરી સંભાળે છે .

૭.

નીચે મજબના સેિકોને પીએચ.ડી.ના માગયદશયક તરીકે મંજૂરી આપિામાં આિી :

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન થયેલી કામગીરીની વિગત :
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

વિર્ય

૧.

ડૉ. નશેમન બંદૂકિાલા

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

અથયશાસ્ત્ર

૨.

ડૉ. નરે શભાઈ ચૌહાણ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

અથયશાસ્ત્ર

૮. નીચે દશાષ િેલા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી.
ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

૧.

બી.એ. (અંગ્રેજી), એમ.એ. (અંગ્રેજી)

૨.

એમ.સી.એ. સત્ર-1

૩.

અથયશાસ્ત્ર વિર્યના B.A.,M.A.ના અભ્યાસિમમાં
અભ્યાસિમ સવમવતએ સ ૂચિેલા સધારાને મંજૂરી

૪.

Data Science Certificate Course

૫.

૨ િેક્રડટના CBCS અભ્યાસિમો
૧. લગ્ન અને કટંબ જીિન વશક્ષણ
૨. વ્યશ્ક્તત્િ અને કારક્રકદી વિકાસ (Personality and
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વિભાગ

સંકલ

અંગ્રેજી

સાદરા

કમ્તય ૂટર

અમદાિાદ

ગ્રામ અથયશાસ્ત્ર

અમદાિાદ

કમ્તય ૂટર વિજ્ઞાન

અમદાિાદ

સમાજકાયય

અમદાિાદ

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

વિભાગ

સંકલ

ગાંધીદશયન

અમદાિાદ

સમાજકાયય

અમદાિાદ

અંગ્રેજી

સાદરા

Career Development) (સત્ર-3)
૩. માનિ સંસાધન અને શ્રવમક કલયાણ (Human
Resource
and Labour Welfare) (સત્ર-3)
૪. યિાનો સાથે સમાજકાયય
૫. વ્યસન અને તેન ં વ્યિસ્થાપન (Addiction and it’s
Management)
૬. સામદાવયક આરોગ્ય

૭. B.A. પાઠયિમ “मीडिया और संस्कृति”
૮.

ગાંધી અને સંપોવર્તતા
(CBCS/પ્રમાણપત્ર/ઓનલાઇન)

૬.
૭.

Add-On-અભ્યાસિમ વ્યિસાવયક અને સલામતી
(Occupational Health and Safety)
અંગ્રેજી એમ.ક્રફલ.,પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયય
એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશ પરીક્ષા અભ્યાસિમ

૮.

૧. માઇિોબાયોલોજી

૨. કેવમસ્રી

૩. ક્રફબઝક્સ

૪. શારીક્રરક વશક્ષણ

૫. સમાજકાયય

૬. અંગ્રેજી

૭. વશક્ષણશાસ્ત્ર
૯.
૯.

એમ.એડટ . સત્ર-૪

િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન પીએચ.ડી. પ ૂણય કરે લ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા – ૨૬

૧૦.. િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન એમ.ક્રફલ. પ ૂણય કરે લ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા – ૧૮
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જીિનલક્ષી કેળિણી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામશષ એકમ,

૧.

સંચક્ષતત પહરચય :

૨.

સેિકોની માક્રહતી :

યિાનોમાં રહેલી શક્રકતઓનો સમાજના વિકાસ અથે ઉપયોગ થાય તેમજ યિાનો પોતાના સમાજ પ્રત્યેન ં
કતયવ્ય સમજે તથા તે અદા કરે તે હેતથી આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવતઓ યોજિામાં આિે છે . ચાલ િર્ે માચય
– ૨૦૨૦થી દે શના વિવિધ રાજયોમાં કોવિડ-૧૯ની મહામારી પ્રસરિા માંડી ત્યારથી શરૂ કરી િર્ય દરવમયાન
આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવતઓન ં ઑનલાઇન આયોજન કરી પોતાન ં કતયવ્ય અદા કય.ય િર્ય દરવમયાન
લોકડાઉનમાં અને લોકડાઉન બાદ સમાજના દરે ક િગય માટે વિદ્યાથી સ્િયંસેિકો દ્વારા સવિશેર્ કાયય કરિામાં
આવ્ય.ં
ડૉ.અરૂણભાઇ ગાંધી – સહ-પ્રાધ્યાપક તથા સંયોજક

કોવિડ -૧૯ અંતગષ ત રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના દ્વારા કરિામાં આિેલ કાયો
કોરોના મિામારીની સમજ, આયોજન અંગે યોજિામાં આિેલ િેચબનાર
યિા અને ખેલકદ
ૂ મંત્રાલય ભારત સરકાર – હદલ્િી
ક્રમ

તારીખ

વિર્ય

૧

૦૯-૦૪-૨૦૨૦

સ્િયંસેિકોની ભ ૂવમકા વિક્રડયો કોન્ફરન્સ દ્વારા
તાલીમ

૨

૧૦-૦૪-૨૦૨૦

કોવિડ-૧૯ ગાઇડલાઇન અંગે તાલીમ

૩

૧૩-૦૪-૨૦૨૦

૪

૧૭-૦૪-૨૦૨૦

રાજયકક્ષાની કાયય આયોજન બેઠક
કોવિડ – ૧૯ (માસ્ક બનાિિાની તાલીમ,
આરોગ્ય સેત એપ તથા આઇગોટમાં
રજજસ્રેશન કરાિિા અંગે)
કોવિડ-૧૯ સમીક્ષા બેઠક

ભાગ લેનાર

ભારત સરકારના
સબચિ વનયામક,
દે શની વિવિધ
યવનિવસિટીના કૉઓક્રડિનેટર
ભારત સરકારના
સબચિ વનયામક તથા
કૉ-ઓક્રડિનેટર
ઉ. વશ. રાજય સરકાર
કવમશનરશ્રી,
ગાંધીનગર
યિા અને ખેલકૂદ
મંત્રાલય, ક્રદલહી
ભારત સરકાર –
સબચિ વનયામક,
જોઇન્ટ સેિેટરી

ભારત સરકાર – રાજય સરકારના હદશાવનદે શ અનસાર વિદ્યાથી સ્િયંસેિકો દ્વારા કરિામાં આિેલ કાયો :
ભારત સરકાર તથા રાજય સરકાર દ્વારા આપિામાં આિેલ માગયદશયન મજબ નીચે દશાયિેલ તારીખો દરમ્યાન
સ્િયંસેિકો દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેત એપ ડાઉનલોડ કરિાન,ં આઇગોટમાં રજીસ્ટર કરિાન ં તથા
માસ્ક બનાિિાન ં તથા વિતરણ કરિાન ં કાયય કરિામાં આવ્ય.ં જેની સંખ્યા નીચે મજબ છે :
તા. ૧૮-૪-૨૦૨૦, તા. ૨૦-૪-૨૦૨૦, તા. ૨૨-૪-૨૦૨૦, તા. ૨૪-૪-૨૦૨૦,
તા. ૨૭-૪-૨૦૨૦, તા.૨૫-૫-૨૦૨૦, તા. ૭-૫-૨૦૨૦, તા. ૧૩-૫-૨૦૨૦ તથા
તા.૨૦-૫-૨૦૨૦ સધીમાં કલ ૪૨૩૫ I GOT REGISTRATION કરાવ્ય.ં
૧૦૬૫૫ આરોગ્ય સેત એપ ડાઉનલોડ કરાિિામાં આિી
૯૬૦૦ માસ્ક બનાિિામાં આવ્યા અને તેન વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં.
લોકડાઉન દરવમયાન સ્િયંસેિકો દ્વારા કરિામાં આિેલ કાયો :
૧. શ્રવમકો તથા ગ્રામ્યસમદાયના લોકો માટે નાસ્તા – ભોજન – રે શન માટેની કીટ તૈયાર કરિી – િહેચણી કરિી.
૨. ડાંગ જજલલામાં DEO સાથે મળી માસ્ક તૈયાર કરાિી તેન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય.ં
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૩. મોતીપર ગામમાં આિતા-જતા લોકોન ં રજજસ્ટર બનાિિાની કામગીરી.
૪. નિસારી જજલલા હોશ્સ્પટલમાં કોરોના િોક્રરયસય તરીકે કામગીરી.
૫. આગાખાન ફાઉન્ડેશન સાથે મળી ઉકાળા તથા માસ્કન ં વિતરણ.
ૂ મંડળી, સસ્તા અનાજની દકાન, ગ્રામીણ બેંકોમાં સોવશયલ ક્રડસ્ટનીંગની કામગીરી.
૬. દૂ ધમંડળી, ખેડત
૭. આશાિકય સય સાથે બાળકોના શારીક્રરક અને માનવસક સ્િાસ્થ્યના કાયયિમો.
૮. સગર ફેકટરી, જગલ
ં
કામમાં જતા લોકોને ઉકાળા –માસ્કન ં વિતરણ.
૯. પંચાયત સાથે મળી હોમ કોરોન્ટાઇનના કાયયમાં મદદ.
૧૦. ૧૦૮ એમ્બ્યલન્સ સેિામાં િોક્રરયસય તરીકે કાયય.
૧૧. પશ પંખી માટે કંડાન ં વિતરણ.
૧૨. કોવિડ-૧૯ જનજાગૃવત સ્પધાય (કિીઝ) – ૭૩૦૩ યિાનો જોડાયા. (ગજરાતમાં સૌ પ્રથમ ક્િીઝન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય)ં
૧૩. િતનમાં જિા ઇચ્છુક શ્રવમકોને િતન પહોંચાડિા માટેના કાયયમાં મદદરૂપ (કલેકટર કચેરી)
કોવિડ-૧૯ જનજાગૃવત માટે પ્રોગ્રામ ઑહફસરો માટે યોજિામાં આિેલ િેચબનાર:

ક્રમ
તારીખ
વિર્ય
ભાગ લેનારની સંખ્યા
ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશનરની કચેરી, રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના સેલ, ગાંધીનગર તથા આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તણ વિભાગ તથા રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના ઉપક્રમે રાજયની સ્કલ
ૂ ોમાં કાયષરત પ્રોગ્રામ ઑહફસરોને
વ્યહકતગત – સામદાવયક સ્િચ્છતા અને આરોગ્યની જાણિણી અંગેની ૧૬ િેચબનારન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય,ં જેની વિગત નીચે મજબ છે .
૧
૦૫-૦૮-૨૦૨૦ િૈવશ્વક મહામારી કોવિડ-૧૯માં વ્યક્રકતગત,
૬૪
સામદાવયક સ્િચ્છછતા અને આરોગ્યની જાળિણી
કાયયશાળા (અમરે લી – આણંદ જજલલાના પ્રોગ્રામ
ઓક્રફસર)
૨
૦૮-૦૮-૨૦૨૦ બનાસકાંઠા, ભાિનગર પ્રો.ઓ
૮૨
૩
૧૭-૦૮-૨૦૨૦ બનાસકાંઠા-ભરૂચ-દાહોદ પ્રો.ઓ
૮૯
૪
૨૦-૦૮-૨૦૨૦ અમદાિાદ શહેર – જજલલાના પ્રો.ઓ
૪૦
૫
૨૫-૦૮-૨૦૨૦ જામનગર - જૂનાગઢ
૩૦
૬
૨૮-૦૮-૨૦૨૦ ખેડા, કચ્છછ, મહીસાગર
૮૩
૭
૩૧-૮-૨૦૨૦
મહેસાણા – ગાંધીનગર
૬૪
૮
૦૨-૦૯-૨૦૨૦ નમયદા – નિસારી
૪૬
૯
૦૫-૦૯-૨૦૨૦ પંચમહાલ – પાટણ
૫૫
૧૦
૦૮-૦૯-૨૦૨૦ પોરબંદર – સરત – રાજકોટ
૩૫
૧૧
૧૨-૦૯-૨૦૨૦ સરે ન્દ્રનગર- સાબરકાંઠા-અરિલલી
૫૦
૧૨
૧૬-૦૯-૨૦૨૦ િડોદરા – છોટા ઉદે પર
૩૦
૧૩
૧૯-૦૯-૨૦૨૦ િલસાડ – તાપી-ડાંગ
૩૬
૧૪
૨૩-૦૯-૨૦૨૦ દ્વારકા – બોટાદ
૧૦૭
૧૫
૨૮-૦૯-૨૦૨૦ મોરબી – ગીર સોમનાથ
૪૮૫
૧૬
૧૯-૦૫-૨૦૨૦ કોવિડ-૧૯ની તકેદારી માટે યોગ-પ્રાણાયામ,
૧૧૫
ધ્યાન તથા પૌન્ટટક આહાર અંગે િેબબનાર
૧૭
૧૮-૦૭-૨૦૨૦ પ્રાદે વશક જનસંપકય (ROB) સ ૂચના અને પ્રસારણ
કોરોના મહામારીમાં
મંત્રાલય ભારત સરકાર, તથા રાટરીય સેિા
NSSના સ્િયંસેિકોની
યોજના, આજીિન વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા
ભ ૂવમકા
૧૮
૦૯-૦૯-૨૦૨૦ રોગપ્રવતકારક શક્રકત િધારિા માટેની
રાટરીય સેિા યોજના,
વ્યહરચના – કોવિડ-૧૯ના સંદભે
ભારત
સરકાર ,પી.આઇબીના
સહકારથી
ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશનરની કચેરી, રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના સેલ, ગાંધીનગર તથા આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તણ વિભાગ તથા રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના ઉપક્રમે રાજયની ૪૨ યવનિવસિટી અને ૨૯ જજલ્લાના પ્રોગ્રામ
ઓહફસરોને રોડ અકસ્માત અને સલામતી, કોરોના િાયરસ રસીકરણ અચભયાન તથા યિા કાયષક્રમ –
(યવનસેફ) અંતગષત રાજયકક્ષાના િેચબનારન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય,ં જેની વિગત નીચે મજબ છે .
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ક્રમ

તારીખ

વિર્ય

ભાગ લેનારની સંખ્યા

૧.

૦૧-૦૨-૨૦૨૧

રોડ અકસ્માત અને સલામતી, કોરોના િાયરસ

૮૫

રસીકરણ અબભયાન તથા યિા કાયયિમ –
(યવનસેફ) અંતગયત રાજયકક્ષાના િેબીનાર
૨.

૦૬-૦૨-૨૦૨૧

,,

૭૮

૩.

૧૧-૦૨-૨૦૨૧

,,

૮૯

૪.

૧૭-૦૨-૨૦૨૧

,,

૯૨

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય તથા રાજ્યકક્ષાના કાયષક્રમમાં સ્િયંસેિકની ભાગીદારી :

૩.
ક્રમ

કાયષક્રમની વિગત

૧.

Role of NSS in Nation Building Amid
Covid – 19 Pandemic

૨.

Role of Cooperatives to uplift the village
industry center for studies in rural
Management
One day National Webinar on Mental
Health and Stress Management during
covid-19 Pandemic

3.

કાયષક્રમ યોજ્યા
તારીખ

કાયષક્રમન ં સ્થળ કાયષક્રમમાં ભાગ
લેનારની સંખ્યા

૩૦-૦૫-૨૦૨૦
૩૧-૦૫-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૫

૩૦-૦૫-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૫

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૫

૪.

વિશ્વ જનસંખ્યા વ ૃદ્ઘદ્ધ કા સ્િાસ્થ્ય પર પ્રભાિ

૧૪-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૫

૫.

કોરોના મહામારીમાં NSSના સ્િયંસેિકોની
ભ ૂવમકા

૧૮-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૫

૬.

Yuwaah Programme Launch Govt of India
– Undp, UNFPA, Unicef

૨૨-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

ભારત સરકાર
દ્વારા આયોજજત

૭.

સામદાવયક સ્િચ્છછતા અને આરોગ્યની
જાળિણી – કાયયશાળા

૦૫-૦૮-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૪૩

૮.

ફીટ ઇન્ન્ડયા મિમેન્ટ – રાટરીય ખેલ ક્રદિસ

૨૯-૦૮-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૩૫

૯.

ફીટ ઇન્ડીયા રીવ્ય બેઠક
૧૪-૦૯-૨૦૨૦
ગજરાત – રાજસ્થાન-દીિ-દમણ-દાદરાનગર
હિેલી

ઑનલાઈન

૮૦

of NSS in National Education Policy
૧૦. Role
– 2020

૨૮-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૧૦

૧૧. એક ભારત શ્રેટઠ ભારત નેશનલ કાયયિમ –
ગજરાત છત્તીસગઢ

૨૭-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

ભારત સરકાર
દ્વારા આયોજજત

૧૨. િસવત વશક્ષણ દ્વારા િસવત વનયંત્રણ અને
િૈવશ્વક મહામારી

૧૧-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૧૦૫

૧૩. િસવત િધારાની પયાયિરણ પર અસર

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૯૦

૧૪. રોગપ્રવતકારક શક્રકત િધારિાની વ્ય ૂહરચના

૦૯-૦૯-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૬૫

૧૫. રાટરીય સેિા યોજના – ૫૧મા િર્યની ઉજિણી ૩૦-૦૯-૨૦૨૦
– કોરોના મહામારીમાં સ્િયંસિ
ે કોની ભ ૂવમકા

ઑનલાઈન

૫૦

૧૬. રાટરીય સેિા યોજના પ્રોગ્રામ ઑક્રફસરોની
ભ ૂવમકા તથા સ્િયંસેિકોના કાયો

ઑનલાઈન

૨૬૦

૨૮-૦૯-૨૦૨૦
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ક્રમ

કાયષક્રમની વિગત

કાયષક્રમ યોજ્યા
તારીખ

કાયષક્રમન ં સ્થળ કાયષક્રમમાં ભાગ
લેનારની સંખ્યા

૧૭. ગાંધીજીના વિચારોની સાંપ્રત સમયમાં
પ્રસ્તતતા

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૩૫

૧૮. ગાંધીજીના વિચારોની પ્રસ્તતતા

૦૨-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૮૫

૧૯. ગાંધીજી યિાનોના માગયદશયક

૦૧-૧૦-૨૦૨૦

ઓનલાઇન

૪૫

ે કોની ભ ૂવમકા
૨૦. કોરોના -૧૯માં સ્િયંસિ

૧૩-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૪૮

૨૧. NSS કૉ-ઓક્રડિનેટર આયોજનની બેઠક

૧૬-૧૦-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૩૮

૨૨. સ્ટેટ લેિલ વપ્રઆરડી વસલેકશન કેમ્પ

૦૨-૧૧-૨૦૨૦ થી
૦૩-૧૧-૨૦૨૦

ઑનલાઈન

૨૭૫

૨૩

ગજરાત પ્રોગ્રામ કૉ-ઓક્રડન
િ ેટરની યવનસેફ દ્વારા ૨૩-૧૨-૨૦૨૦
યિા પ્રોગ્રામ

ઓનલાઇન

૧૪૯

૨૪

મખ્ય પ્રિાહ અબભગમ – HIV AIDS ની
અટકાયત અને વનયંત્રણ

૨૮-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૨૮

૨૫

આંતરરાટરીય મક્રહલા ક્રદિસ Choose to
Challenge for better life

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૮૦

૨૬

સંવિધાન ક્રદિસની ઉજિણી

૨૬-૧૧-૨૦૨૦

ઓનલાઇન

૧૨૦

૨૭

વિશ્વ એઇડ્સ ક્રદિસની ઉજિણી

૦૧-૧૨-૨૦૨૦

ઓનલાઇન

૯૬

૨૮

જળસંરક્ષણ

૧૧-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૬૫

૨૯

યિા ક્રદિસ

૧૨-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૯૫

૩૦

આંતરરાટરીય મક્રહલા ક્રદિસ – મક્રહલા
સન્માન

૦૮-૦૩-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૮૦

૩૧

આઝાદીના અમ ૃત મહોત્સિ સાબરમતીથી
દાડી પદયાત્રા

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

સમગ્ર વિદ્યાપીઠ
પક્રરસરના સેિકો
અને વિદ્યાથીઓ

૩૨

શહીદોની શ્રદ્ધાંજબલ કાયયિમ

૨૩-૦૩-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૭૦

૩૩

સ્િચ્છછતા એકશન તલાન
પોસ્ટર સ્પધાય

૨૫-૦૩-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૨૦

૩૪

કોવિડ -૧૯ રસીકરણ જાગૃવત અબભયાન

૦૭-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૪૦

૩૫

કોવિડ -૧૯ રસીકરણ જાગૃવત અબભયાન

૧૬-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૪૫

૩૬

કોવિડ -૧૯ રસીકરણ જાગૃવત અબભયાન

૧૮-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૫૫

૩૭

કોરોના રસીકરણ અબભયાન – નેતાજી
સભાર્ચંદ્ર બોઝની ૧૨૫ની જન્મજ્યંતીની
ઉજિણી

૨૩-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૯૬

૩૮

કોવિડ -૧૯ રસીકરણ જાગૃવત અબભયાન

૨૭-૦૧-૨૦૨૧

ઓનલાઇન

૫૫

૪.
ક્રમ

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન આયોજજત રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના ગ્રામવશચબર
મિાવિદ્યાલય/વિભાગન ં ગ્રામવશચબર યોજ્યા ગ્રામવશચબરન ં સ્થળ વશચબરાથીની સંખ્યા
નામ
તારીખ
---------------------------------------------------------------------

194

૫.

રાજ્યકક્ષાના એિોડષ

:

રમત-ગમત અને શારીક્રરક વશક્ષણ વિદ્યાશાખાના વિદ્યાથી સ્િયંસેિક શ્રી અવનલ કકક્રડયાની રાજ્યકક્ષાના
ઍિોડય માટેની દરખાસ્ત તૈયાર કરિામાં આિી અને રાજ્ય સરકારશ્રીને મોકલિામાં આિી.

૬.
ક્રમ

કાયષક્રમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્ર (E.T.I.) દ્વારા આયોજજત વશચબર :
કાયષક્રમ

પ્રવશક્ષણ વશચબર

ભાગ લેનાર પ્રવશક્ષણાથીની સંખ્યા

યોજ્યા તારીખ
---------------------

--------------------

પરર્

સ્ત્રી

કલ

---

-----

-----

િર્ય દરમ્યાન કોવિડ-૧૯ની મહામારીના કારણે ભારત સરકાર દ્વારા શૈક્ષબણક સંકલો બંધ રાખિાના કારણે
તથા ઓનલાઈન વશક્ષણ કરિાના કારણે રાટરીય સેિા યોજનાની ગ્રામવશબબરો કે કાયયિમ અવધકારી પ્રવશક્ષણના
તાલીમી કાયયિમો યોજી શક્યા નથી.
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ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ
ગ્રામવશલપી કાયયિમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ય ૨૦૦૭ થી કાયયરત છે . આ કાયયિમ અંતગયત
હાલમાં ૧૩ ગ્રામવશલપીઓ પોતે નક્કી કરે લાં ગામોમાં ગામની જરૂક્રરયાત મજબ સઘન રીતે કામ કરી
રહ્યા છે . જેની વિગત નીચે મજબ છે :
ક્રમ
૧.

નામ
શ્રી જલદીપ ઠાકર

કાયષક્ષેત્ર ગામન ં
નામ
પેઢામલી

તા. વિજાપર
જજ. મહેસાણા

૨.

શ્રી નીલમ પટે લ

૧૦૦ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
ખોબા
તા. ધરમપર
જજ. િલસાડ

૩.

શ્રી અશોક ચૌધરી

કલ ૪૦ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
કરઠા
તા. માંડિી

કાયો
વશક્ષણ,
આરોગ્ય,
મક્રહલા વિકાસ,
સ્િાિલંબન,

અભ્યાસ
ગ્રામવિકાસ

જોડાયા િર્ય મોબાઈલ નંબર
૨૦૦૭

૯૯૦૪૧૪૨૭૫૩

એમ.આર.એમ

રોજગાર
વશક્ષણ,
આરોગ્ય,
પયાય િરણ,
રોજગાર,
ગહૃ ઉદ્યોગ

અથયશાસ્ત્ર.

૨૦૦૭

૯૭૨૭૧૫૪૧૨૮

વશક્ષણ,
પયાય િરણ,
રોજગાર

ઇવતહાસ

૨૦૧૦

૯૦૯૯૩૭૪૦૯૬

ગહૃ ઉદ્યોગ,
સજીિખેતી,
આરોગ્ય,
મક્રહલાવિકાસ,
રોજગારી

પત્રકારત્િ

૨૦૧૧

૯૫૫૭૨૯૪૭૬૭

વશક્ષણ,
છાત્રાલય,
ખેતી,
પયાય િરણ,
ગહૃ ઉદ્યોગ

ઇવતહાસ

૨૦૧૧

૭૦૧૬૨૧૩૯૯૭

બી.એડટ .

જજ. સરત
૪.

શ્રી રાધાક્રકશન શમાય

૫ ગામોમાં પ્રવ ૃવત્ત
રાટોટી
તા. બાહ
જજ. આગ્રા

૫.

શ્રી ગૌતમ ચૌધરી

૨૦ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
કાકશાળા
તા. સબીર
જજ. ડાંગ
૨૦ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
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બી.એડટ .

ક્રમ

નામ

૬.

શ્રી દશરથ િાઘેલા

૭.

શ્રી જેતસી રાઠોડ

૮.

શ્રી મોહન માહાલા

કાયષક્ષેત્ર ગામન ં
નામ

કંચનપરા
તા. શંખેશ્વર
જજ. પાટણ
૦૨ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
ચલાદર
તા. ભાભર
જજ. બનાસકાંઠા
૮ ગામોમાં પ્રવ ૃવત્ત
નંદગાિ
તા. કપરાડા
જજ. િલસાડ

૯.

શ્રી ઘનશ્યામ રણા

૧૦ ગામોમાં
પ્રવ ૃવત્ત
કઢણ
તા. જબ
ં સર

૧૦.

શ્રી સરે શ પનડીયા

જજ. ભરૂચ
જરડા
તા. મેઘરજ
જજ. અરિલલી

૧૧.

શ્રી આવશર્ અમીન

૫ ગામોમાં પ્રવ ૃવત્ત
લણીયા
તા. ભ ૂજ

૧૧.

શ્રી શૈલેશ ઝાટીયા

જજ. કચ્છછ
ઘાણા
તા. સબીર

૧૨.

શ્રી ક્રદનેશ કાજીયા

જજ. ડાંગ
મંગળપર
તા. હળિદ
જજ. મોરબી
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કાયો
વશક્ષણ,
રોજગાર,
તાલીમકાયય
વશક્ષણ,
આરોગ્ય, ખેતી
પયાય િરણ,
પસ્તક િાંચન
સજીિખેતી,
પયાય િરણ,
આરોગ્ય,
સંસ્કૃવત જતન,
ગહૃ ઉદ્યોગ

અભ્યાસ
ગાંધીવિચાર
અને સમાજજક
વિજ્ઞાન

જોડાયા િર્ય મોબાઈલ નંબર
૨૦૧૧

૯૭૨૬૬૬૮૫૭૩

બી.એડટ .
ગજરાતી

૨૦૧૨

૯૦૧૩૩૬૩૦૮૬

બી.એડટ .,
એમ.એડટ .
ગજરાતી

૨૦૧૩

૮૭૫૮૯૮૨૬૪૧

બી.એડટ .

હાલ બીમારીને
કારણે ગામથી
દૂ ર રહે છે

પત્રકારત્િ

૨૦૧૩

૯૯૭૯૪૮૯૫૫૮

સજીિખેતી,
વશક્ષણ,
ગહૃ ઉદ્યોગ,
મક્રહલા જાગવૃ ત,
પયાય િરણ,
આરોગ્ય

સમાજકાયય

૨૦૧૮

૯૯૭૮૫૯૬૧૭૨

વશક્ષણ,
આરોગ્ય,
રોજગાર

ઇજનેર
(ક્રડતલોમા)

૨૦૧૮

૮૨૩૮૩૯૬૭૭૧

વશક્ષણ,
પયાય િરણ,
આરોગ્ય,
ગ્રામવિકાસ

બી.એડટ .
(ક્રહન્દી)

૨૦૧૯

૮૧૬૦૪૦૬૨૮૪

લોકસંપકય ,

શારીક્રરક
વશક્ષણ

૨૦૨૧

૮૨૩૮૫૯૭૫૦૧

સાક્રહત્યિાંચન

કોરોના-૧૯મા લોકોને ઉપયોગી થિાય એ હેતથી કેન્દ્રીયમંત્રી મનસખભાઈ માંડવિયાએ ગ્રામવશલપી
વમત્રોને આવથિક મદદ કરી.
ક્રમ

નામ

રકમ

૧.

શ્રી નીલમ પટેલ

૩,૦૦,૦૦૦

૨.

શ્રી જલદીપ ઠાકર

૧,૦૦,૦૦૦

૩.

રાધાક્રકશન શમાય.

૧,૦૦,૦૦૦

૪.

અશોક ચૌધરી

૧,૦૦,૦૦૦

૫.

ગૌતમ ચૌધરી

૧,૦૦,૦૦૦

૬.

મોહન માહલા

૧,૦૦,૦૦૦

૭.

જેતસી રાઠોડ

૨,૦૦,૦૦૦

૮.

શૈલેશ ઝાટીયા

૧,૦૦,૦૦૦

૯.

સરે શ પનડીયા

૧,૦૦,૦૦૦

૧૦.

મસ્તખાન પઠાણ

૧,૦૦,૦૦૦

નોધ

સમગ્ર રકમ કોરોના-૧૯
પક્રરશ્સ્થવતમાં લોકોને
ઉપયોગી કાયય માટે
ગ્રામવશલપી વમત્રોએ ખચય
કરે લ છે .

કોરોના -૧૯ પક્રરશ્સ્થવતને કારણે છે લલા એક િર્યથી આપણે ગ્રામવશલપી વમત્રો સાથે મક્રહનાના
પહેલા મંગળિારે ઓનલાઈન ગગલ મીટનાં માધ્યમથી અઢી કલાક ગોટઠી કરીએ છીએ. જેમાં
ગ્રામવશલપી પોતાના કામની િાત, મશ્કેલી અને જરૂક્રરયાત સંદભે િાત કરે છે . કોઈ એક વિર્યવનટણાત
સાથે અિનિા સાંપ્રત અને ગ્રામાબભમખ વિર્ય ઉપર પ્રશ્નોત્તરી થાય છે . સાથે પરસ્પર વિચારોન ં
આદાનપ્રદાન કરીએ છીએ.

ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ અંતગષ ત થયેલ પ્રવ ૃવતઓ
(૧) નીલમ પટેલ ( ખોબા, તા. ધરમપર, જજ. િલસાડ)
- ધરમપર તાલકાનાં ૪૦ ગામમાં આરોગ્ય, વશક્ષણ, પયાયિરણ જાગૃવત અને ખેતી સધારણાનાં
કાયો કરે છે .
- કોરોના-૧૯ સંિમણ અટકાિિા ધરમપર તાલકામાં વિવિધ પદ્ધવતઓ દ્વારા કામગીરી કરિામાં
આિી. જેમા શાળાને આઈસોલેશન સેન્ટર બનાિિા, દિા, ઓશ્ક્સજન, િાહનની સવિધા પ ૂરી
પાડિાન ં કામ સરકાર સાથે રહીને આપણે િય.ય ૮૦ જેટિા ગામોમાં િાહન દ્વારા સાિચેતીની
માક્રહતી આપી અને એમ્બ્યલન્સ દ્વારા લોકોને આરોગ્યલક્ષી મદદ કરી.
- પગપાળા િતન તરફ જતા લોકોને ભોજન આપિાન ં અને ઉકાળા આપિાન ં કાયય કય.ું
- કોરોનાની પક્રરશ્સ્થવતમાં ઉકાળા બનાિીને ગામડાઓમાં લોકોને િાહન દ્વારા આપિામા આવ્યા.
- પીડિળ આરોગ્ય સેન્ટરમાં કોરોના- ૧૯મા ૨૦ પથારીનો િોડય ઉભો કયો. જેમાં ઑશ્ક્સજન,
ઑક્સોવમટર, માસ્ક, ભોજન, દિા િગેરે સવિધા ગ્રામવશલપી દ્વારા ઊભી કરિામાં આિી.
- શ્રી મનસખભાઈ માંડવિયા, કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા લાખ રૂવપયાન ં લોકસેિા માટે અનદાન આપિામાં
આવ્ય ં હત. જેમાંથી વિવિધ ગામોમાં બબયારણ, આંબા કલમ, ખેતી ઓજારો આપિાન ં કાયય
કરિામાં આવ્ય ં.
ૂ ોને ખેતીમાં ઉપયોગી ઓજાર મળી રહે તે માટે ગ્રામખેતી
- ખોબા ગામમાં સ્થાવનક કક્ષાએ ખેડત
ઓજાર બેંક ઊભી કરી.
- ૩૦ ગામોમાં િાડોલીયા પ્રોજેક્ટ (જેમાં િેલા પ્રકારનાં શાકભાજીન ં િાિેતર િેચાણ)
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-

૪૦ ગામોમાં આંબા કલમ વિતરણ અને ફળઝાડન ં રોપણ વસિંચાઈની સાધનન વ્યિસ્થા ઉપલબ્ધ
કરાિિી.
ખોબા ગામમાં લોક સહયોગ અને દાતાનાં સહયોગથી ચેક ડેમ બનાિિાન ં કામ પ ૂણય થય ં.
પથ્થરના પાળા બાંધિા અને જમીન ધોિાણ અટકાિવ ં.
૪૦ ગામોમાં બબયારણ ક્રકટ વિતરણ કાયયિમ.
૫૦ ગામોમાં શાકભાજીનાં ધરન ં વિતરણ
સેન્ન્દ્રય ખાતર, અળવસયા ખાતર, તાલીમ અને વિતરણન ં કામ કરવ ં.
પરં પરાગત ખેતીની જગ્યાએ બાગાયત ખેતી તરફ લોકોને િાળિાન ં કામ કરવ ં.
મધ ઉછે ર તાલીમ અને પ ૂરક વ્યિસાય તરીકે લોકોને સમજાિિાન ં કાયય કય.ું જેના કારણે આજે
ખોબા ગામમાં ૧૦ પક્રરિારો મધ દ્વારા રોજગારી મેળિે છે અને ૪૦ ગામોમાં ૨૦૦૦થી િધારે
મધ પેટી આપિામાં આિે છે .
બબયારણ વિતરણકાયય
મધ ખરીદી િેચાણકાયય
ગૃહઉધોગ કાયયમાં બહેનો રાગીની વિવિધ બનાિટો બનાિે છે . તેલ ઘાણી, િગેરે
ખોબા ગામમાં વિવિધ સરકારી યોજનાઓને લોકો સધી પહોંચાડી છે .
લોકોને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં સરકારી યોજનાનો લાભ અપાવ્યો છે .
મનરે ગા યોજનાન ં કામ દ્વારા લોકોને રોજગારી ઊભી કરી છે .
વ્યશ્ક્તગત સહાયની યોજનાનો લાભ પણ ગામલોકોને અપાવ્યો છે .
સામદાવયક યોજના, આિાસ યોજના, જગલને
ં
લગતી યોજના િગેરેનો લાભ લોકોને અપાવ્યો
છે .

(૨) સ્નેિલ - જલદીપ ઠાકર (પેઢામલી, તા. વિજાપર, જજ. મિેસાણા)
- પેઢામલી ગામમાં કોરોના સંિમણ િધે નહીં એ માટે ગામમાં સાચી માક્રહતી લોકો સધી પહોચે
એિા પ્રયત્નો કયાય.
- ત્રણ ગામોમાં સિોદયપત્ર મ ૂક્યા છે . જે સારી રીતે ચાલે છે .
- જ્યોવત હૉશ્સ્પટલ, વિસનગરથી જરૂક્રરયાતમંદ પક્રરિારને રાશન-કીટ આપિાન ં કાયય કય.ું જેમાં
કલ ૪૦ પક્રરિારને રાશન કીટ આપિામાં આિી.
- શ્રી. અનારબહેન પટેલ, ગ્રામશ્રી સંસ્થા દ્વારા ગામમાં સાડી- લાઇબ્રેરી શરૂ કરી. જેમાં ૭૦
જેટલી સાડી મળી છે .
- બચત મંડળની વનયવમત બેઠક અને બહેનો સાથે આરોગ્ય સંદભે િાતાયલાપ.
- બાળકોને વશક્ષણ સાથે જોડિા વિવિધ પ્રવ ૃવત્ત આધાક્રરત વશક્ષણ આપવ ં.
- યિાનોને કોરોના-૧૯ રસીકરણ લેિા સમજાિિાન ં કાયય
- દૂ ધ મંડળી (બહેનો આધાક્રરત) કામ રાબેતા મજબ ચાલી રહ્ ં છે .
- મક્રહલા જાગૃવત કાયય
- વશક્ષણ અને લોકવશક્ષણ કાયય
(૩)
મોિનભાઈ મિાલા બરડા ફચળય.ં નંદગાિ, તા. કપરાડા, જજ. િલસાડ)
Covid-19ના કારણે જે પક્રરશ્સ્થવત ઊભી થઈ તેને ધ્યાને લઈ કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસખભાઈ
માંડવિયા દ્વારા રૂ. ૧,,00,000 (રૂ. એક લાખ) સહયોગ લોકોપયોગી કામો માટે મળ્યો હતો. આ
સમયમાં ચોમાસ આિી રહ્ ં હત ં. િાિણી માટે બબયારણની તાતી જરૂક્રરયાત ઊભી થઈ હતી એિા
ૂ ોને િાિણીના
સમયે કપરાડા તાલકાના માતનીયા, કાિચાલી, સીિનપાડા, નાદગામના ૬૦ ખેડત
સમયે ડાંગરન ં બબયારણ જરૂક્રરયાત મજબ વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં હત ં. ગોરખનાથ, ગજરાત ૧૧,
૮૦૧, ૮૦૭, ૬૪૪૪ નો સમાિેશ થયો હતો. 300 ક્રકલો ડાંગરના બબયારણની ખરીદી કરી હતી. જેની
રૂ. ૭૨,000 રકમ થઈ.
આ વસિાય જરૂક્રરયાતિાળા પક્રરિારને આંબાની કલમન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમાં કેસર,
રાજાપરી, દશેરી જેિી આંબાની કલમો આપિામાં આિી હતી. કલ ૧૫૦૦ આંબાની કલમ આપિામાં
આિી. જેમાં લોકફાળો ૨૦ રૂવપયા લેિામાં આવ્યો હતો અને 30 રૂવપયા સહયોગ આપિામાં આવ્યો
હતો. કલ રૂ. ૪૫,૦૦૦ સહયોગ કયો અને રૂ. ૩0,000 લોકફાળો થયો હતો.
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 જમા
 રૂ. ૧,00, 000

 ખચય
 રૂ. ૭૨,000 - ડાંગરના બબયારણના ખરીદી માટે




 રૂ. ૪૫,૦૦૦ આંબાની કલમ માટે.

મનસખભાઈ
માંડવિયા
તરફથી સહયોગ

 રૂ. ૩૦,૦૦૦ આંબા કલમ લોક ફાળો.
 કલ ખચય – રૂ. ૧,૪૭,૦૦૦

 કલ રકમ –

(૪)

૧,૦૦,૦૦૦

કોરોના-૧૯ મહામારી દરમ્યાન ૧૭૦ પક્રરિારોને અનાજ ક્રકટન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં.
લકિાગ્રસ્ત પક્રરિારોને દર મક્રહને અનાજ ક્રકટ બનાિીને આપિામાં આિી. કામ હાલ ચાલ ં છે .
ૂ ોને બબયારણ આપિામાં
નંદગામ, માતનીયા, ડાબખલ ગામોમાં કલ ૧૨૫ જરૂક્રરયાતમંદ ખેડત
આવ્ય.
આંબા કલમની નસયરી તૈયાર કરીને આજબાજનાં પાંચ ગામોમાં કલમ આપિામાં આિી.
નંદગામની ૨૫ બહેનોને અંભેટી કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા તાલીમ આપિામાં આિી. ૨૫ બહેનોએ
મશરૂમ બનાિિાની રીત અને માિજત શીખિાડિામાં આિી. જેમાંથી ૧૫ બહેનોએ કાયમી
વ્યિસાય તરીકે મશરૂમ ઉછે ર શરૂ કયો છે .
ભાિનગર ખાતે અમ ૃતઆહાર મહોત્સિમાં ભાગ લીધો, જેમાં ગામનાં ૧0 યિાનો જોડાયા અને
િેચાણ કય.ું
કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અંભેટી દ્વારા ગામમાં વશયાળુ પાક િાલ, પાપડી, ચણા િગેરેન ં બબયારણ
ૂ ોને આપિામાં આવ્ય ં.
ખેડત
કોરોના મહોમારીમાં ગામમાં કોવિડ િોડય ઉભો કયો. કપરાડા સરકારી દિાખાનામાં ઓશ્ક્સજન
બોટલની વ્યિસ્થા ઊભી કરિામાં આિી
ૂ ોને ચાલ િર્ે બબયારણ આપિામાં આવ્ય ં.
૧૦૦ જેટલા ખેડત
નંદગાિ, માતનીયા, ડાબખલ ગામોમાં જરૂક્રરયાત પ્રમાણે દરે ક ગામમાં ૨૫ બહેનોને ધમાડારક્રહત
લોખંડનાં ચ ૂલા આપિામાં આવ્યા.
જન વશક્ષણ કેન્દ્ર, અંભેટી દ્વારા ૨૦ બહેનોને િાંસની વિવિધ બનાિટોની તાલીમ ચાર મક્રહના
સધી આપિામાં આિી.
નંદગાિ અને ડાબખલ ગામોમાં ૧૦ બચત મંડળ બનાવ્યાં અને તેન ં સંચાલન બહેનો કરે એિી
વ્યિસ્થા કરી આપિામાં આિી.
નંદગાિમાં ૧૦ યિાનોનાં મંડળ બનાવ્યાં છે . જે બચત સાથે ગ્રામવિકાસમાં મદદરૂપ બને છે .
નંદગાિ અને ડાબખલ ગામમાં લોકસહયોગ અને દાતાના સહયોગથી પીિા માટેના પાણીના
કૂિા લોકભાગીદારીથી બનાવ્યા છે . ગામની પીિાનાં પાણીની સમસ્યા દૂ ર કરિાનો પ્રયાસ કયો
છે .
જશોદા નરોત્તમ રસ્ટના સહયોગથી પરાયેલા, ખંક્રડત થયેલા ચેકડેમન ં સમારકામ અને ઊંડાણ
કરિાન ં કાયય થય ં છે .
લોકસહયોગથી ગામમાં દે શી આંબાની, સરગિાની નસયરી બનાિી છે . જેની જિાબદારી યિાનોએ
લીધી છે .

જેતસીભાઈ રાઠોડ (ગામ- ચલાદર તા.ભાભર જજ. બનાસકાંઠા)

Covid- 19 ના કારણે જે પક્રરશ્સ્થવત ઊભી થઈ તેને ધ્યાને લઈ કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી મનસખભાઈ
માંડવિયા દ્વારા રૂ. ૨,00,000 (રૂ. બે લાખ)નો સહયોગ લોકોપયોગી કામો માટે મળ્યો હતો. આ
સમયમાં ચોમાસ ં આિી રહ્ ં હત ં. િાિણી માટે બબયારણની તાતી જરૂક્રરયાત ઊભી થઈ હતી એિા
ૂ ોને િાિણીના સમયે
સમયે સોનગઢ તાલકાના અજિાર, આમલદી અને ભટિાડાના ૧૬૦ ખેડત
જરૂક્રરયાત મજબ િધમાં િધ પાંચ ક્રકલો અને જરૂક્રરયાત મજબ ડાંગરન ં બબયારણ વિતરણ કરિામાં
ૂ ોની જરૂક્રરયાત મજબ બબયારાણમાં ૨૫૨૫, ૩૧૨, ૮૦૭ તલસ, કબીર ૫૦૮, ૮૦૧,
આવ્ય ં હત ં. ખેડત
ૂ ો પાસેથી
૮૦૭, સરબચ ૫૬૨૯, ૬૪૪૪, ગોરખનાથ ૫૦૯ અને ૮૩૪ નો સમાિેશ થયો હતો. ખેડત
૫૦ રૂવપયા લેખે લોકફાળો લેિામાં આવ્યો હતો. જેની રકમ રૂ. ૮૦૦૦ લોકફાળા પેટે આિી હતી.

200

૭૪૬ ક્રકલો ડાંગરના બબયારણની ખરીદીના રૂ. ૨૦૩૭૭૫ થયા હતા. િાહન ભાડા પેટે રૂ. ૧૦૦૦
ૂ ો અને તા. ૦૯-૦૬ચ ૂકવ્યા હતા. તા. ૦૬-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ અજિાર અને આમલદીના ૧૦૨ ખેડત
ૂ
૨૦૨૦ના ભટિાડા ગામના ૫૮ ખેડતોને બબયારણ વિતરણ કરે લ. બબયારણ વિતરણ કરે લ અજિાર
અને આમલદી એક એક પક્રરિારને એક કેસર આંબાનો રોપો અને શાકભાજીન ં બબયારણ તા. ૦૯૦૭-૨૦૨૦ના રોજ આપિામાં આવ્ય ં હત ં. આંબાની કલમના રૂ. ૨૫૫૦ અને િાહનભાડં રૂ. 300 થય ં
હત ં અને રૂ. ૩૭૫ શાકભાજીના બબયારણના થયા હતા.
ખચષની વિગત :
 જમા

 રૂ. ૨,00,000 મનસખભાઈ માંડવિયા

તરફથી સહયોગ
 રૂ. ૮,000 ડાંગરના બબયારણ માટેનો
લોકફાળો



 કલ રકમ – રૂ. ૨,૦૮,૦૦૦

રૂ. ૨૦૩૭૭૫ - ડાંગરનાં
બબયારણના
રૂ. ૧.000 - િાહન
ભાડાના
 રૂ. ૨૫૫૦ - આંબાની
કલમના રોપાના
 રૂ. ૩૦૦ - િાહન ભાડાના
 રૂ. ૩૭૫ - શાકભાજીના
બીજના
 કલ ખચય - રૂ. ૨,૦૮,૦૦૦




 ખચય

-

ઉદ્યોગપરબ : િમીકંપોસ્ટનો પ્રયોગ

-

સેિા પરબ : કોવિડ– 19ની પક્રરશ્સ્થવતમાં શશ્ક્ત સંસ્થાના સહયોગથી નીંદિાડા, અજિાર,
આમલદી, ભટિાડા, જનાઈ, ખેરિાડા, સામરકિા અને સીગલિાણના ૫૦૦ પક્રરિારને રાશન
ક્રકટ આપિામાં આિી. બીજલબહેન જગડ અને તેમની ટીમના સહયોગથી ભટિાડા અને
આજબાજના ગામોમાં, ચલાદર અને આજબાજના ગામોમાં 675 જરૂક્રરયાતમંદ લોકોને રાશન
ક્રકટન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં. બી.આર.ધોળાભાઈ ચેક્રરટેબલ રસ્ટનાં સહયોગથી ૫૫
જરૂક્રરયાતમંદ પક્રરિારને રાશન ક્રકટન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં.. માનિ સાધનાના સહયોગથી
૨૫૦ જરૂક્રરયાતમંદ પક્રરિારને ખીચડીની ક્રકટન ં વિતરણ કરાય ં.

-

આરોગ્ય પરબ : ભટિાડા અને આમલદીની બહેનોને સેનેટરી પેડન ં વિતરણ, પ્રાથવમક
આરોગ્યની સેિા, અને પ્રાથવમક આરોગ્યની પેટીનો (ભટિાડા, જનાઈ, અજિાર અને આમલદી)
લોકોએ લાભ લીધો. ચલાદર કોવિડ સેન્ટરની વ્યિસ્થામાં સહયોગી થયા. ચલાદર અને
આજબાજના ૧૩ કોવિડ કેર સેન્ટર અને આરોગ્ય કેન્દ્રને કોરોના મહામારીમાં ઉપયોગી
સાધનસામગ્રી જેિી કે ઑશ્ક્સવમટર, ગેલિેનાઇઝ, માસ્ક, સેનેટાઉઝર, સેનેટાઇઝર સ્પ્રે જેિી
સામગ્રી આપિામાં આિી. વનરામય નેટિકય દ્વારા ચલાદર અને ભટિાડા ગામમાં કોરોનાના
દદીઓ માટે દિા સાથે ઓશ્ક્સવમટર, થમોવમટર, નાસ લેિાન ં સાધન અને આયિેક્રદક ઉકાળો
િગરે આપી શકાય તેિી વ્યિસ્થા કરિામાં આિી., જરૂક્રરયાતમંદ વ્યશ્ક્તને કરણાક્રકટ અને જરૂર
જણાય તો ક્રરપોટય કરિાનો ખચય ઉપાડિામાં આવ્યો. રસીકરણ જાગૃવત અબભયાન અંતગયત
ચલાદર અને તેની આજબાજનાં ૧૩ ગામોમાં બેનર લગાવ્યાં અને પવત્રકાન ં વિતરણ કયું હત ં.
જેમાં મેશપરા, ચાત્રા, રડકા, તેતરિા, ચેમ્બિા, િડાણા, સણિા, બેડા, તનિાડ, રૂની, જોરાિરગઢ
અને ઉચોસણ ગામોનો સમાિેશ કરિામાં આવ્યો છે . ૧૨ લોકોના રે વપડ એન્ન્ટજન ટેસ્ટ કયાય, જે
નેગક્રે ટિ આવ્યા.

-

પસ્તક પરબ : પસ્તકાલયનાં પસ્તકોનો લાભ ૧૩૨ િાચકોએ લાભ લીધો. ચલાદર પ્રાથવમક
શાળા અને સરકારી માધ્યવમક શાળા ૧૬૦ વિદ્યાથીઓને ગાંધીજીન ં પસ્તક આપિામાં આવ્ય ં.

-

રમતગમત પરબ : સાપસીડી, નિોવ્યાપાર, ચેસ અને લ ૂડો જેિી રમતોની સાધનસામગ્રીનો
૨૦ વિદ્યાથીઓએ લાભ લીધો.

-

બાળ પરબ : કોવિડ-19 ની પક્રરશ્સ્થવતમાં ચલાદરનાં ૧૦ બાળકો અને જોરાિરગઢનાં ૧૪
બાળકોએ ઑનલાઈન કમ્તય ૂટર ક્લાસમાં માઇિોસો્ટ ઑક્રફસ શીખ્યાં.

-

ત્રણ ગામમાં ભીંતપત્રો લેખન સરસ ચાલે છે .
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(૫)

દશરથ િાઘેલા (કં ચનપરા તા. સમી. જજ. પાટણ)
-

(૬)

કોરોના-૧૯માં બોલેરા અને કંચનપરા ગામમાં આરોગ્ય ક્રકટ આપી અને સતત સાિચેત
રહેિા માટે લોકો સાથે િારં િાર ચચાય કરિામાં આિી.
જ્યોવત હૉશ્સ્પટલ વિસનગર દ્વારા જરૂક્રરયાતિાળા ૨૦ પરીિારોને દર મક્રહને રાશન ક્રકટ
આપિામાં આિે છે .
બહેનોના બચત મંડળ સાથે વનયવમત મલાકાત અને માગયદશયન.
ગામમાં અને શાળામાં વ ૃક્ષારોપણ કાયય કરિામાં આવ્ય ં.
યિા રોજગાર માક્રહતી કેન્દ્ર જેમાં સરકારી નોકરી અંગે માગયદશયન
શેરી બાળ વશક્ષણ કાયય.
બચત બેંક
ખેતી સધારણા કાયય

ચૌધરી અશોક (ગામ- કરઠા તા- માડિી. જજ- સરત.)
- કરઠા અને આજબાજનાં પાંચ ગામોમાં ૫૦૦ પક્રરિારને રાશન કીટ દાતાના સહયોગથી આપિામાં
આિેલ છે .
- લોકસહયોગથી ૦૫ ગામોમાં આંબા કલમ આપિાન ં કાયય કરિામાં આવ્ય ં.
- વશક્ષણ પ્રવ ૃવત્તનાં સાધનો બાળકોને આપીને બાળકો રમત દ્વારા ઘરે વશક્ષણ મેળિે એિા પ્રયાસ કયાય
છે .
- અનાજમાં સંપ ૂણય સ્િાિલંબન કેળિાય એિા પ્રયાસો કરિામાં આિી રહ્યાં છે .
- ગૌશાળા બનાિી છે જેથી દૂ ધમાં સ્િાિલંબી થયા છીએ.
- આખ ં છાત્રાલય સોલાર ઉપર ચાલે છે . ઊજાયમાં સ્િાલંબી બન્યા છીએ. િીજળી ઉત્પાદન તરફ
આગળ િધી રહ્યાં છીએ.
ૂ મંડળ બનાવ્યાં છે .
- ખેતીમાં સજીિખેતી તરફ લોકો જાય એ માટે ખેડત
- કોરોના – ૧૯ મહામારીમાં લોકોને રોજગાર આપિાન ં કામ શરૂ કયું છે . જેમા ટીમરનાં પાનની
ખરીદી અને મધ ખરીદી લોકો પાસેથી કરીને વિવિધ લોકોને પહોંચાડિામાં આિે છે .
- બાળકો ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરે એિા પ્રયત્નો સતત કરી રહ્યાં છીએ.
- પક્રરસરમાં બાળકોને કમ્તય ૂટર શીખિિામાં આિે છે .
- ગામની પ્રાથવમક શાળામાં કોરોના-૧૯ િોડય ઊભો કરી લોકોને મદદરૂપ થિાન ં કાયય કરિામાં
આવ્ય ં.
- મનરે ગાન ં કામ પંચાયત સાથે રહીને શરૂ કરાવ્ય છે , જેનાથી લોકોને રોજગારી પ્રાતત થાય.
- વિવિધ દાતાના સહયોગથી ગામમાં વિકટ પક્રરશ્સ્થવતમાં લોકોને જરૂરી મદદ મળી રહે એિા પ્રયાસો
ચાલ છે .
(૭)

ગૌતમ ચૌધરી (કાકશાળા, તા સબ્બીર, જજ.ડાંગ)
 જમા

 રૂ. ૧,00, 000 મનસખભાઈ માંડવિયા તરફથી

 ખચય


 અન્ય દાતા તરફ થી અનાજ કfટની મદદ



 જરૂક્રરયાતમંદ પક્રરિાર- ૫૦૦ રાશન-કીટ-૫૦૦,

 ૧૭૫,૦૦૦

સહયોગ

કરિામા આિી.
ભાિ-૩૫૦

 ૨૦ ગામોમાં વિતરણ કાયય થય ં.

