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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 – વષષ ૨૦૧૯-૨૦
અનક્રુ મણિકા
ક્રમ

ર્વગત

પ ૃષ્ાાંક

કુ લનાયકશ્રીન ાંુ ર્નવેદન
૦૧.

૦૨.

૦૩.

૦૪.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત પરરચય

૧

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ – કુલપવતઓ

૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ – કુલનાયકો

૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ - કુલસક્ષચિો

૪

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ (િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦)

૫

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત મારિતી

૬

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની જુદી જુદી સવમવતઓ

૮

ફેકલ્ટી ડીનની મારિતી

૩૮

વિભાગીય અધ્યિોની મારિતી

૩૯

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ

૪૧

મિાદે સ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

૪૩

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે

૪૭

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સાહહત્ય ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગુજરાતી ભાર્ા સારિત્ય
૦૨. રિન્દી ભાર્ા સારિત્ય
૦૩. અગ્રંજી ભાર્ા સારિત્ય

૪૯
૬૦
૬૫

સામાજિક ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામઅર્ષશાસ્ત્ર

૭૦

૦૨. ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત

૭૯

૦૩. સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

૮૭

૦૪. સમાજવિજ્ઞાન વિભાગ
ર્શક્ષિ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. વશિણ વિભાગ

૯૧

રિન્દી વશિક વિભાગ
ગાાંધીદશષન અભ્યાસક્રમ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. શાંવત સંશોધન કેન્ર અને ગાંધીદશષન વિભાગ

૧૦૫

વ્યવસાર્યક અભ્યાસક્રમ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. આજીિન વશિણ અને વિસ્તરણ વિભાગ

૧૧૩

૦૨. સમાજકાયષ

૧૧૯

ક્રમ

ર્વગત
૦૩. પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન

પ ૃષ્ાાંક
૧૪૦

દૃશ્યશ્રાવ્ય વિભાગ

૧૪૬

૦૪. ગ્રંર્ાલય અને મારિતીવિજ્ઞાન

૧૫૦

શારીહરક ર્શક્ષિ અને રમતગમત ર્વદ્યાશાખા
૦૧. શારીરરક વશિણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન
યોગવિભાગ

૧૫૩
૧૬૭

ર્વજ્ઞાન અને પ્રયોજિત ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. બાયોગેસ સંશોધન કેન્ર

૧૭૦

૦૨. ગૃિવિજ્ઞાન

૧૭૯

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોણગકી ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામવ્યિસ્ર્ાપન

૧૯૧

૦૨. કમ્પપ્ય ૂટર વિજ્ઞાન વિભાગ
યુ.સી.ક. વિભાગ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

૧૮૩
૧૯૮

પહરર્શષટો

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસંિાદમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયષક્રમમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા કાયષશાળામાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા અક્ષભમુખતાિગષ અને ઑપિગષમાં ભાગીદારી
અધ્યાપકો દ્વારા િાર્ ધરિામાં આિેલ લઘુ પ્રકલ્પ (Minor Project)
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત ર્યેલ સંશોધનલેખો
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત ર્યેલ પુસ્તક
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત ર્યેલ સંપારદત પુસ્તક
અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત ર્યેલ પુસ્તકમાં પ્રકરણ
વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કાયષશાળા/તાલીમ કાયષક્રમ/ઑપિગષ
વિદ્યાવર્િઓનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યેનો પ્રવતભાિ

૨૦૩
૨૧૪
૨૧૭
૨૨૧
૨૨૩
૨૨૪
૨૩૧
૨૩૨
૨૩૩
૨૩૫
૨૩૮

ગ ૂિરાત ર્વદ્યાપી્ના અન્ય ર્વભાગો
૦૫.

મધ્યસ્ર્ ગ્રંર્ાલય, અમદાિાદ

૨૪૯

૦૬.

વિદ્યાકીય શાખા

૨૫૫

૦૭.

જીિનલિી કેળિણી/વિદ્યાર્ી રોજગાર પરામશષ એકમ

૨૫૮

૦૮.

ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ

૨૬૩

૦૯.

આરદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્ર

૨૬૮

૧૦.

આંતરરક ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)

૨૭૭

૧૧.

અનુસ ૂક્ષચત જાવત/જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)

૨૭૮

૧૨.

મરિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકિા માટેન ુ ં સેલ)

૨૭૯

૧૩.

પ્રકાશન વિભાગ

૨૮૦

પુસ્તક ભંડાર

૨૮૧

મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો

૨૮૨

૧૪.

ક્રમ

ર્વગત

પ ૃષ્ાાંક

૧૫.

ગ ૂજરાત રિિંદી પ્રચાર સવમવત, રિિંદી ભિન, અમદાિાદ

૨૮૯

૧૬.

ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્ર્ાન, અમદાિાદ

૨૯૪

૧૭.

એપ્રોવપ્રએટ ટેક્નોલોજી કેન્ર (આઈ. ટી. આઈ.), શાિીબાગ, અમદાિાદ

૨૯૫

૧૮.

મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ

૨૯૬

૧૯.

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ

૨૯૭

૨૦.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર, અમદાિાદ

૨૯૮

૨૧.

કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ

૩૦૦

૨૨.

જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા

૩૦૨

૨૩.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્ર, સાદરા

૩૦૪
કૃર્ષ ર્વજ્ઞાન કેન્રો

૨૪.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

૩૦૮

૨૫.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, દે ર્લી

૩૧૧

૨૬.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

૩૧૭

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બર્ુ નયાદી ર્વદ્યાલયો
૨૭.

ગ ૂજરાત કુમાર વિનય મંરદર, અમદાિાદ

૩૨૦

૨૮.

ગ્રામસેિા કેન્ર, બોચાસણ

૩૨૩

૨૯.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભારે લ

૩૨૭

૩૦.

ગ્રામસેિા કેન્ર, અંભેટી

૩૩૦

૩૧.

ગ્રામસેિા કેન્ર, દે ર્લી

૩૩૨

૩૨.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભલાડા

૩૩૫

૩૩.

પાંસઠમો પદિીદાન સમારં ભ : ૨૨-૧૦-૨૦૧૯

૩૪૨

૩૪.

અનુપારં ગત (એમ.રફલ.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૬

૩૫.

વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૮

૩૬.

શ્રી મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર યોજના

૩૫૦

૩૭.

મિેકમ (િિીિટ) વિભાગ

૩૫૨

૩૮.

બાંધકામ વિભાગ

૩૫૬

૩૯.

CWMG વિભાગ

૩૫૮

૪૦

યુવનિસષલ િીલીંગ સેન્ટર (UHP)

૩૬૧

૪૧.

સમતા અને વિકાસ સંસ્ર્ાન

૩૬૨

૪૨.

પ્રાચ્યવિદ્યા અને વિરાસત વ્યિસ્ર્ાપન સંસાધન કેન્ર

૩૬૪

૪૩.

જાળિણી વિભાગ

૩૬૮
તસવીરો
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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.

1

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 આજ પયુંત
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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 મંડળ (િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦)
ક્રમ

નામ

૦૧.

ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટ

- કુલપનત

૦૧.

પ્રો. અનાનમકભાઈ શાહ

- કુલનાયક અને રસ્ટી

૦૨.

શ્રી ગોનવિંદભાઈ રાવલ

- આજીવન / હોષ્લ્ડિંગ રસ્ટી

૦૩.

શ્રી નરનસિંહભાઈ હઠીલા

- આજીવન રસ્ટી / હોષ્લ્ડિંગ રસ્ટી

૦૪.

ડૉ. માંદાબહેન પરીિ

- રસ્ટી

૦૫.

શ્રી અરનવિંદભાઈ દે સાઈ

- રસ્ટી

૦૬.

શ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ

- રસ્ટી

૦૭.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક

- રસ્ટી

૦૮.

શ્રી ઉિમભાઈ પરમાર

- રસ્ટી

૦૯.

શ્રી ચૈતન્યભાઈ ભટ્ટ

- રસ્ટી

૧૦.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ

- રસ્ટી

૧૧.

શ્રી કનપલકુમાર શાહ

- રસ્ટી

૧૨.

શ્રી માઇકલભાઈ મઝગાાંવકર

- રસ્ટી

૧૩.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયાંગાર

- રસ્ટી

૧૪.

ડૉ. પ્રેમ આનાંદ નમશ્ર

- સભ્ય અને ડીનશ્રી, ગાાંધીદશષન અભ્યાસક્રમ નવદ્યાશાિા

૧૫.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા

- સભ્ય અને નવભાગીય અધ્યિ, શારીફ્રરક નશિણ અને રમતનવજ્ઞાન

ટ્રસ્ટી

નવભાગ, સાદરા
૧૬.

ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

- સભ્ય અને સાંયોજક, મ. દે . સમાજસેવા સાંકુલ, અમદાવાદ

૧૭.

ડૉ. લાલજીભાઈ પટેલ

- સભ્ય અને પ્રાધ્યાપક, નશિણ નવદ્યાશાિા, અમદાવાદ

૧૮.

શ્રી ઉર્ાબહેન પટેલ

- સભ્ય અને સહપ્રાધ્યાપક, મ. દે . ગ્રામસેવા સાંકુલ, સાદરા

૧૯.

શ્રી કનપલભાઈ દે શવાલ

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગાાંધીદશષન નવભાગ, અમદાવાદ

૨૦.

ડૉ. રાજેન્રનસિંહ ઠાકુર

- સભ્ય અને નનયામક, કૃનર્ નવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

૨૧.

શ્રી સુરુક્ષચબહેન દે શવાલ

- સભ્ય અને સાંયોજક/આચાયાષ, ગ્રામસેવા કેન્ર, ભારે લ

૨૨.

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

- માંત્રી / 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

૦૯.

ટેક્ષલફોન નાંબર

:

કુલનાયક -

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

કુલસક્ષચવ -

(ઓ) ૦૭૯-૨૭૫૪૬૭૬૭
(ઘર) ૦૭૯-૪૮૯૨૧૬૧૨
(ઈ-મેઇલ) registrar@gujaratvidyapith.org
registrar@gujaratvidyapith.ac.in

૧૦.

વેબસાઇટ

:

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

૧૧.

પફ્રરસર

:

૦૧

મિાત્મા 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
૧.૧૪
૧.૧૫
૧.૧૬
૧.૧૭
૧.૧૮
૧.૧૯
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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
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

૧.૨૦
૧.૨૧
૧.૨૨
૧.૨૩
૧.૨૪
૧.૨૫
૧.૨૬
૧.૨૭
૧.૨૮
૧.૨૯
૧.૩૦

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 : ૨૦૧૯-૨૦
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.

શ્રી શ્રીકુિાર (િા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮ સુધી)

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર, ડીનશ્રી, ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૫.

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

સભ્ય

તવભાગ, સાદરા
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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
ુ રી, ૨૦૨૦
(૧) તા. ૨૯-૦૪-૨૦૧૯ (૨) તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૯ (૩) તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૯ (૪) ૨૩-૨૪ ફેબ્રઆ
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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

સભ્ય

તવભાગ, સાદરા
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 (આદદિાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્દ્ર, દહન્દ્દી 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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ કાયચિાહક સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૯ (૨) તા. ૨૨-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્દ્ટની (H.E.) બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૮-૨૦૧૯ (૨) તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૯ (૩) તા. ૨૨-૦૨-૨૦૨૦
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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 ઓદફસરની જગ્યા ના હોય તો કુ લસણર્િશ્રી િંત્રી તરીકે રહેશે.

એવિલ ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ નાણાં સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ (૨) તા. ૨૨-૦૨-૨૦૨૦
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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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સભ્યન ંુ નાિ

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
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સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ વિદ્યાસભાની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ (૨) તા. ૧૩-૦૩-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્ વશક્ષણ પ્લાનીંગ અને િોનીટરીંગ બોડચ ની બેઠક :
(૧) તા. ૦૨-૦૩-૨૦૧૯ (૨) તા. ૨૧-૦૨-૨૦૨૦

15

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૦-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ િકાશન સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ગ્રંથાલય સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦
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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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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 સદહત િ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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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત/વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ
સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૦
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ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ
દહિંદી ભિનના સંર્ાલક

૨.

સંયોજક, રહન્દી પ્રચાર સતિતિ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ દહિંદી 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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ દહન્દ્દી િર્ાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૦
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આદદિાસી સંશોધન તાલીિ કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

કેન્દ્રના વનયાિક
૨.

તનયાિકશ્રી, આરદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર

સભ્ય

ુ રાત સરકારના અનસ
ુ ૂણર્ત જનજાવત વિભાગના િડાઓ
ભારત સરકાર/ગજ
૩.

સચચવશ્રી, આરદજાતિ તવકાસ

સભ્ય

૪.

કતિશ્નરશ્રી, આરદજાતિ તવકાસ

સભ્ય

૫.

તનયાિક – NSCT (નેશનલ કતિશન ફૉર તશડયુલ ટ્રાઈબ)

સભ્ય

િંડળે પોતાનાિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૭.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

અન્દ્ય યવુ નિવસિટીના સ.શાસ્ત્ર/સિાજ વિજ્ઞાનના બે અધ્યાપક
૮.

ડૉ. ગૌરાંગભાઈ જાની, સિાજકાયશ તવભાગ, ગુજરાિ યુતનવતસિટી, અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

શ્રી િોહનભાઈ પટેલ, તપ્રન્ન્સપાલ, એન. એસ. પટેલ આર્્શ સ કૉલેજ, આણંદ

સભ્ય

આદદિાસી વિસ્તારના કાયચકતાચ
૧૦.

શ્રી તનલિભાઈ પટેલ, ગ્રાિતશલ્પી, ખોબા, ધરિપુર

સભ્ય

૧૧.

શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, વીરિપુર

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ ગરાતસયા, સિસ્િ આરદવાસી સિાજના પ્રમુખ

તનિંતિિ

૧૩.

શ્રી જ્યોતિબહેન પટેલ, રરટાયડશ સંયક્ુ િ સચચવ, આ. તવ. તવભાગ

તનિંતિિ

કુલસચચવશ્રી

િંિી

એવિલ ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ આદદિાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની
બેઠક :
(૧) ૨૩-૦૮-૨૦૧૯ (૨) ૧૫-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) ૨૯-૦૪-૨૦૧૯ (૨) તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ (૩) તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ (૪) ૨૧-૦૧-૨૦૨૦
(૫) ૩૦-૦૯-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ એસ.સી./એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ઓબીસી સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૦

27

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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ 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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ સ્િાિલંબન સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૦-૦૮-૨૦૧૯

(૨) તા. ૨૦-૦૨-૨૦૨૦
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૦

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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ જાતીય સતાિણી સેલની બેઠક :
(૧) તા. ૧૦-૧૨-૨૦૧૯
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ બાંધકાિ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૦૪-૧૨-૨૦૧૯
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ ખરીદ સવિવતની બેઠક :
(૧) ૧૭-૧૨-૨૦૧૯

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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ િકાન ફાળિણી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૧-૦૫-૨૦૧૯ (૨) િા. ૧૮-૦૬-૨૦૧૯ (૩) િા. ૧૬-૦૩-૨૦૧૯
(૪) િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯
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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, ર્ુરરઝિ કોપોરે શન ઑફ ગુજરાિ ચલતિ., ગાંધીનગર

સભ્ય

૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ 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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૪-૦૬-૨૦૧૯
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ુ સ્કાર : ૨૦૧૯ 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 : ૨૦૧૯ નાિાંકન
એવિલ ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર

સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૯
ુ 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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પુરસ્કાર : ૨૦૧૯ પસંદગી
સવિવતની બેઠક : િા. ૧૧-૧૦-૨૦૧૯
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કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર િૈજ્ઞાવનક સલાહકાર સવિવત, દે થલી
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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
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-

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર િૈજ્ઞાવનક સલાહકાર સવિવત, રાંધેજા
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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : -
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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 ૨૦૧૯થી િાર્ચ ૨૦૨૦ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : -
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ફેકલ્ટીના ડીનની િાદહતી
ક્રિ
૧.

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સારહત્ય
તવદ્યાશાખા

ડીનન ંુ નાિ

હોદ્દો

સિયગાળો

ડૉ. જસવંિભાઈ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

પંડયા

રહન્દી તવભાગ

થી

(Faculty of Language

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

and Literature)
૨.

સાિાજજક તવજ્ઞાન
તવદ્યાશાખા

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮

ભીિડાદકર

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

ગ્રાિઅથશશાસ્ત્ર

િા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧

(Faculty of Social
Science)
૩.

તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

તવભાગ
ડૉ. ભરિભાઈ જોશી

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

તશક્ષણ તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭

તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

(Faculty of Gandhian

ગાંધીદશશન તવભાગ

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯

તવદ્યાશાખા (Faculty of

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

Professional Studies)

પિકારત્વ અને

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

(Faculty of Education)
૪.

ગાંધીદશશન અભ્યાસક્રિ

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્ર

Studies)
૫.

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે

સમ ૂહપ્રત્યાયન
૬.

શારીરરક તશક્ષણ અને

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮

રિિગિિ તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

(Faculty of Physical

શારીરરક તશક્ષણ અને

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

Education and Sports)
૭.

તવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજિ

રિિગિિ તવભાગ
ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

(Faculty of Science and

સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન

Applied Science)
૮.

વ્યવસ્થાપન અને

તવભાગ
ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ

પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨

કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન

તવદ્યાશાખા (Faculty of
Management and

તવભાગ

Technology)
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વિભાગીય અધ્યક્ષની િાદહતી
વિભાગન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

વિભાગીય અધ્યક્ષન ંુ નાિ

સિયગાળો

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

ગુજરાિી તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
૨.

રહન્દી તવભાગ

ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. 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

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)

૩૧-૦૮-૨૦૧૯

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી

િા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૮-૨૦૨૨

૧૦.

સિાજકાયશ તવભાગ

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
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વિભાગન ંુ નાિ

ક્રિ
૧૧.

વિભાગીય અધ્યક્ષન ંુ નાિ

સિયગાળો

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી

પિકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન તવભાગ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૨
૧૨.

શારીરરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા

તવભાગ
૧૩.

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ

તવજ્ઞાન તવભાગ
૧૪.

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી

િા. 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 ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૪૧૦

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૩૭૮

૨.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ / કાયયશાળા :

મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન પરરસાંવ દ ખાંડમ ાં વવવવધ વવર્યોન પરરસાંવ દ, પીએચ.ડી.
અને એમ.રિલ.ન વવદ્ય ર્થીઓની મૌખખક પરીક્ષ , અધ્ય પકો સ ર્થેની બેઠકો અને જુદી જુદી ખબનસરક રી
સાંસ્ર્થ ઓ કે સ્વૈચ્છિક સાંસ્ર્થ ઓન ક યષક્રમો યોજાય િે .
ક્રમ
કાયયક્રમન ંુ નામ
વવષય
૧.
૨.
૩.

બ -બ પુ -૧૫૦
પરરર્દ
ભ રત-વતબેટ સહયોર્

બ -બ પુ -૧૫૦ અંતર્ષત બેઠક
ગુજર ત સમ જશ સ્ત્ર પરરર્દ
સમ જક યષન વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે જાણક રી

તારીખ
૦૨-૦૮-૨૦૧૯
૧૮-૦૧-૨૦૨૦
૦૩-૦૨-૨૦૨૦

૩.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ંુ નામ
વવષય
૧. IPS સુવનલ પરમ ર
નશ બાંધી ક યષક્રમ અને ઈન મ વવતરણ
૨. ડૉ. ઢ ક
ાં સ હેબ
મોટ પ વવશે મ રહતી
3. ડૉ. પરરમલ
કેન્સર જાગૃવત ક યષક્રમ
૪. પેરર (અમેરરકન પત્રક ર)
વવદે શી પત્રક રત્વ અને ર્ ધ
ાં ી વવશે
૫. ઇકબ લ મૌલ
કુર નનો પરરચય

૪.

પરરચય :

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
-

તારીખ
૨૮/૦૮/૨૦૧૯
૧૩/૦૯/૨૦૧૯
૦૪/૦૨/૨૦૨૦
૨૧/૦૧/૨૦૨૦
૦૩/૦૩/૨૦૨૦

વવદ્ય પીઠન આદ્ય પરરસરમ ાં આવેલ ુાં મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલ ઉછચ વશક્ષણનુ ાં મહત્વનુ ાં વવદ્ય લય
િે . સમ જસેવ ને લર્ત મોટ ભ ર્ન વવર્યોન અભ્ય સક્રમોમ ાં અહીં એમ.એ. (મ સ્ટર ઇન આર્ટષ સ), એમ.રિલ. અને
પીએચ.ડી. સુધીનો અભ્ય સ ર્થઈ શકે િે . વવશ્વવવદ્ય લય અનુદ ન આયોર્ન વનયમો અનુસ ર અહીં એમ.એ.,
એમ.રિલ. અને પીએચ.ડી.મ ાં પ્રવેશની ક યષવ હી ર્થ ય િે .
વવવવધ વવદ્ય શ ખ ન વવદ્ય ર્થીઓ, સાંયોજકશ્રી, વશક્ષકો અને ખબનશૈક્ષખણક સેવકો સૌ સ ર્થે મળીને પ્ર ર્થષન
અને ક ત
ાં ણ કરે િે . સવ રન ૧૧ ર્થી ૧૧.૪૫ દરવમય ન ઉપ સન ખાંડમ ાં વવવવધ પ્રવ ૃવિઓ ર્થ ય િે .
૪.૧

પદયાત્રા :
વવદ્ય પીઠની ઓળખ સમી આ ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ, અધ્ય પકો અને સેવકો ર્ મડ મ
ાં ર્થ
ાં ી શીખવ ને
અર્થે ચ રર્થી પ ચ
ાં રદવસની ય ત્ર કરે િે . આ દરવમય ન તેઓ ગ્ર મવ સીઓની હ જતોને જાણે
િે .તેમની સમસ્ય ઓ અંર્ે વવર્તો એકઠી કરે િે . તેમની આવકન ાં સ ધનો અને જાવકન ાં ક રણોની
મ રહતી મેળવે િે . દરે ક પ્રદે શની કૃવર્ની પદ્ધવતઓ અને જરૂરરય તો જુદી હોય િે . ભ રતમ ાં કૃવર્
એ અર્થષતત્ર
ાં નો એક આધ ર અને સમ જજીવનનુ ાં કેન્ર હોઈ કૃવર્ન વૈવવધ્યને સમજવુ ાં જરૂરી િે .
ર્ મડ મ ાં રહેલો વવદ્ય ર્થી પણ ભ ગ્યે જ પોત ન ર્ મને સાંપ ૂણષપણે જાણતો હોય િે . આર્થી
આ પદય ત્ર દરવમય ન વવદ્ય ર્થીઓ પોતે જાતઅનુભવર્થી ગ્ર મજીવનને જુએ િે અને સમજે િે .
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ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન પત્રક રત્વ વવભ ર્ દ્વ ર ત . ૧૪/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૧૮/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન
નમષદ જજલ્લ ન ાં ર્ મો, ત . ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૮/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન ગ્ર મઅર્થષશ સ વવભ ર્
દ્વ ર ર્ ધ
ાં ીનર્ર, મહેસ ણ જજલ્લ ન ાં ર્ મો, ત . ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૮/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન
ગુજર તી વવભ ર્ દ્વ ર ર્ ધ
ાં ીનર્રન ાં ર્ મો, ત . ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન
ઇવતહ સ અને સાંસ્કૃવત વવભ ર્ દ્વ ર બન સક ઠ
ાં ન ાં ર્ મો, ત . ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૮/૦૯/૨૦૧૯
દરમ્ય ન ગ્રાંર્થ લય વવભ ર્ દ્વ ર મહેસ ણ ન ાં ર્ મો, ત . ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૮/૦૯/૨૦૧૯
દરમ્ય ન રહન્દી વવભ ર્ દ્વ ર સ બરક ઠ
ાં ન ાં ર્ મો, ત . ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૭/૦૯/૨૦૧૯
દરમ્ય ન યોર્વવદ્ય દ્વ ર અમદ વ દન ાં ર્ મો, ત . ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન
સમ જક યષ વવભ ર્ દ્વ્ર ર ડ ર્
ાં જજલ્લ ન ાં ર્ મો, ત . ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્ય ન
કછિ જજલ્લ ન ાં ર્ મોમ ાં પદય ત્ર નુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં

૫.

૪.૨

ુ તા કાયયક્રમ :
અભભમખ
વર્ષની શરૂઆતમ ાં વવવવધ વવદ્ય શ ખ મ ર્થ
ાં ી આવત અને વવવવધ વવશ્વવવદ્ય લયોમ ર્થ
ાં ી
આવત વવદ્ય ર્થીઓને વવદ્ય પીઠની જીવનશૈલીનો પરરચય ર્થ ય અને વવદ્ય ર્થીઓ પરસ્પર એકબીજાને
ઓળખે તે મ ટે આ પ્રક રની અખભમુખત વશખબરનુ ાં આયોજન ત . ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ર્થી ત .
૧૦/૦૭/૨૦૧૯ દરવમય ન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં
ત્રણ રદવસ ચ લત આ ક યષક્રમમ ાં અધ્ય પકો અને મહેમ ન વક્ત ઓની મદદ લઈને
વશખબર સાંચ લક એક ક યષક્રમ ઘડી ક ઢે િે , જે અનુસ ર સવ રન પ્રભ તિેરીર્થી મ ડ
ાં ીને વ્ય ખ્ય નો,
સહભ ર્ી ક યો, સમ ૂહચચ ષ, રમતર્મત અને ર ત્રીબેઠક સુધીનુ ાં આયોજન તેમ ાં હોય િે . વ્યસનમુક્ક્ત,
સ મ જજક જવ બદ રી, ઉછચ વશક્ષણ અને તેન ુ ાં ઉિરદ વયત્વ, ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ અને
તેની સાંસ્ક રપરાં પર જેવ વવર્યો પર વ્ય ખ્ય ન અને દસ્ત વેજી ખચત્રો મ રિતે સોને અખભમુખ
કરવ મ ાં આવે િે .
દરે ક વવર્યન ર્થોડ વવદ્ય ર્થીઓને લઈને એક વમશ્ર ર્ુકડી બન વવ મ ાં આવતી હોઈ
પોત ન વવભ ર્ વસવ યન વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે પણ સૌનો એ ત્રણ રદવસ દરવમય ન પરરચય ર્થ ય
િે , જેન ર્થી વવદ્ય ર્થીને વવદ્ય પીઠમ ાં ર્ોઠવવ મ ાં ઘણી મદદ ર્થઈ રહે િે .

૪.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો :
ુ ી ઉપ સન મ ાં ર્થત મોટ
વવદ્ય ર્થીઓ ત લીમ અને ક યષક્રમોમ ાં ભ ર્ લેત ર્થ ય તે હેતર્થ
ભ ર્ન ક યષક્રમોનુ ાં સાંચ લન કરવ નુ ાં ક મ વવદ્ય ર્થીઓને અને વર્ષપ્રવતવનવધઓને સોંપવ મ ાં આવે
િે .
તમ મ વવદ્ય ર્થીઓ અને અધ્ય પકોને એક સ ર્થે કોઈ મહત્વની સ ૂચન આપવ ની હોય િે
ત્ય રે પણ એ ક મ ઉપ સન ખાંડમ ાં વવદ્ય ર્થીઓ કરે િે .

૪.૫.

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :

યોર્વવદ્ય વવભ ર્ દ્વ ર આંતર યુવનવવસિટી કક્ષ એ ચેન્નઈ ખ તે ૧. કૃષ્ણ કોટડીય ૨. રીચ
ર્જ્જર ૩. અમરે શ ચોરસીય ૪. પ્ર ર્થવીબ ઝ લ એ યોર્ની સ્પધ ષમ ાં ભ ર્ લીધેલ.

રમતોત્સવ :

મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલનો રમતોત્સવ ૨૧ રડસેમ્બર, ૨૦૧૯ન રોજ યોજાયો હતો.
વવદ્ય પીઠન રમતોત્સવમ ાં અહીંર્થી જીતેલ વવજેત ઓ ભ ર્ લે િે . દર વર્ે યજમ ન તરીકે અલર્ અલર્
પરરસર અને સાંકુલ દ્વ ર જવ બદ રી સાંભ ળવ મ ાં આવે િે . આ રમતોત્સવમ ાં વવવવધ અંતરની દોડ, લ બ
ાં ો
કૂદકો, ઊંચો કૂદકો, વૉલીબોલ, રક્રકેટ, બેડવમન્ટન, ટેબલ ટેવનસ, ર્ોળ િેંક જેવી રમતો યોજાય િે . મહ દે વ
દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલ, અમદ વ દમ ર્થ
ાં ી દર વર્ે આંતર વવશ્વવવદ્ય લય કક્ષ એ અને ર જ્યકક્ષ એ
વવદ્ય ર્થીઓ રમીને ઇન મ અને ચાંરક મેળવે િે . વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરવમય ન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ
સાંકુલન કુલ ૦૪ વવદ્ય ર્થીઓએ આંતર યુવનવવસિટી કક્ષ એ ભ ર્ લીધેલ હતો.
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા. (B.A., M.A.)
૧.

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
(અ)

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર – ૧ (B.A., M.A.)મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૧૨૫
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર – ૧ (B.A., M.A.) ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૧૨૦

૨.

૩.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ/કાયયશાળા :
ક્રમ

કાયયક્રમન ંુ નામ

૧.

ન ટય ત લીમ વશખબર

૨.

અખભમુખત વશખબર

વવષય

તારીખ

ન ટકન ાં વવવવધ પ સ ાં અંર્ેની
ત લીમ વશખબર
નવ વવદ્ય ર્થીઓને ગ ૂજર ત
વવદ્ય પીઠની પ્રણ લીર્થી
અખભમુખ કરવ

૨૭-૦૫-૨૦૧૯ર્થી
૩૧-૦૫-૨૦૧૯
08/07/19 ર્થી
10/07/19

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
૧૭
૧૨૫

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.
૨.
3.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.
૨૧.
૨૨.
૨૩.

તજ્જ્ઞન ંુ નામ
ડાંકેશ ઓઝ
ડૉ. અજય પરીખ
યોર્ેન્ર પ રે ખ
ડૉ. ર મર્ોપ લ વસિંહ
રહરે નભ ઈ ર્ ધ
ાં ી
ડૉ. સાંધ્ય બહેન ઠ કર
પ્ર . કનુભ ઈ ન યક
રમેશ તન્ન
ડૉ. ડી.સી. મહેત
ડૉ. અશોકભ ઈ
શ્રી વવનોદચાંર પટેલ
ડૉ. વનરજ વસલ વટ
શ્રી વવનોદચાંર પટેલ
શ્રી વવનોદચાંર પટેલ
શ્રી મહેન્રભ ઈ પટેલ
શ્રી વવનોદચાંર પટેલ
ડૉ. અન વમક શ હ
ડૉ. ભરતભ ઈ જોશી
ડૉ. ર જેન્ર ખીમણી

ડૉ. આનાંદીબહેન પટે લ
ડૉ. આરતીબહેન મહેત
ડૉ. સલીમભ ઈ હીર ણી

ડૉ. વનરજ વસલ વટ
ડૉ. માંદ બહેન પરીખ
ક ખલિંદીબહેન
જયોત્સન બહેન
અજજતભ ઈ દોશી

વવષય

વવશ્વવસ્તી રદન
મોરટવેશન સ્ટ ટષ અપ
ર્ ધ
ાં ીયુર્ન સ રસ્વત : ઉમ શાંકર જોશી
ર જભ ર્ રહન્દી અને રોજર્ રન અવસર
પ્રેરણ ત્મક વ તો વવદ્ય ર્થી જીવનની
વધતી વસ્તી વવશે
વસ્તીવધ રો અને ભવવષ્યની સમસ્ય ઓ
પોખઝટીવ સ્ટોરી
ઈકોક્લબની સ્ર્થ પન

તારીખ
૧૧-૦૭-૨૦૧૯
૧૨-૦૭-૨૦૧૯
૨૨-૦૭-૨૦૧૯
૨૩-૦૭-૨૦૧૯
૨૪-૦૭-૨૦૧૯
૨૫-૦૭-૨૦૧૯
૨૫-૦૭-૨૦૧૯
૦૮-૦૧-૨૦૨૦
૦૪-૦૧-૨૦૨૦

સ્વ મી વવવેક નાંદ જીવન
રક્તદ ન વશખબર વવશે
ચ રરત્ર્યઘડતર – ૧
ચ રરત્ર્યઘડતર – ૨
વવનોબ જીનુ ાં જીવનકવન
ચ રરત્ર્યઘડતર -3
બ -બ પુ-૧૫૦, ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ શત બ્દી
બ -બ પુ-૧૫૦, ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ શત બ્દી
શત બ્દી મહોત્સવ વનવમિે

૧૦-૦૧-૨૦૨૦
૧૦-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૮-૦૧-૨૦૨૦
૨૧-૦૧-૨૦૨૦
૨૭-૦૧-૨૦૨૦
૦૬-૦૨-૨૦૨૦
૦૬-૦૨-૨૦૨૦
૧૦-૦૨-૨૦૨૦

મ નવસક સ્વ સ્્ય

૨૮-૦૨-૨૦૨૦

સ્વસ્ર્થ ભ રત અખભય ન
ર્ ધ
ાં ીજીની ગ્ર મોદ્યોર્ પ્રવ ૃવિ

૦૨-૦૩-૨૦૨૦
૦૩-૦૩-૨૦૨૦

વવનોબ જીનુ ાં જીવન અને ક યષ

૦૬-૦૩-૨૦૨૦

ર્ ધ
ાં ીજી અને સત્ય ગ્રહ (દ ડ
ાં ીકૂચ)

૧૨-૦૩-૨૦૨૦
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૪.

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાક્રીય પ્રવ ૃવિ :
૪.૧

પદયાત્રા :

ત . ૨૩-૦૯-૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૭-૦૯-૨૦૧૯ દરવમય ન ગુજર તન
ર્ુકડીઓમ ાં પદય ત્ર નુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ.ાં
ટુકડી
નંબર
૧.

વવદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
૧૬

૨.

૧૬

૩.

૧૬

૪.

૧૬

૫.

૧૬

૬.

૧૬

૭.

૧૬

૮.

૧૬

૯.

૧૭

૧૦.

૧૬

૧૧.

૧૬

૧૨.

૧૭

૧૩.

૧૭

૧૪.

૧૭

૧૫.

૧૭

૧૬.

૧૬

૧૭.

૧૮

૧૮

૧૭

૪.૨

ુ ો
ગામનાં નામ અને તાલક
સતલ સણ, ધરોઈ, કોઠ સણ અને વ વ
ચોરવીર , વર્રડય , ખ ખર ળ , ચ રાં ખે લય ,
દે વપર
સતલ સણ, ધરોઈ, કોઠ સણ મોટ અને
વવ
કુકરવ ડ , ઉવમય નર્ર, મહ દે વપુર ,
ઉભખડ
કનશ ળ , આવ , ક નપુર (સીમ), ક નપુર,
ચોરવીર
સોનર્ઢ, બેરવ ડ , ભટવ ડ , જુન ઈ,
આમલદી, અજવ ર
ત. મડ
ાં વી, જજ. સુરત, સરકુઈ, બેડઘ ,
ક કર પ ર, દબલીય , ન રવ
સદ
ાં પુર, મહડ
ુ ી, મર્તર , બલ લતીર્થી,
પીપલવ ડ .
ર્ લખ ડી, મોટી ખેરવણ, ન ની ખેરવણ,
પીપલકુવ , પ લીસકુવ
ર મદે વપુર , વ વડી, મુમનવ સ, નવ વ સ
(ર જપુર), ત . સતલ સણ
ર્ોખળય પર , જવ નપુર , વજાપુર,
સુલત નપુર
મોરર્થળ , સ રસણ , દે વપર , મનડ સર
ફુલર્ મ, મોટ મઢ દ, ન ન મઢ દ, જૂની
મોરવ ડ, નવી મોરવ ડ (જજ. સુરેન્રનર્ર)
વસિંધલી, આંતરે લી, ઘનશ્ય મનર્ર, વ વન
મુવ ડ , જીતપુર, ત . કપડવાંજ
વનદવ ડ , સરજાાંબલી, લીલી, ન ની પીપળ,
મોટી પીપળ, ત .સોનર્ઢ, જજ. ત પી
સીંર્પુર, વ ડી ભેસરોટ, બોરીસ વર,
વઘનેર , વૈકુર, ત . સોનર્ઢ (જજ. સુરત)
ત. મડ
ાં વી જજ. સુરત, જેતપુર કેવડી,
ર્ાંર્ પુર હર્ષદ, લ લ ઘ ટ, દઢવ વ-1,
દઢવ વ-2
કરૂઠ , સ મરકુવ , સીંર્લવ ણ, ક ણ ઘ ટ,
આમલચુની

વવવવધ ત લુક ઓમ ાં ૧૮

માગયદશયક અધ્યાપક
ડૉ. કનૈય લ લ ર. ન યક
ડૉ. ર્ યત્રીદિ વ . મહેત
ડૉ. ર જેન્ર આર. જોશી
ડૉ. જ્યોવતબહેન લ મ્બ
ડૉ. શશીબ લ પાંજાબી
ડૉ. કનુભ ઈ વસ વ
શ્રી વવશ લભ ઈ
મ ર્
ાં રોલીય
ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત
ડૉ. અમરે ન્ર પ ડ
ાં ે
ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ
ડૉ. રદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ
ડૉ. અતુલભ ઈ પરમ ર
ડૉ. ઝેન મ બીબી ક દરી
ડૉ. અબ્દુલભ ઈ વેલ્લેન ર્ર
શ્રી રકરણભ ઈ રોરહત
ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ
શ્રી મોહનભ ઈ પટેલ
શ્રી વસાંતીબહેન પરમ ર

ુ તા કાયયક્રમ :
અભભમખ

ત . ૦૮-૦૭-૨૦૧૯ર્થી ત . ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ દરવમય ન અખભમુખત વશખબરનુ ાં આયોજન
કરવ મ ાં આવ્યુ હતુ.ાં વશખબરમ ાં ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ, પ્રણ લી, ખ દી અને પ્ર ર્થષન નુ ાં મહત્ત્વ,
વવર્ય વશક્ષણ સ ર્થે જીવનવશક્ષણ વર્ેરે વવવવધ વવર્યો સાંદભે વવદ્ય ર્થીઓને અખભમુખ કરવ મ ાં આવ્ય
હત .
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તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ક્રમ

તારીખ

૧.

ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

અખભમુખત વશખબર શ મ ટે ?

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૨.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ ાં

અખભમુખત વશખબરન ઉદ્દે શ્યો

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

3.

ડૉ. નયનેશભ ઈ વસ વ

આરોગ્ય અને તાંદુરસ્તી

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૪.

ડૉ. કનૈય લ લ ર. ન યક

ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૫.

ડૉ. ગુલ બભ ઈ ડ . પટેલ

ખ દી અને ક ત
ાં ણ શ મ ટે ?

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૬.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ

પરરચય રમત

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૭.

ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

બૌદ્ધદ્ધક રમત

૦૮-૦૭-૨૦૧૯

૮.

શ્રી મોહનભ ઈ પટેલ

િ ત્ર લય આવ સની આવશ્યકત ઓ

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૯.

શ્રી વસાંતીબહેન પરમ ર

િ ત્ર લય આવ સની આવશ્યકત ઓ

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૧૦.

ડૉ. કનૈય લ લ ર. ન યક

મોબ ઇલ શ મ ટે ?

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૧૧.

ડૉ. ધ્વવનલ પ રે ખ

વવર્યવશક્ષણ સ ર્થે જીવનવશક્ષણ

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૧૨.

ડૉ. કનુભ ઈ વસ વ

ર્ ધ
ાં ીવવચ રની પ્રસ્તુતત

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

બૌદ્ધદ્ધક રમત

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૧૩.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ
ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

૧૪.

ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

મેદ ની રમત

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

૧૫.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ

સાંકુલ દશષન

૦૯-૦૭-૨૦૧૯

હેરીટેજ વોક (સ દર )

૧૦-૦૭-૨૦૧૯

૧૬.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ ાં
ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

૧૭.

ડૉ. ર જેન્ર જોર્ી

પ્ર ર્થષન નુ ાં મહત્ત્વ

૧૦-૦૭-૨૦૧૯

૧૮.

ડૉ. રદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ

કૉમ્યુવનકેશન સ્સ્કલ

૧૦-૦૭-૨૦૧૯

૧૯.

ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ

I.T.C.T.

૧૦-૦૭-૨૦૧૯

૨૦.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ ાં

ગ્રાંર્થ લય પરરચય મુલ ક ત

૧૦-૦૭-૨૦૧૯

૨૧.

ડૉ. ર્ યત્રીદિ મહેત

૨૨.
૪.૩

વવષય

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ
ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

રહન્દી વવનીત અને ર્ ધ
ાં ીવવચ રની
પરીક્ષ ઓ
પ્રવતભ વ અને સમ પન

૧૦-૦૭-૨૦૧૯
૧૦-૦૭-૨૦૧૯

ઉદ્યોગ :
ક્રમ

વવદ્યાર્થી

ઉદ્યોગકાયય

બનાવટ
નંગ/રકલો
૯૦ નાંર્

સેવક

૧.

B.A. સત્ર - ૧

સ બુ બન વવ

૨.

B.A. સત્ર - ૧

મીણબિી બન વવી

૨૦૦ નાંર્

રહિંમતભ ઈ

૩.

B.A. સત્ર - ૩

સ ૂતરઆંટીનુ ાં રાં ર્ક મ કરવુ ાં

૧૫ રકગ્ર

રહિંમતભ ઈ

૪.

B.A. સત્ર - ૫

રિન ઈલ બન વવુ ાં

૧૦૦ ખલટર

વસાંતબેન

૫.

B.A. સત્ર - ૫

ક ર્થીન ાં પર્લ ૂિખણય ાં

૩૪ નાંર્

રહિંમતભ ઈ
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રહિંમતભ ઈ/વસાંતબહેન

બનાવટ

ક્રમ

વવદ્યાર્થી

ઉદ્યોગકાયય

૬.

M.A. સત્ર - ૧

સ બુ બન વવ

૭.

M.A. સત્ર - ૩

સ ૂતરઆંટીનુ ાં રાં ર્ક મ કરવુ ાં

૮.

B.A. સત્ર - ૩

અંબર ક ત
ાં ણ કરવુ ાં

૯.

B.A. સત્ર - ૪

ખ દીન ાં આસન બન વવ ાં

૧૦.

B.A. સત્ર – ૬

વેસ્ટમ ર્થ
ાં ી બેસ્ટ

૧૧.

B.A. સત્ર – ૬

૧૨.

નંગ/રકલો
૧૮ નાંર્

સેવક
રહિંમતભ ઈ/વસાંતબહેન

૨ રક.ગ્ર મ

વસાંતબહેન

૪૫ રક.ગ્ર મ

રહિંમતભ ઈ

૬૦ નાંર્
-----

વસાંતબહેન

હ ઉસવ યરરિંર્ કરવુ ાં

-----

રહિંમતભ ઈ

M.A. સત્ર - ૨

અંબર ક ત
ાં ણ કરવુ ાં

૪ રકગ્ર .

વસાંતબહેન

૧૩.

૫ વવદ્ય ર્થી

સાંકુલ જાળવણી

-----

મોહનભ ઈ પટેલ

૧૪.

૫ વવદ્ય ર્થી

રમતર્મત મેદ ન

-----

મોહનભ ઈ પટેલ

-----

જયેશભ ઈ ર વલ

વસાંતબહેન

જાળવણી
૧૫.

૩.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો :

૩.૫

૩.૬
ક્રમ

વ ૃક્ષોનુ ાં જતન

૫ વવદ્ય ર્થી

૧. ર ષ્રીય સેવ યોજન વશખબર – હ લીસ – ત . ૦૭-૧૨-૨૦૧૯ર્થી ત . ૧૩-૧૨-૨૦૧૯
૨. ત . ૦૬-૦૯-૨૦૧૯ન રોજ ગુજર તી વવર્યન પ્રર્થમ અને દ્ધદ્વતીય સત્રન વવદ્ય ર્થીઓનો અમદ વ દની
વવવવધ સાંસ્ર્થ મુલ ક ત, પ્રવ સ સ ર્થે કનુભ ઈ વસ વ અને ધ્વવનલ પ રે ખ અધ્ય પકો જોડ ય હત . ત .
૨૬-૧૨-૨૦૧૯ર્થી ત . ૨૮-૧૨-૨૦૧૯ દરમ્ય ન ગુજર તી સ રહત્ય પરરર્દન પ લનપુર ખ તેન
અવધવેશનમ ાં પણ ગુજર તી વવર્યન વવદ્ય ર્થીઓ તર્થ અધ્ય પકશ્રી કનુભ ઈ વસ વ તર્થ શ્રી ધ્વવનલ
પ રે ખ જોડ ય હત .
૩. વવશ્વ વસ્તી સપ્ત હ અંતર્ષત વકત ૃત્વ, વનબાંધ, પોસ્ટર વર્ેરે સ્પધ ષન ુ ાં આયોજન
૪. ત . ૦૨-૧૨-૨૦૨૦ન રોજ મ..દે .ગ્ર મસેવ સાંકુલ રમતોત્સવ.

વવદ્યાર્થી સ્વાભભમાન વશષ્ટ્યવ ૃવિ :
ક્રમ

વવદ્ય ર્થીની સાંખ્ય

ચ ૂકવેલ રકમ

૧.

૧૮

૧૩૨૬૦/-

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :
વવદ્યાર્થીન ંુ નામ

રાષ્ટ્રીય/
પ્રાદે વશક

સ્પર્ાય

૧.

વપ્રયાંક ડી. વસ વ

આંતર યુવન.

ખો-ખો

૨.

રૂર્થ એમ. ર્ વમત

આંતર યુવન.

ખો-ખો

3.

મોન્ર્ુ ધોર લીય

આંતર યુવન.

ખો-ખો

૪.

ભરત ધરજજય

આંતર યુવન.

રક્રકેટ

૫.

ભોજા મ રવ ડ

આંતર યુવન.

રક્રકેટ

૬.

રદશ પ્રજાપવત

ર ષ્રીય,
વધ ષ

વકત ૃત્વ
સ્પધ ષ

તારીખ
૧૯-૧૧-૨૦૧૯ર્થી
૨૩-૧૧-૨૦૧૯
૧૯-૧૧-૨૦૧૯ર્થી
૨૩-૧૧-૨૦૧૯
૦૨-૧૨-૨૦૧૯ર્થી
૦૫-૧૨-૨૦૧૯
૨૪-૧૨-૨૦૧૯ર્થી
૦૭-૦૧-૨૦૨૦
૨૪-૧૨-૨૦૧૯ર્થી
૦૭-૦૧-૨૦૨૦
૨૨-૦૧-૨૦૨૦ર્થી
૨૩-૦૧-૨૦૨૦
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સ્ર્થળ
અકોલ , મહ ર ષ્ર
અકોલ , મહ ર ષ્ર
નદ
ાં ે ડ, મહ ર ષ્ર
ગ્વ ખલયર, મધ્યપ્રદે શ
ગ્વ ખલયર, મધ્યપ્રદે શ
વધ ષ, મહ ર ષ્ર

મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંર્ેજા
૧.

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
અ.

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

:

૧૫૪

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૧૪૯
૨.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પરરસંવાદ / કાયયશાળા : --

૩.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ંુ નામ
શ્રી ભ વવક ચ વડ
પ્ર . ર જીવભ ઈ પટેલ
ડૉ. સાંજય મકવ ણ
ડૉ. હસમુખ પાંચ લ
ડૉ. બ દર કુરેશી
ડૉ. ધમેશ પટેલ
ડૉ. ધ ર બહેન જાદવ
શ્રી રહરૂભ ઈ ર્ ધ
ાં ી
શ્રી સુધીર દે સ ઈ
ડૉ. ધમેશ પટેલ
ડૉ. અવનલ પટેલ
ક ખલન્દીત ઈ અને
જ્યોત્સન બહેન
૧૩. ડૉ. દ વમનીબહેન શ હ
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

૪.

તારીખ
૦૩-૦૮-૨૦૧૯
૧૦-૦૮-૨૦૧૯
૨૮-૦૮-૨૦૧૯
૩૧-૦૮-૨૦૧૯
૧૪-૦૯-૨૦૧૯
૧૯-૧૧-૨૦૧૯
૨૦-૧૧-૨૦૧૯
૩૦-૧૨-૨૦૧૯
૧૩-૦૧-૨૦૨૦
૦૪-૦૨-૨૦૨૦
૨૬-૦૨-૨૦૨૦
૦૫-૦૩-૨૦૨૦

ઇવતહ સ અને વતષમ ન ક્સ્ર્થવત

૦૮-૦૨-૨૦૨૦

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
-

૪.૧

વવષય
સમ ન ન ર્રરક અવધક ર અને આરટિકલ – ૧૫
અનુબધ
ાં
ઝવેરચાંદ મેઘ ણી
યુવ નોન પ્રેરણ સ્રોત – સ્ટીવ જોબ્સ
ર્ ધ
ાં ી અને સાંવેદન
એનીવમય રોર્ની જાગૃવત
મરહલ આરોગ્યન પ્રશ્નો
ર્ ધ
ાં ી ચીંધ્ય મ ર્ે ય ત્ર - મ ર ાં સાંસ્મરણો
ક ન ૂની પ્રવશક્ષણ વશખબર
વવશ્વ કેન્સર રદવસ : કેન્સર જાગૃવત
વીજળી બચ વો : જાગૃવત અખભય ન
વવનોબ ભ વે અને સેવ ગ્ર મની પ્રવ ૃવિ

પ્ર ર્થવમક ખચરકત્સ જનજાગૃવત અખભય ન અંતર્ષત ત . ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ ને બુધવ રે મરહલ રોર્વનદ ન
કેમ્પનુ ાં આયોજન કરે લ, જેમ ાં ડૉ. ધર બહોમ જાદવ અને ટીમ, આયુવેદ હોક્સ્પટલ, સેક્ટર-22,
ર્ ધ
ાં ીનર્ર
NSS વશખબર, ત . ૦૭-૧૨-૨૦૧૯ર્થી ત . ૧૩-૧૨-૨૦૧૯ સુધી વ સણ અને અંભેટી મુક મે યોજવ મ ાં
આવેલ. જેમ ાં ૧૫૮ અને ૯૧ એટલે કે કુલ ૨૪૯ વશખબર ર્થી ભ ઈ-બહેનો, જોડ યેલ. વવવવધ ક યષક્રમોમ ાં
રક્તદ ન કેમ્પ, રોર્વનદ ન કેમ્પ, બૌદ્ધદ્ધક સેસન, સ્વછિત અખભય ન, લોકસાંપકષ , સ સ્ાં કૃવતક ક યષક્રમ,
અન્ન બચ વો, જળસાંચય, વ્યસનમુક્ક્ત જેવ વવવવધ ક યષક્રમો ર ષ્રવનમ ષણ અને ચ રરત્ર્યઘડતર મ ટે
ગ્ર મજનો સ ર્થે ક યો કરવ મ ાં આવેલ.
ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ શત બ્દી વનવમિે વ સણ ર્ મમ ાં આરોગ્ય કેમ્પ અને પ્ર ર્થવમક શ ળ મ ાં
ર્ ધ
ાં ીવવચ ર વવશે વ ચ
ાં નનો ક યષક્રમ કરવ મ ાં આવેલ.

પદયાત્રા :
પ ૂ. મહ ત્મ ર્ ધ
ાં ી સ્ર્થ વપત ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ દ્વ ર ગ્ર મસ્તરે ર્ ધ
ાં ીવવચ રને વધુ વ્ય પક બન વવ ન
પ્રય સો પ ય ની કેળવણી દ્વ ર ર્થઈ રહ્ય િે . જેન ભ ર્રૂપે પ્રવતવર્ષ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ દ્વ ર તેન
વવદ્ય ર્થીઓ, અધ્ય પકો, સેવકો દ્વ ર અનોખી રીતે ઉજવણી કરવ મ ાં આવે િે .
આ વરસે ર્ ધ
ાં ી દોઢસોમી જન્મજયાંતી અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન શત બ્દી પવષ વનવમિે ર ધ
ાં ેજા
ગ્ર મસેવ કેન્રની ગ્ર મજીવનય ત્ર વવદ્ય ર્થીઓ સ્વવશક્ષણન ઉદ્દે શર્થી ર્ મોમ ાં વવદ્ય ર્થીઓએ લોકસાંપકષ
કરી ર્ ધ
ાં ીવવચ ર અને બુવનય દી વશક્ષણ અને સમ જ સ ર્થેનો અનુબધ
ાં જાણવ - સમજવ ઉપર ત
ાં
સ મુરહક સાંસ ધનોનો િે વ ડ ની વ્યક્ક્તઓને મળતો લ ભ અને સ્વછિત , કન્ય કેળવણી, વ્યસનમુક્ક્ત,
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-

પય ષવરણ, બેટી બચ વો અંર્ે ક યષક્રમો કય ષ હત .
આ ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ અને અધ્ય પકશ્રીઓ કુલ મળીને ૨૮૦ ( બસ્સો એંસી ) ની સાંખ્ય
ત . ૨૨-૦૯-૨૦૧૯ ને રવવવ રર્થી ત . ૨૬-૦૯-૨૦૧૯ને ગુરુવ ર સુધી ભ વનર્ર અને બોટ દ
જજલ્લ ની બુવનય દી નઈ ત લીમની સાંસ્ર્થ ઓ અને આસપ સન ાં ર્ મડ ઓ
ાં મ ાં કરે લ.

૪.૨

ુ તા કાયયક્રમ :
અભભમખ
પ્રર્થમ સત્રમ ાં પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે અખભમુખત ક યષક્રમ ત . ૪ ર્થી ૬ જુલ ઈ ૨૦૧૯ દરમ્ય ન
ર ખવ મ ાં આવેલ. ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ, તેની વવસ્તરણ પ્રવ ૃવિ, િ ત્ર લય જીવન, યોર્-પ્રણ ય મ,
સ્વસ્ર્થ જીવન, વવદ્ય પીઠન ગ્ર મવશલ્પીઓ, બૌદ્ધદ્ધક રમતો, વ ૃક્ષ રોપણ, પરરસર પરરભ્રમણ વર્ેરે ક યષક્રમો
કરવ મ ાં આવેલ. સાંકુલન બધ જ સેવકો જોડ ય હત .

૪.૩

ઉદ્યોગ :
ગ્ર મસેવ સાંકુલ, ર ધ
ાં જા
ે ખ તે રકચન ર્ ડષ ન, અંબર કાંત ઈ અને વણ ટ, વમી કમ્પોઝ, વેસેખલન, કોલ્ડક્રીમ,
મીણબિી, બ ધ
ાં ણી બ ધ
ાં વ નુ ાં ક મ તર્થ બ રટક વપ્રન્ટ વર્ેરે ઉદ્યોર્ો ચલ વવ મ ાં આવેલ. આ ઉદ્યોર્ ક યષ સ ર્થે
વવદ્ય ર્થીઓ તર્થ શૈક્ષખણક સેવકો પણ જોડ ય િે .

૪.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો :
ત . ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ : ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ, સ દર ખ તે આયોજજત રમતોત્સવમ ાં ભ ર્ીદ રી.
ત . ૨૧-૦૬-૨૦૧૯ : વવશ્વયોર્ રદવસ વનવમિે દ ડ
ાં ીકૂચની ર્થીમ ઉપર યોર્ કય ષ, ૩૦ વવદ્ય ર્થીઓ
સહભ ર્ી ર્થય . મહ ત્મ માંરદર, ર્ ધ
ાં ીનર્ર.
તા. ૧૨-૦૭-૨૦૧૯ન રોજ બેટી બચ વો - બેટી પઢ વો ર્થીમ પર ર ધ
ાં ેજા ર્ મની ભ ર્ોળમ ાં શેરી
ન ટક દ્વ ર જાગૃવત ક યષક્રમ કરવ મ ાં આવેલ. ગ્ર મ સ્વછિત જાગૃવત ક યષક્રમ અંતર્ષત ર ધ
ાં ેજા ર્ મમ ાં
રે લી, સ્વછિત ન સાંદેશવ ળી વૉલ પેસ્ન્ટિંર્, પ ણી બચ વો અને વીજળી બચ વોન ાં સ ૂત્રલેખનનુ ાં
આયોજન કેમ્પસમ ,ાં િ ત્ર લયમ ાં કરવ મ ાં આવેલ.
ુ રી ૨૦૨૦ન રોજ ઉછચ વશક્ષણ વવભ ર્, ગુજર ત ર જ્ય ર્ ધ
તા. ૨૮ િેબ્રઆ
ાં ીનર્ર અને મહ દે વ
દે સ ઈ ગ્ર મસેવ સાંકુલ, ર ધ
ાં ેજાન ઉપક્રમે તર્થ બ -બ પુ દોઢસો અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ શત બ્દી
મહોત્સવ વનવમિે ‘િોરમતો િ ર્ણ’ શીર્ષક અંતર્ષત કવવ સાંમેલનનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ. આ
કવવ સાંમેલનમ ાં કવવયત્રી ઉર્ ઉપ ધ્ય ય, રક્ષ શુક્લ, ભરત જોશી ‘પ ર્થષ મહ બ હ’ુ , હરદ્વ ર ર્ોસ્વ મી,
ધ્વવનલ પ રે ખે કવવત દ્વ ર સવષધમષ સમભ વ અને કોમી એકત વવર્યની તેમજ ર્ ધ
ાં ીવવર્યક
રચન ઓનો પ ઠ અને ર્ ન કરે લ. સ ર્થે સ ર્થે અમ ર વવદ્ય ર્થીઓમ ાં ભરત રાં ખર્ય અને સાંર્ીત
મડ
ાં ણીએ પણ સ્વરખચત કવવત નો પ ઠ કરે લ.
સમગ્ર કવવ સાંમલ
ે નનુ ાં સાંચ લન અમ ર અધ્ય પક સાંજય મકવ ણ એ કયુું અને સૌ કવવઓ
તર્થ મહેમ નોનુ ાં સ્વ ર્ત સાંસ્ર્થ ન સાંયોજક ડૉ. ર જીવ પટેલ દ્વ ર કરવ મ ાં આવેલ. આ પ્રસાંર્ે સમ ૂહ
ભોજનનો ક યષક્રમ ર ખવ મ ાં આવેલ.

૪.૫.

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :
૧.

ત . ૧૯ર્થી ૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૧૯ દરમ્ય ન આંતર યુવનવવસિટી ખો-ખો સ્પધ ષમ ાં અવનત ભીલ, લિ
ર્ વાં વત અને ક જલ પવ રે અકોલ (મહ ર ષ્ર) ખ તે ભ ર્ લીધેલ.

૨.

ત . ૧ર્થી ૫ રડસેમ્બર, ૨૦૧૯ દરમ્ય ન આંતર યુવનવવસિટી ખો-ખો સ્પધ ષમ ાં સાંજય ર ઠવ એ ન દ
ાં ે ડ
(મહ ર ષ્ર) ખ તે ભ ર્ લીધેલ.

૩.

ત . ૧ર્થી ૫ રડસેમ્બર, ૨૦૧૯ દરમ્ય ન સ ૂરજજી ચૌહ ણે ગ્વ ખલયર ખ તે આંતર યુવનવવસિટી રક્રકેટ
સ્પધ ષમ ાં ભ ર્ લીધેલ.

૪.

ત . ૧૯ર્થી ૨૩ રડસેમ્બર, ૨૦૧૯ દરમ્ય ન હેમત
ાં સ બળે એ આંતર યુવનવવસિટી કબડ્ડી સ્પધ ષમ ાં કોટ
(ર જસ્ર્થ ન) ખ તે ભ ર્ લીધેલ.

૫.

ત . ૩૧ રડસેમ્બરર્થી ત . ૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ દરમ્ય ન સ ૂરજજી ચૌહ ણે ગ્વ ખલયર ખ તે આંતર
યુવનવવસિટી બરિીિેંક સ્પધ ષમ ાં ભ ર્ લીધેલ.
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૧. ફેકલ્ટીન ું નામ : ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા (વિનયન)
૨. વિભાગન ું નામ : ગુજરાતી
૩. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને
મિત્તમ યોગ્યતા

૧

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

૨

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

૩

ડૉ. સંજય મકિાણા
M.A., Ph.D.
સિપ્રાધ્યાપક

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

M.A.
સત્ર-૧

1. GUJ : 103 : ભાષાસાહિત્ય અને સંદભભસજ્જતા
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 : કૃ વતલક્ષી 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 : વ્યાકરણપહરચય અને લેખનકળા
2. CC-103 - હિન્દી : ભાષાવ્યિિાર
3. MJRGUJ-501 અિાભ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ (ગાંધીયુગ અને અનુગાંધીયુગ)
4. સત્ર -૩ બે ક્રેહડટ - સર્જનાત્મક લેખન (એમ.એ. અંગ્રેજી)
5. સત્ર -૫ બે ક્રેહડટ - નાટયકળા
6. MJRGUJ - 401 અિાભ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ (સુધારકયુગ અને પંહડતયુગ)
7. MJRGUJ - 601 અિાભ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ (આધુવનક યુગ અને
અનુઆધુવનક યુગ)
8. સત્ર-૪ બે ક્રે હડટ - ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય-પહરચય
9. સત્ર-૪ બે ક્રે હડટ - ગુજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન
M.PhiL, Ph.D. કોસસિકસ
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

મિત્તમ યોગ્યતા
૪

(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 – 505 ભાષાવિજ્ઞાન
5. MJRGUJ – 602 ગુજરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ
6. MJRGUJ – 604 સાહિત્યમીમાંસા
7. MJRGUJ – 403 નારીિાદી સાહિત્ય
8. MJRGUJ – 201 ગદ્યપહરચય
M.PhiL, Ph.D. કોસસિકસ

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
M.A., Ph.D.
મદદનીશ અધ્યાપક

૫

1. CC-102 – ગુજરાતી : વ્યાકરણપહરચય અને લેખનકળા
2. CC-103 - હિન્દી : ભાષાવ્યિિાર
3. MJRGUJ – 101 અિાભ ચીન ગુજરાતી પ્રકૃવત કવિતા (િૈકલ્પપક)
4. MJRGUJ – 301 મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
5. MJRGUJ – 201 સ્િરૂપ પહરચય : નિચલકા (િૈકલ્પપક)
6. MJRGUJ – 402 લોકસાહિત્ય-1 લોકકથા (િૈકલ્પપક)
7. બે ક્રેહડટ - સત્ર-4 સર્જનાત્મક લેખન
8. બે ક્રેહડટ - સત્ર-5 સર્જનાત્મક સાહિત્ય
9. બે ક્રેહડટ - સત્ર-4 નાટયકળા
1. MJRGUJ - 101 બ ૃિદ કાવ્યપહરચય
2. MJRGUJ - 303 સાહિત્યનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
3. MJRGUJ - 502 ભારતીય સાહિત્ય
4. MJRGUJ - 504 સાહિત્ત્યક િાદો
5. MJRGUJ - 202 સર્જક પહરચય : ઉમાશંકર જોશી
6. MJRGUJ - 402 સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્ય (િૈકલ્પપક)
7. MJRGUJ - 404 ભાષાવિજ્ઞાન
8. MJRGUJ - 603 અનુિાદ : વસદ્ધાંત અને વિવનયોગ
M.PhiL, Ph.D. કોસસિકસ

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

૬

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ
M.A., Ph.D.
મદદનીશ અધ્યાપક

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની િાવષિક પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

: બી.એ.- ૩૭

એમ.એ.- ૩૭

: બી.એ.- ૩૭

એમ.એ.- ૩૫

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય
/ અન
હરઝિસ

EWS

કલ

-

૩૭

1

B.A. સત્ર-૧

૧૯

૧૮

૩૭

૦૨

૨૪

૧૧

--

--

2

B.A. સત્ર-૩

૯

૧૧

૨૦

૧

૧૧

૬

-

૨

3

B.A. સત્ર-૫

૨

૧

૦૩

૧

૧

૧

-

-

-

૦૩

4

M.A. સત્ર-૧

૧૪

૨૧

૩૫

--

૨૭

૦૭

--

૦૧

-

૩૫

સત્ર-૩

૦૯

૨૩

૩૨

૦૧

૨૭

04

--

--

-

૩૨

૨૦

5

M.Phil.

૦૧

-

૦૧

-

-

-

-

૦૧

-

૦૧

6

Ph.D.

૧૦

૦૪

૧૪

૦૨

૦૧

૦૪

-

૦૬

૦૧

૧૪
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૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી / વનયતકાલીન અધ્યાપકો / વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર ---વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞો
૧

ડૉ. અમ ૃત ગંગર

'હફપમકલા' વિષય પર ત્રણ હદિસની કાયભશાળા

૧૯-૦૮-૨૦૧૯થી ૨૧-૦૮-૨૦૧૯

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

સ્ર્થળ

૧

ઈવશતા દિે

'દ્રૌપદી' આધાહરત ભારતીય નિલકથા

૧૨-૦૭-૨૦૧૯

પહરસંિાદખંડ, અમદાિાદ

૨

પ ૂજા તત્સત

સાહિત્ય પદાથભ

૦૮-૦૮-૨૦૧૯

પહરસંિાદખંડ, અમદાિાદ

૩

પ્રા. અભય દોશી

રામાયણની વિવિધ પરં પરાઓ

૧૨-૦૯-૨૦૧૯

પહરસંિાદખંડ, અમદાિાદ

(મુબઈ
ં
યુવન.)
૪

શ્રી ગજેધરભાઈ શાિ

સાહિત્ય અને સમાજ

૧૭-૧૦-૨૦૧૯

પહરસંિાદખંડ, અમદાિાદ

૫

ડૉ. મિેન્દ્રવસિંિ પરમાર

સાહિત્ય સર્જન પ્રહક્રયા

૦૬-૧૨-૨૦૧૯

પહરસંિાદખંડ,અમદાિાદ

૬

ડૉ. સોનલ મોદી

અનુિાદની સમસ્યાઓ

૨૩-૦૧-૨૦૨૦

ગુજરાતીનો િગભખડં ,
અમદાિાદ

૭

ડૉ. ઋવષકેશ રાિલ

સંશોધનની સમસ્યાઓ

૨૭-૦૧-૨૦૨૦

સત્રાંત પરીક્ષાખંડ,
અમદાિાદ

૮

ડૉ. યોગેન્દ્ર પારે ખ

ઉમાશંકર જન્મ જયંતી

૨૨-૦૭-૨૦૧૯

સાદરા

૯

ડૉ. અજય રાિલ

કાકાસાિેબ કાલેલકર

૦૨-૧૨-૨૦૧૯

સાદરા

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

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ

૧

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વ્યાખ્યાનમાળા

૨

,,

વિદ્યાવિસ્તાર
વ્યાખ્યાનમાળા

૩

,,

વ્યાખ્યાન

૪

,,

૫

,,

નમભદ જયંતી
વ્યાખ્યાન
હિન્દી પ્રચાર સભા

૬

,,

રાષ્ટ્રીય સેવમનાર

૭

,,

વ્યાખ્યાન

વિષય

ગાંધીજી અને સ્ત્રી
સશક્તતકરણ
'આગન્તુક' નિલકથા
૧. ભાષાસજ્જતા
૨. મધ્યકાલીન
ગુજરાતી કવિઓ
િીરરસના કવિ નમભદ
ગુજરાતી સાહિત્ય મેં
માનિ મ ૂપયબોધ
ग ांधी दृष्टि और
पर् व
ा रण
સુદરમની
ં
કવિતા
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આયોજક સુંસ્ર્થા

તારીખ

'સમન્િય' ગુજરાત અને
સિભ વિદ્યાલય, કડી
આર્ટભ સ અને કૉમસભ કૉલેજ,
વિરમગામ અને
ગુજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ
વિદ્યામંહદર, પાલનપુર

૨૬-૦૪-૨૦૧૯

િીર નમભદ દચક્ષણ ગુજરાત
યુવન., સુરત
શાંવતવનકેતન, હિન્દી
પ્રચાર સભા, શાંવતવનકેતન
स हित्र् अक दमी, हदल्िी

૨૩-૦૮-૨૦૧૯

શારદા વિદ્યામંહદર,
અમદાિાદ

૩૦-૧૧-૨૦૧૯

૧૩-૦૮-૨૦૧૯
૨૦-૦૯-૨૦૧૯

૬-૭ સપ્ટે મ્બર,
૨૦૧૯
૦૨-૧૦-૨૦૧૯

ક્રમ

૮

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ

વિષય

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વ્યાખ્યાનમાળા

૯

,,

રાષ્ટ્રીય પહરસંિાદ

૧૦

ડૉ.સંજય મકિાણા

૧૧

,,

તાલીમ કાયભક્રમ
ભાષા અચભમુખતા
વિદ્યાવિસ્તાર
વ્યાખ્યાનમાળા

અનુસ્િાર : કયાં અને
ક્યારે ?
સુદરમનાં
ં
કાવ્યો

૧૨

,,

પહરશીલન

સરસ્િતીચંદ્ર કૃવતચચાભ

૧૩

,,

સાહિત્યમાં ગાંધી

૧૪

પ્રા. બળદે િ મોરી

૧૫

ડૉ. કનુ િસાિા

એન.એસ.એસ.
વશચબર
ગુજરાતીનો
અધ્યાપક સંઘ
અવધિેશન
એન. એસ. એસ.
પ્રોગ્રામ ઑહફસર
તાલીમ

૧૬

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

વ્યાખ્યાન

સાહિત્ય અને
જીિનઘડતર
સાંપ્રત નારીિાદી
સાહિત્ય

‘મોજમાં રે વ ુ ં રે ’ કૃવત
આસ્િાદ
એન.એસ.એસ.ની
વનયવમત પ્રવ ૃવિઓ અને
ખાસ વશચબરની
પ્રવ ૃવિઓ
સૌમ્ય જોશી કૃત
િેલકમ ત્જિંદગી