 જરૂરીયાતમંદ પક્રરિાર- (૫ ઝાડ-આંબો, જાબ,

જમરૂખ, ફણસ, લીંબ)ની ક્રકટ કલ-૨૦૦ પક્રરિાર
ક્રકટ- ૨૦૦. ભાિ-૧૩૮
 કલ રકમ -
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 ૨૭,૬૦૦
 કલ ખચય –

રૂ.
૨,૦૨,૬૦૦

-

(૮)
-

-

માચય માસ દરમ્યાન પચ્છચીસ જેટલાં સ્થળાંતર કરતા પક્રરિારોના પડાિોની મલાકાત લઈ કોરોના
િાઇરસ વિશે સમજણ આપિામાં આિી,
કોરોના પક્રરશ્સ્થવતથી ગભરાયેલા ચાલતા િતન જતા પક્રરિારોને રોકી ભોજન વ્યિસ્થા કરિામાં
આિી (બારડોલી વિસ્તારમાં )
આશરે ૩૦૦ જેટલા કોયતા પક્રરિારોને સરકારી અને ખાનગી િાહન વ્યિસ્થા કરી િતન
પહોંચાડિામાં આવ્યા.
ડાંગનાં જરૂક્રરયાતમંદ ૫૦૦ જેટલા પક્રરિારોને અનાજ ક્રકટન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં
સબીર તાલકાનાં ૨૫ જેટલાં ગામોમાં સરકારી સંસ્થા અનાજની દકાનન ં વ્યિશ્સ્થત વિતરણ થાય
તેની દે ખરે ખ અને લોકોને સમજ આપિામાં આિી.
મદદ માટે આિેલ ૪૦ જેટલાં બાળકોને પ્રિેશ માટે કૉલેજ, માધ્યવમક શાળા અને અન્ય
આશ્રમશાળામાં વ્યિસ્થા કરિામાં આિી.
ચોમાસા દરમ્યાન સબીર તાલકાની ૨૧૦ જેટલી વિધિા બહેનોને મફત બબયારણ વિતરણ કરિામાં
આવ્ય ં.
ડાંગ જજલલા, સબીર તાલકાનાં ઝરણ, કાકશાળા, વનશાના જેિાં ગામોનાં કલ ૮૦૦ પક્રરિારોમાં ૫
ફળોનાં ઝાડ ફરજજયાત રોપિામાં આવ્યાં. આમ કલ ૪૦૦૦ જેટલાં ઝાડ રોપિામાં આવ્યાં.
આરોગ્યક્ષેત્રે મદદ માટે આિતા લોકોને જરૂર પ્રમાણે હૉશ્સ્પટલ સેિાની વ્યિસ્થા કરી આપિામાં
આિી.
સબીર તાલકાનાં ૨૫ ગામમાં ઊંડાણનાં ગામોમાં સ્િયંસેિકો દ્વારા કલ ૫૪૫ જેટલા બાળકોને
હોમલવનિંગ વશક્ષણ આપિામાં આવ્ય ં.
એ. આઈ. એફ. રસ્ટની મદદથી ૩૪ જેટલાં ગામોમાં કેટલાં બાળકો શેરડી કાપિા ગયા અને કેટલા
બાળકો હાલમાં ડાંગમાં છે એનો સિે કરિામાં આવ્યો.
એ. આઈ. એફ. અને આશીિાયદ ચેક્રરટેબલ રસ્ટની મદદથી હાલમાં કોયતા પરીિારનાં પડાિ પર
સામપરા, ક્રદગસ, સાકરી, ઉંિા, વનઝર, જેિા ગામોમાં સાકળ-શાળા ચાલ કરિામાં આિી છે , જેના
દ્વારા ૨૦૦ જેટલા કોયતા પરીિારનાં બાળકોને વશક્ષણ આપિામાં આિે છે .
ઠંડીના સમયમાં કાકશાળા, વનશાના, ધમાલા, વશગળમાળ જેિાં ગામોના કલ ૫૦૦ પક્રરિારોને
ધાબળા આપિામાં આવ્યા.
સબીર તાલકાની સખી મંડળોની બહેનો દ્વારા ગૃહઉદ્યોગની િસ્તના િેચાણ માટે બજાર ઊભ ં કરી રૂ.
૧ લાખ રૂવપયાન ં િેચાણ કરિામાં આવ્ય ં.
કલ ૧૮૦ પક્રરિારોને મહામારી દરમ્યાન મનરે ગાન ં કામ પંચાયત તરફથી અપાિિામાં આવ્ય ં છે .
રાધાહકષ્ટ્ન શમાષ (રાટોટી, તા.બાિ, જજ.આગ્રા ય.પી)
કોરોના- ૧૯ મહામારીમાં ૩૮ ગામોમાં ૪૦૦૦થી િધ રાશન ક્રકટ આપિાન ં કાયય સ ંદર રીતે કરિામાં
આવ્ય ં છે .
દરે ક ગામોમાં આરોગ્ય ઉકાળા આપિાન ં કાયય કરિામાં આવ્ય ં.
ગૃહઉદ્યોગ દ્વારા બહેનો રોજગારી પ્રાતત કરે એિા પ્રકલપો શરૂ કયાય છે . જેમાં ચ્છયિનપ્રાશ, વિવિધ
મસાલા ખાંડિાન ં કાયય બહેનો કરે છે .
દે શી તેલ ઘાણી દાતાના સહયોગથી બનાિિામાં આિી છે .
બાગાયતી ખેતીમાં િેલય ૂબેઝ કામ કરિાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે .
ૂ થ્રી લેયર ખેતી કરે તેિાં મોડલ ઊભા કયાું છે .
ખેતીમાં ખેડત
ખેતીમાં, પશપાલનમાં સ્િાિલંબી જીિન જીિી રહ્યા છીએ.
દે શી ગાયન ં ઘી અને શદ્ધ મધ િેચાણ કેન્દ્ર ઊભ ં કયું છે .
વિવિધ દાતાની મદદથી બાગાયતી નસયરી ઊભી કરિામાં આિી રહી છે .
માંદા પશની સેિા-કેન્દ્ર દ્વારા સેિાના ભાિથી ૨૦ ગામોમાં કામ કરિામાં આિી રહ્ ં છે .
તેલ ઘાણીની આપણી નૈવતકતા જોઈને ૩૦ ગામોમાં રાઈન ં તેલ ઘાણીનાં બીજાં ૧૦ મૉડલ
લોકસહયોગથી ઊભા કયાું છે .
િવમિ ખાતર તરફ આપણે તાલીમ સંકલ બનાિિા જઈ રહ્યા છીએ.
ૂ ો સજીિ ખેતી તરફ િળે તે માટે ૨૦ ખેડતોનાં મંડળ બનાવ્યા છે .
સજીિ ખેતી તરફ ખેડત
ૂ ઍિૉડય આપીએ છીએ અને ખેડત
ૂ સભા બોલાિીને
આપણે છે લલાં બે િર્યથી ગાંધીજ્યંતી ક્રદિસે ખેડત
ખેતી, રોજગારી તથા ગ્રામવિકાસની ચચાય કરીએ છીએ.
ૂ વશબબરના કારણે ગામમાં સંપ િધ્યો છે , સહકારની ભાિના ઊભી થતી જાય છે ,
ખેતી અને ખેડત
વશક્ષણન ં પ્રમાણ િધત ં જાય છે .
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સરે શ પનડીયાં (ગામ- ઝરડા, તા- મેઘરજ, જજ- અરિલ્લી.)
મેઘરજ તાલકાના અંતક્રરયાળ વિસ્તારમાં કોરોના મહામારીમાં ૧૦૦ પક્રરિારોને રાશન ક્રકટ અને પાંચ
ગામોમાં આરોગ્ય ક્રકટનો સહયોગ કરિાનો પ્રયાસ કયો છે .
છે લલા ત્રણ િર્યથી ગજરાત-રાજસ્થાન સરહદના મેઘરજ તાલકાનાં ગામોમાં ગ્રામવશલપી તરીકે
કાયયરત છે . આ િખતે કોરોના મહામારીએ આક્રદિાસી વિસ્તારને પણ હચમચાવ્યો છે . દરે ક ગામમાં
૧૫થી ૨૦ જેટલા પોબઝક્રટિ કેસ આિેલા. શરૂઆતમાં આરોગ્ય સેિાના અભાિે કેટલાય સ્િજનોનાં
મ ૃત્ય પણ થયા છે . વિશ્વગ્રામ અને સ્િપથ રસ્ટના સહયોગથી વનરામય નેટિકય અંતગયત ૩૦ આરોગ્ય
સેિા માટે ક્રકટ મળી.
જે થકી યિા સ્િયંસિ
ે કોના સાથ-સહયોગથી સ ંદર કાયય કરી શક્યા. કલ ૧૨ સ્િયંસિ
ે કોને સાથે
રાખીને મેઘરજ તાલકાનાં ઝરડાં, નિાઘરાં, ગાયિાછરડાં, બોરખાડ, પંચાલ, રાજગોળ, બેડઝ,
ૂ ી, વછકારી, ફટા,
િલણા, િૈયા, ભેમાપર, જેઠજીના મિાડા, પહાડીયા, રમાડ, જાથરી, નાનીપંડલ
ગોધાિાડા િગેરે ૧૯ ગામો સધી પહોંચી શક્યા.
પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રના સહયોગથી પણ સેિા પહોંચાિામાં આિી. કલ ૨૨ ક્રદિસમાં ૫૨૮ ગ્રામજનો
સધી પહોચ્છયા, કોઈ ગામમાં જરૂર પડી તો કૅમ્પ પણ લગાવ્યો અને લોકોને તપાસ્યા. લોકોન ં
ટેમ્પરે ચર તથા ઑશ્ક્સજન લેિલ માપી જરૂર પડયે યથાયોગ્ય સહયોગ કયો. લોકોને તપાસતા ૧૮
જેટલા વમત્રો કોરોના સંદભે શંકાશીલ લાગ્યા. જેથી આરોગ્ય કેન્દ્રના સહયોગથી રે વપડ ટેસ્ટ કરાવ્યા,
જેમાંથી ૧૨ વમત્રો પોબઝક્રટિ આિેલા. જેમને હોમ આઇસોલેશનમાં મ ૂકિામાં આવ્યા અને આરોગ્ય
કેન્દ્રના માગયદશયનથી આપણી ક્રકટ આપી. એક વમત્રને ઑશ્ક્સજન લેિલની મશ્કેલી થતા. જલારામ
હોશ્સ્પટલ, મેઘરજની સેિા મળી.
૧૨ ગામોમાં લોકો સાથે રહીને લોકસહયોગથી શાકભાજીનાં નાના- નાના મોડલ ઊભા કયાું છે . જેનાંથી
શાકભાજી સ્િાિલંબન તરફ લોકોને િાળિા પ્રયત્નો કયાય છે .
ૂ ોને સંપોવર્ત સજીિખેતી તરફ જાગૃવત અને સમજ ઊભી કરીને િળાંક આપિાન ં કાયય થય ં
૩૫ ખેડત
છે .
બે િર્યમાં ૯૩૮ ફળાઉ વ ૃક્ષો ઉછે યાું છે .
ૂ ો સાથે દર મક્રહને વનયવમત બેઠક થાય છે .
ખેડત
ૂ ો પશપાલકો સાથે વિચાર વિમશય
સ્થાવનક દે શી ગાયનાં સંિધયન માટે સતત મથામણ ચાલે છે . ખેડત
થાય છે .
ૂ ોને ત્યાં ૧૮ દે શી ગાય લાવ્યા છે , તેન ં પાલનપોર્ણ પદ્ધવતસર થાય તેની િાતો
બે િર્યમાં ખેડત
સતત લોકો સાથે કરિામાં આવ્યા છે .
ગૌમ ૂત્ર, ગોબરમાંથી ખેતીને ઉપયોગી અમ ૃતજળ, છાશામ ૃત, બીજામ ૃત, િગેરે જેવ ં અનભિજન્ય જ્ઞાન
આપીને પદ્ધવત વશખિી છે .
ૂ વમત્રોના ખેતરનાં શેઢા ઉપર ઔર્ધીય વ ૃક્ષો જેિાં કે લીલી ચા, ડમરો, ફુદીનો, પથ્થર પાન,
ખેડત
અદય ન સાદડ, સરગિો, ડોડી, ગળો. િગેરેન ં સંિધયન કરિામાં આિી રહ્ ં છે .
ૂ વમત્રો સાથે મળીને મ ૂલયિધયનન ં કાયય
મ ૂલયિધયન- હળદર, ચણા, મેથી, મરચા અને મગફળીન ં ખેડત
કરિામાં આિી રહ્ ં છે . જેમાં ચણા-મેથીન ં અથાણ,ં રાયડો અને મગફળીન ં તેલ, હળદર, મરચ ં,
સરગિો, લીલી ચા િગેરેનો પાઉડર તૈયાર કરીએ છીએ. તૈયાર કરે લી િસ્તન ં રાહત દરે સ્થાવનક
વશક્ષકો ખરીદી કરે છે .
પાંચ શેરી શાળા દ્વારા બાળકોમાં મ ૂલય વશક્ષણ આપિાન ં કાયય ચાલ છે .
ગામમાં અને બાજનાં ગામોનાં ૨૨ પાણીના કૂિા જે બંધ હાલતમાં હતા તેને ક્રરચાર્જ કરાિીને ધરતી
માતાને પાણી આપિાન ં કાયય થય ં.
૧૦ કક્રડયાઓને સાથે રાખીને બાયોગેસ વનમાયણ અને કક્રડયા તાલીમન ં આયોજન ઝરડા ગામમાં થય ં.
શ્રી વિિેકાનંદ ઉત્તર બવનયાદી વિદ્યાલય, ઝરડાં ખાતે સ્થાવનક લોકોના સહયોગથી રૂ. ૩ લાખ ફંડ
ઊભ કરીને સમારકામ શરૂ કરાવ્ય ં છે .
ૂ વમત્રોને ત્યાં ફુિારા પદ્ધવતથી કામ ચાલ ં કરાવ્ય ં છે .
ખેતીમાં પાણીની બચત થાય એ હેતથી ૫ ખેડત
દે શી ગાય અને બળદનાં સંિધયન માટે ૯ પક્રરિારોને વિવિધ દાતાની મદદથી દાન અપાવ્ય ં.
ગામમાં ૧૮ બાયોગૅસ તલાન્ટ બનાવ્યા છે . જે લોકો ખશીથી ચલાિે છે .
શૈલેશ ઝાટીયા (ગામ- ઘાણા, તા- સબીર, જજ- ડાંગ.)
સબીર તાલકાનાં અંતક્રરયાળ વિસ્તારમાં કોરોના મહામારીમાં ૨૦૦ પક્રરિારોને રાશન કીટ અને ઘણાં
ગામમાં આરોગ્ય ક્રકટનો સહયોગ કરિામાં આવ્યો.
ગામમાં ખેતી કરે છે તેિા દરે ક પક્રરિારને બે ક્રકલો બબયારણ આપિામાં આવ્ય ં .
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દરે ક પક્રરિારને આંબા કલમ આપિામાં આિી.
બાળકો વશક્ષણ લેતે થાય તે માટે ફબળયા શાળા શરૂ કરિામાં આિી, જેમાં ૨૫ બાળકો આિે છે .
શ્રી અબ્દલચાચા સાથે મળીને બાળકો માટે પાંચ ક્રદિસની વશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. જેમાં
રમત, પપેટ િગેરે પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિી.
યિાનોન ં મંડળ બાનાિીને ગામમાં વશક્ષણ િધે એિા પ્રયાસો કરિામાં આવ્યા.
બહેનોનાં મંડળ બનાિિાની પ્રક્રિયાની કામગીરી ચાલ છે .
પ્રાથવમક વશક્ષણ બાદ ૧૫ બાળકોને આગળ અભ્યાસ માટે વિવિધ છાત્રાલયમાં પ્રિેસ અપાિિામાં
આવ્યો છે .
સજીિ ખેતીના પ્રયોગોની કામગીરી ચાલ છે .
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ, પ્રયાસ સંસ્થા, માગરોળ તાલીમનાં ભાગે ત્રણ મક્રહના વિવિધ પદ્ધવતથી ખેતી,
લોકવશક્ષણ, બાળવશક્ષણ, પ્રકૃવત અને સંસ્કૃવતના સમન્િયથી કામ કરિાન ં શીખિા મળ્ય ં.
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટને ત્યાં શીખેલ ખાતર અને ખેતીની વિવિધ પદ્ધવત ગામમાં શરૂ કરી છે . લોકોને આ
પદ્ધવત વિશે સમજ આપિામાં આિી રહી છે .
દે શી બબયારણ બૅન્ક બનાિિાન ં આયોજન ચાલી રહ્ ં છે .

(૧૦) આવશર્ અમીન (ગામ- ગાધીન ં ગામ લણીયા, તા- ભજ, જજ- કચ્છ.)
ગામનાં બાળકોનાં વશક્ષણ અને વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ દ્વારા બાળકોને વશક્ષણ આપિાનો ઘરશાળા દ્વારા પ્રયાસ
કરિામાં આિી રહ્યો છે .
બાળકોને િાતાય કહેિાન ં વનયવમત ચાલ છે . આ િાતાયન ં એક પસ્તક પણ પ્રકાવશત થઈ રહ્ ં છે .
વશક્ષકો સાથે સતત સંપકય રાખીને બાળવશક્ષણમાં નિા પ્રયોગો કરિાન ં વિચારી રહ્યા છીએ.
ગામના યિાનો અને બાળકોને સાથે રાખીને સાબ બનાિિાન ં લાકડાંન ં મશીન બનાવ્ય ં છે . જેનો પ્રોજેક્ટ
વિદ્યાપીઠમાં એસ.એસ.આઈ.પી માં પાસ થયો છે . હાલ તેના પર સંશોધન ચાલ છે .
રોજગાર માટે બહેનોમાં ભરતકામ અને યિાનોમાં સથારી કામ માટે વિવિધ ચચાય ચાલી રહી છે .
આરોગ્ય સંરક્ષણ માટે સતત લોકો સાથે ચચાયઓ કરિામાં આિે છે .
વિવિધ દાતાનાં સહયોગથી કોરોના સમયમાં ૫૦ પક્રરિારને રાશન ક્રકટ આપિાન ં કાયય કરિામાં આવ્ય ં
છે .
આરોગ્ય ક્રકટ આપિાન ં કાયય કરિામાં આવ્ય ં છે .
ગામમાં વ ૃક્ષારોપણન ં કાયય સરસ થય ં છે .

 હદનેશ કાંજીયાં(ગામ- મંગળપર. તા- િળિદ. જજ- મોરબી.)
- ચાલ િર્ે ગ્રામવશલપી તરીકે પસંદગી કરિામાં આિી છે .
 સાદરામાં બે ક્રદિસની તાલીમ આતયા બાદ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ, પ્રયાસ, માંગરોળ, જજ. નમયદામાં ત્રણ
મક્રહના માટે તાલીમના ભાગરૂપે ગયા.
 સાક્રહત્ય િાંચન માટે પ્રકાશની પગદં ડી, મારં ગામડ,ં સમ ૂહજીિનનો આચાર, રચનાત્મક કાયયિમો,
મંગળપ્રભાત િગેરે પસ્તકો આતયાં છે . જેની સાક્રહત્ય સમીક્ષા લેબખતમાં કરિામાં આિશે.
 હાલ ગામમાં લોકસંપકય ચાલ છે .
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ે રી એકમ (IQAC)
આંતહરક ગણિત્તા બાંિધ
૧.

ે રી એકમ (IQAC)ના સભ્યોની યાદી :
આંતહરક ગણિત્તા બાંિધ
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

1

પ્રા. અનાવમક શાહ

કલનાયકશ્રી

2

પ્રા. અવશ્વન જાની

સભ્યશ્રી, IQAC

3

પ્રા. ભદ્રાય િચ્છછરાજાની

સભ્યશ્રી, IQAC

4

શ્રી મનોજ વમશ્રા

સભ્યશ્રી, IQAC

5

પ્રા. ભરત જોશી

ઇ. કલસબચિશ્રી

6

પ્રા. જગદીશચંદ્ર ગોઠી

સભ્યશ્રી, IQAC

7

પ્રા. જીગ્નેશ પટેલ

સભ્યશ્રી, IQAC

8

પ્રા. લોકેશ જૈન

સભ્યશ્રી, IQAC

9

પ્રા. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

સંયોજકશ્રી, IQAC (તા. ૧૧-૦૬-૨૦૨૦ સધી)
સભ્યશ્રી, IQAC

10
૨.

પ્રા. વનવમર્ા શક્લ

સંયોજકશ્રી, IQAC (તા. ૧૨-૦૬-૨૦૨૦થી)

િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માક્રહતી :
ે રી એકમ(IQAC)ની
તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ અને તા. 0૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.

૩.

મધ્યપ્રદે શશ્સ્થત Research Foundation of Indiaએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સક્રહત અન્ય સંસ્થાઓના
સહયોગથી તા: ૦૬-૦૭-૨૦૨૦થી તા. ૧૩-૦૭-૨૦૨૦ દરમ્યાન આયોજજત િેબબનારમાં ગ ૂજરાત
ે રી એકમે (IQAC) જિાબદારી સ્િીકારી અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ તરફથી આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
વિદ્યાપીઠના ૪૦ જેટલા શૈક્ષબણક તેમ જ બબનશૈક્ષબણક સેિકોને આ કાયયશાળામાં ભાગીદારી માટે ટેકો પ ૂરો
પાડયો.

૪.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા
તા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦થી તા. ૧૧-૦૮-૨૦૨૦ દરમ્યાન આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ પક્રરસરના અધ્યાપકો માટે NAACના સધારે લા નિા માપદં ડ અંગેન ં
માગયદશયન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.

૫.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા તા. ૨૭-૦૮-૨૦૨૦થી તા. ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ દરવમયાન
આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
NAACના નિા સધારે લા માપદં ડ માટેનો રાટરીય સ્તરનો િેબબનાર યોજિામાં આવ્યો હતો, જેમાં ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ અને અન્ય યવનિવસિટીના અધ્યાપકો તેમ જ બબનશૈક્ષબણક સેિકોએ હોંશભેર ભાગ લીધો હતો.

૬.

તા. ૧૯-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ ‘ગ્રામજીિન’ અને ‘ગ્રામસ્િાિલંબન’ વિર્ય પર બેઠક યોજિામાં આિી હતી.

૭.

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ગાંધીજયંતી વનવમત્તે આદરણીય કલપવત સશ્રી ઇલા ભટ્ટના અધ્યક્ષસ્થાને
‘ગામ તેમજ કટંબન ં અન્ન-સ્િાિલંબન’ વિર્ય પર િેબબનાર યોજિામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાથીઓ તેમ જ
વિદ્યાપીઠના અન્ય સેિકો પાસેથી ગ ૂગલ ફોમય દ્વારા મેળિેલી માક્રહતીન ં વિશ્લેર્ણ સંયોજક, IQACએ રજૂ
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કય.ું આ વિશ્લેર્ણના સંદભે આદરણીય કલપવત સશ્રી ઇલા ભટ્ટે અન્ન-સ્િાિલંબન સંદભે માગયદશયન
આતય.ં આ કાયયિમ યટય ૂબ પર https://youtu.be/xXRtrLdpQCs જોિા મળી શકે છે .
૮.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનાં સો િર્ય પ ૂરા થિાના અિસરે એકમ દ્વારા તા. ૧૮-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ શતાબ્દી
મહોત્સિન ં ઓનલાઇન આયોજન કરાય.ં વિવિધ કાયયિમોની સાથે શતાબ્દીનો મખ્ય કાયયિમ જાણીતા
ગાંધીવિચારક શ્રી ગોપાલકૃટણ ગાંધીના અવતવથપદે તેમ જ આદરણીય કલપવત સશ્રી ઇલા ભટ્ટના અધ્યક્ષ
સ્થાને પ્રસંગોબચત ઉદબોધન કરાયાં. આ કાયયિમ યટય ૂબ પર https://youtu.be/eYYpXkoHF8c જોિા
મળી શકે છે .

૯.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૧૦૧૦ વિદ્યાથીઓ, ૯૨ અધ્યાપકો, ૧૩ અધ્યક્ષો તેમ જ 3 તકવનકી મદદનીશ
પાસેથી તા. ૦૭-૧૨-૨૦૨૦થી તા. ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ દરમ્યાન ‘ઑનલાઇન વશક્ષણ અંગેના અનભિો’ વિશે
પ્રવતભાિ-પત્રક ભરાિિામાં આવ્યાં હતાં.

૧૦.

એકમ દ્વારા Deemed to be University Monitoring Portal (DTBUMP) પર શૈક્ષબણક િર્ય ૨૦૧૯-૨૦
માટેની માક્રહતી ભરિામાં આિી.

૧૧.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની National Institutional Ranking Framework (NIRF) – ૨૦૨૧ પ્રવતયોબગતા માટેની
નોંધણી અને તે માટેની માક્રહતી એકમ દ્વારા NIRF-2021ના પોટય લ પર ઓનલાઇન ભરિામાં આિી.

૧૨.

ે રી અહેિાલ ભરિામાં આવ્યાં તેમ
શૈક્ષબણક િર્ય ૨૦૧૫-૧૬થી ૨૦૧૯-૨૦ માટેના િાવર્િક ગણિત્તા બાંહધ
જ તેમાં સ ૂબચત ફેરફારો કરિામાં આવ્યા.

૧૩.

વિશ્વવિદ્યાલય અનદાન આયોગ દ્વારા મોકલિામાં આિતા પત્રોને તેના સંબવં ધત ગંતવ્ય સ્થાને સમયસર
પહોંચાડિાની જિાબદારી IQACએ સચાર વ્યિસ્થા કરી છે .

૧૪.

આદરણીય કલનાયકશ્રી તેમ જ માનનીય કલસબચિશ્રી દ્વારા સમયાંતરે કરિામાં આિતાં સ ૂચનોને
કાયાયશ્ન્િત કરિામાં આિે છે .
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અનસ ૂચચત જાવત/અનસ ૂચચત જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)
૧.

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

૭.
૮.
૯.
૧૦.

૨.

એસ.સી.એસ.ટી. સેલના સભ્યોની યાદી :

સભ્યન ં નામ

પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહ, કલનાયકશ્રી
ડૉ. મહેશભાઈ ગામીત, લાયઝન ઓક્રફસર
ડૉ. મ ંજાલભાઈ ભીમડાદકર, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, ઇવતહાસ અને સંસ્કૃવત વિભાગ,
સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, અમદાિાદ
ડૉ. આનંદીબહેન પટે લ, વિભાગીય અધ્યક્ષ, સમાજકાયય વિભાગ, વ્યાિસાવયક અભ્યાસિમ
વિદ્યાશાખા, અમદાિાદ
ડૉ. રામગોપાલવસિંગ, વિભાગીય અધ્યક્ષ, ક્રહન્દી વિભાગ, ભાર્ાઓ અને સાક્રહત્ય વિદ્યાશાખા,
અમદાિાદ
ડૉ. બગરધરલાલ પટે લ, વિભાગીય અધ્યક્ષ, સમાજમાનિશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર, સામાજજક વિજ્ઞાન
વિદ્યાશાખા, અમદાિાદ (મખ્ય ગહૃ પવત)
ડૉ. મંજલાબહેન ડાભી, સહ-પ્રાધ્યાપક, ગ્રામઅથયશાસ્ત્ર વિભાગ, સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ડૉ. કનભાઈ િસાિા, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગજરાતી વિભાગ, ભાર્ાઓ અને સાક્રહત્ય વિદ્યાશાખા
કલસબચિશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર, રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન વિદ્યાથીઓની યાદી :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

કલ
વિદ્યાથીઓ

એસ.સી.

એસ.ટી.

બક્ષીપંચ

EWS

૧
૨
૩
૪
૫

૩.

િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માક્રહતી :
તા.

૧૬-૦૨-૨૦૨૧ દરમ્યાન એસ.સી./એસ.ટી. સેલની બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.
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પ્રમખ
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
મંત્રી
વનમંવત્રત
જનરલ

મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકિા માટે ન ં સેલ)
૧.

સંચક્ષતત માહિતી :

૨.

મહિલા વિકાસ એકમ સેલના સભ્યોની યાદી :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે તા. ૧૯-૧૨-૨૦૧૪ના રોજ જાહેરનામ ં બહાર પાડીને મક્રહલાઓ ઉપર થતી
જાતીય સતામણી રોકિા માટેના સેલની રચના કરી છે . જેને “મક્રહલા વિકાસ એકમ” નામ
આપિામાં આવ્ય ં છે . તેનાં બંધારણ મજબ આ એકમ બે રીતે કામ કરે છે . એક, જાતીય
સતામણી અંગેની કોઈ પણ ફક્રરયાદ આિે તો તે ફક્રરયાદ લઈ, તપાસ કરી, તેન ં વનિારણ
કરિા/વશક્ષાત્મક પગલાં લેિા કલનાયકશ્રીને ભલામણ કરિી. બીજ,ં મક્રહલાઓ માટે વિકાસલક્ષી
તથા જાગૃવત માટેનાં કાયો કરિાં.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

૩.

નામ

સશ્રી આયશાબહેન પટેલ
સશ્રી મંદાબહેન પરીખ
ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ
સશ્રી વમત્તલબહેન પટેલ
ડૉ. શીતલબહેન રાિત
ડૉ. અમીર્ા શાહ
ડૉ. જગદીશ સાિબલયા

િોદ્દો

પ્રમખ, રસ્ટીશ્રી
રસ્ટી સભ્ય
નોડલ ઑક્રફસર, મ.દે .સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ
સભ્ય
સભ્ય, વશક્ષણ વિભાગ, અમદાિાદ
સભ્ય, ગ્રામવ્યિસ્થાપન વિભાગ, રાંધેજા
સભ્ય, શારીક્રરક વશક્ષણ રમતગમત વિજ્ઞાન વિભાગ, સાદરા

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માહિતી :
- તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ રોજ અમદાિાદ પક્રરસર ખાતે ઑનલાઈન બેઠકન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં હત ં.

૪.

અન્ય પ્રવ ૃવત્ત :
(૧)

તા. 8 માચય, ૨૦૨૧ના રોજ અમદાિાદ પક્રરસર ખાતે ઉપાસના દરમ્યાન આંતરરાટરીય ક્રદિસ
વનવમત્તે આઠ વિદ્યાથીઓએ િક્તવ્ય આતય ં હત ં. આ કાયયિમન સંચાલન ડો. મંજલાબહેન ડાભીએ
કયું હત ં .

(૨)

તા. 8 માચય, ૨૦૨૧ના રોજ આંતરરાટરીય મક્રહલા ક્રદિસ વનવમત્તે શ્રી વમત્તલબહેન પટેલ, િનસ્ટોપ
સેન્ટર, અમદાિાદે મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના વિદ્યાથીઓને મક્રહલા
અવધકારો, મક્રહલાઓની સમસ્યા તથા િન સ્ટોપ સેન્ટર અંગે માક્રહતી આપી હતી. આ કાયયિમન
સંચાલન ડો. દાવમનીબહેન શાહે કયું હત ં .

(૩)

તા. ૧૦ માચય, ૨૦૨૧ના રોજ ACP સશ્રી વમવનબહેન જોસેફ દ્વારા મક્રહલાઓની સરક્ષા : જરૂક્રરયાત
અને કેિી રીતે ? વિર્ય પર િક્તવ્ય આતય ં હત ં. જેન ં સંચાલન ડો. દાવમનીબહેને કયું હત ં .

(૪)

રાંધેજા ખાતે તા. 10 માચય, ૨૦૨૧ના રોજ િકત ૃત્િ સ્પધાય,પોસ્ટર સ્પધાય તથા પ્રેઝન્ટેશન અને
નારીપ્રધાન ગીતોની પ્રસ્તવત િગેરે કાયયિમોન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. તેન ં સંચાલન
સશ્રી અમીર્ાબહેન શાહે કયું હત ં .

(૫)

સાદરા પક્રરસર ખાતે શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમતવિજ્ઞાન વિભાગ, સાદરા ખાતે મક્રહલા
સશશ્ક્તકરણ વિર્ય પર ચચાય ગોઠિિામાં આિી હતી. તેન ં આયોજન શ્રી જગદીશભાઈ
સાિબલયા દ્વારા કરિામાં આવ્ય ં હત ં.
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૧.

સંચક્ષતત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના સમયથી જ પ્રકાશનની પ્રવ ૃવત્ત એક મહત્િની પ્રવ ૃવત્ત રહી છે . પ્રકાશન
માટે મળે લા વિવિધ દાન તેમજ ય.જી.સી. તરફથી સંશોધન પ્રકાશન માટે મળતા અનદાનમાંથી ચાલ
સાલે નીચે મજબનાં પસ્તકોન ં પ્રકાશન કરિામાં આવ્ય ં છે .

૨.

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન થયેલાં પસ્તકોના પ્રકાશનની વિગત :
ક્રમ

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત (રૂ.)

૧.

Religious and Cultural Aspects

By VERRIER ELWIN

૫૦/-

૨.

મવનજજનવિજયજી

સંકલન : ડૉ. શોભના શાહ

૭૦/-

૩.

ગાંધીજી અને ઉમાશંકર જોશીની

નીવતન ઢાઢોદરા

૫૦/-

ઉચ્છચવશક્ષણવિર્યક ક્રફલસ ૂફી

ભરત જોશી (પાથય મહાબાહ)

જ્ઞાનપીઠ અને ગજરાતી સર્જકો

સંપાદકો : ધ્િવનલ પારે ખ,

૪.

૩૧૦/-

અમરે ન્દ્ર પાંડ,ે જજતેન્દ્ર ઢેબક્રરયા

૩.

૫.

આક્રદિાસી ગૅઝેક્રટયર

૬.

Lok Gnanpith for Yuva

૧૦૦/-

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન પનમષરણ થયેલાં પસ્તકોની વિગત :
ક્રમ

૪.

Chittranjan

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત રૂ.

૧.

પ્રકૃવત, સંસ્કૃવત અને માનિ

મગનભાઈ પ્રભદાસ દે સાઈ

૧૦૦/-

૨.

અિંતીનાં પરાિમો

સંપાદક : મકલભાઈ કલાથી

૬૫/-

૩.

શીલ અને સદાચાર

સંપાદક : મકલભાઈ કલાથી

૭૫/-

૪.

ગજરાતીમાં વિરાનબચહ્નનો

મોહનભાઈ પટેલ, ચંદ્રકાન્ત શેઠ

૧૯૫/-

૫.

આક્રદિાસી વિકાસ દશયન

વિદ્યત જોર્ી

૨૮૦/-

િસ્તપ્રતો/વનબંધોને લેખકો પોતાની રીતે પ્રકાવશત કરે તે માટે સંમવત આપિામાં આિેલાં
પસ્તકોની માહિતી : --
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પસ્તક ભંડાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ૨૦૦૬માં શરૂ કરિામાં આિેલ પસ્તક ભંડારનો હેત નફો કરિાનો નહીં પરં ત
ગાંધીજીના આદશો, વિચારો, વસદ્ધાંતોને મહત્તમ લોકો સધી પહોંચાડિાનો તથા સારા માનિ-ઘડતર માટેનો છે .
પસ્તક ભંડાર દ્વારા ગાંધીજીના વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર અથે ગાંધીસાક્રહત્યને લોકો સધી પહોંચાડિા માટે વિવિધ
પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરિામાં આિે છે . પસ્તક ભંડાર દ્વારા િર્ય ૨૦૨૦-૨૧માં હાથ ધરિામાં આિેલી પ્રવ ૃવત્તઓ નીચે
મજબ છે :(૧)

િર્ય દરમ્યાન સરકાર દ્વારા લેિામાં આિતી ક્રહન્દી પરીક્ષાનાં પાઠયપસ્તકોન ં અંદાજજત રૂા. ૧,૨૬,૧૯૦/ન ં િેચાણ થયેલ.

(૨)

ગાંધીવિચાર માટે લેિામાં આિતી પરીક્ષા માટે પણ ગાંધીજીની આત્મકથા, ગાંધીગંગા, ગાંધીબાપ
િગેરે પસ્તકોન ં અંદાજજત રૂા. ૧૦,૦૪૫/-ન ં િેચાણ થયેલ છે .
ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન વશટટ િાંચન પરીક્ષાઓ માટેનાં, િાચનમાળા-૧, િાચનમાળા-૨ અને
સરસ્િતીચંદ્ર પસ્તકોન ં િેચાણ પણ અંદાજજત રૂ. ૩૫,૨૯૦/-ન ં થયેલ.

(૩)

આ ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન પસ્તક ભંડાર દ્વારા કલ રૂ. ૭૯,૬૫૦/- ના પેટી રેં ક્રટયાન ં િેચાણ કરિામાં
આિેલ છે .

(૪)

પસ્તક ભંડાર દ્વારા ફૂલસ્કેપ ચોપડાઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા જ વિદ્યાથીઓને રાહતદરે મળે
તે હેતથી છપાિિામાં આિેલ છે , તેન ં પણ રૂ. ૪૦,૧૬૯/- ન ં િેચાણ થયેલ છે .

(૫)

નિા પ્રકાવશત થયેલ સાથય ગ ૂજરાતી જોડણીકોશન ં રૂ. ૫૨,૮૦૦/- ન ં િેચાણ થયેલ છે .
એવપ્રલ ૨૦૨૦થી માચય ૨૦૨૧ સધીમાં પસ્તક ભંડાર દ્વારા અંદાજજત રૂ. ૪,૯૪,૯૨૭/-નાં પસ્તકોન ં િેચાણ

કરિામાં આિેલ છે .
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મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો
છાત્રાલય જીિન

એ વિદ્યાકીય પ્રવ ૃવત્તઓન ં એક મહત્િન ં અંગ છે . સ્નાતક, અનસ્નાતક તથા તમામ

વનયવમત અભ્યાસિમોમાં છાત્રાલય જીિનને વશસ્ત અને સમ ૂહજીિનનો એક મહત્િનો ભાગ ગણીને આિશ્યક
બનાિિામાં આવ્ય ં છે . ઉચ્છચ વશક્ષણ આપતાં ત્રણેય પક્રરસરોમાં આિેલ છાત્રાલયોની વિવિધ માક્રહતી નીચે મજબ
છે :
૧.
ક્રમ

૧.

છાત્રાલયની ક્ષમતા અને પ્રિેશ અંગે ની વિગત :
છાત્રાલય
િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ પ્રિેશ
છાત્રાલય
સંખ્યા
ની ક્ષમતા અનસ ૂચચત અનસ ૂચચત ઓ.બી. અન્ય
કલ
જાવત
જનજાવત
સી.
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ
૨૨૫
૧૯
૭૬
૪૩
૧૭
૧૫૫

૨.

વશક્ષણ છાત્રાલય

૧૦૦

૦૯

૩૭

૨૨

૧૧

૭૯

૩.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ

૪૮૫

૩૦

૧૯૪

૫૯

૩૭

૩૪૭

૪.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ કમાર છાત્રાલય,
સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ, કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કમાર છાત્રાલય, સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૨૦૦

૧૩

૪૫

૧૦૧

૧૦

૧૬૯

૮૦

૧૨

૭૩

૩૪

૦૬

૧૨૫

૨૨૦

૦૩

૦૩

૧૬

૦૭

૨૯

૪૬

૦૧

૦૧

-

૦૪

કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૨૦૦

૧૩

૪૬

૫૯

૧૧

૫.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૨.

૧૨૯

ગૃિપવત/ગૃિમાતાની વિગત :

ક્રમ
૧.

છાત્રાલયન ં નામ
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

૨.

અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

૩.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ

૪.
૫.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ
મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર છાત્રાલય,
સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમતમગત વિભાગ,
કમાર છાત્રાલય, સાદરા

૬.

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ
ડૉ. બગરધરભાઈ ટી. પટેલ,
પ્રાધ્યાપક, મ.દે . સમાજસેિા
સંકલ, અમદાિાદ
ડૉ.
મનોજભાઈ
પરમાર,
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મ.દે .
સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ
ડૉ.
આનંદીબહેન
પટેલ,
પ્રાધ્યાપક, મ.દે . સમાજસેિા
સંકલ, અમદાિાદ
ડૉ. રીટાબહેન કે. પટેલ
શ્રી મોહનભાઈ િી. પટેલ

અભ્યાસ
એમ.એ.,
એમ.ક્રફલ.,
પીએચ.ડી.

શ્રી ભરતભાઈ એસ. પટેલ

એમ. ક્રફલ.
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એમ.એસ.ડબલય ૂ,
એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.
પીએચ.ડી.
પીએચ.ડી.
એમ. ક્રફલ.

ક્રમ
૭.
૩.
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયન ં નામ
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ
શ્રી હંસાબહેન ચૌધરી

વનયત સેિકોની યાદી:
છાત્રાલયન ં નામ
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

સેિકન ં નામ
શ્રી નટરિરસંગ ડાભી

૨.

,,

શ્રી જયેશકમાર િાઘેલા

૩.

,,

શ્રી મકેશભાઈ ગોહેલ

૪.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ

૫.

ડૉ. શોભનાબહેન શાહ

,,

શ્રી રમીલાબહેન પટેલ

૬.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ

ડૉ. સંદીપબગક્રર ગોસ્િામી

૭.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
,,

શ્રી જયેશકમાર રાિલ

૮.
૯.
૧૦.

૧૩.

શારીક્રરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કમાર છાત્રાલય, સાદરા
કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૧૪.

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૧૧.
૧૨.

૪.

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

િોદ્દો
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા

શ્રી િસંતીબહેન પરમાર
શ્રી શ્સ્મતાબહેન ગામીત
શ્રી સ ૂયાયબહેન ભગોરા

શ્રી જીગ્નેશભાઈ પટેલ
શ્રી જનકરાય પટેલ

અભ્યાસ
એમ.એ., બી.એડટ .,
એમ.ક્રફલ.
અભ્યાસ
બી.એ., બી.પી.એડટ .
એમ.ક્રફલ., બી.એડટ .
એમ.એ., એમ.એડટ .
પીએચ.ડી.
એમ.કોમ., બી.એડટ .
એમ.એ., બી.એડટ .,
પીએચ.ડી.
એમ.એ.
એમ.એ., બી.એડટ .
બી.એ., બી.એડટ .,
એમ. એડટ .
એમ.એ., બી.એડટ .
બી.આ.એસ.,
બી.એડટ .
બી.સી.એ.
એમ.એ.,બી.પી.એડટ
., બી.એડટ .

છાત્રાલયની વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓની વિગત :
૪.૧

પ્રિાસની વિગત : કોરોનાના કારણે વિદ્યાથીઓ િાજર ન િોિાથી પ્રિાસન ં આયોજન થય ં નથી.

૪.૨

છાત્રાલયમાં તજજ્ઞ/મિેમાનના વ્યાખ્યાનની વિગત :

છાત્રાલયન ં નામ
અનસ્નાતક
છાત્રાલય,
અમદાિાદ
,,
,,
,,

તજ્જ્ઞન ં નામ
ઑનલાઈન િેબબનાર

વિર્ય
ગાંધીવિચાર સંગોટઠી

તારીખ
૨૨-૦૬-૨૦૨૦થી
૨૬-૦૬-૨૦૨૦

ઑનલાઈન િેબબનાર
ઑનલાઈન િેબબનાર
શ્રી કવપલકમાર શાહ

૦૯-૦૮-૨૦૨૦
૨૯-૧૧-૨૦૨૦
૨૨-૦૧-૨૦૨૧

કન્યા છાત્રાલય,
અમદાિાદ
વશક્ષણ છાત્રાલય

-

બા-બાપ ૧૫૦
સરદાર પટેલને અન્યાય
છાત્રાલય ફરજજયાત કે
મરજજયાત
-

-

-

-
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-

ક્રમ
૭.

૮.

છાત્રાલયન ં નામ
મ. દે . ગ્રામસેિા
સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
તથા
કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
,,

૯.

,,

,,

૧૦.

,,

,,

૧૧.

,,

ડૉ. નયનેશકમાર િસાિા

૧૨.

,,

,,

૧૩.

શારીક્રરક વશક્ષણ
કમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
કમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
કમાર છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,
કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા

૧૪.

૧૫.
૧૬.
૧૭.

૪.૩
ક્રમ

૧.

તજ્જ્ઞન ં નામ
શ્રી રમેશભાઈ મ. પટેલ

,,

-

તારીખ

સમ ૂહજીિન અને ખાદી વિશે

૧૨-૦૧-૨૦૨૧

છાત્રાલયમાં સમ ૂહભોજન
કરતી િખતે ધ્યાનમાં
રાખિાની બાબતો
કોરોનાથી ગભરાયા વિના
સાિચેતી રાખિાની
બાબતોની જાણકારી
વિદ્યાપીઠની આચારસંક્રહતા
વિશે જાણકારી
કોવિડ-૧૯ વિશે સાિચેતી
રાખિાની બાબતો વિશે

૨૫-૦૧-૨૦૨૧

આરોગ્યસેત એપ મોબાઇલમાં
ડાઉનલોડ કરિાની જાણકારી
તથા કોરોનાથી બચિા માટે ન ં
માગયદશયન

૦૫-૦૨-૨૦૨૧
૧૩-૦૨-૨૦૨૧
૨૮-૦૧-૨૦૨૧
૦૬-૦૨-૨૦૨૧

-

-

-

-

ડૉ. રમેશભાઈ પટેિ

વ્યસનથી થત ં નકસાન

૨૫-૦૨-૨૦૨૧

શ્રી ગીતાબહેન વ્યાસકર
-

કોરોના વિશે માગયદશયન
-

૨૫-૦૨-૨૦૨૧
-

છાત્રાલયમાં યોજાયેલ વિવિધ કાયષક્રમો/ઉત્સિોની વિગત :
છાત્રાલયન ં નામ

અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

૨.

,,

૩.

,,

૪.

વિર્ય

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ

૫.

,,

૬.

,,

કાયયિમ/ઉત્સિની વિગત

૭૨ વિદ્યાથીઓના કોરોના ટેસ્ટ
કરાવ્યા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપનાક્રદન
વનવમત્તે િાંચન
પ ૂિય કલપવતશ્રી આ. નારાયણભાઈ
દે સાઈ જન્મજયંતી વનવમત્તે કાંતણ
કાયયિમ
શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈની
જન્મજયંતી વનવમત્તે અભયઘાટ,
સાબરતી ખાતે શ્રદ્ધાસમન કાયયિમ
મક્રહલાક્રદન વનવમત્તે મક્રહલાને
લગતા ગીતોઅને સ્ત્રી સશશ્ક્તકરણ
પર વ્યાખ્યાન
હોળી વનવમત્તે હોળીના ગીતો અને
તહેિારની ઉજિણી
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તારીખ

૧૪-૦૯-૨૦૨૦
૧૮-૧૦-૨૦૨૦
૨૪-૧૧-૨૦૨૦
૨૮-૦૨-૨૦૨૧
૦૮-૦૩-૨૦૨૧
૨૯-૦૩-૨૦૨૧

ક્રમ

૭.
૮.

૯.

૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

૪.

છાત્રાલયન ં નામ

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા

,,

શારીક્રરક વશક્ષણ કમાર/કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ, કમાર/
કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

કાયયિમ/ઉત્સિની વિગત

તારીખ

ભારતની આઝાદીના અમ ૃત
મહોત્સિ પ્રસંગે સાબરમતી
આશ્રમમાં િડાપ્રધાન દ્વારા
યોજાયેલ દાંડીયાત્રાના કાયયિમાં
વિદ્યાથી ભાઈઓ-બહેનોએ ભાગ
લીધો
ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર દ્વારા
આયોજજત ‘પયાયિરણ બચાિો,
તલાન્સ્ટકમક્ત પયાયિરણ’ વિર્યના
સેવમનારમાં વિદ્યાથી ભાઈઓબહેનો તથા સેિકવમત્રો મળીને કલ
૨૩૦ હાજર રહ્યા
-

૧૨-૦૩-૨૦૨૧

-

રાટરીય તહેિારોની ઉજિણી

ગીર ફાઉન્ડેશન કાયયિમ

-

૧૨-૦૨-૨૦૨૧

-

૧૭-૦૩-૨૦૨૧

,,

છાત્રાલયની અન્ય વિવશષ્ટ્ટ પ્રવ ૃવત્તઓની વિગત :

અનસ્નાતક છાત્રાલય :
(૧)
૩૫ છોડન ં વ ૃક્ષારોપણ કરિામાં આવ્ય ં.
(૨)
સોલર પેન્લની સફાઈ તથા ધાબા સફાઈ
(૩)
સંસ્થા દ્વારા આયોજજત ઑલાઈન કાયયિમોમાં સહભાગી.
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)
(૨)
(૩)

તા. ૦૩-૦૪-૨૦૨૦ના રોજ કોવિડ અંતગયત સેિકોને કીટન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૦૯-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી તેમજ બા-બાપ ૧૫૦ અંતગયત ‘ખાદી આજ ભી પ્રસ્તત
હૈ’ િેબબનારમાં ભાગ લીધો.
તા. ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ પ ૂિય કલપવતશ્રી આ. નારાયણભાઈ દે સાઈની જન્મજયંતી વનવમત્તે કાંતણ કય.ું

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)

કોરોના કાળમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદ પક્રરસરમાં રહેતા સેિકો માટે કક્રરયાણાની કીટ બનાિિામાં
મદદ

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
(૨)

કોરોનાના સમયમાં છાત્રાલયની ઓરડીઓ, ભોજનાલય તથા વિદ્યાથીઓના સંડાસ-બાથરૂમમાં સેનેટેરાઈઝ
કરિાની કામગીરી કરિામાં આિી.
છાત્રાલય આગળ આિેલ િડના વ ૃક્ષનાં રક્ષણ માટે સંયોજકશ્રીના માગયદશયન હેઠળ વિદ્યાથીઓની મહેનતથી
ઇંટા તથા વસમેન્ટથી પાકો ઓટલો બનાિિાની કામગીરી કરિામાં આિી.

શારીહરક વશક્ષણ કમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
તા. ૧૫-૦૬-૨૦૨૦થી તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ દરમ્યાન કોરોના મહામારીના કારણે વિદ્યાથીઓ ન હોિાથી
રસોડાના સેિકો પાસે છાત્રાલય, મેદાન, પાણીની ટાંકીઓની સાફસફાઈ, પક્રરસરમાં સફાઈ કરાિી તેમજ
રસોડાના સેિકો સાથે રહીને બટાટાન ં િાિેતર કરાિિામાં આવ્ય ં.
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(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)
(૧૦)

તા. ૦૬-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ કન્યા તથા કમાર છાત્રાલયમાં ઉધઈની દિાનો છંટકાિ કરી સફાઈ કરાિિામાં
આિી.
તા. ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ બી.પી.ઈ.એસ. સત્ર-૧ના વિદ્યાથીઓ સાથે શ્રી ભરતભાઈ પટેલ,
ડૉ. અરવિિંદભાઈ ડગ
ં રે બચયા, ડૉ. બાદી તેમજ સ ૂયાયબહેન ભગોરા દ્વારા કોવિડ-૧૯ની ગાઈડલાઈન મજબ
વિદ્યાથીઓ સાથે િેબબનારન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ શારીક્રરક વશક્ષણના ભોજનાલય, રસોડં તથા કોઠાર રૂમ િગેરે જગ્યાએ ઉધઈની
દિાનો છંટકાિ કરિામાં આવ્યો.
તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ ગાંધીવનિાયણ ક્રદન વનવમત્તે સાદરા ગામમાં સિારે પ્રભાતફેરી તેમજ પ્રાથયનામાં
સેિકો સાથે કાંતણ અને ગીત-ગજ
ં નનો કાયયિમ કરિામાં આવ્યો.
તા.
૦૧-૦૨-૨૦૨૧ના
રોજ
શારીક્રરક
વશક્ષણના
ઉપાસનાખંડમાં આદરણીય
કલનાયકશ્રી
ડૉ. અનાવમકભાઈ શાહ દ્વારા ત્રણેય પક્રરસરના સેિકો સાથે બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ એમ.પી.એડટ . સત્ર-૨-૪ અને બી.પી.ઈ.એસ. સત્ર-૪-૬ના વિદ્યાથીઓને કોવિડ૧૯ની ગાઈડલાઈન મજબ છાત્રાલયમાં પ્રિેશ આપિામાં આવ્યો.
તા. ૧૨-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ તમામ વિદ્યાથીઓને રસોડોમાથી આયિેક્રદક ઉકાળો આપિામાં આવ્યો.
સાયં પ્રાથયનામાં શારીક્રરક વશક્ષણ શાખાના ડીનશ્રી ડૉ. જગદીશચંદ્ર સાિબલયા દ્વારા કમાર તથા કન્યા
છાત્રાલયના વિદ્યાથીઓ તથા વિદ્યાવથિનીઓને સામ ૂક્રહક રીતે કોવિડ-૧૯ને લગતી બાબતો સાથે છાત્રાલયમાં
કેિી રીતે રહેવ ં તે અંગેન ં માગયદશયન આપિામાં આવ્ય ં.
મેક્રડકલ ઑક્રફસર ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા દ્વારા સાયં પ્રાથયનામાં કોવિડ-૧૯ની ગાઈડલાઈન મજબ કઈ રીતે
સાિચેતી રાખિી તે અંગેની સમજ આપિામાં આિી.

સ ૂક્ષ્મજીિાણ કન્યા/કમાર છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
લોકડાઉન દરમ્યાન રસોડામાં િધેલ કક્રરયાણાની સામગ્રીમાંથી ૨૪ વ્યશ્ક્તઓને કીટન ં વિતરણ કરિામાં
આવ્ય ં.
(૨)
છાત્રાલય તથા પક્રરસર પર ઉધઈની દિાનો છંટકાિ કરિામાં આવ્યો.
(૩)
રસોડાના સેિકોની સાથે રહી છાત્રાલયોની તથા પક્રરસરની સફાઈ, પાણીની ટાંકી, પીિાના પાણીન ં કલર તથા
ધાબાની સફાઈ સમયાંતરે કરાિિામાં આિી.
(૪)
પક્રરસરમાં વ ૃક્ષારોપણન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
(૫)
ચોમાસા દરમ્યાન રસોડાના સેિકો દ્વારા ઘાસ કાઢિાન ં તથા શ્રમકાયય કરિામાં આવ્ય ં.
(૬)
વિદ્યાવથિનીઓની પ્રિેશ પરીક્ષા માટેની વ્યિસ્થા ગોઠિિામાં આિી.
(૭)
અંવતમ િર્યની વિદ્યાવથિનીઓનો સામાન તેઓને પહોંચાડિાની વ્યિસ્થા કરિામાં આિી.
(૮)
ઑફલાઈન અભ્યાસ માટે બોલાિેલ વિદ્યાવથિનીઓની ગાઈડલાઈન મજબ રસોડાની તથા છાત્રાલયની વ્યિસ્થા
ગોઠિિામાં આિી તથા બાંહધ
ે રીપત્રક તથા મેક્રડકલ ક્રરપોટય લેિામાં આવ્યો.
(૯)
ડૉ. નૈનશ
ે ભાઈ િસાિા દ્વારા કોરોનાના સમયમાં કેિી રીતે સાિચેતી રાખિી તેની સમજ વિદ્યાવથિનીઓને
આપિામાં આિી.

કમાર/કન્યા છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
છાત્રાલયની સમ ૂહસફાઈ
(૨)
રૂપાલ મંક્રદરમાં રૂવપયાની ગણતારી માટે ૨૫ વિદ્યાથીઓ ગયા.
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गूजरात ह द
िं ी-ह द
िं स्
ु तानी प्रचार समितत

विभाग :-

गज
ू राि हिन्दी-हिन्दस्
ु िानी प्रचार सममति,

स्थापना :-

सन ् 1946

सेिक सिंख्या :- 01 संयोजक
11 उच्चक काययकिाय (तनर्ायररि हदनों के मिए िी)

कुि

(1)

01 1 चपरासी (चपरासी-सेवक तनर्ायररि हदनों के मिए िी)
13 काययकिाय

विभाग की प्रिवृ ियााँ

ह न्दी परीक्षा विभाग :-

क्रि

कुल िर्ष

परीक्षा

2019-2020

2020

2020

फरिरी
2021

कुल

2020-2021

हिन्दी बािपोथी

33309

-

-

-

-

2

हिन्दी पििी

38436

-

-

-

-

3

हिन्दी दस
ू री

27275

23

-

-

23

हिन्दी िीसरी

21673

26

-

814

840

5

हिन्दी ववनीि

419

2184

-

2770

4954

6

हिन्दी सेवक खंि-1

-

-

-

-

-

7

हिन्दी सेवक खंि-2

-

-

-

-

-

8

हिन्दी सेवक अखंि

421

-

128

-

128

121533

2233

128

3584

5945

कुि
केन्र सिंख्या :-

सन ् 2019-2020 और सन ् 2020-2021 की केन्र संख्या
मसिम्बर 2019 + फरवरी 2020
कुि

(3)

हदसिंबर

1

4

(2)

अक्तब
ू र

1463 + 316
1779

मसिम्बर 2020 + फरवरी 2021
कुि

83 + 120
203

गज
ु राती परीक्षाएाँ :बबन गज
ु रािी भाई-बिनों के मिये हिन्दी भवन से गज
ु रािी की पााँच परीक्षाएाँ गज
ु रािी बािपोथी,
प्राथममक, सब
ु ोर्, प्रबोर् और ववनय सन ् 1956 से िी जािी िैं। हदनांक 18 अक्िब
ू र-2020 में 4 केन्रों

में 85 परीक्षाथीओंने भाग मिया। और 07 माचय 2021 में 7 केन्रों में 311 परीक्षाथीओंने भाग मिया
था।
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(4)

गािंधी विचार-प्रचार परीक्षाएाँ :वर्य 2019 और 2020 जनवरी - अक्िब
ू र में गांर्ी तनवायणहदन और जन्मजयंिी के उपिक्ष्य

में गांर्ी ववचार- प्रचार परीक्षाएाँ गज
ु राि िथा मिाराष्ट्र में िी गईं। जजसका ब्यौरा इस प्रकार दे ख सकिे
िैं :

क्रि

परीक्षा का नाि

जनिरी

अक्तब
ू र जनिरी अक्तब
ू र

2019

2019

2020

2020

1

गांर्ीजीवन झााँखी

1085

5008

1309

-

2

गांर्ीजीवन स्मतृ ि

471

3474

972

-

406

3773

823

-

4

गांर्ीववचार पररचय

98

3570

759

-

5

गांर्ीववचार र्चंिन

54

1577

198

-

6

गांर्ीववचार मनन

87

676

158

-

7

गांर्ीववचार मीमांसा

2

235

39

-

2203

18313

4258

-

3

गांर्ीववचार प्रवेि

परु स्कार :गज
ु राि में प्रथम आनेवािे परीक्षार्थय को क्रमानस
ु ार रु. 400/- का परु स्कार दे कर समारोि का

आयोजन करके उनका सन्मान ककया जािा िै । उपरोक्ि प्रत्येक जजिे में प्रथम िीन आनेवािों को
रु. 151/-, रु. 100/- िथा रु. 75/- के इनाम हदये जािे िैं। उपरांि ववद्याथी को िथा अमभभावक या
मिक्षक को अपने घर से काययक्रम स्थान िक आने-जाने का बस या रे ि का दस
ू रे वगय का ककराया या
वास्िववक ककराया हदया जािा िै । परु स्कार वविरण काययक्रम गज
ु राि के अिग-अिग स्थानों पर ककया
जािा िै ।
(5)

ि ाराष्ट्र-गज
ु रात सिंयक्
ु त ह न्दी िक्तत्ृ ि स्पधाष :इस वर्य भी प्रति वर्य की िरि मिाराष्ट्र-गज
ु राि संयक्
ु ि हिन्दी वक्ित्ृ व स्पर्ाय िा.14वीं मसिम्बर

हिन्दी हदवस के दौरान आयोजजि की गई थी। बाद में अपने अपने जजिे में हिन्दी वक्ित्ृ व स्पर्ाय मे
प्रथम आनेवािे स्पर्ाय िोिी िैं। इस के बाद गज
ु राि राज्य की वक्ित्ृ व स्पर्ाय। आंिराजीय की वक्ित्ृ व
स्पर्ाय िोिी िैं।
(6)

पश्र्चचि भारत ह न्दी तनबिंध लेखन स्पधाष :यि स्पर्ाय चार ववभागों में आयोजजि की जािी िै । प्रत्येक ववभाग में चार-चार इनाम हदये जािे िैं।
मिाराष्ट्र-गज
ु राि में संयक्
ु ि प्रथम ववभाग में िथा दस
ू रे ववभाग में रु. 300/-, रु. 200/-, रु. 150/-, रु.
100/-; िीसरे -चौथे ववभाग में रु. 350/-, रु. 250/-, रु. 200/-,
यि स्पर्ाय भी मिाराष्ट्र राष्ट्रभार्ा सभा, पण
ु े िथा

रु. 100/- के परु स्कार हदये जािे िैं।

गज
ू राि ववद्यापीठ के संयक्
ु ि ित्त्वावर्ान में आयोजजि की जािी िै । प्रथम आनेवािे को स्मतृ िर्चह्न

हदया जािा िै ।
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(7)

गीता पठन पाररतोवर्क योजना :गज
ंु ई (मिाराष्ट्र) प्रेररि गीिापठन परीक्षा
ू राि ववद्यापीठ, अिमदाबाद िथा गीिा प्रतिष्ट्ठान मब

मोक्षदा एकादिी गीिा जयंिी मागिर सद
ु अर्गयारस को िी जािी िैं। 07 हदसंबर 2019 में 16 केन्रोमें

से 735 परीक्षाथीओने भाग मिया था। और 25 हदसंबर 2020 में 1 केन्र में से 312 परीक्षाथीओने
भाग मिया था।
परु स्कार :इसमें गज
ु राि में प्रथम िीन आनेवािों को क्रमानस
ु ार रु. 101/-, रु. 71/-, रु. 51/- के परु स्कार हदए
जािे िैं। प्रत्येक जजिे में प्रथम पांच आनेवािों को क्रमानस
ु ार रु. 30/-, रु. 25/, रु. 20/-, रु. 15/- िथा रु.
10/- के परु स्कार हदए जािे िैं। 40 अंक से अर्र्क अंक प्राप्ि करनेवािे को प्रमाणपत्र हदया जािा िै और
सम्पण
ू य गीिा मख
ु पाठ करनेवािे स्पर्यकों को
(8)

रु. 600/- का परु स्कार हदया जािा िै ।

गज
ु राती ितषनी सध
ु ार परीक्षा :गज
ू राि ववद्यापीठ के द्वारा गज
ु रािी वियनी सर्
ु ार परीक्षा गज
ु राि राज्य की सभी िािाओं में

आयोजजि की गई थी। पास िोने के मिए 40 अंक प्राप्ि करना आवश्यक िोगा। 25 माचय 2019 में 1
केन्रमें से 633 परीक्षाथीओंने भाग मिया।
नोधः

2020-2021 में कोववि के मिामारी के कारण परीक्षा या अन्य कोई काययक्रम का आयोजन निीं

कर सके। ( फक्ि हिंदी दस
ू री, हिंदी िीसरी, हिंदी ववनीि एवं गज
ु रािी ववनय और गांर्ी ववचार
प्रचार परीक्षा का िी आयोजन ककया िैं। )
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ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત ભિન
સંચક્ષતત માહિતી :
ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાનમાં ભારતની ૧૪ ભાર્ા (તવમલ, તેલગ, કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી, બંગાળી,
ગજરાતી, ઉદૂય , સંસ્કૃત, ઉક્રડયા, કશ્શ્મરી, વસન્ધી, ક્રહન્દી પંજાબી) ઉપરાંત વિદે શી ૦૭ ભાર્ાઓમાં (ફ્રેન્ચ, જમયન, સ્પેવનશ,
ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, રવશયન, અરે બબક) લખતા, િાંચતા, બોલતાં તથા સમજતા શીખિિામાં આિે છે .
૧.

૨.

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ભારતીય ભાર્ાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧
૧૨.

વિગત
તાવમલ
મરાઠી
બંગાળી
ગજરાતી
સંસ્કૃત
ઉદૂય
તેલગ
મલયાલમ
પંજાબી
વસિંધી
કન્નડ
ક્રહન્દી

કલ

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ
૦૯
૧૮
૦૨
૪૮
૬૩
૫૬
૦૮
૨૨
૦૭
૧૫
૦૭
૦૨
૨૫૭

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૦૩
૦૩
૩૬
૧૩
૦૬
૧૧
૦૧
૭૩

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન વિદે શી ભાર્ાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ
સંખ્યા
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૭.
૮.

૩.

:

વિગત
ફ્રેન્ચ
જમયન
સ્પેવનસ
અરે બબક
અંગ્રેજી
ચાઇનીઝ
જાપાનીઝ

કલ

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ
૮૩
૧૬
૨૫
૧૪
૧૯
૧૩
૦૯
૧૭૯

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૧૦
૦૫
૧૫

કલ
૧૨
૨૧
૦૨
૪૮
૯૯
૬૯
૧૪
૩૩
૦૭
૧૫
૦૭
૦૩
૩૩૦

વિદ્યાથીઓની
કલ
૯૩
૧૬
૨૫
૧૪
૨૪
૧૩
૦૯
૧૯૪

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન આયોજજત કાયષક્રમોની વિગત :
(૧)

ભારતીય ભાર્ાનો ચાર માસનો અભ્યાસિમ છે . જે િર્યમાં ત્રણ બૅચ અને વિદે શી ભાર્ાનો ૩ માસનો
અભ્યાસિમ છે , જે િર્યમાં ચાર બૅચ થાય છે .
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એપ્રોવપ્રએટ ટે ક્નોલોજી કેન્ર, આઈ. ટી. આઇ. અને ઇન્સ્ુમેન્ટે શન સેન્ટર (ય.સી.ક.)
(વમકેવનકલ અને ઇલેક્ટ્ક્રકલ વિભાગ) શાિીબાગ, અમદાિાદ
સંસ્થાની સંચક્ષતત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાબલત એપ્રોવપ્રએટ ટેક્નોલોજી કેન્દ્ર અંતગયત િર્ય ૧૯૮૩થી ઔદ્યોબગક તાલીમ સેન્ટર
(આઈ. ટી. આઈ.) કાયયરત છે . વિવિધ પ્રકારનાં અદ્યતન વ્યિસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસિમમાં દર િર્ે ૧૨૫થી િધ
તાલીમાથીઓ બહવિધ કૌશલય તાલીમ મેળિે છે , જેમાં મક્રહલાઓને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિામાં આિે છે . બધા જ તાલીમ
અભ્યાસિમો ભારત સરકારનાં ડાયરે ક્ટ જનરલ ઑફ રેવનિંગ, ન્ય ક્રદલહી દ્વારા એક્રફલેશન મેળિેલ છે .
ય.સી.ક. વિભાગના વમકેવનકલ અને ઇલેન્ક્રકલ વિભાગ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ માન્ય વિવિધ ટૂંકાગાળાના
અભ્યાસિમો તથા ગ ૂજરાત રાજ્ય ટેશ્ક્નકલ એજ્યકેશન બોડય માન્ય ‘ફેબબ્રકેશન ક્રફટર કમ િેલડર’ અભ્યાસિમ િર્ય
૨૦૦૫થી શરૂ કરિામાં આિેલ છે . અત્યાર સધી ૨૦૭ વિદ્યાથીઓએ તાલીમ મેળિેલ છે . તાલીમ મેળિેલ વિદ્યાથીઓ
સરળતાથી સ્િ-વનભયર થઈ શકે છે .
સંસ્થા દ્વારા સ્િરોજગારી તથા જોબ તલેસમેન્ટ માટે વિશેર્ પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે .
વનયવમત પ્રાથયના, કાંતણ, શ્રમસફાઈ, ખાદી પ્રચાર-પ્રસાર તેમજ ગાંધીજીનાં આદશો મજબ બૌદ્ઘદ્ધક વિકાસ
કરી ચાક્રરત્ર્યઘડતર થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .

સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમોની વિગત :
ક્રમ

વ્યિસાય ન ં નામ

૧.

ઇલેક્રોવનક્સ વમકેવનક

૨.
૩.
૪.