આયોજક સુંસ્ર્થા

તારીખ

કે.જી. ચૌિાણ કન્યાશાળા,
જૂનાગઢ
સાહિત્ય અકાદમી, હદપિી
અને વત્રપુરા યુવનિવસિટી,
વત્રપુરા
વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય,
ગ ૂ.વિ., અમદાિાદ
SLU કૉલેજ, અમદાિાદ
અને ગુજરાતીનો
અધ્યાપક સંઘ
ગુજરાતી વિભાગ,
ભાિનગર યુવનિવસિટી
S.D. આર્ટભ સ કૉલેજ,
માણસા
ગુજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ

૧૫-૦૨-૨૦૨૦

ઇ.ટી.આઈ. ભારત સરકાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા

૦૨-૦૨-૨૦૨૦

ગુજરાતી વિભાગ,
ભાિનગર યુવનિવસિટી,
ભાિનગર

૦૫-૦૯-૨૦૧૯

૦૮-૦૩-૨૦૨૦
૧૨-૦૭-૨૦૧૯
૦૭-૦૯-૨૦૧૯
૧૦-૦૧-૨૦૨૦
૨૦-૦૧-૨૦૨૦
૨૨-૦૨-૨૦૨૦

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલ વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય / રાષ્રીય /
પ્રાદે વશક કક્ષા

૧

ડૉ .ઉષા ઉપાધ્યાય

આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા

૨

,,

રાષ્ટ્રીય કક્ષા

શાક્ન્તવનકેતન હિન્દી પ્રચાર સભા દ્વારા ‘ભાષા-ભારતી’ સન્માન

૩

,,

પ્રાદે વશક કક્ષા

અક્સ્મતા નારી સશક્તતકરણ સન્માન

પ્રાદે વશક કક્ષા

ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી પ્રથમ પાહરતોવષક

૪

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ

પ્રાપ્ત કરે લી ઉપલબ્ધિ
ફોટભ બેન્ડ કાઉન્ટી ટેતસાસ દ્વારા શૈક્ષચણક પ્રદાન માટે સન્માન

૫

,,

પ્રાદે વશક કક્ષા

ચં.ચી. મિેતા એિૉડભ

૬

,,

પ્રાદે વશક કક્ષા

ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદ દ્વારા નાટક માટે પાહરતોવષક

૯. વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

૨

ડૉ. સંજય મકિાણા

૩

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

૧.પીય ૂષ ચાિડા ૨. વનલેશ િસાિા ૩. સ્નેિલતા ગાવમત ૪. બળદે િ મોરી
૫. હકરીટ વત્રિેદી ૬. ધરમવસિંગ િસાિા
૧. હિતેષ મોદી ૨. ઉમેશ દિે ૩. પારસ ઓગચણયા ૪. વનલાબા ઝાલા
૫. ભીખાભાઈ દે સાઈ ૬. અપપા કુિાહડયા
૧. મુકેશ ડુગ
ં રીયાભીલ ૨. શવમિલા પરાચલયા ૩. અવનલ તાવિયાડ
૪. મોહિત ચાિડા ૫. રીંકુ દરજી
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સુંખ્યા
૦૬
૦૬
૦૫

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

૪

ડૉ. કનુ િસાિા

૧
૨
૩

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
ડૉ. સંજય મકિાણા
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

૧

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

૨

પ્રા. મિેશ જાદિ

૧. હિના કુરકુહટયા ૨. કપપેશ સોલંકી ૩. જયદીપ ચાિડા ૪. વિષ્ટ્ણ ુ પરમાર
એમ.હફલ કક્ષાએ
હકરીટ મેડા
નીવતન ઢાઢોદરા
૧.જમનાબિેન ચોયાભ ૨.ભરત દે દાદહરયા ૩. િહર ગાંવિત
એમ.એ. કક્ષાએ
૧. અપપા તેલાિીયા ૨.અવશ્વના ગાંગોડા ૩.કપપના િસાિા ૪. હક્રષ્ટ્ના ઠાકોર
૫. વત્રશલા ૬. દીવપકા ચૌધરી ૭. હદલીપ જોગલ ૮. નીતા ગાંવિત ૯. નીતેશ
ગાવમત ૧૦. પારૂલ ગાવમત ૧૧. યશિંત રાઠોડ ૧૨. સંગીતા ગાવમત
૧૩. સેજલ સુિર ૧૪. િષભદ ગાવમત ૧૫. હિના િળિી ૧૬. િેતલ ચૌિાણ
૧. આનંદી ગિળી ૨. ઉદય ભોયે ૩. કુંજલતા ચૌધરી ૪. ગીતા િહરજન
૫. જીતેન્દ્ર િસાિા, ૬. તારા ગાવિત ૭. ભાવિકા િસાિા ૮. મંજુલા ઠાકરે
૯. મેહલ
ુ િસાિા ૧૦. રં જના િસાિા ૧૧. રાવધકા િસાિા ૧૨. િષાભ િસાિા
૧૩. િસની અમલીયાર ૧૪. વિજીતા િસાિા ૧૫. વિરે ન્દ્ર ગાંવિત
૧૬. વિશ્વાસ િસાિા

સુંખ્યા
૦૪
૦૧
૦૧
૦૩
૧૬

૧૬

૧૦. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કરે લ કાયસક્રમ (Collaboretions) : NIL
૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ નિાું જોિાણ (Linkages) : NIL
૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૯ ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : NIL
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) : NIL
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ / અન્ય સેિાઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ

આપેલી ટે ક્ક્નકલ સેિાઓ / અન્ય સેિાઓ

1

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

2

,,

૩૦ જૂન ૨૦૧૯ સુધી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય સવમવતના સભ્ય

3

,,

૩૦ જૂન ૨૦૧૯ સુધી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રકાશન સવમવતના સભ્ય

4

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

૩૦ જૂન ૨૦૧૯ સુધી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વિદ્યાથી ઉત્કષભ અને છાત્રાલય સવમવતના

૩૦-૦૯-૨૦૧૯થી ૦૧-૧૦-૨૦૧૯ િાઈસ ચાન્સેલર કૉન્ફરન્સમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સવમવતમાં

સભ્ય
5

,,

૩૦ જૂન ૨૦૧૯ સુધી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ઓબીસી સલાિકાર સવમવતના સભ્ય

6

,,

૧-૭-૨૦૧૯થી ૨૦૨૧ સુધી

ઉચ્ચવશક્ષણ પ્લાવનિંગ અને મોવનટરીંગ સવમવતના સભ્ય

7

,,

૮-૧-૨૦૨૦થી ૧૬-૧-૨૦૨૦

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલના કાયભકારી સંયોજક તરીકે

8

,,

૨-૧૦-૨૦૧૯

હદપિી ખાતે લપલેશ્વરી દે િી સ્િાધ્યાયપીઠ પ્રપોઝલ પ્રેઝન્ટે શન
માટે

૧૨.૩ સામાજજક ક્ષેત્રે / ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ સિાય) : NIL

૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૯ ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) ect.) : NIL
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૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ ગ્રામજીિન યાત્રા :
ટકિી

તારીખ

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

ગામનાું નામ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

૧૭ (અમદાિાદ)

રૂપાલ, સોનીપુર, િાસચણયા, ગોલથરા, ચાંદીસણા
તા. ત્જ. ગાંધીનગર

પ્રા. મિેશ જાદિ

૧૭ (અમદાિાદ)

જામળા, િાગોસણા, ધેધ,ુ ં પરબતપુરા, બોરુ
તા. કલોલ, ત્જ. ગાંધીનગર

હકરીટ મેડા
(એમ.હફલ.) વિદ્યાથી

૧૭ (અમદાિાદ)

સોજા, મચણનગર, શોભાસણ, ગોહિલપુરા, િેડા
તા. કલોલ, ત્જ. ગાંધીનગર

નીલેશ િસાિા
(પીએચ.ડી.વિદ્યાથી)

૧૬ (અમદાિાદ)

નુંબર
૧

તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૯
થી
તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૯
દરમ્યાન

૨
3
૪
૧૪
૧૫
૫

તા.૨૨-૦૯-૨૦૧૯ ડૉ. સંજય મકિાણા
થી
તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯
પ્રા. બળદે િ મોરી
દરમ્યાન

૧૫ (રાંધેજા)

તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૯ ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
થી
તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૯

૧૬ (સાદરા)

સરઢિ, ધમાસણા, નારદીપુર, આદરજ, નિાગામ
તા. ત્જ. ગાંધીનગર
મોટા ગોપનાથ, ઝાંઝમેર, રે ચલયા, રાજપરા
તા.તળાજા, ત્જ.ભાિનગર

૧૫ (રાંધેજા)

િાતળ, કોચળયાક, ભડમાણ ,િાથબબંગલો,
ખડસચલયા, તા. તળાજા, ત્જ.ભાિનગર
ખેરિાડા, ભટિાડા, જુ નાઈ, આમલદી, અજિાર
તા. સોનગઢ, ત્જ. તાપી

૧૪.૨ અચભમખતા કાયસક્રમ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ

કાયસક્રમ/ વિષય

સ્ર્થળ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

૧

પ્રા. મિેશ જાદિ

૮-૯-૧૦ જુ લાઈ
૨૦૧૯

અચભમુખતા વશચબર
ર્ુકડી-3 માગભદશભક

મ.દે . સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ

૭૦

૨

ડૉ. કનુ િસાિા

૮ જુ લાઈ ૨૦૧૯

એકાદશ વ્રત

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

૩૬

૩

ડૉ. ધ્િવનલ
પારે ખ

૮ જુ લાઈ ૨૦૧૯

વિષયવશક્ષણ સાથે
જીિનવશક્ષણ

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

૩૬

૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

M.A. સત્ર-1

અંબર ઉદ્યોગ

૩૫

ઉદ્યોગ વશક્ષક

M.A. સત્ર-2

ચચત્રકામ

૩૮

M.A. સત્ર-3

ચચત્રકામ

૩૮

M.A. સત્ર-4

--

--

B.A. સત્ર-1

સાબુ, મીણબિી

૩૬

B.A. સત્ર-2

અંબર, કાંતણ

૩૬

B.A. સત્ર-3

ડબચલિંગ, કાંતણ

૨૦

B.A. સત્ર-4

આસન, સ ૂતર, કલર

૧૬

B.A. સત્ર-5

આસન, િણાટ, િાઉસિાયહરિંગ

૦૩

B.A. સત્ર-6

પગલુછચણયા, હફનાઈલ

૦૨
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ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય
--

હિિંમતભાઈ િાચણયા

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
ક્રમ

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય /
રાષ્રીય / પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૧

રમતોત્સિ (એમ.એ.)

સ્થાવનક

૧૨-૦૧-૨૦૨૦ મ. દે . સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ

૨૫

૨

રમતોત્સિ (એમ.એ.)

પ્રાદે વશક

૨૫-૦૧-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
સાદરા

૦૬

૩

રાષ્ટ્રીય સાંસ્કૃ વતક કાયભક્રમ (એમ.એ.)

રાષ્ટ્રીય

૨૮-૦૧-૨૦૨૦
થી
૦૫-૦૨-૨૦૨૦

ભુિનેશ્વર ખાતે

૦૬

૪

ગાંધીવનિાભ ણ હદને રેં હટયા કાંતણ
(એમ.એ.)

સ્થાવનક

૩૦-૦૧-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૭૫

૫

રમતોત્સિ (બી.એ.)

સ્થાવનક

૦૨-૦૧-૨૦૨૦

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ

૦૮

૬

પહરિાર મેળો, સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ
(એમ.એ.)

સ્થાવનક

૨૨-૦૨-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૦૬

૭

વિદ્યાથી અભ્યાસ વશચબર, જૂનાગઢ
(એમ.એ.)

પ્રાદે વશક

૩-૪-૫ માચભ,
૨૦૨૦

ગુ. સા. અકાદમી,
ગાંધીનગર

૧૧

૮

રમતોત્સિ (બી.એ.)

પ્રાદે વશક

૨૫-૦૧-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
સાદરા

૦૪

૯

વિરાસત વ્યિસ્થાપન અને સમ ૂિ
માધ્યમો (એમ.એ.)

પ્રાદે વશક

૨૫-૦૨-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૨-૨૦૨૦

િીરક મિોત્સિ, ગ ૂ.
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૪

૧૪.૫ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
ક્રમ

તારીખ

કાયસક્રમ

આયોજક

સ્ર્થળ

જોિાયેલ
અધ્યાપક

વિદ્યાર્થી
સુંખ્યા

૧.

૨૭-૦૮-૨૦૧૯ એન.એસ.એસ. વશચબર અંગે
એકહદિસીય તાલીમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના
સંયોજક

િીરક મિોત્સિ િોલ,
અમદાિાદ

પ્રા. મિેશ જાદિ

૩૫

૨.

૧૩-૧૧-૨૦૧૯ એન.એસ.એસ. વશચબર અંગે
પ્રોગ્રામ ઑહફસરો સાથે
મીહટિંગ

સંયોજકશ્રી
કમલેશભાઈ પટે લ

પહરસંિાદખંડ, મ.દે .સમાજસેિા
સંકુલ, અમદાિાદ

પ્રા.મિેશ જાદિ

--

૩.

૦૬-૦૧-૨૦૨૦ એન.એસ.એસ. વશચબર
થી
૧૨-૦૧-૨૦૨૦

ગુજરાતી અને હિન્દી
વિભાગ, અમદાિાદ

જામળા, તા. ત્જ. ગાંધીનગર

પ્રા.મિેશ જાદિ
ડૉ.ગેલજીભાઈ
ભાહટયા

૪૯

૪

૧૪-૦૨-૨૦૨૦ એન.એસ.એસ. સલાિકાર
સવમવતની બેઠક

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના
સંયોજક

પહરસંિાદ ખંડ, મ. દે .
સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ

પ્રા. મિેશ જાદિ

--

૫

૨૧-૦૬-૨૦૧૯ વિશ્વયોગ હદિસ ઉજિણી

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૯

૬

૨૬-૨૭ જૂન,
૨૦૧૯

એન.એસ.એસ. અચભમુખતા
વશચબર

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૩૬

૭

૬-૭-૮-૯
ઑગસ્ટ,
૨૦૧૯

હિરોશીમા હદિસની ઉજિણી

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૯
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ક્રમ

તારીખ

કાયસક્રમ

આયોજક

સ્ર્થળ

જોિાયેલ
અધ્યાપક

વિદ્યાર્થી
સુંખ્યા

૮

૩૦-૦૭-૨૦૧૯ વ્યસનમુક્તત કાયભક્રમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૯

૧૪-૦૧-૨૦૨૦ સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૧૨

૧૦

૨૮-૦૬-૨૦૧૯ કે મ્પસ સફાઈ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૯

૧૧

૧૩-૧૦-૨૦૧૯ ગ્રામસફાઈ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૧૨

૦૮-૦૭-૨૦૧૯ સિભરોગ-વનદાન કે મ્પ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૯

૧૩

૧૩-૧૦-૨૦૧૯ હડઝાસ્ટરની તાલીમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૧૦

૧૪

૦૨-૧૦-૨૦૧૯ ગાંધીસપ્તાિ
થી
૦૮-૧૦-૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૦૨

૧૫

૦૭-૧૨-૨૦૧૯ એન.એસ.એસ. વશચબર
થી
૧૩-૧૨-૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

મુ. િાલીસા તા. દિેગામ
ત્જ. ગાંધીનગર

ડૉ. કનુ િસાિા
ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ

૫૬

૧૬

૦૨-૧૦-૨૦૧૯ ગાંધીવિચાર પરીક્ષા પ્રચારપ્રસાર

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૩૬

૧૭

૦૭-૭-૨૧૯

િીજળી, પાણી બચત અંગે
જાગ ૃવતના કાયભક્રમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

ડૉ. કનુ િસાિા

૩૬

પ્રાથવમક સારિાર તાલીમ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૧૬

૧૯

૦૩-૦૮-૨૦૧૯ આરોગ્ય જાગ ૃવત અચભયાન

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૨૦

૧૦-૦૮-૨૦૧૯ નેશનલ મુિમેંટ ફ્રંટ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૨૧

૨૯-૦૮-૨૦૧૯ હફટ ઇન્ન્ડયા મુિમેંટ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૨૨

૨૦-૧૧-૨૦૧૯ રે ડ હરચબન કપબ

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૨૩

૨૬-૧૨-૨૦૧૯ મેંટલ િેપથ જાગ ૃવત કાયભક્રમ
અને
૦૬-૦૧-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

ડૉ. કનુ િસાિા

૫૬

૧૮

૧૩-૩-૨૧૯
થી
૧૫-૩-૨૧૯

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

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
પરીક્ષાઓની માહિતી :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

JRF / NET

TAT-1

TAT-2

TET-1
-

TET-2
-

SET

TAT-1

TAT-2

2

િહરભાઈ પ્રભુભાઈ ગાંવિત

-

NET

TAT-1

TAT-2

3

ધરમસીંગ સેનીયાભાઈ િસાિા

-

NET -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

જયદીપ અરજણભાઈ ચાિડા

-

NET --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

જમનાબેન ચોયાભ

-

-

TAT-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

યોગીતા રણછોડભાઈ ગોહિલ

-

-

TAT-1

-

7

હિના સુરેશભાઈ કુ રકુ હટયા

-

-

TAT-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

કુ ંજલતા જયંવતલાલ ચૌધરી

-

-

TAT-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

છાયાબેન વશિરામભાઈ ભોયે

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-

-

-

-

-

-

-

10

પુષ્ટ્પાબેન ગીરીશભાઈ સુમેરા

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-
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TET-2

-

-

-

-

GSET

NET

-

-

PSSC

JRF

-

-

CAT

હકરીટ હિમસીંગભાઈ મેડા

TET-2

-

GATE

1

-

-

SLET

-

-

-

-

-

-

-

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

JRF / NET

TAT-1

TAT-2

TET-1

TET-2

11

પ્રવિણવસિંિ મુકુલભાઈ ડામોર

-

-

TAT-1

TAT-2

-

12

વપ્રન્કલબેન મુકેશભાઈ ચૌધરી

-

-

TAT-1

TAT-2

-

13

સંગીતાબેન ચચન્તુભાઈ કામડી

-

-

TAT-1

14

સ ૃન્ષ્ટ્ટ જ્યંવતભાઈ રાઠોડ

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-

15

સ્નેિલકુ માર ચીમનભાઈ પટેલ

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-

16

દવશિત લપલુભાઈ ગામીત

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-

17

પ્રીવતબેન તુલસીભાઈ ચૌધરી

-

-

TAT-1

TAT-2

-

-

18

વિજય વશિરામભાઈ ગિળી

-

-

-

-

-

-

19

કલાિતી રાયસીંગભાઈ િસાિા

-

-

-

TAT-2

-

-

૧૫

૧૧

કલ

૦૧

૦૪

SET

SLET

GATE

CAT

PSSC

GSET

-

--

૦૨

SLET
SLET
SET
૦૧

૦૨

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

તારીખ

કક્ષા

કાયસક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વસદ્ધિ

૧

૨૮-૮-૨૦૧૯ પ્રાદે વશક

બા-બાપ ૂ ૧૫૦ અંતગભત ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ અને અવધક્ષક નશાબંધી
અને આબકારી, અમદાિાદ
ત્જપલાનો સંયતુ ત ઉપક્રમે યોજાયેલ
િતત ૃત્િ સ્પધાભ

કપયાણ રામાભાઈ દે સાઈ
એમ.એ. (સત્ર-૧)

દ્વદ્વવતય ક્રમે વિજેતા

૨

૨૫-૧-૨૦૨૦ પ્રાદે વશક

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
રમતોત્સિ-2020

નીતેશકુ માર વિનોદભાઈ
ગાવમત

૨૦૦ મી.દોડમાં
બીજો

રીનાબિેન રમેશભાઈ હદિા

૨૦૦મી. દોડમાં બીજો

હફલીપ્સ સીતારામભાઈ ડબક્યા

૪૦૦મી.દોડમાં બીજો

૧૪.૯ વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
જાવત

વશષ્યવ ૃવત્તની રકમ

અપપાબિેન મનુભાઈ તેલાિીયા

OBC

5000/-

11801032

િેતલબિેન ચંદુભાઈ ચૌિાણ

OBC

5000/-

3

11801007

હક્રષ્ટ્ના બળદે િભાઈ ઠાકોર

OBC

5000/-

4

11801013

હદલીપભાઈ કાનાભાઈ જોગલ

OBC

5000/-

જાવત

વશષ્યવ ૃવત્તની રકમ

ક્રમ

રજજ.નુંબર

1

11801001

2

વિદ્યાર્થીન ું નામ

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

રજજ.નુંબર

વિદ્યાર્થીન ું નામ

1

11801002

અવશ્વનાબિેન જગદીશભાઈ ગાંગોડા

ST

24000/-

2

11801003

આનંદીબિેન શાંતારામભાઈ ગિળી

ST

24000/-

3

11801004

ઉદયભાઈ શામજીભાઈ ભોયે

ST

24000/-

4

11801005

કપપનાબિેન જાતરભાઈ િસાિા

ST

24000/-

5

11801006

કુ ંજલતાકુ મારી જયંવતલાલ ચૌધરી

ST

24000/-

6

11801008

ગીતાબિેન મનજીભાઈ િહરજન

SC

20000/-

7

11801009

જીતેન્દ્રભાઈ વિનુભાઈ િસાિા

ST

24000/-
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ક્રમ

રજજ.નુંબર

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વશષ્યવ ૃવત્તની રકમ

જાવત

8

11801010

તારાબિેન દે િરામભાઈ ગાવિત

ST

24000/-

9

11801011

વત્રશલાકુ મારી છીતુભાઈ ગાવમત

ST

24000/-

10

11801012

હદવપકાબિેન જાનુભાઈ ચૌધરી

ST

24000/-

11

11801014

વનતાબિેન હકશનભાઈ ગાંવિત

ST

24000/-

12

11801015

નીતેશકુ માર વિનોદભાઈ ગાવમત

ST

24000/-

13

11801016

પારૂલબિેન જેઠાભાઈ ગાવમત

ST

24000/-

14

11801017

ભાવિકાબિેન સુદરભાઈ
ં
િસાિા

ST

24000/-

15

11801018

મંજુલાબિેન ઈતારામભાઈ ઠાકરે

ST

24000/-

16

11801019

મેહલ
ુ કુ માર પ્રતાપભાઈ િસાિા

ST

24000/-

17

11801020

યશિંતકુ માર મિેશભાઈ રાઠોડ

ST

24000/-

18

11801021

રં જનાબિેન આવશષભાઈ િસાિા

ST

24000/-

19

11801022

રાવધકાબિેન ભરતભાઈ િસાિા

ST

24000/-

20

11801023

િષાભ બિેન અભેવસિંગભાઈ િસાિા

ST

24000/-

21

11801024

િસનીબિેન મનીયાભાઈ અમલીયાર

ST

24000/-

22

11801025

વિજીતાબિેન રાયવસિંગ િસાિા

ST

24000/-

23

11801026

વિરે ન્દ્રભાઈ ઝીણાભાઈ ગાંવિત

ST

24000/-

24

11801027

વિશ્વાસભાઈ રવસકભાઈ િસાિા

ST

24000/-

25

11801028

સંગીતાબિેન વશિાભાઈ ગાવમત

ST

24000/-

26

11801029

સેજલબિેન વતલકભાઈ સુિર

ST

24000/-

27

11801030

િષભદકુ માર કમલેશભાઈ ગાવમત

ST

24000/-

28

11801031

હિનાબિેન લાછુભાઈ િળિી

ST

24000/-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

No

Student Name

Name of Research

Duration of

fellowship

fellowship

Funding agency

1

NILESHBHAI LAKHABHAI VASAVA

SRF

4.5 YEAR

UGC

2

BHIKHABHAI VAGHABHAI DESAI

JRF

4.5 YEAR

UGC

3

JAMANABEN CHORYA

National

4.5 YEAR

UGC

Total

03

૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (ON Campus Placement) વિિરણ :
૧૫.૨ પહરસર બિાર વનયક્ક્ત (OF Campus Placement) વિિરણ : Nil

58

03

૧૫.૩ વિભાગમાું ર્થયેલ કાયસક્રમો :
ક્રમ

તારીખ

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમના અધ્યક્ષ

કાયસક્રમન ું સુંિાલન

આભારદશસન

વિદ્યાર્થી
સુંખ્યા

૧.

૧૧-૦૭-૨૦૧૯
પ્રથમ િષભમાં પ્રિેશ પામેલ
(એમ.એ.) અમદાિાદ વિદ્યાથીઓ સ્િાગત કાયભક્રમ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

સત્ર-3 ના
વિદ્યાથીઓ દ્વારા

પ્રા.મિેશ જાદિ

૬૮

૨

૧૨-૦૭-૨૦૧૯
પ્રથમ િષભમાં પ્રિેશ પામેલ
(એમ.એ.) અમદાિાદ
વિદ્યાથીઓ માટે એક હદિસીય કાંતણ તાલીમ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રા. મિેશ જાદિ

--

૩૫

૩

૨૨-૦૭-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

જોડણી સ્પધાભ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

M. Phil., Ph.D.ના
વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વનલેશ િસાિા

૭૦

૪.

૨૪-૦૭-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

કવિશ્રી ઉમાશંકર જોશી
જન્મજયંતી

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રા.મિેશ જાદિ

૭૫

૫.

૦૫-૦૮-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

જોડણી સ્પધાભ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

M.Phil., Ph.D.ના
વિદ્યાથીઓ દ્વારા

હકરીટ મેડા

૭૦

૬.

૦૭-૦૮-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

વિશ્વ આહદિાસી હદનની
ઉજિણી

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

--

૭૫

૭.

૨૮-૦૮-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

કવિશ્રી ઝિેરચંદ મેઘાણી
જન્મજયંતી

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રા. મિેશ જાદિ

૭૫

૮.

૧૧-૦૯-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

વશક્ષકહદનની ઉજિણી

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

પ્રા. મિેશ જાદિ

૭૫

૯.

૧૨-૦૯-૨૦૧૯
(એમ.એ.) અમદાિાદ

વિચારસભા

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

પ્રા. મિેશ જાદિ

૭૫

૧૦

૧૯-૧૨-૨૦૧૯
(એમ.એ.)અમદાિાદ

પ્રશ્નોિરી સ્પધાભ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

પ્રા. મિેશ જાદિ

૭૦

૧૧

૨૧-૦૨-૨૦૨૦
(એમ.એ.) અમદાિાદ

વિશ્વ માત ૃભાષા હદનની
ઉજિણી

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

પ્રા. મિેશ જાદિ

૭૫

૧૨

૨૧-૦૨-૨૦૨૦
(એમ.એ.) અમદાિાદ

જોડણી સ્પધાભ

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

M.Phil., Ph.D.ના
વિદ્યાથીઓ દ્વારા

ભીખાભાઈ દે સાઈ

૭૫

૧૩

૦૬-૦૯-૨૦૧૯
(સાદરા)

શૈક્ષચણક પ્રિાસ

અમદાિાદ ખાતે

અધ્યાપકો

-

૫૬

૧૪

૦૨-૧૦-૨૦૧૯
(સાદરા)

ગાંધીિંદના

ગાંધીનગર ખાતે

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

-

૨૦

૧૫

૨૨-૦૮-૨૦૧૯
(સાદરા)

સિજ સાહિત્ય િતુળ
ભ દ્વારા
કૃવતઆસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯

૧૬

૧૨-૦૯-૨૦૧૯
(સાદરા)

સિજ સાહિત્ય િતુળ
ભ દ્વારા
કૃવતઆસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯

૧૭

૦૩-૧૦-૨૦૧૯
(સાદરા)

સિજ સાહિત્ય િતુળ
ભ દ્વારા
કૃવતઆસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯

૧૮

૦૫-૧૨-૨૦૧૯
(સાદરા)

સિજ સાહિત્ય િતુળ
ભ દ્વારા
કૃવતઆસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯

૧૯

૦૯-૦૧-૨૦૨૦
(સાદરા)

સિજ સાહિત્ય િતુળ
ભ દ્વારા
કૃવતઆસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯

૨૦

6-2-2019
(સાદરા)

ૂભ દ્વારા
સિજ સાહિત્ય િતળ
કૃવત આસ્િાદ

અધ્યાપકો

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

વિદ્યાથીઓ દ્વારા

૫૯
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: ભાષાઓ

૨.

વિભાગન ું નામ

: હિિંદી વિભાગ (સ્નાતકોતર ભાષાસાહિત્ય વિભાગ), મ.દે ., અમદાિાદ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ,
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ,
એમ.એ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી., અનુિાદ
હડપ્લોમા

૨.

પ્રો. જશિંતભાઈ ડી. પંડયા,
પ્રોફેસર અને ડીન, ભાષાઓ,

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
M.A. Sem-1 : HIN-10, EC-101
M.A. Sem-2 : HIN-204, EC-201
M.A. Sem-3 : HIN-303, EC-301
M.A. Sem-3 : HIN-403, EC-401
PGTH- Sem : 1-101,102,103,104
PGTH- Sem : 2-201,202,203,204,205
PGFH-Sem : 1-101,102,103,104
PGFH-Sem : 2-201,202,203,204,205
Two Credit Interdisciplinary Course :
1. Rajbhasha
2. Translation
M.A. Sem-1 : HIN-101 (Half) 102, 103(Half) EC-102
M.A. Sem-2 : HIN-201 (Half), 202, 203 (Half) EC-202
M.A. Sem-3 : HIN-301(Half),302,304(Half), EC-302
M.A. Sem-3 : HIN-401(Half),402, 404(Half),EC-402

એમ.એ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી.
૩.

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા
સિાયક પ્રોફેસર (મ. દે ., રાંધજા
ે થી બે
સત્ર માટે આમંવત્રત),
એમ.એ., એમ.હફલ., પીએચ.ડી.

૪.

ડૉ. ગાયત્રીદિ મેિતા,
એસોવસએટ પ્રોફેસર

M.A. Sem-1 : HIN-101 (Half),103(Half)
M.A. Sem-2 : HIN-201 (Half), 203 (Half)
M.A. Sem-3 : HIN-301(Half),304(Half),
M.A. Sem-3 : HIN-401(Half), 404(Half
PGFH-Sem-1- Selected units
PGFH-Sem-2- Selected units

અનુસ્નાતક
CC-HIN-101 પ્રાચીન એિં મધ્યકાલીન કાવ્ય-1
CC-HIN-103 આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય-1
CC-HIN-104 ભાષા વિજ્ઞાન
CC-HIN-301 કાવ્યશાસ્ત્ર એિં સાહિત્યાલોચન-1
CC-HIN-303 પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી-1
CC-HIN-304 ભારતીય સાહિત્ય-1
CC-HIN-201 પ્રાચીન એિં મધ્યકાલીન કાવ્ય-2
CC-HIN-203 આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય-2
CC-HIN-204 હિન્દી ભાષા
CC-HIN-401 કાવ્યશાસ્ત્ર એિં સાહિત્યાલોચન-2
CC-HIN-403 પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી-2
CC-HIN-404 ભારતીય સાહિત્ય-2
P. G. Diploma Hindi Add on Course
પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી-સત્ર-1
FH-101, 102, 103
અનુિાદ સત્ર-૧
TH-101, 103
પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી – સત્ર -2
FH-201, 202, 203
અનુિાદ સત્ર-2
TH-201, 203
cc-103 હિન્દી ભાષાવ્યિિાર-1
MJRHIN-101 -પ્રાચીન એિં મધ્યકાલીન હિન્દી કાવ્ય-1
MJRHIN-302 હિન્દી સાહિત્ય કા ઇવતિાસ-1
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૫.

MJRHIN-505 પ્રાદે વશક ભાષાસાહિત્ય-1
MJRHIN-201 હિન્દી નાટયસાહિત્ય-1
MJRHIN-202 હિન્દી કથાસાહિત્ય-1
MJRHIN-402 હિન્દી કથાસાહિત્ય-2
MJRHIN-605 પ્રાદે વશક ભાષાસાહિત્ય-2
CC-103 હિન્દી ભાષાવ્યિિાર
MJRHIN-301 છાયાિાદોિર કાવ્ય-1
MJRHIN-502 સાહિત્ય કે વસદ્ધાંત - હિન્દી આલોચના-1
MJRHIN-503 વિશેષ સાહિત્યકાર કા અધ્યયન :
ભીષ્ટ્મ સાિની-1
MJRHIN-401 છાયાિાદોિર કાવ્ય-2
MJRHIN-404 હિન્દી નાટયસાહિત્ય-2
MJRHIN-602 સાહિત્ય કે વસદ્ધાંત - હિન્દી આલોચના-2
MJRHIN-603 વિશેષ સાહિત્યકાર કા અધ્યયન :
ભીષ્ટ્મ સાિની-2

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી
એસોવસએટ પ્રોફેસર

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૧૪
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(/અનુસ્નાતક) : ૧૪

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૨.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૪

૧૦

૧૪

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૦૧

૪.

પીએચ.ડી.

03

૫.
6.
7.

PGTH

૦૭
૧૦
૧૯

PGFH
2 credit course

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

૦૨

-

૦૧

-

-

-

03

-

૦૨

૦૧

-

-

૦૩

૧૨
૧૫
૩૦

૧૯
૨૫
૫૧

૦૨
૦૩
૦૬

૧૦
૧૦
૨૨

૦૩
૦૬
૧૫

૦૧
-

૦૩
૦૬
૦૮

૧૯
૨૫
૫૧

૦૧

૧૨

૦૧

સામાન્ય

કલ

-

૧૪

-

૦૧

૦૨

૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : --
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૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિષય
તારીખ
પ્રો. જશિંતભાઈ ડી.
હરઝિે બૅન્ક, અિમદાબાદ
ગાંધી વિચાર કી
૧૧-૧૦-૨૦૧૯
પંડયા
પ્રાસંચગકતા

ક્રમ
૧.
૨.

૮.
ક્રમ
૧.

૯.

૧૦.

,,

હરઝિે બૅન્ક, મુબઈ
ં

ગાંધી વિચાર કી
પ્રાસંચગકતા

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ
મેળિેલ વસદ્ધિ
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ
નરાકાસ દ્વારા રાજભાષાના ઉિમ
કામગીરી માટે સન્માન

૧૬-૧૧-૨૦૧૯

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
રાજભાષા સન્માન

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ
માગસ દશસકના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
૧
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ
(૧) િીરે ન્દ્ર એસ. રાિ (૨) સુરતનભાઈ એમ. િસાિા
(૩) ઘનશ્યામ ધરત્જયા (૪) રમેશભાઈ િસાિા
(૫) દીપકકુમાર િેગડા (૬) વિજય સાિ (૭) અરવિિંદ કટાહરયા
(૮) મિેન્દ્ર િસાિા
૨.
પ્રો. જશિંતભાઈ ડી. પંડયા
(૧) વનલેશકુમાર ગાવમત (૨) લક્ષ્મીબિેન જાદિ
(૩) નરે શભાઈ જોશી (૪) જશાભાઈ રં ગપરા (૫) ધમેન્દ્રકુમાર
િસાિા (૬) િચનરામ કાબાિત (૭) હદલીપકુમાર ગાવિત
૩.
ડૉ. શવશબાલા પંજાબી
(૧) અવશ્વન બારીઆ (૨) રક્ષા િસાિા (૩) પ્રીવત પાંડય
ે (૪)
સંગીતા યાદિ
૪.
ડૉ. ગેલજી ભાહટયા
(૧) વનલેશ પટેલ (૨) બીજુભાઈ મકિાણા (૩) ચાંગાભાઈ કાગ
એમ. હફલ. કક્ષાએ
૧.
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ
(૧) સંજયકુમાર ચૌધરી (૨) વનકુંડકુમાર ચૌધરી
બચબતાબિેન પટેલ
૨.
પ્રો. જશિંતભાઈ ડી. પંડયા
શ્રદ્ધા યાદિ
૩.
ડૉ. શવશબાલા પંજાબી
રૂપસંગ જીહડયા
૪.
ડૉ. ગેલજી ભાહટયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧.
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ
(૧) હડમ્પલબિેન મછાર (૨) સોનલબિેન પિાર (૩) દીપક
િસાિા (૪) જીતુ કટારા (૫) વિપુલ િસાિા (૬) વિવપન
ચખટોચલયા (૭) ચંદ્રકાંત િસાિા
૨.

પ્રો. જશિંતભાઈ ડી. પંડયા

૩.

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

(૧)
(૩)
(૫)
(૧)
(૪)

રાહલ
ુ સરિૈયા (૨) સરસ્િતીબિેન િસાિા
સાવિત્રીબિેન ચૌધરી (૪) પ્રગવતબિેન ચૌધરી
હિતાંજલીબિેન પિાર
રીના પટેલ (૨) િેમલિા િસાિા (૩) સરસ્િતી િસાિા
ચંદ્રકાંત િસાિા (૫) જયરામ બાંતરી (૬) સહરતા સંગાડા

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations): -

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : -

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :
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-

૧૨.૨
૧૨.૩

૧૩.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) : ------ આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/: -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

૧૪.૨

પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
પ્રો. રામ ગોપાલ વસિંિ
૧

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૧

૨

પ્રો. જશિંતભાઈ
પંડયા

૧૨

૩

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

૧૨

૪.

ડૉ. ગાયત્રીદિ મેિતા

૨૦

૫.

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી

૨૦

૬.

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

૧૨

ગામનાું નામ
तिसील : व लोड, ष्िल : व्र् र के
1. बोरखडी,
2. व्र् र , 3. किे र,
4. कलमकुई, और
5. ब िीपुर
तिसील : खेडब्रह्म ,
ष्िल : स बरक ठ
ां के
1. परोर् , 2. दीधीर्
3. वरतोल, 4. बिे डडर् , और 5.
गलोडीर्
तिसील : मेघरि,
ष्िल : अरवल्ली के
1. नव घांर , 2. बोरख ड, 3. वलुण , 4.
र िगोण, और 5. झरड ग व
ाँ
ચોરિીરા, િગડીયા, ખાખરાળા,
ચાંદરે ચલયા,
દે િપરા
(ત્જ.
સુરેન્દ્રનગર)
કાનપુર, કંશાળા, આયા, ચોરિીરા,
કાનપુર (સીમ)
(ત્જ. સુરેન્દ્રનગર
ઝરડા, નિાંધરા, િલુણા, રાજગોળ,
બોરખાડ
(ત્જ. અરિપલી)

અચભમખતા કાયસક્રમ : વિભાગના ૧૪ નિા વિદ્યાર્થીઓનો અચભમખતા કાયસક્રમ મ.દે .
સમાજસેિા સુંકલ દ્વારા આયોજજત

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
યુસીક વિભાગ દ્વારા આયોત્જત
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૧૪

પ્રો. જશિંતભાઈ પંડયા

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી:
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
હિિંદી સાહિત્ય મેં
બેહદિસીય રાષ્ટ્રીય
૧૯-૨૦
વ્યતત ગાંધી
સેવમનાર
હડસેમ્બર,
૨૦૧૯

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
બિા
વિદ્યાર્થીઓ

હિિંદી વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : બિા વિદ્યાર્થીઓ

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી:

૧૪.૮

ક્રમ

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

૦૫

૦૩

-

-

-

-

૦૬

-

૦૨

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ:
વિદ્યાર્થીન ું નામ

૧.

સૈજલ વિ. ચૌધરી

૨.

ભાગભિી ખુ. ગાવમત

૧૪.૯

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
પ્રાદે વશક
બેંક ઑફ બરોડા દ્વારા
મેધાિી છાત્ર સમ્માન
પ્રથમ પુરસ્કાર
(રૂ. ૧૧,૦૦૦/-)
પ્રાદે વશક
બેંક ઑફ બરોડા દ્વારા
મેધાિી છાત્ર સમ્માન
પ્રથમ પુરસ્કાર
(રૂ. ૧૧,૦૦૦/-)

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવ ૃવિ

: આ માહિતી વિભાગમાં આપિામાં આિી નથી.

૧૪.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવ ૃવિ : આ માહિતી વિભાગમાં આપિામાં આિી
નથી
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવ ૃવિ - આ માહિતી વિભાગમાં આપિામાં આિી નથી.
૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગભત વનયુક્તત (On Campus Placement) વિિરણ : -૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

Languages

૨.

વિભાગન ું નામ

:

English

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
Dr. Atulkumar M. Parmar, Asst.
Professor, Ph.D.

જે પ્રશ્નપત્રોભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
BA Semesters – 1,3 and 5
CC – 301— Comp. English
MJRENG –504 – Dalit Literature in India
MA Sem 1 and 3
ENG 103 – Gujarati Writing in Translation
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 404 –Indian Literature in Translation
MA Sem 2 and 4
ENG – 403 African Literature
ENG – 410 Dissertation

૨.

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

BA Semesters – 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
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Non-violence)
ENG – 402 Gandhi in English - IV (Engaging with
Satyagraha)
ENG – 404 Latin American Literature
ENG – 410 Dissertation
૩.

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

BA Semesters – 1,3 and 5
MJRENG- 101 Introduction to Literary Studies
MJRENG- 302 Forms of Literature: Drama
MJRENG- 505 World Classics in Translation
MA Semesters 1 and 3
ENG 104 Pre Independence Indian Writing in English
ENG 301 History of British Literary: Modern Age (First
Two Units)
Eng 303: Research Methodology
Eng 101 (Unit 3Metaphysical Poetry & Areopagetica)
BA Semesters – 2,4 and 6
MJRENG- 202 Elizabethan Age
MJRENG 401 Study of Genres: Drama
MJRENG 604 Indian Literature in Translation
MA Semesters 2 and 4
ENG 204 Translation Studies
ENG 410 – Dissertation

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષભ - 2019-20માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક): 29/ 11
િષભ-૨૦૨૦-૨૧માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનારવિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક):

(બ)
ક્રમ

27/11

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

15

12

27

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

06

05

11

૫.

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

વિકલાુંગ

05

09

પછાતિગસ

02

06

03

10

સામાન્ય

કલ

00

03

27

00

00

11

વિભાગનાએિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
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માહિતી :

---

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાવ્યાખ્યાનો :

૭.

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

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

1.

Atulkumar M. Parmar

2.

,,

3.

,,

4.

,,

5.

,,

6.

7.

Amarendra Pandey

,,

---

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

International Conference on
“Indian Diaspora: Emerging
Issues and Challenges ” organized
by Centre for Diaspora, P.G.
Department of Sociology, Sardar
Patel University, Vallabh
Vidyanagar
National Seminar on “Trilingual
Formula and Gandhiji: 150 Years”
organized by Anand Arts College,
Anand
International Conference on
“Media, Culture and
Development: Issues and
Perspectives” organized by
Babasheb Ambedkar Open
University, Ahmedabad
International Conference on
“Diaspora Governance in
International Relations:
Opportunities and Challenges for
India” organized by Centre for
Diaspora Studies, Central
University of Gujarat,
Gandhinagar
National Seminar on
“Poovanubandh” organized by
Department of Gujarati, Gujarat
University, Ahmedabad
Celebrating Gandhi at 150,
Auro University
Surat
Gujarati-Hindi Travel Literature
Second Half of 19th Century

વિષય

તારીખ

“Dislocated Women in
Bharati Mukhrjee’s
Desirable Daughters”

21-22
December 2019

“ Gandhian
Consciousness in
Waiting for the
Mahatma”
“Portrayal of Women in
Indian Cinema: A
Feminine Quest”

11th January
2020
7-8 February
2020

“Cultural Hybridity in
Jhumpa Lahiri’s The
Namesake”

10-11 February
2020

"T.S.Eliot nu
Natyavivechan ane
Kavyavivechan ma
Pradan”
Vegetarianism and the
National Cell: Gandhi's
Food as the Cite of Anti
Colonial Struggle
Mapping Travel as a
Trope in Richard
Burton

3rd March 2020

21st September
2019
7th March 2020

8.

Divyeshkumar Bhatt

Gandhi 150: Gandhi Vichar Yatra
Jointly organised by Jan Jagruti
Seva Sansthan and Sahyog Kushta
Yagna Trust Rajendranaagar at
Rajendranagar College, Medhasan
High School, Sardoi High School
and Khambhisar Haigh School.

Ekadash Vrat of
Mahatma Gandhi

27/08/2019

9

Divyeshkumar Bhatt

97th Orientation Programe,
HRDC, Gujarat University,
Ahmedabad

(1) Higher Education :
Then & Now
(2) Gandhi's Dream:

07/01/2020
10:30 to 12:00
and 12:00 to
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10

Divyeshkumar Bhatt

11

Divyeshkumar Bhatt

Online National Webinar on
“Digital Humanities” organized
by Edfly, Pune and Arts and
Science College, Dhule, North
Maharashtra University
Gujarat University and JNU
Delhi, The Academic of Korean
Studies, Korea

Gujarat VIdyapith
Assessing Post Covid
19 scenario of Digital
Classroom

1:30
30/05/2020

Korean Independence
Movement and an
Indian Text,
Zaverchand Meghani's
Asia Nu Kalank (The
Infamy of India)

28/29/30
November
2019

૮.

અધ્યાપકોએમેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

---

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ -એમ.હફલ કક્ષાએ ---

1.

Atulkumar Parmar

2.
3.

Amarendra Pandey
Divyeshkumar Bhatt

અનસ્નાતક કક્ષાએ

1. Rahulkumar Vasava 2. Lalabhai R. Rabari
3. Tejalben Damor
1. Priyankaben Tadvi 2. Radhikaben Gamit
1. Sunandaben Gamit 2. Sonikaben Vasava

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

----

૧૧.

એવપ્રલ-2019ર્થી માિસ 2020 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોિાણ (Linkages) : ----

૧૨.

એવપ્રલ-2019 ર્થી માિસ 2020 દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ રકમ:
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાતવિદ્યાપીઠનાસુંદભેસસ્ું ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :

-



ઑપનસોસભસેિાઓ

-

:

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપનસોસભસેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-2019 ર્થી માિસ 2020 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/: ----
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.01-04-2019 ર્થી તા. 31-03-2020)
૧૪.૧

પદયાત્રા: Covid 19 Pandemic caused suspension of all this activities. Instead

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : ----

૧૪.૩

ઉદ્યોગ : ---

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : ----

૧૪.૫

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

provided guidance to the Sem I English students regarding the Village survey
based on the Socioeconomic Conditions during the Covid Lock down period of
their village localities. Students submitted reports based on their studies.

િસવત સપ્તાિન ું આયોજન 11/07/2019 to 17/07/2019
૧૪.૬

એન.એસ.એસ.નાકાયસક્રમોમાું 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 : 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 : -૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

: સમાજવિદ્યા વિઞાન શાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામઅર્થસશાસ્ત્ર

૩.

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

નશેમન બંદૂકિાલા

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર ૧
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર ૨
જાિેર અથભશાસ્ત્ર
આવથિક વિચારધારાનો ઇવતિાસ
વિકાસનુ ં અથભશાસ્ત્ર
સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર
અથભશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ
આંતરરાષ્ટ્રીય અથભશાસ્ત્ર

૨.

કૈ લાશ ભોયે

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cc204 : ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય
202 : સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર
302 : ભારતીય અથભરચના-1
401 : ભારતીય અથભરચના-2
403 : સંશોધનની સૈદ્ધાંવતક રૂપરે ખા
501 : કૃવષઅથભશાસ્ત્ર(સમસ્યા)
504 : ગુજરાતનુ ં અથભતત્ર
ં
505 : ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર પહરચય
604 : સિકારનુ ં અથભશાસ્ત્ર
605 : સંશોધન પ્રકપપ

૩.

ધારા િઘાડીયા

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

પયાભિરણીય અથભશાસ્ત્ર સત્ર-૩ એમ.એ.
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧ સત્ર-૧ બી.એ.
પવિમી આવથિક વ્યિસ્થા સત્ર-૩
અથભશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્ર સત્ર-૫
spssનો પહરચય સત્ર-૫
ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય સત્ર-૨
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૨ સત્ર-૨
કૃવષઅથભશાસ્ત્ર -૧ સત્ર-૪
આવથિક વ ૃદ્વદ્ધના વસદ્ધાંતો સત્ર-6
સંશોધન પ્રકપપ સત્ર-6

૪.

નરે શ ચૌિાણ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧
ગાંધીના આવથિક વિચારો
ભારતીય આવથિક નીવત - ૧
પયાભ િરણીય અથભશાસ્ત્ર
સ્િાસ્્યનુ ં અથભશાસ્ત્ર
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૨
ભારતીય આવથિક નીવત-૨
ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર
કુ દરતી સંશાધનોનુ ં અથભશાસ્ત્ર
પ્રકપપ
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૪.

(અ)

(બ)

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૫.

મંજુલા ડાભી

૬

વનવમષા શુતલ

૭

િસમુખ દે સાઈ

સબાટીકલ રજા ઉપર (એક િષસ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ -૧
સિકાર - ૧
આંતરરાષ્ટ્રીય અથભશાસ્ત્ર - ૧
પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ - ૨
સિકાર - ૨
આંતરરાષ્ટ્રીય અથભશાસ્ત્ર - ૨
સંશોધન પ્રકપપ

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
સ્નાતક : ૪૯ અનુસ્નાતક: ૪૬
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા:
સ્નાતક: ૪૯ અનુસ્નાતક : ૪૨

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
ભાઈઓ
નામ

૧.

૩.

સ્નાતક
(સત્ર-૧)
અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

૪.
૫.

૨.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર - ૧,
ભારતીય બેંહકિંગ - ૧
ગ્રામ અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો - ૧
વિકસતા દે શોનુ ં અથભશાસ્ત્ર
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર - ૨
ભારતીય બેંહકિંગ વ્યિસ્થા
આવથિક વ ૃદ્વદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાંતો
જાિેર અથભશાસ્ત્ર
સંશોધન પ્રકપપ

વિદ્યાર્થીઓ
બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૩૪

અન્ય
પછાતિગસ
૧૧

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય

કલ

૪૯

અનસ ૂચિત
જાવત
૨

૨૫

૨૪

૨

૪૯

૨૧

૨૫

૪૬

૯

૩૩

૪

-

-

૪૬

૨

૧

૩

૧

૧

-

-

૧

૩

પીએચ.ડી.

૬

૮

૧૪

૫

૧

૭

-

૧

૧૪

અન્ય/CBCS

૮

૭

૧૫

-

૮

૬

-

૧

૧૫

૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
પ્રા. અવમતાભ શુતલ
૧
ગાંધીના આવથિક વિચારો
૬-૯ જાન્યુઆરી,
૨૦૧૯
મલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક --
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૧
૨.

૬.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પ્રા. મિેશ દીચક્ષત
પ્રા. રામગોપાલ વસિંઘ

વિષય
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ -નિી વશક્ષણનીવત - ૨૦૧૯
રાષ્ટ્રભાષા : પહરચય (હિન્દી હદિસના સંદભે)

તારીખ
૧૪-૦૭-૨૦૧૯
૧૪-૦૯-૨૦૧૯

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

સંશોધનમાં સાહિત્ય સમીક્ષાના તબક્કાઓ

૦૪-૧૨-૨૦૧૯

વનદશભ-આગણન-વનયત સંબધ
ં ો

ુ રી, ૨૦૨૦
૨૧થી ૨૩ ફેબ્રઆ

૧

પ્રા. એચ પી વત્રિેદી

૨

પ્રા.સંજય પરદે શી

૩

પ્રા. િેમાલી શાિ

અથભવમવતશાસ્ત્રના વિવિધ ખ્યાલો

ુ રી, ૨૦૨૦
૨૧થી ૨૩ ફેબ્રઆ

૪

પ્રા. ગૌરાંગ રામી

સંશોધનમાં આંકડાશાસ્ત્ર

૦૫-૧૨-૨૦૧૯

૫

પ્રા.વિજય જરીિાલા

સંશોધનમાં પહરમાણાત્મક અચભગમો

૦૪-૧૨-૨૦૧૯

૬

પ્રા. યોગેશ િાંવસયા

િેિાલ લેખન

૦૫-૧૨-૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ
૧

૨

અધ્યાપકન ું નામ
નશેમન બંદૂકિાલા

ધારા િઘાડીયા

૩

,,

૪

,,

૫

િસમુખ દે સાઈ

૬

મંજુલા ડાભી

૭

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
PhD Course work
ભાિનગર યુવનિવસિટી
ભાિનગર યુવનિવસિટી
ભાિનગર યુવનિવસિટી
Expert Lectures, Department
of Economics
Maharaja Krishnakumarsinhji
Bhavnagar University,
Bhavnagar
Expert Lectures, Department
of Economics
Maharaja Krishnakumarsinhji
Bhavnagar University,
Bhavnagar
Ph.D. Course Work,
Department of Economics
Maharaja Krishnakumarsinhj i
Bhavnagar University,
Bhavnagar
રાષ્ટ્રીય પહરસંિાદ,
િપલભવિદ્યાનગર
Land & Caste
Discoursing ISCOURSING
Ground Reality of Gujarat
Human Development and
Research Centre, St. Xavier
College Campus, Ahmedabad
State Level Consultation on
“Making Regulation Work : A
Dialogue with Civil Society
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વિષય
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર
અથભશાસ્ત્રમાં
આંકડાશાસ્ત્ર

તારીખ
14-15 Feb, 2019
15th May, 2019

Growth and
Development

14-02-2019

Cobweb Model

13-02-2019

Walrasian General
Equilibrium
analysis

16 may, 2019

ડેરીઉદ્યોગ અને
ગ્રામવિકાસ
Status of
Agriculture Land
Celling in Gujarat :
Overview of Land
Celling Act in
Gujarat

ુ રી
૭-૮ ફેબ્રઆ
૨૦૧૯
1-2 February, 2020

Land Reform

26 June, 2019

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

મંજુલા ડાભી

૮

૯

,,

૧૦

,,

૧૧

કૈ લાસ ભોયે

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

and Government”
Human Development and
Research Centre, St. Xavier
College Campus, Ahmedabad
Post Graduate Department of
Economics
UGC Assisted CAS-II
Programme
Sardar Patel University,
V.V.Nagar.
Loksevak Khemchandbhai
Chavada Foundation,
Village Development
Constitutional Law : Impact
on Economy and Society
Dr. B R Ambedkar Chair,
Veer Narmad South Gujarat
University, Surat.
NSS વશચબરમાં વ્યાખ્યાન,
એસ.ડી. આર્ટભ સ અને શાિ
બી.આર.કૉમસભ કૉલેજ, માણસા.

વિષય

તારીખ

Public Economics

20-24 January,
2020

Village
Development
Planning : Sources
to Income
Generation
Land Reform and
Equatable Economy
and Society

25-2-2020

આજના સમયમાં
ગાંધીવિચારની
આિશ્યકતા

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧
૨
૩

વનવમષા શુતલ
િસમુખ દે સાઈ
મંજુલા ડાભી

૧

નરે શ ચૌિાણ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

નશેમન બંદૂકિાલા
કૈ લાશ ભોયે
ધારા િઘાહડયા
નરે શ ચૌિાણ
મંજુલા ડાભી
વનવમષા શુતલ
િસમુખ દે સાઈ

26-12-2019

19-01-2020

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

એમ.હફલ. કક્ષાએ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૭
૮
૬

૫
૫
૫
૫
૫
૨

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) :

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
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૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ :

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : ૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકિી
સ્નાતક

અધ્યાપકન ું

વિદ્યાર્થીઓની

નામ

સુંખ્યા

૧

કૈ લાસ ભોયે

૨૦

૨

ધારા િઘાડીયા

૨૧

૩

નશેમન
બંદૂકિાલા

૨૧

૧

િસમુખ દે સાઈ

૭

૨

વિપુલ ગાવમત

૯

૩

રમેશ માગી

૯

૪

વિકાસ િસાિા

૮

૫

શોભના મેણીયા

૯

૬

પ્રફુપલ ગાવમત

૯

૭

મંજુલા ડાભી

૯

૮

દે િેન્દ્ર સોલંકી

૯

ગામનાું નામ

જજલ્લો
તાલકો

િાળુકડ, િણોલ, બાદલપર,
વપથલપુર
બેલા, બોરલા, સમહઢયાળા, ચ ૂડી,
ઉમરાળા
ટાટમ, ગોરડકા, મેઘિડીયા,
સાળીગપરડા
અનસ્નાતક
ગ્રામભારતી, અમરાપુર, અલુિા,
મુબારકપુર, અજુ ભનપુરા
બલીયાનગર, માણેકપુર, મકાખાડ,
પ્રતાપનગર, દે લિાડ
લીમ્બોદ્રા, ગોબરપુરા, તાજપુરા,
બાલિા-૧, બાલિા-૨
લાકરોડ, દોડીપાર, હિિંમતપુરા,
અનોડીયા (કોઠ), અનોડીયા
(રઈનગર)
મેઘાસણીયા, રં ગપુર, કુિાદરા,
વિજયનગર, અજરાપુર
ગુન્મા, અંધારી, િરસોડા, બદપુરા,
ઇન્દ્રપુરા
નિા રણસીપુર, ટેચાિા-૧, ટેચાિા-૨,
ડેરીયા, જૂના રામપુર
જૂના રણસીપુર, કોટ-૧, કોટ-૨, નિા
રામપુર, કુદેડા
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પાચલતાણા
તળાજા,
ભાિનગર
ગઢડા,
ભાિનગર
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
મિેસાણા
મિેસાણા

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :

૧

નરે શભાઈ ચૌિાણ

કાયભક્રમ વ્યિસ્થાપનમાં સિભાચગતા

૨

મંજુલા ડાભી

3

કાયભક્રમ વ્યિસ્થાપનમાં સિભાચગતા

ધારા િઘાડીયા

અચભમુખતા કાયભક્રમ અંતગભત બૌદ્વદ્ધક રમતોનુ ં આયોજન અને

૪

નશેમન બંદૂકિાલા

સંચાલન સમગ્ર કાયભક્રમ દરવમયાન દરરોજ બે કલાક દા.ત.
ખજાનાની શોધ, જૂથ રમતો, એકાગ્રતા િધારિાની રમતો િગેરે

૧૪.૩

૧૪.૪

ઉદ્યોગ :
સત્ર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકિી
નુંબર

સ્નાતક
૧- ૨
૨
૩- ૫
૪-૬
અનસ્નાતક
૧
૨
૩

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

અંબર કાંતણ
વિદ્યાથી સિકારી ભંડાર
વિદ્યાથી સિકારી ભંડાર

૪૯
૬
૬

કૈ લાસ ભોયે
નશેમન બંદૂકિાલા
ધારા િઘાડીયા

અંબર કાંતણ
િસ્તકળા
પગલુછ
ં ચણયુ ં

૪૬
૪૬
૨૭

નરે શ ચૌિાણ/િસમુખ દે સાઈ
અશોકભાઈ
સંજુકતાબેન

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ

વિશ્વ આહદિાસી ગૌરિહદન

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

પ્રાદે વશક

૯-૮-૨૦૧૯

વિશ્વ આહદિાસી ગૌરિહદન

પ્રાદે વશક

૯-૮-૨૦૧૯

ગ્રામજન જાગૃવત કાયભક્રમ

પ્રાદે વશક

૨૦-૦૭-૨૦૧૯

વિશ્વ સિકાર હદનની
ઉજિણી વનવમિે મંથન
હફપમ દ્વારા ચચાભ
વિશ્વ િસ્તી સપ્તાિ

પ્રાદે વશક

6-૭-૨૦૧૯

પ્રાદે વશક

૧૧-૭-૨૦૧૯ થી
૧૮-૭-૨૦૧૯
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મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
િકત ૃત્િ સ્પધાભ અને
વનબંધ સ્પધાભ
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ
ગુજરાત વિચરતી
અને વિમુતત જાવત
વિકાસ વનગમ અને
મ.દે . ગ્રામસેિા
સંકુલ, રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા

૨૩

૧૪૩

૪૯

૫૨
૨૧૬

કાયસક્રમન ું નામ

વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે
પોસ્ટર મેહકિંગ, િીહડયો
લ્તલપ, લોકજાગૃવત રે લી
વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે
શેરી નાટક, રં ગોળી સ્પધાભ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

પ્રાદે વશક

૧૧-૭-૨૦૧૯

પ્રાદે વશક

૧૨-૭-૨૦૧૯

વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે
િોલ પેઇન્ન્ટિંગ સ્પધાભ

પ્રાદે વશક

૧૩-૭-૨૦૧૯

વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે પ્રશ્ન
મંચ સ્પધાભ

પ્રાદે વશક

૧૫-૭-૨૦૧૯

વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે
મિેંદી, ફેસ પેઇન્ન્ટિંગ

પ્રાદે વશક

૧૬-૭-૨૦૧૯

વિશ્વ િસ્તી હદન વનવમિે
ડીબેટ

પ્રાદે વશક

૧૭-૭-૨૦૧૯

ગાંધીવિચાર પહરષદ

રાષ્ટ્રીય,

નિી વશક્ષણનીવત ૨૦૧૯

પ્રાદે વશક

૨૩-૩૦
હડસેમ્બર૨૦૧૯
૧૯ જુલાઈ,
૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો
ઇવતિાસ

પ્રાદે વશક

૨૪ જુલાઈ,
૨૦૧૯

હિન્દી હદિસ

પ્રાદે વશક

૫ સપ્ટેમ્બર,
૨૦૧૯

પ્રજાસિાકહદન
ભારતનુ ં બંધારણ

પ્રાદે વશક

૨૯ જાન્યુઆરી,
૨૦૨૦

ખાદી િસ્ત્રવિદ્યા

પ્રાદે વશક

ુ રી,
૪ ફેબ્રઆ
૨૦૨૦

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદન

પ્રાદે વશક

૮ માચભ, ૨૦૨૦

ગ્રામીણ વિકાસ બૅંકની
મુલાકાત
સ્િામી વિિેકાનંદ યુિાહદન

પ્રાદે વશક

ુ રી,
૨૮ ફેબ્રઆ
૨૦૨૦
૧૨ હડસેમ્બર,
૨૦૧૯

પ્રાદે વશક
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મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
મિાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકુલ,
રાંધેજા
ગાંધીવિચાર
પહરષદ, િધાભ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
ગુજરાત રાજ્ય ખેતી
બૅંક, અમદાિાદ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ

૫૮
૩૪
૪૬
૨૪
૨૮
૨૬
૨
૬૫
૬૨
૬૦
૭૨
૫૭
૪૬
૬૧
૩૦

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

એન. આઈ. સી. કેમ્પ

તારીખ

આયોજક

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

રાજ્ય

૧ જાન્યુઆરી,
૨૦૨૦

યુિા મિોત્સિ

પ્રાદે વશક

૨૫ જાન્યુઆરી,
૨૦૨૦

વિશ્વ આહદિાસી હદન
િેચબનાર

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

૯-૮-૨૦૧૯
૨૭ મે, ૨૦૨૦

યુિાનો અને સિકારી પ્રવ ૃવિ

રાજ્ય

ુ રી,
૨૮ ફેબ્રઆ
૨૦૨૦

૧૪.૫

ભાગ લીિેલ

નરવસિંિ મિેતા
વિશ્વવિદ્યાલય,
જૂનાગઢ
શારીહરક વશક્ષણ
મિાવિદ્યાલય,
સાદરા
સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ
ગ્રામ અથભશાસ્ત્ર
વિભાગ, અમદાિાદ
ગુજરાત સિકારી
સંઘ

૧

૨૫
૧૨
૩૫
૪૨

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

1. તારીખ 8-12-2019થી 13-12-2019 દરવમયાન ગાંધીનગર તાલુકાના િાસન ગામે અથભશાસ્ત્ર
સ્નાતકના સત્ર-1 અને 3 ના કુલ 79 વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

2. તારીખ ૨૩-૨૯ હડસેમ્બર, ૨૦૧૯ ગાંધીનગર તાલુકાના અવમયાપુર ગામે ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર વિભાગ
(અનુસ્નાતક) અને પત્રકારત્િના (અનુસ્નાતક) વિદ્યાથીઓની રાષ્ટ્રીય સેિા વશચબરમાં જોડાયા.

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
૧૪.૮

૮

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

અન્ય
ARMY-1

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

SET

વિદ્યાર્થીન ું નામ
લતા ગાવિત
લતા ગાવિત
િેમત
ં સાંબલે
પ્રવતપ િાઘ
સુવનલ ગાયકિાડ
સુરજ
પ્રવતક
ઋત્ત્િક ચૌયભ
ુ ે
અજય ગાંગડ
સુવનલ ગાયકિાડ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

મેળિેલ વસદ્ધિ
-
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ખોખો પ્રથમ
કબડ્ડી
કબડ્ડી
કબડ્ડી
કબડ્ડી
કબડ્ડી
કબડ્ડી
કબડ્ડી

દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય
દ્વદ્વતીય

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
૧૧
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૪૪, ૦૦૦
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૮૮
૨.
અનુસ્નાતક
૭૦
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૪,૦૨,૦૦૦
૧૪,૯૩,૯૦૦
-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
ગુજરાત ઇકોનોવમતસ એસોવસયેશન,
વસપિર જ્યુચબલી રસ્ટ (િડોદરા)
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
રાજીિ ગાંધી ફેલોવશપ, યુજીસી
૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૨૪,૦૦૦
૩,૯૦,૦૦૦

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of. Organization

(No. of Students Participated)

સુંખ્યા

Visited)

૧
૧૫.૨

(No. of. Student Placement)

૬૧

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : --
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૨૭

૧.

ફેકપટીનુ ં નામ

: સામાત્જક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગનુ ં નામ

: ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત વિભાગ

૩.

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

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
પ્રાધ્યાપક

૨.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
પ્રાધ્યાપક

૩.

ડૉ.રાજેન્દ્ર જોષી
પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
એમ.એ.
સત્ર-૧
૧૩૦૧ : ઇવતિાસનુ ં તત્િજ્ઞાન અને પાિાત્ય ઇવતિાસ લેખનની પરં પરા
૧૩૦૨ : આધુવનક વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઇ.સ.૧૮૭૦-૧૯૪૫)
સત્ર-૨
૨૩૦૧ : પૌિાત્યભ પરં પરામા ઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લેખન
૨૩૦૨ : સાંપ્રત વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૯૪૫-૨૦૦૦)
સત્ર-૩
૩૩૦૫ : ભારતીય અચભલેખવિદ્યા - I
સત્ર-૪
EC ૪૩૦૫ : ભારતીય અચભલેખવિદ્યા- II
એમ.એ
સત્ર-૧
૧૩૦૪ : ભારતમાં ઇસ્ટ ઇંહડયા કંપનીની સ્થાપના અને દૃઢાકરણ
(ઈ.સ. ૧૭૫૭-૧૮૫૭
સત્ર-૩
૩૩૦૭ : પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ – I
સત્ર-૫
૫૦૫ : ચીનનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૬૪)
સત્ર-૪
૪૦૬ : ભારતનો સામાત્જક અને સાંસ્કૃવતક ઇવતિાસ (૧૨મી સદી સુધી)
સત્ર-૬
૬૦૪ : ઇવતિાસ અને પ્રિાસન
૬૦૫ : જાપાનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૪૯)
સત્ર-૧
MJRHIS-૩૩૦૧ : ઇવતિાસના સંશોધનનુ ં પદ્ધવત શાસ્ત્ર
MJRHIS- EC ૩૩૦૧ : ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (ઇ.સ.૧૭૭૩૧૯૧૯)
સત્ર-૨
MJRHIS-૨૦૧ : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૩૨૦-૧૨૦૬)
સત્ર-૩
MJRHIS-EC -૩૦૪ : વિશ્વની ક્રાંવતઓ -૨ યુવનટ
સત્ર-૪
MJRHIS-૪૦૧ : ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ. ૧૩૦૪-૧૫૭૩)
MJRHIS- EC ૪૦૩ : અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઇ.સ. ૧૪૯૭-૧૯૪૫)
સત્ર-૫
MJRHIS-૫૦૩ : ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૫૭૩-૧૮૫૭)
સત્ર-૬
MJRHIS-૬૦૩ : ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ.૧૮૫૭-૧૯૬૦)
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૪.

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી
સિ પ્રાધ્યાપક

૫.