ઇન્ફોમેશન ટે ક્નોલોજી ઍન્ડ કૉમ્યવનકે શન વસસ્ટમ મેન્ટે નન્સ
કમ્તય ૂટર એડેડ ડ્રેસમેક્રકિંગ ઍન્ડ ડ્રેસ ડીઝાઇન
કમ્તય ૂટર ઓપરે ટર એન્ડ પ્રોગ્રાવમિંગ આવસસ્ટન્ટ

૫,

ફેપ્બ્પરે શન ક્રફટર કમ િેલડર

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા

૨૨
૨૦
૧૨
૧૬
૨૪
૨૪
૦૫

પહરણામ
(ટકાિારી)

કોવિડ૧૯ના
કારણે
પક્રરણામ
મળે લ નથી

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન થયેલાં અગત્યનાં તાલીમ કાયો :
૧. જજલલા મક્રહલા અને બાળવિકાસ વિભાગનાં ઓક્રફસર મા. ઈઝાઝ મનસ ૂરી દ્વારા તા. ૦૬-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ
સંસ્થાન ં વનરીક્ષણ કરિામાં આવ્ય ં. મક્રહલા આઈ. ટી. આઈ.ના વિવિધ કાયયિમો તથા વિવિધ તાલીમી અભ્યાસિમો
વિગતિાર અહેિાલ તૈયાર કરી સપરત કરિામાં આવ્યો.
૨. કોવિડ-૧૯ના લૉકડાઉનના સમય દરમ્યાન વિવિધ પ્રકારની ખાદીમાંથી ૩૦૦ નંગ માસ્ક બનાિી જરૂક્રરયાતમંદ
લોકોને તથા વિદ્યાથીઓને આપિામાં આવ્યા.
૩. કોવિડ-૧૯ની મહામારીની પક્રરશ્સ્થવતમાં લૉકડાઉન દરમ્યાન ઑનલાઇન પરીક્ષાઓ તથા વસલેબસ પ ૂણય કરિામાં
આવ્યો.
૪. સંસ્થાની જરૂક્રરયાત મજબ ગ્રાઉન્ડ સફાઈ માટે જરૂરી ખેત ઓજાર બનાિિામાં આવ્યાં.
૫. સેિક પક્રરસરમાં મકાન રીપેરીંગ કાયય કરિામાં આવ્ય ં.
૬. પક્રરસરમાં વિવિધ પ્રકારના આયિેક્રદક રોપાઓ લગાિિામાં આવ્યા.
૭. એન્ઝાઇમ (Enzyme) વનમાયણ કરિામાં આવ્ય ં. વિવિધ પ્રકારના િેજજટેબલ િેલસ મટીક્રરયલસમાંથી એન્ઝાઇમ
બનાિિામાં આવ્ય ં અને તેનો ઉપયોગ કરિામાં આિશે.
૮. ગાંધીજયંતી વનવમત્તે સેિકવમત્રો દ્વારા પ્રાથયના, કાંતણ તથા પક્રરસર સફાઈના કાયયિમન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
૯. સંસ્થા માટે જરૂરી ‘લેગ ઓપરે ટેડ સેવનટાઇઝર’ (પ્રોજેક્ટ વમકેવનકલ િકય શોપના િેસ્ટ મટીક્રરયલસમાંથી તૈયાર
કરિામાં આવ્યો.
૧૦. ભારત સરકારની અબખલ ભારતીય વ્યિસાય કસોટીની પ્રેન્ક્ટકલ પરીક્ષાન ં આયોજન સંસ્થામાં કરિામાં આવ્ય.ં
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મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ

સંચક્ષતત માહિતી : ઑક્ટોબર ૨૦૧૧થી આ વિભાગની શરૂઆત કરિામાં આિી. ત્યાર બાદ િર્ય ૨૦૧૦થી કદરતી

ઉપચાર વિભાગ પણ શરૂ કરિામાં આવ્યો. આ આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા વિદ્યાપીઠના પક્રરસરોમાં રહેતા વિદ્યાથીઓ, સેિકો
તથા તેમનાં કટંબીજનોને વન:શલક વનદાન તથા સારિાર આપિામાં આિે છે . આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ઍલોપથી ઉપરાંત
નેચરોપથી અને આયિેક્રદક વિભાગ પણ ચલાિિામાં આિે છે . કદરતી ઉપચાર વિભાગમાં વિદ્યાપીઠ વસિાયના
બહારના લોકોને પણ સારિાર આપિામાં આિે છે .

૧.

સેિકોની વિગત :
(૧)
ડૉ. સરબભબહેન લેઉિા, ચીફ મેક્રડકલ ઑક્રફસર
(૨)
િૈદ્ય કલપનાબહેન શક્લ, આ/આયિેક્રદક ડૉક્ટર
(૨)
શ્રી કસમબહેન પરમાર, સ્ટાફ નસય
(૩)
શ્રી મકેશભાઈ સાંખબલયા, પરર્ સારિાર થેરાવપસ્ટ
(૪)
શ્રી અંજનાબહેન મકિાણા, સ્ત્રી સારિાર થેરાવપસ્ટ

૨.

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન સારિાર આપિામાં આિેલ દદીઓની સંખ્યા :
ઍલોપથી વિભાગ

ઓ.પી.ડી. દદીની સંખ્યા – ૧૫૧૭
નિા કેસ – ૩૮, જૂના કે સ – ૪૮૨
ડ્રેવસિંગ - ૨૯૭
દાખલ દદીની સંખ્યા – ૦૬

૩.

કદરતી ઉપચાર વિભાગ
સ્ત્રી – ૩૫
પરર્ - ૧૯

આયિેહદક
નિા કેસ - ૩૧
જૂના કેસ - ૨૪૬

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલી કામગીરી :
-

માચય ૨૦૨૦થી કોરોના મહામારીની શરૂઆત થઈ તે સમયે કોરોના જાગવૃ ત સંદભે વ્યાખ્યાન આતયા.

-

દરે ક વિભાગમાં સેનેટાઈઝેશન માટે જરૂરી સાધન-સામગ્રી પ ૂરા પાડયા.

-

િખતોિખત મ્યવનવસપલ કોપોરે શન સાથે મળીને પક્રરસરમાં કોરોનાના ટે સ્ટ કરાિિામાં માટે વશબબરોન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.

-

પક્રરસરમાં કોરોનાની સાિચેતીનાં પગલાંન ં પાલન થાય તે અંગે ધ્યાન રાખિામાં આવ્ય ં.

-

કોરોના મહામારી િખતે જ્યારે અમક વિભાગોના વિદ્યાથીઓ માટે ઑફલાઇન પરીક્ષાઓન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય ં ત્યારે જે વિદ્યાથીઓ પરીક્ષા આપિા આવ્યા તેમન ં કોરોના ટે સ્ટીંગ કરાિિામાં આવ્ય ં તથા
છાત્રાલયમાં ગાઈડલાઈનના વનયમોન ં પાલન થાય તેિી રીતે વ્યિસ્થા ગોઠિિા માગયદશયન આપિામાં
આવ્ય ં.

-

આ સમય દરમ્યાન કોવિડ કૉ-ઓક્રડિનેટરની કામગીરી જિાબદારીપ ૂિયક પ ૂણય કરિામાં આિી તથા તેના
અંતગયત વિદ્યાપીઠમાં કોરોના દદીઓની અંગેની માક્રહતી વનયવમતરૂપે મ્યવનવસપલ કોપોરે શનમાં
મોકલિામાં આિી.

-

કોરોનાના દદીઓને પ્રાથવમક સારિાર પ ૂરી પાડિામાં આિી.

-

કોરોનાની રસીકરણ માટે વ્યિસ્થા ગોઠિિામાં આિી.

-

કોરોનાની સારિાર માટે આયિેક્રદક વિભાગ દ્વારા ઉકાળા તૈયાર કરિાની કામગીરી કરિામાં આિી.
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રિાલય
સંચક્ષતત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની સ્થાપના ૨૦૦૩માં થઈ. પ્રસ્તત સંગ્રહાલય પ્રાણજીિન વિદ્યાથી ભિનમાં
સ્થાવપત છે . સંગ્રહાલય બે એકમમાં છે . પ્રથમ એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગૅલરી આિેલ છે અને બીજા એકમમાં
મા. પ ૂિય કલપવતશ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈની ગૅલરી આિેલ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયના પ્રથમ એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ઇવતહાસ અને તેનો િારસો (History
and Heritage) જે ત્રણ દીઘાયમાં છે . જેમાં પ્રથમ ખંડમાં ૧૦ જદા જદા પ્રકારના રેં ક્રટયાઓ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠન ં
પ્રતીક, ઠરાિ, પાયાની ઈંટ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલપવતઓ, મહાત્મા ગાંધીજી અને અન્ય મહાનભાિોની અલભ્ય
તસિીરો (ફોટાઓ) છે . બીજા ખંડમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પરં પરાગત પદિીદાન સમારં ભની ( ૧૯૨૨થી ૨૦૧૭)
માક્રહતી, તસિીરો દશાયિતો ખંડ છે . ત્રીજા ભાગમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંતગયત કામ કરતા પક્રરસરો અને વિભાગોની
શૈક્ષબણક અને વિસ્તરણ કામગીરી અંગે માક્રહતી દશાયિિામાં આિી છે . સાથે જ ગ ૂજરાત વિધાપીઠને મળે લ વિવિધ
ઍિોડય પણ પ્રદવશિત કરે લ છે . આ સાથે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ગ્રામવશલપી યોજના હેઠળ જોડાયેલ ગ્રામવશલપીઓની
માક્રહતી મ ૂકિામાં આિેલ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયના બીજા એકમમાં મા. પ ૂિય કલપવતશ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈની દીઘાય છે
જેમાં પ્રથમ ખંડમાં મા. પ ૂિય કલપવતશ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈના િસ્ત્રો, રે ક્રટિંયો અને તેમને ૧૯૯૧માં મળે લ ભારતનો
સિોચ્છચ ઍિોડય 'ભારતરત્ન' અને પાક્રકસ્તાનનો સિોચ્છચ ઍિોડય 'વનશાને પાક્રકસ્તાન' પાક્રરતોવર્ક પ્રદવશિત કરે લ
છે . બીજા ખંડમાં તેમનાં એક્પ્રેશર સાધનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બદ્ધની વિવિધ પ્રવતમાઓ, કાશ્મીર અને
નાગાલૅન્ડની કલાત્મક િસ્તઓ, નળાકાર પીક્રઠકાઓ દશાયિતો ખંડ છે ત્રીજા ભાગમાં વિવિધ દે શોમાંથી મળે લ
ભેટો, પ્રાચીન સમયના વસક્કાઓ, મોરારજીભાઈને મળે લ વિવિધ ઍિોડો અને ૧૯૫૬માં ઉત્તર મબ
ં ઈના લોકો દ્વારા
મળે લ અજ યનનો રથ પ્રદવશિત કરે લ છે .
આ સાથે જ પ્રાણજીિન છાત્રાલયમાં ગાંધીજીનો વનિાસ ખંડ/મૌનખંડ અને બાઇબલ ખંડ પણ આિેલ છે .
જે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની મલાકાતે આિેલ મલાકાતી માટે આગિી ગાંધીજી પ્રત્યેની સમજ ઊભી કરે
છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની મલાકાતે સૌથી િધ મલાકાતી શાળા અને કૉલેજના વિદ્યાથીઓ આિતા
હોય છે . પરં ત કોરોના મહામારીના કારણે ઊભી થયેલ પક્રરશ્સ્થવત અને લૉકડાઉનના કારણે શાળાઓ અને કૉલેજો
બંઘ હોિાના કારણે િર્ય ૨૦૨૦ – ૨૦૨૧ દરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની મલાકાતે ખ ૂબ જ ઓછા
મલાકાતી આવ્યા. પ્રિતયમાન સમયમાં પણ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની મલાકાતે ખ ૂબ જ ઓછા મલાકાતી
આિી રહ્યા છે .
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ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર
સંચક્ષતત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાબલત ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રની સ્થાપના ૧૯૮૫થી કરિામાં આિેલ છે .
વિજ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રસાર તથા સમાજના લોકોમાં િૈજ્ઞાવનક સમજ વિકસે તે પ્રકારના કાયયિમો હાથ ધરિામાં આિે
છે .

૧.

૨.

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના મલાકાતીઓની સંખ્યા :
અ.

મલાકાતીઓની સંખ્યા

:

૬૫

બ.

વિવશટટ મલાકાતીઓની સંખ્યા

:

-

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ કાયષક્રમોની વિગત :
૧.

તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ મ્યબઝયોવિઝનની બેઠક અમદાિાદમાં, સંગ્રહાલયના
સંચાલકો, ક્રે ટર અને જાળિણી કરનાર તજ્જ્ઞો તથા ૩૦ જેટલા વિર્યવનટણાત
ઉપશ્સ્થત રહ્યા.

૨.

ગાંધીજીના પ્રવસદ્ધ બચત્રો કલ ૧૭ નંગ તૈયાર કરાવ્યા. બચત્રો દોરાવ્યા અને તેને ફ્રેમ
કરાિી ૩૨ બચત્રોન ં પ્રદશયન તૈયાર કય.ું

૩.

૩૦ જાન્યઆરી, ૨૦૨૧ના રોજ કોચરબ ખાતે ગાંધીજીના બચત્રોન ં પ્રદશયન તૈયાર કય.ું
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના તમામ સેિકો અને અન્ય મહેમાનો એમ કલ ૫૫૦ વ્યશ્ક્તઓએ
પ્રદશયન વનહાળ્ય.ં

૪.

સંગ્રહાલય ખાત, ગજરાત રાજ્ય દ્વારા ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર માટે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/માટે ગ્રાન્ટ ફાળિિામાં આિી.

૫.

તા. ૦૯-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રની કેટગરી સધારો કરિા અને
અનદાનની રકમ િધારિા પ્રપોઝલ તૈયાર કરિામાં આિી.

૬.

તા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ સંગ્રહાલય ખાત, ગજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતે
ગ્રામવિજ્ઞાન સંગ્રહાલયના કાયયન ં પાિન પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે શન તૈયાર કરિામાં આવ્ય.ં

૭.

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ સંગ્રહાલય ખાત, ગજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર તરફથી રૂ.
૨,૦૦,૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ પ્રાતત થઈ
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સત્યાગ્રિાશ્રમ કોચરબ
મોહનમાંથી મહાત્મા બનેલા ગાંધીજીના જીિનમાં આશ્રમ જીિનશૈલીન ં આગવ ં મહત્િ હત ં. દબક્ષણ આક્રફ્રકા હોય
કે પછી સ્િદે શ પોતાના જાહેર જીિનની શરૂઆત મહાત્મા ગાંધીજીએ આશ્રમમાંથી કરી હતી. ગાંધીજીએ દબક્ષણ આક્રફ્રકામાં
ક્રફવનક્સ િસાહત અને ટૉલસટૉય ફામયની સ્થાપના કરીને જાહેર જીિનમાં સાદં જીિન અને ઉચ્છચ વિચારનો એક નિો
ખ્યાલ લોકો સમક્ષ મ ૂક્યો. મહાત્મા ગાંધીજી જ્યારે ૧૯૧૫માં સ્િદે શમાં પરત આવ્યા ત્યારે આશ્રમ જીિનશૈલી મજબ
આગળનાં કામો કરિા તે વનણયય કયો. મહાત્મા ગાંધીજીન ં જીિન હંમશ
ે ા સત્યની શોધને સારં સમવપિત હત ં. તેઓ સત્યની
શોધને માટે જીિિા અને જરૂર પડે મરિા પણ તૈયાર હતા. અને તેના કારણે જેટલા સાથીદારો મળે તેઓને પોતાની
સાથે રાખિાની તેમની ઇચ્છછા હતી. તે ઇચ્છછા પ ૂણય કરિા માટે મહાત્મા ગાંધીજીએ અમદાિાદમાં કોચરબ ગામ ખાતે
િૈટણિોમાં નામાંક્રકત જીિણલાલ બૅક્રરસ્ટરના ભાડાના મકાનમાં ૨૫મે ૧૯૧૫ના રોજ સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના કરી.
સત્યાગ્રહાશ્રમ કોચરબમાં ગાંધીજીએ પોતાના તપસ્િી જીિનનાં યાદગાર િર્ો વિતાવ્યાં હતાં. અંક્રહયાથી જ
તેમણે આશ્રમી જીિન માટે સત્ય, અક્રહિંસા, અસ્તેય, અસંગ્રહ, જાતમહેનત, બ્રહ્મચયય, સ્પશયભાિના, અભય, સ્િદે શી,
અસ્િાદ, સિયધમયસમભાિ જેિાં અબગયાર વ્રતોના પાલનનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. કોચરબ આશ્રમની શરૂઆતમાં ગાંધીજી
સાથે ૨૦થી ૨૫ લોકો રહેતા હતા. જેમાં દબક્ષણ આક્રફ્રકાના લોકો, દબક્ષણ ભારતના લોકો અને તેલગ ભાર્ાના લોકો
રહેતા હતા. આ ઉપરાંત કસ્ત ૂરબા, સ ંદરમટ, નાયકર, રૂખીબહેન, સંતોકબહેન, મબણલાલ, રાધાબહેન, રામદાસ, દે િદાસ,
કાકાસાહેબ કાલેલકર, વિનોબાજી, મામાસાહેબ ફડકે, અમ ૃતલાલ ઠક્કર, દૂ દાભાઈ, દાનીબહેન, લક્ષ્મીબહેન અને સ્િામી
આનંદ િગેરે કોચરબ આશ્રમમાં રહીને વિવિધ પ્રવ ૃવતઓ કરતાં હતાં. આમ ૨૫ લોકોથી શરૂ થયેલા આશ્રમમાં
જોતજોતામાં ૮૦ જેટલી સંખ્યા થઈ ગઈ હતી. જેથી આશ્રમ નાનો પડિા લાગ્યો અને સમય જતાં આ આશ્રમને
સાબરમતી ખાતે ખસેડિામાં આવ્યો.
મહાત્મા ગાંધીજીની સ્િદે શીની ભ ૂવમ પરની પ્રથમ પ્રયોગશાળાનો ઉદ્દે શ્ય માત્ર આશ્રમ ચલાિિાનો ન હતો,
પરં ત રાટરને બેઠં કરિાનો હતો. અને તેના જ કારણે મહાત્મા ગાંધીજીએ આશ્રમ જીિનશૈલીમાં વનયમાિલી, એકાદશી
વ્રતો, રચનાત્મક કાયયિમો જેિા કે, ખાદી, ગ્રામોધોગ, ખેતી, વશક્ષણ જેિા અનેકવિધ કાયયિમોની શરૂઆત કરી. મહાત્મા
ગાંધીજીએ આશ્રમમાં સાદગીપ ૂણય જીિનશૈલીને પ્રાધાન્ય આતય ં હત ં. દે શભરમાં આઝાદીની લડત માટેન ં એવપસેન્ટર
સમાન આશ્રમની સ્થાપનાને આજે ૧૦૫ િર્ય કરતાં િધ સમય થઈ ગયો છે ત્યારે આજે પણ આ આશ્રમ મહાત્મા
ગાંધીજી અને આશ્રમિાસીઓનાં સંસ્મરણોની યાદ અપાિે છે . આ સત્યાગ્રહ આશ્રમમાં આજે પણ તે સમયમાં ઉપયોગમાં
લેિાતી અનાજ દળિાની ઘંટી, અનાજન ં િજન કરિાનાં ત્રાજિાં, રસોડ,ં કોઠારરૂમ, જે મકાનમાં વિવિધ ઉધોગો ચાલતા
તે મકાનો આજે પણ મહાત્મા ગાંધીજીની જીિનશૈલીની યાદ આપાિે છે
સત્યાગ્રહ આશ્રમ સને ૧૯૫૦ સધી તેની મ ૂળ શ્સ્થવતમાં જ રહ્યો હતો. ભારતમાં ગાંધીજીએ સ્થાપેલા પ્રથમ
આશ્રમ તરીકે તેને જાળિી રાખી સ્મારકના સ્િરૂપે વિકસાિિા અને ગાંધીજીને વપ્રય એિી રચનાત્મક પ્રવ ૃવતઓને
કેન્દ્રસ્થાને રાખીને તેનો ઉપયોગ કરિા મ ંબઈ સરકારે તેને યોગ્ય સ્મારકનો દરજ્જો આપી કાયમી ધોરણે જાળિી
રાખિાન ં જાહેર કય.ું અને સત્યાગ્રહ સ્મારક તરીકે ૦૪ ઑક્ટોબર, ૧૯૫૩ના રોજ મ ંબઈ રાજ્યના મખ્યમંત્રીશ્રી
મોરારજીભાઈ દે સાઈના હસ્તે ઉદઘાટન કરિામાં આવ્ય.ં સત્યાગ્રહ સ્મારક તરીકે જાહેર કરાયેલ કોચરબ આશ્રમન ં
સંચાલન ૧૯૫૩થી મહાત્મા ગાંધીજી સ્થાવપત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કરિામાં આિે છે . મહાત્મા ગાંધીજીનો સ્િદે શની
ભ ૂવમ પરનો આ પ્રથમ આશ્રમ આજે પણ યોગ્ય સંચાલન અને જાળિણીના કારણે જીિંત લાગે છે .
સત્યાગ્રહ આશ્રમ ખાતે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિવિધ કાયયિમો અને ગાંધીવિચાર આધાક્રરત પ્રવ ૃવત્તઓ
કરિામાં આિે છે . આ આશ્રમમાં િાચકો માટે િાચનાલય અને ગ્રંથાલયની પણ સવિધા છે જેનો ઉપયોગ આશ્રમની
મલાકાતે આિનાર દરે ક મલાકાતી કરે છે . સત્યાગ્રહ આશ્રમનો મખ્ય હેત એ જ છે કે, િધ ને િધ લોકો આ આશ્રમની
મલાકાત લઈ શકે અને ગાંધી જીિનશૈલીથી પક્રરબચત થાય. સત્યાગ્રહાશ્રમ, કોચરબ ખાતે િર્ય ૦૧-૦૪-૨૦૨૦થી ૩૧૦૩-૨૦૨૧ના સમયગાળા દરવમયાન કોરોના મહામારીના કારણે કોરોના ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને ખબ જ
નક્રહિતટ પ્રમાણમાં કાયયિમોન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય,ં જે નીચે મજબ છે :
૧.

તા. ૨૬/૦૧/૨૦૨૧ને પ્રજાસત્તાક હદિસની ઉજિણી :
તા. ૨૬/૦૧/૨૦૨૧ને પ્રજાસત્તાક ક્રદિસે સત્યાગ્રહાશ્રમ, કોચરબ ખાતે સિારે ૮.૩૦ કલાકે ધ્િજિંદન કાયયિમન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમાં રામબલી પ્રાથવમક શાળાના ૧૩ વશક્ષકવમત્રો અને આશ્રમ પક્રરસરના ૦૪
સેિકો હાજર રહ્યા હતા.
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૨.

તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૧ને ગાંધીવનિાષણ હદિસ વનમત્તે કાયષક્રમ
ગાંધીવનિાયણ ક્રદિસ વનવમત્તે સત્યાગ્રહાશ્રમ, કોચરબ ખાતે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પ્રાથયના અને શ્રદ્વાસમન કાયયિમન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી, વનયામકશ્રી અને પક્રરસરના સૌ સેિકો
હાજર રહ્યા હતા તથા પ્રાથયના-કાંતણ કયું હત ં.

૩.

તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૧થી ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ ગાંધી ચચત્ર પ્રદશષની :
ગાંધીવનિાયણ ક્રદિસે સત્યાગ્રહાશ્રમ, કોચરબ ખાતે સાંજે ૪.૦૦ કલાકે મહાત્મા ગાંધીજીના જીિન પર આધાક્રરત
૩૦ કરતાં િધ ખાદીના કાગળ પર દોરે લાં બચત્રોના પ્રદશયનન ં ઉદઘાટન શ્રી કલામમયજ્ઞ
શ્રી. અવનલ
ૂજરાત
રે લીયા દ્વારા કરિામાં આવ્ય.ં જેમાં ગ
વિદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી ડૉ.અનાવમક શાહ અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના વનયામકશ્રી (વિસ્તરણ) ડૉ.રાજેન્દ્ર ખીમાણી હાજર રહ્યા હતા. આ બચત્ર પ્રદશયનીમાં મ ૂકિામાં આિેલ
બચત્રો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે બચત્રકાર શ્રી સ ૂરજ રામિાત દ્વારા તૈયાર કરાિેલ હતા. આ બચત્ર પ્રદશયન બચત્રરવસકો માટે
તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૧થી તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ સધી કોચરબ આશ્રમ ખાતે ખલલ ં રાખિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમાં ૨૦૦
કરતાં િધારે બચત્ર રવસકોએ બચત્રો જોિાનો આનંદ માણ્યો હતો.

૪.

આઝાદીના ૭૫ િર્ષની ઉજિણી ભાગરૂપે ૧૨ માચષના રોજ કોચરબ આશ્રમમાં નીચે મજબના કાયષક્રમો થયા :
૧.
િડાપ્રધાનશ્રીના કાયષક્રમન ં જીિંત પ્રસારણ (સાબરમતી આશ્રમથી) :

૨.

૧૨ માચયના રોજ સિારે ૧૦.૦૦ કલાકે કોચરબ આશ્રમ ખાતે આિેલ એન્ક્ટવિટી સેન્ટરમાં ગજરાત
રાજ્યના મહેસ ૂલ મંત્રી શ્રી કૌવશકભાઈ પટેલ અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિસ્તરણ વનયામકશ્રી
ડૉ.રાજેન્દ્ર ખીમાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને િડાપ્રધાનશ્રીના જીિંત પ્રસારણ કાયયિમન ં આયોજન કરિામાં
આિેલ. આ કાયયિમની શરૂઆતમાં આંતરરાટરીય ખ્યાવત પ્રાતત કરનાર ન ૃત્યાની ગ્રપે મહાત્મા
ગાંધીજીના વપ્રય ભજનો પર ન ૃત્ય સાથે ડ્રામા રજૂ કરે લ. આ જીિંત પ્રસારણ કાયયિમને કોચરબ
આશ્રમ ખાતે ૩૦૦ કરતાં િધારે લોકોએ વનહાળ્યો હતો.
દાંડીયાત્રીઓન ં સ્િાગત અને ભોજન :
આઝાદીના ૭૫ િર્યની ઉજિણીના ભાગરૂપે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના સંયક્ત ઉપિમે મહાત્મા
ગાંધીજીના વિચારોને જનજન સધી લઈ જિા માટે સાબરમતી આશ્રમથી ૧૨ માચયના રોજ દાંડી સધીની
યાત્રાન ં પ્રસ્થાન મા. પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે કરિામાં આવ્ય ં. આ દાંડીયાત્રીઓની મધ્યાહ્નની જમિાની
વ્યિસ્થા કોચરબ આશ્રમ મકામે કરિામાં આિી હતી. જેમાં દાંડીયાત્રીઓન ં નેતત્િ કરી રહેલા કેન્દ્રીય
મંત્રી પ્રહલાદવસિંહ પટેલ (પ્રિાસન અને સાંસ્કૃવતક મંત્રી) અને દાંડીયાત્રીઓન ં સ્િાગત કોચરબ આશ્રમ
દ્વારા કરિામાં આવ્ય ં હત ં.

હેક્રરટેજ શહેર અમદાિાદ સાથે ગાંધીજી અનેક રીતે સંકળાયેલા છે . ઐવતહાવસક િારસો ધરાિત ં આ અમદાિાદ
દધીબચ મવનની તપયણ ભ ૂવમ, મહાત્મા ગાંધીજીની અપયણ ભ ૂવમ અને સરદાર પટેલની મનોમંથનની ભ ૂવમ છે . દે શભરમાં
આઝાદીની લડત માટેન ં એવપસેન્ટર સમાન સત્યાગ્રહ આશ્રમ મહાત્મા ગાંધીજીની સત્ય અને અક્રહિંસાની સાધનાની
ફલશ્રવત છે ત્યારે આજે પણ આ આશ્રમ મહાત્મા ગાંધીજી અને તેઓની સાથે રહેલ અનેક આશ્રમિાસીઓની યાદ
અપાિે છે .
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સ્િ. શ્રી જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા
સંચક્ષતત માહિતી :
સ્િ. જે. જે. બજાજ વનસગોપચાર કેન્દ્ર િર્ય ૨૦૦૪થી રાંધેજા ખાતે કાયયરત છે . જેમાં દાખલ દદી માટે
આઠ સ્પેવશયલ રૂમ અને બે જનરલ રૂમની સાથે કલ ૨૦ પથારીની વ્યિસ્થા છે . બહેનો તથા ભાઈઓ માટે અલગ
સારિાર કેન્દ્ર છે . દાખલ દદીઓને સિારના ૦૬-00 થી સાંજના ૦૮-00 િાગ્યા સધી સારિારના ભાગરૂપે યોગ,
ક્રફજીયોથેરાપી તેમજ પ્રાથયના સક્રહતની અલગ અલગ પ્રવ ૃવત્તઓ કરાિિામાં આિે છે . આ સાથે પક્રરસરમાં વનિાસ
કરતા સેિકો તથા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનોની સારિાર માટે આરોગ્ય કેન્દ્રની સવિધા પણ
ઉપલબ્ધ છે .
સેિક :
ડૉ. ધમેશ બી. પટેલ (મખ્ય બચક્રકત્સક)
ડૉ. ડોલીબહેન રાઠોડ (સહાયક બચક્રકત્સક)
ગીતાબહેન વ્યાસકર (નવસિંગ ઑક્રફસર)
પ્રવિણભાઈ પરમાર
(તય ૂન કમ એટેન્ડન્ટ)
મીનાબેન વત્રિેદી
(રસોઈ કમયચારી)
રસીલા દે સાઈ
(સ્ત્રી ઉપચારક)
જગલ બોરસે
(પરૂર્ ઉપચારક)
૧.

















િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :
કોરોનાના કારણે લોકડાઉન હોિાથી પક્રરસરમાં સફાઈ કાયયન ં આયોજન કરાવ્ય.ં
પક્રરસરમાં વનિાસ કરતા સિે માટે કોરોનાનો ચેપ અટકાિિા માટે તથા રોગપ્રવતકારક શશ્ક્ત િધે તે માટે
અિારનિાર પક્રરસરમાં સેવનટાઈઝેશનની કામગરી કરિામાં આિી, સિે સેિકો તથા તેમના પક્રરિારજનોન ં
થમયલ સ્કેનીંગ કરિામાં આવ્ય ં તથા સ્િાસ્થ્યપ્રદ ઉકાળાન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય.ં
આ ઉપરાંત લોકડાઉન દરમ્યાન સંયોજક શ્રી રાજીિભાઈ પટેલના સહયોગથી પક્રરસરમાં હાજર ચોથા િગયના
કમયચારીઓ સાથે મળી સમગ્ર પક્રરસરમાં અિારનિાર સેવનટાઈઝેશન તથા સફાઈની કામગીરી હાથ ધરિામાં
આિી.
તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ પ્રેરણા એજ્યકેશન રસ્ટ આયોજજત િેબબનારમાં ડો. ધમેશ પટેલ દ્વારા
‘મોબાઇલમક્ત બાળપણ’ વિર્ય પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્ય ં.
તા. ૦૩-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ એમ.બી.એ. વિભાગ, રાંધજા
ે દ્વારા આયોજજત િેબબનારમાં ડો. ધમેશ પટેલ દ્વારા
‘કોરોના સંકટ અને નેચરોપથી’ વિર્ય પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્ય ં.
જૂન માસ દરવમયાન કોરોનાનો ચેપ અટકાિિા માટે તથા રોગપ્રવતકારક શશ્ક્ત િધે તે માટે પક્રરસરમાં
આયિેક્રદક દિા સંશમનીિટી તથા હોવમયોપથી દિા આસેવનક આલબન ં વિતરણ કરિામાં આવ્ય.ં
તા. ૦૮-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ સોહમ ટીિી આયોજીત લાઇિ કાયયિમ ‘કોરોના સે ડરો ના’ વિર્ય પર ડો. ધમેશ
પટેલ દ્વારા નેચરોપથી અંગે ચચાય કરિામાં આિી.
તા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ એમ.બી.એ. ના વિદ્યાથીઓ માટે ‘ઈમ્યનીટી એન્ડ કોવિડ-19’ વિર્ય પર ડો. ધમેશ
પટેલે ઓનલાઈન વ્યાખ્યાન આતય.ં
તા. ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ રૂપાલ પી.એચ.સી. ના સહયોગથી પક્રરસરના સેિકો અને તેમના પક્રરિારજનો
માટે રે વપડ કોરોના એન્ન્ટજન ટેસ્ટન આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. કલ ૨૫ સહયોગીના ટેસ્ટ કરિામાં આવ્યા,
જેમાંથી એક પોજજટીિ આવ્યો.
તા. ૧૫-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ કે. વિ. કે., રાંધેજા આયોજજત ‘પોર્ણયક્ત આહાર અને તેન ં મહત્િ’ વિર્ય પર
આયોજીત રાજ્યકક્ષાના િેબબનારમાં ડો. ધમેશ પટેલ દ્વારા ‘રોગપ્રવતકારક શશ્ક્ત અને નેચરોપથી’ વિર્ય પર
ચચાય કરિામાં આિી.
જલાઈ ૨૦૨૦થી કદરતી ઉપચાર કેન્દ્રમાં કોવિડ-19 અંતગયત SOPના સંપ ૂણયપણે પાલન સાથે દદીને દાખલ
કરિાન ં શરૂ કય.ું
તા. ૧૮-૧૧-૨૦૨૦ નેચરોપથી ક્રદિસ વનવમત્તે નૈસબગિક સ્િાસ્થ્યમંડળ, ગાંધીનગર સાથે મળી યોગ અને
કદરતી ઉપચારની સારિાર અંગેની પ્રવતયોબગતાન ં િેબબનાર દ્વારા આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં
તા. ૦૨-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ પક્રરસરમાં આિેલ વિદ્યાથીઓના કોવિડ-19 રે વપડ એન્ટીજન ટેસ્ટ કરાિિામાં
આવ્યા.
તા. ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ વિશ્વ કેન્સર ક્રદિસ વનવમત્તે ઉપાસના ખંડમાં વ્યાખ્યાન આતય.ં
તા. ૨૫-૦૨-૨0૨૧ના રોજ ભાઈઓ તથા બહેનોના છાત્રાલયમાં કોરોના તથા વ્યસનમશ્ક્ત અંગે વ્યાખ્યાનન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં જેમાં ડૉ. ધમેશ પટેલ તથા ગીતાકમારી વ્યાસકરે િક્તવ્ય આતય.ં
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૨.

માચય ૨૦૨૧ સધી કલ ૪૫૫ દદીને એલોપથી સારિાર આપિામાં આિી.

િર્ષ ૨૦૧૯થી ૨૦૨૧ દરમ્યાન સારિાર લીધેલ દદીઓની વિગત :
દાખલ દદી
ક્રમ
િર્ષ
પરર્
સ્ત્રી
કલ
૧. ૨૦૧૯-૨૦
૧૧૭
૧૩૫
૨૫૨
૨. ૨૦૨૦-૨૧
૩૧
૫૬
૮૭

બિારના દદી
૧૦૬
૭૦

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ મખ્ય સારિારની વિગત
સારિાર

ફૂલ બોડી મસાજ
નગોડ શેક
બક્સ્ત

ફૂલમડબાથ
સ્ટીમબાથ
વશરોધારા

ભાઈઓ

બિેનો

૧૭૨
૩૦

૨૭૧
૭૨

૭૪
૨૩૪
૧૫

૪૯
૪૦૨
૪૫

૪૬

૧૪૧

૩.

રોગ મજબ દદીઓની સંખ્યા (૨૦૨૦-૨૧) :
નંબર
રોગન ં નામ
૧.
મેદસ્િીતા
૨.
િા સંબવં ધત રોગો, સ્નાયના રોગો
૩.
ડાયાબબટીસ
૪.
હ્રદયરોગ, હાઈ બી.પી.
૫.
કરોડરજ્જ ને લગતા રોગો
૬.
ક્રકડની તથા પ્રોસ્ટેટ સંબવં ધત બબમારી
૭.
શરીરશધ્ધી
૮.
અપચો, કબજીયાત, પેટના રોગો
૯.
માઈગ્રેન,ડીપ્રેશન (મગજ સંબવં ધત રોગો)
૧૦.
ચામડી ના રોગો
૧૧.
લકિા (પેરાલીસીસ)
૧૨.
કફ, શરદી, ફેફસાનાં રોગો
૧૩.
થાઈરૉઈડ તથા હોમોનને લગતી બબમારીઓ
કલ

૪.

અન્ય કામગીરી :
સિારે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ દરમ્યાન દદીઓને વનયવમત યોગ તથા સાજે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ દરમ્યાન વનયવમત
પ્રાથયના કરાિિામાં આિે છે .
આયિેક્રદક િનસ્પવતઓ - તલસી, નગોડ, પાનકટી, લીમડો, આમળા, કંિારપાઠં, સરગિો, અરડૂસી, ફુદીનો
તથા લીલી ચા ઉગાડેલ છે .
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દદી
૧૪
૧૬
૧૧
૦૪
૧૩
૦૧
૦૫
૦૫
૦૫
૦૩
૧૦
૮૭

પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર -સાદરા

 પહરચય :–

પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર ૧૯૬૩થી ગજરાત સેિા સંઘ અમદાિાદ દ્વારા સંચાલન થત ં હત ં. સને ૧૯૬૮થી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સંચાલન કરિામાં આિે છે . પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર સાદરા લોકશાહી વિકેન્દ્રીકરણના
ધ્યેયને અનરૂપ ગ્રામ-નગર કક્ષાએ આદશય િહીિટ, ગ્રામ નિવનમાયણ અને ગાંધીજીની ગ્રામસ્િરાજની ભાિનાને
મ ૂવતિમત
ં કરી શકે તેિા પદાવધકારીઓ અને પાયાના કમયચારીઓને તાલીમ આપિાન ં કાયય કરે છે .

 સેિકોની માહિતી –
 શ્રી તેજસકમાર ઠાકર (આચાયય)
 શ્રી ભરતકમાર પટેલ (અધ્યાપક)
 શ્રી શૈલને િાઘેલા (અધ્યાપક)
 શ્રી સખદે િવસિંહ ઝાલા (વસ. કારકન કમ ક્રહસાબનીશ)
 શ્રી બગરીશકમાર રાણા (સેિક)
 શ્રી ક્રકરણકમાર દે સાઇ (સેિક)
 શ્રી પ્રભલાલ ઔક્રદચ્છય (રસોડા મહારાજ)
 શ્રી મહેશભાઈ ચૌહાણ (રસોયા મદદનીશ)
 મિેમાન વ્યાખ્યાતા૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

મહેન્દ્રભાઇ પટેલ (વનવ ૃત્ત તા.વિ.અવધકારી)
કાશ્ન્તભાઇ પટેલ (વનવ ૃત્ત મામલતદાર)
યાકબભાઈ મનસરી (વનવ ૃત્ત તલાટી)
ઇન્દ્રિદનભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તલાટી)
જદિીરવસિંહ ગોક્રહલ (વનવ ૃત્ત મ.વિ.કવમશ્નરશ્રી)
યાકબભાઈ કોઠારીયા (વનવ ૃત્ત તલાટી)

 પ્રવ ૃવત્તઓ :–
 તા.૧૬ ,૩૦ સધી પંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્દ્ર-૦૦થી ૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ૧૦-૦૫-સાદરા ખાતે નોિેલ કોરાના










િાઇરસ (COVID-19)ના સંિમણના અટકાિ માટે ની પ્રવ ૃવત્તઓ થઇ શકે તે હેતથી પંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્દ્ર ,
સાદરા દ્વારા તા.૧૬ (છ) ૩૦ સધી ઑનલાઇન િેબબનાર અંગેની બેઠક ૬-૦૦થી ૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ૧૦-૦૫.જજલલાનાં પસંદ કરે લ ગ્રામપંચાયતમંત્રીઓ સાથે કરિામાં આિી હતી . જે બેઠકમાં ૨૦ વ્યશ્ક્તઓ જોડાયા હતા.
આ આયોજન બેઠકમાં ડૉ.રાજેન્દ્રભાઇ ખીમાણી (માનદટ વનયામકશ્રી,(વિસ્તરણ . પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર ,
સાદરા પક્રરસરના મેક્રડકલ ઑક્રફસર ડૉ ,સાદરાના આચાયયશ્રી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ. નયનેશભાઈ િસાિાએ
નોિેલ કોરાના િાઇરસ(COVID-19)ના સંિમણના અટકાિ માટે ની પ્રવ ૃવત્તઓ થઇ શકે તે અંગે િેબબનારમાં
માગયદશયન આતય. આ િેબબનારમાં પંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્દ્રસાદરાના સેિકવમત્રો જોડાયા ,.
તા. ૨૨૨૦૨૦ ને શિિારના રોજ ૨-૦૫--૩-થી ૩ 0૩૦ દરમ્યાન પંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્દ્ર સાદરાએ ,“લોકડાઉન4માં મળે લી છૂટછાટના સંદભે રાખિાની કાળજી અને તેમાંગ્રામપંચાયતની ભ ૂવમકા” વિર્ય પર િેબબનારન ં આયોજન
કરે લડૉ .. કમલેશ ઉપાધ્યાયડૉ ,. નયનેશભાઈ િસાિા અને પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રસાદરાના આચાયયશ્રી ,
તેજસકમાર ઠાકરે ગામકક્ષાએ રાખિાની થતી કાળજી વિશે પ્રેઝન્ટે શન દ્વારા સમજ આપી. ડૉ.રાજેન્દ્રભાઇ ખીમાણી
(માનદટ વનયામકશ્રી (વિસ્તરણ), ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે પ્રેરણાપ્રોત્સાહન અને માગયદશયન આતય ,.
કોરોના મહામારીમાં આજબાજના ગ્રામજનો તથા સેિકોને કીટ વિતરણની વ્યિસ્થા કરી તેમજ
જક્ષણી
ભોજનાલયમાં બનતા ફૂડ પેકેટમાં સહયોગ અને વિતરણની કામગીરીમાં જોડાયા.
લોકડાઉન દરવમયાન તાલીમ કેન્દ્રના સેિકો તેમજ પક્રરસરમાં રહેતા પક્રરિારોએ પક્રરસરની જાળિણી તથા સફાઇ
કામગીરી કરી.
E.T.I. દ્વારા આયોજજત પંદર િેબબનાર અને એન. એસ. એસ .ક્રદિસની ઉજિણી, રાજ્યકક્ષાના બે િેબબનારમાં
આચાયયશ્રીએ આયોજનમાં ભ ૂવમકા ભજિી અને કોરોનામાં કાયયિમ અવધકારી અને સ્િયંસેિકોની ભ વૂ મકા અંગે
વ્યાખ્યાન આતયા.
પક્રરસરમાં 15મી ઓગટટ ધ્િજિંદન કાયયિમની ઉજિણી કરિામાં આિી,
NIRD. હૈદરાબાદ દ્વારા ગ્રામપંચાયત વિકાસ યોજના (GPDP) અંગે રાજ્યકક્ષાના તજ્જ્ઞોની તાલીમમાં આચાયયશ્રીની
પસંદગી કરી તાલીમ આપિામાં આિી.
તા. ૧૦-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ શ્રી બબલભાઈ મહેતા જન્મક્રદિસની ઉજિણી કરિામાં આિી. જેમાં આચાયયશ્રીએ
તમામ સેિકોને શ્રી બબલભાઈના જીિનકિન અંગે વિસ્ત ૃત માક્રહતી આપિામાં આિી.
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 આયર્ ગ્રામયોજના અંતગયત ગ્રામપંચાયત સાથે રહી કાયયિમ આયોજન કરિામાં આવ્ય. જેમાં તાલીમ કેન્દ્રના



















આચાયયશ્રી ઉપરાંત ધારાસભ્ય શ્રી શંભજી ઠાકોર, સંસદ સભ્યશ્રી હસમખભાઈ પટે લ, ગામના સરપંચશ્રી તથા
ગ્રામજનો હાજર રહ્યા. રાજ્ય આયર્ વિભાગ, દ્વારા સાદરામાં થનારા કાયયિમોની જિાબદારી તાલીમ કેન્દ્રને
સોંપિામાં આિી.
તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ લોકમંગલમ રસ્ટ, ખોબા ખાતે ગ્રામવશલપીશ્રી નીલમભાઈને ત્યાં રસ્ટીમંડળની બેઠકમાં
આચાયયશ્રીએ હાજરી આપી.
વિનોબા પણ્યવતવથ કાયયિમ વનવમત્તે શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટે લે ઑનલાઇન કાયયિમમાં પંચાયત અને ગ્રામવિકાસ િે ક્રડટ
કોસયના વિદ્યાથીઓ, બી,િોક., શા.વશ. અને એચ.આર.એમ.ના વિદ્યાથીઓને વ્યાખ્યાન આતય. જેન ં આયોજન તાલીમ
કેન્દ્રએ કય.ય
આગાખાન રૂરલ સપોટય પ્રોગ્રામ, AKRSP (India) સંસ્થા સાથે MOU કરી પંચાયતીરાજના વિવિધ વિર્યોની માક્રહતી
સરળતાથી લોકો સધી પહોંચાડી શકાય અને તાલીમ દરમ્યાન તાલીમી સાક્રહત્ય તરીકે ઉપયોગ થઇ શકે તે હેતથી
દસ (૧૦) તાલીમ વિડીયો મોડયલ તૈયાર કયાય .
સંસ્થા દ્વારા ૧૮ ઓક્ટોબરના રોજ યોજાયેલ ઑનલાઇન કાયયિમમાં સેિકોએ હાજરી આપી.
બા-બાપ-૧૫૦ અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી વનવમતે પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે વિવિધ કાયયિમોન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. આ ઉપરાંત તલાટીકમ મંત્રીઓના સેજાના ૧૦૦ ગામોમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં
આિી.
કોરોના મહામારીના સમયમાં રૂબરૂ મળવ ં શક્ય ન હત ં. તેથી માનદટ વનયામક ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી (વિસ્તરણ)ના
સ ૂચનથી દર માસના પ્રથમ મંગળિારે ઑનલાઇન ગ્રામવશલપી માવસક સમીક્ષા બેઠક કરિાન ં નક્કી કરિામાં
આવ્ય ં. .જેમાં જૂન માસથી લઇ અત્યાર સધીમાં નિ બેઠકોન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય છે . જેમાં વિવિધ વનટણાતો
તરીકે શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ, શ્રી ભારતીબહેન ભટ્ટ, શ્રી બબન્દબહેન ઝાલા, શ્રી હસમખભાઈ પટે લ, શ્રી ચૈત્યનભાઈ ભટ્ટ,
શ્રી માઇકલભાઈ મઝગાંિકર, શ્રી સ્િાવતબહેન દે સાઇ અને શ્રી કવપલકમાર શાહ બેઠકમાં જોડાયા.
વિવિધ વિભાગોના વિદ્યાથીઓની અબભમખતા અને એન.એસ.એસ. અબભમખતા કાયયકમના આયોજનમાં સહયોગ
આતયો અને આચાયયશ્રીએ ખાદીન ં મહત્િ અને એન.એસ.એસ.ના સ્િયંસેિકોની ભ ૂવમકા અંગે વ્યાખ્યાન આતયા.
હોમસાયન્સ વિભાગ, સાદરાના ગાંધી જ્યંતી સતતાહની ઉજિણી કાયયિમના આયોજનમાં સહયોગ અને વ્યાખ્યાન
આતય.
શ્રેટઠ ગ્રામપંચાયત, શંખલપરમાં આયોજજત સરપંચ સંિાદ કાયયિમમાં ૨૦૦ સરપંચશ્રીઓને પંચાયતના કાયો અંગે
આચાયયશ્રી દ્વારા તાલીમ આપિામાં આિી.
આયર્ ગ્રામ કાયયિમ અંતગયત સાદરાના ગ્રામજનો માટે તાલીમ કેન્દ્ર પક્રરસરમાં રોજ સિારે આચાયયશ્રી દ્વારા યોગ
તાલીમ વશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય.
ધરમપર ગામો ICDS યોજના અંતગયત તાલીમ કે ન્દ્રના સહયોગથી આંગણિાડીમાં દીકરી કળનો દીિો કાયયિમન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય.
ગ્રામવશલપી શ્રી આવશર્ભાઈના પસ્તક વિમોચનમાં સઘડ ખાતે આચાયયશ્રીએ હાજરી આપી. ગ્રામવશલપીશ્રી
દશરથભાઈના ગામ કંચનપરાની માનદટ વનયામક ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી (વિસ્તરણ) સાથે આચાયયશ્રી અને
પ્રવિણભાઈ દલેરાએ મલાકાત કરી. ગ્રામવશલપી શ્રી સરે શભાઈને ત્યાં બાયોગેસ માટે કક્રડયા તાલીમન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય. જેમાં આચાયયશ્રીએ પ્રવિણભાઇ દલેરા, ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ અને ડૉ.પ્રવતકભાઈ વશલપકાર સાથે
હાજરી આપી.
પંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્દ્ર સાદરાના સને-૨૦૧૯-૨૦૨૦ના િાવર્િક ક્રહસાબોન ં એલ.એફ. વિભાગ દ્વારા ઓડીટ
કરિામાં આવ્ય.
તા. ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ ઉત્તર ગજરાત સિોદય મંડળની માવસક બેઠક પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે
યોજાઇ. જેમાં જ્યોવત ચેક્રરટે બલ રસ્ટ, વિસનગરથી ડૉ. વમક્રહરભાઈ જોર્ી હાજર રહ્યા. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગજરાતના
સીત્તેર(૭૦) જેટલા સિોદય કાયયકરો હાજર રહ્યા.
હેમચંદ્રાચાયય ઉત્તર ગજરાત યવનિવસિટીના MSWના વિદ્યાથીઓ માટે યોજાયેલા સેત કાયયિમમાં આચાયયશ્રીએ
પંચાયતીરાજ અને લોકસંપકય અંગે વ્યાખ્યાન આતય
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કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર – અંભેટી જજ-િલસાડ
૧. સ્થાપના િર્ષ : ૧૯૯૨
૨. કેન્રનો પહરચય :
ૂ ો અપનાિતા થાય અને
સ્થાપનાના કારણો : કૃવર્વિર્યક નવિન તાંવત્રકતાઓને આ વિસ્તારના ખેડત
ૂ ોન ં ખેતઉત્પાદન િધે. જેના પક્રરણામ સ્િરૂપે લોકોન ં જીિનધોરણ સધરે .
ખેડત


વિસ્તાર : સમગ્ર િલસાડ જજલલો



સ્થાપકો : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ



હેત : િલસાડ જજલલાના આક્રદિાસી અને પછાત વિસ્તારના લોકોનો વિકાસ.

૩. સેિકોની વિગત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

નામ
રાજેન્દ્રવસિંહ એફઠાકોર .
કમલેશભાઈ એપટેલ .
અરવિિંદભાઈ આરપટેલ .
લબલતકમાર ટીકપર .
વમતેશકમાર એમગજ્જર .
પ્રેવમલાબહેન આરઆક્રહર .
પ્રકાશકમાર જેજોર્ી .
બાલભાઈ એમપટેલ .
પરે શભાઈ આરપટેલ.
બચિંતન ડીપટેલ .
વિનોદકમાર બીપટેલ .
રમેશભાઈ ડીરોક્રહત .
હરીક્રિટણા જીિાળંદ .
અશોકકમાર આરપટેલ .

િોદ્દો

વનયામક
વિર્યવનટણાત (પાક સંરક્ષણ)
વિર્યવનટણાત (વિસ્તરણ)
વિર્યવનટણાત (જમીનવિજ્ઞાન)
વિર્યવનટણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)
તાલીમ મદદનીશ (ગૃહવિજ્ઞાન)
તાલીમ મદદનીશ (કૃવર્ ઇજનેરી)
તાલીમ મદદનીશ (પશપાલન)
ફામય મેનેજર
એકાઉન્ટન્ટ
સ્ટેનોક્રહસાબનીશ-કમડ્રાઇિર
ડ્રાઇિર
પટાિાળા

૪. મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ :

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
વનયામકની જિાબદારી
પાકસંરક્ષણની જિાબદારી
વિસ્તરણકાયયની જિાબદારી
જમીનવિજ્ઞાનની જિાબદારી
સસ્યવિજ્ઞાનની જિાબદારી
ગૃહવિજ્ઞાન અંગેની જિાબદારી
કૃવર્ ઇજનેરીની જિાબદારી
પશપાલન વિર્યની જિાબદારી
ફામયની જિાબદારી
એકાઉન્ટન્ટની જિાબદારી
સ્ટેનોક્રહસાબનીશની જિાબદારી-કમડ્રાઇિરની જિાબદારી
ડ્રાઇિરની જિાબદારી
પટાિાળાની કામગીરી

૪.૧ તાલીમ :
ક્રમ

સિયોગીઓ

તાલીમ સંખ્યા

ભાગ લેનાર ભાઈઓ

ભાગ લેનાર બિેનો

કલ

૧.

ખેડૂત ભાઇઓ-બહેનો

૭૧

૧૪૫૧

૭૯૨

૨૨૪૩

૨.

યિાઓ

૦૮

૧૬૩

૫૫

૨૧૮

૩.

વિસ્તરણ કાયયકરો

૦૭

૧૧૪

૨૭

૧૪૧

૪.૨ સંશોધન :
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ

મખ્ય વિર્ય

સંશોધન સંખ્યા

ભાગ લેનાર ભાઈઓ

ભાગ લેનાર બિેનો
--

કલ

૧

પાક ઉત્પાદન

૦૩

૨૫

૨

પાકસંરક્ષણ

૦૨

૨૦

--

૨૦

૩

જમીનવિજ્ઞાન

૦૨

૫૨

--

૫૨

૦૫

--

૦૫

૪

પશપાલન

૦૧

૪.૨.૨ કૃવર્ વિજ્ઞાન કે ન્રમાં સંશોધન :
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૨૫

૧. ડાંગરની સધારે લ જાતોની સાથે સંકર જાતોની સરખામણી
૨. મગ, ચણા, તિેર, િાલ પાકની િધ ઉપજ આપતી જાતોની ચકાસણી
૩. શેરડી, કારે લા, શક્કક્રરયાની િધ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
૪. બહિર્ાય ય ઘાસચારાની િધ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવતઓ :
ક્રમ
મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ
૧.
ખેડૂત વશબબર
૨.
ક્ષેત્ર ક્રદન
૩.
જૂથચચાય
૪.
ખેડૂત પ્રિાસ
૫.
પધ્ધવત વનદશયન

પ્રવ ૃવત્તની સંખ્યા
૧૫
૦૯
૨૭
૦૯
૦૮

૫. ફામષ વિભાગ :

૫.૧ ફામષ ચબયારણ ઉત્પાદન :
ક્રમ
પાક
કલ ઉત્પાદન (ક્ક્િ.)
૧. ડાંગર
૮૨.૭૨
૨.
૩.

શેરડી

૧૧૦

તિેર

૦.૩૦

આિક રૂ.
૨૪૮૯૧૦

ભાગ લેનાર ખેડૂતોની સંખ્યા ભાઈઓ
૧૫૧૩
૭૭૪
૬૮૪
૨૦૯
૨૪૨

વિદ્યાપીઠના વિભાગોમાં આપેલ જથ્થો
--

૩૬૯૬૦

--

૨૪૦૦

--

૫.૨ સજીિ ખેતી :
૧. આંબા કલમો- ૨૫૦ ઝાડ
૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની
સંખ્યા
૦૬

દધાળ

કલ દૂ ધ ઉત્પાદન

કલ દૂ ધ િેચાણ

દૂ ધ િેચાણ આિક

૦૫

૭૦૫૦ લીટર

૭૦૫૦ લીટર

૨૮૨૦૦૦ રૂવપયા

૫.૪ નસષરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
ક્રમ

પાક

૧.

શાકભાજી રોપા

૨.

અન્ય આિક
ગાય િેચાણ-૨
૬૦૦૦૦

કલ ઉત્પાદન

- રીંગણ (હાઇબ્રીડ)

કલ આિક
રૂ. ૩૪૨૦૦૦

આિક રૂ.

૬૫૦૦૦ નંગ

૧૫૦૦૦

હા .મરચા

૩૫૦૦૦ નંગ

૫૨૫૦૦

૩.

હા .ટામેટા

૫૦૦૦ નંગ

૭૫૦૦

૪.

સરગિાના રોપા

૧૫૫૦ નંગ

૨૧૭૦૦

૫.

ઘાસચારાના ઝડીયા

૪૫૦૦૦ નંગ

૩૦૦૦૦

૬.

િમી કંપોસ્ટ

૧૫૦૦૦ ક્રકલો

ફામય િપરાશ

૭.

િમી કલચર

૨૨ ક્રકલો

૮.

શક્કક્રરયા બબયારણ

૬૦૦૦૦ ટકડા

૪૪૦૦
૩૦૦૦૦

૫.૫ રીિોલ્િીંગ ફં ડ (ઓડીટ રીપોટષ આધાહરત) :
ઉઘડતી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચષ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૮૬,૯૯,૫૭૨

૨૦,૯૮,૯૯૬

૧૫,૦૨,૧૦૧

૯૨,૯૬,૪૬૭
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૬. પ્રકાશન :
૬.૧ પ્રકાશન ની વ્યક્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ
૧.

લેખકન ં નામ
એ. આર.પટે લ, લલીત કપ ૂર,

લેખન ં મથાળં

સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ

ચણા પાક ની િૈજ્ઞાવનક ખેતી

કૃવર્ જાગરણ

ફળમાખી રે પ- આંબાની ગણિત્તા

અટારી િાવર્િક રીપોટય

કે. એ. પટે લ., આર.એફ.ઠાકોર
૨.

કે.એ.પટે લ. , આર. એફ. ઠાકોર

સધારિાનો પયાય િરણીય વમત્ર
3.

Pregmatic Perspective of Agrculture
Development programme in present
Scinerio

આર. એફ. ઠાકોર

National Seminar on Role of
NGO in Agri. Development

૬.૨ પ્રકાશનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ

વિગત

સંખ્યા

૧.

સંશોધન પત્ર

૦૧

૨.

પોતયલર આક્રટિકલ

૦૨

૩.

માક્રહતી પવત્રકા

૦૪

૪.

ન્યઝ લેટર

૦૨

૭. અન્ય નાણાંકીય અનદાન અને તે અંતગષ ત થયેલી પ્રવ ૃવતઓ : બજેટ મજબ
૮. ખેડૂત સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયષક્રમો :


અગ્ર િરોળ વનદશષનો – વિવિધ પાકોમાં િધ ઉત્પાદન આપતી જાતો અને તાંવત્રકતાઓના વનદશયન થકી એકમ
વિસ્તારમાં પાકઉત્પાદનમાં િધારો.



રોજગારલક્ષી તાલીમ કાયષક્રમો – આક્રદિાસી મક્રહલાઓ િમી કમ્પોસ્ટ, રોપા ઉછે ર અને મશરૂમ ઉત્પાદનની
રોજગારલક્ષી તાલીમ દ્વારા િધારાની આિક મેળિતા થયા.



ચબયારણ અને ધરૂ ઉત્પાદન કાયષક્રમો – કેન્દ્ર તેમજ ગામડાઓમાં બબયારણ ઉત્પાદન કાયયિમો થકી ખેતી ખચયમાં
ઘટાડો થયો.



કદરતી સંશાધનોનો કાયષક્ષમ ઉપયોગ – વનકરા પ્રોજેક્ટ હેઠળ ખેત તલાિડી, બાયોગેસ, ઘાસચારાની જાતો જેિી
તાંવત્રકતાઓને ખેડૂતો અપનાિતા થયા.
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કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી, ખેડા
૧. સ્થાપના િર્ષ : ૨૦૦૫
૨. કેન્રનો પહરચય (સ્થાપનાના કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો િેત) :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ દ્વારા સંચાબલત અને ભારતીય કૃવર્ અનસંધાન પક્રરર્દ, ન્ય ક્રદલહી દ્વારા
અનદાવનત કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી તારીખ ૧૮મી જૂન, ર૦૦પ થી ખેડા જજલલાના માતર તાલકામાં કાયયરત છે . જેનો
મખ્ય ઉદ્દે શ "એેપ્તલકેશન ઍન્ડ રાન્સફર ઑફ ટેક્નોલોજી છે . કૃવર્ યવનિવસિટીઓનાં સંશોધન કેન્દ્રો પર ખેતી, પશપાલન
ૂ ો સધી તેમની ભાર્ામાં
તથા તેને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં કરિામાં આિતા સંશોધનોને તેના મખ્ય ઉપભોક્તા એેિા ખેડત
પહોંચાડિાન ં કાયય કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી (ખેડા) કરે છે .
કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર શ ં છે ? :
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એ ખેતીને લગતાં સંશોધનોન ં વનટણાતોની મદદથી વિસ્તરણ કરત ં જજલલા કક્ષાન ં કેન્દ્ર છે . જે
િૈજ્ઞાવનક રીતે સાબબત થયેલી ખેતીની પદ્ધવતઓના ઉપયોગ જજલલાની અલગ-અલગ ખેતીની પક્રરશ્સ્થવતઓમાં કરિા
ૂ ભાઈ-બહેનો, ગ્રામ્ય
માટે, આ પદ્ધવતઓન ં મ ૂલયાંકન, સધારણા અને તેન ં વનદશયન કરિાની કામગીરી કરે છે . કેન્દ્ર ખેડત
યિાઓ તથા વિસ્તરણ કાયયકરોને જરૂક્રરયાત મજબ તાલીમ આપિાન ં કામ કરે છે .

કાયષપદ્ધવત :
ૂ ોને જરૂક્રરયાત પ્રમાણે તાલીમ આપિી એ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો મખ્ય હેત છે .
ખેતી સાથે સંલગ્ન હોય તેિા ખેડત
ૂ ોની જરૂક્રરયાત મજબનો તેમજ જે તે
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો કાયયિમ તેમજ તાલીમ અભ્યાસિમ જે તે વિસ્તારના ખેડત
વિસ્તારના સ્રોત અને ખેતીના વિકાસની જદીજદી શક્યતા ઉપર આધાક્રરત છે . "કરતાં કરતાં શીખીએ" (ટીબચિંગ બાય
ડઇંગ) અને "શીખતાં શીખતાં કરીએ" (લવનિંગ બાય ડઇંગ) એ તાલીમ આપિાના મખ્ય વસદ્ધાંત છે , જે પ્રત્યક્ષ તાલીમ
ૂ ો જાતે પ્રત્યક્ષ કરે છે એવ ં સ ૂચિે છે .
આપિી અને ખેડત
પાયાના વસદ્ધાંતો :
ૂ ો
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો મખ્ય વસદ્ધાંત સંશોધનને આધારે જજલલાના મખ્ય પાકોની ઉત્પાદન ક્ષમતા અને ખેડત
દ્વારા લેિામાં આિતા ઉત્પાદન િચ્છચેના અંતરને ઘટાડિાન ં છે અને આના માટે નીચેના વસદ્ધાંતો મજબ કામ કરે છે :
૧.
રાજ્યની કૃવર્ વિશ્વવિદ્યાલયો, સ્થાવનક સંશોધન કેન્દ્રો, રાટરીય ખેતી વિકાસ યોજના અને વિર્ય વનટણાતોનો
ૂ ોને ખેતરે ગોઠિિી.
સહકાર લઈ થયેલ સંશોધનની ભલામણોને જજલલામાં ચકાસણી કરિા માટે ચકાસણી ખેડત
ૂ ોને માક્રહતગાર કરિા માટે અગ્રહરોળ વનદશયન ખેડત
ૂ ોના ખેતરે
ર.
નિાં થયેલ સંશોધનો ભલામણોથી ખેડત
ગોઠિિા અને વિવિધ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ યોજિી.
ૂ ો, ખેડત
ૂ મક્રહલાઓ, ગ્રામ્ય યિાનો અને ગ્રામ્ય યિતીઓને ખેતીવિર્યક અને ખેતી સંલગ્ન વિર્યો ઉપર
૩.
ખેડત
રોજગારલક્ષી તાલીમ આપિી.
૪.
ગ્રામ્ય કક્ષાએ કામ કરતા વિસ્તરણ કાયયકરો તથા ગ્રામ્ય સેિકોને તાલીમ આપિી.
પ.
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રને માક્રહતી કેન્દ્ર તરીકે વિકસાિવ.ં
પ્રવ ૃવત્તઓ :

ૂ ભાઈઓ તથા બિેનો માટે ખેતીલક્ષી તાલીમો આપિી :
૧. ખેડત
ૂ ોને ખેતીનાં વિવિધ પાસાં જેિાં કે
કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મહત્ત્િની કામગીરી તાલીમ આપિાની છે , જેમાં ખેડત
પાકઉત્પાદનનાં પક્રરબળો, સ ૂકી ખેતી, વમશ્ર ખેતી, બાગાયત, પશપાલન માિજત અને ઉછે ર વિગેરે વિર્યો ઉપર
તાલીમ આપિામાં આિે છે . ઉપરાંત જે તે વિસ્તારના પાકો પ્રમાણે સંકબલત રોગ-જીિાત વનયંત્રણ માટેની તાલીમ પણ
ૂ ો પોતાના ખેતરમાં રોગ જીિાતથી થત નકસાન
જે તે પાકની ઋત શરૂ થતાં પહેલાં આપિામાં આિે છે . જેથી ખેડત
ૂ મક્રહલાઓને ગૃહઉદ્યોગની તથા ઘરઆંગણે શાકભાજીના બગીચા અંગે તાલીમ આપિામાં આિે
અટકાિી શકે છે . ખેડત
છે . ગ્રામ્ય યિક તથા યિતીઓને વ્યિસાવયક તાલીમ જેિી કે કલમો બનાિિી, નસયરી ઉછે ર વિગેરે વિર્યો ઉપર
ઉપલબ્ધ ભૌવતક સવિધાઓને આધારે આપિામાં આિે છે . જેથી ગ્રામ્ય યિક-યિતીઓ આ પ્રકારની તાલીમ લઈ રોજી
ૂ ોની અનકૂળતા તેમજ ઋતને અનલક્ષીને તથા
મેળિી શકે છે . આ પ્રકારની તાલીમો કેન્દ્ર ખાતે તેમજ ગામ ખાતે ખેડત
ૂ ો નિીન પદ્ધવતઓ અપનાિી ખેતીને િધારે
તેની અગત્યતા ધ્યાનમાં રાખી યોજિામાં આિે છે . જેના દ્વારા ખેડત
ફાયદાકારક બનાિી શકે છે .
ર. અગ્ર િરોળ વનદશષન અને સ્થળ પરના અખતરા :
કૃવર્ યવનિવસિટી તથા ભારતીય કૃવર્ અનસંધાન પક્રરર્દ દ્વારા બહાર પાડિામાં આિેલ નિી ભલામણોનો
ૂ વિસ્તારમાં પ્રસાર અને વિસ્તરણ કરિા માટે કેન્દ્રના વિર્યવનટણાતોની સીધી દે ખરે ખ હેઠળ ખેડત
ૂ ોના ખેતર પર
ખેડત
અગ્ર હરોળનાં વનદશયનો ગોઠિી ભલામણની અસર તથા ઉત્પાદન અને તફાિત પ્રત્યક્ષ બતાિિામાં આિે છે .

234

કોઈ પણ સંશોધન કે ભલામણ એક મોટા વિસ્તાર માટે કરિામાં આિે છે . આ ભલામણ આપણા વિસ્તારના
ૂ ો માટે અનકૂળ છે કે નક્રહ તેની ચકાસણી કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ફામય અથિા પ્રગવતશીલ ખેડત
ૂ ના ખેતર પર
ખેડત
ૃ
પ્રાયોબગક ચકાસણી બાદ તેમાં સધારા-િધારા કરી કરિામાં આિે છે . ટૂંકમાં કવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સંશોધનમાં સધારાન ં
પણ અગત્યન ં કામ કરે છે .

૩. સેિા દરમ્યાન તાલીમ ઇન સવિિસ રેવનિંગ :
ગ્રામ્યકક્ષાએ કામ કરતા સરકારી અને બબનસરકારી સંસ્થાઓના ગ્રામસેિકો તથા વિસ્તરણ કાયયકરોને તાલીમ
આપિાની કામગીરી કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર કરે છે . જેનો ઉદે શ આધવનક સંશોધનથી તેમને િાકેફ કરી પરોક્ષ રીતે માક્રહતી
ૂ ો સધી પહોંચાડિાનો છે . જેથી કેન્દ્રથી દૂ રનાં ગામોને પણ આ માધ્યમ દ્વારા આ કેન્દ્રનો લાભ આપી શકાય છે . આ
ખેડત
પ્રવ ૃવત્ત જજલલા સંલગ્ન વિભાગો સાથે જોડાણ કરી સહભાગી રીતે કરિામાં આિે છે .

૪. વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ :
ૂ ક્રદનની ઉજિણી, ખેડત
ૂ પ્રિાસન ં આયોજન,
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા જદીજદી વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ જેિી કે ખેડત
ૃ
ૂ વિજ્ઞાન મંડળની
ક્ષેત્રક્રદનની ઉજિણી, રાત્રી વશબબર, પ ૂિય તાલીમાથી સંમલ
ે ન, કવર્ મેળા, પાકપક્રરસંિાદ, ખેડત
રચના જેિી જદી જદી વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ પણ કરિામાં આિે છે . આ ઉપરાંત પોતાના ખેતીના વ્યિસાયમાં ઊભા
ૂ ો જે તે વિર્યના વનટણાતો પાસેથી રૂબરૂ મલાકાત કરી લાિી શકે છે .
થતા પ્રશ્નોન ં વનરાકરણ પણ ખેડત
ૂ ોને મળી શકે છે અને
આ કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ઉપર જે તે વિર્યોનાં તજ્જ્ઞોની સેિાઓનો લાભ પણ ખેડત
ૂ ો જે તે વિર્યોનાં તજજ્ઞો પાસેથી રૂબરૂ અથિા
પોતાના ખેતીના વ્યિસાયમાં ઊભા થતા પ્રશ્નોન ં વનરાકરણ ખેડત
તેમને સ્થળ ઉપર મલાકાત માટે બોલાિી કરી શકે છે .

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ઉત્તરોત્તર વિવિધ પ્રકારના યવનટો જેિા કે પાક-ઉત્પાદન, બાગાયત, ઘાસચારા,
ૂ ોને પ્રત્યક્ષ
અળવસયાન ં ખાતર, પાકપ્રદશયન, બબયારણ પ્રદશયન તેમજ કૃવર્પ્રદશયન ગોઠિિામાં આિે છે . જેનાથી ખેડત
જાણકારી મળી શકે છે . આ ઉપરાંત અદ્યતન ખેત ઓજારો જેિા કે રોટોિેટર, પાિર રીલર, પાિર સ્પ્રેયર િગેરે પણ
ૂ ોના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તથા જાણકારી માટે ઉપલબ્ધ છે .
ખેડત

ૂ ો માટે ઉપલબ્ધ સવિધાઓ :
કેન્ર ખાતે ખેડત
(૧)
(૩)
(૬)
(૯)

૩.

દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનસંપન્ન અદ્યતન તાલીમખંડ (૨) જમીન અને પાણી ચકાસણી પ્રયોગશાળા
પણયપેશી ચકાસણી પ્રયોગશાળા (૪) તલાન્ટ હેલથ પ્ક્લવનક (૫) સ ૂક્ષ્મતત્િ ચકાસણી પ્રયોગશાળા
ૂ ોને રહેિા માટે ખેડત
ૂ વનિાસ
નસયરી એકમ (૭) અદ્યતન ખેતયંત્રોન ં વનદશયન એકમ (૮) ખેડત
જૈવિક ખેતી એકમ (૧૦) કૃવર્સંગ્રહાલય (૧૧) ગૌશાળા વનદશયન એકમ (૧૨) પસ્તકાલય

સેિકોની વિગત :

નામ
ડૉ. પી. કે. શમાય
શ્રી એ. બી. પરમાર

િોદ્દો
િક્રરટઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા
વિર્યવનટણાત (પાકસંરક્ષણ)

શ્રી એમ. કે. ચૌધરી

વિર્યવનટણાત (બાગાયત)

શ્રી એસ. ય. ઝાલા

વિર્યવનટણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)

ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત

વિર્યવનટણાત (પશપાલન)

ડૉ. એ. કે. પટેલ

વિર્યવનટણાત
(જમીનવિજ્ઞાન)
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કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રન ં સંચાલન
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, રોગ-જીિાત ચકાસણી એકમ, અન્ય વિસ્તરણ
કાયયિમો.
ૂ ના ખેતરે ચકાસણી,
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો,
અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, સીડ હબને લગતાં કાયો.

ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, બબયારણ ઉત્પાદન
કાયયિમો.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, ગૌશાળાની
વનભાિણી.
નિા ગામોની પસંદગી અને ગ્રામ્ય સહભાગી મોજણી
આધાક્રરત જમીનવિજ્ઞાનને લગતી ક્ષેવત્રય, કેન્ન્દ્રય,
ગ્રામ્ય યિાનો, યિતીઓ, વ્યાિસાવયક, પ્રયોજજત,

નામ

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
વિસ્તરણ કાયયકર માટેની તાલીમ, વિસ્તરણ કાયયિમોની
કામગીરી, જમીનવિજ્ઞાનને લગતા આયોજન
શ્રી કે. ડી. ટાંકોદરા
વિર્યવનટણાત
નિા ગામોની પસંદગી અને ગ્રામ્ય સહભાગી મોજણી
(વિસ્તરણ વશક્ષણ)
આધાક્રરત વિસ્તરણ વશક્ષણને લગતી ક્ષેવત્રય, કેન્ન્દ્રય,
ગ્રામ્ય યિાનો, યિતીઓ, વ્યાિસાવયક, પ્રયોજજત,
વિસ્તરણ કાયયકર માટેની તાલીમ, વિસ્તરણ વશક્ષણને
લગત ં આયોજન, વિસ્તરણ વશક્ષણને લગતી કામગીરી
શ્રી એસ. એચ. પટેલ તાલીમ
મદદનીશ અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય
(ગૃહવિજ્ઞાન)
તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો
શ્રી ય. એચ. ગોક્રહલ તાલીમ મદદનીશ (કમ્તય ૂટર) કમ્તય ૂટર કાયો, િાવર્િક અહેિાલો, િેબ ડીઝાઇનીંગ,
ઇનિડય -આઉટિડય .
શ્રી પી. જે. બાિસ્કર કચેરી
અવધક્ષક
કમ એકાઉન્ટને લગતી સમગ્ર કામગીરી.
ક્રહસાબનીશ
શ્રી પી. એચ. પટેલ ફામય મેનેજર
ફામય ઉત્પાદન, ફામય સ્ટોક, બબયારણ ઉત્પાદન.
શ્રી ડી. એમ. ચૌહાણ સ્ટેનોગ્રાફર
કોમ્તયટર કાયો, િાવર્િક અહેિાલો, કાયાયલયને લગતી
ૂ વનિાસ, કાયાયલય સ્ટોક, સીડ હબ અને
ખરીદી, ખેડત
એફ.એલ.ડી.-ઓ.એફ.ટી. સ્ટોક વનભાિણી.
શ્રી એસ. એચ. ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
િાહન સંચાલન તથા વનભાિણી.
ખક્રડયા
શ્રી ડી. એમ. સોનાર સહાયક સ્ટાફ
કાયાયલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.
શ્રી બી. પી. પરમાર સહાયક સ્ટાફ
કાયાયલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.

૪. મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ :

૪.૧ તાલીમ :
િમ

સહયોગીઓ

તાલીમ
સંખ્યા

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ

ભાગ લેનાર
બહેનો

કલ

૧૬

૩૭૩

૩૬

૪૦૯

૧

સસ્યવિજ્ઞાન

૨

બાગાયત

૭

૧૧૯

૩૧

૧૫૦

૩

પશપાલન

૧૧

૧૫૦

૧૦૦

૨૫૦

૪

ગૃહવિજ્ઞાન

૧૦

૨

૨૬૪

૨૬૬

૫

પાકસંરક્ષણ

૧૪

૨૯૧

૯

૩૦૦

૬.

જમીનવિજ્ઞાન

૬

૧૨૧

૧૧૦

૨૩૧

૭.

પરં પરાગત કૃવર્વિકાસ યોજના

૧

૪૮

૦

૪૮

૮.

ઑનલાઈન તાલીમ કાયયિમ

૨૫

૫૮૮

૭૧

૬૫૯

૯૦

૧૬૯૨

૬૨૧

૨૩૧૩

કલ
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૪.૨ સંશોધન
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT)
૪.૨.૧ ખેડત
િમ

ભાગ લેનાર ભાગ લેનાર
ભાઈઓ
બહેનો

મખ્ય વિર્ય

કલ

૧.

ઉનાળુ મગની પંચરં ગીયા રોગ પ્રવતકારક જાતની
ચકાસણી

૪

-

૪

૨.

ચણામાં પોટેવશયમ નાઇરેટની ચકાસણી

૪

-

૪

૩.

કોળામાં ઓું ઉત્પાદન

૫

-

૫

૪.

ગલગોટામાં અગ્રકબલકા ખટિી
ંૂ
અને સાયકોવસલના
પ્રભાિની ચકાસણી

૪

-

૪

૫.

ઉનાળાની ઋતમાં સંકર ગાયોમાં તણાિ ઓછો કરિા
માટેના ખોરાકની ચકાસણી કરિી

30

-

૩૦

૬.

િેતરમાં ના આિતી અને િારં િાર ઊથલા મારતી
ગાયોમાં જદા જદા હોમોન પ્રોટોકોલની ચકાસણી કરિી.

૨૦

-

૨૦

વિસ્તરણ પ્રવ ૃવતઓ :

૪.૨.૨

મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ

ક્રમ
૧.

ક્ષેત્ર ક્રદિસ

૨.

સંખ્યા

સિયોગી ભાઈઓ સિયોગી બિેનો

કલ

૧૧

૨૯૭

૯૩

૩૯૦

ૂ વમક્રટગ
ખેડત
િં

૨

૧૭

-

૧૭

૩.

ક્રકસાનગોટઠી

૧

૨૫

૪

૨૯

૪.

ૂ મક્રહલા વમિંક્રટિંગ
ખેડત

૨

-

૧૮

૧૮

૫.

નારી

૧૦

-

૨૨૭

૨૨૭

૬.

વિશેર્ ક્રદિસોની ઉજિણી

૬

૧૮૧

૯૫

૨૭૬

૭.

પશસારિાર કેમ્પ

૭

૩૧૦

૪૪

૩૫૪

૫. ફામષ વિભાગ
૫.૧ ફામષ ઉત્પાદન
િમ

પાક

કલ ઉત્પાદન
(ક્રકલો)

કલ િેચાણ
(ક્રકલો)

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જથ્થો

૧.

ઘઉ – GW-૪૫૧

૩૫૦૦

૩૫૦૦

૯૦૦૨૩

--

૨.

ડાંગર – ગર્જરી

૧૦૧૪૦

-

-

ડાંગર કે.વિ.કે., ગોડાઉનમા છે

૫.૨ સજીિ ખેતી :
ૂ ભાઈઓને લીલા લસણ
કઠલાલ તાલકાના અરાલ ગામે પરં પરાગત કૃવર્ વિકાસયોજના હેઠળ ૪૮ ખેડત
અને કસ્ત ૂરી મેથીમાં સજીિખેતી કરિામાં આિી. આ િર્ે જે લોકો લીલા લસણ અને કસ્ત ૂરી મેથીની
ખેતીમાં રાસાયબણક ખાતરનો ઉપયોગ કરતા હતા તેની જગ્યાએ કેન્દ્ર દ્વારા ક્રદિેલીનો ખોળ અને બાયો
ૂ ભાઈઓને સજીિખેતી તરફ આગળ ધપાવ્યા છે .
ક્રફલડ અને બાયો ફક્રટલ
િ ાઈઝરના ઉપયોગ કરાિીને ખેડત
237

૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની સંખ્યા

દધાળ

૧૧

૨

કલ દૂ ધ િેચાણ

દૂ ધ િેચાણ

(ચલટર)

આિક

૫૯૭૭.૦૫

૧૬૭૬૧૧.૫૪

અન્ય આિક

કલ આિક

૨૫૯૦૦૦.૦૦

૪૨૬૬૧૧.૫૪

કલ ઉત્પાદન
(સંખ્યામાં)

કલ િેચાણ

આિક રૂ.

૧૫૦૦૦

૧૨૦૦૦

૬૦૦૦

૫.૪ નસષરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
ક્રમ

પાક

૧

રીંગણ - ડોલી-૫

૨

સરગિો - પીકેએમ-૧

૧૦૦૦

૩૭૫

૪૫૦૦

૩

ટામેટાં – જી એ ટી – ૫

૫૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

વનદશયન

૪

રીંગણ - જીએઓબી -૨

૫૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

વનદશયન

કલ

૧૦૫૦૦

૫.૫ રીિોલ્િીંગ ફં ડ (ઓડીટ રીપોટષ આધાહરત)
ઉઘડતી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચય રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૪૩૪૨૬૪૭.૯૯

૧૬૬૦૨૩૯.૦૪

૧૩૨૩૬૮૩.૫૬

૪૬૫૯૨૦૩.૪૭

૬. પ્રકાશન :
૬.૧ પ્રકાશન ની વ્યક્ક્તગત વિગતો :
િમ

લેખકન ં નામ

લેખન ં મથાળું

સામવયકન ં /
પસ્તકન ં નામ

૮.

1.

K. D. TANKODARA1, M.
K. CHOUDHARY2, P. K.
SHARMA3,
K. A. PRAJAPATI4

PROBLEMS FACED BY THE BITTER
GOURD GROWERS IN ADOPTION OF
RECOMMENDED BITTER GOURD
PRODUCTION TECHNOLOGY

(2021) International
Journal of Current
Microbiology and
Applied Sciences,
10 (2): 2667-2670

2.

K. D. TANKODARA1,
P. K. SHARMA2

PRINT MEDIA RESEARCH: AN
EFFECTIVE TOOL TO ENHANCE THE
PRINT MEDIA PARTICIPATION OF
PEOPLE

Agriculture &
Food: e-Newsletter,
3 (1): 238-239

3.

K. D. TANKODARA1,
K. A. PRAJAPATI2

EXTENSION EDUCATION: A SCIENCE
HAVING GOOD ALLIANCE WITH
OTHER SOCIAL SCIENCES

Agriallis : eNewsletter, 3 (3):
38-40

4.

K. D. TANKODARA1,
P. K. SHARMA2

NARI: NUTRI-SENSITIVE
AGRICULTURAL RESOURCES AND
INNOVATIONS

Agriculture &
Food: e-Newsletter,
3 (3): 237-238

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયષક્રમો
ખેડત
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સીડ િબ :
(૧)
સીડ હબ યોજના અંતગયત િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ચણા જાત - જી.જે.જી.–૫નો ૭૫૫૦ ક્રકલોન ં
ૂ ોને િેચાણ કય.ું જેનાથી ૬,૦૧,૬૭૫ રૂ.ની આિક થઈ.
૧૨૦ ખેડત
(૨)
સીડ હબ યોજના અંતગયત િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન મગ જાત - જી.એ.એમ.–૫નો ૨૨૮૪ ક્રકલોન ં
ૂ ોને િેચાણ કય.ું જેનાથી ૩,૧૯,૭૬૦ રૂ.ની આિક થઈ.
૧૧૦ ખેડત

આયાષ પ્રોજેક્ટ :
ગ્રામીણ યિાઓમાં કૃવર્ પ્રત્યેન ં આકર્યણ જળિાઈ રહે અને તેમને રોજગારીની તક ગામડાઓ
માંજ મળી રહે તે હેતથી કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખેડા દ્વારા આયાય પ્રોજેકટ ચલાિિામાં આિે છે . તેના હેત ને
ધ્યાનમાં રાખી કેવિકે દ્વારા રોજગારીની તકો પ ૂરી પાળિા માટે ગ્રામીણ યિાઓના જૂથ માટે આયાય પ્રોજેક્ટ
અંતગયત વિવિધ એકમો સ્થાપિામાં આિે છે અને તેને અનરૂપ યિાઓને તાલીમ આપિામાં આિે છે .
ક્રમ
એકમ
એકમની એકમ સાથે સંકળાયેલા
એકમ સાથે
યિાઓને
નં.
કલ
યિા જૂથની સંખ્યા
સંકળાયેલા કલ
આપિામાં આિેલી
સંખ્યા
યિાની સંખ્યા
કલ તાલીમ
૧. હોમ સ્કેલ વમવન રાઈસ
૬
૬
૧૮
૧૫
મીલ
૨. વમલક િીમ સેપરે ટર
૧
૧
૧૦
૦૩
૩. વમવન દાળ મીલ
૧
૧
૧૦
આયાય પ્રોજેક્ટ અંતગયત યિાજૂથ માટે વિવિધ એકમો સ્થાપિા અને તેમને તાલીમ આપિાથી તેમની
આિકમાં િધારો જોિા મળ્યો છે .જેની વિગત નીચે મજબ છે .
ક્રમ
એકમ
કલ ઉત્પાદન
આયાષ પ્રોજેક્ટ
આયાષ પ્રોજેક્ટ પછી
આિકમાં
નં.
એકમ સાથે
પિેલા સરે રાશ
સરે રાશ માવસક આિક
થયેલો િધારો
માવસક આિક
૧ હોમ
સ્કેલ
વમવન ૨૨૭૫૨ ક્રક.ગ્રા.
રૂ .૨૫૦૦
રૂ. ૯૬૩૫.૦
રૂ. ૭૧૩૫.૦
રાઈસ મીલ
૨ વમલક િીમ સેપરે ટર
૮૩૩ ક્રકગ્રા દહી,
રૂ .૪૧૬૫
રૂ .૧૩૦૮૬.૦
રૂ. ૮૯૨૧.૦
૩૧.૮૯ ક્રકગ્રા
ઘી
માવસક આિક

માવસક આિક

૧૪૦૦૦
૧૨૦૦૦
૧૦૦૦૦
૮૦૦૦
૬૦૦૦
૪૦૦૦
૨૦૦૦
૦

૧૨૦૦૦

૧૦૦૦૦

રૂ. ૯૬૩૫.૭૫

૮૦૦૦
૬૦૦૦
૪૦૦૦
૨૦૦૦

૦

રૂ. ૨૫૦૦

આયાષ પ્રોજેક્ટ અંતગષ ત વમવન

આયાષ પ્રોજેક્ટઅંતગષ ત વમવન

રાઈસ વમલ (પિેલા)

રાઈસ (પછી)

રૂ. ૧૩૦૮૬.૨૫

રૂ. ૪૧૬૫

આયાષ પ્રોજેક્ટ અંતગષ ત વમલ્ક સેપરે ટર આયાષ પ્રોજેક્ટ અંતગષ ત વમલ્ક સેપરે ટર
યવનટ (પિેલા)
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યવનટ (પછી)

કવૃ ર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા
૧.

સ્થાપના િર્ષ : ૧૯૭૭

૨.

કેન્રનો પહરચય

૩.

સેિકોની વિગત :

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધેજાની સ્થાપના િર્ય ૧૯૭૭માં ભારતીય કૃવર્ અનસંધાન પક્રરર્દ, નિી ક્રદલહીના
સહયોગથી કરિામાં આિી હતી. કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધજા
ે નો કાયય વિસ્તાર ગાંધીનગર જજલલો છે .
ૂ ોનાં ખેતર પર તકનીકોની ચકાસણી, અગ્ર હરોળનાં વનદશયનો
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રના મખ્ય હેતઓ ખેડત
ૂ ભાઈઓ, બહેનો, યિાનો અને વિસ્તરણ કાયયકરો માટે તાલીમોન ં આયોજન અને
ગોઠિિા, ખેડત
અમલીકરણ કરવ ં તેમજ નિીનતમ અને આધવનક કૃવર્ તકનીકોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમયાંતરે
વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ યોજિી.

નામ
ડૉ. િી. કે. ગગય

િોદ્દો
િક્રરટઠ િૈજ્ઞાવનક
અને િડા

શ્રી હર્યદભાઈ એન. પટેલ

વિર્યવનટણાત
(બાગાયત)

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
કેન્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સચાર રૂપથી ચલાિિા
માટેની વનયામક તરીકેની કામગીરી
તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો તથા એસ.સી.એફ.ઈ
યવનટને લગતા કાયો

શ્રી વિનયભાઈ ગૌર

વિર્યવનટણાત
(એગ્રોનોમી)

શ્રી પ્રભાતવસિંહ િી. જાદિ

વિર્યવનટણાત
(પશપાલન)

શ્રી ભરતભાઈ બી. હક્રડયા

વિર્યવનટણાત
(વિસ્તરણ)

તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો
તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો
રીપોક્રટગ
િં ની કામગીરી, તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ,
વનદશયન,સિે કામગીરી, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્યને લગતા
તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો

શ્રી રાધાબહેન ચૌધરી

વિર્યવનટણાત

તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, જમીન ચકાસણી

(જમીનવિજ્ઞાન)

પ્રયોગશાળા, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં
તકનીકી કાયો

શ્રી ચંદ્ર ેશ ગોક્રહલ
શ્રી વિજય મોઢિાક્રડયા
શ્રી વિશાલ પીક્રઠયા

લેબ ટેશ્ક્નવશયન

તાલીમ કાયયિમ, ઑન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ

(ગૃહવિજ્ઞાન)

અને વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં કાયો

ફામય મૅનેજર

ફામયની જિાબદારી

મદદનીશ

ક્રહસાબની જિાબદારી

શ્રી લાલભાઈ એમ. પટેલ

ડ્રાઇિર

જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

શ્રી અરવિિંદભાઈ જે. ડામોર

ડ્રાઇિર

રેકટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી
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૪. મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ :
૪.૧ તાલીમ કાયષક્રમ :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

તાલીમનો પ્રકાર
ઑફલાઇન (ગ્રામ્ય અને સંસ્થાકીય)
ઑનલાઇન તાલીમ
વિસ્તરણ કાયયકતાય તાલીમ
પ્રાયોજજત તાલીમ
કલ

તાલીમની
સંખ્યા
૮૪
૧૧
૦૩
૦૯
૧૦૭

૪.૨ સંશોધન :
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.
૨૧.
૨૨.
૨૩.

મખ્ય વિર્ય
ક્રદિેલામાં જીસીએચ-૮ અને જીએસી-૧૧ જાતની ચકાસણી
મગફળીમાં ફેરસ સલફેટની ચકાસણી
ગલગોટાની પ ૂસા નારં ગી જાતની ચકાસણી
ચોળીમાં બનાના સેપની ચકાસણી
પશઓમાં મસ્ટાઈસીસ રોગ વનયંત્રણ માટેની ચકાસણી

૪.૨.૨. પ્રથમ િરોળ વનદશષન :
પાક

કપાસ
ચોળી
ઘાસચારા જિાર
ગાય/ભેંસ
કપાસ
ક્રદિેલા
ક્રદિેલા
શાકભાજી
ગાય/ભેંસ
રીંગણ
ડાંગર
શાકભાજી
રાઈ
ગાય/ભેંસ
િક્રરયાળી
શાકભાજી
ઘઉં
ઓટ
ગાય/ભેંસ
બટાટા
ઘઉં
કોબીજ
મગફળી

તકનીક/ક્રીટીકલ ઇનપટ
જીટીએચએચ-૪૯
સલફર
પીસી-૨૩
ચીલેટેડ વમનરલ વમક્સચર
સીડ ડીબલર
સીડ ડીબલર
જીસીએચ-૭
ક્રકચન ગાડય ન
બાયપાસ ફેટ
એમામેકટીન બેન્જોએટ
કારટેપ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ
ક્રકચન ગાડય ન
જીડીએમ-૪
વમનરલ વમક્સચર
જીએફ-૧૨
વ્હીલ હો
જીડબ્લય-૪૫૧
જેએચઓ ૯૯-૨
હોમોન્સ
માઇિોન્યક્રરયન્ટ
ફીપ્રોનીલ
બીિેરીયા બેસીયાના
ટીએજી-૨૪
કલ
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ભાગ લેનાર
ભાઈઓ
૧૨૫૩
૬૦૬
૪૮
૧૭૪
૨૦૮૧

વિસ્તાર
(િેક્ટર)
૨.૫
૨.૫
૨.૫
૫.૦
-

ઋત
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
ખરીફ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
રવિ
ઉનાળુ

ભાગ લેનાર
બિેનો
૫૫૫
૨૨૮
૪૩
૧૪૪
૯૭૦

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ
૧૦
૧૦
૧૦
૨૦
૧૦

વિસ્તાર (િેક્ટર)
૫
૧૦
૧.૫
૨.૫
૨.૫
૪૦
૦.૫
૫
૫
૦.૫
૧૦
૫
૧૦
૪
૧૦
૫
૫
૧૦
૧૩૨

કલ
૧૮૦૮
૮૩૪
૯૧
૩૧૮
૩૦૫૧

ભાગ લેનાર
બિેનો
-

કલ

-

૧૦
૧૦
૨૦
૧૦

૧૦

લાભાથીની સંખ્યા
૨૦
૪૦
૨૫
૨૦
૧૦
૧૦
૮૦
૪૦
૪૦
૨૫
૨૫
૪૦
૨૦
૨૦
૨૦
૧૦
૪૦
૪૦
૨૦
૪૦
૨૦
૨૫
૨૦
૬૫૦

૪.૨.૩ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રમાં વનદશષન યવનટો :

સપર ક્રિક્રટકલ ્લયડ એક્સરેક્શન (એસ.સી.એફ.ઈ) યવનટ
િમી કમ્પોસ્ટ વનદશયન યવનટ
ખેતઓજાર વનદશયન યવનટ
ગૌશાળા વનદશયન યવનટ
સજીિ ખેતી વનદશયન યવનટ
સોલાર પંપ ટપક વસિંચાઈ વનદશયન યવનટ

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)

૪.૨.૪ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.

મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ

પ્રવ ૃવત્ત સંખ્યા
૧૦
૦૭
૦૮
૦૧
૨૯
૪૮
૦૩
૦૩
૦૮
૦૬
૧૫
૧૮
૧૮
૦૩
૦૨
૦૨
૧૮૧

ક્ષેત્ર ક્રદિસ
વનદાન સેિા
સમ ૂહ જૂથચચાય
ૂ ગોટઠી
ખેડત
ૂ ખેતર મલાકાત
િૈજ્ઞાવનકની ખેડત
ૂ ોની કેવિકે મલાકાત
ખેડત
પશ વનદાન કેમ્પ
ૂ પક્રરસંિાદ
ખેડત
પદ્ધવત વનદશયન
ઉજિણી ક્રદિસ
મોબાઇલ સંદેશાઓ
અન્ય વ્યાખ્યાનો
સેિક તાલીમ અને પક્રરસંિાદ
ઑનલાઇન િેબબનાર
રાત્રી સભા
જીિંત પ્રસારણ કાયયિમ
કલ

ભાગ લેનાર ભાઈઓ/બિેનો
૪૭૩
૪૦
૧૧૦
૨૨
૪૧૬
૧૮૮
૪૯
૨૦૬
૧૦૬
૨૫૩
૧૮૭૫૦
૭૩૫
૩૨
૩૬૨
૧૨૭
૮૪
૨૧૯૫૩

૫. ફામષ વિભાગ :
૫.૧ ફામષ ઉત્પાદન :
ક્રમ

પાક

૧
૨
૩
૪
૫
૬

ઘઉં
રાયડો
બાજરા
ડાંગર
કપાસ
ઇક્કડ
શણ

કલ ઉત્પાદન
(હક.ગ્રા.)
૫૪૯૦
૮૮૩
૯૩૭
૩૬૩૯
૧૪૧૪
૧૦૪
૧૩૩

કલ િેચાણ
(હક.ગ્રા.)
૪૮૦૬
૮૮૩
૯૩૭
૩૬૩૯
૧૪૧૪
૧૦૪
૧૩૩

આિક
રૂ.
૮૫૬૪૬
૪૦૯૫૦
૧૪૯૩૦
૬૦૬૮૭
૮૦૭૮૦
-

૫.૨ સજીિ ખેતી :
૧. ઘઉં
૨. આમળા
૩. લીંબ
૪.ચીક

242

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જથ્થો
-

૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની સંખ્યા

દધાળ

૬

૩

ક્રમ
૧.

કલ દૂ ધ ઉત્પાદન
ચલ.
૧૨,૬૬૬.૫

૫.૪ નસષરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
પાક
ઘઉં

કલ દૂ ધ િેચાણ
ચલ.
૧૨,૬૬૬.૫
કલ ઉત્પાદન
૧૪૦૦ ક્રક.

દૂ ધ િેચાણ
આિક રૂ.
૩,૭૨,૩૭૧
કલ િેચાણ
૧૪૦૦ ક્રક.

અન્ય આિક
-

કલ આિક
રૂ.
૩,૭૨,૩૭૧
આિક રૂ.
૨૮૦૦૦

૫.૫ રીિોપ્લ્િિંગ ફં ડ (ઓહડટ હરપોટષ આધાહરત) :
ઊઘડતી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચય રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૮૭,૬૯,૫૬૨

૨૫,૮૦,૧૪૮

૧૬,૧૭,૩૧૭

૯૭,૩૨,૩૯૩

૬. પ્રકાશન :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

૬.૧ પ્રકાશનની વ્યક્ક્તગત વિગતો :
લેખકન ં નામ

લેખન ં મથાળં
ચોમાસામાં દધાળા પશઓની
ડૉ. પ્રભાત જાદિ, ભરત હક્રડયા
સારસંભાળ
િરસાદની ઋતમાં પશશેડમાં જોિા
ડૉ. પ્રભાત જાદિ, ભરત હક્રડયા
મળતી સામાન્ય સમસ્યાઓ
ચોમાસામાં પશઓમાં રોગ વનિારક
ડૉ. પ્રભાત જાદિ, ભરત હક્રડયા
પગલાંઓ
સંકબલત કીટક વનયંત્રણ માટેન ં સક્ષમ
શ્રી ભરત હક્રડયા
ઉપકરણ-ફેરોમોન રેપ
ક્રદિેલાની િૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવતને
શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી વિનય ગોર
જાણીએ
ક્રદિેલાની ખેતી માટે કેિી જમીન
શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી વિનય ગોર
હોિી જોઈએ ?
ક્રદિેલાન ં પાક ઉત્પાદન િધારિાના
શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી વિનય ગોર
ચાિીરૂપ મદ્દાઓ
ૂ ની
ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામના ખેડત
શ્રી ભરત હક્રડયા
બાગાયત સજીિ ખેતીમાં બમણી
કમાણી
ડૉ. િી. કે. ગગય, શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી રાઈ પાકની િૈજ્ઞાવનક ઉત્પાદન
વિનય ગોર
તકનીકો
ડૉ. િી .કે. ગગય, શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી રાઈની ખેતી માટે જમીનની તૈયારી
વિનય ગોર
અને પાક ફેરબદલી
ડૉ. િી. કે. ગગય, શ્રી ભરત હક્રડયા, શ્રી રાઈડાની ખેતીમાં બબયારણની જાતની
વિનય ગોર
પસંદગી
સરગિો-માનિ સ્િાસ્થ્ય માટે
શ્રી ચંદ્ર ેશ ગોક્રહલ, શ્રી ભરત હક્રડયા
પોર્કતત્િોનો અમ ૂલય ખજાનો
શ્રી રાધાબહેન ચૌધરી, ડૉ. િી .કે. ગગય, જમીનના પથક્કરણ માટે નમ ૂનો
શ્રી ભરત હક્રડયા
લેિાની રીત
શ્રી રાધાબહેન ચૌધરી, ડૉ. િી. કે. ગગય, ખેતીમાં અગત્યની િાતજમીનનો
શ્રી ભરત હક્રડયા
નમ ૂનો કેિી રીતે લેશો ?
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સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત
કૃવર્ પ્રભાત

૬.૨ પ્રકાશનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ
૧.
૨.

સંખ્યા
૧૪
૨૪

અન્ય નાણાંકીય અનદાન અને તે અંતગષ ત થયેલી પ્રવ ૃવત્તઓ :

૭.

૮.

વિગત
પોતયલર આહટિકલ
ન્યઝપેપર કિરે જ

ક્રમ

પ્રવ ૃવતન ં નામ

૧

-

સિભાગીઓની

વિભાગ/સંસ્થાન ં

સંખ્યા
-

નામ
-

અનદાન
-

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયષક્રમો :
ખેડત
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની શતાબ્દી િર્ય ઉજિણી હોઈ
કેન્દ્ર દ્વારા કેન્દ્ર ખાતે તેમજ જજલલાના જદાં જદાં ૫ ગામો - મોટી આદરજ, જલદ
ં , ખરણા, ગોલથરા
અને અરજણજીના મિાડામાં વિવિધ કાયયિમો જેિા કે સમ ૂહ પ્રાથયના, શતાબ્દી િન, સ્િચ્છછતા
પ્રવ ૃવત્તઓ, પોર્ણ અબભયાન, જળસંરક્ષણ અને સંગ્રહ તેમજ સજીિખેતીના તાલીમ કાયયિમો યોજિામાં
આિેલ. ભારત સરકારની રાટરીય ખાદ્ય સરક્ષા વમશન યોજના અંતગયત ક્લસ્ટર પ્રથમ હરોળ
ૂ ોને વનદશયનો આપિામાં આિેલ. કોરોના
વનદશયનોમાં ક્રદિેલા અને રાઈડા જેિા પાકોમાં જજલલાના ખેડત
ૂ ોને મોબાઇલ
મહામારીને કારણે કેન્દ્ર દ્વારા સરકારશ્રીના આદે શ અને સ ૂચના અનસાર જજલલાના ખેડત
ટેક્નોલોજીના માધ્યમ દ્વારા ક્રરલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી કલ ૭ મોબાઈલ ઓક્રડયો તાલીમ
ૂ ભાઈઓ-બહેનોને કૃવર્, બાગાયત, પશપાલન,
યોજિામાં આિેલ જેમાં કલ ૬૮૦ જેટલાં ખેડત
પાકસંરક્ષણ અને કૃવર્ વિસ્તરણ જેિા વિર્યો અંતગયત તાલીમો આપિામાં આિેલ. આ ઉપરાંત
ૂ ભાઈઓ-બહેનોને માગયદશયન
વનટણાતો દ્વારા કલ ૪ ઑનલાઇન િીક્રડયો તાલીમો દ્વારા ૧૫૪ ખેડત
આપિામાં આિેલ. કેન્દ્ર દ્વારા િર્ય ૨૦૨૦-૨૧ દરવમયાન જજલલાના ૧૮,૭૫૦ જેટલા નોંધણી થયેલ
ૂ ોને એમ-ક્રકસાન પોટય લ મારફતે ગજરાતી ભાર્ામાં કૃવર્, બાગાયત, પશપાલન અને હિામાન
ખેડત
સંબવં ધત કલ ૧૫ મોબાઇલ સંદેશાઓ વિનામ ૂલયે મોકલિામાં આિેલ. કૃવર્ અને સંલગ્ન વિર્યોની
આધવનક અને નિીનતમ તકનીકોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમયાંતરે જદી જદી તાલીમો, વિસ્તરણ
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને માક્રહતગાર કરી જાગૃત કરિામાં
પ્રવ ૃવત્તઓ અને વનદશયનો દ્વારા ખેડત
આિેલ.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ ૂજરાત કુ માર નિનય મુંદદર

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: E 519, ૧૩-૦૬-૧૯૨૭

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: બાલિાડી, પ્રાથનમક, માધ્યનમક, ઉચ્ચતર માધ્યનમક
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ધોરણ
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર
૨

ક્રમ

નિભાગ

૧

બાલવાડી

૩

િાધ્યમિક મવભાગ

૨
૪

પ્રાથમિક મવભાગ

૧-૮

૦૪

૧૧-૧૨

૦૬

૯-૧૦

ઉચ્ચતર િાધ્યમિક મવભાગ

૦૬

૦૬

૦૪
(સુંસ્થા દ્વારા નનયક્ુ ત)

૪. ઇત્તર પરીક્ષાનાું પદરણામ : -૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા : --૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :

---

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન : ---૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ --૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત):
ખેતીની જિીન : ૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ રેં દિયાનો પ્રકાર
૧.

-

ગૌશાળાની જિીન : -

ગાયોની સંખ્યા : --

રેં દિયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંિીઓની સુંખ્યા

-

-

એક આંિીમાું
તારની સુંખ્યા
-

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત
(મીિરમાું)
-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્િ નસધ્ધ્ધઓ : --૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્િ ઉપલધ્ધધઓ :
૧.
વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧િા શાળાિાં અભ્યાસક્રિ શરૂ હતો અને પરીક્ષાન ં આયોજન ચાલત ં હત ં તયાં
અચાનક તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૧થી કોરોના િહાિારીના કારણે દે શિાં લોકડાઉન થય.ં
૨.
લોકડાઉન દરમ્યાન સરકારશ્રીની પ્રવ ૃમિઓ સવે, અનાજ મવતરણિાં કિષચારીઓએ ભાગ લીધો..
તા. ૦૧-૦૭-૨૦૨૦થી અનાજ મવતરણ િાટે સવષ તેિ જ દકાર પર રહી અનાજ
મવતરણની કાિગીરી કરી.
૩.
લોકડાઉનના સિય દરમ્યાન દરે ક વગોિાં ઑનલાઈન શૈક્ષણણક કાયષ શરૂ કરવાિાં આવય.ં
૪.
તા. ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ શતાબ્દી વર્ષ મનમિિે ગ ૂજરાત મવનય િંદદર અને
જજલ્લા મશક્ષણામધકારીશ્રીની કચેરી દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પન ં આયોજન કરવાિાં આવય.ં આ
બ્લડ ડોનેશન કેમ્પિાં બેન્ક ઑફ ઇન્ન્ડયા, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ન્ડયા, ખાદી ભંડાર, સહકારી િંડળ,
દાતાશ્રી ડૉ. ધવલ એિ. પટેલ પદરવાર, ય.એસ.એ તરફથી દાન િળય.ં જેિાંથી રક્તદાતાઓને
સ્મ ૃમતભેટ અને અલ્પાહારની વયવસ્થા કરવાિાં આવી. કોમવડ-૧૯ના કારણે ઊભી થયેલી લોહીની
સિસ્યાના મનવારણ િાટે આ કૅમ્પન ં આયોજન કરવાિાં આવય.ં હત ં. આ કૅમ્પિાં ૮૮ બોટલ
રક્ત એકત્ર કરવાિાં આવય ં હત ં. આ કાયષક્રિિાં ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના આ. કલનાયકશ્રી, િાનદ્
મનયાિકશ્રી તથા ઇન્ચાર્જ કલસણચવશ્રી તેિજ જજલ્લામશક્ષણામધકારીઓ તથા દાતાશ્રીઓ ઉપસ્સ્થત
રહ્યા હતા અને કાયષક્રિને સફળ બનાવયો હતો. શાળાિાં કિષચારીઓ સાથે મનયાિકશ્રીએ પણ
રક્તદાન કરી પ્રોતસાહન આપય ં હત ં.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: િલ્લભ નિદ્યાલય, બોચાસણ તા.બોરસદ જજ.આણુંદ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૩૧

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: નિભાગો ૮ અને સેિકો ૩૮

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

નિભાગ

ધોરણ

બાલશાળા ( જજલ્લાપંચાયત સંચાણલત )
કિાર િંદદર

૧ થી ૫

૬ થી ૮

ઉિર બમનયાદી મવદ્યાલય

૯ થી ૧૦

કિાર છાત્રાલય

૫ થી ૧૨

ઉચ્ચતર ઉિર બમનયાદી મવદ્યાલય

૧૧-૧૨

ગંગાબા ગૌશાળા

૭.

અધ્યાપન િંદદર ( દડ.એલ.એડ.)

૮.

ગ્રાિસેવા કેન્ર મખ્ય કાયાષલય

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

પ્રથિ
વર્ષ/બીજ ં વર્ષ
-

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ
પરીક્ષા આપનાર નિદ્યાથીઓની
નામ
સુંખ્યા
-

૨

-

૧

૨

૧

૩ (પ્રવાસી)

૩

-

૮
૭

૬

૧

-

૩

પરીક્ષામાું પાસ થનાર નિદ્યાથીઓની
સુંખ્યા
-

પદરણામ
િકા
-

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર
કિાર છાત્રાલય (મવકસમત જામત)

૨૧૦

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
૨
૩
૪
૫

છાત્રોની સુંખ્યા

િોબાઇલ તથા ફોટોગ્રાફી મશણબર
ફોટો શોપ બેણિક તાલીિ મશણબર
કમ્પય ૂટર ડેટા િેનેજિેન્ટ, સેફટી
અને મસક્યોદરટી મશણબર
ઊજાષ બચત અને સંચાલન મશણબર
સાબ બનાવવો મશણબર

તારીખ
૨૨-૦૬-૨૦૨૦થી ૨૪-૦૬-૨૦૨૦
૨૯-૦૬-૨૦૨૦થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૦
૧૪-૦૭-૨૦૨૦થી ૧૬-૦૭-૨૦૨૦

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૨
૨
૫

૨૧-૦૭-૨૦૨૦થી ૨૨-૦૭-૨૦૨૦
૨૦-૦૮-૨૦૨૦થી ૨૧-૦૮-૨૦૨૦

૬
૬

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ુ
૧.
જીિન જરૂદરયાતની િસ્તઓન
ુંુ કીિ નિતરણ :

કોમવડ-૧૯ િહાિારી સિયે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદની સ ૂચના પ્રિાણે

જરૂદરયાતવાળા

૮ સેવકો ( રસોઈયા, ચોકીદાર, પાણી પંપ ચલાવનાર, ગંગાબા ગૌશાળાના િજૂરો, મવનયિંદદર
ૂ ) ને જીવનજરૂરી વસ્તઓની કીટ બનાવીને મવતરણ કય.ું
ઉદ્યોગ –ખેડત
૨.

કિાર છાત્રાલય, વલ્લભ મવદ્યાલય, બોચાસણિાં ૧૭ વર્ષથી િદદનીશ રસોઈયા તરીકે કાયષ કરતા
શ્રી શરદભાઇ ધળાભાઇ પરિારન ં ૫૦ વર્ષની વયે હ્વદયરોગના હિલાથી તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦ને
બધવારના રોજ અવસાન થવાથી સમ ૂહપ્રાથષના રાખી શ્રધ્ધાંજણલ આપવાિાં આવી. ગ્રાિસેવા કેન્રના
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સેવકોએ રૂ. ૧૨૬૨૦/- નો ફાળો એકત્ર કરી તેિના મવધવા પતનીને અપષણ કયો. ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ
િંડળે કૉલેજની સત્ર ફીની રૂ.૩૭૪૦/- ની િદદ કરી.
3.

વ ૃક્ષારોપણ :

ગ્રાિસેવા કેન્રના બધા મવભાગોના સેવકો દ્વારા પદરસરિાં વ ૃક્ષારોપણનો કાયષક્રિ

રાખવાિાં આવયો.
૪.

શતાબ્દી વન તથા શતાબ્દી વ ૃક્ષની િાવજત
કોવીડ – ૧૯ િહાિારીના સિયે સેવકોએ શતાબ્દી વનિાં શ્રિકાયષ કરીને વ ૃક્ષોનો ઉછે ર કયો. હાલ
૧૧૬ વ ૃક્ષો ઉછયાષ છે .
(૧) ઘાસ કાઢવ ં (૨) ખેતરિાંથી પથ્થર વીણવા (૩) ગોડ િારવો

(૪) પાંજરાં સરખાં કરવાં

(૫) ડાળીઓ કાપવી (૬) સ ૂકાયેલાં વ ૃક્ષોની જગ્યાએ નવા વ ૃક્ષો રોપવાં (૭) આંતરખેડ કરવી
(૮) પાણી પાવ ં

૫.

શ્રમકાયષ.
સેવકો દ્વારા નીચેના પ્રસંગોએ શ્રિકાયષ કરવાિાં આવય ં.
(૧) પ ૂ.રમવશંકર િહારાજ પણ્યમતમથ (૨) સરદાર જયંતી (૩) ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનો સ્થાપના
દદવસ (૪) ગાંધીજયંતી (૫) સરદાર સંવતસરી (૬) ગાંધી મનવાષણદદન

૬.

નમટ્ટી સત્યાગ્રહ યાત્રા તા.૩૦-૦૩-૨૦૨૧ તથા તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧
દાંડી જજ. નવસારીથી શરૂ થયેલી “મિટ્ટી સતયાગ્રહ યાત્રા“ તા.૩૦-૦૩-૨૦૨૧ને િંગળવારના રોજ રાત્રે
વલ્લભ મવદ્યાલય, બોચાસણ ખાતે પ્રવેશ કરતાં યાત્રીઓન ં સ્વાગત કરવાિાં આવય ં. રાત્રે ઉતારાની
વયવસ્થા કરવાિાં આવી. તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ને બધવારના રોજ સવારે ૮-૦૦ વાગે પ ૂ. રમવશંકર
િહારાજની સિામધએ પ્રાથષના કરવાિાં આવી. યાત્રાિાં સાિેલ સૌ નાસ્તો કરીને ૮-૩૦ વાગે મવદાય
થયા. સાથે સંસ્થા પદરસરિાંથી “ મિટ્ટી” (િાટી) નો નમ ૂનો લઇ ગયા.
ૂ આગેવાન ડૉ.સનીલાિ, મ ંબઇના શ્રી દફરોજ િીઠી બોરવાલા, અનહદ એન.જી.ઓ.ના
ખેડત
ૂ આગેવાન શ્રી કૃષ્ણકાન્ત ચૌહાણ સાથે કલ ૧૯ વયસ્ક્ત સતયાગ્રહ
પ્રમખ શ્રી શબનિ હાસિી, ખેડત
યાત્રાિાં સાિેલ હતા.

૭. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
નિગત
૧.
પ ૂ. રમવશંકર િહારાજ
પષ્પાંજણલ અને પ્રાથષના
(પણ્યમતમથ)
(જન્િ દદવસ)
૨.
પ ૂ.રમવશંકર િહારાજ સિામધ દર િાસના પ્રથિ શક્રવારે
સ્થાન/ સમ ૂહપ્રાથષના
૩.
સજીવખેતીના શાકભાજી
કોબીજ, બીટ, રીંગણ, િેથી,
વપરાશ
ડગ
ં ળી, પાલક, વાલોળ
પાપળી,
ચોળી,ધાણા,ફલાવર, મ ૂળા,
દૂ ધી, શક્કદરયા વગેરે.
૪
રસોઇ
બીટ, પાલક, રોટલી,
ફણગાવેલ કઠોળ,
ઢોંસાવડા, ઈડલીસંભાર,સરગવના પાનના
મદઠયા વગેરે.
૫
દૂ ધિાં સ્વાલંબન
ગૌશાળાના તાજા દૂ ધની
વપરાશ
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તારીખ
૦૧-૦૭-૨૦૨૦
૧૧-૦૩-૨૦૨૧

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
હાજર સેવકો

વર્ષ દરમિયાન

હાજર સેવકો

વર્ષ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડ

વર્ષ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડ

વર્ષ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડં

૮.

અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન (મવનયિંદદર) : ૧૩ એકર ૭ ગઠં ા
ગૌશાળાની જિીન : ૯ એકર, ગાયોની સંખ્યા : ૧૬ ગાયો, વાછરડા- ૬, વાછરડી – ૫
ક્રમ
૧.

ઉત્પાદનનો
પ્રકાર
ઘઉ

૨.

બાજરી

૩.

શાકભાજી

૨૦૪૬

૮૯૮

૪૩.૮૯%

૪.

દૂ ધ

૧૦૯૨

૨૨૨૦૮

૧૦૦%

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (િકા)

૧૬૨૫

૨૬૭૦

૧૦૦%

-

૪૭૦૩

-

ક્રમ

રેં દિયાનો પ્રકાર

રેં દિયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંિીઓની સુંખ્યા

-

-

-

-

એક આંિીમાું
તારની સુંખ્યા
-

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત
(મીિરમાું)
-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્િ નસધ્ધ્ધઓ : --૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્િ ઉપલધ્ધધઓ :
1. જજલ્લાપંચાયત, આણંદના મખ્ય િાગષ પર પેવર બ્લૉક બેસાડવા ૨,૦૦,૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ િંજૂર
થઇ.
2. ગંગાબા ગૌશળાને કોરોના િહાિારી મનમિિે ઘાસચારા િાટે ૯૯,૪૫૦/- ની ગ્રાન્ટ તાલકા સેવા
સદન, બોરસદ તરફથી િળી.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

:

શ્રી નશ. ગો. પિેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય, ભારે લ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

:

૧૯૭૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

:

શ્રી નશ. ગો. પિેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય,
કન્દ્યા છાત્રાલય

ક્રમ

નિભાગ

ધોરણ

નશ. ગો. પિેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય

૧.

કન્દ્યા છાત્રાલય

૨.

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :

૯ થી ૧૨
૯ થી ૧૨

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર
૦૮

૦૧

-

૫

--

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

કન્યા છાત્રાલય

૯૩

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
(૧)

તા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ સેવકગણ દ્વારા મવશ્વ યોગ દદવસની ઉજવણી આસન અને પ્રાણાયાિ કરીને
કરવાિાં આવી.

(૨)

જૂન િાસથી ધોરણ ૯થી ૧૨ના મવદ્યાથીઓ િાટે ઑનલાઈન ક્લાસ શરૂ કરવાિાં આવય.ં

(૩)

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ િહારાજના જીવનકાયષ મવશે વીદડયો વોટ્સએપ પર મ ૂકવાિાં આવયો.

(૪)

તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ ગરમશષ્યના સંબધ
ં ો મવશે સિજાવતો વીદડયો વોટ્સએપ પર મ ૂકવાિાં
આવયો. જેનો લાભ ૧૨૦ મવદ્યાથીઓએ લીધો.

(૫)

તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ પ્રાથષના તથા વર્ાષગીતોનો વીદડયો વોટ્સએપ પર મ ૂકવાિાં આવયો. જેનો
લાભ ૧૨૦ મવદ્યાથીઓએ લીધો.

(૬)

તા. ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ રવીન્રનાથના જીવનકાયષ મવશેના વીદડયો અને તેિના ગીતોનો વીદડયો
વોટ્સએપ ગૃપિાં મ ૂકવાિાં આવયો. જેનો લાભ ૧૨૫ મવદ્યાથીઓએ લીધો.

(૭)

તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ ધ્વજવંદન કાયષક્રિન ં આયોજન કરવાિાં આવય.ં નવ સેવક પદરવાર સાથે
ધ્વજવંદન કાયષક્રિિાં જોડાયા.

(૮)

તા. ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ કથીરિાંથી કંચન િૉડેલ બનાવાયા. કાવયલેખન, મનબંધલેખન કાયષ, સંગીત
તથા વકતવયના વીદડયો બનાવી મવદ્યાથીઓએ વોટ્સએપ ગૃપિાં મ ૂક્યાં. જેિાં ૧૨૫ મવદ્યાથીઓએ ભાગ
લીધો.

(૯)

તા. ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ લગભગ ૧૨૫ મવદ્યાથીઓએ પોતે ભણાવતા હોય તેવા વીદડયો વોટ્સએપ
ગૃપિાં મ ૂક્યા.

(૧૦)

શતાબ્દીવનિાં વ ૃક્ષો રોપવાન ં કાયષ કરવાિાં આવય.ં
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(૧૧)

તા. ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ પ્રાથષના, સંસ્થાના ધ્યેયન ં વાચન, સંસ્થાની પદરપાટી મવશે સેવકો સાથે
ચચાષમવચારણા કરવાિાં આવી. જેિાં ૧૨ સેવકો જોડાયા.

(૧૨)

તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ગાંધીજયંતી મનમિિે તજ્જ્ઞશ્રી કમપલભાઈ સાથે પ્રોજેક્ટરની િદદશી વાલી,
મવદ્યાથીઓ તથા સેવકો કાયષક્રિિાં જોડાયા. સેવકોએ સશોભન અને અંબરચરખા પણ કાંતણ કય.ું જેિાં
કલ ૧૦૦ મવદ્યાથીઓ તથા સેવકો જોડાયા.

(૧૩)

તા. ૧૮-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સ્થાપનાદદન મનમિિે ધ્વજવંદન, પ્રમતઞા, ગાંધીજીના
જીવન પ્રસંગો, િહારાજના જીવન પ્રસંગોની રજૂઆત, વ ૃક્ષોન ં જતન તથા શ્રિકાયષ કરવાિાં આવય.ં

(૧૪)

તા. ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ મવદ્યાથીઓની પ્રવ ૃમિ, મશક્ષકોની પ્રવ ૃમિ અને ભ ૂતપ ૂવષ મવદ્યાથીઓની પ્રવ ૃમિ
મવશેની મવગતો િેગેણિનિાં મ ૂકવાિાં આવી. આ સાિમયક વોટ્સએપ ગૃપિાં મ ૂકવાિાં આવય.ં જેનો
લાભ ૧૨૫ મવદ્યાથીઓએ લીધો.

(૧૫)

મવદ્યાથીઓએ હાઈક, વાતાષ, રં ગોળી તથા ણચત્રો બનાવી વોટ્સએપ પર મ ૂક્યા.

(૧૬)

વોટ્સએપની િદદથી દીકરીઓની સારસંભાળ, આરોગ્ય સંભાળ, યોગ-કસરત જેવી બાબતો અંગેની
જાણકારી વાલીઓને આપવાિાં આવી.

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન : --

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ : --૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન : --ક્રમ
-

રેં દિયાનો પ્રકાર

કાુંતેલી આંિીઓની

એક આંિીમાું

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત

સુંખ્યા

તારની સુંખ્યા

(મીિરમાું)

-

-

-

રેં દિયાની સુંખ્યા

-

-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્િ નસદ્ધિઓ : --૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્િ ઉપલધ્ધધઓ : ---
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૧.
૨.
3.
ક્રિ
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ગ્રાિસેવા કેન્રન ં નાિ
કેન્ર સ્થાપના વર્ષ
કેન્રના મવભાગો અને સેવકો (કાયષકરો) ની સંખ્યા
મવભાગ

૧.
૨.
3.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

બાલવાડી
આશ્રિશાળા
કિાર િંદદર પ્રાથમિક શાળા
કિાર િંદદર પ્રાથમિક શાળા
ઉિર બમનયાદી મવદ્યાલય (િાધ્યમિક)
ઉિર બમનયાદી મવદ્યાલય (ઉચ્ચ િાધ્યમિક)
કિાર છાત્રાલય
કન્યા છાત્રાલય
ગૌશાળા
સંસ્થા ખેતી
અધ્યાપન િંદદર (પી.ટી.સી)
મક્ત મવદ્યાલય (ઓપન સ્કૂલ)
ગ્રાિસેવા કેન્ર મખ્ય કાયાષલય

૪. ઈતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧.
દહન્દી પરીક્ષાઓ
બાલપોથી

:

ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી
૧૯૫૪
૨૦
ધોરણ
સેવકોની સંખ્યા
ગ્રેડિાં

મનયત વેતન

૫
૫
-

૧
-

ધો. ૧ થી ૮
ધો. ૯ થી ૧૦
ધો. ૧૧ થી ૧૨
ધો. ૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨
ધો. ૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨
-

પરીક્ષામાું બેઠા
-

પરીક્ષામાું પાસ
-

પદરણામ િકા
-

-

-

-

પહલી
દૂ સરી
તીસરી
મવનીત
ગાંધી મવચાર પરીક્ષાઓ
ગાંધીજીવન િાંખી
ગાંધીમવચાર પ્રવેશ

૨.

:
:

નોંધ -(કોમવડ-૧૯ અંતગષત બાહ્ય પરીક્ષાઓ લઈ શકાય નથી)
૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા:

ક્રમ

છાત્રાલય પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

૧.

આ.શા. કિાર છાત્રાલય (આદદજામત)

૭૪

૨.

આ.શા. કન્યા છાત્રાલય (આદદજામત)

૭૫

3.

મવનય કિાર છાત્રાલય (આદદજામત) + [નોનગ્રાનટેડ]

૬૪+૪૩

૪.