ડૉ.વિક્રમવસિંિ અમરાિત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
એમ.એ. સત્ર-૧
MJRHIS -૧૩૦૩ : અમદાિાદનો ઇવતિાસ.
MJRHIS-૧૩૦૫ : ભારતમાં આઝાદીની ચળિળોનો ઇવતિાસ
GE-HIS-P-0૧ : આધુવનક વિચારધારાઓ
EC ૩૩૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ
(ઇ.સ. ૧૮૫૦-૧૯૪૭)-૧
HIS- GE-HIS-P-૦૨ : મધ્યકાલીન અમદાિાદનાં સ્થાપત્યો
સત્ર-૩
MJRHIS-૨૩૦૩: િીસમી સદીમાં ગુજરાતમાં રચનાત્મક પ્રવ ૃવિઓ
અને સંસ્થાઓ
MJRHIS-૨૩૦૫ : ભારતમાં આઝાદીની ચળિળોનો ઇવતિાસ
સત્ર-૪
EC ૪૩૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (ઇ.સ. ૧૮૫૦૧૯૪૭ ) - ૨
સત્ર-૧
MJRHIS-૧૦૧ : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૩૨૦ સુધી)
સત્ર-૨
MJRHIS-EC-૨૦૨ : આધુવનક યુરોપનો રાજકીય ઇવતિાસ
(ઈ.સ. ૧૫૦૦- ૧૯૫૦)
સત્ર-૩
MJRHIS-૩૦૧ : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ
(ઇ.સ. ૧૨૦૬-૧૫૨૬) ૨ યુવનટ
MJRHIS- EC-૩૦૩: આધુવનક વિચારધારાઓનો ઇવતિાસ
સત્ર-૪
MJRHIS-EC-૪૦૫ : ભારતનો િિીિટી અને આવથિક ઇવતિાસ
(૧૨મી સદી સુધી)
EC ૪૩૦૧ : ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૯૧૯-૧૯૫૦)
સત્ર-૫
MJRHIS-૫૦૪ : અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૬૫-૧૯૫૦)
સત્ર-૬
MJRHIS -૬૦૨ ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૫૭-૧૯૫૦)
સત્ર-૨
MJRHIS ૨૩૦૪ : પ્રિાસનમાં ઇવતિાસનો વિવનયોગ
સત્ર-૩
CC-૩૦૨ A : ગુજરાતનુ ં સંસ્કૃવત દશભન
MJRHIS : ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૩૦૪સુધી)
સત્ર-૪
EC ૪૩૦૭ : પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ –II
MJRHIS ૪૦૧ : ભારતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ. ૧૫૨૬-૧૭૦૭)
સત્ર-૫
MJRHIS ૫૦૧ : ભારતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ. ૧૫૨૬-૧૬૦૫)
MJRHIS ૫૦૨ : ભારતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ.૧૬૦૫-૧૭૫૭)
સત્ર-૬
MJRHIS ૬૦૧ : ભારતનો ઇવતિાસ (ઇ.સ. ૧૭૫૭-૧૮૫૭)
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નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૭.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
સત્ર-૧
CC-૧૦૧ ગ્રામવિકાસ
CC-૧૦૫ પયાભિરણ પહરચય
સત્ર-૨
CC-૨૦૨ : વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો
MJRHIS-EC-૨૦૩ : આધુવનક યુરોપનો સાંસ્કૃવતક ઇવતિાસ
(ઈ.સ.૧૫૦૦-૧૯૫૦)
સત્ર-૩
CC-૩૦૨ A : ગુજરાતનુ ં સંસ્કૃવત દશભન
MJRHIS-૩૦૧ : ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (૧૨૦૬-૧૫૨૬) ૨ યુવનટ
MJRHIS-EC-૩૦૩ : વિશ્વની ક્રાંવતઓ ૨ યુવનટ
સત્ર-૪
MJRHIS-EC-૪૦૪ : ઇંગ્લેન્ડનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૪૮૫ થી ૧૯૪૫)
સત્ર-૬ CC-૬૦૧ : આપવિ વ્યિસ્થાપન

(સામાત્જક વિજ્ઞાન )
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક - ૪૫, અનુસ્નાતક - ૩૫
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
સ્નાતક-૪૨, અનુસ્નાતક - ૩૨

(બ)

વિદ્યાથીઓ

ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કુલ

અનુસ ૂચચત
જાવત

અનુસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગભ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨૬

૧૯

૪૫

૦૨

૧૨

૧૮

૧૭

૩૫

૦૧

૩.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

૧

૦

૦૧

૪.

પીએચ.ડી.

૮

૪

૧૨

૨.

૫.

૫.

સામાન્ય

કુલ

૨૯

આવથિક
પછાત
િગભ
૦૧

૦૧

૪૫

૦૪

૮

૦૦

૨૨

૩૫

-

-

૦૧

-

-

૦૧

૦૨

૦૧

૦૯

-

-

૧૨

અન્ય

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની

ક્રમ

માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ

૧
૨

ડૉ. અરુણ િાઘેલા
ડૉ. જીગીશ પંડયા

વિષય
એડજતટ
ં પ્રોફેસર
ઇવતિાસ સંશોધન માગભદશભન
ઇવતિાસ સંશોધનની પદ્ધવતઓ
મુલાકાતી અધ્યાપક --વનયતકાલીન અધ્યાપક ---
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તારીખ
૧૬-૧-૨૦૨૦
૧૦-૨-૨૦૨૦

ક્રમ
૧

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. પ્રધ્યુમન ખાચર

વિષય
વનમંવત્રત તજ્જ્ઞ -રાજકીય ઇવતિાસ સંશોધન માગભદશભન

તારીખ
૫-૩-૨૦૨૦

૬.
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
ડૉ. એન.આર.શાિ
સંગ્રિાલયમાં પુરાિશેષોનુ ં સંરક્ષણ અને સંિધભન
શ્રી આર. ડી. પરમાર
પુરાિસ્તુ અને સંગ્રિાલયનુ ં ઇવતિાસમાં મિત્િ
શ્રી અમોલ મોહિતે
પુરાિસ્તુવિદ્યામાં સ્થળતપાસ અને ઉત્ખનન શોધકાયભ
શ્રી પી.કે.લિેરી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવ ૃવિઓ
શ્રી પ્રકાશ શાિ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનાં ઘડિૈયાઓ
ડૉ. કમલેશ પટેલ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની વશક્ષણ પ્રણાલી

૭.

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

ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૨.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૩.

ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી

૪.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ઇવતિાસ વિભાગ, મિારાજા
કૃષ્ટ્ણકુમારવસિંિજી ભાિનગર
યુવનિવસિટી, ભાિનગર.
ઉમા આર્ટભ સ ઍન્ડ કૉમસભ કૉલેજ,
ગાંધીનગર
ઉમા આર્ટભ સ એન્ડ નાથીબા
કૉમસભ કૉલેજ, ગાંધીનગર
શ્રી લોકવનકેતન વિનય મંહદર
ઉ.માં. લિાણા, તા. લાખણી,
ત્જ. બનાસકાંઠા

વિષય
સંશોધનની પદ્ધવતઓ

તારીખ
૧૦-૧-૨૦૨૦

ઇવતિાસમાં સ્થળનામોનુ ં
મિત્િ
પુરાતત્િીય સ્થળતપાસ
અને તેની
સાધનસામગ્રી
બા-બાપ ૂ-૧૫૦ વનવમિે
'ગાંધીવિચાર'

૧૬-૧-૨૦૨૦

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ
૧૦-૪-૨૦૧૯
૧૦-૪-૨૦૧૯
૧૦-૪-૨૦૧૯
૨-૩-૨૦૨૦
૨-૩-૨૦૨૦
૨-૩-૨૦૨૦

૧૬-૧-૨૦૨૦
૨૮-૨-૨૦૨૦

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧. મુકેશ આહિર ૨. શશીકાંત ઝાલા ૩.મેરુ મકિાણા
૪. જીિરાજ ગાબુ ૫. સુગમ રાઠોડ ૬. પારસ ગોિેલ
૧. જવતન કનુભાઈ મોરે ૨. નીતુ િંસરાજ બરહડયા
૩. પ્રવિણ છનાભાઈ શેખ ૪. વિપુલકુમાર જગજીિનભાઈ પ્રજાપવત
૫. વિપુલ ચભખાભાઈ ચૌિાણ ૬. પ્રજ્ઞેશકુમાર કાંવતલાલ પટેલ
૭. રાકેશકુમાર સોમાભાઈ પટેલ ૮. વિનુભાઇ ગગાભાઈ ભરિાડ

૧

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૨

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૩

ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી

૧. અરવિિંદકુમાર કનુભાઇ પટેચલયા ૨. ચબજલભાઈ દયાળભાઈ
સરિૈયા ૩. રાજુભાઈ િશરામભાઈ મકિાણા ૪. રમેશભાઈ ગોિાભાઈ
ચૌધરી

૪

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી

૧. કમલેશ હકિલા ૨. નમભદા પટેલ ૩. કૃણાલ મકિાણા
૪.અવનલ બકુત્રા

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

૧. કૈ લાસબેન આર બારીઆ ૨. હક્રષ્ટ્ના એમ ભગત
૩. અલકા આર રાઠોડ
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
૨. સમીરકુમાર રબારી ૩. રાકેશકુમાર પટેલ

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં

૧. લખાભાઈ ખાંભલા

૧.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

એમ.હફલ કક્ષાએ
૧. િેત ુ સુરેશકુમાર શમાભ

૨.

ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી

૩.

ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

૪.

ડૉ.મોતીભાઈ દે વ ુ

૧. નરે શકુમાર દે સાઈ

૧.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧. અજયકુમાર ભુરીયા ૨. અનિરઅલી બાફણ

૨.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૧. ઇંદ્રવસિંિ રાજપ ૂત ૨. ઉિેશ ચૌધરી

૩.

ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી

૧. જશિંતભાઈ િસાિા ૨. દીવપકાબિેન ગાંવિત

૪.

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી

૫.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

૭.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ

૭.

૧. શૈલેન્દ્રવસિંિ માનવસિંિ રાણા ૨. કમળાબિેન છગનભાઈ રાઠોડ
૧. અવનલ ડી. પ્રજાપવત

૧. વપનલબિેન પારગી ૨. પ્રજ્ઞા પારગી
૧. વપ્રયંકા ગાવમત ૨. ભાિેશ મકિાણા ૩. મમતા પરમાર
૧. રીટા ગાવમત ૨. શવમિષ્ટ્ટા પરમાર ૩ શ્વેતા િસાિા
૧. સતીષકુમાર િસાિા

૨. સંજયકુમાર િસાિા ૩. સેજલ વનનામા

૧૦.

સંસ્થાઓના સિયોગ કાયભક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલા નિાં જોડાણ (Linkages) ---

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ સંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં)
િૉ. ચબિંદિાવસની જોષી:- માઇનોર સુંશોિન પ્રકલ્પ
૧. આચાયભકૃપલાણી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ - રૂવપયા ૯૦૦૦/૨. મચણબિેન અને ગાંધીજી - રૂવપયા ૯૦૦૦/૩. ગાંધીજી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ - રૂવપયા ૧૬૦૦૦/-

૧૨.૨

૧૨.૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્તનકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ટ્ણાત,
ટેક્તનકલ સિાય) :

૧૩.



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્વદ્ધક સંપદા અવધકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : ----
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
૧.

ગામનાું નામ

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી

૧૩

રતનપુર તા. અમીરગઢ, ત્જ. બનાસકાંઠા)
મેરિાડા, ધવનયાણા, ઓબેથા, વિરપુર
બોહડયા, ચલિંડીપાદર, છાપરા, ગૌિરા, ખાપરા

૩.

શ્રી પ્રવિણ પરીખ

૧૩

વિરમપુર, ઘાંચી, ઘોડા, કાનપુરા, ભાયલા

૪.

શ્રી પ્રવિણ શેખ

૧૨

૫.

ડૉ.કનૈયાલાલ નાયક

૧૬

૬.

ડૉ.રાજેન્દ્ર જોષી

૧૬

૭.

૧૬

૮.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ
અમરાિત
ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

૯.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ

૧૬

ગુડા, પાડચલયા, નાપિાડા, વિરમિેરી
વસમંબલપાણી
સતલાસણા-૧, ધરોઇ-૧, કોઠાસણા (નાના) ૧, િાિ-૧
સતલાસણા-૨, ધરોઇ-૨, મોટા કોઠાસણા
િાિ-૨
ચાંદપુર, મહુડી, મગતરા, બલાલતીથભ
પીપલિાડા
ફુલગ્રામ (ત્જ. સુરેન્દ્રનગર), મોટા મઢાદ,
નાના મઢાદ, નિી મોરિાડ, જૂની મોરિાડ
રામદે િ પુરા, િાિડી , મુમનિાસ.
નિાિાસ(રાજપુર), સતલાસણા

૨.

૧૪.૨

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૩

૧૭

અચભમખતા કાયસક્રમ :
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર - અમદાિાદ ખાતે એન.એસ.એસ. વશચબર ઉમરે ઠ તાલુકાના થામણા

-

ખાતે ૮-૧૨-૨૦૧૯ થી ૧૪-૧૨-૨૦૧૯ આયોજન અને ભાગીદારી.

ડૉ. ચબિંદુિાવસની જોષી -અમદાિાદ ખાતે એન.એસ.એસ. ના પ્રોગ્રામ ઑહફસર તરીકેની

-

કામગીરી.
ડૉ.

-

મોતીભાઈ દે વ ુ -અચભમુખતા વશચબરનુ ં આયોજન સાદરા તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯થી

૧૦/૦૭/૨૦૧૯.
ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત- સાદરા ખાતે

-

એન.એસ.એસ. ના પ્રોગ્રામ ઓહફસર તરીકેની

કામગીરી.
ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી - અચભમુખતા વશચબર રાંધજા
ે ખાતે કામગીરી.

-

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૧

અંબર કાંતણ

૩૨ (સત્ર-૧)

અશોકભાઈ પરમાર

૨

કેમ્પસ જાળિણી

૩૨ (સત્ર-૨)

અભુભાઈ રબારી

૩

ઇલેકરોવનતસ

૧૮ (સત્ર-૩)

ુ ભાઈ (યુવસક)
કેયર

84

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
નૅશનલ
રાષ્ટ્રીય
૬-૧-૨૦૨૦
ઇન્ન્ટગ્રેશન કેમ્પ
થી
૧૨-૧-૨૦૨૦

૧૪.૫

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦૨

ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર,
એન.એસ.એસ. સેલ
ભ.ક.ન.મ. યુવનિવસિટીજુનાગઢ.

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

-

એન.એસ.એસ. વશચબર મ. દે . સમાજસેિા સંકુલ અમદાિાદથી ઉમરે ઠ તાલુકાના થામણા
ખાતે તા. ૮-૧૨-૨૦૧૯થી તા. ૧૪-૧૨-૨૦૧૯ યોજાયેલ. જેમાં એમ.એ. સત્ર – ૧ના
વિદ્યાથીઓ જોડાયા.

-

એન.એસ.એસ. વશચબર મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરાથી દિેગામ તાલુકાના િાલીસા ખાતે
યોજાયેલ, જેમાં ઇવતિાસ વિષયના સત્ર-૧ અને સત્ર-૩ના વિદ્યાથીઓ જોડાયા.

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
ક્રમ

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

-

૦૨

-

-

-

-

-

-

અન્ય
-

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

૧.

ઉિેશ ચૌધરી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િાવષિક રમતોત્સિ

િોલીબોલમાં બીજો ક્રમ

૨૫-૧-૨૦૨૦
૨.

વિષ્ટ્ણ ુ કાગડે

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િાવષિક રમતોત્સિ

કબડ્ડી અને દોડ

૨૫-૧-૨૦૨૦
૩.

અજુ ભન િસાિા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િાવષિક રમતોત્સિ

લાંબી કૂદ અને બરછીફેંક

૨૫-૧-૨૦૨૦
૪.

અજયકુમાર ભુરીયા

વિશ્વ આહદિાસી હદિસની ઉજિણી ૯-

સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ

૮-૨૦૧૯ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
૫.

અનિરઅલી બાફણ

નશાબંધી સપ્તાિ ઉજિણી ગ ૂજરાત

પેઇન્ન્ટિંગ સ્પધાભમાં ત્રીજો

વિદ્યાપીઠ

ક્રમ

૨-૧૦-૨૦૧૯ થી ૮-૧૦-૨૦૧૯
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૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)

કુલ વિદ્યાથી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૫
-

૬૦૦૦૦/-

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

કુલ વિદ્યાથી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

-

-

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

કુલ વિદ્યાથી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

-

-

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

૦૨

RGNF-SRF-૬૫૦૦૦
MONTHLY

૧૫.

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

: સમાજ વિઞાન

૨.

વિભાગન ું નામ

: સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ,

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

૪.
(અ)

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧.

ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

૨.

ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૩.

શ્રી જીતેન્દ્ર ઢેબરીયા

૪.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-) (Core/Others)
PG - સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર, ભારતીય
ગ્રામીણ સમાજ, ભારતમાં સ્ત્રી અને સમાજ,
સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાંતો, નગરસમાજશાસ્ત્ર, ધમભન ુ ં
સમાજશાસ્ત્ર, વિકાસનુ ં સમાજશાસ્ત્ર, લઘુ શોધ વનબંધ
PG - સમાજમાનિશાસ્ત્રની સંશોધન પદ્ધવતઓ, સંશોધન
પદ્ધવતશાસ્ત્ર,
ઔદ્યોચગક
સમાજશાસ્ત્ર,
સામાત્જક
ુ
ુ
પહરિતભનની
વિચારધારા, લગ્ન, કર્ંબ
અને
સગાઈસંબધ
ં ો, લઘુ શોધ વનબંધ
UG - સમાજશાસ્ત્ર પહરચય, સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર,
ભારતમાં ગ્રામવિકાસનાં સામાત્જક પાસા, સમાજલક્ષી
મનોવિજ્ઞાન ભાગ-1, 2, સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો, હક્રયાનુ ં
સમાજશાસ્ત્ર,
PG - સામાત્જક સમસ્યાઓ, માનિ સંસાધન સંચાલન.
UG - સામાત્જક કપયાણ અને કાન ૂનીકરણ, સા. સમસ્યાઓ
ભાગ-1, સંશોધન પદ્ધવત ભાગ - 1, સમાજશાસ્ત્રીય
વિચારકો, સામાત્જક સમસ્યાઓ ભાગ-2, કુર્ુંબકપયાણ,
સંશોધન પદ્ધવત ભાગ - 2, ગુનાનુ સમાજશાસ્ત્ર
PG - સામાત્જક સમસ્યાઓ, માનિ સંસાધન સંચાલન.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) : 50
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : 38
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક): 50
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક): 35

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૮

૩૨

૫૦

૪૦

૦૨

૦૮

-

-

૫૦

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૪

૨૧

૩૫

૦૩

૨૫

૦૬

-

૦૧

૩૫

૩.

એમ.હફલ.

૦૨

૦૩

૦૫

૦૨

૦૧

૦૨

-

-

૦૫

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

૦૬

૦૭

-

૦૩

૦૪

-

-

૦૭
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૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
૧.

ડૉ. વિદ્યુત જોષી

સમાજશાસ્ત્ર

૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦

મલાકાતી અધ્યાપક --વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ ---

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
કવપલ દે શિાલ
,,

૨.

વિષય

તારીખ

ગાંધીજીનુ ં જીિન અને કાયભ

૨૩-૦૯-૨૦૧૯

સ્ત્રીઓ વિશે ગાંધીજીના વિચારો

૨૬-૦૯-૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ.મિેશભાઈ ગામીત

૨.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

િીર નમભદ ગુ. યુવનિવસિટી, સુરત

આહદિાસી અને પ્રશ્નો

૨૦-૦૨-૨૦૨૦

નેશનલ સેવમનાર, બીજરૂપ

િતભમાન ભારત મેં

૦૧-૧૦-૨૦૧૯

વ્યાખ્યાન, અમ્બાજોગાઈ,

ગાંધીવિચાર કી

મિારાષ્ટ્ર

પ્રાસંચગકતા

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
પીએિ.િી. કક્ષાએ
અધ્યાપકન ું નામ
માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ
અવનક કાથુડ
ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત
પ્રવતભા ગામીત
ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ
૧. હદવ્યા ચૌધરી ૨. નંદુ મકિાણા ૩. પાિભતી ઢીલા
૪. મીરા ગોસ્િામી
એમ. હફલ. કક્ષાએ
ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ
૧. અવનતા ભાટીયા ૨. કરણ રાઠોડ ૩. ભુપેન્દ્ર ચડોચખયા
ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત
વપ્રયંકા ચબલિાળ

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૧.
૨.
૧.

ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

૨.

ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૩.

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

૪.

શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ ઢેબરીયા

અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧. ઉવમિલા ગિળી ૨. ઝિેર ગોપાલ ૩. મનીષા િાંક
૪. િનીતા ગામીત ૫. િષાભ પરમાર
૧. ગાયત્રી ચૌિાણ ૨. પાયલ પરમાર
૩. મનીષા ગાંવિત ૪. તનુજા િસાિા ૫. રીટા ગામીત
૧. ચેતન કાનાણી ૨. જ્યોવતકા િસાિા ૩. યુિત્રી િસાિા
૪ યોગીતા કામડી ૫. સુલી િસાિા ૬. સંધ્યા િસાિા
૧. મંગ ુ િસાિા ૨. યોગેશ ચૌધરી ૩. યોગેશ િસાિા
૪. અવશ્વના જાકરીયા ૫. સુલોચના િસાિા
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : ----

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (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 ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -

-૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકિી નુંબર
૪

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૧૯

૩

ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૧૯

૫

ડૉ.
િસમુખભાઈ
પંચાલ
જીતેન્દ્ર ઢેબરીયા

૨૧

૧૧

૧૪.૨

૨૧

ગામનાું નામ
નીલપર, બાદરગઢ, ખીરઈ,
ગોવિિંદપુરા, ચચત્રોડી
પ્રાગપર, િપલભપર, ભુરરકોટ,
પદમપુર, ભીમાસર.
આંબલા-૧, અમરગઢ, રામધરી,
ઈશ્વરીયા, આંબલા
મોટી પાણીયાળી, નાની
પાણીયાળી, ભાદાિાિ, થોરાડી.

અચભમખતા કાયસક્રમ : ૫-૬-૭ જુલાઈ ૨૦૧૯, મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે માં આયોજન કરિામાં
આવ્યુ.ં જેમાં વિભાગના ૨ અધ્યાપકોએ ભાગીદારી નોંધાિેલ.
તા. ૮-૯-૧૦ જુલાઈ ૨૦૧૯, મ.દે .સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદમાં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં જેમાં
વિભાગના ૧ અધ્યાપકે ભાગીદારી નોંધાિેલ. સમગ્ર અચભમુખતા કાયભક્રમનુ ં સંચાલન ડૉ. ચગરધરભાઈ
પટેલ દ્વારા કરિામાં આિેલ.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૦૧

અંબર ચરખો

૩૫

ડૉ. ચગરધરભાઈ પટેલ

૦૧

અંબર ચરખો

૫૦

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

૦૫

મેદાન જાળિણી

૧૦

જીતેન્દ્ર ઢેબરીયા
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
Inter-University
National
19 to 23
KHO-KHO
November
Tournament
2019
(Female)
Inter-University
National
1 to 5
KHO-KHO
December
Tournament
2019
(Male)
Inter-University
National
1 to 5
Cricket
December
Tournament
2019
Inter-University
National
31
Athletics Meet
December,
2019 to 8
January,
2020
૧૪.૫

૧૪.૬
૧૪.૭

આયોજક

Dr. Pamjabrao
Deshmukh Krishi
Vidyapith, Akola,
Maharashtra
Swami Ramanand
Teerth Marathvada
University, Nanded,
Maharashtra
Jivaji University,
Gwalior (M..P.)

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
2
(Anita Bhil,
Kajal Pavar)

University of Kota,
Rajsthan

1
(Sanjay
Rathva)
1
(Suraj
Chauhan)
1
(Suraj
Chauhan)

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
- તા. ૭થી ૧૩ હડસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધી NSS વશચબરનુ ં િાસન ગામ, તા. ત્જ. ગાંધીનગરમાં આયોજન
થયુ.ં તેમાં મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે , વિભાગનાં ૦૨ અધ્યાપકો અને ૮૨ વિદ્યાથીઓ
વશચબરમાં જોડાયા અને વિવિધ કાયભક્રમો કયાભ.
- તા. ૮થી ૧૪ હડસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધી NSS વશચબર, થામણા ગામ, તા. ઉમરે ઠ ત્જ. આણંદ. જેમાં
મ. દે . સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ વિભાગના ૦૧ અધ્યાપક અને ૩૫ વિદ્યાથીઓ વશચબરમાં
જોડાયા અને વિવિધ કાયભક્રમો કયાભ.
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
૫

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

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
સ ૂરજ ચૌિાણ
પ્રાદે વશક
ત્જપલા કક્ષાએ બરછીફેંકમાં પ્રથમ.
૧.
(Khel-Mahakumbh 2020)
૧૪.૯

૧૫.

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
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 : ---વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : --
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE)

૨.

વિભાગન ું નામ

: વશક્ષણ વિદ્યાશાખા (IASE)

૩.
ક્રમ

અધ્યાપકોની માહિતી
:
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧.

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.

ડૉ. જયપ્રકાશ પંડયા
પ્રાધ્યાપક, પ ૂિભ પ્રાચાયભ-અધ્યક્ષ-ડીન
M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.

એમ.એડટ . : 101, 104, C 304, 201, D 402
બી.એડટ . : A 204, B 202

૩.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

B.Ed. 2019-20 Sem - 1,2&4
Sem. 1
A-101 : બાપયાિસ્થા અને વિકાસ-1
B-101 : વિદ્યાશાખાના વિષયની સમજ અને પદ્ધવતશાસ્ત્ર-1 - વિજ્ઞાન
EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાંચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્તત
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર - 1
Sem. 2
A-101 : બાપયાિસ્થા અને વિકાસ-2
B-201 : વિદ્યાશાખાના વિષયની સમજ અને પદ્ધવતશાસ્ત્ર-1 - વિજ્ઞાન
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર - 2
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
Sem. 4
A-404 : સ્િાસ્્ય -યોગ
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર -4
Hindi B.Ed. 2016-17 Sem-4
A-404 - સ્િાસ્્ય અને યોગ
M.Ed. 2019-20 Sem- 1, 2, 3 & 4
Sem. 1
શૈક્ષચણક સંશોધન માગભદશભન
M.Ed. colloquium Sem -1
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર-1
Sem. 2
D 402 - માધ્યવમક કક્ષા - અભ્યાસક્રમ અને શાળાકીય સિભગ્રાિી
મ ૂપયાંકન
શૈક્ષચણક સંશોધન માગભદશભન
M.Ed. colloquium Sem. - 2
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર - 2
Sem. - 3
C-304 : વશક્ષક પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ અને સંશોધન
શૈક્ષચણક સંશોધન માગભદશભન
M.Ed. colloquium Sem. -3
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર – 3

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 સંકપપના
એમ.એડટ . સત્ર-2 : 203- અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
M.Phil. & Ph.D. Course Work 2019-20
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૪.

ડૉ. દીપુબા દે િડા
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૫.

ડૉ. ડાહ્યાભાઇ મો. પટેલ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૬.

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

૭.

ડૉ. છનાભાઇ એન.ભીંસરા
પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.(વશક્ષણશાસ્ત્ર)

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

Sem.- 4
D 402 : મા. કક્ષા - અભ્યાસક્રમ અને શાળાકીય સિભગ્રાિી મ ૂપયાંકન
શૈક્ષચણક સંશોધન માગભદશભન
M.Ed. colloquium Sem. - 4
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્ટર - 4
M.Phil. & Ph.D. Course Work 2019-20
બી.એડટ . સત્ર-2 : B-202 - ગચણત વિષયિસ્તુ અને પદ્ધવતશાસ્ત્ર
બી.એડટ . સત્ર-4 : D – 404 - માગભદશભન અને સલાિ
બી.એડટ . સત્ર-4 : EPC – 4 - સ્િની સમજ
એમ.એડટ . સત્ર-2 : 201 - શૈક્ષચણક તત્િજ્ઞાન અને નઈ તાલીમ
* A-103 : અધ્યયન અધ્યાપન – 1 (B. Ed. સત્ર : 1)
* A-105 : નઈ તાલીમ (B. Ed. સત્ર : 1)
* B-102 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને
વિષયની સમજ - 2:
સા.વિ. (B Ed સત્ર : 1)
* B-202 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર- 2 : સા.વિ.: વિદ્યાશાખા અને
વિષયની સમજ – 2 : સા.વિ. (B Ed સત્ર : 2)
* EPC : 2 વશક્ષણમાં નાટય અને કલા (B. Ed. સત્ર : .2)
* C-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 – 401 : માધ્યવમક કક્ષા : શૈક્ષચણક િિીિટ અને નેત ૃત્િ
(M Ed સત્ર : 4)
* શૈ. સંશોધનોમાં જ્ઞાનનુ ં દસ્તાિેજીકરણ તા. 22-12-2019
(8.45 થી 10.15) (Course work)
* સંશોધન અિેિાલનાં સ્િરૂપો (1) લઘુશોધ વનબંધ (2) મિાશોધ
વનબંધ (3) શોધપ્રકપપ (4) સંશોધન લેખ તા. 22-12-2019
(12.15થી 1.45) (Course work)
* Colloquium (M. Ed. સત્ર : 1– 2– 3- 4)
* Home Room & Cleanliness (B. Ed. સત્ર : 1-2-4)
A-103 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-1
A-203 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-2
A-204 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂપયાંકન-1
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
B-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર -1 વિજ્ઞાન
EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્તત
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
D-403 : દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષચણક સાધનસામગ્રી વનમાભણ
સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને અંકશાસ્ત્રીય પ્રયુક્તત( કોસભિકભ )
સત્ર-૧
B - 102 : સા. વિજ્ઞાન
A - 102 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
સ્િવિકાસ SSD-2
M.Phil./Ph.D. કોસભિકભ :
વિષય-4 સંબવં ધત વિષયિસ્તુ
સત્ર-૨
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૮.

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

૯.

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)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
A - 202 સમકાલીન ભારત વશક્ષણ
D-201 : સા. વિજ્ઞાન
A-205 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
ઈપીસી-2 : નાટય અને કલા
202 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર અને નઈ તાલીમ
સત્ર-૩
C-303 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
સત્ર-4
ઈપીસી-4 સ્િની સમજ
2-એતસ્રા ક્રેહડટ (આંતરવિદ્યાકીય અભ્યાસક્રમ)
સત્ર-૧
101 : અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
102 : ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
A-102 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
M.Phil./Ph.D. કોસભિકભ :
વિષય-4 : સંબવં ધત વિષયિસ્તુ
સત્ર-૨
204 : પ ૂિભસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
D-401 : શૈક્ષચણક િિીિટ અને નેત ૃત્િ
D-403 : દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષચણક સાધનસામગ્રી વનમાભણ
A-205 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
સત્ર-૩
C-301 : વિવશષ્ટ્ટ ક્ષેત્ર - માધ્યવમક કક્ષા : માધ્યવમક વશક્ષણના પ્રશ્નો
અને પ્રિાિો
સત્ર-૪
D-403 : દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષચણક સાધનસામગ્રી વનમાભણ
A-401 : જાતીયતા, શાળા અને સમાજ
2-એતસ્રા ક્રેહડટ (આંતરવિદ્યાકીય અભ્યાસક્રમ)
સત્ર-1
B2-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 સંસ્કૃત (B.Ed.)
EPC-1 : પાઠ્િસ્તુન ુ ં િાંચન અને ચચન્તનાત્મક અચભવ્યક્તત(B.Ed.)
સત્ર-2
B-202 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 સંસ્કૃત(B.Ed.)
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા(B.Ed.)
203 : અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ (M.Ed.)
સત્ર-3
C 303 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર (M.Ed.)
સત્ર-4
A 402 :જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ(B.Ed.)
D 404.3 : સ્િાસ્્ય અને યોગ(B.Ed.)
શૈક્ષચણક સંશોધન /Course work (M.Phil., Ph.D.)
B.Ed.
સત્ર-1:
A-103 : અધ્યયન અને અધ્યાપન - 1
A-104 : અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર-1:અંગ્રેજી

93

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧૧.

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

૧૨.

ડૉ. સોનલ પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

૧૩.

ડૉ. અશોક પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
EPC1 : પાઠયપુસ્તકનુ ં િાંચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્તત
સત્ર:2:
A-202 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ-2
A-203 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-2
B-201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર-2 અંગ્રજી
EPC 2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
સત્ર 4
િૈકલ્પપક વિષય : D-402 : માગભદશભન અને સલાિ
EPC 4 : સ્િની સમજ
M.Ed.
સત્ર-4
અંગ્રેજી ભાષાસજ્જતા
B.Ed. સત્ર-૧
A-101 : બાપયાિસ્થા અને વિકાસ-૧
B-101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર (ગુજરાતી)
EPC-1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાંચન અને ચચિંતનાત્મક અચભવ્યક્તત
B.Ed. સત્ર-૨
A-201 : બાપયાિસ્થા 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-૨
202 : વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર અને નઈ તાલીમ
સત્ર-૧
A-105 : ज्ञ न और अभ्र् सक्रम – 1
B-102 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમાજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર
ગુજરાતી -1
EPC- 1 : प ठ्र्वस्तु क पठन एवां च त
ां न त्मक अभिव्र्ष्तत
M.Ed – 102 : ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
સત્ર-૨
A-205 : ज्ञ न और अभ्र् सक्रम – 2
B-202 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમાજ તથા પદ્ધવતશાસ્ત્ર
ગુજરાતી -2
EPC-2 : भिक्ष में न ट्र् एवां कल
M.Ed -204 : પુિસ
ભ ેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
સત્ર-૪ : A - 402 : ज्ञ न और अभ्र् सक्रम
સત્ર-૧
A-103 : अध्र्र्न अध्र् पन प्रक्रक्रर् 1
A-104 : अध्र्र्न के भलए मल्
ू र् ांकन 1
B-101 : ववद्र् लर्ी ववषर् क ववषर्वस्तु एवां पद्धतति स्र 1 हिन्दी
EPC : કમ્પ્ય ૂટર પ્રેન્તટસ
સત્ર-૨
A-203 : अध्र्र्न अध्र् पन प्रक्रक्रर् 2
A-204 : अध्र्र्न के भलए मल्
ू र् ांकन 2
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૧૪.

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

૪.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
B-201 : ववद्र् लर्ी ववषर् क ववषर्वस्तु एवां पद्धतति स्र 2 हिन्दी
સત્ર-૪
A-401 ि तीर्त ववद्र् लर् एवां सम ि
સત્ર 1 (हिन्दी बी.एड्.)
A 101 (ब ल्र् वस्थ और ववक स-1)
A 105 (ऩई त लीम)
B 102 English Methodology
EPC-1 : प ठ्र्वस्तु क पठन एवां च त
ां न त्मक प्रस्तत
ु ीकरण
EPC-3 : (सर 1 से 4) सू न एवां प्रत्र् र्न तकनीकी की वववे न त्मक
समझ (Computer)
એમ.એડ્
Communication Skill in English (sem.-4)
A-103 (M.Ed.) અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
સત્ર 2 (हिन्दी बी.एड्.)
A 201 (ब ल्र् वस्थ और ववक स-2)
B 202 English Methodology
EPC 1 : प ठ्र्वस्तु क पठन एवां च त
ां न त्मक प्रस्तत
ु ीकरण
એમ.એડ્ .
Communication Skill in English(sem.-4)
સત્ર 4 (हिन्दी बी.एड्.)
A 403 : सम वेिी ववद्र् लर्ी तनम ाण

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

અ.

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક બી.એડટ . : ૬૦, સ્નાતક હિન્દી બી.એડટ . : ૩૨, અનુસ્નાતક એમ.એડટ . : ૩૭
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક બી.એડટ .: ૪૯, સ્નાતક હિન્દી બી.એડટ . : ૨૮, અનુસ્નાતક એમ.એડટ . : ૩૬

બ.
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧.

૨.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

સ્નાતક (સત્ર-૧)
બી.એડટ .

૨૪

૩૬

૬૦

૦૭

૨૨

૨૭

૦૦

૦૪

૬૦

હિન્દી બી.એડટ .

૧૨

૨૦

૩૨

૦૪

૧૯

૦૬

૦૦

૦૩

૩૨

અનુસ્નાતક

૦૮

૨૯

૩૭

૦૨

૩૦

૦૪

૦૦

૦૧

૩૭

(સત્ર-૧)
૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૦૧

૦૨

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૨

૪.

પીએચ.ડી.

૨૨

૧૭

૩૯

૦૮

૦૩

૧૫

૦૦

૧૩

૩૯
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૫.

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

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. અવનલ અમ્બાસણા

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૧૦.
૧૧.

૬.