મવનય કન્યા છાત્રાલય છાત્રાલય (આદદજામત ) + [નોનગ્રાન્ટેડ]

૪૫+૨૪

કલ સંખ્યા

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

૨૫૮+૬૭=૩૨૫

શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

પ્રોજેક્ટ
રાષ્રીય –ધામિિક તહેવારોની ઉજવણી
મવશ્વ યોગદદન ઉજવણી
મવમવધ પ્રકારની મશણબરો
અમ ૃતિહોતસવ

૨૩૨ +૧૨
૧૪૦+૨૦
૧૬
૩૫
૧૭૬
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૨
૨
૪
૧

ક્રમ

૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

િતદાર જાગમૃ ત અણભયાન
સમ ૂહપ્રાથષના
સમ ૂહભોજન
વાલી સંિેલન
રિતોતસવ
કોમવડ-૧૯ િાં બાળકોને ઓનલાઇન મશક્ષણ
મશક્ષકોની ઑનલાઇન તાલીિ

૬
૧૫૦+૧૪
૫૬
૨૪૨+૧૬
૭૨+૬
૩૨૫
૦૮

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્ત / નનદશષન :

નિગત

સેિાકીય પ્રવ ૃનત્ત / નનદશષન :

ક્રમ

ગ્રાિસફાઈ, વ ૃક્ષારોપણ
કોમવડ-૧૯ અંતગષત કીટ મવતરણ
િતદાર જાગમૃ ત અણભયાન
કોમવડ-૧૯ અંતગષત લોકોિાં જાગમૃ ત
અણભયાન

૧.
૨.
૩.
૪.

તારીખ

ગ્રાિસેવા કે ન્ર, અંભેટી
િોટાપોંઢા, સખાલા, અંભેટી
કપરાડા
િોટાપોંઢા, સખાલા, અંભેટી

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :

જૂન-૨૦૨૦
િે-૨૦૨૦
ઑક્ટોબર-૨૦૨૦
નવેમ્બર-૨૦૨૦

ક્રમ

પ્રવ ૃનતઓના નામ

નિગત

તારીખ

૧.

ખેતરિાં શણ-ડાંગર કાપવ ં

શ્રિક્રાયષ

િે ૨૦૨૦, નવેમ્બર ૨૦૨૦

૨.
૩.

પ્રાથષનાસભાિાં લીપણ કાયષ
નાદરયેળીનાં પાનિાંથી
િાંડ બનાવવ ં

ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

૨૫-૦૧-૨૦૨૧
૧૭-૧૦-૨૦૨૦

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૪૫
૨૫
૦૬
૨૦

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૧૫+ ૨૪
૫૨+૨
૩૫ + ૨

૯. અન્નસ્િાિલુંબન(ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
જિીન : ૧૨ એકર (ખેતી)

ક્રમ

૧
૨
૩
૪
૫
૬

ગૌશાળાની જિીન : એકર (ગૌશાળા)

ઉત્પાદનનો

છાત્રાલયની જરૂદરયાત
(દકલોગ્રામ)
૭૪૦૦
-

ઘઉં
બાજરી
ચોખા
શાકભાજી
દૂ ધ
શણ

ગાયોની સંખ્યા : -

ઉત્પાદન
(દકલોગ્રામ)
૩૩૮
૧૨
૩૦

૫૨૦૦
૧૫૦૦
૪૫૦૦ ણલટર
-

સ્િાિલુંબન
(િકા)
૬.૫%
૦.૮%
૧૦૦%

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
-

રેં દિયાનો પ્રકાર

રેં દિયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંિીઓની

એક આિીમાું તારની

કુ લ કાુંતેલ

-

સુંખ્યા
-

સુંખ્યા
-

સુતર (મીિરમાું)
-

-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્િ નસદ્ધિઓ:
-

કોમવડ-૧૯ અંતગષત જજલ્લાક્ક્ષાએ ણચત્ર સ્પધાષિાં દ્વદ્વતીય ક્રિ િેળવેલ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્િ ઉપલધ્ધધઓ:
૧.
૨.
3.
૪.
૫.

મવદ્યાપીઠના ૧૦૧ િી સ્થાપનાની ઉજવણીના પ્રસંગે સવોદય કાયષકતાષ અબ્દલચાચાના હસ્તે ધ્વજવંદન (૧૮૧૦-૨૦૨૦).
કંપોસ્ટ ખાતર બનાવાનો પ્રોજેક્ટ
મવનય િંદદર ઉચ્ચતર િાધ્યમિક મવભાગિાં ગજરાતી, દહન્દી, સિાજશાસ્ત્રિાં ૧૦૦ ટકા પદરણાિ બદલ જજલ્લા
કક્ષાએ મશક્ષકોને સન્િામનત કરવાિાં આવયા (૧૭-૦૩-૨૦૨૧)
ગ્રાિસેવા કેન્રિાં િહેિાનગૃહન ં નવીનીકરણ. (દડસેમ્બર ૨૦૨૦)
વ ૃન્ષ્ટજળ સંચય પલાન્ટ(ભ ૂગભષ ટાંકો) ગ્રાિસેવાકેન્ર, અંભેટી (જાન્યઆરી -૨૦૨૧)
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૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર દે થલી, તા.માતર . જજ. ખેડા

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૨૧ જૂલાઇ ૧૯૫૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા : ૫ નિભાગો અને ૨૪ સેિકો
ક્રમ

૧
૨
૩
૪
૫
૬

નિભાગ

ધોરણ

ઉ.બ.મવદ્યાિંદદર, દે થલી
અનદામનત મનવાસી પ્રા.શાળા, દે થલી
બાલિંદદર, દે થલી
તપોવન છાત્રાલય, દે થલી
ઉ.બ.છાત્રાલય, દે થલી
ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી
કુ લ

૪. ઈતર પરીક્ષાના પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧
૨

સેિક (કાયષકર )સુંખ્યા

ધો-૧૦
કોમવડ -19ના કારણે ઈતર પરીક્ષા
થઈ નથી

ગ્રેડમાું

નનયત
પગાર

કુ લ

૯ થી ૧૦

૦૬

૦૦

૦૬

૧ થી ૮
બાલિંદદર
છાત્રાલય
છાત્રાલય
મનયત વેતન

૦૬
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૨
૦૨
૦૨
૦૧
૦૫

૦૮
૦૨
૦૨
૦૧
૦૫
૨૪

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની
સુંખ્યા
૭૦
-

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પદરણામ
િકા

૩૫
-

૫૦ %
-

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

૧

તપોવન કિાર છાત્રાલય

૨૦

૨

ઉ.બ છાત્રાલય

૩૨

૩

અનદામનત મનવાસી પ્રાશાળા દે થલી

૧૨૭

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

૧

ઑનલાઇન મશક્ષણ કાયષ

શ્રી દદ.શા.ઉ.બ.મવદ્યાિંદદર -દે થલી

૨

ઓનલાઇન મશક્ષણ કાયષ

અનદામનત મન.પ્રા.શાળા-દે થલી

તારીખ
-

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

-

૧૪

૩૨

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ /નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

શ્રિ અને સફાઇ મશણબર

શ્રી અબ્દલચાચાના

૨૫-૦૯-૨૦૨૦

૧૭

સામનધ્યિાં

થી ૩૦-૦૯-૨૦

કોરોના (લોકડાઉન)સિયે સેવકોને

ગ્રાિસેવા કેન્ર દે થલી

અનાજ મવતરણ

જરૂદરયાત િંદ સેવકો

-

૧
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નિગત

૨

મવધવા બહેનોને

ગ્રાિસેવા કેન્ર દે થલી-

(ચોખા-૧૦ દકલો, ,ગોળ-૧દકલો અને

આસપાસ મવધવા

િગદાળ-૧દકલો મવતરણ)

બહેનો

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૦૨-૦૨-૨૦૨૧

૨૦૦

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૧

આડા િાડ બનાવયા

-

૮૯

૩૪

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત :
ખેતીની જમીન : ૧૨.૫ એકર

ગૌશાળાની જમીન: ૧ એકર

ક્રમ

છાત્રાલય જરૂદરયાત

ઉત્પાદન

સ્િાિલુંબન

(દકલોગ્રામ)

(દકલોગ્રામ)

(િકા)

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

ગાયોની સુંખ્યા : ૨૯

૦૧

ચોખા

૬૦૦૦

૧૪૦૦

૨૪.૩૭%

૦૨

ઘઉઁ

૧૫૦૦૦

૬૨૬૦

૪૧.૭૩%

૦૩

દૂ ધ

૧૫૦૦૦

૧૦૨૯૦

૬૮.૬૦%

કાુંતેલી આંિીઓની

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

સુંખ્યા

(મીિરમાું )

૩૨

૧૦૦૦

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન
ક્રમ
૦૧

રેં દિયાનો પ્રકાર

રેં દિયાની સુંખ્યા

બે ત્રાંક

૪૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્િ નસધ્ધ્ધઓ :
કોમવડ-૧૯ના લીધે કોઇ મવશેર્ મસદ્વિ િેળવેલ નથી.
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્િ ઉપલધ્ધધઓ :ૂ ો કરતા થાય તેવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ.
સૌર ઊજાષનો ઉપયોગ ખેડત
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નિદ્યાશાખા-નિર્ય

યોણગતાબહેન
રણછોડભાઈ
ગોદહલ
જજઞેશભાઈ
નાથભાઈ
ગાિીત
દહનાબહેન
સરે શભાઈ
કરકદટયા
સંજયકિાર
અરમવિંદભાઈ
ચૌધરી
દદપકકિાર
જેરાિભાઈ
સરવૈયા

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા –
ગજરાતી
ભાર્ાઓ અને
સાદહતય મવદ્યાશાખા
- ગજરાતી મવભાગ
ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા –
ગજરાતી

૬.

૧.
૨.

માગષદશષકનુું નામ
ડૉ. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય
ડૉ. ધ્વમનલભાઈ પારે ખ

શોધનનબુંધનો નિર્ય
ગજરાતી બ્લોગ સાદહતયન ં સિીક્ષાતિક
અધ્યયન (‘લયસ્તરો’ અને ‘ગજરાતી પ્રમતભા
પદરચય’ના મવશેર્ સંદભષિાં)
રિેશ ર. દવે અને િણણલાલ હ. પટે લની
વાતાષ ઓિાં આવતાં મખ્ય નારીપાત્રો : એક
અધ્યયન

ડૉ. કનભાઈ વસાવા

‘મવદ્યાપીઠ’ સાિમયકન ં મવશ્લેર્ણાતિક
અધ્યયન ( વર્ષ-1963 થી 1973)

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા – દહન્દી

ડૉ. રાિગોપાલ મસિંહ

२१व ीं सदी में हिन्दी गजल : स्वरूप एवीं
वैशिष्ट्य

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા – દહન્દી

ડૉ. રાિગોપાલ મસિંહ

श्र गजेन्र तिवारी की व्यींग्य साधना

બેનજીરબાન
િોહ્યિભાઈ શેખ

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા – દહન્દી

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડયા

डॉ. सुरेि िुक्ल ‘चींर’ के चयतनि नाटकों का
ववचार-बोध एवीं रीं ग-शिल्प

૭.

શ્રિા મશવરાિ
યાદવ

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા – દહન્દી

ડૉ. શશીબાલા પંજાબી

૮.

ફૂલવંતીબહેન
િંગાભાઈ
વસાવા

आहदवास ववस्थापन एवीं साींस्कृतिक ववलोपन
(‘डूब’, ‘ग्लोबल गाींव के दे विा’ िथा ‘मरीं ग
गोडा न लकींठ िुआ’ उपन्यासों के वविेष सींदर्भ
में )

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા – દહન્દી

ડૉ. દક્ષાબહેન જાની

ववष्टणु प्रर्ाकर की चयतनि किातनयों में युग
चेिना

૯.

શશીકાંત
િફતલાલ િાલા

ડૉ. ણબિંદવામસનીબહેન
જોશી

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર પ્રેદરત સાિાજજક
પન:રચનાિાં મ ૂકસેવક ડૉ. રિેશચન્ર
પરિારન ં પ્રદાન

ડૉ. મ ંજાલભાઈ ભીિડાદકર

પ્રણાિી ધિષના પ્રચારિાં લાલદાસ સ્વાિીન ં
યોગદાન

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

સરે ન્રનગર જજલ્લાનાં પ્રવાસન સ્થળો : એક
અધ્યયન

ડૉ. નરે શભાઈ ચૌહાણ

િારગ સંચાણલત “િાલધારી હેલ્પલાઇન”ના
લાભાથીઓનો આમથિક અભ્યાસ

૩.
૪.
૫.

૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

ધરતીબહેન
ઓિપ્રકાશ
પટે લ
ગગજીભાઈ
વશરાિભાઈ
જિોડ
રે વાભાઈ
ભ ૂપેન્રભાઈ
ભરવાડ
મપ્રયંકાબહેન
જીતેન્રકિાર
સથવારા
નેહા
સોિચંદભાઈ
સોલંકી

૧૫.

અમનલકિાર
ઈશ્વરભાઈ કાથડ

૧૬.

વૈશાલી
નટવરલાલ
રાઠોડ

સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
ઇમતહાસ
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
ઇમતહાસ
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
ઇમતહાસ
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
અથષશાસ્ત્ર
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
અથષશાસ્ત્ર
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
સિાજશાસ્ત્ર
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
સિાજશાસ્ત્ર
સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
સિાજશાસ્ત્ર

ડૉ. નરે શભાઈ ચૌહાણ
ડૉ. ણગરધરલાલ પટે લ

ઘન કચરાન ં મવકેન્ન્રત વયવસ્થાપન : એક
આમથિક-સાિાજજક અભ્યાસ (િહાતિા ગાંધી
સ્થામપત ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સંદભષિાં)
વણકર ઞામતની ઉચ્ચ અભ્યાસ કરે લ બહેનોનો
સિાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (અિદાવાદ શહેરના
િજૂરગાિ મવસ્તારના સંદભષિાં)

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીત

કાથોડી આદદિજામતનો સિાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
(તાપી જજલ્લાના ઉચ્છલ તાલકાને કેન્રિાં
રાખીને)

ડૉ. સભાર્ભાઈ પાંડર

અનસ ૂણચત જામતિાં ધિાું તરણ – પદરબળો અને
પદરવતષન (ખેડા જજલ્લાના સંદભષિાં)
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૧૭.

રીના મવઠ્ઠલભાઈ
લોકડીયા

૧૮.

સંધ્યા
ઇન્રવદનભાઈ
કાર

૧૯.

તેજલબહેન
નરે ન્રભાઈ
પરિાર

૨૦.

પ્રતીક
દદલીપકિાર ભટ્ટ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
– મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જયપ્રકાશ પંડયા

૨૧.

અલ્પેશ
જયંતીભાઈ િાર

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા –
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જયપ્રકાશ પંડયા

૨૨.

અંદકતા
મકે શભાઈ પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
– મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારાિભાઈ પી.
દે શમખ

બી.એડ્ .ના પ્રમશક્ષણાથીઓનાં સાિાજજક
િનોવલણોનો અભ્યાસ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા –
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારાિભાઈ પી.
દે શમખ

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના પદવીદાન સિારં ભના
મખ્ય િહેિાનોનાં વયાખ્યાનોિાંથી મનષ્પન્ન
થતાં મ ૂલ્યો

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
– મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ પટે લ

તાપી જજલ્લાની િાધ્યમિક શાળાઓિાં દહન્દી
મશક્ષણની પ્રવતષિાન પદરસ્સ્થમત

ડૉ. મનપાબહેન શાહ

Data Mining – Text Mining in Gujarati
Language

ડૉ. સતીર્ભાઈ પટે લ

A Study of ERP System for Milk Cooperative Dairy

ડૉ. િય ૂરીબહેન ફાિષર

“ગીર સોિનાથ જજલ્લાના સીદી સમદાયની
સ્ત્રીઓની સ્સ્થમતનો અભ્યાસ”

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટે લ

Selection and Prioritization of Test Cases
History in Regression Testing

૨૩.
૨૪.

ભ્રમિત
સરે શભાઈ
ચૌહાણ
હરસખભાઈ
કરસનભાઈ
રં ગપરા

૨૫.

અનેરી
મનમતનકિાર
બોરડીયા

૨૬.

રમવ પ્રફૂલચંર
જાડાવાલા

૨૭.

રૂણચતાબહેન
બટકગીરી
ગૌસ્વાિી

૨૮.

સ્નેહા
ઘનશ્યાિભાઈ
ઠક્કર

નિદ્યાશાખા-નિર્ય
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા –
સિાજકાયષ
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા –
પત્રકારતવ અને
સમ ૂહ પ્રતયાયન
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા –
પત્રકારતવ અને
સમ ૂહપ્રતયાયન

વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
કમ્પય ૂટર મવઞાન
વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા – ગ્રાિ
વયવસ્થાપન
વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
ગ્રાિવયવસ્થાપન
વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા –
કમ્પય ૂટર મવઞાન

માગષદશષકનુું નામ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

ડૉ. દામિનીબહેન શાહ

આંગણવાડીનાં અમત કપોમર્ત બાળકોની સ્સ્થમત
અને તેના મનવારણના ઉપાયો

ડૉ. મવનોદકિાર પાંડેય
સહિાગષદશષક – ડૉ. શણચ
યાદવ

સાિાજજક મદ્દાઓ સંબમં ધત દહન્દી ણચત્રપટોન ં
અધ્યયન

ડૉ. પમનતાબહેન હણે

દદવય ભાસ્કર વતષિાનપત્રના તંત્રીલેખોનો
અભ્યાસ
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આઠિા ધોરણના ગજરાતી મવર્યના
પાઠયપસ્તકિાં સિામવષ્ટ મ ૂલ્યો અને તે પ્રતયે
મશક્ષકોની સભાનતા
ઉચ્ચતર િાધ્યમિક કક્ષાએ િાદહતી અને
પ્રતયાયન તકનીકી(ICT)ના ઉપયોજનિાં
મશક્ષકો-મવદ્યાથીઓ વચ્ચેના તફાવતો (પેઢીગત
તફાવત)નો અભ્યાસ

તા. 01-04-2019 થી તા. 31-03-2020 દરમ્યાન પીએચ.ડી. (Ph.D.) જાહેર થયેલા નિદ્યાથીઓ
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

૬.

૭.
૮.

૯.

નિદ્યાથીનુું નામ
જયેન્રકિાર
ગલાબભાઈ પટે લ
મકે શકિાર
પરસોિિભાઈ આહીર
બબીતા ગીરીજાશંકર
ચૌબે
સંગીતાબહેન
ભપતભાઈ જાટવા
પલક હદરકૃ ષ્ણભાઈ
િહેતા
ભલભાઈ જેિાભાઈ
શેખ
ઉવષશી વલ્લભભાઈ
કંટારીયા
અમવનાશકિાર
ગોમવિંદભાઈ પટે લ
પારૂલબહેન
દદલીપભાઈ પટે લ

૧૦. િહેશ નાથાલાલ શાહ

૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

રાકેશ દધાભાઈ
પરિાર

દીપકકિાર
જશવંતરાય શેઠ
િહેશકિાર ચતરભાઈ
વાઘેલા
પ્રવીણભાઈ
છગનભાઈ દલેરા

નિદ્યાશાખા-નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

ભાર્ા અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા : ગજરાતી

ડૉ. ઉર્ાબહેન
ઉપાધ્યાય

સ્વાતંત્ર્યોિર ગજરાતી નવણલકાિાં લેણખકાઓન ં
પ્રદાન : એક અધ્યયન (બાર લેણખકાઓના
મવશેર્ સંદભષિાં)

સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા : ઇમતહાસ

ડૉ. મ ંજાલભાઈ
ભીિડાદકર

િધ્ય ગજરાતના વણકરોન ં વણાટકલા ક્ષેત્રે
પ્રદાન : એક ઐમતહામસક અધ્યયન (૧૮૧૮ થી
૧૯૪૭)

સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા : ઇમતહાસ

ડૉ. મ ંજાલભાઈ
ભીિડાદકર

वडोदरा जजला एक ऐतििाशसक अध्ययन
(1960 से आज िक)

સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા : અથષશાસ્ત્ર

ડૉ. હસમખભાઈ
દે સાઈ

િાનવ મવકાસ અંગેન ં અન્વેર્ણ (દાહોદ
જજલ્લાના સંદભષિાં)

સાિાજજક મવઞાન
મવદ્યાશાખા : અથષશાસ્ત્ર

ડૉ. િંજલાબહેન
ડાભી

વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: સિાજકાયષ

ડૉ. આનંદીબહેન
પટે લ

વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
– વસમત મશક્ષણ
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: પત્રકારતવ અને સમ ૂહ
પ્રતયાયન
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: પત્રકારતવ અને સમ ૂહ
પ્રતયાયન
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: પત્રકારતવ અને
સમ ૂહપ્રતયાયન
વયાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: ગ્રંથાલય અને િાદહતી
મવઞાન
ગાંધીદશષન
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: ગાંધીદશષન

આધમનક અને પરં પરાગત ખેતપિમત દ્વારા
થતી કેળાની ખેતીન ં ખચષ-લાભ મવશ્લેર્ણ નિષદા જજલ્લાના નાંદોદ તાલકાનો એકિલક્ષી
અભ્યાસ
સૌરાષ્રની મવચરતી જામતઓના જીવનની
પદરસ્સ્થમત અને સિસ્યાઓ - એક અભ્યાસ
(બજાણણયા, વાદી, િદારી, ગાડણલયા અને
સરાણણયાના સંદભષિાં)

ડૉ. સંધ્યાબહેન
ઠાકર

દકશોરી શસ્ક્ત યોજનાની અસરકારકતા અંગેનો
અભ્યાસ

ડૉ. પમનતાબહેન
હણે

દણક્ષણ ગજરાતના ગજરાતી પત્રકારતવના
બદલાતા પ્રવાહો (વૈમશ્વકરણના સંદભે)

ડૉ. પમનતાબહેન
હણે

કૃમર્ પત્રકારતવ : એક અધ્યયન (પસંદ કરે લાં
ગજરાતી દૈ મનકો તથા સાિમયકોના મવશેર્
સંદભે)

ડૉ. મવનોદકિાર
પાંડેય

ગજરાતી દૈ મનક સિાચારપત્રોિાં િદહલાઓની
સાિાજજક સિસ્યાઓન ં મનરૂપણ : િાનવ
તસ્કરી(હ્યિન રાદફદકિંગ)ના મવશેર્ સંદભષિાં

ડૉ. પ્રયતકરભાઈ
કાનદડયા

ગજરાતના આદદવાસી મવસ્તારોનાં ગ્રંથાલયો :
એક અભ્યાસ

ડૉ. પષ્પાબહેન
િોમતયાની

ગાંધીજીની બૅદરસ્ટર તરીકે ની કારદકદી : એક
અધ્યયન

ડૉ. પષ્પાબહેન
િોમતયાની

ગજરાતનાં મનસગોપચાર કેન્રોનો અભ્યાસ

ડૉ. પષ્પાબહેન
િોમતયાની

ગજરાતના ગ્રાિીણ સિાજના મવકાસિાં
કિષશીલોન ં પ્રદાન (ગાંધીમવચારના સંદભષિાં)

ગાંધીદશષન
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: ગાંધીમવચાર
ગાંધીદશષન
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: શાંમત સંશોધન
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ક્રમ

૧૫.
૧૬.

૧૭.

૧૮.

૧૯.

૨૦.

૨૧.

૨૨.

૨૩.

૨૪.

૨૫.

૨૬.

૨૭.

૨૮.

નિદ્યાથીનુું નામ
અજયકિાર
નટવરલાલ પટે લ
આરતી ભરતકિાર
પટે લ
અમનલકિાર
નરસીભાઈ પરિાર
અજીતકિાર
આરએસપી મસિંઘ
દદનાબહેન બાબભાઈ
પટે લ
જલ્પા રાજેન્રકિાર
શાહ
સંજય ભીિાભાઈ
પાંડાવદરા
ભરતભાઈ સીઘાભાઈ
િકવાણા
ધારીણીબહેન
રમતલાલ બરાનપરી
ચંરકાન્ત અભેસગ
ં
ગોહેલ
દહરે નકિાર શાંમતલાલ
િકવાણા
શાદહનબાન
ઉસ્િાનિીયા કાજી
મનલેશ ભાઈલાલભાઈ
નંદા
રજનીકાંત અનંતરાય
પંડયા

નિદ્યાશાખા-નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

ગાંધીદશષન
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
: મવઞાન અને અદહિંસા

ડૉ. રાજેન્ર
ખીિાણી

ખેતીિાં કદરતી સંસાધનોની વપરાશનો
તલનાતિક અભ્યાસ (સજીવ ખેતી અને
ચીલાચાલ ખેતીના સંદભે)

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ
પટે લ

ધોરણ-૮ના મવઞાન અને ટૅ કનોલૉજી મવર્યિાં
સંકલ્પના આલેખનની અસરકારકતા

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ
પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબહેન
પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. દીપબા દે વડા

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. િહેશ નારાયણ
દીણક્ષત

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જજઞેશભાઈ
પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જજઞેશભાઈ
પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જીઞેશભાઈ જી.
પટે લ

A STUDY OF THE VIRTUAL
CLASSROOM PROJECT AT UPPER
PRIMARY LEVEL

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવઞાન
મવદ્યાશાખા : શારીદરક
મશક્ષણ

ડૉ. મનરજ
સીલાવટ

ગજરાત રાજ્જ્યની શાળાકીય સ્તરની મવમવધ
રિતોિાં ભાગ લેતા ખેલાડી ભાઈઓની
અણભપ્રેરણાનો અભ્યાસ

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવઞાન
મવદ્યાશાખા : શારીદરક
મશક્ષણ

ડૉ. મનિેર્ભાઈ
ચૌધરી

નાડી શોધન પ્રાણાયાિ અને ભમિકા
પ્રાણાયાિની તાલીિ દ્વારા કૃ મર્શાળાના
મવદ્યાથીઓનાં િનોવૈઞામનક પાસાંઓ પર થતી
અસરનો અભ્યાસ

ડૉ. અરમવિંદભાઈ
રાિી

ચદક્રય તાલીિ દ્વારા તાલીિાથીઓની શારીદરક
યોગ્યતાનાં પાસાંઓ પર થતી અસરોનો
અભ્યાસ

ડૉ. અજયભાઈ
પરીખ

A HYBRID APPROACH FOR
NETWORK BASED INTRUSION
DETECTION SYSTEM WITH ALERT
GENERATION

ડૉ. અજયભાઈ
પરીખ

PREDICTING RURAL ELECTRIC
POWER REQUIREMENTS USING
DATA MINING AND ANALYTICS

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવઞાન
મવદ્યાશાખા : શારીદરક
મશક્ષણ
વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા - કમ્પય ૂટર
મવઞાન
વયવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોણગકી મવઞાન
મવદ્યાશાખા : કમ્પય ૂટર
મવઞાન
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ધોરણ આઠના દહન્દી મવર્યના પસંદદત એકિો
િાટે સ્વ-અધ્યયન સાધનસાિગ્રીની
અસરકારકતાનો સમનમિત િનોવૈઞામનક વલણો
સંદભે અભ્યાસ
DEVELOPMENT OF PARENT
TRAINING PROGRAMME AND ITS
EFFECTIVENESS ON PARENTS OF
CHILDREN WITH INTELLECTULAL
DISABILITY
દણક્ષણ ગજરાતની ઉિર બમનયાદી
આશ્રિશાળાઓનો સવષગ્રાહી અભ્યાસ
ઉચ્ચતર િાધ્યમિક શાળાના મવદ્યાથીઓની સ્વમનયંમત્રત અધ્યયન પ્રતયેની તતપરતાનો તેિના
િાનમસક સ્વાસ્થ્ય અને શૈક્ષણણક મસદ્વિ સાથેનો
સંબધ
ં
આઠિા ધોરણના મવઞાન અને ટૅકનોલૉજી િાટે
કમ્પય ૂટર સહાયક અધ્યયન સાિગ્રીની
અસરકારકતા
ધોરણ-૮ના મવદ્યાથીઓ િાટે ગજરાતી
ભાર્ાક્ષિતા કસોટીની રચના અને
પ્રિાણીકરણ

શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પરુ સ્કાર યોજના
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સ્નાતકો દ્વારા થયેલાં ગ્રાિસેવાનાં કાયોને ણબરદાવી, સ્નાતકોને પ્રોતસાદહત
કરવાના આશયથી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૯૮થી ‘શ્રી િહાદે વ દે સાઈ સ્નાતક ગ્રાિસેવા પરસ્કાર’
યોજનાનો પ્રારં ભ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના જ એક સ્નાતક અને સ્વાતંત્ર્યસેનાની એવા શ્રી મવષ્ણભાઈ
અિીનની આમથિક સહાયથી કરવાિાં આવયો છે . ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનાં મવણભન્ન િહામવદ્યાલયોના
પદવીધારીઓને આવરી લેવાના ઉદ્દે શથી વર્ષ ૨૦૦૨થી આ પરસ્કારન ં ક્ષેત્ર વયાપક બનાવવાિાં આવય ં
છે . જેથી વર્ષ ૨૦૦૨થી આ પરસ્કાર ‘શ્રી િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા પરસ્કાર’ તરીકે ઓળખાય છે .
સિાજસેવાન ં ઉલ્લેખનીય કાયષ કરનાર, િહામવદ્યાલયના મનવડેલા એક પદવીધારીને દર વર્ે આ પરસ્કાર
આપવાિાં આવે છે . પરસ્કાર પેટે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, સ્મ ૃમતણચહ્ન તથા સન્િાનપત્ર અપષણ કરવાિાં આવે છે .
શ્રી િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા પરસ્કાર : ૨૦૨૦ અંતગષત આવેલી મવણભન્ન ભલાિણોિાંથી
પરસ્કાર પસંદગી સમિમતએ શ્રી રિેશચંર િથરભાઈ પટેલન ં નાિ પસંદ કય.ું શ્રી રિેશચંર િથરભાઈ
ૂ ો પદરચય આ પ્રિાણે છે :
પટેલના કાિનો ટંક
શ્રી રિેશચંર િથરભાઈ પટેલનો જન્િ તા. ૦૯-૦૪-૧૯૪૪ના રોજ થયો હતો. તેઓએ ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ સંચાણલત િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા િહામવદ્યાલયિાં અધ્યયન કરીને વર્ષ ૧૯૬૬િાં
‘સિાજમવદ્યા મવશારદ’ની પદવી પ્રાપત કરી. તયારબાદ તેઓએ દરબાર ગોપાળદાસ િહામવદ્યાલય,
અણલયાબાડાિાંથી બી.એડ્ .ની પદવી િેળવી. આ બન્ને સંસ્થાઓિાંથી િળે લી દીક્ષા રમવશંકર િહારાજ,
બબલભાઈ િહેતા, જગતરાિ દવે, િનભાઈ પંચોળી, ચીિનભાઈ ભટ્ટ, દદલખશભાઈ દીવાનજી,
નારાયણભાઈ દે સાઈ, િગનભાઈ દે સાઈ, ડોલરરાય િાંકડ ઇતયાદદના સામન્નધ્યિાં વધ ઉન્નત સ્તરે પહોંચી.
પદરણાિે શ્રીિતી ના. ત. પટેલ મવનય િંદદર (રાજપરા, તા. સાવલી, જજ. વડોદરા)િાં મશક્ષક અને
આચાયષપદે રહીને, તેઓએ વડોદરા જજલ્લા સવોદય યોજના સંચાણલત ‘સિગ્ર ગ્રાિ સેવા િંડળ’ થકી
વડોદરા જજલ્લાના અંતદરયાળ અને પછાત એવા પાંડ િેવાસી ઠકરાતી મવસ્તારનાં ૪૨ ગાિોિાં મશક્ષણ
અને સેવાનો યઞ િાંડયો.
મનવ ૃમિ બાદ તેઓએ પોતાના વતન ડેરોલ (તા. કાલોલ, જજ. પંચિહાલ)િાં શાળા, પ્રાથમિક
આરોગ્ય કેન્ર, દૂ ધિંડળી, પશદવાખાન ં, બેન્ક, વૉટર વકષ સ જેવી સમવધાઓ ઊભી કરીને ગ્રાિમવકાસનાં
કાયોિાં િોટં યોગદાન આપય.ં આ ઉપરાંત તેઓએ મવણભન્ન સંસ્થાઓ સાથે જોડાઈને મશક્ષણ અને સેવાનાં
અનેક કાયો કયાું છે . જેને સાર રાજ્જ્ય અને રાષ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ મશક્ષકનાં પાદરતોમર્કોની પ્રાપ્પત ઉપરાંત
અન્ય અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા તેઓન ં બહિાન કરવાિાં આવય ં છે .
િહાતિા ગાંધીજી સ ૂણચત રચનાતિક કાયષક્રિો દ્વારા તેિણે નઈ તાલીિ, પ્રૌઢમશક્ષણ, પયાષવરણ,
આદદવાસી-કલ્યાણ, આરોગ્ય, વયસનમસ્ક્ત, ગ્રાિોદ્યોગ, ગ્રાિમવકાસ, સાદહતયસર્જન જેવાં અનેક ક્ષેત્રે
પ્રશંસનીય કાયો કયાું છે .
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ુ ીના પર
ુ સ્કૃત સ્નાતકો આ પ્રમાણે છે :
અત્યાર સધ
ક્રમ

િર્ષ

નામ

૧.

૧૯૯૮

શ્રી ઘેલભાઈ ગલાબભાઈ નાયક

૨.

૧૯૯૮

શ્રી રાિજીભાઈ પસવાભાઈ વોરા

૩.

૧૯૯૯

શ્રી જયંતભાઈ જટાશંકર રાવલ

૪.

૨૦૦૦

શ્રી બાબભાઈ વજભાઈ શાહ

૫.

૨૦૦૦

શ્રી કસ્ત ૂરભાઈ બેચરભાઈ પટેલ

૬.

૨૦૦૧

શ્રી જીવરાજભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ

૭.

૨૦૦૧

શ્રી િલ્લાભાઈ રોિ

૮.

૨૦૦૨

શ્રી કીકભાઈ ગલાબભાઈ નાયક

૯.

૨૦૦૩

શ્રી અરમવિંદભાઈ છોટભાઈ દે સાઈ

૧૦.

૨૦૦૪

શ્રી જેસંગભાઈ ફલજીભાઈ ડાભી

૧૧.

૨૦૦૫

શ્રી સિમતબહેન ગોમવિંદભાઈ રાવલ

૧૨.

૨૦૦૬

શ્રી ગણપતભાઈ કાળીદાસભાઈ ગાિીત

૧૩.

૨૦૦૭

શ્રી આયશાબહેન રાજાભાઈ પટેલ

૧૪.

૨૦૦૮

શ્રી િાધભાઈ ઘદરયાભાઈ ચૌધરી

૧૫.

૨૦૦૯

શ્રી વાલાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ

૧૬.

૨૦૧૦

-

૧૭.

૨૦૧૧

શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ પ ંજીરાિ પ્રજાપમત

૧૮.

૨૦૧૨

શ્રી ભરતકિાર કચરાભાઈ પટેલ

૧૯.

૨૦૧૩

-

૨૦.

૨૦૧૪

શ્રી િાનમસિંહભાઈ હદરમસિંહભાઈ િાંગરોળા

૨૧.

૨૦૧૫

શ્રી મનરં જનાબહેન મકલભાઈ કલાથી

૨૨.

૨૦૧૬

શ્રી જલદીપભાઈ કનૈયાલાલ ઠાકર

૨૩.

૨૦૧૭

શ્રી નીલિભાઈ ધીરભાઈ પટેલ

૨૪.

૨૦૧૮

શ્રી રતનબહેન રામતડયા

૨૫.

૨૦૧૯

શ્રી તરલાબહેન બાબભાઈ શાહ

૨૬.

૨૦૨૦

શ્રી રિેશચંર િથરભાઈ પટેલ
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મહેકમ (િહીિિ) નિભાગ
િર્ષ 2020-21 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

નાણાકીય બઢતી/બઢતી આપેલ હોદ્દો

CAS આપેલ
તારીખ

૧

૨

૩

૪

૫

ડૉ. ઉર્ાબહેન
ઉપાધ્યાય

ગજરાતી મવભાગ
ભાર્ાઓ અને સાદહતય મવદ્યાશાખા, િહાદે વ
દે સાઈ સિાજસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

વદરષ્ઠ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)
થી
Academic Level 15 (1,82,2002,24,100)

૧૯-૦૯-૨૦૧૦

ડૉ. પ્રભલાલ
શારીદરક મશક્ષણ અને રિત મવઞાન મવભાગ
િોહનદાસ કાસન્રા
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, સાદરા

વદરષ્ઠ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)
થી
Academic Level 15 (1,82,2002,24,100)

૦૧-૦૧-૨૦૧૯

શારીદરક મશક્ષણ અને રિત મવઞાન મવભાગ
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, સાદરા

વદરષ્ઠ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)
થી
Academic Level 15 (1,82,2002,24,100)

૦૧-૦૧-૨૦૧૯

દહન્દી મવભાગ, ભાર્ાઓ અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

વદરષ્ઠ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)
થી
Academic Level 15 (1,82,2002,24,100)

૦૧-૦૧-૨૦૧૯

ડૉ. રાિગોપાલમસિંહ

દહન્દી મવભાગ, ભાર્ાઓ અને સાદહતય
મવદ્યાશાખા, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

વદરષ્ઠ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)
થી
Academic Level 15 (1,82,2002,24,100)

૦૧-૦૧-૨૦૧૯

ડૉ. સંજયભાઈ
િકવાણા

ગજરાતી મવભાગ
ભાર્ાઓ અને સાદહતય મવદ્યાશાખા, િહાદે વ
દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
સાદરા

પ્રાધ્યાપક
Academic Level 14 (1,44,2002,18,200)

૨૬-૦૬-૨૦૧૯

ડૉ. દામિનીબહેન
શાહ

સિાજકાયષ મવભાગ,
વયાવસામયક અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા,
િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સહ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 13A (1,31,4002,17,100)

૦૧-૦૧-૨૦૧૮

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

૭.

ડૉ. જગદીશચંર
કલાભાઈ
સાવણલયા

ડૉ. જશવંતભાઈ
પંડયા
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ક્રમ

નામ

નિભાગ

નાણાકીય બઢતી/બઢતી આપેલ હોદ્દો

CAS આપેલ
તારીખ

૧

૨

૩

૪

૫

૮.

ડૉ. શેતલ રાહલ
બડોદીયા

આજીવન મશક્ષણ મવભાગ,
વયાવસામયક અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સહ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 13A (1,31,4002,17,100)

૨૧-૦૯-૨૦૧૮

૯.

ડૉ. િનોજભાઈ
પરિાર

સિાજકાયષ મવભાગ,
વયાવસામયક અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા,
િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સહ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 13A (1,31,4002,17,100)

૨૮-૦૯-૨૦૧૮

૧૦

ડૉ. ધ્વમનલભાઇ
પારે ખ

ગજરાતી મવભાગ,
ભાર્ાઓ અને સાદહતય મવદ્યાશાખા,
િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, સાદરા

સહ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 13A (1,31,4002,17,100)

૧૫-૧૧-૨૦૧૮

ડૉ. નરે શ ચૌહાણ

ગ્રાિ અથષશાસ્ત્ર મવભાગ,
સાિાજજક મવઞાન મવદ્યાશાખા, િહાદે વ
દે સાઈ સિાજસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 11 (68,9002,05,500) થી
Academic Level 12 (79,8002,11,500)

૦૧-૦૧-૨૦૧૫

મશક્ષણ મવભાગ,
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 11 (68,9002,05,500) થી
Academic Level 12 (79,8002,11,500)

૧૧-૦૨-૨૦૧૭

ડૉ. રં જનબહેન
િકવાણા

િધ્યસ્થ ગ્રંથાલય,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િદદનીશ ગ્રંથપાલ
Academic Level 11 (68,9002,05,500) થી
Academic Level 12 (79,8002,11,500)

૧૬-૦૭-૨૦૧૭

ડૉ.સમતર્ભાઈ
પટેલ

ગ્રાિવયવસ્થાપન મવભાગ,
વયવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોણગક મવઞાન
મવદ્યાશાખા, િહાદે વ દે સાઇ ગ્રાિસેવા સંકલ,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, રાંધજા
ે

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 11 (68,9002,05,500) થી
Academic Level 12 (79,8002,11,500)

૧૬-૦૬-૨૦૧૯

ડૉ. ધારાબહેન
વઘાડીયા

ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર મવભાગ,
સાિાજજક મવઞાન મવદ્યાશાખા, િહાદે વ
દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
રાંધેજા

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 10 (57,7001,82,400) થી
Academic Level 11 (68,9002,05,500)

૧૬-૦૨-૨૦૧૬

૧૬.

ડૉ. હસમખભાઈ
પંચાલ

સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર મવભાગ,
સાિાજજક મવઞાન મવદ્યાશાખા, િહાદે વ
દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
રાંધેજા

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 10 (57,7001,82,400) થી
Academic Level 11 (68,9002,05,500)

૦૧-૧૧-૨૦૧૬

૧૭.

ડૉ. કૈ લાશભાઈ
ભોયે

ગ્રાિ અથષશાસ્ત્ર મવભાગ,
સાિાજજક મવઞાન મવદ્યાશાખા,

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 10 (57,7001,82,400) થી

૧૭-૧૧-૨૦૧૬

૧૧.

૧૨.

૧૩.

૧૪.

૧૫.

ડૉ. મનલેશ
કાપદડયા
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ક્રમ

નામ

નિભાગ

નાણાકીય બઢતી/બઢતી આપેલ હોદ્દો

CAS આપેલ
તારીખ

૧

૨

૩

૪

૫

િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકલ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, રાંધેજા

Academic Level 11 (68,9002,05,500)

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન MACPs/ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ

ક્રમ

નામ

નિભાગ

૧.

શ્રી િમનર્કિાર
ભાવસાર

પરીક્ષા મવભાગ,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર
ધોરણમાું આપેલ
પગારધોરણ

ACP/MACP/ઉચ્ચતર
પગાર ધોરણ આપેલ
તારીખ

(2nd FUG)
Pay Level 5 (29,900-92,300)

૧૪-૧૨-૨૦૧૮

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન નનવ ૃત્ત/સ્િૈધ્ચ્છક નનવ ૃત્ત/સેિામક્ુ ત થયેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

હોદ્દો

૧.

ડૉ.. આરતીબહેન વી.
પટેલ

મશક્ષણ મવભાગ, મશક્ષણ મવદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

નનવ ૃત્ત/સ્િૈધ્ચ્છક
નનવ ૃનત્ત/રાજીનામાની
તારીખ

પ્રાધ્યાપક

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

૨.

શ્રી રતનાભાઈ વસ્તાભાઈ
દે સાઈ

આદદવાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્ર,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

મનમ્નશ્રેણી કારકન

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

3.

શ્રી ગણેશભાઇ વાઘેલા

રાજ્જ્ય પ્રૌઢમશક્ષણ સંસાધન કેન્ર, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

મનમ્નશ્રેણી કારકન

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

૪.

શ્રી ગલાબભાઈ ડાહ્યાભાઈ
પટેલ

િહાદે વ દે સાઇ ગ્રાિસેવા સંકલ, સાદરા

સહપ્રાધ્યાપક

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૫.

શ્રીિતી ગીરાબહેન
અરમવિંદભાઈ િકવાણા

િધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

સેિી પ્રોફેશનલ
આમસસ્ટન્ટ

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૬.

શ્રીિતી િધબહેન
રઇજીભાઇ પરિાર

આશ્રિશાળા, ભલાડા

િદદનીશ રસોઇયા

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૭.

શ્રી પ્રહલાદભાઈ
ગણેશભાઈ પરિાર

મશક્ષણ મવભાગ, મશક્ષણ મવદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િદદનીશ(સિકક્ષ)

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૮.

ડૉ. ઉદાજી વીરાજી
પરિાર

શારીદરક મશક્ષણ અને રિતમવઞાન મવભાગ,
શારીદરક મશક્ષણ અને રિતમવઞાન મવદ્યાશાખા,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, સાદરા

સહપ્રાધ્યાપક

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

૯.

શ્રી મવજયકિાર
ભાવસાર

જાળવણી મવભાગ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

િદદનીશ

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

10

શ્રી અંબાલાલ ચતરભાઈ
પરિાર

મવનય િંદદર િાધ્યમિક અને ઉ. િા શાળા,
અંભેટી

િદદનીશ મશક્ષક

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

11

શ્રી રાજેશ જરદોશ

દહસાબ મવભાગ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

મવભાગીય અમધકારી

૩૧-૧૦-૨૦૨૦

જાળવણી મવભાગ. ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

િન્લ્ટ ટાન્સ્કિંગ સ્ટાફ

૩૧-૦૧-૨૦૨૧

શ્રી કાંમતભાઈ વહાલાભાઈ
પરિાર
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ક્રમ

જાહેરાત ક્રમાુંક

જગ્યાનુું નામ

નનમણકૂ પામેલ સેિકનુું નામ

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

સિાજકાયષ મવભાગ MSW
)Psychiatry - (OBC

ડૉ .મવપીનભાઈ ચંદભાઈ
િકવાણા

િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

Guest Faculty

િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

-

સિાજકાયષ મવભાગ MSW
શ્રી ઈશાની પરં તપભાઈ પટે લ
)Psychiatry - (UR

1

2

3

01-2020-21

02-2020-21

03-2020-21

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક –
અંગ્રેજી) -એસ.સી(

શ્રી ગૌતિભાઈ વેગડા

િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા
સંકલ, સાદરા

-

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક –
અંગ્રેજી -OBC

શ્રી અબ્દલ જલીલ
કલામથિંગલ વેલ્લંન્ગારા

િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા
સંકલ, સાદરા

Guest Faculty

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવઞાન
-UR

શ્રી િોહંિદ હાજીભાઈ બાદી

શારીદરક મશક્ષણ અને રિત
મવઞાન મવદ્યાશાખા, સાદરા

-

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક –
ગહૃ મવઞાન -UR

શ્રી નેહલકિાર િહેશભાઈ
શ્રીગોડ

ગહૃ મવઞાન મવભાગ, મવઞાન
અને પ્રયોજજત મવઞાન
મવદ્યાશાખા, સાદરા

-

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક –
સ ૂક્ષ્િજીવાણ ં -UR

શ્રી ઉજાષ મવનોદરાય પંડયા

િદદનીશ પ્રાધ્યાપક –
રસાયણ મવઞાન -OBC

-

કોઇ ઉિેદવાર
હાજર થયેલ નથી

શૈક્ષણણક સેવકોની ૦૬ જદી-જદી જગ્યાઓિાં ભરતી િાટે ની જાહેરાત હાલ પ્રગમતિાં છે .
DAMU પ્રોજેક્ટ મનષ્ણાંત
)એગ્રોિેટરોલોજી(

શ્રી હર્ષકિાર રાિશંકરભાઈ
પંડયા

DAMU પ્રોજેક્ટ એગ્રોિેટ
ઓબ્િવષર

શ્રી અસ્સ્િતા ધનજીભાઈ
રોજાસરા

સિાજકાયષ મવભાગ MSW
ડૉ. મવપીનભાઈ સી. િકવાણા
)Psychiatry - (OBC
4

બાયોગેસ સંશોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણ મવઞાન મવભાગ,
સાદરા

04-2020-21
સિાજશાસ્ત્ર) ણબન
અનાિત (– 01

શ્રી પ્રશાંત એચ .પટે લ

કૃમર્ મવઞાન કેન્ર, દે થલી

ગ્રાન્ટ આવેલ ન
હોવાથી સ્થણગત
કરે લ છે .

િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

-

િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા
સંકલ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

-

ણબનશૈક્ષણણક સેવકોની ૧૦ જદી-જદી કક્ષાની જગ્યાઓિાં ભરતી િાટે ની જાહેરાત હાલ પ્રગમતિાં છે .

5

05-2020-21

6

06-2020-21

Junior Research Fellow
)JRF(

શ્રી કૃમત કનકકિાર દોશી

બાયોગેસ સંશોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણ મવઞાન મવભાગ,
સાદરા

-

7

07-2020-21

Senior Research Fellow
)SRF(

શ્રી સરબેશ્વર સાહ

સિતા અને મવકાસ કે ન્ર

-
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બાુંધકામ નિભાગ (એસ્િે િ)
ક્રમ

થયેલ કુ લ ખચષ
રૂા. માું

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

નોંધ

ગ ૂ.મવ.િંડળ

21,77,000.00 23,32,455.00

26/5/2020

કાિ પ ૂણષ

Construction of R.C.C. precast
Compound wall at KVK
Randheja
for
Gujarat
Vidyapith

ગ ૂ.મવ.િંડળ

18,00,000.00

28/8/2020

Tiles work at bottom of
swimming pool at Gujarat
Vidyapith

ગ ૂ.મવ.િંડળ

4

Construction of dhrangadhra
stone compound wall at west
side of sports ground at
Gujarat Vidyapith Ahmedabad

ગ ૂ.મવ.િંડળ

5

Electrification for Mahadev ઉચ્ચ મશક્ષણ
Desai
Samajseva
Mahavidyalaya at Gujarat
Vidyapith Ahmedabad

1

2

3

6

કામનુું નામ

ખચષ ખાતુું

Proposed Construction of
Godown at KVK, Randheja of
Gujarat Vidyapith

Providing and Applying
water proof chemical on
teraces of Usic department

ઉચ્ચ મશક્ષણ

અંદાજજત ખચષ
રૂા. માું

4,64,000.00

32,35,000.00

8,00,000.00

2,10,000.00

18,00,000.0

--

--

--

1,83,504.00

building
at
Ahmedabad
Campuses of Gujarat Vidyapith
7

8

9

Wall tiles work in dressing
room near stage at hirak hall,
Gujarat Vidyapith

ગ ૂ.મવ.િંડળ

Repairing of ceilling etc of ઉચ્ચ મશક્ષણ
boys hostel(Social Science) at
Rural Campus Sadra
Proposed Construction of
Fabricated shed to cover
existing swimmingpool of
Gujarat Vidyapith

ગ ૂ.મવ.િંડળ

72,000.00

76,500.00

37,76,000.00

64,539.00

--

--

કાિ પ ૂણષ

31/3/2021

થયેલ છે .

28/8/2020

કાિ પ ૂણષ

29/3/2021

થયેલ છે .

28/8/2020

કાિ શરૂ છે .

28/8/2020

કાિ પ ૂણષ

28/3/2021

થયેલ છે .

5/8/2020

કાિ પ ૂણષ

21/8/2020

થયેલ છે .

30/8/2020

કાિ પ ૂણષ

28/9/2020

થયેલ છે .

29/7/2020

કાિ પ ૂણષ

31/3/2021

થયેલ છે .

9/7/2020

કાિ પ ૂણષ

29/3/2021
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થયેલ છે .

થયેલ છે .

ક્રમ
10

કામનુું નામ

ગ ૂજરાત

મવદ્યાપીઠના

ખચષ ખાતુું

ગ્રાિસેવા

ઉચ્ચ મશક્ષણ

અંદાજજત ખચષ
રૂા. માું

થયેલ કુ લ ખચષ
રૂા. માું

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

નોંધ

8,00,000.00

7,57,506.90

7/7/2020

કાિ પ ૂણષ

િહામવદ્યાલય સાદરા પદરસર િાટે
10 ઈંચ વયાસનો પાણીનો બોર

2/9/2020

થયેલ છે .

29/6/2020

કાિ પ ૂણષ

બનાવવાન ં કાિ
11

12

Providing
and
Fixing ઉચ્ચ મશક્ષણ
galvanized pernal with 3rd floor
roof at M.D.College, Gujarat
Vidyapith

1,43,750.00

ગ ૂજરાત

8,00,000.00

મવદ્યાપીઠનાં

િાઈક્રોબાયોલોજી/તલાટી

સાદરાનાં ઉચ્ચ મશક્ષણ

58,591.00

7,62,693.00

પદરસર

િાટે 10 ઈંચ વયાસનો પાણીનો

10/8/2020

થયેલ છે .

15/7/2020

કાિ પ ૂણષ

11/9/2020

થયેલ છે .

1/11/2020

કાિ પ ૂણષ

બોર બનાવવાન ં કાિ
13

14

15

Polished Kota stone flooring ઉચ્ચ મશક્ષણ
at Court Yard Area of Girls
Hostel Sadra For Gujarat
Vidyapith
Renovation of cellar of state
bank of India to stop seepage
in rainy season at Gujarat
Vidyapith

ગ ૂ.મવ.િંડળ

Proposed Electrical work of
walkway and landscape
lighting at Kochrab Ashram,
Ahmedabad

ગ ૂ.મવ.િંડળ

1,73,000.00

96,500.00

5,26,620.40
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1,18,973.00

--

--

5/1/2021

થયેલ છે .

2/12/2020

કાિ પ ૂણષ

25/3/2021

થયેલ છે .

18/1/2021

કાિ શરૂ છે .

નિશેર્ પ્રકલ્પ માિે રચેલા CWMG CELL-GV નિભાગમાું ચાલતી કાયષિાહી
૧.

પ્રાસ્તામવક ભ ૂમિકા:

ગાંધીજીનાં વારસાને અને સ્મ ૃમતને યોગ્ય સ્વરૂપે સાચવવા િાટે ૧૯૪૮-૪૯નાં વર્ોિાં ગાંધીજીનાં કેટલાક સાથીદારોિાં
રાજેન્રબાબનાં નેત ૃતવ નીચે ગહન અને મવર્દ ચચાષ થઈ. તે ચચાષ લગભગ દોઢેક વર્ષ ચાલી – ગાંધીજીના સિયિાં શરૂ
થયેલાં સાિમયકોના િાધ્યિ થકી. દમનયાભરિાંથી ગાંધી-સાથીદારોએ તે ચચાષ િાં ભાગ લીધો. તે ચચાષ નાં મનષ્કર્ષ રૂપે
ગાંધી-વારસાનાં ત્રણ મખ્ય મદ્દા હાથ પર લીધા. ગાંધીજીએ જે જગ્યાઓએ રહીને કાિ કયું હોય તેવાં ચટં ૂ ે લાં સ્થળોએ
ગાંધીજીને શોભે તેવાં રણચપ ૂણષ અને સાદાં સ્િારકો રચવાં; તેિને અતયંત મપ્રય એવી રચનાતિક પ્રવ ૃમિઓ ચાલ રાખવી;
તેિનાં ફોટા, દફલ્િ-ફૂટે જજસ, લખાણો, વગેરે અનેક પ્રકારનાં દસ્તાવેજો દમનયાભરિાંથી એકઠાં કરવાં અને તેિને
આવનારી પેઢીઓ િાટે સાચવવાની કાળજીપ ૂવષકની વયવસ્થા કરવી – તથા તેિનાં લખાણોને અમધકૃ ત રીતે અને મવમશષ્ટ
મશસ્તથી દસ્તાવેજીકરણ કરી છાપવાં અને ગ્રંથોરૂપે પણ સાચવવાં. આ કાયોને સંસ્થાકીય િાધ્યિથી શાસ્ત્રીય રીતે હાથ
પર લેવાં િાટે આ ગાંધી-સાથીદારોન ં િંડળ બન્ય ં. ગાંધી સ્િારક મનમધ – કેંદરય િંડળ, દદલ્હી. તેનાં ચોવીસ સ્થાપકસભ્યો બન્યાં. તેિાં તે સિયની કોંગ્રેસ સરકારનાં બધાં સાથીઓ હતાં. તે ઉપરાંત ગાંધીજીનાં રચનાતિક કાયષકતાષ ઓ
જેવાં કે આયષનાયકિ, વગેરે પણ હતાં; સાથે, કે ટલાંક ઉદ્યોગપમતઓ જેવાં કે તાતા, ણબરલા, શ્રી રાિ, વગેરે સહ પણ
હતાં. િંડળે ખ ૂબ સિજપ ૂવષક સરકારનો પૈસો નહીં વાપરવાન ં મનામસબ સિજી ગાંધી-વારસાની સ્વાયિતા અને આિન્યા
સાચવી. તેિણે દે શભરની આિ જનતા તથા ઉદ્યોગપમતઓ પાસેથી નાણાં ભંડોળ ઊઘરાવય ં. જનતાનાં સાડા-પાંચેક
કરોડ, અને ઉદ્યોગપમતઓનાં પણ તેટલાં જ, એિ કલ િળીને આશરે અણગયાર કરોડ રૂમપયાથી ઉપરન ં ભંડોળ ભેગ ં થય ં.
જેિાંથી ગાંધીજીનાં સ્િારક સ્થાનોને ભંડોળ આપય ં. સાબરિતી આશ્રિને છે તાલીસ લાખ િળયાં; જેિાંથી ત્રેવીસ લાખ
તેિણે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠને આપયાં – વર્ષ ૧૯૫૧; તે ઉપરાંત, ગાંધી સ્િારક મનધીએ સીધાં લગભગ અણગયાર લાખ
રૂમપયા ગ ૂ. મવ. ને ૧૯૫૫ ના વર્ષ આસપાસ આપયાં. એિ કલ િળીને લગભગ તેત્રીસ લાખ રૂમપયા ગ ૂ. મવ. ને ગાંધી
સ્િારક મનમધ, દદલ્હી તરફથી િળયાં. મનધીએ તે જ સિયે દફલ્મ્સ દડમવિન નીચે ગાંધી દફલ્િ ફાઉન્ડેશનની પણ રચના
કરી. રચનાતિક કાયોની જવાબદારી સવષ સેવા સંઘને સોંપી.
ગાંધીજીનાં લખાણો દમનયાભરિાંથી એકત્ર કરવાં, તેિને ચોક્કસ રીતે સંગદઠત કરી, મવમશષ્ટ આવડત અને મશસ્ત સાથે
અમધકૃ ત પ્રદક્રયાથી સંપાદદત કરી ગ્રંથો સ્વરૂપે છાપવાંની પ્રદક્રયા પંદડત જવાહરલાલ નહેરએ િોરારજીભાઈના નેત ૃતવ
નીચે ગાંધીજીનાં નીવડેલાં સાથીઓ જેવાં કે પયારે લાલજી, દે વદાસ ગાંધી, શ્રીિન્નારાયણ, કાકાસાહેબ, વગેરેના સલાહકાર
િંડળને સોંપી. અને તેિણે તે કાયષને ન્યાય આપવાં અમક ચોક્કસ કશળતાવાળાં, અને નીવડેલાં મ ૂધષન્ય મવદ્વાનોને
દે શભરિાંથી ચટીને
ંૂ
તેિને સોંપી. પંદડત નહેરએ ભારત સરકારનાં પ્રકાશન મવભાગને આ ભગીરથ અને લાંબા ગાળાનાં
કાયષને મનભાવવા િાટે નાણાંકીય સમવધા પ ૂરી પાડવાની જવાબદારી સોંપી. લખાણોની સંપાદકીય જવાબદારીિાં સરકારને
કોઈ હક આપયો નહીં.
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તે પ્રદક્રયા કરવા િાટે નવજીવન રસ્ટ, અિદાવાદ જે ગાંધીજીનાં લખાણોનાં કૉપીરાઈટ ધરાવે છે , તેની વચ્ચે અને ભારત
સરકાર વચ્ચે મવમવધ શરતો સાથે ૧૦૦ રૂમપયાનાં સ્ટે મ્પ-પેપર પર સહિતી કરાર થયો. આ કરારિાં નવજીવન વતી તે
સિયનાં તેનાં આઠ રસ્ટીઓ જેવાં કે િોરારજીભાઈ, િણીબહેન, વગેરેએ તથા ભારત સરકાર વતી રાષ્રપમતનાં પ્રમતમનમધ
તરીકે તેિનાં સણચવે સહી કરી. જે મનયિોન ં ગ્રંથો બનાવતી વખતે ૧૯૫૬ થી ૧૯૯૪ ના સિયગાળાિાં સંપ ૂણષ ધ્યાન
રાખવાિાં આવય ં. આવી પ્રદક્રયા લગભગ ૩૮ વર્ષ ચાલી. ૧૯૫૬ થી ૧૯૯૪, અને થોડીક બાકી રહેલી દહિંદીની પ્રદક્રયા
૧૯૯૮-૯૯ સધી ચાલી. અને અંગ્રેજી ભાર્ાિાં ‘ધી કલેક્ટે ડ વકષ સ ઑફ િહાતિા ગાંધી’ના નાિે ૧ થી ૧૦૦ ગ્રંથો બન્યાં,
જે એક િાળાનાં િણકાંની જેિ એક બીજાથી અંતગષત રીતે ગથ
ં ૂ ાયેલાં છે ; અને તેિને અનરૂપ/પ્રમતરૂપ દહન્દી ગ્રંથો ‘સંપ ૂણષ
ગાંધી વાંગ્િય’ના નાિે ૧ થી ૯૭ સધી બન્યાં. િોટા ભાગનાં ગ્રંથોની છપાઈ જે તે સિયે સંપાદક િંડળની સીધી દે ખરે ખ
નીચે નવજીવન મરણાલયિાં થઈ. તેિન ં પ્રકાશન જે તે વર્ષિાં ભારત સરકારના પ્રકાશન મવભાગે કયું છે . ૧૯૫૬થી
૧૯૯૪ના ગાળા દરમિયાન.
કાળક્રિે, તે ગ્રંથોને વારં વાર અમધકૃ ત સ્વરૂપે છાપી શકાય તથા સાચવી શકાય તે િાટે મ ૂળ ગ્રંથોની પ્રમતરૂપ ઈલેક્રોમનક
િાસ્ટર કોપી તથા તેની સચેબલ કોપી બનાવવાની જરૂર ઊભી થઈ. તેને િાટે ગ્રંથો બનાવવાની મશસ્તની પ્રદક્રયા જે
વયસ્ક્તઓ પ્રતયક્ષ જોઈ/અનભવી ચ ૂકેલા તેિાંથી ભારત સરકારનાં પ્રકાશન મવભાગે દીના પટે લને (અંગ્રેજી શ્રેણીનાં
ચાવીરૂપ સંપાદક સાદહતયકાર શ્રી ચી.ના. પટે લનાં પત્રી)સોંપી. જેિને ગ ૂ. મવ. રસ્ટી િંડળે સૌજન્યપ ૂવષક કાિ કરવાની
સમવધા કરી આપી. ભારત સરકારે તે વયવસ્થાને નવજીવન રસ્ટની પરવાનગી સાથે સિથષન આપય ં. અને તેને િાટે
જરૂરી સહિતી કરાર કયો અને નાણાં ભંડોળ આપય ં.
CWMG CELL-GV મવભાગિાં આિ એક અતયંત િહતવન ં ઐમતહામસક કાયષ થઈ રહ્ય ં છે . મવભાગિાં CWMG-KS-19561994ની અંગ્રેજી શ્રેણી – ૧૦૦ ગ્રંથો – ની ઈલેક્રોમનક િાસ્ટર કોપી તથા તેની સચેબલ િાસ્ટર કોપી બનાવી છે . તે
પ્રદક્રયા કયાષ પછી, તેને પ્રમતરૂપ/અનરૂપ દહન્દી આવ ૃમિ –સંપ ૂણષ ગાંધી વાંગ્િયની ઈલેક્રોમનક િાસ્ટર કોપી તથા તેની
સચેબલ િાસ્ટર કોપી બનાવવાની કાયષવાહી હાલિાં ચાલે છે . તે કાયષવાહી કરવા િાટે જદીજદી અનેકમવધ પ્રદક્રયાઓ
થાય છે , અને થઈ રહી છે . જેવી કે : ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષ દરમ્યાન થયેલી કાયષવાહી:

૨.

કોરોના વાવડ તથા જગ્યાની તકલીફો:

સૌથી પહેલી જરૂર ઊભી થઈ જગ્યા બદલવાની, કારણ કે, જે ભોંયરાિાં બેસતાં હતાં તયાં પષ્કળ પાણી ભરાત ં હત ં, સતત
ભેજ રહેતો હતો, જગ્યા સાંકડી પડતી હતી, અને હવા-ઉજાસ લગભગ નહીંવત હતા; સાિે મવદ્યાથીઓ િાટે ના વાચન
ખંડિાં ઘણી જગ્યા હતી, તથા તે ખાલી પણ હતી; તેથી, જરૂરી પરવાનગી િેળવી તયાં જવાન ં થય ં. તે િાટે નીચેની
કાયષવાહીઓ મવભાગિાં કાિ કરતાં બહેન-ભાઈઓએ પોતાની સ ૂિબ ૂિથી તથા જવાબદારી સાથે સંપ ૂણષ રીતે જાતે કરી;જ્જ્યાં
જવાન ં હત ં તે મવભાગની, તથા જે જગ્યા છોડવાની હતી તે બંને જગ્યાઓની – સંડાસ-બાથરૂિ સાથે – પ ૂરી સફાઇ સાબ,
દફનાઇલ, સાવરણાં, પાણી, વગેરેથી કરી;બધાં સાધનો– કમ્પયટરો, કબાટો, ઘોડા, પાટો, ટે બલો, ખરશીઓ, િેજ, જેવાં
રાચ-રચીલાં, તથા ગ્રંથો, અને તેના પર કાિ કરે લ દફતરી રે કોડષ , વગેરે અનેક વસ્તઓ ખસેડી; નવી જગ્યાએ બધો
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સાિાન સ ંદર રીતે ગોઠવયો;બીજી જરૂરી વસ્તઓ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનાં ભોંયરાિાં ણબનપયોગી રીતે પડેલી વસ્તઓિાંથી
વીણીને, પરવાનગીથી મવભાગિાં લાવીને, તેિને સિારકાિ કરીને, પૉણલશ-રં ગ વગેરે કરીને સગવડપ ૂવષક ગોઠવી અને
સજાવી;
૩.

કમ્પયટરો તથા સવષરો, તથા આનર્ંણગક સાધનો મવર્ે :

જગ્યા બદલ્યા પછી બધાં કમ્પયટરો, વગેરે સાધનો નવી જગ્યાએ ખસેડયાં. અંગ્રેજીન ં કાિ કરતી વખતે અનેક સાધનો
જદીજદી જગ્યાએથી દાનિાં િેળવેલાં. તથા ગ ૂ. મવ. નાં ભોંયરાઓિાંથી બગડેલાં સાધનો પરવાનગીથી લાવીને ચાલ
કરે લાં. તેિાંથી ઘણાં હવે આગળ વાપરી શકાય તેવી સ્સ્થમતિાં નહોતાં. તે બધાંની પ ૂરી તકનીકી તપાસ કરીને ચાણલસેક
જેટલાં સાધનો સરકારની નકાિો ઇલેક્રોમનક સાિાન ખરીદવા િાટે અમધકૃત એજન્સીને વેચ્યાં, અને તેિાંથી િળે લાં
પૈસા ગ ૂ. મવ. ના દહસાબ મવભાગિાં જિા કરાવયાં.
૪.

જરૂરી ગ્રંથોની નકલો િેળવવી :

૧૯૫૬ થી ૧૯૯૮-૯૯ સધીિાં બનેલા દહન્દી ગ્રંથો– ૧ થી ૯૭ – ની મ ૂળ નકલો બધી મવગતો ચકાસીને િેળવવા િાટે જદી
જદી પ્રદક્રયાઓ કરીને કલ છૂટા છૂટા ૬૧ ગ્રંથો િેળવયા હતા: રૂબરૂ સંપકષ : પ્રકાશન મવભાગ-સંદભષ ભંડાર-દદલ્હી; પ્ર.મવપસ્તકાલય, દદલ્હી; પ્ર.મવ.-વેચાણ ભંડાર-ફરીદાબાદ; પ્ર.મવ.-યોજના-અિદાવાદ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ- અદહિંસા શોધ ભવન,
પસ્તકાલય; ગાંધી આશ્રિ-સાબરિતી સંદભષ મવભાગ, પસ્તકાલય, વગેરે જેવી અનેક જગ્યાઓએ; જાહેરાત: ભ ૂમિપત્ર,
ગાંધી શાંમત પ્રમતષ્ઠાન-દદલ્હી, વગેરે જગ્યાઓએ; જરૂરી ગ્રંથોિાંથી બીજા ૩૬ ગ્રંથો િેળવી શકાયા નહીં; અને તેની શોધ
ચાલ રાખી;
5.

પ્રથિ તબક્કાન ં કાિ:

જરૂરી જદાજદા સોફ્ટવેર અંગે સંશોધન કરીને અગતયન ં કાિ ગત વર્ષિાં કરે લ ં હત ં; તેના પ્રયોગો ત્રણ ગ્રંથો પર કરે લા
હતા; તે ઉપરાંત, ગ્રંથોના િાળખાની, રચનાની, તથા ફોન્ટોગ્રાફી, વગેરેની જદા જદા પ્રકારની મવગતવાર, િીણવટપ ૂવષક
ચકાસણી કરી; તથા સોફ્ટવેર પર કાિ કરવા િાટે જદાજદા સોફ્ટવેર અંગે વયવસ્સ્થત, શાસ્ત્રીય રીતે તાલીિ જાણકાર
મિત્રો પાસેથી િેળવી તથા યોગ્ય કશળતા પ્રાપત કરી બીજા સાથીઓને પણ તાલીિ આપી; તે મજબ ચાલ વર્ષિાં કલ
િળીને ત્રીસ ગ્રંથો પર કાિ કય;ું
6.

કોરોના વાવડ, સહકિીઓ, તથા સાથી સંસ્થાઓ:

કોરોના વાવડિાં મવભાગનાં લગભગ બધાં સહકિીઓ જદે જદે સિયે હેરાન થયાં – પોતાની તથા સ્વજનોની બીિારીથી;
તે જ પદરસ્સ્થમત રહી ગાંધી શોધ કેન્ર, જલગાંવની; તેથી, ચાલ કાયષવાહીિાં અનેક અવરોધો આવયાં; તે બધી પદરસ્સ્થમતિાં
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠિાં CWMG CELL-GVમવભાગે પોતાની કાયષવાહી ચાલ રાખી; ઘણો બધો ગાળો િોડી રાત સધી પણ
કાિ કય;ું અને જલગાંવના સાથીઓની મશ્કેલીઓ સિજી કે ટલાંક કાિ આપણે અહીં પણ કયાું . ભારત સરકારના પ્રકાશન
મવભાગ સાથે ઑન-લાઇન બેઠક પણ કરી; તથા તેિની પાસેથી નાણાં ભંડોળ પણ િેળવય ં. સહકિીઓએ રોજેરોજનાં
કાિ તથા લક્ષ્ય સધી પહોંચવા િાટે ન ં આયોજન, કાિની વહેંચણી, વગેરે બાબતોિાં મશસ્ત અને આવડત અને
જવાબદારીની ભાવના કેળવી.
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૭.

આભારદશષન :

CWMG CELL-GV મવભાગિાં આજ સધી જે કાિ થય ં છે તે ઐમતહામસક જવાબદારીન ં છે .
તે કાયષ કરવાની સગવડ / અનકૂળતા / સહકાર / િાગષદશષન આપવા િાટે મવભાગના સહ સહકિીઓ હાદદિ ક આભાર
તથા ગ્રંથોને ગાંધી હેદરટે જ પોટષ લ પર જદી જદી વયવસ્થાઓ સાથે મ ૂકવા િાટે આભાર િાને છે નીચેની સંસ્થાઓ તથા
વયસ્ક્તઓનો:
ગાંધી સ્િારક સંગ્રહાલય, અિદાવાદ: કાયષ શરૂ કરતાં પહેલાં તેની સૈધ્ધાંમતક ભ ૂમિકાની રજૂઆત સિયે સાથ આપવા
િાટે તથા ગ્રંથોને ગાંધી હેદરટે જ પોટષ લ પર જદી જદી વયવસ્થાઓ સાથે મ ૂકવા િાટે આભાર િાને છે ; મવશેર્ે : સવષશ્રી
અમ ૃતભાઈ િોદી, કામતિકેયભાઈ સારાભાઈ, મત્રદદપ સહૃદનો. તથા આકાષ ઈવિ, અને પસ્તકાલય, તથા ગાંધી હેરીટે જ
પોટષ લના સહકિીઓનો;
નવજીવન રસ્ટ, અિદાવાદ: કાયષ કરવા િાટે જરૂરી પરવાનગી આપવા િાટે ; મવશેર્ે: સવષશ્રી મવવેક દે સાઇ, કમપલ રાવલ,
અપ ૂવષ આશરનો;
ભારત સરકાર, દદલ્હી: સૌજન્યપ ૂવષક કાયષને તેના યોગ્ય સંદભે જોવા િાટે : મવશેર્ે, િાદહતી અને પ્રસારણ િંત્રાલયના
તથા પ્રકાશન મવભાગના સિયે સિયે બદલાતા રહેતા અનેક અમધકારી ભાઈઓ બહેનોનો, મધરજપ ૂવષક સહકાર આપવા
િાટે , જરૂરી નાણાંભડં ોળ, છાપકાિ, વગેરેની વયવસ્થાઓ કરવા િાટે ; તથા ડીવીડી/પેનડ્રાઈવના લોકાપષણ, વગેરે કરવા
િાટે ; મવશેર્ે: દડરે ક્ટર જનરલ સાધનાબહેન રાઉતનો, જેિણે કપરા કાળિાં અનેક આંટીઘ ંટીઓ વચ્ચે કનેહથી અને
િક્કિતાથી રસ્તા કાઢીને કાયષને તેના મકાિ સધી પહોંચાડ્.ં
ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ, અિદાવાદ: જેના છત્ર નીચે અને િનોહર આંગણે બેસીને કાયષ કયું છે અને કરી રહ્યા છીએ; જેિાં
અનેક પ્રકારની જદા જદા મવભાગો તરફથી િળે લી સવલતો, નાણાંકીય સહાય અને વહીવટની સવલતો સદહત, િળી
છે : મવશેર્ે: િાનવંતા રસ્ટીઓનો, ભ ૂતપ ૂવષ કલપમત શ્રી નારાયણ દે સાઇ, વતષિાન કલપમત શ્રીિતી ઈલાબહેન ભટ્ટ, ભ ૂતપ ૂવષ
તથા વતષિાન કલનાયકો સવષશ્રી સદશષનભાઈ, અનામિકભાઈ, રાજેન્રભાઈ ખીિાણીનો, ભ ૂતપ ૂવષ તથા વતષિાન કલસણચવો
સવષશ્રી ખીિાણી, ભરતભાઈ જોર્ી, મનણખલભાઈ ભટ્ટ, તથા સંસ્થાનાં કાયાષ લયનાં દહસાબ મવભાગના તથા અન્ય મવભાગોનાં
સહ કિીઓનો;
ગાંધી દરસચષ ફાઉન્ડેશન (જીઆરએફ), જલગાંવ: કાયષના દરે ક તબક્કાિાં અનેક મ ૂિવણો, તકનીકી મશ્કેલીઓ, પડકારો
આવયા; જે બધાિાં અિારી ણચિંતાિાં સહભાગી થઈ પ્રશ્નોના હલ કાઢવાિાં સદક્રય િદદ કરવા િાટે સંસ્થાના સાથીઓનો;
મવશેર્ે જૈન ઈદરગેશન ઉદ્યોગના સ્થાપક ચેરિેન સ્વ. શ્રી ભંવરલાલ જૈન, તથા જીઆરએફના કાયષસચ
ં ાલક શ્રી ઉદય
િહાજનનો, તેિના સૌજન્યપ ૂણષ સદક્રય િાગષદશષન, તથા સમધયારા, તથા કાયષની સદક્રય જવાબદારી-ભાણગદારી મનભાવવા
િાટે :
સેવાભાવી મિત્રોનો: કાયષની શરૂઆતથી અનેક જદા જદા મવર્યના તજ્જ્ઞ, અનભવી, જાણકાર, મિત્રોએ સિય-સંજોગની
અગવડો જોયા વગર મવના મ ૂલ્યે દલષભ િાગષદશષન આપય ં છે , (અને હજ આપે છે ),
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CWMG CELL-GV મવભાગ: ગત વર્ોિાં અિારી સાથે કાિ કરી ચ ૂકેલાં બસોથી અમધક સહુ સહકિીઓનો જેિણે
જીવનની અનેક મવટંબણાઓ, ણબિારીઓ, ઉતાર-ચડાવો વચ્ચે અડગ રહીને કાયષને ગમત આપી; આ સહ સહકિીઓએ
બે-ત્રણ જદી જદી સિય વયવસ્થાિાં પોતાની અનકૂળતા પ્રિાણે કાિગીરી કરી. લગભગ એક સાથે એક સિયવયવસ્થાિાં ૧૨થી ૧૫ વયસ્ક્તઓએ જરૂદરયાત પ્રિાણે કાિગીરી કરી. અતયારે કલ બારે ક વયસ્ક્તઓ કાિ કરે છે .
મવશેર્ે: બહેન નીપા ગોસ્વાિીનો – જેિણે તજઞ મિત્રોની રાહબરી નીચે, ગ્રંથો િાટે એપલાઈ કરવાની જદી જદી
તકમનકોનો, ક્યારે ક પ્રસ્થામપત, ક્યારે ક િૌણલક રીતોનો, અભ્યાસ કરી પાયાન ં કાિ કય;ું
ઉપરોક્ત સહ સંસ્થાઓ તથા વયસ્ક્તઓના અિે નતિસ્તક ઋણી છીએ.
આનંદ અને સંતોર્ની વાત એ પણ છે કે સાથે કાિ કરી ચ ૂકે લા બસોથી ઉપર સાથીઓએ જીવનિાં જે ક્ષેત્રિાં ગયા તયાં
પ્રગમત કરી છે . તેિને િાટે મવભાગ મનશાળ અને દમનયાની વચ્ચેનો સેત સાણબત થયો છે .
.. .. .. .. .. .. ..
રજૂઆત મવશેર્ પ્રકલ્પ િાટે રચેલા CWMG CELL-GV મવભાગ વતી:
દીના પટે લ, મનયાિક, CWMG CELL-GV, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ; તારીખ : સપટે મ્બર ૨૧, ૨૦૨૧
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ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ સુંચાણલત યનુ નિસષલ હીલીંગ પ્રોગ્રામ સેન્દ્િર, અમદાિાદ
ડૉ. રિેશ કાપદડયા દ્વારા ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠિાં યમનવસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રાિની શરૂઆત
તા ૨૧-૦૪-૨૦૧૮થી કરવાિાં આવી. ય.એચ.પી. સેન્ટરનો મખ્ય ઉદ્દે શ લોકોિાં હ્રદયરોગ અંગે
જાગૃતતા ફેલાવવાનો છે , યમનવસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રાિ િાનમસક તણાવ દૂ ર કરવાિાં ખ ૂબ જ કારગર
સાણબત થયો છે . હાલ યમનવસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રાિ સેન્ટરિાં સોિવારથી શમનવાર દરમ્યાન સવારે
૬.૦૦ થી ૬.૪૫ અને ૭.૦૦ થી ૭.૪૫ એિ બે બેચ ચાલે છે તથા સોિવાર, ગરવાર અને શમનવાર
દરમ્યાન સાંજે ૫.૧૫ થી ૬.૦૦ની એક બેચ ચાલે છે . ચાલ વર્ે કોરોના િહાિારીને કારણે પ્રિાણિાં
ઓછા લોકો આનો લાભ લઈ શક્યા છે .
કોરોના િહાિારીના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનિાં લેતાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના દરમ્યાન
અન્ય કોઈ કાયષક્રિન ં આયોજન કરી શકાય ં નથી.
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સમતા અને નિકાસ સુંસ્થાન
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની સંશોધન પાંખ સિાન સિતા અને મવકાસ સલાહકાર સમિમતની રચના કરવાિાં
આવી છે . આ સમિમતની પ્રથિ ઑનલાઇન બેઠક તા. ૪/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ િ.દે . સેમિનાર ખંડિાં કલનાયકશ્રીના
અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી. જેિાં શ્રી મવદ્યત જોશી, શ્રી રાજેન્ર ખીિાણી, શ્રી િહેશ ગાિીત તથા શ્રી આનંદીબહેન
પટેલ હાજર રહ્યાં હતાં. જ્જ્યારે શ્રી અનામિક શાહ, શ્રી ભરત જોશી, શ્રી િંદાબેન પરીખ અને શ્રી સદશષન આયંગર
ઑનલાઇન જોડાયાં હતાં. સલાહકાર સમિમતના મનણષયો થકી સંસ્થાનને વૈધામનક સ્વરૂપ પ્રાપત થય ં છે .
સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનના આ વૈધામનક સ્વરૂપના િાળખાિાં પ્રો. મવદ્યત જોર્ી(િાનદ્ મનયાિક),
શ્રી સરબેશ્વર સાહ (સંશોધન અમધકારી), ડૉ. િહેશ પટેલ અને ડૉ. રૂપાભાઈ િાલદકયા (બન્ને પ્રમત મનયસ્ક્ત પર)
તથા પૌલીનબહેન પરિાર(કારકપન)નો સિાવેશ કરવાિાં આવયો છે . આ સંસ્થાન દ્વારા આદદવાસી સંશોધન
અને તાલીિની મવદ્યાપીઠ પાસે રહેલી કાિગીરી પણ સંભાળવાિાં આવે છે .
સુંસ્થાનની કામગીરી

1. સંસ્થાન ં અમધકૃત નાિ સિતા અને મવકાસ સંસ્થાન (Institute for Equity & Development) રહેશે. આ
સંસ્થાન હાલિાં આદદવાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્રિાં બેસે છે . તેની કાયિી વયવસ્થા ઉપર
જણાવયા મજબ ઊભી કરી છે .

2. ગજરાત આદદવાસી સવષસગ્ર
ં હિાં ઘણાં લખાણો અગાઉ લખાયેલ હતાં તે ફરીથી લેખકો શોધીને તૈયાર
કરાવયાં. સવષસગ્ર
ં હ લખાય કેવી રીતે તેની સિજ લેખકોને આપી. સવષસગ્ર
ં હન ં કવર બ્લેક કાપડ હાડષ
કવર તેિ જ ગોલ્ડન એમ્બોસિાં તૈયાર કય.ું આ સવષસગ્ર
ં હ પ્રકલ્પ પ ૂરો થયો છે અંગ્રેજી અનવાદન ં
કાિ ચાલે છે .

3. દાહોદ સવષસગ્ર
ં હ લખાઈ ગયો છે . આજની તારીખિાં િોટા ભાગનાં પ્રકરણોનાં ૩-૪ પ્રફ થઈ ગયાં છે .
એકાદ િદહનાિાં દાહોદની કાિગીરી પ ૂરી થઈ શકે. તયાર બાદ બીજા જજલ્લાઓની કાિગીરી આપણને
િળશે. જેની કમિશનર તરફથી લેણખત સ્વીકૃમત િળી છે .

4. આદદવાસી આમથિક મવકાસ દશષન પ્રકલ્પ, અથષશાસ્ત્ર મવભાગ પાસે હતો. મવભાગે અક્ષિતા જાહેર કરતાં
તે પ્રકલ્પ સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનિાં આવયો છે . તેની િાદહતી તપાસતાં લાગ્ય ં કે પ્રકરણોિાં
સેકન્ડરી ડેટા વધારે છે અને મવકાસ દશષન જેવ ં ઓછં છે . આદદવાસી મવકાસ એટલે આદદવાસીનો
સંપોમર્ત મવકાસ અને આદદવાસીઓની સહભાગીદારીવાળો મવકાસ. મિદટિંગો કરતા િાલ ૂિ થય ં કે આ
કાિ કેવી રીતે કરવ ં તે ફરી જોવ ં પડે એિ છે . તે િાટે Participation Observation અને FGD કરવ ં પડે
તેિ હત ં. પરં ત કેટલાક લેખકોએ અક્ષિતા જાહેર કરતાં હાલ આ કાિ નરે શ ચૌહાણ, સભાર્ પાંડર,
ધારા વઘાદડયા, અજ ષન રાઠવા, કનભાઈ વસાવા, િહેશભાઈ ગાિીત, અને કૈ લાસભાઈ ભોયેંને
સોંપવાિાં આવય ં છે . હાલ આ કાિ યોગ્ય રીતે ચાલી રહ્ય ં છે . મનમિર્ાબહેન આ પ્રકલ્પના પ્રકલ્પ
મનયાિક રહેશે અને તેઓ ૧૦ દદવસિાં વચગાળાનો અહેવાલ જિા કરાવશે. દરે ક લેખક સ્વતંત્ર
અહેવાલ આપશે. મનમિર્ાબહેન સાિાન્ય અહેવાલ આપશે.
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5. ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠે િાતર તાલકા પનઃિોજણીન ં કાયષ કરવ ં તેિ નક્કી કયું હત ં, પણ પાછળથી તે પ ૂરં
થઈ શક્ ં નહોત ં. સિતા અને મવકાસિાં ચચાષ બાદ તેની મવગતો જોતાં ક્ષેત્રકાયષ બાકી લાગ્ય ં હત ં.
સ્થામનક આગેવાનોને િળીને ક્ષેત્રકાયષન ં કાિ ૭ ગાિોિાં શરૂ કયષ છે . ડૉ. િંદાબહેન પરીખને તેના
અહેવાલ લેખન કરવાની મવનંતી કરી, જે તેિણે સ્વીકારે લ છે . તેથી તેન ં કાિ પણ સિતા અને
મવકાસિાં ચાલ રહેશે તેિ જણાવય ં હત ં.

6. ગજરાત મવદ્યાપીઠની શતાબ્દી કાયષક્રિના ભાગરૂપે ૨૧િી સદી િાટે ગાંધીણચિંતન સ્વરૂપે ૨૦ પ્રકલ્પો
હાથ ધયાષ છે . જેિાંથી શ્રી અનામિક શાહ, શ્રી સદશષન આયંગાર, શ્રી રાજેન્ર ખીિાણી, શ્રી િંદાબહેન
પરીખ, શ્રી શેતલબહેન બડોદદયા, શ્રી અિીબહેન યાણઞક, શ્રી પ્રેિાનંદ મિશ્રા, શ્રી નીપાબહેન શાહ
વગેરેએ લગભગ તેિનાં કાિ લગભગ પ ૂરાં કયાું છે . ૨૧િી સદીિાં ગાંધીજી હોત એ મવચારધારાથી
કાિ કરવાન ં છે તે સિય િાંગે તેવ ં છે . તેથી ૨૧ જૂન સધી મદત વધારીએ અને બજેટ વધારવાિાં
આવે તેવ ં સ ૂચન કય.ું આ પ્રકલ્પને જૂન ૨૦૨૧ સધી લંબાવવા િાટેનો મનણષય લેવાયો હતો. પ્રકલ્પ
િાટે વધ નાણાકીય ફાળવણીની જોગવાઈની કલનાયકશ્રીને મવનંતી કરી હતી. આ પ્રકલ્પિાં
મવદ્યાપીઠના જે અધ્યાપકો કાિ કરશે તેિને િાટે તે સ્વતંત્ર પ્રકલ્પ ગણાશે. આ પ્રકલ્પના પ્રકાશન
અંગે મવચારણા થશે. (પ્રકલ્પોની યાદી સામેલ છે .)

7. ઉપરાંત હાલ CSR (Corporate Social Responsibility)ને લગતી કાિગીરીની દરખાસ્ત તૈયાર કરી છે .
દરે ક મવભાગે યજીસીના મનયિ પ્રિાણે Extensionન ં કાિ કરવાન ં હોય છે . આપણે પણ મવમવધ
મવભાગોને CSR સાથે જોડીને આ કાયષ કરી શકીએ. તે કેવી રીતે કરી શકાય ? આપણને અનકૂળ
કંપનીઓ પાસેથી CSRન ં કાિ કરાવી શકીએ, જે કંપનીના ખચે થત ં હોય છે . જેિાં મવદ્યાપીઠને કોઇ
ખચષ કરવાનો નથી. જેિાં મવદ્યાપીઠના હેતઓ ચદરતાથષ થાય. હાલ આ કાિગીરી સરબેશ્વર સાહ કરી
રહ્યા છે .

8. આ ઉપરાંત મવદ્યાપીઠના પીએચ.ડી ના મવદ્યાથીઓને કોસષવકષ કરવાન ં હોય છે તેઓને Statistical ઞાન
હોય છે પણ સંશોધન ક્ષેત્રે ઓછં ઞાન હોય છે . તો તેના વગો સિતા અને મવકાસ અંતગષત લેવાય
તેવી IQAC ને દરખાસ્ત કરી છે .

9. આપણે વૈશ્વીકરણના તબક્કાિાં પહોંચ્યા છીએ જ્જ્યાં નાગદરક સિાજની જગ્યા િયાષદદત બનતી જાય
છે . સ્વૈપ્ચ્છક સંસ્થાઓ પોતાની વય ૂહરચના બદલે તે જરૂરી બનત ં જાય છે . આ સિયે ગજરાતની
સ્વૈપ્ચ્છક સંસ્થાઓએ સાથે િળી નવી વય ૂહરચના કરવી જરૂરી બન્ય ં છે . જો આ કાિગીરી િાટે સિતા
અને મવકાસ સંસ્થાનને િંજૂરી િળે તો એક સેમિનાર કે મિદટિંગન ં આયોજન કરી શકાય. હાલ તો
દામિનીબહેન શાહ ગાંધીયન અપ્રોચ પર સ્વૈપ્ચ્છક રીતે કાિ કરી રહ્યાં છે .
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10. આદદવાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્ર ગાંધીનગર ખસેડાતાં આદદવાસી અધષવામર્િક સાિમયકની
કાિગીરી સિતા અને મવકાસ સંસ્થાન દ્વારા ચલાવવાન ં કાિ ડૉ. િહેશ ગાિીત સંભાળી રહ્યા છે .

11. આદદવાસી સંશોધન અને તાલીિ સંસ્થાનની પ્રવ ૃમિના ભાગરૂપે અઠવાદડયાિાં એક વખત આદદવાસી
અસ્સ્િતા મિલન ગોઠવવ ં. આ િાટેની જવાબદારી કનભાઈ વસાવા અને િહેશભાઈ ગાિીતને
સોંપવાિાં આવી છે . કોમવડની અસર ઓછી થાય પછી આ પ્રવ ૃમિ શર થશે.
ુ બનાું સ ૂચનો કયાાં છે :
સલાહકાર સનમનતએ સુંશોધનના િધતા જતા મહત્િને જોતાું નીચે મજ

1. ગાંધીણચિંતન પ્રકલ્પન ં પ્રથિ કાિ મવદ્યત જોર્ી ણલણખત અહેવાલ Gandhian Humanism Agenda for
the 21st Century તૈયાર થઈ ગયો છે . હાલ તેની સિીક્ષા થઈ ગઈ છે . તયાર બાદ તેના પ્રકાશનની
કાિગીરી હાથ ધરાશે.

2. સિતા અને મવકાસ સંસ્થાન દ્વારા મવદ્યાપીઠનાં મવસ્તરણ કાયોને અનરૂપ ઉદ્યોગગૃહોને સાિાજજક
જવાબદારીની દરખાસ્ત તૈયાર કરવા િાટેની દરખાસ્તને િંજૂરી િળી છે .

3. મવદ્યાપીઠના Ph.D.ના મવદ્યાથીઓના કોસષવકષ ના ભાગરૂપે સંશોધન પિમતનાં 40 વયાખ્યાનો લેવાનાં
થાય છે . IQAC જોડે ચચાષ કરી આ વયાખ્યાનોિાં સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનન ં પ્રદાન ગોઠવવ ં.

4. મવદ્યાપીઠ અનેક સ્વૈપ્ચ્છક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલ છે . બદલાયેલા સંદભષિાં કેટલીક સંસ્થાઓને
પોતાન ં કાિ ગોઠવવાની મશ્કેલી પડે છે . 21િી સદીના નવા સંદભષિાં કેવાં કાિોની પ્રસ્તતતા વધ
છે , તે અંગે સ્વૈપ્ચ્છક સંસ્થાઓ સાથે િળીને પદરસંવાદન ં આયોજન કરવ ં.

5. ડૉ. િંદાબહેન પરીખે સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનની સ્થાપનાનો ઉલ્લેખ કરીને આ સંસ્થાનને વધ
નક્કર અને ઔપચાદરક પાયા પર મ ૂકવાની વાત કરી હતી. આ વાતને ટેકો આપતા ડૉ. સદશષન
આયંગારે મવદ્યાપીઠ કક્ષાએ જરૂરી સંશોધનો કરવા િાટે સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનને િજબ ૂત
બનાવવાની વાત કરી હતી.

6. ચચાષ દરમ્યાન આદદવાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્ર ગાંધીનગર જતાં અને કેન્ર સરકારે આદદવાસી
સંશોધનિાં Center for Excellenceની જે વાત કરી છે તેના સંદભષિાં Tribal Development and
Instituteની રચના કરી તે સેન્ટર ઑફ એક્સલન્સ બને તેવી પ્રદક્રયા હાથ ધરવી એવી ભલાિણ થઈ
હતી.

7. ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠે બે વર્ષ પહેલાં કેટલાક અધ્યાપકોની સંશોધન દરખાસ્ત િંજૂર કરી નાણાકીય
સહાય આપી હતી. આવા તિાિ સંશોધન અહેવાલો એકત્ર કરી સિતા અને મવકાસ સંસ્થાનના શોકેસિાં રાખવા અને જે અભ્યાસો પ ૂરા ન થયા હોય તેને પ ૂરા કરાવવાના પ્રયાસો કરવા.

8. બહારથી આવતા સંશોધકો અથવા મવદ્યાપીઠના સંશોધકોને બેસીને કાિ કરવાની સમવધા િળે તથા
સંશોધન કરનારા મસમનયર અને મનવ ૃિ અધ્યાપકોને બેસવાની વયવસ્થા, સેક્રેટરીયલ િદદ અને
ગ્રંથાલય વયવસ્થા િળી રહે તેવી સમવધા ઊભી કરવા મવશે પણ મવચારાય ં હત ં.
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પ્રાચ્યનિદ્યા અને નિરાસત વ્યિસ્થાપન સુંસાધન કેન્દ્ર
અને
દાુંડી નિરાસત વ્યિસ્થાપન એકમ

(ORIENTAL STUDIES AND HERITAGE MANAGEMENT RESOURCE CENTER)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા બન્ને એકિના ભાગરૂપે મવમવધ કાયષક્રિો હાથ ધરવાિાં આવયા. જે એમપ્રલ
૨૦૨૦થી િાચષ ૨૦૨૧ના સિયગાળાની કાયષપ્રદક્રયા અહેવાલ નીચે મજબ છે :
(૧)

વર્ષ ૨૦૨૦િા િાચષ િાસના સિયગાળા દરમ્યાન દે શ અને દમનયાિાં કોરોના િહાિારીને લીધે કાયષક્રિોન ં
આયોજન થઈ શક્ ં નથી. ઑગસ્ટ ૨૦૨૦થી ધીિે ધીિે કાિગીરીની શરૂઆત કરવાિાં આવી. િહાતિા ગાંધીજી
દ્વારા કરવાિાં આવેલ દાંડીયાત્રા દરમ્યાન બપોર અને રામત્રરોકાણ દરમ્યાન પ્રાથષનાસ્થળ તથા સભાસ્થળોએ
આવેલ વ ૃક્ષને હેદરટે જ (મવરાસત) જાહેર કરવા િાટે ની પ્રદક્રયા તા. ૦૫ ઑગસ્ટ ૨૦૨૦થી કરવાિાં આવી. આ
િાટે સરકારશ્રીના મવભાગો સાથે સંકલન, અનસરણ તેિજ સંબમં ધત ગાિની મલાકાત લઈ ગાિના સરપંચને
આ બાબતે િાદહતગાર કરીને તેિનો સહકાર અને સંિમત િેળવવાની કાિગીરી કરવાિાં આવી.

(૨)

સાબરિતી આશ્રિથી દાંડી સધીના િાગષને નકશાિાં મ ૂકવા િાટે તિાિ ગાિોના િાગષની સ્થળતપાસ
િાટે મલાકાત લીધા પછી તા. ૭ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ સવે ઑફ ઇન્ન્ડયાની પરવાનગી િેળવવા
િાટે પત્ર િોકલવાિાં આવયો. નકશા િાટેની દડિાઇન મજબ ૨૯ ખંડિાં બે પ્રકારના નકશા (૧)
અસલ દાંડી િાગષ (૨) સરકારશ્રીએ જાહેર કરે લ હાઇવે નં. ૨૨૮ અને ૬૪, આ બન્ને નકશાને સ્થળ
મલાકાત મજબ દશાષવીને દડિાઈનરને આપવાિાં આવેલ છે .
સ્થળ તપાસિાં કોરોના િહાિારીને કારણે બાકી રહેલ દાંડીિાગષના સરતની િાદહતીિાં
સરતિાં પ્રવેશ, ગાંધીજીન ં રોકાણ, દાંડીયાત્રીઓન ં રોકાણ સ્થળ, સરતથી ડીંડોલીનો િાગષ કે જ્જ્યાં
દાંડીયાત્રાએ બપોરનો મવરાિ લીધેલ જગ્યાની જાતતપાસ મલાકાત પ ૂણષ કરીને નકશાિાં મ ૂકવાિાં
આવેલ છે .
નકશા સાથે મવગતો મ ૂકવાની છે . જેિાં શ્રી તર્ારભાઈ ગાંધી દ્વારા તૈયાર કરવાિાં આવેલ
ગ ૂગલ અથષની િાદહતી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કલેક્ટેડ વકષ ઑફ િહાતિા ગાંધીની ટીિ દ્વારા આ િાદહતી
બાબતે ચકાસણીની કાિગીરી પ ૂણષ થયેલ છે . નકશાની સાથે આ િાદહતી મ ૂકવાિાં આવશે.

(૩)

ભારત સરકારના સાંસ્કૃમતક િંત્રાલય સાથેની કાિગીરીનાં અધ ૂરા કાિો જેવા કે શહેરી વયવસ્થાપન
કેન્ર (ય.એિ.સી.) દ્વારા ભારત સરકારના સવે ઑફ ઇન્ન્ડયાના નકશાિાં પલોદટિંગ કરવાન ં કાયષ પ ૂણષ
થય.ં દાંડીિાગષના નકશાનો ઉપયોગ કરવા િાટે ગ્રાદફક્સની કાિગીરી પ ૂણષ થઈ અને આ કાિગીરી
વેબસાઈટિાં મ ૂકવા િાટે વેબસાઈટન ં િાળખ ં તૈયાર કરવાિાં આવય.ં જે િાટે રૂ. પાંચ લાખની
ફાળવણી કરવાિાં આવી.
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(૪)

ગ્રાિીણ મવરાસત અને વયવસ્થાપન એક મખ્ય પહેલ છે કે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના િોટાભાગના
મવદ્યાથીઓ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાંથી આવે છે . તેને પરં પરાગત ઞાન તેિજ સંસ્કૃમતને સિજવા િાટે તેના
ટકાઉ તથા આજીમવકા િાટે આ પહેલ ખ ૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ મવર્યને સર્જનાતિક રીતે સિજાવવા
િાટે િાનવમ ૂડી સર્જનની વહીવટીય અને વયાવસામયક તાલીિ આપવાિાં આવશે.
આ સિજ વધે તે િાટે ગાંધીજીના ગ્રાિસ્વરાજ્જ્યની મવરાસત અંગે તૈયાર કરવાિાં આવેલ
પેપર બાબતે કલપમતશ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટના પ્રોતયાહન પછી ડૉ. અમિર્ાબહેન શાહ, િદદનીશ
પ્રાધ્યાપક, ગ્રાિવયવસ્થાપન કેન્ર, રાંધેજા, ડૉ. િંજલાબહેન લક્ષ્િણન, સહપ્રાધ્યાપક, ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર
મવભાગ, અિદાવાદ દ્વારા ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ તેિજ શ્રી દે બામશર્ભાઈના સંયક્ત ઉપક્રિે એક વર્ષનો
ફેલોશીપ પ્રોગ્રાિ તૈયાર કરવાિાં આવયો. આ અભ્યાસક્રિને સૈિાંણચત િંજૂરી િાટે મવદ્યાસભાિાં
િોકલવાિાં આવેલ છે .

(૫)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠિાં ગાધી હેરીટેડ સેન્ટર િાટે સવેની કાિગીરી કરવાિાં આવી. જેિાં આટષ ગૅલરી,
આવકાર અને પદરચય કક્ષ, વયાખ્યાન હૉલ, પ્રકાશન શૉપ, ઓડોટોદરયિ, મ્યણિયિ, પ્રદશષન, શાંમત
સંશોધન કેન્ર, જૈન-બિ મશક્ષણ કેન્ર, મવશ્વ ઓરા િંડળ, પ્રાચ્યમવદ્યા અને મવરાસત વયવસ્થાપન
સસાધન કેન્ર, ક્લેક્ટેડ વકષ સ ઑફ િહાતિા ગાંધી (સી.ડબલ્ય.એિ.જી.) પ્રોજેક્ટ, વગષખડં અને સેમિનાર
રૂિ, ભોજનશાળા, વતળ
ષ ાકાર મથયેટર િંચ, અસરકારક ખલ્લા અને અધષખલ્લા ચચાષની જગ્યાઓ અને
અન્ય સહાયક સેવાઓ વગેરે અંગે દડિાઇન સાથેની મવગતો તૈયાર કરવાિાં આવી.

(૬)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠિાં આ બન્ને એકિ િાટેન ં કાયાષલય અને તેિાં સહાયક સેવાઓ તાંમત્રક અને ભૌમતક
કાિગીરી િાટે મવદ્યાપીઠ અને અન્ય લોકભાગીદારી દ્વારા દાન-ભેટથી સમવધાઓ ઊભી કરવાિાં આવેલ
છે . લોકભાગીદારીિાં સૌથી િહતવન ં યોગદાન શ્રી અચ્યતભાઈ ચીનભાઈ બેરોનેટ દ્વારા િળે લ છે .
િહાતિા ગાંધીજીએ દે શને ચાદરત્ર્યવાન નાગદરક તૈયાર કરવા િાટે નઈ તાલીિ મશક્ષણ
પિમતની ભેટ આપેલ છે . જે મવચારધારા મજબ મશક્ષકો મવદ્યાથીઓને હેદરટેજ (મવરાસત) મશક્ષણ કેવી
રીતે આપી શકે તે હેતથી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી, ઇન્ચાર્જ કલસણચવશ્રી તથા અન્ય
મનષ્ણાતોના અણભપ્રાય િેળવવાિાં આવેલ છે . આ બાબતે સંશોધનની કાિગીરી ચાલી રહી છે .
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પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

થી

રાજય

20-06-2020

20-06-2020

રાજય

28-10-2020

28-10-2020

રાજય

25-12-2020

25-12-2020

15-08-2020

19-08-2020

રાષ્ટ્રીય

06-07-2020

13-07-2020

રાજય

28-05-2020

03-06-2020

રાજય

10-08-2020

10-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

22-06-2020

26-06-2020

રાષ્ટ્રીય

01-08-2020

09-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

ગજરાતી

1

Dr. Kanubhai Vasava

2

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

3

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

પ્રાદે વિક

4

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

આંતરરાષ્ટ્રીય

5

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

6

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

7

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

8

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

પ્રાદે વિક

9

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

આંતરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

પરરસંવાદ
Role of nss in national
Education policy - 2020

Times
Women Empowerment
Faculty Development
Programme

Gujarat University, Ahmedabad

Commerce college, Netrang
Goverment Arts And
Commerce College, Netrang
Research Foundation of India

Development

Ahmedabad

Revised Assessment and

Uka Tarsadia Uneversity,

Accreditation process

Bardoli

ગાંધીવવચાર સંગોષ્ટ્ઠી

World's Indigenous Peoples -

Revised Assessment and
રાષ્ટ્રીય

કોલેજ, કોટડાસાંગાણી

Short-Term Course E-content HRDC Gujarat University,

2020

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

ઠાકોરશ્રી મ ૂળવાજી વવનયન

The Bhagvad Gita in Modern Goverment Arts and

International Day of the

10

સમયર્ાળો

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા

ક.
ક-1

કાયગક્રમન ું સ્થળ

Accreditation Process of
NAAC for Higher Education
Institutions

ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાિાખા,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
Indian Social Institute, New
Delhi

આંતરરાષ્ટ્રીય

Internal Quality Assurance
Cell, Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

11

12

13

14

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

ડૉ. ધ્વવનલ પારે ખ

ડૉ. ધ્વવનલ પારે ખ

તરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

પ્રાદે વિક

રાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
Gandhi's influence on Indian

Department of Guajarati,

Literature

Gujarat Vidyaith

Commerce College, netrang

ગુજરાતી નાટકોની મંચનક્ષમતા ગુજરાતી વવભાગ , વીર નમમદ
: પ્રશ્નો અને પડકારો

દક્ષક્ષણ ગુજરાત યુવન., સુરત

ભારતીય સારિત્ય પર ગાંધી

ગુજરાતી વવભાગ, ગ ૂજરાત

પ્રભાવ

વવદ્યાપીઠ , અમદાવાદ
ગુજરાત યુવનવવસિટી

બળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

ઈકન્ટેન્ટ ઓનલાઈન કાયમિાળા

16

સંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રીય

નાટયવવમિમઃ ગાંધીયુગના નાટકો

ડો. ગેલજી ભારટયા

રાષ્ટ્રીય

98વાં ઑનલાઈન િોટમ ટમ કોસમ

2

ડો. ગેલજી ભારટયા

રાષ્ટ્રીય

િોટમ ટમ કોસમ

રાષ્ટ્રીય

પરરસંવાદ

પ્રાદે વિક

પરરસંવાદ

4
5

6

સમયર્ાળો

થી

વવશ્વવવદ્યાલય

14-06-2020

14-06-2020

ડો. જિવંતભાઈ ધુળાભાઈ
પંડયા
ડો. જિવંતભાઈ ધુળાભાઈ
પંડયા
ડો. જિવંતભાઈ ધુળાભાઈ પંડયા

એસ.એન.ડી.ટી. મરિલા વવદ્યાપીઠ,
મુબઈ
ં

ડો.જિવંતભાઈ ધુળાભાઈ પંડયા

રાષ્ટ્રીય

programme

એચ.આર.ડી.સી. ગુજરાત યુવન.
અમદાવાદ
વવભાગ ગુજરાત

गािंधीनगर, सक्सेस फाउन्डेशन,
अ मदाबाद
ह द
िं ी साह त्य अकादमी , गािंधीनगर
, आनिंद फाउन्डेशन , अ मदाबाद
[ FDP ]

National webinar

લેખની

વવશ્વવવદ્યાલય

09-08-2020

06-02-2021

09-08-2020

FDP

06-02-2021

NAAC Accredited With "A"
Grade )
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ગુજરાતી નવલકથા ગાંધીની
કાવડમાં ગાંધીપ્રભાવ

આરદવાસી અને વિક્ષણ

રજૂઆત
સંિોધન

ગાંધીયુગનાં નાટકોની

લેખની
રજૂઆત
સંિોધન

વવશ્વવવદ્યાલય

14-06-2021

14-06-2021

વવશ્વવવદ્યાલય

28-05-2020

03-06-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-10-2020

25-10-2020

લેખની
રજૂઆત
ફક્ત

મંચનક્ષમતા : પ્રશ્નો અને
પડકારો
ગુજરાતી નાટક પર ગાંધી
પ્રભાવ

ભાગીદારી
સંિોધન
લેખની

ફક્ત

સ્થાવનક

23-07-2020

29-07-2020

સ્થાવનક

26-04-2021

03-05-2021

રાજય

13-03-2020

13-03-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

21-03-2021

14-03-2021

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

06-07-2020

13-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

Internal Quality Cell , Gujarat
Vidyapith , Ahmedabad (

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

લેખની

રજૂઆત

સી.યુ િાિ યુવન.વઢવાણ અંગ્રેજી

faculty development

યોર્દાન

સંિોધન
રાજય

ह द
िं ी साह त्य अकादमी,

રાષ્ટ્રીય

કાયગક્રમમાું

સંિોધન

રિન્દી

1

3

કાયગક્રમન ું સ્થળ

રજૂઆત

Government Arts And

9 August 2020

15

ક.2

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

પરરત્રાણ, લેખકઃ મનુભાઈ
પંચોળી દિમક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

વવશ્વવવદ્યાલય

05-11-2020

07-11-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ખ- સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ખ -1
1
ખ- 2

1

ગ્રામઅથગિાસ્ત્ર
નિેમન બંદૂકવાલા

રાષ્ટ્રીય

Rural Economy of India

Government Arts and

under post Covid-19

Commerce college -Rapar

ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃશત
ડૉ. ઝેનામાબીબી અમુમીયા
કાદરી

AICTE Training & Learning
રાષ્ટ્રીય

Stress Management

Maulana Azad National Urdu

Online Mode.

02-11-2020

06-11-2020

રાષ્ટ્રીય

27-08-2020

29-08-2020

રાષ્ટ્રીય

07-03-2021

07-03-2021

Online Mode

18-01-2021

22-01-2021

Online Mode

06-07-2020

13-07-2020

online

27-08-2020

29-08-2020

Uni.Hyderabad.

સંિોધન

Pandemic and hinterland

લેખની

of India : A real challenge

રજૂઆત

to face

ફક્ત
ભાગીદારી

Revised Assessment and
2

ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર

રાષ્ટ્રીય

accreditation Process of

Internal Quality assurance cell,

NAAC for higher education

Gujarat vidyapith Ahmedabad

ફક્ત
ભાગીદારી

institutions
3

4

5

ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર

ડૉ.ઝેનામાબીબી અમુમીયા
કાદરી

ડૉ.ઝેનામાબીબી અમુમીયા
કાદરી

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય નવી વિક્ષણનીવતમાં

અચલા એજ્યુકેિન ફાઉન્ડેિન

વિક્ષકોની ભ ૂવમકા

રસ્ટ

Emotional Inteligence

AICTE Training & Learning IIM
Bhubneswar

FDP On NAAC Accreditation
રાષ્ટ્રીય

Framework: An Overview in
respect of New Guidlines

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

Jointly organized by IQAC,
Gujarat Vidyapith and NAAC,
National Webinar on Revised
Assessment and
6

ક્ષબિંદુવાવસની રજનીકાંત જોષી

રાષ્ટ્રીય

Accreditation Process of
NAAC for Higher Education
Institutions

Bengaluru Organised by:
Internal Quality Assurance
Cell, Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad (NAAC Accredited
with ‘A' Grade) Association
with: National Assessment and
Accreditation Council,
Bengaluru
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ફક્ત
ભાગીદારી

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ
ખ-3
1

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

જીતેન્ર ક. ઢેબરીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

Human Resource

BHAKT KAVI NARASINH

Development in Higher

MAHETA UNIVERSITY,

Education after CoViD 19”

JUNAGADH

જીતેન્ર ક. ઢેબરીયા

રાષ્ટ્રીય

to e-Training guide for
Administrative Work"

3

4

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

વવશ્વવવદ્યાલય

07-06-2020

07-06-2020

રાષ્ટ્રીય

25-05-2020

05-06-2020

ONLINE

09-07-2020

09-07-2020

ONLINE

14-09-2020

14-09-2020

જીતેન્ર ક. ઢેબરીયા

જીતેન્ર ક. ઢેબરીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

RELVANCE OF GANDHIAN
ENVIRONMENTALISM
ANTI CASTE POLITICS AND
ENVIRONMENTAL JUSTICE

RAMANUJAN COLLEGE,
UNIVERSITY OF DELHI

ONLINE

15-01-2021

15-01-2021

વવશ્વવવદ્યાલય

11-06-2020

17-06-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

01-05-2020

04-05-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-05-2020

26-05-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

05-10-2020

11-10-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

18-07-2020

29-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

20-06-2020

26-06-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

03-08-2020

08-08-2020

SHESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE,
BENGALURU
SHESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE,
BELGALURU AND OTHERS
SHESHADRIPURAM EVENING

5

જીતેન્ર ક. ઢેબરીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

DIGITAL HUMANITIES

DEGREE COLLEGE AND
OTHERS

6

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

44th Online Short-Term

UGC-Human Resource

Course on E-Content

Development Centre, Gujarat

Development

University,Ahmedabad
સાંકળચંદ પટેલ યુવનવવસિટી,

7

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

પ્રાદે વિક

વેક્ષબનાર

8

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

STC On line FDP

9

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

FDP on research Methodoloy PPSUniversity

10

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

FDP
National Workshop on

11

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

Research Methodology in
Social Sciences

12

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

"Comprehensive e-Learning
2

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

વવસનગર
Children"s University,
Gandhinagar

Govt.P.G.College, Bilaspur,
U.P.
Arya Kanya PG College,
University of Allahabad

FDP on ART OF

VIDYA JYOTHI INSTITUTE OF

EFFECTIVE TEACHING

TECHNOLOGY, Hyderabad
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત

ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા

ગ

ર્- 1

શિક્ષણ શવિાર્ (IASE)

1

ડૉ ડાહ્યાભાઈ એમ પટેલ

2

ડૉ. અિોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્ષ્ટ્રય

વિક્ષકની ભ ૂવમકો

અચલા ઍજ્યુકેિન ફાઉન્ડેિન
જી એમ ડી સી ઓરડટોરરયમ િૉલ, 03-07-2021
અમદાવાદ
રસ્ટ

GLOBAL ENVIRONMENTAL

GURU JAMBHESHWAR

CHALLENGES, BIO-

PARYAVARN SANRAKSHAN

DIVERSITY, PRINCIPLES

SHODHPEETH JAI NARAIN

OF GURU JAMBHESHWAR

VYAS UNIVERSITY JODHPUR

JI AND REMEDIES

& JAMBHANI SAHITY

રાષ્ટ્રીય નવી વિક્ષણનીવતમાં

Changes in higher Education
3

ડૉ. જજજ્ઞેિકુ માર જી પટેલ

રાષ્ટ્રીય

& Role of NAAC post covid19

4

ડૉ. જજજ્ઞેિકુ માર જી પટેલ

રાષ્ટ્રીય

5

ડૉ. જજજ્ઞેિકુ માર જી પટેલ

રાષ્ટ્રીય

6

ડૉ. જજજ્ઞેિકુ માર જી પટેલ

રાષ્ટ્રીય

NAAC Accreditation
Framework

03-06-2020

05-06-2020

10-06-2020

રાજય

06-07-2020

13-07-2020

રાજય

19-06-2020

19-06-2020

HNG University, Patan

રાજય

28-07-2020

28-07-2020

IQAC, Gujarat Vidyapith

રાજય

27-08-2020

29-08-2020

રાષ્ટ્રીય

27-08-2020

29-08-2020

રાષ્ટ્રીય

06-07-2020

13-07-2020

રાષ્ટ્રીય

19-08-2020

19-08-2020

Punyashlok Ahilyadevi Holkar
Solapur University

લેખની
રજૂઆત

10-06-2020

Developing Countries
Process

ઑનલાઈન

Solapur University
Research Foundation of India

ફક્ત
ભાગીદારી

સંિોધન

Punyashlok Ahilyadevi Holkar

GER in Education and
Revised NAAC Accreditation

03-07-2021

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત

ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

Revised Assessment and
7

ડૉ. જજજ્ઞેિકુ માર જી પટેલ

રાષ્ટ્રીય

Accreditation Process of
NAAC for Higher Education

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutions
8

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે િમુખ

રાષ્ટ્રીય

Revised assessment and

Internal Quality Assurance

Accreditation Process for

Cell, Gujarat Vidyapith,

Higher Education Institutions

Ahmedabad

NAAC Accriditation Framwork
9

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે િમુખ

રાષ્ટ્રીય

: An Overview in Respect
ofNew Guidelines (FDPNAAC2020)

10

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે િમુખ

National Education Policy :
રાષ્ટ્રીય

Directing towards Best
Human Being

Research Foundation of India,
smt. K.G. Mittal College of
Arts & Commerce, Mumbai
Children's University
Gandhinagar
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ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

पयाावरण ववषयक कसौटी का
ननमााण एविं वैधता ननधाारण

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

11

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે િમુખ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

12

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

13

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
ववद्यालयीन शशक्षा : राष्ट्रीय

शशक्षा नीनत 2020 के सिंदर्ा में
WEB EFFICACY IN
TEACHING
Online Faculty Development
Programme on Research
Method and Data Analysis

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

05-09-2020

05-09-2020

રાષ્ટ્રીય

17-06-2020

20-07-2020

Online

13-07-2020

18-07-2020

ONLINE

27-08-2020

29-08-2020

ફક્ત ભાગીદારી

CHILDRENS UNIVERSITY

રાષ્ટ્રીય

20-03-2021

21-03-2021

સત્ર અધ્યક્ષ

HRDC, Saurashtra University

Online

01-06-2020

06-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ONLINE

01-09-2020

01-09-2020

રાષ્ટ્રીય

15-03-2020

17-03-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

Embassy of India , Djibouti

Online

02-10-2020

02-10-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

University of Delhi

Online

27-09-2020

01-10-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

Dr. Babasaheb Ambedkar
University, Ahmedabad
IITE

Raksha Shakti University and
KCG

યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

NATIONAL WEBINAR ON
REVISED ASSESSMENT AND

14

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

ACCREDITATION PROCESS
OF NAAC FOR HIGHER

GUJARAT VIDYAPITH AND
NAAC, BANGLURU

EDUCATION
EDUCATION IN

15

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

INFORMATION ERA :
CONCERNS, CHALLENGES
AND INNOVATION
Short Term Course on E-

16

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

content Development and
Pedagogy

ઘ- ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ઘ-1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ

1

Prem Anand Mishra

આંતરરાષ્ટ્રીય

2

Prem Anand Mishra

રાષ્ટ્રીય

Footprints of Mahatma
Indian Knowledge System as
an Alternative to a
Sustainable Development

3

Prem Anand Mishra

આંતરરાષ્ટ્રીય

4

Prem Anand Mishra

આંતરરાષ્ટ્રીય

Gandhi 150
Gandhi and Contemporary
Challenges

Central European Research
Soren Kieregaard, Ljublijana
Department of Philosophy ,
Gujarat Univeristy

287

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

5

અધ્યાપકન ું નામ

Prem Anand Mishra

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
Aatmnirbher Bharat Mission
NAAC Accriditation

6

કવપલ દે િવાલ

રાષ્ટ્રીય

Framework : An Overview in
Respect of New Guigeline

7

કવપલ દે િવાલ

પ્રાદે વિક

ગાંધી વવચાર ગોષ્ટ્ઠી

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ
Bikaner Technical University,
Bikaner

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

online

06-10-2020

06-10-2020

online

06-07-2020

13-07-2020

online

22-06-2020

26-06-2020

ઓનલાઈન

09-09-2020

09-09-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

10-06-2020

10-06-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

06-07-2020

06-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

11-07-2020

11-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

13-07-2020

13-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

13-07-2020

13-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

15-07-2020

15-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

16-07-2020

17-07-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
સત્ર અધ્યક્ષ

Research Foundation of India
& World Virtual Conference
Forum at S.K. Mittal College of

ફક્ત
ભાગીદારી

Arts and Commerce , Mumbai
ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાિાખા ,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

ફક્ત
ભાગીદારી

આજીવન વિક્ષણ અને વવસ્તરણ
8

કવપલ દે િવાલ

પ્રાદે વિક

રોગ પ્રવતકારક િક્ક્ત

કાયમ વવભાગ , મ.દે . ગ્રામસેવા

વધારવાની વ્યુિ રચના અને

સંકુલ-સાદરા, રાષ્ટ્રીય સેવા

કોવવડ -19

યોજના એકમ (એફ.ટી .આઇ.),

Changes in Higher Education
9

કવપલ દે િવાલ

રાષ્ટ્રીય

and Role of NAAC : Post
Covid-19

10

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

11

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

13

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

14

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

Holkar Solapur University
Dept. of Sociology, Gujarat
University, Ahmedabad

Impact of Population rise on
the Environment
Indian Education and Society
Impact of Population rise on
the Environment
How to Prepare

15

IQAC,Punyashlok Ahilyadevi

Society
Pendemic and Population
Education

12

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ , અમદાવાદ .