પ્રો. જયંતભાઈ વ્યાસ
પ્રો. કૌશલબિેન યાદિ
પ્રો. જયંતભાઈ વ્યાસ
પ્રો. કૌશલબિેન યાદિ
પ્રો. રમેશચંદ્ર કોઠારી
પ્રો. મિેન્દ્રભાઈ ચોટલીયા
પ્રો. જયંતભાઈ વ્યાસ
પ્રો. કૌશલબિેન યાદિ
મિેશભાઈ રાિલ
ડૉ. સુરેશભાઈ પાડિી
પ્રો. જયંતભાઈ વ્યાસ
ડૉ. અવનલભાઈ અંબાસણા
ડૉ. રમેશચંદ્ર કોઠારી
ડૉ. સતીષ પાઠક
ડૉ. જયન્તકુમાર વ્યાસ
ડૉ. અમ ૃતભાઈ ભરિાડ
ડૉ. સતીષકુમાર શુતલ
ડૉ. વિરલબિેન જાદિ
ડૉ. અજીતવસિંિ રાણા
ડૉ. કપપેશ ઠાકર
ડૉ. હદવ્યા શમાભ
ડૉ. ઉમાકાન્ત રાજ્યગુરુ
સંજય બી. મકિાણા

વિષય
એડજતટ
ં પ્રોફેસર
શૈક્ષચણક સંશોધન
મુલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમંવત્રત તજ્જ્ઞ -અભ્યાસ સવમવતની બેઠક

તારીખ
૨૧-૦૨-૨૦૨૦

૨૫-૦૪-૨૦૧૯

અભ્યાસક્રમ સુધારણા

૨૪-૦૬-૨૦૧૯

RAC સવમવત
અભ્યાસક્રમ સવમવતની બેઠક

૦૨-૦૯-૨૦૧૯
૨૪-૦૯-૨૦૧૯
૩૦-૧૧-૨૦૧૯

એમ.હફલ./પીએચ.ડી. કોસભિકભ

૦૨-૦૧-૨૦૨૦

એમ.હફલ./પીએચ.ડી. કોસભિકભ
એમ.હફલ./પીએચ.ડી. RAC સવમવત

૨૩-૦૧-૨૦૨૦
૨૧-૦૨-૨૦૨૦

એમ.હફલ./પીએચ.ડી. RAC સવમવત

૨૮-૦૨-૨૦૨૦

િસ્તાક્ષર જોડણી સુધારણા કાયભક્રમ
િસ્તાક્ષર જોડણી સુધારણા કાયભક્રમ

૧૧-૦૭-૨૦૧૯
૧૨-૦૭-૨૦૧૯

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પ્રો. જયંતભાઈ વ્યાસ

વિષય
ગુણાત્મક સંશોધન

તારીખ
૩૦-૧૧-૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. ભરત જોશી

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

Maharaja Sayajirao University,
Baroda

Use of SPSS for Data
Analysis

04-06-2019

Indian Institute of Teacher
Education., Gandhinagar

Course Work
Teacher Education in NEP
Draft 2019
Review of Related Literature

28-06-2019

Maharaja Krishnakumarsinhji
Bhavnagar University,
Bhavnagar
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07-07-2019

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

ડૉ. દીપુબા દે િડા

તારીખ

Indian Institute of Teacher
Education., Gandhinagar

Research Proposal

26-08-2019

Indian Institute of Teacher
Education., Gandhinagar

Publication Scopes for
Educational Researchers

08-09-2019

Seva Sadan College of
Education, Mumbai University,
Mumbai
Gujarat Vidyapith, Ahmedabad

Organizational environment
and its impact on health

24-09-2019

Vice Chancellor Conference

30-09-2019 to
01-10-2019
12-10-2019

Human Research Development
Centre, Saurastra University,
Rajkot
IQAC Course Work,
Gujarat Vidyaputh, Ahmedabad
માત ૃભાષા અચભયાન, અમદાિાદ
૨.

વિષય

Innovative Learning
Strategies for batter
Tomorrow
ગુણાત્મક સંશોધન

27-01-2020

માત ૃભાષાનો મહિમા

25-02-2020

Integration of social media in
Education

૨૫-૦૭-૨૦૧૯

લોકવશક્ષા

૧૯-૦૨-૨૦૨૦

ચંદ્રયાન

૦૭-૦૯-૨૦૧૯

અિકાશ વિજ્ઞાન

૧૯-૦૯-૨૦૧૯

ગાંધી પખિાડાની ઉજિણી

િતભમાન સમયમાં

૧૯-૦૯-૨૦૧૯

ન ૂતન ભારતી વિદ્યાલય,

ગાંધીવિચારની આજ અને

મડાણાગઢ

આિતીકાલ

રાષ્ટ્રીય સેવમનાર અન્નામલાઈ
યુવનિવસિટી, તાવમલનાડુ
રાષ્ટ્રીય સેવમનાર, ઇફકા
યુવનિવસિટી અગરતલા, વત્રપુરા

૩.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

નિરં ગ પ્રાથવમક શાળા,
નિરં ગપુરા
આશ્રમશાળા, કુિાળા
તા. ભાભર, ત્જ. બનાસકાંઠા

૪.

ડૉ. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

તા. પાલનપુર, ત્જ. સા.કાઠા
૫.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે શમુખ

ગાંધી પખિાડાની ઉજિણી

િતભમાન સમસ્યાઓનુ ં

શાંવતવનકેતન ઉ.બુ. વિદ્યાલય,

સમાધાન ગાંધીવિચારમાં

૨૧-૦૯-૨૦૨૦

ગોવિિંદપુરાકંપા
તા. માલપુર, ત્જ. અરિપલી
૬.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

પીએચ.ડી. કોસભિકભ ,
આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાંધીનગર

Use of Web as Tool of
Scientific Literature Survey

૧૭-૧૧-૨૦૧૯

આકાભઇિ બ્રાઉચઝિંગ (Archives
Browsing)

૧૭-૧૧-૨૦૧૯

દ્વારા આયોત્જત
પીએચ.ડી. કોસભિકભ ,
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ગાંધીનગર દ્વારા
આયોત્જત
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ હદન કાયભક્રમ,

વશક્ષા એિં ભાષા : એમ વિમશભ

૧૧-૧૧-૨૦૧૯

ભારતીય દશભન : એક પહરચય

૦૬-૧૧-૨૦૧૯

ગુણાત્મક સંશોધન

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

પીએચ.ડી. કોસભિકભ ,

એજ્યુકેશનલ ડેટા : નેચર ઍન્ડ

૦૬-૧૦-૨૦૧૯

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ગાંધીનગર દ્વારા

એનાચલવસસ ટેક્તનક

વસિંધી ભાષા તથા સાહિત્ય,
કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય,
ગાંધીનગર દ્વારા આયોત્જત
યોગવિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
આઈ.આઈ.ટી.ઈ., ગાંધીનગર
દ્વારા આયોત્જત UGC NET

(Qualitative Research)

પરીક્ષા અંગે તાલીમ પ્રોગ્રામ

આયોત્જત

૭.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

પીએચ.ડી. કોસભિકભ ,

ડેટા એનાચલવસસ થ્રુ ઓપન

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ગાંધીનગર દ્વારા

સોસભ સોફ્ટિેર વિથ સ્પેવશયલ

આયોત્જત

રે ફરન્સ ઑફ JASP

વશક્ષણશાસ્ત્ર વિભાગ, કડી સિભ

એકિીસમી સદીમાં વશક્ષક

વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા આયોત્જત

વશક્ષણ : પડકારો અને

વિશેષ વ્યાખ્યાન

વ્ય ૂિરચનાઓ

પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયભ

પ્રાયોચગક સંશોધન

૧૫-૧૨-૧૯

ભાષાવશક્ષણમાં સિઅભ્યાસક

૨૧-૦૨-૨૦

૦૬-૧૦-૨૦૧૯

૧૩-૦૭-૨૦૧૯

ચચપરન્સ યુવનિવસિટી
DIET, ગોતા, અમદાિાદ

પ્રવ ૃવિઓ
૮.

ડૉ. સોનલ પટેલ

પીએચ. ડી. કોસભિકભ
IITE, Gandhinagar

શૈક્ષચણક તત્િજ્ઞાન

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

પીએચ. ડી. કોસભિકભ

સંશોધન પ્રસ્તાિ રચના

૦૮-૧૨-૨૦૧૯

પીએચ. ડી. કોસભિકભ

સંશોધનની જરૂહરયાત

૧૫-૧૨-૨૦૧૯

Children University,
Gandhinagar
માત ૃભાષા હદિસ કાયભક્રમ ત્જપલા

ભાષાનુ ં મિત્િ

૧૯-૦૨-૨૦૨૦

Children University,
Gandhinagar

વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન,
Gota, Ahmedabad
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

માત ૃભાષા હદિસ કાયભક્રમ ત્જપલા

ભાષામાં સિઅભ્યાવસક પ્રવ ૃવિ

૨૦-૦૨-૨૦૨૦

કારહકદી માગભદશભન

૨૪-૦૯-૨૦૧૯

ગાંધી, સમાજ અને ગ્રંથાલય

૧૯-૦૨-૨૦૨૦

વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન,
Gota, Ahmedabad
૯.

ડૉ. અશોક પરમાર

પેટા પ્રાદે વશક રોજગાર કચેરી,
નહડયાદ તથા ખેડા ત્જપલા
વશક્ષણાવધકારીની કચેરી, નહડયાદ
સ્થળ : શ્રી. હદ. શાસ્ત્રી ઉ.બુ.
વિદ્યામંહદર, દે થલી, તા-માતર,
ત્જ. ખેડા
ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન
વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૧૦.

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

Genesin Of Educational
Impressions
National Conference & Award
Ceremony, Roorkee
Children University,
Gandhinagar

પદયાત્રામાં લોકવશક્ષા

૦૭-૦૩-૨૦૨૦

સંશોધનમાં સંદભભસાહિત્યનુ ં

૨૨-૧૨-૨૦૧૯

DIET, (Rural), Ahmedabad

Action Research

૩૧-૦૧-૨૦૨૦

ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન

આજના યુગમાં ગાંધીવિચારની

૧૯-૦૨-૨૦૨૦

વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

પ્રસ્તુતતા

મિત્ત્િ

અમદાિાદ

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

૧.

ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
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પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
BHARAT RATNA INDIRA GANDHI
GOLD MEDAL AWARD Excellence in
his respective field Education
INNOVATIVE TEACHING AWARD By
Genesin Of Educational Impressions
Roorkee Uttarakhand

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. ભરત જોશી

(૧) અપકા ઘનશ્યામપરી ગોસ્િામી (૨) મનોજકુમાર િાલજીભાઈ
સરિૈયા (૩) સીમા િયરામવસિંગ કશ્યપ (૪) મીનાબિેન કૃષ્ટ્ણલાલ
સોનીગ્રા (૫) પ્રવતભા વશિશંકર વત્રપાઠી (૬) વમિલ મનજીભાઈ
બલવધયા (૭) અવનતાબિેન લપલુભાઈ ગામીત

૨.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

(૧) કમલેશકુમાર કરસનભાઈ મકિાણા (૨) તેરૈયા રાવધકા
વિલાસભાઈ (૩) પ્રકાશકુમાર ભીખાભાઈ પટેલ (૪) દીવપકાબિેન
મોિનલાલ જાદિ (૫) સુરતી અવમતકુમાર ભરતભાઈ (૬) રં ગપરા
િરસુખભાઈ કરસનભાઈ

૩.

ડૉ. દીપુબા દે િડા

ઉષાબિેન જાની

૪.

ડૉ. ડાહ્યાભાઇ મો. પટેલ

(૧) દે િેન્દ્રકુમાર કમલેશભાઈ દે સાઈ (૨) ત્જજ્ઞેશકુમાર કરસનભાઈ
ુ ીશા
અવમન (૩) મિેશકુમાર ઋગનાથભાઈ પ્રજાપવત (૪) ઝેબન્ન
િાવમદવમયા સૈયદ (૫) હદગમ્બરભાઈ ઓંકારભાઈ િણજારા
(૬) પ્રજ્ઞેશકુમાર કાળાભાઈ પટેલ (૭) વપયુશકુમાર મચણલાલ ટંડલ
ે (૮)
સંજયકુમાર િાસુદેિ જયસ્િાલ

૫.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

(૧) અશોક ગેગડા (૨) દે િાંગના અવનલભાઈ પટેલ
(૩) શૈલશ
ે કુમાર બી. પનારા (૪) પ્રવિણ મકિાણા (૫) ભ્રવમત ચૌિાણ

૬.

ડૉ. છનાભાઇ એન. ભીંસરા

(૧) રામદે િભાઈ સીંડા (૨) ઘનશ્યામભાઈ ભીલ (૩) ત્જતેન્દ્રભાઈ
પ્રજાપવત

૭.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

(૧) અંહકતા મુકેશભાઈ પટેલ (૨) દુગેશકુમાર જયંવતલાલ પટેલ (૩)
ફોરમ જયંવતલાલ પટેલ (૪) િશભિી શંકરભાઈ પટેલ (૫) કીવતિ અવમત
શમાભ (૬) સંગીતાબિેન િરમનભાઈ પટેલ (૭) સીમાબિેન મનુજી
ચબિોલા (૮) તોરલ પ્રફુલચંદ્ર પંચાલ

૮.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

(૧) અત્જત મેર (૨) ગીતા કે. ઢાઢોદરા (૩) જપપા શાિ (૪) મોિન િાજા
(૫) નરે ન્દ્ર પરમાર (૬) િરે શ પટેલ

૯.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

(૧) પ્રકાશ રાઠોડ (૨) સ ૃન્ષ્ટ્ટ રાઠોડ (૩) સ્નેિલકુમાર પટેલ (૪)
પ્રિીણવસિંિ ડામોર

૧૦.

ડૉ. સોનલ પટેલ

(૧) શેખ ઇરફાન (૨) પરમાર ઉવમિલા (૩) મકિાણા સુશીલા
(૪) સોલંકી વનમભલા

૧૧.

ડૉ. અશોક પરમાર

(૧) મિેશકુમાર માલહકયા (૨) સુવનલકુમાર શાિ (૩) વિનુભાઈ ઠાકોર
(૪) વિકાસકુમાર દરજી
એમ. હફલ. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. ભરત જોશી

દીવપકાબેન સુરેશભાઈ અગ્રાિત

૨.

ડૉ. જયપ્રકાશ પંડયા

(૧) પ્રતીક ભટ્ટ (૨) અપપેશ મારુ

૩.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

અવનલકુમાર નર્ુભાઈ િળપવત

૪.

ડૉ. દીપુબા દે િડા

(૧) માયાબિેન જીપકા (૨) પ્રવિણભાઈ પટેલ

૫.

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ મો. પટેલ

મનીષકુમાર રમેશભાઈ પટેલ

૬.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

સમીરા પરિીન િોટેલિાલા
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

૭.

ડૉ. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

અવશ્વનભાઈ ચૌધરી

૮.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

પ્રકાશભાઈ મફતલાલ પટેલ

૯.

ડૉ. અશોક પરમાર

મીનાબેન રાઠોડ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ડૉ. ભરત જોશી

(૧) જાગૃવત કાગડીયા ગામીત (૨) હદનેશભાઈ ચગરધરભાઈ પાડિી (૩)
પંકજકુમાર રમણભાઈ ચૌિાણ

૨.

ડૉ. જયપ્રકાશ પંડયા

(૧) મીનાક્ષી િસાિા (૨) રમીલા ચૌિાણ (૩) સૈયદ ગામીત (એમ.એડટ .
કક્ષા)

૩.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી.પટેલ

(૧) અવનતાબિેન પારસભાઈ બાગુલ (૨) ઇશ્વરભાઈ ટીસાભાઈ રોહિત
(૩) ચંદ્રાબિેન િસંતભાઈ ગામીત (૪) રાજુભાઈ અશોકભાઈ ચૌિાણ (૫)
શંકરભાઈ ધરમાભાઈ ટોકરીયા

૪.

ડૉ. દીપુબા દે િડા

(૧) ભાિનાબિેન (૨) વપ્રયંકાબિેન

૫.

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ મો. પટેલ

ઉિભશી ધીરુભાઈ ચૌધરી

૬.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ

(૧) રવસલાબિેન ગણેશભાઈ ચૌધરી (૨) મુકેશભાઈ મગનભાઈ િસાિા
(૩) કલાિતી આર. િસાિા (૪) વમનલ પી. િસાિા
(૫)
વમનલ એસ. પટેલ

૭.

ડૉ. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

(૧) મિેશભાઈ એચ. િળિી (૨) સુવનતાબિેન આર. િાઘમારે
(૩) શ્વેતાબિેન એસ. િસાિા

૮.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

(૧) ત ૃશાલીકુ મારી સાજીરાિભાઈ ગાવિત (૨) મવનષા િરવસિંગભાઈ
ગામીત (૩) પ્રકાશભાઈ શીિાભાઈ રબારી (૪) વિલાસબિેન લક્ષુભાઈ
િાલગઢ, રાજેન્દ્રભાઈ ભારજીભાઈ િસાિા

૯.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

(૧) લક્ષ્મણ િસાિા (૨) િાહદિ કકુમાર િારૈ યા (૩) ઉવમિલાબિેન ગાવમત

૧૦.

ડૉ શીતલ રાિત

(૧) સેજલ (૨) પ ૂજા (૩) મંજુ (લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન)

૧૧.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

(૧) વિનય ભોયા (૨) અકુલાબિેન ચૌધરી (૩) જ્યોવતબિેન પોળુંજ્યા

૧૨.

ડૉ. સોનલ પટેલ

(૧) રીનાબિેન િસાિા (૨) ઋતુ શુતલ (૩) ભાગભિી ચૌધરી (૪)
સંગીતાબિેન સાબળે

૧૩.

ડૉ. અશોક પરમાર

(૧) નૈવતક ખાંદરા (૨) પ્રવતમાબિેન પ્રફુપલભાઈ ચૌધરી (૩) રાહિત
કાશીરામ ગાવિત (૪) ચેતન ઝીણાભાઈ ગિળી

૧૪.

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

(૧) સીલાસ ગાઈન (૨) માથાભબિેન ગામીત (૩) િષાભબિેન િસાિા
(૪) અવમનભાઈ તરીયા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ
આંતરરાષ્રીય -રાષ્રીય --અન્ય
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સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

ઉિર બુવનયાદી વિદ્યાલયોના વિજ્ઞાન-

જીસીઈઆરટી,

ગચણતના વશક્ષકો માટેની વશક્ષક સજ્જતા

ગાંધીનગર

સિયોગનો પ્રકાર
અનુદાન

પ્રોજેક્ટ રાવશ
રૂ. 6000.00

કાયભશાળા - ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ
૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) :

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (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 ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) : ગ્રામીણ ક્ષેત્ર,ે ચોખ્ખું ચણાક, ગામ-રુપાલ, તા./ત્જ.- મિેસાણા
ડી.ડી. ચગરનાર, ટી.િી.ના બે એવપસોડ, માગભદશભન, સલાિ અને પ્રોત્સાિન (22-11-2019)


આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) : ૮/૧૦



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧.
ડૉ.જયપ્રકાશ પંડયા
૬.
ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

૮.

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૩
૧૨

ગામનાું નામ
મડાણાગઢ, દલિાડા, રામનગર, તાનપુરા (ત્જ. બનાસકાંઠા)
1 મીઠા, તા. ભાભર (બ.કાં.),
2 મેરા, તા. ભાભર (બ.કાં.)
3 અશાણા, તા. ભાભર (બ.કાં.)
4 કુિાળા, તા. ભાભર (બ.કાં.)
ુ (િ), ફરોહડયા, િગદા, લાલાિાડા,
ફતેપર
તા. પાલનપુર, ત્જ. બનાસકાંઠા
મીઠા, મેરા, અસાણા, કુિાળા તા. ભાભર, ત્જ. બનાસકાંઠા
ુ ા, મડાણાગઢ
રામનગર, દલિાડા, તાલેપર
તા. પાલનપુર, ત્જ. સાબરકાંઠા
ગોવિિંદપુરાકંપા, લિાણા, ગલીયાદાંતી, ધીરાખાંટની મુિાડી,
તા. માલપુર, ત્જ. અરિપલી
1. ચ ૂિા 2. સરકાહરયા કૂિા 3. ઉનેલી, 4. રાિણાપુરા

૧૨

૬.
૯.

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ મો. પટેલ
ડૉ. દીપુબા દે િડા
ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ
ડૉ. છનાભાઇ એન. ભીંસરા

૯.

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

૧૩

૧.

ડૉ. મિેશ નારાયણ દીચક્ષત

૧૩

૫.

ડૉ. નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

૧૩

ગાંધરા, પોયલી, િહરપુરા, ચાલિડ (ત્જ. પચમિાલ, તા.
ુ ોડા)
જાંબઘ

૧.

ડૉ. સોનલ પટેલ

૧૩

પીથલપુર, જાચળયા, બિાદુરપુર, િાળુકટ

૧૫
૧૩
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ટકિી
નુંબર
૩.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. અશોક પરમાર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૨

૭.

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

૧૩

ગામનાું નામ
૨૧-૦૯-૨૦૧૯ – નાદોલી, ૨૨-૦૯-૨૦૧૯ - ડુગ
ં રપુર
૨૩-૦૯-૨૦૧૯ – ખાંધલી, ૨૪-૦૯-૨૦૧૯ - માલાિાડા
ગોળીયા, ખાટીસીતરા, ઘોડા, વિરમપુર

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ (દરે ક અધ્યાપકની સિભાગીતાર્થી) :

(૧)

તા. ૦૪-૦૭-૨૦૧૯થી તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૯ દરવમયાન બી.એડટ . / એમ.એડટ . પ્રથમ િષભના
વિદ્યાથીઓ માટે અચભમુખતા કાયભક્રમ

(૨)

તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૯ વિદ્યાપીઠ પહરસર દશભન

(૩)

તા. ૦૫-૦૭-૨૦૨૦થી તા. ૦૭-૦૭-૨૦૨૦ દરવમયાન વિદ્યાથી અચભમુખતા વશચબર

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૬૦
૩૬
૧૨
૧૨

બી.એડટ . તથા હિન્દી બી.એડટ .
એમ.એડટ .
૧૪.૪

કાંતણ અને િણાટ
બાગાયત
વિવશષ્ટ્ટ િણાટ
સીિણ
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

ઇસરો અને વિજ્ઞાન
કેન્દ્રની મુલાકાત
हिन्दस्
ु त नी प्र र
सि द्व र
आर्ोष्ित व क्
स्पध ा
अखखल ि रतीर्
हिन्दी स हिष्त्र्क
प्रततर्ोचगत

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

અધ્યાપકન ું નામ
(સ્િ.) ડૉ. પંકજભાઈ પટેલ
ડૉ. સંદીપભાઈ ગોસ્િામી
(સ્િ.) ડૉ. પંકજભાઈ પટેલ
(સ્િ.) ડૉ. પંકજભાઈ પટેલ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

સ્થાવનક

૨૬-૦૨-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય

૧૭-૧૨-૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય

૨૧-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૩-૦૧-૨૦૨૦

વિજ્ઞાન મંડળ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ ( માગભદશભન :
ડૉ. લાલજીભાઈ અને ડૉ. ત્જજ્ઞેશભાઈ)
हिन्तस्
ु त नी प्र र सि मांब
ु ई

૨૬
(વિજ્ઞાનના
વિદ્યાથીઓ)
૦૩

केन्रीर् हिन्दी सांस्थ न आगर

૦૨

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
૪

GATE
-

CAT
-
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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 :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક (બી.એડટ .)

૦૪

૧૬,000=00

૨.

અનુસ્નાતક (એમ.એડટ .)

૦3

૧૫,૦૦૦=૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૬૫૦૦=૦૦

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

૬૫૦૦=૦૦

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧૦૯

૯૫૬૧૭૦=00

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક (બી.એડટ .)

૨.

અનુસ્નાતક (એમ.એડટ .)

૪૩

૫૨૮૫૫૦=૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૧૮૪૦૦=૦૦

૪.

પીએચ.ડી.

૦૪

૫૮૮૪૦=૦૦

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -૧૫.

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

:

ગાુંિીદશસન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગાુંિીદશસન વિભાગ અને શાુંવત સુંશોિન કેન્ર

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

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

૨.

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-૧૦૧ : સમાજ વિજ્ઞાન કે આધાર
પ્રશ્નપત્ર-૨૦૧ : ગાંધી કા કેન્દ્રીય દશભન / વિશ્વ દૃન્ષ્ટ્ટ
પ્રશ્નપત્ર-૩૦૪ : જીિનશૈલી એિમટ ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-૪૦૨ ગાંધીયન : પ્રિાિ એિમટ અચભગમ
પીએિ.િી. (કોસસિકસ ) : ગાંધીવિચાર
(1) CBCS : ગાંધીજીના શૈક્ષચણક વિચારો
(2) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(3) CBCS : રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ

શ્રી રવતલાલ અમીન

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

પ્રશ્નપત્ર-૧૦૩: ભારતીય સ્િતંત્રતા આંદોલન : ઇવતિાસ મેં ગાંધી

એમ.હફલ., નેટ

પ્રશ્નપત્ર-૨૦૪ : ગાંધીિાદી વ્યિિાર
પ્રશ્નપત્ર-૩૦૧ : સમાજ પહરિતભન, સામાત્જક આંદોલન એિમટ ગાંધી

૩.

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

પ્રશ્નપત્ર-૪૦૪ : ગાંધી કે આશ્રમ
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-૧૦૨ : મિાત્મા કી ઓર પ્રયાણ
પ્રશ્નપત્ર-૨૦૨ : સિોદય : અહિિંસક વિશ્વવ્યિસ્થા કી ગાંધી કી દૃન્ષ્ટ્ટ
પ્રશ્નપત્ર-૩૦૩: ભ ૂમંડલીકરણ એિમટ ગાંધી કે આવથિક વિચાર
પ્રશ્નપત્ર-૪૦૧ : ગાંધી એિમટ ધમભ

(1) CBCS : ગાંધીજીના શૈક્ષચણક વિચારો

(2) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(3) CBCS : રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ

૪.

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

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-૧૦૪ : અનુસધ
ં ાન પદ્ધવત
પ્રશ્નપત્ર-૨૦૩ : સિોદય વિશ્વવ્યિસ્થા કી સંરચના
પ્રશ્નપત્ર-૩૦૨ : ગાંધી એિમટ સંપોવષતતા
પ્રશ્નપત્ર-૪૦૩ : ગાંધી એિમટ વશક્ષા
પીએિ.િી. (કોસસિકસ ) : ગાંધીવિચાર
(1) CBCS : ગાંધીજીના શૈક્ષચણક વિચારો
(2) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(3) CBCS : રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
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વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.

(અ) િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૦૭
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૦૩
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.
૨.
૩.

સ્નાતક (સત્ર-૧)
અનસ્નાતક (સત્ર-૧)

૫.

અન્ય

૪.

એમ.હફલ.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈ
ઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

-

શારીહરક
વિકલાુંગ

કલ

-

અન્ય
પછાતિગસ

સામાન્ય

-

અનસ ૂચિત
જનજાવત

-

-

-

-

-

૦૫
-

૦૨
-

૦૭
-

૦૧
-

૦૨
-

૦૨
-

-

૦૨
-

૦૭
-

૧૫

૦૩

૧૮

-

-

-

-

-

૧૮

૦૮

૧૨

૨૦

-

-

-

-

-

૨૦

૦

૦૬

૦૬

-

-

-

-

-

૦૬

૦૫

૨૧

૨૬

-

-

-

-

-

૨૬

૧૪

૦૯

૨૩

-

-

-

-

-

૨૩

૦૫

૧૯

૨૪

-

-

-

-

-

૨૪

૦૧

પીએિ.િી.
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાુંિીજીના શૈક્ષચણક વિિારો
(સત્ર-3 વિદ્યાર્થીઓ)
CBCS : પ્રિતસમાન
જીિનશૈલી અને ગાુંિીવિિાર
(સત્ર-3 વિદ્યાર્થીઓ)
CBCS : રાષ્રીય સેિા યોજના
અને ગાુંિીવિમશસ (સત્ર-3ના
વિદ્યાર્થીઓ)
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાુંિીજીના શૈક્ષચણક વિિારો
(સત્ર-2ના વિદ્યાર્થીઓ)
CBCS : પ્રિતસમાન
જીિનશૈલી અને ગાુંિીવિિાર
(સત્ર-2ના વિદ્યાર્થીઓ)
CBCS : રાષ્રીય સેિા યોજના

અને ગાુંિીવિમશસ (સત્ર-2ના

૦૧

-

૦૧

વિદ્યાર્થીઓ)

૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો / વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
૧.
ડૉ. સુદશભન આયંગાર
ગાંધીવિચાર અને શાંવત સંશોધન
૨.
પ્રો. એમ. પી. મથાઈ
ગાંધીવિચાર
૩.
ડૉ. રમેશ કાપહડયા
વિજ્ઞાન અને અહિિંસા
૪.
પ્રો. સુરેન્દ્ર પાઠક
ગાંધીવિચાર
મલાકાતી અધ્યાપક -વનયતકાલીન અધ્યાપક --વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ --૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧.
૨

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. પંકજભાઈ જોષી
(સ્િ.પ્રા. રામલાલભાઈ પરીખ જન્મજયંતી
વનવમિે જાિેર વ્યાખ્યાન)
શ્રી પ્રકાશ ન. શાિ
(આચાયભ કૃપાલાની જાિેર વ્યાખ્યાન)

વિષય
ગાંધીજી અને વિજ્ઞાન

તારીખ
૧૮-૪-૨૦૧૯

ભારતિષભની સ્િરાજસાધના

૧૬થી ૨૧
સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯

106

ક્રમ
૩
૪.
૫.
૬.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પ્રો. અહકલ ચબલગ્રામી
(બા-બાપુ ૧૫૦ વનવમિે જાિેર વ્યાખ્યાન)
પ્રો. વિદ્યુત જોશી
પ્રો. માઇકલ સનલાઇટર

વિષય
પ્રિતભમાન ક્સ્થવતમાં ગાંધીવિચાર

તારીખ
તા. ૧૦-૧-૨૦૨૦

એકિીસમી શતાબ્દીમાં ગાંધીવિચાર
ઇન્ડો-યુ.એસ.એ. સંબધ
ં

તા. ૧-૯-૨૦૧૯
તા. ૫-૩-૨૦૨૦

શ્રી રાજેન્દ્ર રાજન
(સ્િ. શ્રી નારાયણભાઈ દે સાઈ જન્મજયંતી
વનવમિે જાિેર વ્યાખ્યાન)

‘My Gandhi’ના હિન્દી અનુિાદ ‘मेरे
ग ांधी’ પુસ્તકના અનુિાદ સંદભે
વ્યાખ્યાન

તા. ૨૪-૧૨-૧૯

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

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૨.

,,

૩.

,,

૪

,,

૫.

,,

૬.

,,

૭.

,,

૮.

,,

૯.

,,

૧૦.

ડૉ. િહરભાઈ એમ.પટેલ

૧૧.

,,

૧૨.

,,

૧૩.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
યુિા નેત ૃત્િ વશચબર, િપલભ
વિદ્યાલય, બોચાસણ, આણંદ
શુભ-લાભ થડભ િે ફોર ગ્લોબલ
ગુડ, અમદાિાદ મેનેજમેન્ટ
એસોવસએશન, અમદાિાદ
સંિેદનશીલ નાગહરકત્િ
કાયભવશચબર, અમદાિાદ
વિવશષ્ટ્ટ વ્યાખ્યાન, ચચમનભાઈ
પટેલ ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ ઓફ
જનાભચલઝમ ઍન્ડ કોમ્યુવનકેશન,
અમદાિાદ
ગાંધી 150, આયકર ભિન,
અમદાિાદ
વિવશષ્ટ્ટ વ્યાખ્યાન, ચચમનભાઈ
પટેલ ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ ઓફ
જનાભચલઝમ ઍન્ડ કોમ્યુવનકેશન,
અમદાિાદ
ગાંધી 150, અમદાિાદ િિાઈ
મથક
ગાંધી 150, પ્રાણીશાસ્ત્ર વિભાગ,
ગુ.યુ. અમદાિાદ
LLMના વિદ્યાથીઓ, સ્કૂલ ઑફ
લૉ., ગુજરાત યુવનિવસિટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ
બા-બાપુ 150 ઉજિણી,
ઉદ્યોગ, સાિવસકતા, વિકાસ
સંસ્થાન (CED), ગાંધીનગર
એલ.ડી. એલ્ન્જવનયહરિંગ કૉલેજ,
અમદાિાદ
બા-બાપુ 150 ઉજિણી વનવમિે
વશક્ષણશાસ્ત્ર ભિન, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
LLMના વિદ્યાથીઓ, સ્કૂલ ઑફ
લૉ., ગુજરાત યુવનિવસિટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ
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વિષય
યુિા નેત ૃત્િની લાક્ષચણકતાઓ

તારીખ
૧૭-૫-૨૦૧૯

ગાંધી ઍન્ડ રસ્ટીશીપ

૪-૬-૨૦૧૯

નાગહરકત્િ અને િૈવશ્વક પ્રિાિો

૧૦-૭-૨૦૧૯

Key-concept of Political Science

૬-૯-૨૦૧૯

Gandhian values of Morality
and ethics

૪-૧૦-૨૦૧૯

Colonialism, Decolonization,
and Globalization

૧૦-૧૦-૧૯

Honesty : A Moral Virtue

૧-૧૧-૨૦૧૯

Gandhi in Digital Society

૩૦-૧-૨૦૨૦

સિોદય અને નતસલિાદ

૨૯-૧-૨૦૨૦

હિિંદ સ્િરાજની િતભમાન
સમયમાં પ્રસ્તુતતા

૧૭-૬-૨૦૧૯

Relevance of Thoughts
of Mahatma Gandhi in 21st Century

૮-૮-૨૦૧૯

ગાંધીજીનુ ં વશક્ષણ દશભન અને
રચનાત્મક કાયભક્રમો

૧૪-૮-૨૦૧૯

Research Methodology

૧૭-૧૨-૧૯

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧૪.

,,

૧૫.

શ્રી કવપલ દે શિાલ

૧૬.

,,

૧૭.

,,

૧૮.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

LLMના વિદ્યાથીઓ, સ્કૂલ ઑફ
લૉ, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ
યુિા નેત ૃત્િ વશચબર, િપલભ
વિદ્યાલય, બોચાસણ, આણંદ
બા-બાપુ 150 ઉજિણી વનવમિે
વશક્ષણશાસ્ત્ર ભિન, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
LLMના વિદ્યાથીઓ, સ્કૂલ ઓફ
લૉ. ગુજરાત યુવનિવસિટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ
LLMના વિદ્યાથીઓ, સ્કૂલ ઓફ
લૉ. ગુજરાત યુવનિવસિટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ

વિષય

હિન્દ સ્િરાજ, બાપુનો અક્ષરદે િ
અને સામાત્જક પહરિતભન

૨૮-૧-૨૦૨૦

ગાંધીનુ ં નેત ૃત્િ

૧૭-૫-૨૦૧૯

ગાંધીજીનુ ં વશક્ષણ દશભન અને
રચનાત્મક કાયભક્રમો

૧૪-૮-૨૦૧૯

ગાંધી વિચાર અને સામાત્જક
પહરિતભન

૨૧-૧૨-૧૯

ગાંધીજીના અચગયાર મિાવ્રત
અને સામાત્જક પહરિતભન

૨૭-૧-૨૦૨૦

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ----

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૧૦.