Basic Understanding of

Control through Population

NET/GSET/Ph.D. Enterance
Examination

ફક્ત
ભાગીદારી

M.D. sadara, NSS, Life long
Edu. Dept., Gujarat Vidyapith
M.D. Sadara, NSS, Dept. of
Life long Edu., Gujarat
Vidyapith
Dept. of Sociology, Gujarat
University, Ahmedabad
M.D.Sadara, NSS, Dept. of
Life long Edu., Gujarat
Vidyapith
Dept. of Sociology, Gujarat
University, Ahmedabad
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

16

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

Right to Information and

Ram Manohar Lohiya National

Good Governance

Law University, Lacknow

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

18-07-2020

18-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

08-09-2020

08-09-2020

રાષ્ટ્રીય

28-10-2020

28-10-2020

Online

05-06-2020

05-06-2020

ONLINE

05-06-2020

05-06-2020

ONLINE

09-06-2020

09-06-2020

ONLINE

09-06-2020

09-06-2020

ONLINE

10-06-2020

10-06-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી

Revised Assessment and
17

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

રાષ્ટ્ષ્ટ્રય

Accridiation Process of

IQAC, Gujarat Vidyapith,

NAAC for Higher Education

Ahmedabad

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutes
18

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

પ્રાદે વિક

19

ડો. િરરભાઇ મા. પટેલ

રાષ્ટ્રીય

Literacy and Gandhian

M.D. Sadara, NSS, Gujarat

Thought

Vidyapith

Role of NSS in National

NSS Cell, Gujarat University,

Education Policy - 2020

Ahmedabad

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ચ- વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ચ. 1

આજીવન શિક્ષણ
ENVIRONMENT

1

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

PROTECTION : POST

INSTITUTE OF COMMERCE,

COVID 19 STRATEGY AND

NIRMA UNIVERSITY

ફક્ત
ભાગીદારી

BUBLIC PARTICIPATION
SIGNIFICANCE OF
2

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

BIODIVERSITY FOR

RAMCHANDRA

ENVIRONMENT

CHANDRAVANSI UNIVERSITY

ફક્ત
ભાગીદારી

PROTECTION
3

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

4

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

5

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

CREATIVE THINKING

HOW TO GET RESEARCH

THE MAHARAJA SAYAJIRAO
UNIVERSITY OF BARODA
MBITS - MAHATMA GANDHI

GRANTS FROM UGC, AICTE UNIVERSITY (SMBS)

DEVELOPMENT OF

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

PROTOTYPES

UNIVERSITY OF BARODA
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

6

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

7

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

8

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

9

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
BUSINESS PLAN FOR

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

STARTUPS

UNIVERSITY OF BARODA

CREATING STARTUP

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

ENTITY

UNIVERSITY OF BARODA

IPR FOR STARTUPS AND

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

INNOVATORS

UNIVERSITY OF BARODA

CURRENT UPDATES AND
CHALLENGES IN BUBLIC
HEALTH NUTRITION
10

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

THE MAHARAJA SAYAJIRAO
UNIVERSITY OF BARODA

OUTCOME BASED

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

EDUCATION

UNIVERSITY OF BARODA

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ONLINE

11-06-2020

11-06-2020

ONLINE

12-06-2020

12-06-2020

ONLINE

13-06-2020

13-06-2020

ONLINE

05-06-2020

05-06-2020

ONLINE

14-06-2020

14-06-2020

ONLINE

18-06-2020

18-06-2020

ONLINE

30-06-2020

30-06-2020

ONLINE

26-06-2020

26-06-2020

ONLINE

09-07-2020

09-07-2020

ONLINE

11-07-2020

11-07-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

BLOOM'S TAXONOMY
11

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

BASED HIGHER ORDER

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

MCQs AND AUTOMATIC

UNIVERSITY OF BARODA

ફક્ત
ભાગીદારી

ASSESSMENT TOOLS
12

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

13

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

14

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

IRON DEFICIENCY ANAEMIA

VULNERABILITY
ASSESSMENT

CADILA PHARMACEUTICALS
LIMITED
GOVERNMENT OF GUJARAT
CLIMATE CHANGE
DEPARTMENT

RELEVANCE OF GANDHIAN SESHADRIPURAM EVENING
ENVIRONMENTALISM

DEGREE COLLEGE

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

PANDEMIC AND
15

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

POPULATION CONTROL
THROUGH POPULATION

GUJARAT VIDYAPITH - NSS

EDUCATION
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ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ
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કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

GUJARAT VIDYAPITH - NSS

ONLINE

13-07-2020

13-07-2020

GUJARAT VIDYAPITH - NSS

ONLINE

15-07-2020

15-07-2020

ONLINE

30-06-2020

30-06-2020

ONLINE

18-07-2020

18-07-2020

ONLINE

10-07-2020

10-07-2020

ONLINE

06-07-2020

13-07-2020

ONLINE

23-07-2020

24-07-2020

IMPACTS OF POPULATION
16

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

RISE ON THE
ENVIRONMENT

17

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

IMPACTS OF POPULATION
RISE ON GENERAL HEALTH

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

MENTAL HEALTH AND
18

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

STRESS MANAGEMENT

RAMCHANDRA

DURING COVID-19

CHANDRAVANSI UNIVERSITY

ફક્ત
ભાગીદારી

PANDEMIC
IMPORTAN ROLE OF THE
19

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

N.S.S VOLUNTEERS IN
THE CORONA PANDEMIC

GUJARAT VIDYAPITH - NSS

ફક્ત
ભાગીદારી

CRISIS
GOVERNMENT OF INDIA
INNOVATIONS IN CLIMATE
20

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

CHANGE ADAPTATION AND
MITIGATION

MINISTRY OF ENVIRONMENT
FOREST AND CLIMATE
CHANGE AND GOVERNMENT

ફક્ત
ભાગીદારી

OF GUJARAT CLIMATE
CHANGE DEPARTMENT

NAAC ACCREDITATION
21

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

FRAMEWORK : AN
OVERVIEW IN RESPECT
OF NEW GUIDELINES

RESEARCH FOUNDATION OF
INDIA, SMT.K.G.MITTAL
COLLEGE OF ARTS AND
COMMERCE - MUMBAI -

ફક્ત
ભાગીદારી

WFST -IRGF

MAPPING OF COMPUTER
22

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

ASSISTED QUALITATIVE

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

DATA ANALYSIS

UNIVERSITY OF BARODA

SOFTWARE (CAQDAS)
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23

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ.િેતલ બડોરદયા
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તરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

01-08-2020

ONLINE

24-07-2020

24-07-2020

ONLINE

14-08-2020

14-08-2020

ONLINE

22-06-2020

26-06-2020

ONLINE

03-08-2020

09-08-2020

KRMDAV COLLEGE NAKODAR

ONLINE

03-09-2020

05-09-2020

SARSUNA COLLEGE

ONLINE

05-09-2020

05-09-2020

AND VAAVE

WATER RESOURCE

GUJARAT THROUGH
CENTERS

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

8/1/0020

ERA POST PANDEMIC

COMMUNITY SCIENCE

26

ONLINE

UNIVERSITY OF BARODA

COMMUNICATION IN
રાષ્ટ્રીય

થી

REQUIRED IN DISRUPTIVE

CIIMATE CHANGE
ડૉ.િેતલ બડોરદયા

સમયર્ાળો

THE MAHARAJA SAYAJIRAO

MANAGEMENT

25

કાયગક્રમન ું સ્થળ

COMPETENCIES

CLIMATE CHANGE AND
24

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

ગાંધી વવચાર સંગોષ્ટ્ઠી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

ફક્ત
ભાગીદારી

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT
FOREST AND CLIMATE

ફક્ત
ભાગીદારી

CHANGE
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT
FOREST AND CLIMATE

ફક્ત
ભાગીદારી

CHANGE
GUJARAT VIDYAPITH

ફક્ત
ભાગીદારી

DEPARTMENT OF ENGLISH,
27

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

THE ROLE OF A TEACHER
IN NATIONAL BUILDING

DEPARTMENT OF
COMMENCE AND IQAC IN
COLLABORATION WITH

ફક્ત
ભાગીદારી

ICSSR -SRC
IMPACT OF ONLINE
EDUCATION ON HEALTH
28

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

OF STUDENTS &
STRATEGIES TO

ફક્ત
ભાગીદારી

OVERCOME
COVID-19 : CHANGING
29

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

ROLE OF THE TEACHERS
AND EDUCATION
INSTITUTIONS
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ફક્ત
ભાગીદારી
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વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ONLINE

31-07-2020

31-07-2020

ONLINE

24-09-2020

24-09-2020

ONLINE

10-10-2020

10-10-2020

ONLINE

29-09-2020

29-09-2020

ONLINE

19-10-2020

19-02-2020

ONLINE

16-09-2020

16-09-2020

ONLINE

04-12-2021

04-12-2021

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

MAHATMA GANDHI
NATIONAL COUNCIL OF
RURAL EDUCATION
30

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

SWACHHTA ACTION PLAN

DEPARTMENT OF HIGHER

ONLINE WORKSHOP

EDUCATION - MINISTRY OF

ફક્ત
ભાગીદારી

HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT,
GOVERNMENT OF INDIA
31

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

32

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

રાષ્ટ્રીય વિક્ષા વનતી 2020 તથા GUJARAT VIDYAPITH ગાંધી

RANDHEJA - NSS

SDG 3 : HEALTH & EWLL - NSS - PANDIT DEENDYAL
BEING

PETROLEUM UNIVERSITY

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

SWARNIM GUJARAT
SPORTS UNIVERSITY,
33

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

EAT RIGHT TO BE FIT

CHILDREN;S UNIVERSITY &
SHRI P.K CHAUDHARI

ફક્ત
ભાગીદારી

MAHILA ARTS COLLEGE,
THE WAY FORWARD TO
34

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

TACKLE MALNUTRITION IN
INDIA

GANDHINAGAR
THE NATIONAL SOCIETY OF
INDIA, MUMBAI CHAPTER

ફક્ત
ભાગીદારી

GOVERNMENT OF GUJARAT
CLIMATE CHANGE
35

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

WORLD OZONE DAY

DEPARTMENT GOVERNMENT OF GUJARAT

ફક્ત
ભાગીદારી

DEPARTMENT OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
ROLE OF RELIGIOUS
36

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

EDUCATION TO
CONSERVE ENVIRONMENT

SESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE
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ફક્ત
ભાગીદારી
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37

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

38

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

DIGITAL HUMANITIES
CASTE POLITICS AND
ENVIRONMENTAL JUSTICE
- CHAPTER - 5

39

40

41

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

42

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

43

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

SESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE
SESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE

INTELLECTUAL PROPERTY

SESHADRIPURAM EVENING

RIGHTS

DEGREE COLLEGE

CHANGES IN HIGHER

PUNYASHIOK AHILYADEVI

EDUCATION & ROLE OF

HOLKAR SOLAPUR

NAAC : POST COVID - 19

UNIVERSITY

GER IN EDUCATION AND
DEVELOPING COUNTRIES

DIGITAL HUMANITIES

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ONLINE

15-01-2021

15-01-2021

ONLINE

19-12-2021

19-01-2021

ONLINE

28-01-2021

28-01-2021

ONLINE

10-06-2020

10-06-2020

ONLINE

29-10-2020

29-10-2020

ONLINE

30-01-2021

30-01-2021

ONLINE

24-02-2021

26-02-2021

ONLINE

27-08-2020

29-08-2020

ONLINE

10-04-2021

10-04-2021

PUNYASHILOK AHILYADEVI
HOLKAR SOLAPUR
UNIVERSITY
SESHADRIPURAM EVENING
DEGREE COLLEGE
GUJARAT VIDYAPITH -

LABOUR CODE

DEPT.LIFE LONG LEARNING
AND EXTENSION

REVISED ASSESSMENT
AND ACCREDITATION
44

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

PROCESS OF NAAC FOR
HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS

45

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

HOW TO MANAGE NGOs

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

INTERNAL QUALITY
ASSURANCE CELL,
GUJARAT VIDYAPITH,

ફક્ત
ભાગીદારી

AHMEDABAD
NAVJIVAN CENTER FOR
DEVELOPMENT

294

ફક્ત
ભાગીદારી
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વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ONLINE

03-02-2021

03-05-2021

ONLINE

08-03-2021

08-03-2021

વવશ્વવવદ્યાલય

13-09-2019

14-09-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

BHIKHABHAI VANIJYA
46

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

રાષ્ટ્રીય

CORONA VACCINATION
AWARENESS PROGRAMME

MAHAVIDYALAYA, NSS UNIT
& LIFE LONG LEARNING
AND EXTENSION , GUJARAT

ફક્ત
ભાગીદારી

VIDYAPITH-AHMEDABAD

47

ચ. 2

ડૉ.િેતલ બડોરદયા

પ્રાદે વિક

PHENOMINAL WOMEN - A
TRIBUTE TO WOMENHOOD

GLS UNIVERSITY

ફક્ત
ભાગીદારી

સમાજકાયગ

1

ડૉ દાવમની િાિ

રાષ્ટ્રીય

2

ડૉ દાવમની િાિ

પ્રાદે વિક

Workshop on Social Norms

સમાજ કાયમ વવભાગ વડોદરા

and Social Change

અને યુવનસેફ

ફક્ત
ભાગીદારી
સંિોધન

ગુજરાત સમાજ દિમન

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ

Assessment and
3

ડૉ દાવમની િાિ

રાષ્ટ્રીય

Accreditation Process of

Gujarat Vidyapith and NAAC

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

02-07-2019

03-07-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

25-02-2020

26-02-2020

Webinar

22-07-2020

24-07-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

27-07-2020

27-07-2020

NAAC
4

ડૉ. દાવમની િાિ

રાષ્ટ્રીય

5

ડૉ. દાવમની િાિ

પ્રાદે વિક

Round Table on 'Facts

'જતન' વડોદરા અને ગ ૂજરાત

Against Myths about Gandhi'

વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

વવરાસત વ્યવસ્થાપન અને
સમ ૂિ માધ્યમો
Orientation Training on Beti

6

ડૉ. દાવમની િાિ

રાષ્ટ્રીય

Bachao Beti Padhao for
Faculty and Scholars of
Social Work
Mindfulness as an

7

ડૉ. દાવમની િાિ

આંતરરાષ્ટ્રીય

Intervention in Social Work
and Helping Profession,
Bengaluru

લેખની
રજૂઆત

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ

National Inastitute of
Cooperation and Child
Development

Indian Institute of Spiritually for
Social Work and Helpinh
Profession, Bengaluru
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ગુજરાતમાં કુ પોષણની ક્સ્થવત

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

વેક્ષબનાર

03-10-2020

03-10-2020

પ્રાણજીવન વવદ્યાથીભવનનાં
8

ડૉ. દાવમની િાિ

આંતરરાષ્ટ્રીય

પ્રાંગણના વડ નીચે બેસીને

ગુજરાતી સારિત્ય અકાદમી:

ગાંધીજીનુ ં આત્મ વનરીક્ષણ: શુ ં

(લંડન) 3-10-2020

ડો. દાવમની િાિ

રાષ્ટ્રીય

10

ડો. દાવમની િાિ

11

12

Six Lecture series on 'Covid- Rural Development and
19 and Mental Health'

Management Institute

પ્રાદે વિક

ગાંધી વવચાર સંગોષ્ટ્ટી

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ

ડો.મનોજ પરમાર

રાષ્ટ્રીય

ફેકલ્ટી ડેવલપમેંટ પ્રોગ્રામ

રરસચમ ફાઉન્ડેિન ઓફ ઈષ્ટ્ન્ડયા

ડો.મનોજ પરમાર

રાષ્ટ્રીય

વેબીનાર

Webinar

01-07-2020

18-07-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

22-06-2020

26-06-2020

રાષ્ટ્રીય

06-07-2020

13-07-2020

રાષ્ટ્રીય

27-08-2020

29-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

20-10-2020

21-10-2020

ઓનલાઈન

18-09-2020

18-09-2020

ઓનલાઇન

10-10-2020

10-10-2020

Ahmedabad
" ટકાઉ ભવવષ્ટ્યને માટે
13

શ્રી બંરકમચંર એસ વસૈયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

વવકાસનુ ં પ્રત્યાયન અને
પયામવરણવાદના ગાંધીવાદી
નમ ૂનાનો પુન:વવચાર."

લેખની
રજૂઆત

Internal Quality Assurance
Cell, Gujarat Vidyapith,

યોર્દાન
સંિોધન

મેં ઋવષકાયમ કયુું છે ?
9

કાયગક્રમમાું

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

રડપાટમ મન્ે ટ ઓફ માસ
કોમ્યુવનકેિન એન્ડ
જનામક્ષલઝમ,બાબાસાિેબ ભીમરાવ
આંબેડકર યુવનવવસિટી (સેન્રલ

ફક્ત
ભાગીદારી

યુવનવવસિટી.) લખનૌ, ઉત્તરપ્રદે િ .
સેન્ટર ફોર દક્ષલત એન્ડ રાયબલ
સ્ટડીઝ, રડપાટમ મન્ે ટ ઓફ િીસ્રી,

14

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" આરદવાસી લોકોનુ ં સંિોધન." મામપડ કોલેજ (ઓટોનોમસ)
એન્ડ ઉચ્ચ વિક્ષણ પરરષદ કેરેળા

ફક્ત
ભાગીદારી

સ્ટેટ, કેરળ.

15

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

પ્રાદે વિક

" વ્યાપક મિામારી યુગમાં

મનોવવજ્ઞાન વવભાગ, ક્ષચલ્રન

માનવસક સ્વાસ્્યની ઉન્નવત."

યુવનવવસિટી, ગાંધીનગર
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ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠની
સ્થાપનાનો ઈવતિાસ

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
" કોવીડ -૧૯ માં જુ દી -જુ દી

16

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

સંસ્થાઓમાં સમાજકાયમ
દરમ્યાનગીરીનુ ં મિત્વ અને
સમાજ કાયમકરોની ભ ૂવમકા."

17

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" આરદવાસી અવધકાર રદવસ
૧૩ મી સ્ટેમ્બર "

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ઓનલાઈન

02-09-2020

02-09-2020

ઓનલાઇન

30-09-2021

13-09-2020

ઓનલાઇન

29-08-2020

31-08-2020

ઓનલાઇન

03-02-2021

03-02-2021

ઓનલાઈન

22-09-2020

22-09-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

ઓનલાઈન

18-07-2020

18-07-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સ્કૂલ ઓફ સોશ્યલ સાયન્સ અને
સિયોગ સ્કૂલ ઓફ કમ્્ય ૂટર
એન્ડ સીસ્ટમ સાયન્સ, જયપુર
નૅિનલ યુવનવવસિટી,જયપુર ,

ફક્ત
ભાગીદારી

રાજસ્થાન.
અક્ષખલ ગુજરાત કોલેજ અને
યુવનવવસિટી આરદવાસી અધ્યાપક
મંડળ.
ગુરૂ ધાસીદાસ (સેન્રલ.)

ફક્ત
ભાગીદારી

યુવનવવસિટી, ક્ષબલાસપુર,
18

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

" દક્ષક્ષણ કોિલમાં રામકથાની

છત્તીસગઢ, અયોધ્યા રરસચમ

વ્યાપ્્ત અને પ્રભાવ."

સેન્ટર,અયોધાયા અને સેન્ટર ફોર

ફક્ત
ભાગીદારી

સ્ટડીઝ ઓન િોલીસ્ટીક
ડેવલોપમેન્ટ,રાયપુર , છત્તીસગઢ.
19

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

આંતરરાષ્ટ્રીય

20

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" ભારતીય ભાષા: સંસ્કૃત અને

સંસ્કૃત વવભાગ, ગોવવિંદ ગુરુ

આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વ. "

યુવનવવસિટીગોધરા.

" રાષ્ટ્રીય વિક્ષણ નીવત :૨૦૨૦,
તજજ્ઞ સમીક્ષા."

િેઠ સી.એન. કોલેજ ઓફ
એજ્યુકેિન, સી.એન.કેમ્પસ,
આંબાવાડી,અમદાવાદ-૦૬.

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ે રી
આંતરરક ગુણવત્તા બાંિધ
" ઉચ્ચ વિક્ષણ સંસ્થાઓના
21

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા

રાષ્ટ્રીય

એકમ,ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ,

NAAC મ ૂલ્યાંકન અને પ્રત્યાયન અમદાવાદ-14 ( રાષ્ટ્રીય
પ્રરિયામાં સુધાર."આં

મ ૂલ્યાંકન અને પ્રત્યાયન

ફક્ત
ભાગીદારી

પરરષદ,બેંગ્લોર ના સિયોગથી.)
" કોરોના વ્યાપક મિામારી (
22

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

પેન્ડેમીક ) સંકટમાં રાષ્ટ્રીય
સેવા યોજનાના સ્વયંસવ
ે કોની
મિત્વની ભ ૂવમકા."

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના એકમ શ્રી
,મ.દે .ગ્રામસેવા સંકુલ,સાદરા અને
આજીવન વિક્ષણ અને વવસ્તરણ
વવભાગ, ગ ૂજરાત વવધાપીઠ
અમદાવાદ-૧૪.
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ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ઓનલાઇન.

10-08-2020

10-08-2020

ઓનલાઈન

12-09-2020

12-09-2020

ઓનલાઈન

11-10-2020

27-12-2020

ઓનલાઇન

31-03-2021

31-03-2021

ઓનલાઈન.

09-03-2021

09-03-2021

ઓનલાઇન

01-07-2020

31-07-2020

ઓનલાઈન

09-07-2020

09-07-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

ે રી
આંતરરક ગુણવત્તા બાંિધ
" ઉચ્ચ વિક્ષણ સંસ્થાઓના
23

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

એકમ, ઉકા તરસારડયા

NAAC મ ૂલ્યાંકન અને પ્રત્યાયન યુવનવવસિટી(UTU),બારડોલી,ગુજરા
પ્રરિયા સુધારણા."

ત. અને રાષ્ટ્રીય મ ૂલ્યાંકન અને

ફક્ત
ભાગીદારી

પ્રત્યાયન પરરષદ,બેંગ્લોર.
સેન્ટર ફોર દક્ષલત એન્ડ રાયબલ
24

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

"આરદવાસી એકીકરણની

સ્ટડીઝ, રડપાટમ મન્ે ટ ઑફ

સમસ્યાઓ: સાપેક્ષ કાયમક્ષેત્રના

રિસ્રી,મેસ મામપડ કોલેજ

સંબધ
ં માં."

(ઓટોનોમસ.) એન્ડ ઉચ્ચ

ફક્ત
ભાગીદારી

વિક્ષણ પરરષદ,કેરળ સ્ટેટ,કેરેળા.
" ભારત - ચીન વ્યાખ્યાન
25

26

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

શ્રી એન્ડ શ્રીમતી, પી.કે.કોટાવાલા

વસરીઝ - ૦૪ થી ૧૨. ( ઓક્ટો- આટમ સ કોલેજ, પાટણ ગુજરાત
૧૧,૧૮,૨૫), (નવેમ્બર- ૧,૮)

અને જ્મમ્મુ કાશ્મીર સ્ટડી સેન્ટર,

અને (ડીસે- ૦૬,૧૩,૨૦,૨૭.)

ગુજરાત ચે્ટર.

" સમાજકાયમ વિક્ષણ: વતમમાન

સમાજજકકાયમ વવભાગ, તીલક

પરરક્સ્થવત, પડકારો અને તકો."

મિારાષ્ટ્ર વવદ્યાપીઠ,પ ૂના.

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

CVM ફાઈન આટમ સ કોલેજ ,
27

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" નવી વિક્ષણનીવતના

CVM યુવનવવસિટી, વલ્લભ

અમલીકરણમાં વિક્ષકોની

વવદ્યાનગર આણંદ, ભારતીય

ભ ૂવમકા."

વિક્ષણ મંડળ અને નીવત

ફક્ત
ભાગીદારી

આયોગના સિયોગથી.
28

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

પ્રાદે વિક

" કોવીડ -૧૯ અને માનવસક

ગ્રામવવકાસ અને વ્યવસ્થાપન

સ્વાસ્્ય." ( કુ લ -૬

સંસ્થાન, ( RUDMI.) ગોતા

વ્યાખ્યાનોની વસરીઝ.)

અમદાવાદ-382481

ફક્ત
ભાગીદારી

નવરચના યુવનવવસિટી ,વડોદરા,
29

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" સમાજકાયમન ુ ં : ભાવવ."

નેિનલ એસોવસએિન ઓફ
પ્રોફેિનલ સોશ્યલ વકમ ર ઓફ
ઇષ્ટ્ન્ડયા ના સિયોગથી.
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ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

ઓનલાઇન

09-07-2020

09-07-2020

ઓનલાઈન

26-08-2020

26-08-2020

ઓનલાઈન

09-08-2020

09-08-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

નવરચના યુવનવવસિટી, વડોદરા
અને નેિનલ એસોવસએિન ઓફ
30

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

" સમાજકાયમન ુ ં ભાવવ."

પ્રોફેિનલ સોશ્યલ વકમ ર ઓફ
ઇષ્ટ્ન્ડયા ( NAPSWI )ના

ફક્ત
ભાગીદારી

સિયોગથી.
" નવી વિક્ષણ નીવત:૨૦૨૦
31

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

અને ઉચ્ચ વિક્ષણની નવી
ઉંચાઈ શ્રેણી.".

32

શ્રી, બંરકમચંર એસ વસૈયા.

પ્રાદે વિક

" આંતરરાષ્ટ્રીય આરદવાસી
રદવસ-૨૦૨૦ "
ઉચ્ચ વિક્ષણ સંસ્થાઓના

33

શ્રી,બંરકમચંર એસ વસૈયા.

રાષ્ટ્રીય

NAAC મ ૂલ્યાંકન અને
પ્રમાક્ષણતતાની પ્રરિયા
સુધારણા."

34

ચ. 3

1

શ્રી,બંરકમચંર એસ વસૈયા.

પ્રાદે વિક

" આરદવાસી સમુદાય:
વ્યાખ્યાન શ્રેણી."

ક્ષચલ્રન યુવનવવસિટી, સેકટર -20,
ગાંધીનગર- 382021.
અક્ષખલ ગુજરાત કોલેજ અને
યુવનવવસિટી આદીવાસી અધ્યાપક

ફક્ત
ભાગીદારી
સંિોધન

મંડળ.

લેખની
રજૂઆત

વૈવશ્વક મિામારી.:

ે રી
આંતરરક ગુણવત્તા બાંિધ
એકમ,ગ ૂજરાત વવધાપીઠ,
અમદાવાદ અને રાષ્ટ્રીય

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

ઓનલાઈન

25-10-2020

25-10-2020

મ ૂલ્યાંકન અને પ્રત્યાયન પરરષદ,

ફક્ત
ભાગીદારી

બેંગ્લોર.
અક્ષખલ ગુજરાત કોલેજ અને
યુવનવવસિટી આરદવાસી અધ્યાપક
મંડળ.

ફક્ત
ભાગીદારી

પત્રકારત્વ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન

ે
ડૉ વવનોદ કુ માર પાંડય

રાષ્ટ્રીય

पिंडडत यग
ु ल ककशोर शक्
ु ल
कायाक्रम

સંિોધન
રાષ્ટ્રીય

ISNP Lucknow

30-05-2020

30-05-2020

લેખની
રજૂઆત
સંિોધન

2

" આરદવાસી સમુદાય અને

ે
ડૉ વવનોદકુ માર પાંડય

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

પ્રેસ વવરસત રદવસ

રાષ્ટ્રીય

ISMP Lucknow

18-06-2020

18-06-2020

લેખની
રજૂઆત
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pandit jugalkishr ki
patrkarita

devkinandan khatri : A
great journalist

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

છ - િારીરરક શિક્ષણ અને રમતશવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
છ-1

િારીરરક શિક્ષણ અને રમતશવજ્ઞાન શવિાર્
IQAC and Department of

1

Dr Nimeshkumar D
Chaudhari

રાષ્ટ્રીય

National E-Conference on

Physical Education, Sir K.P.

Advances in Sports

College of Commerce, Surat

સંિોધન
રાષ્ટ્રીય

18-03-2021

18-03-2021

Gujarat
Jointly organized by : Faculty
National (Online) Seminar
2

Dr Nimeshkumar D
Chaudhari

રાષ્ટ્રીય

on ‘Human Excellence
through Physical Education
& Yoga’

“Effect of Pilate on

લેખની

Coordination on School

રજૂઆત

Students”

સંિોધન

“િાળાના વવદ્યાથીઓની

of Physical Education and
Sports Science, Gujarat
Vidyapith & Faculty of

સ્થાવનક

11-10-2020

11-10-2020

Education (Physical

લેખની

ઝડપ અને ચપળતા પર

રજૂઆત

પેલેટ્સ કસરતની અસર”

Education) Bhupal Nobles'
University.
Jointly organized by : Faculty

National (Online) Seminar
3

Dr Nimeshkumar D
Chaudhari

રાષ્ટ્રીય

on ‘Human Excellence
through Physical Education
& Yoga’

1

Vidyapith & Faculty of

સ્થાવનક

11-10-2020

11-10-2020

લેખની
રજૂઆત

Education (Physical
Education) Bhupal Nobles'

બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સ ૂક્ષ્મજીવાણ શવિાર્
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

“Man vs Microbe:The Story
of Covid-19”
National Webinar on Revised

2

સંિોધન

Sports Science, Gujarat

University.

જ શવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
જ. 1

of Physical Education and

નીરજ તુષારભાઈ િેઠ

રાષ્ટ્રીય

Department of Microbiology,
Government Science College,

રાષ્ટ્રીય

03-01-2021

03-01-2021

વેક્ષબનર

27-08-2020

29-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

01-06-2020

01-06-2020

Gandhinagar, Gujarat,India

Assessment and

Internal Quality Assurance

Accreditation Process of

Cell, Gujarat Vidyapith,

NAAC for Higher Education

Ahmedabad

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutions
3

પ્રીવત શુક્લ

રાષ્ટ્રીય

Microbes a potential tools for
21st century

bhagvan mahavir university
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ફક્ત
ભાગીદારી

સ ૂયમનમસ્કાર દ્વારા બળ પર
થતી અસરનો અભ્યાસ

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

27-08-2020

29-08-2020

રાષ્ટ્રીય

27-06-2020

27-06-2020

રાષ્ટ્રીય

05-08-2020

05-08-2020

રાષ્ટ્રીય

22-07-2020

22-07-2020

રાષ્ટ્રીય

15-10-2020

15-10-2020

રાષ્ટ્રીય

09-08-2020

09-08-2020

રાષ્ટ્રીય

08-08-2020

08-08-2020

રાષ્ટ્રીય

26-02-2021

26-02-2021

રાષ્ટ્રીય

24-02-2021

24-02-2021

રાષ્ટ્રીય

03-03-2021

03-03-2021

રાષ્ટ્રીય

15-02-2021

15-02-2021

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

“Revised Assessment And
4

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

Accreditation Process of

IQAC,Gujarat Vidyapith and

NAAC for Higher Education

NAAC Bengaluru

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutions
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

“Microbiome- Perception
And Perceptives”
“Battle Against Novel
Coronavirus “
“Can India Solve its Farmers

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

Biotechnika Info Labs Pvt Ltd.
Promega Biotech India Pvt Ltd
and Biotechnika Info Labs Pvt
Ltd.

Plight &become the Food

Biotechnika Info Labs Pvt Ltd.

Bowl of World”
” Phytochemicals: Everything

Botany

the Plants have that you

Department,M.G.Science

want”

Institute, Ahmedabad.
Arogya Bharti,Himachal

”Indian Medicinal Plants
Chapter -5”
”Indian Medicinal Plants
Chapter -4”
“Online webinar on Education
and MOOCs”
“Online webinar on Ethics
and Research”
“Online webinar on Disaster
Management Post Covid”
“Online webinar on Artificial
Intelligence’

Pradesh And Amrit Himalaya
Foundation
Arogya Bharti,Himachal
Pradesh And Amrit Himalaya
Foundation
UGC- Human Resource
Development Centre, Gujarat
University, Ahmedabad
UGC- Human Resource
Development Centre, Gujarat
University, Ahmedabad.
UGC- Human Resource
Development Centre, Gujarat
University, Ahmedabad.
UGC- Human Resource
Development Centre, Gujarat
University, Ahmedabad.
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

21-01-2021

23-01-2021

રાષ્ટ્રીય

07-09-2020

20-09-2020

રાષ્ટ્રીય

23-07-2020

29-07-2020

રાષ્ટ્રીય

31-12-2020

31-12-2020

Avastambh.

રાષ્ટ્રીય

04-01-2021

06-01-2021

Computational Biology with in Avastambh

રાષ્ટ્રીય

17-10-2020

19-10-2020

રાષ્ટ્રીય

25-10-2020

29-10-2020

રાષ્ટ્રીય

15-10-2020

15-10-2020

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

Gujarat Council for Science

15

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

”Use of statistical methods
રાષ્ટ્રીય

for scientists and engineers
in current times

and Technology, DST, Govt. of
Gujarat, Gandhinagar and
organised by Biotechnology

ફક્ત
ભાગીદારી

Engineering Department, V.V.P
Engineering College, Rajkot.

16

17

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

1st Online Refresher Course
in ICT

18

ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

Course on E-content

Development Centre, Gujarat

Development “

University, Ahmedabad.
Department of Biotechnology,

Workshop on “Use of ICT in
Teaching & Learning

“Hands on with
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

Ahmedabad.
GC- Human Resource

Program “

19

Centre, Gujarat University,

“95th Online Short Term

A One- Day National
શ્રી અરવવિંદકુ માર

Human Resource Development

Metagenomics: Studies and
Analysis using community

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

Christ College, Rajkot and
funded by DBT, Ministry of
Science & Technology,
Government of India, New

ફક્ત
ભાગીદારી

Delhi(Under STAR College
Scheme)
ફક્ત
ભાગીદારી

DNA to Whole Genomics”
20

21

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા
શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

“Hands on Workshop on
રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

silico Drug Discovery”
A National Level Hands on

Department of Biotechnology

Training E- Workshop on

and Microbiology ,Faculty of

“Use of Animation in creating Science, Atmiya University,
Virtual Lab for Bioscience

22

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાષ્ટ્રીય

“Internationalisation of your
Institute: The Roadmap

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

Rajkot.
Internal Quality Assurance Cell
(IQAC), Christ College, Rajkot
on 15st October 2020

302

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

23

24

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

શ્રી અરવવિંદકુ માર

રાષ્ટ્રીય

ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

શ્રી અરવવિંદકુ માર
ભીખાલાલ ડુ ગ
ં રે ચીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઝ વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્ક શવજ્ઞાન શવિાર્
ઝ. 1

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

One Week Faculty

Knowledge Consortium of

Development Programme on

Gujarat (KCG) & Institute of

Research Methodology &

Research and Development,

Research Writing

Raksha Shakti University

“Green Technology And
Sustainable Development”

Jagannath University, Jaipur.

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

23-09-2020

30-09-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

24-07-2020

24-07-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

28-06-2020

30-06-2020

રાષ્ટ્રીય

27-09-2020

02-10-2020

12-07-2020

12-07-2020

રાષ્ટ્રીય

06-06-2020

06-06-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

28-06-2020

28-06-2020

રાષ્ટ્રીય

05-09-2020

05-09-2020

રાજય

11-07-2020

11-07-2020

રાષ્ટ્રીય

15-07-2020

15-07-2020

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્ર

1

Dr. Lokesh Jain

આંતરરાષ્ટ્રીય

2

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

International webinar on

Mahatama Gandhi Seva

Happiness and peace

Sankalp Foundation, Chitrakoot

ફક્ત
ભાગીદારી

National e symposium on
Gandhian Philosophy and

Western Coalfield ltd

સત્ર અધ્યક્ષ

thought
3

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

4

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

5

Dr. Lokesh Jain

આંતરરાષ્ટ્રીય

6

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

7

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

8

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

Livelihood Issues amonf

Krishan KAnt Handique State

informal India's workforce

Open University Guwahati

during Pandemic

(Assam)

NAAC: Ground level

Govt. P.G. College Deoband

Problems and Preparation

(U.P.)

Ek Bharat- Unity in Diversity

Lecture on Teacher;s Day

Govt. P.G. College, Deoband
(U.P.)
Saradar Patel College of
Education, Bakarol

Pandemic and Population

MD Colleeg Sadara Gujarat

control

Vidyapith

Impact of Population rise on

MD College, Gujarat Vidyapith,

general halth

Sadara
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e webinar
(National)

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

9

અધ્યાપકન ું નામ

Dr. Lokesh Jain

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

Lecture series on
Understanding of Economy

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

06-03-2021

06-03-2021

રાષ્ટ્રીય

08-09-2020

16-09-2020

SRK PG College Firozabad

રાષ્ટ્રીય

10-06-2020

10-06-2020

Children University Gandhinagar

રાષ્ટ્રીય

19-08-2020

19-08-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

09-07-2020

09-07-2020

રાષ્ટ્રીય

28-10-2020

28-10-2020

રાષ્ટ્રીય

24-08-2020

28-08-2020

રાષ્ટ્રીય

05-06-2020

05-06-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાષ્ટ્રીય

30-06-2020

30-06-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

22-06-2020

26-06-2020

રાષ્ટ્રીય

06-07-2020

13-07-2020

યોર્દાન

St. Johns College and B.R.
Ambedkar University Economic

સત્ર અધ્યક્ષ

Welfare Association, Agra

Transformation through
10

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

Cooperatives: Opportunity for

The Pondicherry Institute of

skills Development and

Cooperative Management

ફક્ત
ભાગીદારી

Entrepreneurship
Social Security Measures for
11

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

Workers of unorganized
sector in India during Covid

ફક્ત
ભાગીદારી

Pandemic
12

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

13

Dr. Lokesh Jain

આંતરરાષ્ટ્રીય

14

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

15

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

NEP- Directing as best
human being
Relevance of Gandhian

Sheshadripuram Evening

Environmentalism

Degree College Banglore

Role of NSS in NEP-2020

NSS Cell, Gujarat University

one Week online refresher
course on Cooperative Policy NCCE, New-Delhi
and Development
16

17

Dr. Lokesh Jain

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

Significance of Bio-diversity
for Environment Protection

Mental Health and Stress
Management

18

Dr. Lokesh Jain

પ્રાદે વિક

Gandhi Vichar

19

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

FDP on NAAC.....

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત

ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

Ramchandra Chandravanshi
Uiniversity, Bishrampur-Palamu
Jharkhand
Ramchandra Chandravanshi
Vishwvidyalaya BishrampurPalamu Jharkhand
Gandhian Study Center,
Gujarat Vidyapith
Research Foundation of India
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ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

20

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

21

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

22

23

Dr. Lokesh Jain

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
सामाजिक मल्
ू यों की अशर्वद्
ृ धध

एविं राष्ट्रीय शशक्षण नीनत-2020
Role of Agriculture in Rural
Developemt
र्ारतीय सिंस्कृनत एविं पयाावरणीय
िैन सिंदृजष्ट्ट

Career Guidance for Civil
Service Exam

24

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

Revised Assessment of NAAC

25

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રીય

NEP and Gandhian Paradigm

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

11-11-2020

11-11-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાવનક

30-07-2020

30-07-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાષ્ટ્રીય

07-06-2020

07-06-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાષ્ટ્રીય

18-07-2020

18-07-2020

રાષ્ટ્રીય

10-08-2020

10-08-2020

રાષ્ટ્રીય

02-10-2020

02-10-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાવનક

02-10-2020

02-10-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

िैन ववद्या एविं प्राकृत ववर्ाग,
मो न लाल सख
ु ाडडया

ववश्वववद्यालय, उदयपरु
URICM, Gandhinagar
प्राच्यववद्या एविं िैन सिंस्कृनत
सिंरक्षण सिंस्थआन, लाड़नूिं
(रािस्थान)
UBA and Rajiv Gndhi
Institutte of Technology,
Mumbai
Uka Transdiya University,
Bardoli
Shri R K Patani Girls College,
Kishangarh (Rajasthan)

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

Gandhi 150 ટકાઉ કૃવષ
26

Dr. Lokesh Jain

પ્રાદે વિક

વ્યવિારના સંદભે ગાંધીજીના
ગ્રામ સ્વરાજના વવચારોની

KVK Gir Somnath

પ્રાસંક્ષગકતા

A Quantitative Study on
the Condom-Use

27

mayuri farmer

આંતરરાષ્ટ્રીય

sustainable development in
current scenario

સંિોધન
RFI

online

21-02-2021

21-02-2021

લેખની
રજૂઆત

Behaviors of Rural
Population – Four Blocks
(Unjha, Vishnagar,
Vadnagar and Vijapur) of
Mahesana District of
Gujarat
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ક્રમ

28

અધ્યાપકન ું નામ

mayuri farmer

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

29

mayuri farmer

રાષ્ટ્રીય

30

mayuri farmer

પ્રાદે વિક

31

Mayuri farmer

રાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

combating industrial
challenges during covid 19

project management of rural
development programme
labour code

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

IRGF, JHERF,WFST

NIRD

GVHRDMAA

કાયગક્રમન ું સ્થળ

Online

સમયર્ાળો

08-08-2020

થી

08-08-2020

online

17-05-2021

28-05-2021

ONLINE

24-02-2021

26-02-2021

online

04-01-2021

10-01-2021

online

22-06-2020

26-06-2020

online

06-07-2020

13-07-2020

Online Mode

08-09-2020

24-10-2020

રાષ્ટ્રીય

02-11-2020

06-11-2020

રાષ્ટ્રીય

23-11-2020

27-11-2020

Online Mode

01-06-2020

01-06-2020

practical aspects of ICT tools
and online teaching in

RFI

current scenario
32

mayuri farmer

પ્રાદે વિક
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mayuri farmer

રાષ્ટ્રીય

gandhi adhyayan vidyashakha

NAAC Accreditation
framework - an overview in

RFI

respect of new gudielines
Certificate Course on
34

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

Nurturing Innovation and

i-Hub, SSIP, Ahmedabad.

Startup Ecosystem (NISE)

35

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

36

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

37

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

Online FDP on Stress
Management

Maulana Azad National Urdu
University, Hyderabad (ATAL
Academy)

Online FDP on Social

Banaras Hindu University, New

Entrepreneurship

Delhi (ATAL Academy)

Create Survey Form and
Quiz using Google Form

Stat Modeller, Baroda
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કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સંિોધન

virtual outreach in HIV

લેખની

prevention program in

રજૂઆત

covid 19 pandemic

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

38

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. અમીષા િાિ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

39

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

40

ડૉ. અમીષા િાિ

પ્રાદે વિક

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
Six-Sigma- The Strategy for
World Class Manufacturing

ડૉ. અમીષા િાિ

પ્રાદે વિક

Mumbai University

Gandhian Thoughts

વધારવાની વ્ય ૂિ રચના અને

ડૉ. અમીષા િાિ

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

Pitch It Right

સમયર્ાળો

થી

Online Mode

06-06-2020

06-06-2020

Online Mode

26-06-2020

26-06-2020

Online Mode

22-06-2020

26-06-2020

Online Mode

09-09-2020

09-09-2020

Online Mode

24-09-2020

24-09-2020

Online Mode

27-08-2020

29-08-2020

Online Mode

29-01-2021

02-02-2021

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2021

29-08-2021

Vadodara
Department of Commerce,

કોવવડ-19

42

Surat and Stat Modeller,

Social Sciences
State level Webinar on

કાયગક્રમન ું સ્થળ

Pacific School of Engineering,

Research Methodology in

રોગ પ્રવતકારક િક્ક્ત
41

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

Department of Gandhian
Studies, Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી
ફક્ત
ભાગીદારી

આજીવન વિક્ષણ અને વવસ્તરણ
વવભાગ, મ.દે .ગ્રામ સેવા સંકુલ,
સાદરા, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના

ફક્ત
ભાગીદારી

એકમ તથા કાયમિમ અવધકારી

SSIP Cell, Gujarat Vidyapith

ફક્ત
ભાગીદારી

National Webinar on Revised
43

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

Assessment and

Internal Quality Assurance

Accreditation Process of

Cell, Gujarat Vidyapith,

NAAC forHigher Education

Ahmedabad

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutions
Online FDP on "Data
44

ડૉ. અમીષા િાિ

રાષ્ટ્રીય

Analytics in Business
Research"

Babasaheb Bhimrao Ambedkar
University (ATAL Academy)

Webinar on “Assessment and
45

સતીષ ૫ટેલ

પ્રાદે વિક

Accreditation Process of

Gujarat Vidyapith

NAAC”
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ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રીય

24-09-2021

24-09-2021

एक हदवसीय राष्ट्रीय ई-सिंगोष्ट्ठी
46

સતીષ ૫ટેલ

રાષ્ટ્રીય

: राष्ट्रीय शशक्षा नीनत 2020 तथा CSRM, Gujarat Vidyapith
गािंधी

virtual National Conference
47

રિતેિ એન જાગાણી

રાષ્ટ્રીય

on “Rural Economy of India
under Post Covid-19”

ઝ. 2

Government arts and
commerce college, Rapar.

રાષ્ટ્રીય

05-11-2020

07-11-2020

યોર્દાન

Ajay Parikh

રાષ્ટ્રીય

Environmental Conservation

HOLKAR SOLAPUR

વવશ્વવવદ્યાલય

05-06-2020

05-06-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2020

29-08-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

23-11-2020

28-11-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

07-12-2020

12-12-2020

Online

06-07-2020

13-07-2020

UNIVERSITY

ફક્ત

સંિોધન

Pandemic and hinterland

લેખની

of India: A real challenge

રજૂઆત

to face

ફક્ત
ભાગીદારી

Revised Assessment and
2

Ajay Parikh

રાષ્ટ્રીય

Accreditation Process of
NAAC for Higher Education

Gujarat vidyapith (IQAC)

ફક્ત
ભાગીદારી

Institutions
Enabling Wireless
3

Dr. Chintankumar D.
Gohel

Technology: Software
રાષ્ટ્રીય

Defined Radio Applications
on SISO Packet based

AICTE and KLE Technological
University

ફક્ત
ભાગીદારી

Communication
Enabling Wireless
4

Dr. Chintankumar D.
Gohel

Technology: Software
રાષ્ટ્રીય

Defined Radio Applications
on MIMO Packet based
Communication

FDP on “NAAC Accreditation
5

Dr. Vinod L Desai

રાષ્ટ્રીય

Framework: An Overview in
respect of new Guidelines”
(FDP- NAAC2020)

AICTE and KLE Technological
University

ફક્ત
ભાગીદારી

Research Foundation of India,
Smt. K.G. Mittal College of
Arts & Commerce, Mumbai,
Christian Eminent AcademyIndore & Shri Cloth Market
Girls Commerce CollegeIndore
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સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ભાગીદારી

કમ્પ્ય ૂટર સાયન્સ
PUNYASHLOK AHILYADEVI

1

કાયગક્રમમાું

ફક્ત
ભાગીદારી

પરરશિષ્ટ્ટ -1 અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આં પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /ઑપ
તરરાષ્ટ્રીય

વર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું નામ
Sharing of Best Practices

6

Dr. Vinod L Desai

રાષ્ટ્રીય

2.0- Efficient Engagement of
Students through Virtual
Classes

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

Online

18-07-2020

18-07-2020

Online

01-10-2020

15-10-2020

રાષ્ટ્રીય

11-11-2020

12-11-2020

ઓનલાઇન

26-10-2020

30-10-2020

Online

23-11-2020

27-11-2020

online

13-07-2020

25-07-2020

Online

08-03-2021

12-03-2021

Seth Jai Parkash Mukand Lal
Institute of Engg. &
Technology, JMIT, Radaur

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

ફક્ત
ભાગીદારી

Teaching Learning Centre,
two week Faculty
7

Dr. Vinod L Desai

રાષ્ટ્રીય

Development Programme on
“Research Methodology

Ramanujan College, University
of Delhi under the aegis of
MHRD, Pandit Madan Mohan

ફક્ત
ભાગીદારી

Malaviya National Mission on
Teachers and Teaching

8

અજય પરીખ

રાષ્ટ્રીય

Ancient Indian Education
System

NITTTR Kolkata

ફક્ત
ભાગીદારી

Department of Computer
AICTE Training and Learning
9

ડૉ. વવનોદ દે સાઇ

રાષ્ટ્રીય

(ATAL) One Week Faculty
Development Program on
CLOUD TECHNOLOGY

Science and Engineering,
Beant College of Engineering
and Technology, Gurdaspur
(An Autonomous Institute of

ફક્ત
ભાગીદારી

Govt. of Punjab Gurdaspur –
143521)

Department of Computer
AICTE Training and Learning Science and Engineering, KKR
10

ડૉ. વવનોદ દે સાઇ

રાષ્ટ્રીય

(ATAL) One Week Faculty

& KSR Institute of Technology

Development Program on

& Sciences), Vinjanampadu

CLOUD TECHNOLOGY

(V), Vatticherukuru Mandal,

ફક્ત
ભાગીદારી

Guntur-522017, A.P
two weeks FDP on
11

રૂક્ષચતા દીપક િાિ

રાષ્ટ્રીય

"Emerging Technologies for
Education and Research in
CS & IT"

Bharati Vidyapith's Institute of
Conmputer Application and
management

AICTE Incorporating
12

રૂક્ષચતા દીપક િાિ

રાષ્ટ્રીય

Universal Human Values in

AICTE

Education

309

ફક્ત
ભાગીદારી

ફક્ત
ભાગીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરરશિષ્ટ્ટ -2 અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતા
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આંત

વર્ગ /ઑપવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક

રરાષ્ટ્રીય

તાલીમ કાયગક્રમન ું

સુંસ્થાન ું નામ

ક -૧ સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

1

ખ

ડૉ.હસમુખ
પંચાલ

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

UGC-Human Resource
Development Centre,
Gujarat
University,Ahmedabad

વિશ્વવિદ્યાલર્

11-06-2020

17-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

નામ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

44th Online Short-Term
Course on E-Content
Development

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા

ખ-૧

શિક્ષણ શિભાગ

2

નીવતનકુ માર
ઢાઢોદરા

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

WEB EFFICACY IN
TEACHING

IITE

રારિીર્

17-06-2020

20-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

3

નીવતનકુ માર
ઢાઢોદરા

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

Short Term Course on Econtent Development
and Pedagogy

HRDC, Saurashtra
University

Online

01-06-2020

06-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

4

ડૉ. જિજ્ઞેશકુ માર
જી પટેલ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

NAAC Accreditation
Framework

Research Foundation
of India

રાિર્

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ર્

વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ

ર્-૧

આજીવન શિક્ષણ શવિાર્

રાષ્ટ્રિર્

ગાંધી વિચાર સંગોરઠી

GUJARAT VIDYAPITH

ONLINE

22-06-2020

26-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

THE ROLE OF A TEACHER
IN NATIONAL BUILDING

DEPARTMENT OF
ENGLISH,
DEPARTMENT OF
COMMENCE AND
IQAC IN
COLLABORATION
WITH ICSSR -SRC

ONLINE

03-08-2020

09-08-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

IMPACT OF ONLINE
EDUCATION ON HEALTH
OF STUDENTS &
STRATEGIES TO
OVERCOME

KRMDAV COLLEGE
NAKODAR

ONLINE

03-09-2020

05-09-2020

ફક્ત ભાગીદારી

5

6

7

ડૉ.શેતલ
બડોદદર્ા

ડૉ.શેતલ
બડોદદર્ા

ડૉ.શેતલ
બડોદદર્ા

તાલીમ કાર્યક્રમ

તાલીમ કાર્યક્રમ

તાલીમ કાર્યક્રમ

310

પરરશિષ્ટ્ટ -2 અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતા
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

ર્-૨

સમાજકાયગ

8

ડૉ દાવમની શાહ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આંત

વર્ગ /ઑપવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક

રરાષ્ટ્રીય

તાલીમ કાયગક્રમન ું

સુંસ્થાન ું નામ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

નામ

તાલીમ કાર્યક્રમ

9

ડૉ. દાવમની શાહ

ઘ

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

ઘ-૧

કાયગક્રમન ું સ્થળ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

Workshop on Social
સમાિ કાર્ય વિભાગ
Norms and Social Change િડોદરા અને યુવનસેફ

વિશ્વવિદ્યાલર્

13-09-2019

14-09-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

Orientation Training on
National Inastitute of
Beti Bachao Beti Padhao
Cooperation and Child
for Faculty and Scholars
Development
of Social Work

Webinar

22-07-2020

24-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ગ્રામ વ્યવસ્થાપન શવિાર્

10

ડૉ. અમીષા શાહ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

Create Survey Form and
Quiz using Google Form

Stat Modeller, Baroda

Online Mode

01-06-2020

01-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

11

mayuri farmer

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

project management of
rural development
programme

NIRD

online

17-05-2021

28-05-2021

ફક્ત ભાગીદારી

12

Mayuri farmer

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

practical aspects of ICT
tools and online teaching
in current scenario

RFI

online

04-01-2021

10-01-2021

ફક્ત ભાગીદારી

RFI

online

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

URICM, Gandhinagar

સ્થાવનક

30-07-2020

30-07-2020

સત્ર અધ્ર્ક્ષ

13

mayuri farmer

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

NAAC Accreditation
framework - an overview
in respect of new
gudielines

14

Dr. Lokesh Jain

તાલીમ કાર્યક્રમ

વિશ્વવિદ્યાલર્માં

Role of Agriculture in
Rural Developemt
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પરરશિષ્ટ્ટ -2 અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતા
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આંત

વર્ગ /ઑપવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક

રરાષ્ટ્રીય

તાલીમ કાયગક્રમન ું

સુંસ્થાન ું નામ

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

ઘ-૨

કમ્પ્ય ૂટર શવજ્ઞાન શવિાર્

15

16

Dr.
Chintankumar
D. Gohel

Dr.
Chintankumar
D. Gohel

તાલીમ કાર્યક્રમ

તાલીમ કાર્યક્રમ

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

રાષ્ટ્રિર્

Enabling Wireless
Technology: Software
Defined Radio
Applications on SISO
Packet based
Communication

AICTE and KLE
Technological
University

વિશ્વવિદ્યાલર્

23-11-2020

28-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

Enabling Wireless
Technology: Software
Defined Radio
Applications on MIMO
Packet based
Communication

AICTE and KLE
Technological
University

વિશ્વવિદ્યાલર્

07-12-2020

12-12-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Bharati Vidyapith's
Institute of
Conmputer
Application and
management

online

13-07-2020

25-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

AICTE

Online

08-03-2021

12-03-2021

ફક્ત ભાગીદારી

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

નામ

17

રૂચચતા દીપક
શાહ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

two weeks FDP on
"Emerging Technologies
for Education and
Research in CS & IT"

18

રૂચચતા દીપક
શાહ

તાલીમ કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રિર્

AICTE Incorporating
Universal Human Values
in Education
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પરરશિષ્ટ્ટ -3 અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/
ક્રમ
ક.
ક-૧

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/ રાષ્ટ્રીય/

અભિમખતાવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઑપવર્ગ / તાલીમ

નામ

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

કાયગક્રમન ું નામ

ગજરાતી

1

બળદે િ મોરી

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

ઈકન્ટેન્ટ ઓનલાઈન કાર્યશાળા

ગુિરાત યુવનિવસિટી

વિશ્વવિદ્યાલર્

28-05-2020

03-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

2

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Faculty Development
Programme

Research Foundation of
India

રારિીર્

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

3

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Short-Term Course E-content
Development

HRDC Gujarat University,
Ahmedabad

રાિર્

28-05-2020

03-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ક-2

રિન્દી

4

ડો. ગેલજી ભાદટર્ા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

98િાં ઑનલાઈન શોટય ટમ કોસય

એચ.આર.ડી.સી. ગુિરાત
યુવન.અમદાિાદ

સ્થાવનક

23-07-2020

29-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

5

ડો. ગેલજી ભાદટર્ા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

શોટય ટમ કોસય

સી.યુ શાહ યુવન.િઢિાણ
અંગ્રેજી વિભાગ ગુિરાત

સ્થાવનક

26-04-2021

03-05-2021

ફક્ત ભાગીદારી

ખ

સામાજજક શવજ્ઞાન સુંકાય

ખ-1

ઇશતિાસ એવું સુંસ્કૃશત

6

ડૉ. ઝેનામાબીબી
અમુમીર્ા કાદરી

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Stress Management

AICTE Training & Learning
Maulana Azad National
Urdu Uni.Hyderabad.

Online Mode.

02-11-2020

06-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

7

ડૉ.ઝેનામાબીબી
અમુમીર્ા કાદરી

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Emotional Inteligence

AICTE Training & Learning
IIM Bhubneswar

Online Mode

18-01-2021

22-01-2021

ફક્ત ભાગીદારી

8

ડૉ.ઝેનામાબીબી
અમુમીર્ા કાદરી

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

FDP On NAAC Accreditation
Framework: An Overview in
respect of New Guidlines

Online Mode

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી
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પરરશિષ્ટ્ટ -3 અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/
ક્રમ
ખ -2

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/ રાષ્ટ્રીય/

અભિમખતાવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઑપવર્ગ / તાલીમ

નામ

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

કાયગક્રમન ું નામ

9

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

STC On line FDP

Children"s University,
Gandhinagar

વિશ્વવિદ્યાલર્

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

10

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

FDP on research Methodoloy

PPSUniversity

વિશ્વવિદ્યાલર્

05-10-2020

11-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

11

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

FDP

Govt.P.G.College, Bilaspur,
U.P.

વિશ્વવિદ્યાલર્

18-07-2020

29-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

12

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

National Workshop on
Research Methodology in
Social Sciences

Arya Kanya PG College,
University of Allahabad

વિશ્વવિદ્યાલર્

20-06-2020

26-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

13

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

FDP on ART OF EFFECTIVE
TEACHING

VIDYA JYOTHI INSTITUTE
OF TECHNOLOGY,
Hyderabad

વિશ્વવિદ્યાલર્

03-08-2020

08-08-2020

ફક્ત ભાગીદારી

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

ગાંધી વિચાર ગોરઠી

ગાંધી અધ્ર્ર્ન વિદ્યાશાખા ,
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

online

22-06-2020

26-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

રોગ પ્રવતકારક શક્ક્ત
િધારિાની વ્યુહ રચના અને
કોવિડ -19

આજીિન વશક્ષણ અને
વિસ્તરણ કાર્ય વિભાગ , મ.દે .
ગ્રામસેિા સંકુલ-સાદરા,
રારિીર્ સેિા ર્ોિના એકમ
(એફ.ટી .આઇ.), ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ , અમદાિાદ .

ઓનલાઈન

09-09-2020

09-09-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ

ર્
ર્-1
14

15

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

કવપલ દે શિાલ

કવપલ દે શિાલ

કાર્યશાળા
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પરરશિષ્ટ્ટ -3 અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/ રાષ્ટ્રીય/

અભિમખતાવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઑપવર્ગ / તાલીમ

નામ

ચ

વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ

ચ-1

આજીવન શિક્ષણ શવિાર્

સમયર્ાળો

થી

RESEARCH FOUNDATION
OF INDIA, SMT.K.G.MITTAL
COLLEGE OF ARTS AND
COMMERCE - MUMBAI WFST -IRGF

ONLINE

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

GUJARAT VIDYAPITH DEPT.LIFE LONG LEARNING
AND EXTENSION

ONLINE

24-02-2021

26-02-2021

ફક્ત ભાગીદારી

REVISED ASSESSMENT AND
INTERNAL QUALITY
ACCREDITATION PROCESS OF
ASSURANCE CELL, GUJARAT
NAAC FOR HIGHER
VIDYAPITH, AHMEDABAD
EDUCATION INSTITUTIONS

ONLINE

27-08-2020

29-08-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Department of
Biotechnology, Christ
A One- Day National
College, Rajkot and funded
Workshop on “Use of ICT in
by DBT, Ministry of Science
Teaching & Learning Program
& Technology, Government
“
of India, New Delhi(Under
STAR College Scheme)

રારિીર્

31-12-2020

31-12-2020

ફક્ત ભાગીદારી

16

ડૉ.શેતલ બડોદદર્ા

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

17

ડૉ.શેતલ બડોદદર્ા

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

LABOUR CODE

છ
છ-1

ડૉ.શેતલ બડોદદર્ા

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

કાયગક્રમન ું નામ

NAAC ACCREDITATION
FRAMEWORK : AN
OVERVIEW IN RESPECT OF
NEW GUIDELINES

18

કાયગક્રમમાું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

શવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજત શવજ્ઞાન સુંકાય
બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સ ૂક્ષ્મજીવાણ શવજ્ઞાન શવિાર્

19

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

20

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

કાર્યશાળા

21

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

કાર્યશાળા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

રાષ્ટ્રિર્

“Hands on with
Metagenomics: Studies and
Analysis using community
DNA to Whole Genomics”

Avastambh.

રારિીર્

04-01-2021

06-01-2021

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

“Hands on Workshop on
Computational Biology with
in silico Drug Discovery”

Avastambh

રારિીર્

17-10-2020

19-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી
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પરરશિષ્ટ્ટ -3 અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/ રાષ્ટ્રીય/

અભિમખતાવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઑપવર્ગ / તાલીમ

નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

કાયગક્રમમાું

સમયર્ાળો

થી

Department of
A National Level Hands on
Biotechnology and
Training E- Workshop on “Use
Microbiology ,Faculty of
of Animation in creating
Science, Atmiya University,
Virtual Lab for Bioscience
Rajkot.

રારિીર્

25-10-2020

29-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

“Internationalisation of your
Institute: The Roadmap

Internal Quality Assurance
Cell (IQAC), Christ College,
Rajkot on 15st October
2020

રારિીર્

15-10-2020

15-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

કાયગક્રમન ું નામ

22

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

23

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

જ
જ-1

કાર્યશાળા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોક્ષગકી વવજ્ઞાન વવદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન વવભાગ

24

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Certificate Course on
Nurturing Innovation and
Startup Ecosystem (NISE)

i-Hub, SSIP, Ahmedabad.

Online Mode

08-09-2020

24-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

25

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Online FDP on Stress
Management

Maulana Azad National
Urdu University, Hyderabad
(ATAL Academy)

રારિીર્

02-11-2020

06-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

26

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Online FDP on Social
Entrepreneurship

Banaras Hindu University,
New Delhi (ATAL Academy)

રારિીર્

23-11-2020

27-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

27

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Six-Sigma- The Strategy for
World Class Manufacturing

Pacific School of
Engineering, Surat and Stat
Modeller, Vadodara

Online Mode

06-06-2020

06-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

28

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Research Methodology in
Social Sciences

Department of Commerce,
Mumbai University

Online Mode

26-06-2020

26-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

29

ડૉ. અમીષા શાહ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

Babasaheb Bhimrao
Online FDP on "Data Analytics
Ambedkar University (ATAL
in Business Research"
Academy)

Online Mode

29-01-2021

02-02-2021

ફક્ત ભાગીદારી

30

mayuri farmer

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

gandhi adhyayan vidyashakha

online

22-06-2020

26-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી
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પરરશિષ્ટ્ટ -3 અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/
ક્રમ
જ-2

31

32

અધ્યાપકન ું નામ

અભિમખતાવર્ગ /

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

ઑપવર્ગ / તાલીમ

નામ

Dr. Vinod L Desai

Dr. Vinod L Desai

ડૉ. વિનોદ દે સાઇ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

કાયગક્રમમાું

સમયર્ાળો

થી

Online

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

two week Faculty
Development Programme on
“Research Methodology

Teaching Learning Centre,
Ramanujan College,
University of Delhi under
the aegis of MHRD, Pandit
Madan Mohan Malaviya
National Mission on
Teachers and Teaching

Online

01-10-2020

15-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

AICTE Training and Learning
(ATAL) One Week Faculty
Development Program on
CLOUD TECHNOLOGY

Department of Computer
Science and Engineering,
Beant College of
Engineering and
Technology, Gurdaspur (An
Autonomous Institute of
Govt. of Punjab Gurdaspur
– 143521)

ઓનલાઇન

26-10-2020

30-10-2020

ફક્ત ભાગીદારી

AICTE Training and Learning
(ATAL) One Week Faculty
Development Program on
CLOUD TECHNOLOGY

Department of Computer
Science and Engineering,
KKR & KSR Institute of
Technology & Sciences),
Vinjanampadu (V),
Vatticherukuru Mandal,
Guntur-522017, A.P

Online

23-11-2020

27-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

કાયગક્રમન ું નામ

કમ્પ્ય ૂટર શવજ્ઞાન શવિાર્

ડૉ. વિનોદ દે સાઇ

33

પ્રાદે શિક/ રાષ્ટ્રીય/

કાર્યશાળા

કાર્યશાળા

કાર્યશાળા

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

રાષ્ટ્રિર્

રાષ્ટ્રિર્

રાષ્ટ્રિર્

Research Foundation of
India, Smt. K.G. Mittal
FDP on “NAAC Accreditation
College of Arts &
Framework: An Overview in
Commerce, Mumbai,
respect of new Guidelines” Christian Eminent Academy(FDP- NAAC2020)
Indore & Shri Cloth Market
Girls Commerce CollegeIndore

317

પરરશિષ્ટ્ટ -4 અધ્યાપકો દ્વારા અભિમખતા વર્ગ અને ઓપવર્ગ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
ક્રમ
ક
ક -૧

અધ્યાપકન ું નામ

ખ

શિક્ષણ સુંકાય

ખ-1

શિક્ષણ શવિાર્

2

નીવતનકુ માર
ઢાઢોદરા

3

ડૉ. સીતારામભાઈ
પી. દે શમુખ

4

ઑપવર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવ િાસ્ત્ર

જીતેન્ર ક. ઢેબરીર્ા

ગ-૧

પરરસુંવાદ/ અભિમખતાવર્ગ /

રાષ્ટ્રીય/

સામાજજક શવજ્ઞાન સુંકાય

1

ગ

પ્રાદે શિક/

ઓપિગય

રાષ્ટ્રિર્

"Comprehensive e-Learning
RAMANUJAN COLLEGE,
to e-Training guide for
UNIVERSITY OF DELHI
Administrative Work"

રારિીર્

25-05-2020

05-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

અચભમુખતા િગય

રાષ્ટ્રિર્

Online Faculty Development
Programme on Research
Method and Data Analysis

Raksha Shakti
University and KCG

Online

13-07-2020

18-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

NAAC Accriditation
Framwork : An Overview in
Respect ofNew Guidelines
(FDP-NAAC2020)

Research Foundation of
India, smt. K.G. Mittal
College of Arts &
Commerce, Mumbai

રારિીર્

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

Round Table on 'Facts
Against Myths about Gandhi'

'િતન' િડોદરા અને
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

02-07-2019

03-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

ઓપિગય

વ્ર્િસાશર્ક અભ્ર્ાસક્રમ શિદ્યાિાખા
સમાજકાર્ય
ડૉ. દાવમની શાહ

ઓપિગય
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પરરશિષ્ટ્ટ -4 અધ્યાપકો દ્વારા અભિમખતા વર્ગ અને ઓપવર્ગ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
ક્રમ
ર્
ર્-૧

અધ્યાપકન ું નામ

ઑપવર્ગ / તાલીમ કાયગક્રમન ું

આંતરરાષ્ટ્રીય

નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

રાષ્ટ્રિર્

1st Online Refresher Course
in ICT

Human Resource
Development Centre,
Gujarat University,
Ahmedabad.