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧
૨

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

૧

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૧
૨
૩

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ
શ્રી કવપલભાઈ દે શિાલ
શ્રી રવતલાલ અમીન

તારીખ

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

પીએિ.િી. કક્ષાએ

(૧) સંજય વસિંિ (૨) સંજય પંથી (૩) હકરણકુમાર ન. પટેલ
(૧) કનૈયાલાલ પટેલ (૨) મનોજ અગ્રાિત
(૩) હિમાંશ ુ નાયક (૪) પારૂલબિેન ભટ્ટ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
ધનજીભાઈ બગડા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
વિમલ વમશ્રા
ઉિમ હિરપરા
દુગેશ વતિારી

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
ગાંધીવિચાર અચભમુખતા
કાયભક્રમ (આંતરરાષ્ટ્રીય
સમ ૂિ સાથે)
તા. ૧૦-૧-૨૦૨૦
રાષ્ટ્રીય કાયભશાલા
વિષય : ગ્રામીણ
સશક્તતકરણ મેં યુિા કી
ભ ૂવમકા
૨૨-૮-૧૯ થી ૨૪-૮-૧૯
રાષ્ટ્રીય વસમ્પોચઝયમ
માનિ અવધકાર હદિસ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

આંતરરાષ્રીય
મિાત્મા ગાંધી
સંયતુ ત ઉપક્રમે અહિિંસા
ફાઉન્ડેશન, મુબઈ
ં
શોધ ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત
રાષ્રીય
તપોભ ૂવમ રસ્ટ, ઓહડસા

ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા અને સ્કૂલ
ઑફ લૉ, ગુજરાત
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પ્રોજેક્ટ રાવશ
-

સંયતુ ત ઉપક્રમે, અહિિંસા
શોધ ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

-

સંયતુ ત આયોજન

-

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
Sustainable
Development
: 4th generation Human
right
તા. ૧૦-૧૨-૨૦૧૯
રાષ્ટ્રીય કાયભશાલા
વિષય - “ગાંધી વિશેની
ભ્રમણાઓ અને ત્યો”
૨ થી ૩ જુલાઈ, ૨૦૧૯
રાષ્ટ્રીય કાયભશાળા
વિષય : શાંવતપ ૂણભ સંઘષભ
વનદાન અને અહિિંસાત્મક
સંિાદ માગભદશભન
તા. ૨૯-૩૦ જુલાઈ, ૨૦૧૯
હિરોશીમા સ્મ ૃવત હદિસ
In search of Peace :
Remembering Hiroshima
and Nagasaki
તા. ૬-૮-૨૦૧૯
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા
હદિસ સેવમનાર
Women Empowerment :
Legislative and Judicial
Approach
તા. ૮-૩-૨૦૨૦
વનબંધ લેખન સ્પધાભ
(વિષય : એકિીસમી
સદીમાં ખાદી અને
ગ્રામોદ્યોગની પ્રસ્તુતતા)
ગુજરાતની
યુવનિવસિટીઓના
વિદ્યાથીઓ માટે
વિશ્વ શાંવત હદિસ
૨૧-૯-૨૦૧૯

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ
યુવનિવસિટી દ્વારા સંયતુ ત
ઉપક્રમમાં આયોત્જત

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

જતન રસ્ટ, િડોદરા

સંયતુ ત આયોજન

-

ગાંધી સ્મ ૃવત અને દશભન
સવમવત, નિી હદપલી

સંયતુ ત ઉપક્રમે અહિિંસા
શોધ ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૯૦,૦૦૦/ગાંધી સ્મ ૃવત અને
દશભન સવમવત
દ્વારા આપેલ

સ્કૂલ ઓફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
તથા સંસ્કૃત વિભાગ,
ભાષા ભિન, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

સંયતુ ત આયોજન

-

સંયતુ ત આયોજન

-

સંયતુ ત ઉપક્રમે
આયોત્જત

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

-

અન્ય
ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડભ ,
ગુજરાત રાજ્ય

ગાંધી અધ્યયન
વિદ્યાશાખા

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (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 ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

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



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
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-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
etc.)/ :

૧૪.

(IPR)

-----

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકિી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧

ગામનાું નામ

સુંખ્યા
શ્રી રવતલાલ અમીન

0૭

પરમારના ખાખરીયા, નીનામાના
ખાખરીયા, શેડીયા, દે િધા, ટીંબા
તા. લીમખેડા, ત્જ. દાિોદ

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
(૧)

તા. ૨૨-૮-૨૦૧૯ના રોજ કડી સિભવિદ્યાલયના એમ.એસસી. નવસિંગના વિદ્યાથીઓ સાથે
ચચાભબેઠકનુ ં આયોજન.

(૨)

તા. ૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ ઇસરોના િૈજ્ઞાવનકો સાથે ગાંધીવિચાર અને વિજ્ઞાન વિષય
પર ચચાભબેઠકનુ ં આયોજન.

(૩)

તા. ૭-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ PDPUના ૮૦ વિદ્યાથીઓ સાથે ગાંધીવિચાર પર વિભાગના
અધ્યાપકોએ ચચાભ કરી.

(૪)

ન્ય ૂજસી વસટી, યુ.એસ.એ.ના વિદ્યાથી સમ ૂિ સાથે ગાંધીવિચાર વિમશભ અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ પહરચય, તા. ૧૩-૧-૨૦૨૦

(૫)

બા-બાપુ ૧૫૦ અંતગભત ગાંધીવિચાર પર તા. ૩૧-૧-૨૦૨૦ના રોજ
સોસાયટી સંચાચલત કૉમસભ કૉલેજના વિદ્યાથીઓ સાથે ચચાભબેઠક

(૬)

તા. ૧૦-૨-૨૦૨૦ના રોજ Veg-Voyages, યુ.એસ.એ. સાથે ગાંધીની શાકાિાર પર
ચચાભબેઠક

(૭)
૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી

તા. ૧૩-૦૨-૨૦૨૦ ફ્રાન્સના સમ ૂિ સાથે ગાંધીવિચાર અને જીિનશૈલી સંદભે ચચાભબઠ
ે ક

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
કાંતણ સત્ર-૧

૧૪.૪

ગુજરાત લૉ

૦૩

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,પ્રાદે વશક)
માનિ અવધકાર
રાષ્ટ્રીય
તા.૧૦-૧૨-૧૯
Sustainable
હદિસ પર
Development : 4th
વસમ્પોચઝયમ
generation
Human right
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શ્રી રવતલાલ અમીન
આયોજક
ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા અને સ્કૂલ
ઑફ લૉ, ગુ. યુ.ના
સંયતુ ત ઉપક્રમે અહિિંસા
શોધ ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦૬

કાયભશાળા
શાંવતપ ૂણભ સંઘષભ
વનદાન અને
અહિિંસાત્મક
સંિાદ માગભદશભન

પ્રાદે વશક

તા. ૨૯ થી ૩૦
જુલાઈ, ૨૦૧૯

કાયભશાળા
વિષય : “ગ્રામીણ
સશક્તતકરણ મેં
યુિા કી ભ ૂવમકા”

રાષ્ટ્રીય

૨૨ થી ૨૪
ઑગસ્ટ ૨૦૧૯

ગાંધીશાંવત છાત્ર
સંઘ સ્નેિ વમલન

પ્રાદે વશક

તા. ૧-૯-૨૦૧૯

વ્યાખ્યાનમાળા
આચાયભ
કૃપાલાની
વ્યાખ્યાનમાળા
વિશ્વશાંવત હદિસ

પ્રાદે વશક

તા. ૧૬ થી ૨૧
સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯

પ્રાદે વશક

૨૧-૯-૨૦૧૯

સેવમનાર
વિનોબા : વિચાર
અને વ્યિિાર
આંતરરાષ્ટ્રીય
મહિલા હદિસ

પ્રાદે વશક

તા. ૪-૩-૨૦૨૦

રાન્ષ્ટ્રય સેવમનાર

તા. ૮-૩-૨૦૧૯

ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા અને ગાંધી
સ્મ ૃવત એિમટ દશભન
સવમવત, નિી હદપલીના
સંયતુ ત ઉપક્રમે ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત
બા-બાપુ ૧૫૦ અને
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શતાબ્દી કાયભક્રમ અંતગભત
તપોભ ૂવમ રસ્ટ, ઓહરસ્સા
અને ગાંધીદશભન
અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખાના
સંયતુ ત રીતે આયોત્જત
કાયભશાળા
ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૬

CBCS કોસભના વિદ્યાથીઓ
અને વિભાગના
વિદ્યાથીઓ
ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ. ગુજરાત
યુવનિવસટી અને
ગાંધીદશભન અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના સંયતુ ત
ઉપક્રમે

૨૦

૦૬

૦૬
૦૬

૦૬
૦૬

--

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

કલ વિદ્યાર્થી
----

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-----

૦૬

દર માસે પ્રત્યેક વિદ્યાથીને

૩.

એમ.હફલ.

----

રૂ. ૬૦૦૦/- (૧૦ માસ સુધી)
-----

૪.

પીએચ.ડી.

----

-----

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 : -૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

પ્રોફેશનલ સ્ટિીઝ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ

િોદ્દો

મિત્તમ
યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)

૧.

ડૉ. અરૂણભાઇ ગાંધી

કા.વનયામક

પીએચ. ડી. મજૂર કાયદાઓ, ગાંધી તત્િજ્ઞાન અને
માનિ સંસાધન

૨.

ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ

સિ-પ્રાધ્યાપક

પીએચ. ડી.

સંગઠનાત્મક િતભન, ઉદ્યોગસાિવસકતા,
આપવિ વ્યિસ્થાપન, સંશોધન પદ્ધવત,
િસવતવશક્ષણ, િળતર વ્યિસ્થાપન

૩.

ડૉ. શેતલબિેન બડોહદયા

મ. પ્રાધ્યાપક

પીએચ. ડી.

માનિ સંસાધન વ્યિસ્થાપન, ધંધાકીય
પ્રત્યાયન, સ્િૈલ્ચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન,
કામગીરી વ્યિસ્થાપન પ્રણાલી, કાયભસ્થળ
સંબધ
ં , િળતર વ્યિસ્થાપન, પંચાયતીરાજ
અને પાચલકા શાસન, આિાર અને પોષણ

૪.

ડૉ. સુભાષચંદ્ર પાંડર

સિ-પ્રાધ્યાપક

પીએચ. ડી.

સંગઠનાત્મક િતભન, સંશોધન પદ્ધવત,
ભારતીય બંધારણ, જાિેર િિીિટ અને
સુશાસન

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૦૫
િષભ

૨૦૧૯-૨૦માં

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૦૫
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૦૪

૦૧

૦૫

૦૨

૦૨

૦૧

---

---

૦૫

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

પીએચ.ડી.

૦૧

૦૧

૦૨

-

-

-

-

૦૨

૦૨

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.
૪.
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૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ

પ્રોફેસર/મલાકાતી

માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
૧.

ડૉ. રોહિતભાઈ શુતલ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ડૉ. િેમત
ં ભાઇ શાિ
શ્રી. મ ૃણાલબિેન મિેતા
ડૉ. સંજય મુજપરા
ં
શ્રી. આર.કે. ઠાકર
શ્રી. યોગેશભાઈ ચાટી
શ્રી. ભાગ્યેશભાઈ દિે
શ્રી માગીબિેન શાસ્ત્રી
શ્રી. હદલીપભાઈ પ્રજાપવત
શ્રી વિરચંદભાઈ પટેલ

૧

શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

૨

શ્રી કવપલભાઈ દે શિાલ

૩
૪
૫
૬

શ્રી િહરભાઈ પટેલ
શ્રી ધારાબિેન ઠાકર
શ્રી પ્રિીણભાઈ દુલેરા
શ્રી અરવિિંદભાઈ પટેલ

૬.

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

વિષય
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
મલાકાતી અધ્યાપક
ધંધાકીય પયાભિરણ
માનિ સંસાધન વિકાસ
ઉદ્યોગસાિવસકતા
લેબર લૉ
કાયભસ્થળ સંબધ
ં અને અચભગમો
માનિ સંસાધન માહિતી પ્રણાલી
કૉમ્યુવનકેશન ન્સ્કલ
કોમ્પ્ય ૂટર
ઔદ્યોચગક સંબધ
ં ો અને આઇએલઓ
વનયતકાલીન અધ્યાપક ----વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા

તજ્જ્ઞોની

તારીખ

જુલાઈ – ઑતટોબર ૧૯
જુલાઈ – ઑતટોબર ૧૯
ઑગસ્ટ ૧૯
જાન્યુઆરી-માચભ ૨૦
જાન્યુઆરી-માચભ ૨૦
જાન્યુઆરી-માચભ ૧૯
જુલાઇ – ઓતટોબર ૧૯
જુલાઇ – ઓતટોબર,૧૯
ુ રી, ૨૦
ફેબ્રઆ

એકાદશ વ્રત
એકાદશ વ્રત
હફટ ઇન્ન્ડયા - યુિાનોમાં સમતોલ આિાર
પદયાત્રા તાલીમ
ભારતના ન્ય ૂહરશન કાયભક્રમો

૧૦-૦૮-૨૦૧૯,
૦૭-૦૯-૨૦૧૯
૦૫-૧૨-૨૦૧૯
૦૭-૧૨-૨૦૧૯
૦૬-૧૨-૨૦૧૯
૧૨-૧૨-૨૦૧૯
૧૧-૧૦-૨૦૧૯
૦૯-૦૨-૨૦૨૦

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦):

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧

ડૉ. જયશ્રીબિેન ઠાકર

૨

શ્રી રોહિતભાઈ શુતલા

૩

શ્રી ભાગ્યેશભાઈ દિે

૪

ડૉ. અકીલ ચબલગ્રામ

૫

શ્રી નારાયણભાઈ મેઘાણી

૬

શ્રી ભાસ્કર જોષી

૭

શ્રી આર. કે. ઠાકર

૮

શ્રી િી. પી. મશરૂ

૯

શ્રી ફાપગુબિેન જોષી

૧૦

શ્રી ત્જજ્ઞેશ િસાિડા

વિષય
Concept of CSR Charity, Corporate
ગાંધીવિચાર અને CSR

Fundamental of Management, Function of
Management
પ્રિતભમાન ક્સ્થવતમાં ગાંધીવિચાર
Section 25 of Company Act 1956
CSR – Indian Company Act 2013 & 2015, 2016
Company Act Section – 8
CSR activities Practical Experience Torrent
Case studies on what is happening in CSR in
India
Definition of Management, Features &
Functions of Management
Business Ethics
આપવિ વ્યિસ્થાપન
માધ્યમોની દુવનયા : િાસ્તવિકતા અને અપેક્ષા
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તારીખ
૧૫-૧૨-૨૦૧૯
૨૯-૧૨-૨૦૧૯
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૦-૦૧-૨૦૨૦
૦૨-૦૨-૨૦૨૦
૦૯-૦૨-૨૦૨૦
૧૬-૦૨-૨૦૨૦
૧૫-૦૩-૨૦૨૦
૦૨-૦૨-૨૦૨૦
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૫-૦૨-૨૦૨૦
૧૪-૦૨-૨૦૨૦
૨૭-૦૧-૨૦૨૦

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧૧

સુશ્રી દે િાંશી જોષી

૧૨

શ્રી રોહિત ઠાકર

૧૩

શ્રી શ્વેતલ શાિ

૧૪

ડૉ. મંદાબિેન પરીખ

૧૫

શ્રી િેમત
ં ભાઈ શાિ

૧૬

શ્રી મિેશભાઈ પંડયા

વિષય
િીજાણુ માધ્યમો : પડકાર અને સજ્જતા

તારીખ
૨૭-૦૧-૨૦૨૦

સંસ્થાકીય વ્યક્તતત્િ

૨૭-૦૧-૨૦૨૦

તલાઈમેટ ચેન્જની અસરો અને આજની પહરક્સ્થવત

૧૨-૦૩-૨૦૨૦

ખાદી, ગ્રામોદ્યોગ, વિકેન્ન્દ્રત અથભવ્યિસ્થાપન અને
તલાઈમેટ ચેન્જ
તલાઈમેટ ઇમરજન્સી અને કુદરતી સંસાધનોનુ ં
વ્યિસ્થાપન
તલાઈમેટ ચેન્જ અને ગાંધીયન અચભગમ

૧૨-૦૩-૨૦૨૦
૧૨-૦૩-૨૦૨૦
૧૨-૦૩-૨૦૨૦

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

૭.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : ----

૮.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. અરૂણભાઈ ગાંધી

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ

મેળિેલ વસદ્ધિ

ઉપલબ્ધિ

ગુજરાત એઇડ્સ કંરોલ સોસાયટી

પ્રમાણપત્ર અને
સ્મ ૃવતચચહ્ન

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

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

૧

ડૉ .અરૂણભાઈ ગાંધી

૧. ધિલકુમાર રાજેશભાઊ ચૌધરી ૨. તેજલબિેન કનુભાઇ િસાિા

૨

ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ

૧. ચાંદની ચંદ્રાકાન્ત દરજી ૨. પાયલ ચગરીશકુમાર અગ્રિાલ
૩. પ ૂજાબિેન રમેશભાઈ પારગી
સમાજશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓ
૪. ધમેન્દ્રભાઈ નારણભાઈ િસાિા ૫. મવનષભાઈ શાંતારામભાઈ પિાર
૬. સુવનલભાઈ શંકરભાઈ ખાલયા ૭. અપ ૂિેબિેન રમેશભાઈ િસાિા

૩

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

૧. જયરાજ શકરભાઈ ડાભી ૨. પ્રાચી હકરણકુમાર ક્ષીરસાગર

૪

ડૉ. સુભાષચંદ્ર પાંડર

ુ િેન સુરેશભાઈ િસાિા
૧. બંસીબિેન રવતલાલ માકહડયા ૨. િેમબ

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

તાલીમ અને કાયભક્રમો

-

અન્ય
ગ્રીનકેટાચલસ્ટ

પયાભ િરણવમત્ર
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૧૧.

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) :










સેત ુ NGO, અમદાિાદ
સામુદાવયક વશક્ષણ સંઘ, અમદાિાદ
NHRD નેટિકભ , અમદાિાદ
લાક્ષીકેર ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ
AMA, અમદાિાદ
જેજી કૉલેજ, અમદાિાદ
સંપણભ આર્ટભ સ ઍન્ડ કૉમસભ કૉલેજ, અમદાિાદ
ગુજરાત રાજ્ય સિકારી સંઘ

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧
૧૨.૨
૧૨.૩

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ :--

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

૧૪.૨

પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧.
ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૬

અચભમખતા કાયસક્રમ :

ગામનાું નામ
શંખેશ્વર
ગામ- જેસણ, કંચનપુરા,ઇશ્વરપુરા

૩-૭-૨૦૧૯થી ૫-૭-૨૦૧૯ એમ.એ. માનિ સંસાધન વિકાસના અભ્યાસક્રમની અચભમુખતા
વશચબર યોજાયેલ િતી.
૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર
૧.
૨.

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
િસ્તકલા
િણાટ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૦૯
૦૫

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રમતોત્સિ
પ્રાદે વશક
૨૫ જાન્યુઆરી,
૧૯
હફટ ઇન્ન્ડયા
પ્રાદે વશક
૧૨-૧૨-૨૦૧૯
કાયભક્રમ
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અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.શેતલબિેન બડોહદયા
શ્રી. સુધાબિેન

આયોજક
સાદરા
આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦૪
૧૪૦

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક

તારીખ

આયોજક

૧૧-૦૭-૨૦૧૯

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ
અને પયાભિરણવમત્ર

પ્રાદે વશક

૧૨-૦૨-૨૦૨૦

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ
અને પયાભિરણવમત્ર

૧૪૫

પ્રાદે વશક

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૪૫

ગાંધી ૧૫૦
ઉજિણી
કાયભક્રમ
પ્રભાિી
કાયભશૈલી અંગે
પહરસંિાદ

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

૦૫-૧૨-૨૦૧૯
થી
૦૭-૧૨-૨૦૧૯
૨૭-૦૧-૨૦૨૦

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ
અને જેજી કૉલેજ,
અમદાિાદ
આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ

૪૫

િતત ૃત્િ સ્પધાભ
સિકારી સંઘ
પ્રવ ૃવત
પહરસંિાદ
રતતદાન વશચબર

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

૩૦-૦૧-૨૦૨૦
૨૮-૦૧-૨૦૨૦

આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ, અમદાિાદ
અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન
વિભાગ, અમદાિાદ
યુિક વિકાસ રસ્ટ
ગુજરાત રાજ્ય
સિકારી સંઘ

પ્રાદે વશક

૧૧-૦૧-૨૦૨૦

િસવત અને
પયાભિરણના
આંતર જોડાણો
- પહરસંિાદ
કલાયમેટ
એતશન અને
ગાંધીયન
અચભગમપહરસંિાદ
વિદ્યાથી
મુલાકાત

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૬૦

--

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,

-

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.
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કલ વિદ્યાર્થી
૦૧
-

૦૬
૧૨૫
75

એમ.એચ.આર.ડી
ઍપયુવમના
એસોવસયેશન

૧૪.૫

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -NET
SET
GATE
CAT
IAS
-

૧૪

-

અન્ય

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૫૦૦૦
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-

-

સ્કોલરવશપ = 36000

સ્કોલરવશપ
ST – 4 – 12000 x 3 = 36000
(૧ વિદ્યાથીની બાકી )

ફુિચબલ – ST

48000=00 (ફુડબીલ- ST)

(૧ વિદ્યાથીની બાકી )

48000=00 (ફુડબીલ-SC)

(12000 x 4 = 48000)
SC – 04 26970 x 2 = 53940
ફુિચબલ – SC

(12000 x 4 = 48000)
OBC – 2 ૧ વિદ્યાથીની રૂ. 8100
(૧ વિદ્યાથીની બાકી )
૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : --૧૫.૨
S.No.

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
-

૧.

ચાંદની ચંદ્રકાન્ત દરજી

૨

જયરાજ શંકરભાઇ ડાભી

૩

તેજલબિેન કનુભાઈ િસાિા

૪

ધિલકુમાર રાજેશભાઈ ચૌધરી

૫

પાયલ ચગરીશકુમાર અગ્રિાલ

૬

પ ૂજાબિેન રમેશભાઈ પારગી

૭

પ્રાચી હકરણકુમાર ક્ષીરસાગર

૮

બંસીબિેન રવતલાલ માકહડયા

૯

ુ િેન સુરેશભાઈ િસાિા
િેમબ

-
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

સમાજકાયસ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
પ્રો. આનંદી પટેલ
અધ્યક્ષા
વિદ્યાિાચસ્પવત

૨.

પ્રો. ગીતા વ્યાસ
વિદ્યાિાચસ્પવત

૩

ડૉ. દાવમની શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

૪

ડૉ. મનોજ પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
૧૦૨ - વ્યિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા (MPSW)
૧૦૩ - સમાજકાયભની ગાંધીવિચારધારા
૨૦૪ - માનિવિકાસ અને િતભન
૩૦૧ - સમાજકપયાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
૪૦૧ - દચલત સમુદાય વિકાસ
૪૦૨ - કાઉન્સેચલિંગ થીયરી અને પ્રેન્તટસ
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસભિકભ માં લેતચર
૧૦૨ - વ્યિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા
૨૦૩ - સામુદાવયક સંગઠન અને સામાત્જક હક્રયા
૩૦૪ - કુર્ુંબ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો
EC ૪૦૨ - સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયભ
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન સત્ર-૩, ૪
અને Ph.D. કક્ષાએ માગભદશભન
૨૦૯ – સમ ૂિ જીિન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસભિકભ માં લેતચર
૧૦૧ - સામાત્જક વિજ્ઞાન (રાજ્યશાસ્ત્ર)
૧૦૫ - સામાત્જક જૂથકાયભ
૧૦૬ - વ્યક્તતગત અને વ્યિસાવયક વિકાસ (PPDC)
૨૦૧ - સંકચલત અચભગમ અને પ્રત્યાયન
૨૦૬ - બાળ અવધકારો (CBCS)
૩૦૨ - અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાત્જક કાયદા
૩૦૫ - જીિનકૌશપય વિકાસ (CBCS)
EC-૪૦૧ - માનિ અવધકાર અને સમાજકાયભ
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન કુલ ૬ વિદ્યાથીઓ
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસભિકભ માં લેતચર
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય
૧૦૬ - વ્યક્તતગત અને વ્યિસાવયક વિકાસ (PPDC)
૨૦૨ - સમાજકાયભ સંશોધન
૨૦૫ - ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
૩૦૨ - (EC) (બ) માનિ સંસાધન અને શ્રવમક કપયાણ
૩૦૫ - CBCS જીિનકૌશપય વિકાસ
૪૦૧ - દચલત સમુદાય વિકાસ
૪૦૨ - (EC) યુિાનો સાથે સમાજકાયભ
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસભિકભ માં લેતચર
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ક્રમ
૫

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

૬

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
એસોવસયેટ પ્રોગ્રામ કોઓહડિનેટર

૭

શ્રી બંહકમભાઈ િસૈયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
અનુસ્નાતક

૮

ડૉ. ઈશાની પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Ph.D., NET

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
U.G.
B.A. /BRS. સત્ર : ૧ - પયાભિરણ પહરચય ( CC )
BRS. સત્ર : ૧ - આયોજનનો પહરચય
B.A. સત્ર : ૫ - િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુર્ુંબવનયોજન
B.A. /BRS. સત્ર : ૨ – ભારતમાં સમાજકાયભ ( CC )
B.A. સત્ર : ૪ – પયાભિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
P.G.
101 - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય
સત્ર : ૧ અને ૨ - ગ્રામીણ ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
સત્ર : ૩ - NGO ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
સત્ર : ૪ EC-૪૦૧ પયાભિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન
M.S.W. સત્ર : ૪ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
M.Phil. - શોધવનબંધ માગભદશભન
M.Phil., Ph.D. કોસભિકભ માં લેતચર
૨૦૬- શૈક્ષચણક વશચબર
EC ૪૦૧ - પયાભિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન
૧૦૮ - પદયાત્રા
૧૧૦ - સમ ૂિ જીિન
૩૦૭ - ઉદ્યોગ
સત્ર-૩ - ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
૪૦૮- લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
સત્ર - ૧ અને ૨ - ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન
૧૦૪ -- સામાત્જક િૈયક્તતક સેિાકાયભ પદ્ધવત
૧૦૮ - પદયાત્રા
૧૦૯ - ઉદ્યોગ
૨૦૫ - ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
૨૦૯ - ઉદ્યોગ
303 - સામુદાવયક આરોગ્ય, માનવસક આરોગ્ય અને તબીબી સમાજકાયભ
૩૦૭ - ઉદ્યોગ
૩૦૯ - પદયાત્રા
EC ૪૦૧ - ચભન્ન શારીહરક યોગ્યતા ધરાિતી વ્યક્તતઓ સાથે સમાજકાયભ
EC ૪૦૨ - મનોચચહકત્સ્કીય સમાજકાયભ
૪૦૪ - કેન્દ્રવનિાસ
૪૦૭ – સમ ૂિ જીિન
૪૦૮ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ઉદ્યોગ સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
(MPSW)
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય- સમાજશાસ્ત્ર
૧૦૨ - સમાજકાયભનો ઇવતિાસ અને વિચારધારા
૧૦૩ - સામાત્જક કોસભિકભ
૧૧૦ - સમ ૂિ જીિન
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ – પદયાત્રા
૨૦૪ - તબીબી અને મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
૨૦૫ - મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ વ્યિિારનાં ક્ષેત્રો
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ક્રમ

૯

૪.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
૨૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૨૦૭ - શૈક્ષચણક વશચબર
૨૦૯ - સમ ૂિ જીિન
૩૦૫ - સમાજકપયાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન ૩૦૬ ક્ષેત્રકાયભ
૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૧ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સામાત્જક હક્રયા, નેટિહકિંગ અને એડ્િોતસી
૪૦૮ – સંશોધન વનબંધ
૧૦૫ - માનિવિકાસ અને િતભન
૧૦૪ - સામુદાવયક સંગઠન
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ - પદયાત્રા
૨૦૨ - સામાત્જક જૂથકાયભ
૨૦૪ - તબીબી અને મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
૨૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૨૦૮ – સમ ૂિ જીિન
૩૦૩ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સમાજકાયભ સંશોધન
૩૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૨ – સામુદાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાિેર આરોગ્ય
૪૦૩ - કેન્દ્રવનિાસ
૪૦૪ - શૈક્ષચણક પ્રિાસ
૪૦૬ – સમ ૂિ જીિન
૪૦૭ - લઘુશોધ વનબંધ

ડૉ. વિવપન મકિાણા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં MSWમાં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૪૮
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં MPSWમાં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૨૧

(બ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક):
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં MSW ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૪૫
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં MPSWની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :૨૦

ક્ર
મ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
MSW
અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
MPSW

૨

વિદ્યાર્થીઓ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧૯

૨૬

૪૫

૬

૧૪

૨૦

૩.

એમ.હફલ.

૦

૧

૧

૪

પીએચ.ડી.

૪

૬

૧૦

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

0

૧૮

૪૫

3

૨

૬

0

૯

૨0

-

૧

૧

-

૨

૧૦

૮

૨
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૨

3

૧૩

3

૫.
ક્રમ
૧.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
વનયતકાલીન અધ્યાપક
ડૉ. વિશાલભાઈ દામાણી
માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ
હડસેમ્બર ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦

૨.
૩.
૪.

,,
શ્રી ચગરીશભાઈ વત્રિેદી
,,

૫.
૬.

ડૉ. કુણાલભાઈ
ડૉ. ચબચબનભાઈ

૬.

કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર
માનવસક આરોગ્ય નીવત, કાયદાઓ ને કાયભક્ર્મો
મનોસામાત્જક પુન:સ્થાપન અને માનિ
અવધકારો
કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર
કાઉન્સેચલિંગ અને રોગોપચાર

ઑગસ્ટથી નિેમ્બર ૨૦૧૯
હડસેમ્બર ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦
ઑગસ્ટથી નિેમ્બર ૨૦૧૯
ઓગસ્ટથી નિેમ્બર ૨૦૧૯
ઓગસ્ટથી નિેમ્બર ૨૦૧૯

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી િાહદિ કભાઈ

૨.

શ્રી રણછોડ સોની

૩.
૪.
૫.
૬.

શ્રી હદવ્યભાઈ તથા આયુષ
શ્રી મિેશ રાઠોડ
શ્રી આવતશ છારાની ટીમ, રૂચચકા
અને કૃષ્ટ્ણકાંત
શ્રી મનીષભાઈ બારૈ યા

૭.
૮.
૯.
૧૦.

શ્રી મીની જોસેફ ACP
સુશ્રી શીતલ શુતલ
શ્રી હદચલપ મેર (ડીસીપીઓ)
સુશ્રી ફાપગુનીબિેન

૧૧.

સુશ્રી અિનીબિેન

૧૨.
૧૩.
૧૪.

શ્રી મિેશભાઈ દરજી
શ્રી સંજય દિે
ડો. અંહકતાબિેન

૧૫.

શ્રી ગૌરાંગ રાિલ

૧૬.
૧૭.
૧૮.

ડૉ. વિશાલભાઈ
ડૉ. વમનાક્ષીબિેન, ડૉ. ભાગભિી
શ્રી મિેશ દરજી
શ્રી વમિલબિેન પટેલ

૧૯.
૨૦.
૨૧.
૨૨.

શ્રી મુરલીબિેન દે સાઈ
ડૉ. ગણપતભાઈ િણકર
ડૉ. જય શેઠ
વપન્કીબિેન જાદિ

વિષય
જીિનકૌશપય કાયભશાળા
વિવશષ્ટ્ટ યોગ્યતા ધરાિતા અંધજનોને ઉપલબ્ધ સાધનો
અને વસદ્વદ્ધઓ
ભેદભાિ સંદભે હફપમ બતાિી ચચાભ
કેદીઓની ક્સ્થવત અને પ્રશ્નો તથા જેલ મેન્યુઅલ
પરં પરાગત માધ્યમ કાયભશાળા
શ્રેષ્ટ્ઠતાને પામિા સુધી : સમાજકાયભના સંદભભમાં
સમાજકાયભ વિભાગની ગોપડન જ્યુચબલીની ઉજિણીના
ભાગરૂપે વ્યાખ્યાન

તારીખ
૧૧-૧૨ જુલાઈ,
૨૦૧૯
૧૭-૦૭-૨૦૧૯
૨૫-૦૭-૨૦૧૯
૨૮-૦૮-૨૦૧૯
૨૩-૨૪
સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯
૦૮-૦૯-૨૦૧૯

‘બાળ અવધકારો’ સંિેદનશીલતા અંગે કાયભશાળા

૦૫-૦૯-૨૦૧૯

‘સંસ્થા વ્યિસ્થાપનનાં વિવિધ પાસાંઓ’ અંગે કાયભશાળા
પ્રોજેતટ પ્રપોઝલ
ટીમિકભ

૨૫-૦૯-૨૦૧૯

સુપરવિઝન
દસ્તાિેજીકરણ કાયભશાળા
ખોરાકનુ ં મિત્િ અને ખોરાક લેિામાં રાખિાની તકેદારી
અંગેની સમજ, તંદુરસ્ત વ ૃદ્ધત્િ કાયભક્રમ,ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
દસ્તાિેજી હફપમનો સમજણ વિકાસમાં ઉપયોગ
‘વિશ્વ માનવસક આરોગ્ય હદિસની ઉજિણી’ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
સ્િસિાય જૂથની રચના
‘વનસબત’ સમાજકાયભ કરિા માટે પ્રેરણા, પ્રોત્સાિન અને
માગભદશભન
સુિણભ જયંતી િષભ, િકભ શોપ
હડપ્રેશન
શરીરવિજ્ઞાનની સમજ
બુદ્વદ્ધ અને તેન ુ ં માપન
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૦૩-૧૦-૨૦૧૯
૯-૧૦-૧૯
૯-૧૦ ઑતટોબર
૨૦૧૯
૧૦-૧૦-૨૦૧૯
૧૧-૧૦-૨૦૧૯
૧૨-૧૦-૨૦૧૯
૨૨-૧૨-૨૦૧૯
૨૩-૧૨-૨૦૧૯
૨૯-૦૧-૨૦૨૦
૧૧-૧૧-૨૦૧૯

ક્રમ
૨૩.
૨૪.
૨૫.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. પહરમલ જીિરાજ
શ્રી જયશ્રીબિેન સંઘિી
શ્રી ઊવમિબિેન પંહડત
શ્રી િનરાજભાઈ પારગી
શ્રી મિેશભાઈ પંડયા

૨૬.
૨૭.

ડૉ. ઇલાબિેન
શ્રી અનીલભાઈ પટેલ

૨૮.

૩૦.

મપિારભાઈ (ચુિાળ
ં
ગ્રામવિકાસ
રસ્ટ)
ડૉ. આરતીબિેન મિેતા
ડૉ. સલીમ હિરાણી
શ્રી ગૌરિભાઈ ઠક્કર

૩૧.