રારિીર્

07-09-2020

20-09-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

“95th Online Short Term
Course on E-content
Development “

GC- Human Resource
Development Centre,
Gujarat University,
Ahmedabad.

રારિીર્

23-07-2020

29-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

One Week Faculty
Development Programme on
Research Methodology &
Research Writing

Knowledge Consortium
of Gujarat (KCG) &
Institute of Research
and Development,
Raksha Shakti University

રારિીર્

23-09-2020

30-09-2020

ફક્ત ભાગીદારી

નામ

બાયોર્ે સ સુંિોધન કેન્ર

5

6

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

7

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

ઘ-1

પરરસુંવાદ/ અભિમખતાવર્ગ /

રાષ્ટ્રીય/

શવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજત શવજ્ઞાન સુંકાય

શ્રી અરવિિંદકુ માર
ભીખાલાલ
ડુ ગ
ં રે ચીર્ા

ઘ

પ્રાદે શિક/

ઓપિગય

ઓપિગય

ઓપિગય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન

8

Dr. Lokesh Jain

ઓપિગય

રાષ્ટ્રિર્

one Week online refresher
course on Cooperative Policy
and Development

NCCE, New-Delhi

રારિીર્

24-08-2020

28-08-2020

ફક્ત ભાગીદારી

9

Dr. Lokesh Jain

ઓપિગય

રાષ્ટ્રિર્

FDP on NAAC.....

Research Foundation of
India

રારિીર્

06-07-2020

13-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રિર્

सामाजिक मल्
ू यों की
अशर्वद्
ृ धध एविं राष्ट्रीय शशक्षण
नीनत-2020

िैन ववद्या एविं प्राकृत
ववर्ाग, मो न लाल
सख
ु ाडडया
ववश्वववद्यालय, उदयपरु

રારિીર્

11-11-2020

11-11-2020

સત્ર અધ્ર્ક્ષ

10

Dr. Lokesh Jain

ઓપિગય
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પરરશિષ્ટ્ટ - 5

ક્રમ

ક્ર
ક-1
1
ક-2
2
ખ
ખ-1

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

સામાજજક શવજ્ઞાન સુંકાય
ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર

ગ્રામ અથયશાસ્ત્ર

na

અચભમુખતા િગય

વિશ્વવિદ્યાલર્

24-08-2020

24-08-2020

Orientation Programme
Semester-1

35

nil

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

19-04-2021

19-04-2021

प्राचीन र्ारत में शशक्षा
(प्रारिं शर्क काल से 7वीिं
शताब्दी तक)

95

No

ઇશતિાસ અને સુંસ્કૃશત

ઈવતહાસ અને સંસ્કૃવત
વિક્ષણ વવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

3

વશક્ષણ

જ્ઞાનસત્ર

પ્રાદે વશક

07-06-2020

13-06-2020

જ્ઞાનસત્ર

90

કોઈ નાણાંકીર્
સહાર્ મેળિી નથી

4

વશક્ષણ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

10-07-2020

11-07-2020

Webinar on Qualitativ
Research : What, Why and
How

160

કોઈ નાણાકીર્
સહાર્ લીધી નથી

5

વશક્ષણ

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

08-06-2020

11-06-2020

દક્રર્ાત્મક સંશોધન

32

IQAC

ગ

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

22-06-2020

26-06-2020

100

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

150

ઓનલાઈન

250

ઓનલાઇન

ડૉ.સોનલ પટેલ
ડૉ.વનલેશ કાપદડર્ા
ડૉ.નીવતન ઢાઢોદરા

ગ-1 ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ
6

ગાંધીદશયન

7

ગાંધીદશયન

કેન્રીર્ વિશ્વવિદ્યાલર્,
ગુિરાત

પદરસંિાદ

આંતરરાષ્ટ્રિર્

01-10-2020

02-10-2020

8

ગાંધીદશયન

RLA કોલેિ, દદલ્લી

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

29-09-2020

29-09-2020

320

ગાંધીવિચાર સંગોરઠી
(ઓનલાઇન)
Gandhi and the conception
of Political community
आत्मननर्ार र्ारत : एक
गािंधीवादी दृजष्ट्टकोण
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9

ગાંધીદશયન

સ્કુ લ ઓફ લૉ, ગુિરાત
યુવનિસ્ટી, અમદાિાદ

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

06-08-2020

06-08-2020

દહરોશીમા સ્મ ૃવત દદિસ

80

ઓનલાઇન

10

ગાંધીદશયન

ફાઉન્ડેશન ફોર
પીસફુલ ચેન્િ ,
અમદાિાદ

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

21-09-2020

21-09-2020

‘How to Remain Peaceful in
Everyday Life’

100

ઓનલાઇન

11

ગાંધીદશયન

-

પદરસંિાદ

આંતરરાષ્ટ્રિર્

30-09-2020

30-09-2020

Gandhi's Legacy

100

ઓનલાઇન

ઘ

વ્યાવસાવયક અભ્યાસિમ વવદ્યાિાખા

ઘ-1

આજીવન વિક્ષણ વવભાગ

12

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-06-2020

05-06-2020

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT, NATURE
AND CURRENT SITUATION

39

0

13

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

14-06-2020

14-06-2020

Long term Solution for
Protecting Wildlife

35

0

14

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

08-06-2020

08-06-2020

Ocean our Life Line

38

0

15

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

17-06-2020

17-06-2020

Socio-Economic impact of
Desertification

31

0

16

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

21-06-2020

21-06-2020

Waste Worriers need
special attention current
time

38

0
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17

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

28-06-2020

28-06-2020

Rural India : Crisis of Today
& Directions for

35

0

18

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

12-07-2020

12-07-2020

Sustainable Economy public
health and Environment

35

0

19

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

19-07-2020

19-07-2020

Alternative Future Creating
another future Together

36

0

20

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

26-07-2020

26-07-2020

Sustainable Development
Goals Indian Perspective

29

0

21

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણ વમત્ર સંિાદ - ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

27-09-2020

27-09-2020

કુ દરતના ખોળે રહી જીિનનો
બોધ શીખીએ

22

0

22

આજીિન વશક્ષણ

સંિાદ, પર્ાયિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

07-11-2020

07-11-2020

A Toxic Tale of Chemical
Impact

22

0

23

આજીિન વશક્ષણ

પર્ાયિરણવમત્ર, ગ્રીન
કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-07-2020

05-07-2020

Influence of Media In
Environment Issues

42

0

24

આજીિન વશક્ષણ

સંિાદ, પર્ાયિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

09-08-2020

09-08-2020

Role Of Indigenous People
in Environment
Conservation

18

0
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25

આજીિન વશક્ષણ

સંિાદ, પર્ાયિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

23-08-2020

23-08-2020

દોહાઇ રહ્યા છે રવ્ર્ો ઘરાના
જાગીએ તેના વિલર્ પહેલા

19

0

26

આજીિન વશક્ષણ

સંિાદ, પર્ાયિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-12-2020

05-12-2020

World Soil Day

26

0

27

આજીિન વશક્ષણ

સંિાદ, પર્ાયિરણવમત્ર,
ગ્રીન કેટાલીસ્ટ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

19-12-2020

19-12-2020

Way to New Normal
Economic Environment
Aspects of Recovery Process

30

0

28

આજીિન વશક્ષણ

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

24-02-2021

26-02-2021

નિા શ્રમ કાર્દાઓ

91

0

29

આજીિન વશક્ષણ

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ અને મ.દે
ગ્રામસેિા સંકુલ-સાદરા

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

20-03-2021

20-03-2021

પ્લાસ્ટીક પ્રદુ ષણનો ઉકેલ
પડકાર િનક શા માટે

95

0

30

આજીિન વશક્ષણ

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

07-12-2020

07-12-2020

કંપની એકટ – ૨૦૧૩ – CSR
ના સંદભયમાં

35

0

31

આજીિન વશક્ષણ

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

09-09-2020

09-09-2020

રોગ પ્રવતકારક શદકત
િધારિાની વ્યુહરચના
કોવિડ- ૧૯

65

0

323
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32

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

05-08-2020

05-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

43

0

33

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

08-08-2020

08-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

63

0

34

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

17-08-2020

17-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાણિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

38

0

35

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

20-08-2020

20-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાણિણી

27

0

36

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

25-08-2020

25-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

28

0

37

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

28-08-2020

28-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

44

0

38

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

31-08-2020

31-08-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

35

0

324

પરરશિષ્ટ્ટ - 5

ક્રમ

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

39

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

05-09-2020

05-09-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

32

0

40

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

08-09-2020

08-09-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

35

0

41

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

12-09-2020

12-09-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

36

0

42

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

16-09-2020

16-09-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

35

0

43

આજીિન વશક્ષણ

રાિર્ NSS સેલ

કાર્યશાળા

રાષ્ટ્રિર્

19-09-2020

19-09-2020

સામુદાવર્ક સ્િચ્છતા અને
આરોગ્ર્ની જાળિણી ઓનલાઇન કાર્યશાળા

25

0

44

આજીિન વશક્ષણ

H.K.Arts College

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

08-03-2021

08-03-2021

Choose to Challenge for
Better Life

25

0

આજીિન વશક્ષણ

મ.દે ગ્રામસેિા સંકુલગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન
વિભાગ - આજીિન
વશક્ષણ વિભાગ

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-04-2021

05-04-2021

સંપોવષત જીિનશૈલી માટે
પોષણ અને િમિાની
આદતો - પદરસંિાદ

60

0

45
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ક્રમ

ઘ-2

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

સમાજકાર્ય

46

સમાિકાર્ય

Nil

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

10-09-2020

10-09-2020

પોચઝદટિ સ્ટોરી પુસ્તકનુ ં
આચમન

60

ે
સેલ્ફ ફંડડ

47

સમાિકાર્ય

Nil

અચભમુખતા િગય

પ્રાદે વશક

13-09-2020

13-09-2020

કારદકદી માગયદશયન

60

ે
સેલ્ફ ફંડડ

40

self funded

48

સમાિકાર્ય

49

સમાિકાર્ય

50

ચ

સમાિકાર્ય

Nil

Nil

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

11-02-2020

11-02-2020

State level Consultation on
Draft of National Council of
Social Work (Education And
Practice) Bill, 2020

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

16-09-2020

16-09-2020

જેલ અવધવનર્મ

40

ે
સેલ્ફ ફંડડ

State level consultation on
national councile for social
work (Education and
praactice )Bill 2020

30

self funded

92

No

119

No

62

No

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

02-11-2020

02-11-2020

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

ચ-1 ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન
51

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

01-06-2020

01-06-2020

52

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

02-06-2020

02-06-2020

53

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

03-06-2020

03-06-2020

Naturopathy Center,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

326

Importance Of AgroProcessing In Rural
Employment
Agricultural Management
After The Crisis Of Corona
Corona And Naturopathy
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ક્રમ

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

54

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

04-06-2020

04-06-2020

The Psychological Condition
And Solutions Of Rural
Youth In Covid-19

48

No

55

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

10-06-2020

10-06-2020

Sustainable Agriculture

93

No

56

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

17-07-2020

17-07-2020

Organic Farming

52

No

57

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

25-07-2020

25-07-2020

Organic Farming - Pest
Control

43

No

One Day National ESeminar: National
Education Policy 2020 And
Gandhi

183

No

58

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

24-09-2020

24-09-2020

59

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

28-09-2020

28-09-2020

Appropriate Rural
Technology

245

No

60

Krishi Vigyan Kendra
and Shri Mahadev
Desai Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર
Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

02-10-2020

02-10-2020

Agriculture And Gandhian
Thought - Relevance In The
Present Times

116

No

327
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ક્રમ

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

61

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-10-2020

05-10-2020

Exploring Nature and
Wildlife Photography

172

No

62

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

06-10-2020

06-10-2020

Kaarigar Clinic

182

No

63

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

12-10-2020

12-10-2020

Inspiration to Youth: In
Search Of Excellence ...

172

No

64

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

13-10-2020

13-10-2020

Awareness Programme on
Wildlife Conservation

82

No

65

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

19-10-2020

19-10-2020

Gramshilpi: Nilam Patel

84

No

66

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

20-10-2020

20-10-2020

Covid-19 Pandemic And
Need For Proper Awareness
For Renal Care Practices

48

No

328
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ક્રમ

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

67

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

29-10-2020

29-10-2020

Agricultural Bill
Amendment Acts-2020

114

No

68

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

01-12-2020

01-12-2020

યુિાનો અને એઈડ્સ પ્રવતકાર

147

No

69

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

12-01-2020

12-01-2020

સ્િામી વિિેકાનંદ િર્ંવત
યુિા સપ્તાહ

56

No

70

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

13-01-2021

13-01-2021

ચબન પરં પરાગત ઉજાય સ્ત્રોતો
અને સૌર ઉજાય

84

No

71

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

04-02-2021

04-02-2021

ૂ નુ ં કૃવષ બજાર
ભારતીર્ ખેડત
અને હાલની પદરક્સ્થવત

86

No

72

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

04-02-2021

04-02-2021

ૂ નુ ં કૃવષ બજાર
ભારતીર્ ખેડત
અને હાલની પદરક્સ્થવત

86

No

329
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ક્રમ

શવિાર્ન ું નામ

સહ આર્ોજક હોર્ તો
તેન ું નામ

શવિાર્ દ્વારા કરવામાું આવેલ પરરસુંવાદ/ કાયગિાળા/ તાલીમ કાયગક્રમ/ ઓપવર્ગ
પરરસુંવાદ/
કાયગિાળા

આયોજનની શવર્ત

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સમયર્ાળો

થી

કાર્યક્રમન ું શિર્યક

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની કલ
સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્
આપનારન ું નામ

73

Shri Mahadev Desai
Gramseva
Mahavidyalaya,
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર
Gujarat Vidyapith,
Randheja and
Paryavaran Mitra

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

22-03-2021

22-03-2021

કોિીડ-19 અને િૈવશ્વક િળ
સંકટ : સંિાદ

85

No

74

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

કાર્યશાળા

વિશ્વવિદ્યાલર્

25-03-2021

25-03-2021

स्वच्छता से आरोग्य

30

No

75

Shri Mahadev Desai
Gramseva
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર Mahavidyalaya,
Gujarat Vidyapith,
Randheja.

પદરસંિાદ

પ્રાદે વશક

05-04-2021

05-04-2021

સંપોવષત જીિનશૈલી માટે
પોષણ અને િમિાની આદતો

86

No

76

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

રાષ્ટ્રિર્

14-05-2021

14-05-2021

राष्ट्रीय ई सिंगोष्ट्ठी – कोववड
काल दरशमयान एविं पश्चात
मानशसक स्वास््य का सिंरक्षण

70

No

77

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

27-11-2020

27-11-2020

Investor Awareness: A Key
to Financial Well-being

100

No

78

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

પદરસંિાદ

વિશ્વવિદ્યાલર્

21-12-2020

21-12-2020

Importance of Financial
Planning and Management
in Life

100

No
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ક્રમ
ક.

અધ્ર્ાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

Minor / Major

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સ્સ્થશત:

પ્રકલ્પનો શિર્ર્

પ્રકલ્પનો
સમર્ગાળો
(િર્યમાું)

કઈ તારીખથી
મુંંુંજૂર થર્ો છે

સહાર્ આપેલ એજન્સીની
શિગત

પ્રાપ્ત રાશિ

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા

ક-1 ગજરાતી
1

Dr. Sanjay Makwana

by Vidyapith

િમા થર્ેલ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Gandhian Though in the Poetry of
Sundaram and Umashankar Joshi

2

08-01-2019

Gujarat Vidyapith
Ahmedabad

Approximately 20
thousand rupees

2

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

by Vidyapith

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આદદિાસી વિકાસ દશયન

1

23-10-2020

સમતા અને વિકાસ સંસ્થાન

00

ખ- સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ખ -1 ગ્રામઅથગિાસ્ત્ર
3

કૈ લાસ ભોર્ે

by Vidyapith

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આદદિાસી વિકાસ દશયન- ડાંગ
જિલ્લાના સંદભયમાં

2

23-10-2020

આદદિાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર, ગાંધીનગર

12 લાખ

4

ધારા િઘાડીર્ા

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આદદિાસી વિકાસ દશયન (દાહોદ
જિલ્લાના સંદભયમાં)

1

12-10-2020

સમતા અને વિકાસ
સંસ્થાન, ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.

12 લાખ

5

ધારા િઘાડીર્ા

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આદદિાસી વિકાસ દશયન (પંચમહાલ
જિલ્લાના સંદભયમાં)

1

12-10-2020

સમતા અને વિકાસ
સંસ્થાન, ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.

12 લાખ

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આચાર્ય કૃપાલાની અને ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ

1

13-10-2016

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

00

ખ-2 ઇશતિાસ અને સુંસ્કૃશત શવિાર્
6

ચબિંદુિાવસની િોષી

Minor

7

ચબિંદુિાવસની િોષી

by Vidyapith

સ્િીકૃત થર્ેલ પ્રકલ્પ
ગાંધીજી અને ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ
(પ્રોજેક્ટ)

1

13-10-2016

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

0

8

ચબિંદુિાવસની િોષી

by Vidyapith

સ્િીકૃત થર્ેલ પ્રકલ્પ
મચણબહેન અને ગાંધીજી
(પ્રોજેક્ટ)

1

13-10-2016

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

0

by Vidyapith

માનવસક બીમારી ધરાિતા દદીઓની
પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સમુદાર્ આધાદરત સારિાર અને
પુન:સ્થાપન- દફલ્ડ એક્શન પ્રોજેકટ

2

01-03-2021

કસ્તુરબા સેિાશ્રમ, મરોલી

ર્- વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ર્. 1 સમાજકાયગ

9

ડો. વિવપનભાઈ મકિાણા
અને ડો. ઈશાનીબહેન પતેલ

331

6,21,600/-
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ક્રમ

અધ્ર્ાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

Minor / Major

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સ્સ્થશત:

પ્રકલ્પનો શિર્ર્

પ્રકલ્પનો
સમર્ગાળો
(િર્યમાું)

કઈ તારીખથી
મુંંુંજૂર થર્ો છે

સહાર્ આપેલ એજન્સીની
શિગત

પ્રાપ્ત રાશિ

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Valorization of Vegetable and Fruit
Market Waste by Bioconversion

3

19-03-2019

GSBTM

25,00,000

ઘ શવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ઘ 1 બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સ ૂક્ષ્મજીવાણ શવિાર્
10

નીરિ ત ુષારભાઈ શેઠ

Major

ચ વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્ક શવજ્ઞાન શવિાર્
ચ. 1 ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્ર
11

સતીષ ૫ટેલ

Minor

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Perennial Grant - Unnat Bharat
Abhiyan

2

15-08-2020

IIT, New Delhi

1,75,000

12

ડૉ. અમીષા શાહ

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

િાઇબલ સબ પ્લાન િષય 2015-16,
2016-17 અને 2017-18 ફંડનુ ં મ ૂલ્ર્ાંકન

02

29-04-2019

આદદિાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર, ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

1000000

13

સતીષ ૫ટેલ

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

An Anarytical study of Disappearing
crafts in Ruraf area of Gujarat

1

22-09-2020

Ministry of Textiles, Govt
of India

8,82,200

14

રિીંરભાઇ રામચંરભાઇ
પંચોળી

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Evaluation study of state TSP fund

2

04-11-2019

Tribal Research and
Training Society,
Gujarat(TDD)

1000000/-

15

રિીંરભાઇ રામચંરભાઇ
પંચોળી

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Case study on women empowerment
and poverty alleviation threw micro
credit self help group in tribal of Tapi
District

2

12-06-2019

Tribal Research and
Training Society, Gujarat
(TDD)

1168000/-

16

mayuri farmer

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

A Study on Women Empowerment
and Poverty alleviation through
Microcredit Self Help Groups in
Tribals of Tapi District.

2

12-06-2019

TRTI

1168000

17

Dr. Lokesh Jain

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

An Analytical \Study of Disappearing
handicrafts in rural area of Gujarat

0.5

22-09-2020

Ministry of textile,
Government of India

882000

18

ડૉ. રાજીિ પટેલ

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

િાઇબલ સબ પ્લાન િષય 2015-16,
2016-17 અને 2017-18 ફંડનુ ં મ ૂલ્ર્ાંકન

2

29-04-2019

આદદિાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર, ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

100000

19

ડૉ. રાજીિ પટેલ

Major

પ્રિતયમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

સ ૂક્ષ્મ વધરાણ (SHGs) દ્વારા મદહલા
સશક્ક્તકરણ

1

12-06-2019

આદદિાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર, ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

1168000

332
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ક્રમ
ક્ર
ક-1

અધ્યાપકન ું નામ

સુંિોધન લેખની

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/

સુંિોધન લેખની

શવર્ત

અંતરરાષ્ટ્રીય

િાર્ા

સુંિોધનલેખ / પસ્તકન ું શિર્યક

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા

પસ્તકમાું પ્રકરણ /
સુંપાદક પસ્તકમાું
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશર્કન ું નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

ગજરાતી

1

ડૉ. સંિર્ મકિાણા

e-Journals

राष्ट्रीय

ગુિરાતી

corona no kaloker

Sahityasetu

Septemberoctober 2020

2249-2372

2

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

સાંપ્રત દહન્દી દફલ્મોમાં
ભારતીર્ સમાિનું વનરૂપણ

સાદહત્ર્ સેત ુ

મે-જૂન ૨૦૨૦

૨૨૪૯-૨૩૭૨

3

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

િસીમ બરે લિી : સાદગીપ ૂણય
અચભવ્ર્ક્ક્તનો શાર્ર

શબ્દસર

નિેમ્બર ૨૦૨૦

૨૨૪૯-૨૯૩૩

4

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભાષા, સાદહત્ર્ અને સાંસ્કૃવતક
વિકાસ સામેના પડકારો ગુિરાતી ભાષા સંદભે

IDEES –International
Multidisciplinary
Research Journal

2 July 2020

2455-4642 (ONLINE)

5

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

આદદિાસી અને કોરોના
િાર્રસ

આદદલોક

may - June 2020

22501517

6

ડૉ. કનુભાઈ િસાિ

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

નિી વશક્ષણનીવત અને
આદદિાસીઓ

આદદલોક

spat. - octo. 2020

2250-1517

7

બળદે િ મોરી

Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ઉત્તરગુિરાતનું લોકસાદહત્ર્

સાદહત્ર્સેત ુ

જાન્યુ-ફેબ્ર-ુ 2021

2249-2372

8

બળદે િ મોરી

Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

િળામણાં લઘુનિલકથા અને
જીિનશદકત-સમિશદકત

સાદહત્ર્મંથન

સપ્ટેમ્બરઓકટોમ્બર-2021

2582-6867

क-2

हिन्दी

9

ડો.િશિંતભાઈ
ધુળાભાઈ પંડયા

Non-Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

मीरा के ह द
िं ी - गि
ु राती पदों
का तल
ु नात्मक अध्ययन

10

ડો.િશિંતભાઈ
ધુળાભાઈ પંડયા

Non-Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

ह द
िं ी के ववकास में गि
ु रात
का योगदान
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UGC HRDC GUJARAT
UNIVERSITY

MARCH 2021

0974-035X

ग्राम अथाशास्र
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નશેમન બંદૂકિાલા

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

HUMAN DEVELOPMENT
INDEX AND INEQUALITY
ADJUSTED HUMAN
DEVELOPMENT INDEX OF
SELECTED SOUTH ASIA
COUNTRIES
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નશેમન બંદૂકિાલા

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

GENDER GAP: MYTH OR
MATH

UGC HRDC GUJARAT
UNIVERSITY

MARCH 2021

0974-35X
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નશેમન બંદૂકિાલા

Peer Review
Journals
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ગુિરાતી

ભારતમાં દદવ્ર્ાંગિન

UGC HRDC GUJARAT
UNIVERSITY

DEC 2020

0974-35X

ख-2

ઇશતિાસ અને સુંસ્કૃશત

14

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ઇન્ડોનેવશર્ામાં ભારતીર્
સંસ્કૃવતની અસર

અચલા પ્રકાશન

ઓગસ્ટ ૨૦૨૦

ISSN 2249-5940

15

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

સરદાર પટેલની િાણી

અચલા પ્રકાશન

ઓકટોબર ૨૦૨૦

ISSN 2249-5940

16

ડૉ.ઝેનામાંબીબી
અમુમીર્ા કાદરી

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

પદ્યસાદહત્ર્માંથી પ્રાપ્ત
જુ નાગઢ રે લિેનો ઈવતહાસ

સાદહત્ર્ સેત ુ

May-June -2021

2249-2372

Dr.Kanaiyalal R. Nayak

Peer Review
Journals

ગુિરાતી

ડૉ.ઈલાબહેન ભટ્ટના દીક્ષાંત
પ્રિચનોમાં ગાંધીવિચાર
(૨૦૧૫-૨૦૧૯)

Research Guru: Online
Journal of
Multidisciplinary
Subjects (Peer
Reviewed)

ડીસેમ્બર ૨૦૨૦

ISSN: 2349-266X

ઇવતહાસના સંશોધનમાં
સ્થળનામોનું મહત્િ

Research Guru: Online
Journal of
Multidisciplinary
Subjects (Peer
Reviewed)

June-2020

ISSN:2349-266X

17

18

Dr.Kanaiyalal R. Nayak

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્
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ગુિરાતી
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ISSN/ISBN No.

Research Guru: Online
Journal of
Multidisciplinary
Subjects (Peer
Reviewed)

March-2021

ISSN: 2349-266X

19

Dr.Kanaiyalal R. Nayak

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Prosperous Heritage of
Gujarat (India) : Patola of
Patan

20

Dr.Rajendra R. Joshi

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

મહારાજા સર્ાજીરાિ ત્રીજાનું
વશક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રદાન

ગુિરાત સંશોધન
મંડળનું ત્રૈમાવસક

July-December
2020

0374-8588

21

Dr.Kanaiyalal R. Nayak

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

પાટણ જિલ્લાનો ઇવતહાસ
અને કલા િારસો

ગુિરાત સંશોધન
મંડળનું ત્રૈમાવસક

જુ લાઈ ડીસેમ્બર
૨૦૨૦

0374-8588

22

Vikram Singh
Amarawat

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Importance of Sanad
Parwana Bahi to
Understand Political
Economy of 18th Century
Marwar

Global Research View

July 2019-June
2020

2456-9658

ખ-3

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

23

ડૉ.હસમુખ પંચાલ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

નગરીકરણની ભારતીર્
સમાિ પર અસર

ResearchGuru

ડીસેમ્બર -2020

2349266X

24

Dr. Hasmukh Panchal

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતીર્ સમાિ પર કોરોના
િાઈરસ (COVID-19)ની
સામાિિક અસર

Research Guru

September

2349-266X
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Dr. Hasmukh Panchal

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

वतामान र्ारतमें गािंधी
ववचारोंकी प्रासिंधगकता

Vidyawarta

July to
September 2020

23199318
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DSr. Hasmukh Panchal

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

र्ारतमें यव
ु ा सशजक्तकरण के
यव
ु ा कायाक्रम

Shodh Sarita

Jan- March 2021

2348 2397

27

Dr. Hasmukh Panchal

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

र्ारतमें श री स्वच्छता की
नीनत और चन
ु ौनतयािं

SURABHI

April- 2021

2349 4557
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Voice of Teachers and
Teacher Educators
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KCG Journal of
Education
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ડૉ.અશોક પરમાર

29

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા
અને પ્રો. ભરત િોશી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

The Relationship of
Grammatical Knowledge
and Sentence Structure
Knowledge with Cloze Test
Based Reading
Comprehension

30

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

વિદ્યાથીઓની સાદહજત્ર્ક
પ્રવતભાને ઘડિામાં વશક્ષકોની
ભ ૂવમકા

31

ડૉ. મહેશ નારાર્ણ
દીચક્ષત

Peer Review
Journals
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અંગ્રેજી

Exploring Research
Readiness among Post
Graduate Students of
Education in Relation with
Some Variables

32

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે શમુખ

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

નિી રારિીર્ વશક્ષણ નીવત :
વ્ર્ાિસાવર્ક વશક્ષણ - સમીક્ષા
એને સુઝાિ

અચલા

સપ્ટેબર-2020

ISSN 2249-5940

33

Sonal Patel

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

પાઠશાળા દફલ્મમાંથી ફચલત
થત ું ફચલત થત ું વશક્ષણ ચચિંતન

Shikshan Darshan

Jan-Mar 2021

2319-202X
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ડૉ મહેશ નારાર્ણ
દીચક્ષત

Peer Review
Journals
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દહન્દી

अधधगम-शैली मापदिं ड की
रचना एविं वैधता ननधाारण

एनसीईआरटी / र्ारतीय
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Chakoli Education and
Social Development
Society,
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International Refereed
Journal of Education
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Nai-Talim and Vocational
Education in New Education
Policy 2020

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

બહવુ િધ બુદ્ધિ માપદંડની
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ર્થાથીકરણ

Research Guru: Online
Journal of
Multidisciplinary
Subjects

September-2020

ISSN:2349-266X

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

सिंस्कृत पाठ्यपस्
ु तक में
ननह त मल्
ू यों का अध्ययन

, Knowledge
Consortium/ Journal of
Education

June-July 2020

ISSN: 2320-0014

Dr. Mahesh Narayan
Dixit

Peer Review
Journals
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ડૉ. મહેશ નારાર્ણ
દીચક્ષત

Peer Review
Journals
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અંગ્રેજી
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उद्यमशीलता के सन्दर्ा में "

68

Dr. Amisha Shah

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Relevance of Gandhian
Educational Model in the
Post Covid-19 Period

University News,
Association of Indian
Universities

Sep 28 - Oct
04,2020

0566-2257

69

દહતેશ એન જાગાણી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતમાં ગ્રામીણ આિાસની
ક્સ્થવત, સમસ્ર્ાઓ અને ઉકેલો

Research Guru

June, 2020

2349-266X

70

દહતેશ એન જાગાણી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતમાં ગ્રામીણ આિાસ :
આર્ોિન, નીવત, ર્ોિનાઓ
અને કાર્યક્રમો

Research Guru

September, 2020

2349-266X

71

દહતેશ એન જાગાણી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતમાં દદવ્ર્ાંગિન

UGC HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad December, 2020
- Towards Excellence

0974-035X
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72

દહતેશ એન જાગાણી

સુંિોધન લેખની

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/

સુંિોધન લેખની

શવર્ત

અંતરરાષ્ટ્રીય

િાર્ા

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

પસ્તકમાું પ્રકરણ /
સુંપાદક પસ્તકમાું
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશર્કન ું નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

GENDER PAY GAP: A MYTH
OR MATH

UGC - HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad
- Towards Excellence

March, 2021

0974-035X

અંગ્રેજી

HUMAN DEVELOPMENT
INDEX AND INEQUALITY
ADJUSTED HUMAN
DEVELOPMENT INDEX OF
SELECTED SOUTH ASIAN
COUNTRIES

UGC - HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad
- Towards Excellence

March, 2021

0974-035X

2020/10

456 – 6470

2020/6

2349-266x

સુંિોધનલેખ / પસ્તકન ું શિર્યક

દહતેશ એન જાગાણી

Peer Review
Journals

74

Dr. Satish Patel

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Role of Krishi Vigyan Kendra
in Agricultural Development

75

Dr. Satish Patel

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતીર્ પદરપ્રેક્ષ્ર્માં કૃવષ
ઉત્પાદકતા

76

Dr. Satish Patel

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

ભારતમા ઇ-ગિનયન્સ થકી
હેલ્થકેર સેિાઓ

KCG Journals of Multi
Disciplinary

1/12/2020

2279-0268

Dr. Satish Patel

Peer Review
Journals

અંગ્રેજી

Human Resource
Management in MSME in
Saurashtra Region

International Journal of
Trend in Scientific
Research and
Development (IJTSRD)

6/9/2020

2456 – 6470

Dr. Satish Patel

Peer Review
Journals

અંગ્રેજી

ROLE AND APPLICATIONS
OF ICT IN RURAL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT

GIS SCIENCE JOURNAL

1/6/2020

1869-9391

Vidyawarta

1/6/2020

2319 9318

Research Guru

Sept. 2020

2349-266X

73

77

78

રાષ્ટ્રિર્

આંતરરાષ્ટ્રિર્

રાષ્ટ્રિર્

79

રિીંરભાઇ રામચંરભાઇ
પંચોળી

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

The Impact of Nutrition
Rehabilitation center and
children malnutrition
treatment center to
eradicating malnutrition

80

રિીંરભાઇ રામચંરભાઇ
પંચોળી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

આદીિાસી વિકાસ ના
આર્ોજીત પ્રર્ત્નોનુ મ ૂલ્ર્ાંકન

343

International Journal of
Trend in Scientific
Research and
Development (IJTSRD)
Research Guru: Online
Journal of
Multidisciplinary
Subjects (Peer
Reviewed)
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શવર્ત

અંતરરાષ્ટ્રીય

િાર્ા

રિીંરભાઇ રામચંરભાઇ
પંચોળી

Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

82

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

83

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

84

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

81

85

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પસ્તકમાું પ્રકરણ /
સુંપાદક પસ્તકમાું
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશર્કન ું નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

Status and Impact of
Ashram Schools for ST
Children

Research Guru

December 2020

2349-266X

દહન્દી

शशक्षा में र्ारतीयता का
ननह ताथा

KCG Journal of
Education

june-july2020

ISSN 2320-0014

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

રારિીર્ વશક્ષાનીવત માં
દડજિટલ વશક્ષણનો સ્થાન......

KCG Journal of
Education

OctoberNovember 2020

ISSN 2320-0014

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

રારિીર્ વશક્ષણનીવત2020
અને બાળકોનું પ ૂિય પ્રાથવમક
વશક્ષણ......

KCG Journal of
Education

FebruaryMarch2021

ISSN 2320-0014

અંગ્રેજી

A SEARCH OF SUITABLE
PATH OF SKILLS
DEVELOPMENT
PROGRAMME FOR RURAL
WOMEN EMPOWERMENT
(An experience of the study
of “Jeevika” project in Bihar)

Journal of multi
disciplinary

Aug-Sept 2020

ISSN 2279-0268

KCG Journal of Social
Science

Aug-Sept2020

ISSN 2279-0241

રાષ્ટ્રિર્

સુંિોધનલેખ / પસ્તકન ું શિર્યક

86

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

गािंधी ववचार के पररप्रेक्ष्य में
ग्रामीण ववस्तार में वतामान
िल सिंसाधन व्यवस्था के
प्रर्ावों का अध्ययन

87

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

मानव सिंसाधऩ के सवाांगीण
ववकास में र्ारतीयतामय
शशक्षण प्रणाली......

KCG Journal of
Humanity

June-July 2020

ISSN 2279-0233

Dr. Lokesh Jain

Peer Review
Journals

ગુિરાતી

ગરીબી રે ખા નીચે જીિતા
પદરિારો અને આવથિક
વિકાસ.....

IDEES –International
Multidisciplinary
Research Journal (Peer
Reviewed)

june 2020

ISSN 2455-4642

88

રાષ્ટ્રિર્
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સુંિોધનલેખ / પસ્તકન ું શિર્યક

89

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

બાળકોને આનંદદાર્ી રસપ્રદ
વશક્ષણ આપિામાં આધુવનક
માદહતી સંર્ાર પ્રિાહનો
પ્રદાન

90

Dr. Lokesh Jain

e-Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

कोरोना म ामारी का
पश्चातवती गरीबी ननवारण
का सिंपोवषत गािंधीमागा मॉडल

ઝ-2

કમ્્ય ૂટર વવજ્ઞાન વવભાગ

91

Ajay Parikh

Conference
Proceeding

92

Dr. Vinod L Desai

Peer Review
Journals

આંતરરાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Anemia Multilabel
Classification based on
Problem Transformation
methods

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Malware Detection
Framework Using PCA
Based ANN

345

પસ્તકમાું પ્રકરણ /
સુંપાદક પસ્તકમાું
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

Proceedings of
Second
International
Conference on
Computing,
Communications,
and Cyber-Security

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશર્કન ું નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

Research Guru

Sept2020

ISSN2349-266X

Research Guru

SEpt2020

ISSN 2349-266X

springer

25th May 2021

print -978-981-16-07325 online -978-981-160733-2

Springer- Singapore

19 July 2020

978-981-15-6647-9
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ક્રમ

ક્ર
ક-1

1
ક-2

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/

સુંિોધન

અંતરરાષ્ટ્રીય

લેખની િાર્ા

સંશોધનલેખ /પુસ્તકનું
વશષયક

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

એક હતી દક્રરના

શવવરણ

પુસ્તકમાં પ્રકરણ /
સંપાદક પુસ્તકમાં
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પુસ્તકનું નામ

પ્રકાશન
સંસ્થા/સામવર્કનું તારીખ/માસ/િષય
નામ

ISSN/ISBN No.

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાખાિા
ગજરાતી

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ
રિન્દી

સાદહત્ર્ સંગમ ,
સુરત

2020

9.87819E+12

2

ડો. ગેલજી ભાદટર્ા

પુસ્તક

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

साह त्य की अिंतश्चेतना

--

साह त्य सिंस्थान,
गाजियाबाद

प्र. सिं. 2020

978-81-943504-9-1

3

ડો. ગેલજી ભાદટર્ા

પુસ્તક

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

साह त्य मीमािंसा

--

नवर्ारत प्रकाशन
शा दरा,हदल्ली

सिं.2020

978-93-82119-94-4

ખ

સામાજજક વવજ્ઞાન સંકાય

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ગાંધી, ચગદિાણી અને
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

-

ગ ૂિરાત
વિદ્યાપીઠ ,
અમદાિાદ

એવપ્રલ 2021

ISBN:978-93-85091-41-4

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ગાંધીજી અને ઉમાશંકર
િોશીની ઉચ્ચકેળિણી
વિષર્ક દફલસુફી

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

જુ ન-૨૦૨૦

,9789385091384

અંગ્રેજી

Gandhi's Philosophy of
Action

Concept
Publishing
Company ,
NewDelhi

2020

93-88937-51-1

ખ-1 ગ્રામ અથમિાસ્ત્ર
ખ-2 ઇશતિાસ અને સુંસ્કૃશત
4

ચબિંદુિાવસની
રિનીકાંત િોષી

ખ-3 સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર
ગ

વિક્ષણ વવદ્યાિાખા

ર્-1 શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
5

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા
અને પ્રો. ભરત િોશી

ઘ

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ

પુસ્તક

ઘ-1 ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ
6

Prem Anand Mishra

પુસ્તક

રાષ્ટ્રિર્

346

પરરશિષ્ટ્ટ- 8 અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પસ્તક

ક્રમ

ચ

અધ્યાપકન ું નામ

શવવરણ

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/

સુંિોધન

અંતરરાષ્ટ્રીય

લેખની િાર્ા

સંશોધનલેખ /પુસ્તકનું
વશષયક

પુસ્તકમાં પ્રકરણ /
સંપાદક પુસ્તકમાં
અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પુસ્તકનું નામ

પ્રકાશન
સંસ્થા/સામવર્કનું તારીખ/માસ/િષય
નામ

ISSN/ISBN No.

વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા

ચ-1 આજીવન શિક્ષણ શવિાર્

ભારતનું બંધારણ અને
સામાજિક કલ્ર્ાણ

7

ડૉ. સુભાષ પાંડર

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

8

ડૉ. સુભાષ પાંડર

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

આદદિાસી સાદહત્ર્ સમીક્ષા

9

ડૉ. સુભાષ પાંડર

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

આદદિાસી સમુદાર્

10

ડૉ. સુભાષ પાંડર

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

સફળતાના પંથે આદદિાસી
સમુદાર્

ય-4 ગ્રંથાલર્ અને માદહતીવિજ્ઞાન

11

Dr.Prayatkar
Kanadiya

ઝ

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

Total Gujarati
Books

(1) SHIKSHAN ANE
SAMJMA GRANTHALYNI
BHUMIKA (2) ALGARI,(3)
GRANTHALAY ANE MHITI
VIGYANNA
VIDHYARTHIONI
SEMINARMA BHAGIDARI
(4)KORONA MANSONU
PIJRU LINE AAVYO
(5)KORONA VEDNAO
LAVYO (6)SHAISHNIK
GRANTHALYONA
PRAVAHO

બુક સ્ટાર
પબ્બ્લશસય
બુક સ્ટાર
પબ્બ્લશર
બુક સ્ટાર
પબ્બ્લશર
બુક સ્ટાર
પબ્બ્લશસય

NA

ALL BOOKS
PUBLSHED BY
RELIABLE
PUBLISHING
HOUSE

2020

978-93-88033-89-3

૨૦૨૦-૨૧

978-93-88033-93-0

૨૦૨૦-૨૧

978-93-88033-94-7

૨૦૨૦-૨૧

978-93-88033-92-3

2020-2021

(1) ISBN : 978-93-85930-30-0
(2) ISBN :978-93-85930-41-6 (3)
ISBN 978-93-85930-37-9(4)
ISBN : 978-93-85930-33-1(5)
ISBN : 978-93-85930-355(6)ISBN : 978-93-85930-52-2

ઝ-1 ગ્રામ વ્યવસ્થાપન શવિાર્
12

Dr. Satish Patel

પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

Computer
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Self Publication

April-2021

9.78819E+12
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ક્રમ
ક્ર
ક-1

1
ખ
ખ-1
2
ર્
ર્-1

3

અધ્યાપકન ું નામ

શવવરણ

પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

સુંિોધન લેખની સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું
શિર્યક
િાર્ા

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન
તારીખ/માસ/િર્ય
સુંસ્થા/સામશર્કન ું નામ

ISSN/ISBN No.

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાખાિા
ગજરાતી

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

સંપાદદત પુસ્તક

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

જ્ઞાનપીઠ અને
ગુિરાતી સર્જકો

રાષ્ટ્રિર્

ગુિરાતી

જ્ઞાનપીઠ અને ગુિરાતી સર્જકો

અંગ્રેજી

Condition of
Unskilled Migrant
Tribal Women
Workers: A Study
(With Reference to
Three Cities of
Gujarat”. - Women
Empowerment Pre
and Post Covid-19
Era.

Women Empowerment pre and post covid-19 Era

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

9.78939E+12

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

OCTOBER 2020

2020,

ISBN: 978-93-85756-97-9

સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

JITENDRA
DHEBARIYA

સંપાદદત પુસ્તક

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોભર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન શવિાર્

Rajiv

સંપાદદત પુસ્તક

રાષ્ટ્રિર્

348

Balaji Publications,
Meerut,
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પ્રાદે શિક /
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

શવવરણ

રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

ક્ર
ક-1

સુંિોધન
લેખની િાર્ા

સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિર્યક

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશર્કન ું
નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

સાદહત્ર્ અને કળાનુ ં
માનિજીિનમાં મહત્ત્િ

દડિાઈન હેલ્પ ફાઉન્ડેશન ,
આણંદ

2020

9.78939E+12

િાર્ાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાખાિા
ગજરાતી

1

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

2

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ગુિરાત આદદિાસી સિયસગ્ર
ં હ

આદદિાસી સાદહત્ર્

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

દડસેમ્બર 2020

9.78139E+12

3

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

ગુિરાત આદદિાસી સિયસગ્ર
ં હ

આદદિાસી કલાકૌશલ્ર્

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ

દડસેમ્બર 2020

978-13-85091-44-5

4

બળદે િ મોરી

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

પ્રાદે વશક

ગુિરાતી

અધીત તેતાળીસ

સ ૂક્ષ્મ પરીચક્ષત અને ઉત્તમ
વનરીચક્ષત હાસ્ર્....મોિમાં રે
વુ રે

ગુિરાતીનો અધ્ર્ાપક સંઘ

માચય-2021

978-93-5162-827-9

पजु ष्ट्पता अवस्थी के साह त्य में र्ारतीय सिंस्कृनत के उन्नयन
र्ारतीयता
में प्रवासी साह त्यकार

वान्या पजब्लकेशिंस ,कानपरु

सिंस्करण 2021

978-81952128-4-2

ક-2

રિન્દી

5

ડો. ગેલજી ભાદટર્ા

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

6

ડો.ગેલજી ભાદટર્ા

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

ह न्दी शसनेमा और दशलत

21वीिं सदी का ह न्दी साह त्य
एविं शसनेमा

वान्या पजब्लकेशिंस ,कानपरु

प्र.सिं. 2021

978-81-952128-3-5

ખ

સામાજજક શવજ્ઞાન સુંકાય

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ (Peer
Review Journals)

રાષ્ટ્રિર્

અંગ્રેજી

Pandemic and hinterland of
India: A real challenge to
face

Rural Economy of India
Under Post Covid -19

Government Arts and
Commerce College - Rapar
Kutch

May 2020

978-81-945729-8-5

ખ-1

7

ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર

નશેમન બંદૂકિાલા
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અધ્યાપકન ું નામ

શવવરણ

રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

ગ
ર્-1

સુંિોધન
લેખની િાર્ા

સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિર્યક

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશર્કન ું
નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

8

ડૉ. અશોક પરમાર

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણNonPeer Review Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

र्ारतीय शशक्षाशास्री श्रख
िं ृ ला 1
रववन्रनाथ टै गोर

रववन्रनाथ टै गोर के शैक्षक्षक
ववचारों की प्रासिंधगकता

केन्रीय ह न्दी सिंस्थान
आगरा

2020

978-93-88039-55-0

9

ડૉ. અશોક પરમાર

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણNonPeer Review Journals

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

राष्ट्रीय शशक्षा नीनत 2020 एविं
गािंधी दशान

राष्ट्रीय शशक्षा नीनत 2020
और ह न्दी

DOORS PUBLICATION,
NEW DELHI

એવપ્રલ 2021

978-81-950991-0-8

10

डॉ. म े श नारायण
दीक्षक्षत

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

राष्ट्रीय शशक्षा नीनत-2020 एविं
गािंधी दशान

राष्ट्रीय शशक्षा नीनत-2020 में
प्रनतबजम्बत गािंधी का शशक्षा
दशान

डूसा पजब्लकेशन, नई हदल्ली

अवप्रल 2021

ISBN: 978-81-950991-0-8.

11

डॉ. म े श नारायण
दीक्षक्षत

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

દહન્દી

Women Empowerment:Pre
and Post Covid-19 Era

Bhartiy Samaj men Nari:
Paristhiti, Samsya Evam
Balaji Publication-.Meerut.
Samadhan men Shiksha Ki
Bhoomika.

2020

ISBN:978-93-85756-97-9.

डूसा पजव्लकेशन नई हदल्ली

अवप्रल 2021

ISBN: 978-81-950991-0-8.

Swaranjali Publication
Pvt.Ltd., UP

December-2020

ISBN 978-93-90573-40-0

રાષ્ટ્રિર્

12

डॉ म े श नारायण
दीक्षक्षत

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

राष्ट्रीय शशक्षा नीनत 2020 एविं
गािंधी दशान

सिंपोषी ववकास की अवधारणा
एविं राष्ट्रीय शशक्षा नीनत 2020
New Delhi:Doors
Publication, Pp.94-106-12.
ISBN: 978-81-950991-0-8.

13

Dr. Haribhai M.Patel

પુસ્તકોમાં પ્રકાવશત
થર્ેલાં પ્રકરણ

રાષ્ટ્રિર્

દહન્દી

वतामान समय में गािंधी ववचार
की प्रासिंधगकता

गािंधी समग्र : पववर कमा से
अप्राकृनतक मत्ृ यु तक ( र्ाग1)
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અધ્યાપકન ું નામ

શવવરણ

રાષ્ટ્રીય/
અંતરરાષ્ટ્રીય

ઘ
ઘ-1

14

ચ
ચ-1

15

16

સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિર્યક

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્ર્ાર્ો હોર્ તો
પસ્તકન ું નામ

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશર્કન ું
નામ

તારીખ/માસ/િર્ય

ISSN/ISBN No.

અંગ્રેજી

Changing perception of
Management Education
System and Corporate Social
Responsibility (CSR)

CORPORATE SOCIAL &
ENVIRONMENTAL
REPORTING

Rudra Publishers &
Distributors

2021

978-93-88361-52-1

અંગ્રેજી

Pandemic and hinterland of
India: A real challenge to
RURAL ECONOMY OF
face/RURAL ECONOMY OF INDIA UNDER POST COVIDINDIA UNDER POST COVID19
19

PRATIK PUBLICATION,
Bhavnagar

May, 2021

978-81-945729-8-5

અંગ્રેજી

Managerial Study of Micro,
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Emerging Business
Practices and Trends
During COVID-19

íkMkðehku

18 ykìõxkuƒh, 2020™k
„qshkŒ rðãk…eX™ku 101{ku MÚkk…™k
rËð‚ ‚{kht¼{kt «rŒ¿kk ÷uŒk
fw÷™kÞf ©e y™kr{f þkn Œu{ s
‚ki ‚uðfku

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe ð»ko r™r{¥ku
{æÞMÚk „útÚkk÷Þ, y{ËkðkË îkhk
…qßÞ „ktÄeƒk…w™k „útÚkku™wt «Ëþo™

‘©e {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk ÃkwhMfkh : 2020’
©e h{uþ[tÿ {Úkwh¼kE …xu÷™u
‘©e {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk ÃkwhMfkh’ yÃkoý
fhíkkt ykËhýeÞ fw÷Ãkrík ©e R÷kçknuLk ¼è

‘©e {nkËuð Ëu‚kE ‚{ks‚uðk …whMfkh’
y…oý fkÞo¢{{kt W…rMÚkŒ
…whMf]Œ M™kŒf ©e h{uþ[tÿ {Úkwh¼kE …xu÷,
ykËhýeÞ fw÷™kÞf ©e y™kr{f¼kE þkn y™u
{k™Ë r™Þk{f ©e zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

íkk. 30 òLÞwykhe, 2021™k hkus
økktÄeSLke ÃkwÛÞríkrÚk rLkr{¥ku
fku[hçk yk©{{kt ykÞkursík fkÞo¢{

íkk. 30 òLÞwykhe, 2021
økktÄeSLke ÃkwÛÞríkrÚk rLkr{¥ku
fku[hçk yk©{ ¾kŒu ©e ‚qhs hk{kðŒ™k nMŒu
ŒiÞkh ÚkÞu÷ ‘„ktÄeS™k ‚w«r‚j «‚t„ku™wt
r[ºk«Ëþo™’ r™nk¤Œk ykËhýeÞ fw÷™kÞf©e
zkì. y™kr{f¼kE þkn, zkì. hksuLÿ ¾e{kýe ŒÚkk
yLÞ {nk™w¼kðku

„wshkŒe rð¼k„
{.Ëu. ‚{ks‚uðk ‚tfw÷, y{ËkðkË îkhk
Œk. 14-06-2020™k hkus ykÞkursŒ
„wshkŒe rð¼k„ yktŒhhk»xÙeÞ …rh‚tðkË
|¢¢Úy¢èÄ¢ S¢¢çãyÄ¢ ÐÚ }¢ã¢y}¢¢ x¢¢¡{è ÜU¢ Ðí|¢¢±

Œk. 17-03-2021™k hkus
„qshkŒ rðãk…eX
{nkËuð Ëu‚kR ‚{ks‚uðk ‚tfw÷, hktÄuò y™u
„eh VkWLzuþ™, „ktÄe™„h W…¢{u ykÞkursŒ
‘…Þkoðhý ‚thûký Œk÷e{ fkÞo¢{’

„qshkŒ rðãk…eX™k
…qðo fw÷…rŒ©e Mð. {kuhkhS¼kE Ëu‚kE™e
sL{sÞtŒe r™r{¥ku ‘y¼Þ ½kx’ ¾kŒu
©jk‚w{™ y…oý fkÞo¢{

„qshkŒ rðãk…eX™k
…qðo fw÷…rŒ©e Mð. {kuhkhS¼kE Ëu‚kE™e
sL{sÞtŒe r™r{¥ku ‘y¼Þ ½kx’ ¾kŒu
©jk‚w{™ y…oý fkÞo¢{

„qshkŒ rðãk…eX™k
…qðo fw÷…rŒ©e Mð. {kuhkhS¼kE Ëu‚kE™e
sL{sÞtŒe r™r{¥ku ‘y¼Þ ½kx’ ¾kŒu
©jk‚w{™ y…oý fkÞo¢{{kt rðãkÚkeoyku

…qðo «ðk‚™ {tºke ©e sðknh¼kE [kðzk
«kýSð™ ¼ð™™e {w÷kfkŒu

„úk{ÔÞðMÚkk…™ rð¼k„ îkhk
yktŒhhk»xÙeÞ {rn÷k rË™ r™r{¥ku ykÞkursŒ
…kuMxh «uÍLxuþ™ M…Äko{kt Wí‚kn¼uh ¼k„ ÷u™kh
rðãkÚkeoyku ‚kÚku ‚tÞkusf©e zkì. hkSð …xu÷ ŒÚkk
{rn÷k rðfk‚ yuf{™kt ‚ÇÞku zkì. y{e»kk þkn y™u
zkì. ™þu{™ ƒtËqfðk÷k

fkuhku™k {nk{khe{kt ÷kìfzkW™ Ëhr{Þk™
furðfu hktÄuò îkhk rh÷kÞL‚ VkWLzuþ™™k
‚nÞku„Úke f¸÷ 4 Œk÷e{ku îkhk rsÕ÷k™k
532 ¾uzqŒku™u {kuƒkR÷ ykurzÞku fkìLVhL‚™k
{kæÞ{Úke r™»ýkŒku îkhk f]r»k y™u
‚t÷ø™ rð»kÞku ytŒ„oŒ {k„oËþo™
‚tË¼uo fkÞo¢{

f]r»krð¿kk™ fuLÿ, ËuÚk÷e îkhk
ykÞko «kusuõx ytŒ„oŒ™e fk{„ehe

„úk{‚uðk fuLÿ, ËuÚk÷e ¾kŒu ‘‚kih Qòo’™ku «Þku„
¾uzqŒku fhŒk ÚkkÞ Œu™k «Þk‚ku {kxu™ku fkÞo¢{

þŒkçËe ð»ko ytŒ„oŒ
‘„qshkŒ rðãk…eX MÚkk…™k rË™' r™r{¥ku
„úk{‚uðk fuLÿ, yt¼uxe ¾kŒu
æðsðtË™™k fkÞo¢{{kt ‚ðkuoËÞ fkÞofŒko
yçËw÷[k[k, ‚tÞkusf ©e «Ëe…¼kR ‚ku™kh ŒÚkk
yk[kÞo©eyku

þkherhf rþûký y™u h{Œrð¿kk™
rðãkþk¾k, ‚kËhk ¾kŒu zkì. WËkS …h{kh™ku
r™ð]r¥k fkÞo¢{ Œu{ s ¼qŒ…qðo rðãkÚkeo ‚t{u÷™ Œ‚ðeh
su{kt zkì. hksuLÿ ¾e{kýe, zkì. s„Ëeþ[Lÿ ‚kðr÷Þk,
zkì. «¼w÷k÷ fk‚wLÿk y™u ‚ðuo ‚uðf r{ºkku.

‚íÞk„ún yk©{, fku[hƒ ¾kŒu ykÞkursŒ
fkÞo¢{{kt {nk™w¼kðku

©e {kuhkhS¼kE Ëu‚kE ykhkuøÞ fuLÿ,
y{ËkðkË îkhk fkuhku™k fk¤{kt fk{„ehe

Œk. 09-07-2020™k hkus
‚kun{ xeðe îkhk ykÞkursŒ SðtŒ «‚krhŒ
‘fkuhku™k ‚u zhku™k’ fkÞo¢{{kt fkuhku™k ‚k{u st„
rð»kÞ …h ÷kRð [[ko fhðk{kt ykðe.
su{kt ¼k„ ÷uðk{kt ykðu÷. fkÞo¢{{kt
su.su.ƒòs r™‚„kuo…[kh fuLÿ, hktÄuò™k
zkì. Ä{uoþ¼kE …xu÷ îkhk fwËhŒe W…[kh y™u
MðkMÚÞ rð»kÞ …h ŒÚkk yLÞ zkìõxhku îkhk
ykt¾™u ŒÚkk ™ðo‚ r‚Mx{™u ÚkŒk ™wf‚k™ y™u
Œu™k r™ðkhý yt„u ðkŒ fhðk{kt ykðe nŒe.

Œk.16-5-2020™k hkus yku™÷kR™ ðurƒ™kh{kt
™kuðu÷ fkuhk™k ðkRh‚(COVID-19)™k ‚t¢{ý™k
yxfkð {kxu™e fE «ð]r¥kyku ÚkE þfu yt„u™e
ykÞkus™ ƒuXf{kt …t[kÞŒehks Œk÷e{ fuLÿ, ‚kËhk™k
yk[kÞo ©e Œus‚fw{kh Xkfh y™u
„qshkŒ rðãk…eX, ‚kËhk …rh‚h™k
{urzf÷ ykìrV‚h zkì.™Þ™uþ¼kE ð‚kðk

Œk.18-10-2020
{nkËuð Ëu‚kE „úk{‚uðk ‚tfw÷, ‚kËhk
„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe {nkuí‚ð™e …qýkonwrŒ y™u
101{k MÚkk…™k rËð‚™e Wsðýe «‚t„u
„ktÄefÚkk™k „eŒ„wts™ Œu{ s
‚qºkkuå[kh ‚kÚku hu÷e fkZe.

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe fkÞo¢{ r™r{¥ku
Œk.18-10-2020 þŒkçËe ð™{kt
©{fkÞo fhŒk
„úk{‚uðk fuLÿ – ðÕ÷¼ rðãk÷Þ,
ƒku[k‚ý™k ‚uðfku

økqshkík rðãkÃkeXLkwt æÞkLkr[nTLk

økqshkík rðãkÃkeXLkk æÞkLkr[nTLk{kt yuf Lkkøkhe r÷rÃk{kt yLku çkeswt yhçke r÷rÃk{kt
yu{ çku Mkqºkku {qfðk{kt ykÔÞkt Au. Lkkøkhe Mkqºk “„¢ ç±l¢ ²¢ ç±}¢éQU²ï”Lkku yÚko Au, “su
{wÂõík yÃkkðu íku s rðãk” yLku ‘y÷ rnf{íkku ÍkÕ÷íkq÷ {kur{Lku VniMkku ðsËnk yn¬ku
çkunkx’ yhçke MkqºkLkku yÚko Au, “ík{k{ ¿kkLkLku ykÃkýe økw{ ÚkÞu÷e ðMíkw økýeLku ðøkh
Mktfku[u íku ÷uðwt.”
æÞkLkr[nTLkLkkt çku ðíkwo¤ku{kt ðzLkwt Íkz yLku [tÿf¤k hk¾ðk{kt ykÔÞkt Au íku ð]rØMkq[f
Au. íku{kt Lke[u f{¤ hkÏÞwt Au íku yLkkMkÂõíkËþof, ÃkrðºkíkkMkq[f Au. çktLku çkkswyu ËeÃkfku
hkÏÞk Au íku ¿kkLkLkk «íkefYÃk Au.
yk heíku {wÂõíkLke WÃkkMkLkk {kxu rðãkLke WÃkkMkLkk yu rðãkÃkeXLkwt æÞuÞ Au.
Mðhks«kÂÃíkLkk æÞuÞÚke MÚkÃkkÞu÷e yk rðãkÃkeX {kxu hksfeÞ Mðíktºkíkk yu íkkífkr÷f æÞuÞ
níkwt, Ãkhtíkw MkðkOøkeý {wÂõík {kxu rðãkLke WÃkkMkLkk yu íkuLkwt fkÞ{e æÞuÞ Au. íku WÃkkMkLkk ðz
yLku [tÿLke {kVf ðÄíke òÞ yLku f{¤Lke {kVf rLk÷uoÃk ¼kðÚke fhðk{kt ykðu yuðku ykËþo
íku{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. ÔÞkÃkf árüyu {wÂõík yux÷u “hkøkîu»kku{ktÚke ykí{kLke {wÂõík”
yuðku yÚko ÚkkÞ Au.

Mkt½økkLk
yuf s zk¤Lkkt Ãkt¾e y{u Mknw,
yuf s zk¤Lkkt Ãkt¾e. (h)
rðnheyu fËe yk¼{kt Ÿ[u,
Qze Qze fËe ykðeyu Lke[u, (h)
rfÕ÷ku÷ fhíkkt hnuíkkt W{tøke... yuf s.
Mkw¾{kt Lku Ëw:¾{kt MkkÚku s hneyu,
÷Zeyu ðZeyu, fËe swËktÞu ÚkEyu (h)
íkkuÞu rLkhtíkh hnuíkkt MktÃke.... yuf s.
ÄhíkeLku ¾ku¤u çkk¤ y{u Mknw,
fheyu fwËhík økkLk y{u Mknw (h)
SðLk fuhk «ðkMkLkk ÃktÚke... yuf s.
- þktrík÷k÷ þkn