શ્રી ગૌરિભાઈ ઠક્કર

૨૯.

૭.

ક્રમ
૧.
૨.

3

વિષય
કરુણા કેર ફાઉન્ડેશન
વિશ્વ કેન્સર હદિસની ઉજિણી

તારીખ
૦૪-૦૨-૨૦૨૦

જાિેર હિતની અરજી અને માનિ અવધકાર
સામાત્જક એડિોકસીમાં ઉપયોગમાં લેિાની કાયદાકીય
જોગિાઈઓ
સંજીિની િેપથ લાઈફ હફપડ િકભ માટેની તાલીમ
ઊજાભ બચત હફપડિકભ માટેની તાલીમ

૧૩-૦૨-૨૦૨૯
-

વિશેષ પ્રકારના લોકો સાથે જૂથકાયભ

૨૪-૦૨-૨૦૨૦

માનવસક સ્િાસ્્ય અને આત્મિત્યા વનિારણ

૨૮-૦૨-૨૦૨૦

જીિન કૌશપય -ચાઈપડ લાઈન તાલીમ (ચચપરનિોમ
સ્ટાફ)
જીિન કૌશપયચાઈપડ લાઈન તાલીમ (ચચપરનિોમ
સ્ટાફ)

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
પ્રો. આનંદીબિેન
બાળઅવધકારો,
પટેલ
સમાજકાયભ વિભાગ,ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
,,
વિષયવનષ્ટ્ણાત , બાળમજૂરી
નાબુદી માટે પોસ્ટર બનાિિા
માટેનો િકભ શોપ, સમાજકાયભ
વિભાગ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
,,
શેરી નાટક અંગેનો કાયભક્રમ,
ગાંધીનગર

૪

,,

૫

,,

Round Table on Girls Young
Women: Negotiating Agency
Choice and
Consent”Ahmedabad
State Consulation on Sampurna
Behura Judgement કાયભક્રમ
ગાંધીનગર

૬

,,

અચભમુખતા વશચબર, સાદરા

૭

,,

અચભમુખતા વશચબર,અમદાિાદ

૮

,,

આહદિાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્દ્રમાં યોજાયેલ મોડેલ
સ્કુલ અને એકલવ્ય
રે સીડેન્સીયલ સ્કુલના
આચાયોની કાયભશાળા

123

જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
વિષય
યુવનસેફ અને શ્રમ વિભાગ દ્વારા
બાળમજૂરી નાબુદી માટે પોસ્ટર
બનાિિા માટેનો િકભ શોપ
યુવનસેફ અને શ્રમ વિભાગ
ધ્િારા બાળમજૂરી નાબુદી માટે
પોસ્ટર બનાિિા માટેનો
િકભ શોપ
યુવનસેફ અને શ્રમ વિભાગ દ્વારા
બાળમજૂરી નાબુદી માટે શેરી
નાટક અંગેનો કાયભક્રમ
પ્રતીભાિ
Criminalisation of choice
consent and agency of girls and
young womens
Status of Child Labour in
Gujarat નુ ં CSO દ્વારા
Presentation
પેનલમાં અધ્યક્ષીય પ્રિચન
‘સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા
સમન્િય’ વ્યાખ્યાન
‘સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા
સમન્િય’
‘સિવશક્ષણ અને તરુણાિસ્થા’
વિષય પર વ્યાખ્યાન

૨૧-૦૨-૨૦૨૦
૨૧-૦૨-૨૦૨૦

૦૫-૦૩-૨૦૨૦
૦૬-૦૩-૨૦૨૦

તારીખ
૦૪-૦૬-૨૦૧૯
૦૫-૦૬-૨૦૧૯

૧૨-૦૬-૨૦૧૯

૧૮-૦૬-૨૦૧૯
૧૯-૦૬-૨૦૧૯

૦૮-૦૭-૧૯
૦૯-૦૭-૨૦૧૯
૦૧-૦૭-૨૦૧૯

૯

પ્રો. આનંદીબિેન
પટેલ

૧૦

,,

૧૧

,,

૧૨

,,

૧૩

,,

૧૪

,,

૧૫

,,

૧૬

,,

૧૭
૧૮
૧૯

ડો. દાવમની શાિ
,,
,,

૨૦

,,

૨૧

,,

૨૨.

,,

૨૩

,,

૨૪

,,

બાળ અવધકારો –સમજ અને
સંિેદનશીલતા કાયભશાળા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
GLRS અને EMRS ના
આચાયોની ક્ષમતા િધભન
તાલીમ, આહદિાસી કેન્દ્ર
KGBVના જુપલા કૉઓહડિનેટરને
તાલીમ કેન્દ્ર, સમગ્ર વશક્ષા
અચભયાન, ગાંધીનગર
“કન્યાઓનાં મનોસામાત્જક
પાસાઓ, છાત્રાલય જીિન અને
શીખિા માટે પ્રોત્સાિક
પયાભિરણીય પાસાઓ - (KGBV
વશક્ષકો/િોડભ ન/ત્જપલા કૉ.ઓ.ની
તાલીમ
A counsultation on girls and
gender responsive education
and launching of career portal
ગાંધીનગર
ચચપરનિોમના સ્ટાફની તાલીમ
સમાજકાયભ વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
ચચપરનિોમના સ્ટાફની તાલીમ
સમાજકાયભ વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
જીઆરસી - ૧૮૧, સ્ટાફ
કાઉન્સેચલિંગ
TOT for rapid assessment of
KGBV-Gujarat
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ચાઈપડ લાઈન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
સમગ્ર વશક્ષા અચભયાન,
ગાંધીનગર
કુજાડ ગામના ઠાકોરિાસની
બિેનો
બી. એડ. કૉલેજ, મૈત્રી વિદ્યાપીઠ,
સુરેન્દ્રનગર
સમગ્ર વશક્ષા અચભયાન,
ગાંધીનગર તરફથી
કાઉન્સેલસભની તાલીમ, ગ ૂ.વિ.માં
આયોત્જત
ભારતી વિદ્યાપીઠ, સોલાપુરના
સમાજકાયભના વિદ્યાથીઓ અને
અધ્યાપકો, ગ ૂ.વિ. અમદાિાદ
-
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બાળક – વિભાિના,
બાળઅવધકારોની જરૂહરયાત અને
બાળ અવધકારો
વશક્ષણ, સિવશક્ષણ અને
તરુણાિસ્થા

૦૫-૦૯-૨૦૧૯

રે પીડ એસેસમેન્ટ, તેના તારણો,
ભલામણો, ઉપાયો

૧૨-૦૯-૨૦૧૯

(૧) વશક્ષણ-સિવશક્ષણ અને
તરુણાિસ્થા
(૨) કન્યાઓની સુરક્ષા-મોડયુલ
આધાહરત તાલીમ

૨૦-૧૧-૨૦૧૯
૨૨-૧૧-૨૦૧૯
૨૩-૧૧-૨૦૧૯

બાળ મનોવિજ્ઞાન – બાળ િતભન

૨૮-૧૧-૨૦૧૯

બાળ િતભનમાં કાયભકરોની ભ ૂવમકા
ચચપરનિોમના સ્ટાફની તાલીમ
(સંખ્યા-૫૦)

૦૭-૦૧-૨૦૨૦

Counselling process and
application counselling
techniquer,ethical principles
and practice
માહિતી એકવત્રકરણ અંગેની
સમજણ

૨૭-૦૨-૨૦૨૦

બાળ િતભનમાં કાયભકરોની ભ ૂવમકા
ચચપરનિોમના સ્ટાફની તાલીમ
(સંખ્યા-૫૦)

૦૬-૦૯-૨૦૧૯

૦૯-૦૧-૨૦૨૦

૨૪-૦૪-૨૦૧૯

બાળકોની સમસ્યાઓ

૦૫-૦૯-૨૦૧૯

KGBVKGBVના સંશોધન અંગેના
તારણોની રજૂઆત
જીિનમાં બચતનુ ં મિત્િ

૧૨-૦૯-૨૦૧૯

‘ગાંધીજી અને અહિિંસા’

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

‘બાળકોના અવધકારો’

૨૦થી ૨૩
નિેમ્બર, ૨૦૧૯

ગ ૂ. વિ. નો ઇવતિાસ અને
સમાજકાયભ વિભાગની વિવિધ
પ્રવ ૃવિઓ

૨૧-૦૧-૨૦૨૦

The State Of Mind of the Women
Coming to the Shelter Home and
their Counselling

૧૧-૧૦-૨૦૧૯

૨૩-૦૧-૨૦૨૦

૨૫

ડો. દાવમની શાિ

૨૬

ડૉ. મનોજ પરમાર

યુિા નેત ૃત્િ વશચબર, બોચાસણ

૨૭

,,

યુિા વશચબર દે થલી

૨૮

,,

૨૯

,,

૩૦.

,,

૩૧.

,,

૩૨

ડૉ. મનોજ પરમાર

૩૩

,,

૩૪

,,

લેતચર HNGU, પાટણ.
સમાજકાયભ વિભાગ
TRTI, આચાયભ, મુખ્ય ગૃિપવત
અને વશક્ષકોના ક્ષમતાિધભન
કાયભક્રમ
આહદિાસી સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે
વ્યાખ્યાન, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
આહદિાસી સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે
વ્યાખ્યાન, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
TRTI, આચાયભ, મુખ્ય ગૃિપવત
અને વશક્ષકોના ક્ષમતા િધભન
કાયભક્રમ
KGBVs head teacher cum
rector capacity building
programs
NSS વશચબર, થામણા, ત્જ- ખેડા

૩૫

,,

૩૬

,,

૩૭.

,,

૩૮

,,

૮.
ક્રમ

૧.
૨.

ઉપાસના ખંડ, રાંધેજા

KSKV કચ્છ યુવન., ભ ૂજ.
MSW વિભાગ.
TRTI, આચાયભ, મુખ્ય ગૃિપવત
અને વશક્ષકોના ક્ષમતાિધભન
કાયભક્રમ
યુિક વિકાસ રસ્ટ આયોત્જત
યુિા સંમલ
ે નમાં
સાબરમતી કોલેજ, અમદાિાદ
આયોત્જત NSS વશચબર, કોબા
મુકામે

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદનનો
ઇવતિાસ અને િતભમાન ક્સ્થવત

૦૬-૦૩-૨૦૨૦

“સ્િ ઓળખ અને વ્યક્તતત્િ
વિકાસ”
“માનિસત્ર્જત શાંવતનુ ં વ્યાપક
અને સ ૂક્ષ્મ સ્િરૂપ”
“સમાજકાયભકરનો દ્રન્ષ્ટ્ટકોણ,
કૌશપયો અને લાક્ષચણકતાઓ”
છાત્રાલય વ્યિસ્થાપન ; દશા
અને હદશા.

૧૫-૦૫-૨૦૧૯

છાત્રાલય વ્યિસ્થાપન દશા
અને હદશા
વિદ્યાથીઓની ઓળખ અને
ક્ષમતાિધભન
વિદ્યાથીઓની ઓળખ અને
વિદ્યાથીઓના ક્ષમતાિધભનના
કાયભક્રમો”
“KGBVs છાત્રાલય વ્યિસ્થાપન
અને સુવિધા.”

૨૦-૦૮-૨૦૧૯

“ગાંધીજીની યુિાન અિસ્થા,
આજના યુિાનો માટેની
માગભદવશિકા”
“સમાજકાયભ કૌશપય પરની
કાયભશાળા”
“મ ૂળભ ૂત જીિનકૌશપયની
વિભાિના”

૧૦-૧૨-૨૦૧૯

૩૦-૦૫-૨૦૧૯
૧૮-૦૭-૨૦૧૯
૨૦-૦૮-૨૦૧૯

૦૬-૦૮-૨૦૧૯
૦૬-૦૯-૨૦૧૯
૨૦-૧૧-૨૦૧૯

૩-૪/જાન્યુઆરી,
૨0૨0
૨૨-૦૧-૨૦૨૦

“વ્યક્તતત્િ અને નેત ૃત્િ”

૨૫-૦૧-૨૦૨૦

“હુ ં કેિી કેિી રીતે રાષ્ટ્રીય સેિા
કરી શકું ?”

૨૮-૦૧-૨૦૨૦

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ

પ્રો. આનંદી પટેલ
,,

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

પ્રાદે વશક કક્ષાએ ચાઇપડ સેતસ્યુયલ અબ્યુસ
અિેરનેસ માટે 1200 વશક્ષકોને તાલીમ
દચલત-આહદિાસી સમુદાયના વિકાસ માટે શ્રેષ્ટ્ઠ
કામગીરી માટે
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પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

વશક્ષણ મંત્રી દ્વારા સન્માવનત
Women Excellance award
POSITIVE JINDGI
દ્વારા એનાયત

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ
અધ્યાપકનુ ં નામ
માગભદશભન આપેલ વિદ્યાથીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
૧
પ્રો. આનંદી પટેલ
(૧) ભલુભાઈ શેખ (૨) સુવશલા પ્રજાપવત (૩) રણત્જત ઠાકોર
(૪) ચબનલ પટેલ
(૧) અંજલી ગામીત (૨) કાજલ િાચણયા (૩) ચગહરજા મિંત
(૪) િષભદ દુમાહકયા
(૧) અનાવમકા ક્રીન્ષ્ટ્ટ (૨) મિેશ એ. રાઠોડ (૩) અપપા જી. સુથાર
(૪) િેમા એ. પટેલ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
(૧) મિેન્્ ટવસિંિ ઝાલા (૨) શ્વેતાંચગની પટેલ
રીના લોકહડયા
હકશન ડી. મથભક
ઝંખના વનલેશભાઈ પટેલ
આવશષ િસાિા
અનુસ્નાતક કક્ષાએ
(૧) આરતી જોષી (૨) ખુશ્બુ ઘ. ગજ્જર (૩) પીયુષ અ. જાદિ
(૪) ભાિેશ અ. પરમાર (૫) વિકાસકુમાર ન. ઠુમ
ં ર
(૧) અવપિતા એસ. જાદિ (૨) તેજસ ચોટલીયા (3) પુિાાંગ આઈ.
પંડયા (૪) ભ ૂવમકા અ. અમીન (૫) વિજય દા. યાદિ
(૧) હકરણકુમાર કાં. ગિળી (૨) વનમભલા એમ. િણકર
(3) પ્રશાંત ગં. મોહડયા (૪) રવિ સુ. મકિાણા
(૫) સચચન આર. રાઠિા (૬) સુવનલ જો. મેણીયા
(૧) કૃણાલ કે. દાણી (૨) ચેતનકુમાર અરવિિંદભાઈ મકિાણા
(૩) વપનલકુમાર અરવિિંદભાઈ પટેલ (૪) પ્રીતેશ ઠાકરે
(૫) રાિી રાઠોડ (૬) સંજય ગોવિિંદભાઈ પરમાર
(૧) કપપના જી. ચૌધરી (૨) ધમેશ િ. જાદિ (3) પ્રદીપ ઘ.
કેરાલીયા (૪) મયુરી ગો. સોલંકી (૫) િૈભિ જે. સાંગા
(૬) સુનીલવિ. તડિી

૨

ડૉ. દાવમની શાિ

૩

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

૧
૨
3
૪

પ્રો. આનંદી પટેલ
ડૉ. દાવમની શાિ
પ્રો. ગીતા વ્યાસ
ડૉ. મનોજ પરમાર
ડૉ. બાદર કુરેશી

૧

પ્રો .આનંદી પટેલ

૨

પ્રો. ગીતાબિેન વ્યાસ

3

ડૉ. દાવમની શાિ

૪

ડૉ. બાદર કુરેશી

૫

ડૉ. મનોજ પરમાર

૬

ડૉ. અશોક પટેલ

(૧) કેતન જે. પટેલ (૨) પીયુષ મિેરીયા (3) વપ્રયંકા જી. રાઠોડ
(૪) વિકાસ બા. િેદાણી (૫) સંદીપ સુ. બાહરયા

૭

શ્રી બંહકમ િસૈયા

૮

ડૉ. ઈશાની પટેલ

૯

ડૉ. વિવપન મકિાણા

(૧) કાજલ રા. ચગહર (૨) ચંદ્રકાંત ભ મકિાણા (3) પ્રભા ભ. પટેલ
(૪) ભૌવતક બ. ગોહિલ (૫) વિકાસ િી. મકિાણા (૬) સુરેખા અ.
પટેલ
MPSW સત્ર- 3 અને સત્ર-4
(૧) પારસ હકરીટભાઈ રાઠોડ (૨) લચલતા લાલજીભાઈ િાઘેલા
(૩) સંગીતા તાનવસિંઘભાઈ ભુરીયા (૪) એંજલ રાજેશભાઈ જોશી
(૫) હિરલ રમેશભાઈ પરમાર (૬) હકરણ મિેન્દ્રકુમાર શ્રોફ
(૭) બીના બાબુભાઈ પટેલ (૮) શીતલ સરદારજી ઠાકોર
(૯) અજય હદનેશભાઈ ચૌિાણ
ક્ષેત્રકાયભ, કેન્દ્રવનિાસ અને લઘુ શોધ વનબંધ સત્ર - ૩ અને ૪
(૧) આશા જોશી (૨) કોમલ કેિડીયા (૩) ઝીનલ ચૌિાણ
(૪) દીવપકા પ્રજાપવત (૫) નીલધારા રાઠોડ (૬) ભાિના
મકિાણા (૭) મંજુલા ઠાકોર (૮) વિિાહરકા ચૌધરી
(૯) શુભ પટેલ
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સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

મનોચચહકત્સકીય સમાજકાયભ
અનુસ્નાતક (MPSW)નો કોસભ
રે વપડ એસેસમેન્ટ
ચાઇપડ લેબર
વશક્ષકો, િોડભ ન, ત્જપલા કૉ.ઓહડિનેટરની તાલીમ

માનવસક આરોગ્યની
િોક્સ્પટલ
યુવનસેફ
યુવનસેફ
સમગ્ર વશક્ષા

સિયોગનો
પ્રકાર
M.O.U.

પ્રોજેક્ટ રાવશ (રૂ.)

આવથિક સિાય
આવથિક સિાય
આવથિક સિાય

૬,૫૫,૫૦૦/૧૮,૭૭,૪૮૦/૧,૨૩,૯૧૪/-

૨૦,૦૦,૦૦૦/-

૧૦.

સંસ્થાઓના સિયોગ કાયભક્રમ (Collaborations) :

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં) : ૬,૫૫,૫૦/- કસ્ત ૂરબા ગાંધી બાચલકા વિદ્યાલયમાં
અભ્યાસ કરતી વિદ્યાવથિનીઓના મનોસામાત્જક પાસાંઓ, વિદ્યાવથિનીઓનાં િલણ, વિદ્યાલયના
વશક્ષણ સમાયોજન અને સંસ્થાકીય પયાભિરણ - એક અભ્યાસ, યુવનસેફ સિયોગ
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્તનકલ/અન્ય સેિાઓ :
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ટ્ણાત, ટેક્તનકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
-

૧૧.

૧૩.
૧૪.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) :
(૧) યુવનસેફના રે વપડ એસેસમેન્ટ માટેની કામગીરી માટેન ુ ં અનુદાન રૂ. ૬,૫૫,૫00/-.
(૨) યુવનસેફના ચાઇપડ લેબર માટેની કામગીરી માટેન ુ ં અનુદાન રૂ. ૧૮,૭૭,૪૮૦/-.
(૩) માનવસક સ્િાસ્્યની િોક્સ્પટલ સાથે સમાજકાયભ અનાપરં ગત (મનોચચહકત્સા) માટે MOU કયુાં
(૪) સમગ્ર વશક્ષા દ્વારા વશક્ષકો, િોડભ ન અને ત્જપલા કૉ.-ઓહડિનેટરની તાલીમની કામગીરી માટેન ુ ં
અનુદાન રૂ. ૧,૨૩,૯૧૪/-.
(૫) સેન્ટર ફોર કપચર ઍન્ડ ડેિલપમેંટ, િડોદરા સાથે નાકા કામદારોના સિે માટે વિદ્યાથીઓને
તાલીમ આપી સિેના કાયભમાં જોડયા.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧
પ્રો. આનંદી પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૧૩

૨

ડૉ. દાવમની શાિ

૧૫

૩

૧૭

૪

ડૉ. મનોજભાઈ
પરમાર
ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૫

શ્રી બંહકમભાઈ િસૈયા

૧૫

૬
૭

ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી
ડૉ. ઈશાની પટેલ

૧૬
૧૮

૧૪
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ગામનાું નામ
ત્જ. ડાંગ ગામ : કાકશાળા,
વનશાણા,સીંગણમાળ, ધમાલા
ખડગદા, ડેકોઈ, ઝરીયા, આમલદા, ભ ૂમલીયા
ગરુડેશ્વર- કેિડીયા
િાંવસયા તળાિ, બોહરયાછ, ઝૂજ, લાછકડી
ત્જ. નમભદા ગામ: ફેરકુિા, વ્યાઘર, કાટકોઈ,
ધાિડી, ભ ૂલીયાદરા
ત્જ. ડાંગ ગામ : ભદરપાડા, ધાંગડી, સાદડમાળ,
ચચિંચોડ, દગુવનયા
િાંસદા, દં ડકિન, િડબારી
કપલેથા, આસુદર,
ં
ધામણા, િાડા, પોંસરા

ટકિી
નુંબર
૮

૧૪.૨

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. વિવપન મકિાણા

અચભમખતા કાયસક્રમ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

૧૮

ત્જ. નિસારી ગામ: મરોલી, િાડાગામ, લાજપોર,
પોપડા, મહિ
ુ ર, દાંડી

: ૮ થી ૧૦ જુલાઈ, ૨૦૧૯ દરવમયાન અચભમુખતાની એક ર્ુકડીની

જિાબદારી (૧) ડૉ. દાવમની શાિ (૨) ડૉ. મનોજ પરમાર (૩) શ્રી બંહકમભાઈ િસૈયા
તારીખ
ટકિી ક્રમ
સમય
વિષય
૦૮-૦૭-૨૦૧૯ ૧
૦૨-૪૫થી ૦૩-૪૫
જીિન કૌશપય વિકાસ
૨
૦૩-૪૫થી ૦૪-૪૫
જીિનકૌશપય વિકાસ
૦૯-૦૭-૨૦૧૯ ૩
૦૩-00થી ૦૪-00
જીિનકૌશપય વિકાસ
૪
૦૪-૦૦થી ૦૫-૦૦
જીિનકૌશપય વિકાસ
૧૦-૦૭-૨૦૧૯ ૫
૧૨-૧૫થી ૦૧-૪૫
જીિનકૌશપય વિકાસ
૬
૦૧-૧૫થી ૦૨-૧૫
જીિનકૌશપય વિકાસ

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ર્ુકડી નંબર
MSW સત્ર-૩ ના
વિદ્યાથીઓની
૬ ર્ુકડી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવિ
આરોગ્ય અને સ્િચ્છતા
(એક કોર કવમટી
આરોગ્યની - ૩ અને
સ્િચ્છતાની - ૩ ર્ુકડી)

વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
૩૯

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
‘ભારતમાં યુવનફોમેડ કમભચારીઓ
રાષ્ટ્રીય
૧૦ અને
િચ્ચે વ્યિસાવયક તાણ અને
૧૧,
માનવસક સ્િાસ્્યના મુદ્દાઓ પર
ઑતટોબર,
રાષ્ટ્રીય પહરષદ’
૨૦૧૯
‘બાળમજૂરી નાબુદી’ અંગે બે
રાષ્ટ્રીય
મે ૨૦૧૯
શેરીનાટક તૈયાર કરિા માટે
‘બાળમજૂરી નાબુદી’ અંગે બે
શેરીનાટક અને ૭ પોસ્ટર રીલીઝ
થયા

રાષ્ટ્રીય

૧૨-૦૬-૧૯

‘બાળમજૂરી નાબુદી’ અંગે બે
શેરીનાટક લોકોમાં જાગૃવત અને
પ્રચાર િધારિા માટે રજૂ કયાભ
અમદાિાદ, ગાંધીનગર, િડોદરા,
દાિોદ,પંચમિાલ,ભાિનગર,
અમરે લી, પાટણ, િલસાડ અને
રાજકોટ.
‘નાકા સિે’નુ ં કાયભ (કુલ ૪૨ નાકા
પૈકી ૫ નાકાનુ ં સિે)‘દૈ વનક શ્રવમક
બજાર : માળખુ ં અને િતભણ ૂક’ના

રાષ્ટ્રીય

૧૯-૨૨ જૂન
૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય

૧૭-૨-૨૦
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અધ્યાપકનુ ં નામ
ડૉ. અશોક પટેલ

આયોજક
ભારતીય આરોગ્ય
સંસ્થા, ગાંધીનગર.

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૨

યુવનસેફ તેમજ
શ્રમ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર
મુખ્યમંત્રી શ્રી
વિજય રૂપાણીના
અધ્યક્ષસ્થાને
ગાંધીનગર
કાયભક્રમ
યુવનસેફ તેમજ
શ્રમ વિભાગ
ગુજરાત સરકાર

૧૬

સેન્ટર ફોર કપચર
ઍન્ડ ડેિલપમેન્ટ
િડોદરા અને

૧૩

૧૬

૧૬

કાયસક્રમન ું નામ
સંદભે સિે થયેલ (દાણીલીમડા,
િેજલપુર, અખબારનગર,
ચાંદલોહડયા, નરોડા
સિેયર વિદ્યાથીઓને મળે લ દૈ વનક
પુરસ્કાર રૂ. ૫૦૦/- રૂ.૭૫૦/સુપરિાઈઝરને કુલ રૂ. ૪૩,૫૦૦

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક
સમાજકાયભ
વિભાગ, ગુજરાત
વિદ્યાપીઠ

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
3
-

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

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 લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students
(No. Of Student Placement)
Participated)
૧૮
૩૬
૧૯ + ૧૭ = ૩૬

વિદ્યાર્થીઓની નોકરી અંગે ની વિગત ( ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સિીની
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું
ફોન નુંબર
એજન્સી/સુંસ્ર્થાન ું નામ અને
નામ અને
િોટ્સઅપ
સરનામ ું
ફોન નુંબર
નુંબર
7600216951
૧
વિકાસ મેર
‘એમ.એસ.જી. જનરલ
િૉક્સ્પટલ (વસવિલ),
સુરેન્દ્રનગર
9724722571
૨
બાબુલાલ
‘મીઠુંબિેન PITTT ડીજેપાલ
એહડતશન સેન્ટર અને
કસ્ત ૂરબા મેન્ટલ િૉક્સ્પટલ
(મરોલી, ત્જ. નિસારી)
7574933040
૩
જયેશ
‘નિી વસવિલ િૉક્સ્પટલ
પટેલ
મનોચચહકત્સકીય વિભાગ,
સુરત
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ક્સ્ર્થવત )
િોદ્દો

પગાર

કાયસનો પ્રકાર

મનોચચહકત્સકીય
સમાજકાયભકર –
જુલાઈ ૨૦૧૯
કાઉન્સેલર
જુન ૨૦૧૯

15,750

િૉક્સ્પટલ ફીપડ
િકભ ,કાઉન્સેચલિંગ

12,000

િૉક્સ્પટલ ફીપડ
િકભ ,કાઉન્સેચલિંગ

મનોચચહકત્સકીય
સમાજકાયભકર
ઑગસ્ટ ૨૦૧૯

15,000

િૉક્સ્પટલ ફીપડ
િકભ ,કાઉન્સેચલિંગ

ક્રમ
૪

૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

વિદ્યાર્થીન ું
નામ અને
ફોન નુંબર
રામેશ્વરી
મિાલા

ફોન નુંબર
િોટ્સઅપ
નુંબર
7284846438

એજન્સી/સુંસ્ર્થાન ું નામ અને
સરનામ ું

િોદ્દો

પગાર

કાયસનો પ્રકાર

મીઠુંબિેન PITTT ડીએહડતશન સેન્ટર અને
કસ્ત ૂરબા મેન્ટલ િૉક્સ્પટલ
(મરોલી, ત્જ. નિસારી)
શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ

કાઉન્સેલર
જુન-૨૦૧૯

12,000

િૉક્સ્પટલ ફીપડ
િકભ ,કાઉન્સેચલિંગ

સવિતાબિેન
વિનુભાઈ
રં ગપરા
નેિા
કનુભાઈ
મકિાણા
સુરેશ કે.
સરલા

7623913058

કાઉન્સેલર
જૂન ૨૦૧૯

15,000

ઑહફસ અને
ફીપડિકભ

7383344410

શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન અમદાિાદ

કાઉન્સેલર
જુન-૨૦૧૯

15,000

ઑહફસ અને
ફીપડિકભ

8849299327

‘િસ્ડભ િેપથ પાટભ નસભ’ ટી.બી.
સેન્ટર પીપીપી પ્રોજેતટ
રાજકોટ

િબ એજન્ટ
જુલાઈ ૨૦૧૯

20,000

ઑહફસ અને
ફીપડિકભ

પ્રકાશકુમાર
ભોળાભાઈ
સોલંકી
મિેન્દ્ર
કે. પગી

9687031145

ટી.બી. વિભાગ, વસવિલ
િૉક્સ્પટલ, ગાંધીનગર

િબ એજન્ટ

16000

8238073816

‘ઓબીસી કવમશન’,
ગાંધીનગર

આંકડાકીય
સિાયક

12,500

ડેટા તૈયાર
કરિા

હદનેશકુમાર
મંગળભાઈ
ખાંટ
વનલેશભાઈ
એસ. િસાિા
પ્રશાંતકુમાર
મોિનભાઈ
િાઘેલા

8160649593

‘ઓબીસી કવમશન’,
ગાંધીનગર

આંકડાકીય
સિાયક

12,500

ડેટા તૈયાર
કરિા

9638162351

‘ઓબીસી કવમશન’,
ગાંધીનગર
‘ઓબીસી કવમશન’,
ગાંધીનગર

આંકડાકીય
સિાયક
રીસચભ સિાયક

12,500
12,500

ડેટા તૈયાર
કરિા
ડેટા તૈયાર
કરિા

6352331972

પ્રોજેતટ અંત
ફેબ્ર,ુ ૨૦૨૦.

૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
વિદ્યાર્થીઓની નોકરી અંગે ની વિગત ( ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સિીની ક્સ્ર્થવત ) :
ક્ર
મ

વિદ્યાર્થીન ું
નામ

ફોન નુંબર
િોટ્સઅપ
નુંબર
9586540488

૧

અવમતાબિેન
લક્ષ્મણભાઈ
ખાંટ

૨

આરતી
ખોડુભાઈ
ડાભી

7698824306

૩

હકિંજલ
અશોકભાઈ
અગ્રિાલ

9081259452

એજન્સી/સુંસ્ર્થાન ું નામ અને
સરનામ ું

િોદ્દો

પગાર

કાયસનો પ્રકાર

‘વશશુગિૃ ’, પાલડી અમદાિાદ

સમાજકાયભકર
જૂન ૨૦૧૯

8,000

ઑહફસ/ફીપડ
િકભ

‘શ્રી િીરાલાલ ભગિતી
ચેહરટેબલ રસ્ટ’
C/O (મારફત), શ્રીમતી
સંતોકબા ભગિતી જનરલ
િૉક્સ્પટલ, ધોળકા.
‘જે-પાલ,દચક્ષણ એવશયા
રીમલૅન્ડ સોસાયટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ.

સિાયક વશક્ષક
જૂન ૨૦૧૯

10,000

વશક્ષક અને
ઑહફસિકભ

સિેયર,
ફેબ્ર.ુ ૨૦૨૦

20,000

ફીપડિકભ િીમા
સેિા સિે
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ખ ૂશબ ૂ
કાસમભાઈ
મનસુરી
ખ ૂશબ ૂ
િાજીભાઈ
મનસુરી
ગુજ
ં નબેન
હદલીપભાઈ
પ્રજાપવત

7041454289

તાલીમ
NHFS અમદાિાદ

સ્ત્રીઆરોગ્ય
કાયભકર

21000

િકભ અને પરીક્ષા
તૈયારી

7096533887

‘આત્મીયતા ગુજરાત’
મિેસાણા

18,500

ફીપડિકભ

7485936602

વિદ્યા ભારતી અભયમ,
પરીક્ષણ અને સંશોધન કેન્દ્ર,
ગાંધીનગર,સેતટર-૨૨

કમ્યુવનટી
ફેવસલેટર, હડસે૨૦૧૯
ઇન્સ્રકટર
સપ્ટે-૨૦૧૯

12,250

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

૭

જયશ્રી
કુંિરબા
વિજેન્દ્રવસિંિ
રાઉલ

9409633783

‘પયાભિરણીય સ્િચ્છતા
સંસ્થાન’, સુઘડ,
ત્જ. ગાંધીનગર

ઇન્સ્રતટર
ઑગસ્ટ ૨૦૧૯

10,000

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

૮

જેવનક
નવિનભાઈ
પટેલ
ઝંખના
વનલેશભાઈ
પટેલ
દક્ષાબિેન
ધીરજભાઈ
િેગડ

8469012555

‘ઓબીસી
કવમશન’,ગાંધીનગર

આંકડાકીય
સિાયક

12,500

ઑહફસિકભ

6351957717

‘ચેતના’, અમદાિાદ

ફીપડ મેંટોર
જૂન ૨૦૧૯

15,250

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

7600805688

‘સ્િરાજ’ (NGO),
વિિંછીયા, રાજકોટ
(Know fear programme)

હફપડ
ઑગેનાઇઝર
માચભ ૨૦૨૦

10,000

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

૧૧

હદવ્યાબિેન
ભરતચગહર
ગોસ્િામી

9173048721

‘અપરસ્ટ’ માનવસક આરોગ્યની
િૉક્સ્પટલ, અમદાિાદ

મનોચચહકત્સકીય
સમાજકાયભકર
નિે. ૨૦૧૯

11,000

ફીપડિકભ

૧૨

વનલેશભાઈ
એસ.
િસાિા

9638162351

‘ઓબીસી કવમશન’,
ગાંધીનગર

આંકડાકીય
સિાયક

12,500

ઑહફસિકભ

૧૩

પારસકુમાર
મોિનભાઈ
ટાંક
પ્રહદપવસિંિ
નરે ન્દ્રવસિંિ
િાઘેલા
વપ્રયંકાબિેન
ગણપતભાઈ
પરમાર
ભ્રાંવતબા
અવનરૂધ્ધવસિં
િ િાઢેર

8140741352

‘અપરાટેક વસમેન્ટ કંપની’
“CSR”, ભાિનગર

19,500

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

9574525595

‘અદાણી ફાઉન્ડેશન’, મુન્દ્રા,
કચ્છ - ભુજ.

પ્રોજેતટ કૉ.ઓહડિનેટર
મે ૨૦૧૯
ઉત્થાન સિાયક
સપ્ટે. ૨૦૧૯

15,000

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

9265512641

‘જે-પાલ, દચક્ષણ એવશયા
રીમલૅન્ડ સોસાયટી,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ.

સિેયર,
ફેબ્ર.ુ ૨૦૨૦

20,000

ફીપડિકભ
(િીમો સેિા સિે)

ુ ી,
લોકવમત્રા, ધેધક
તા. વિિંછીયા
ત્જ. રાજકોટ

વશક્ષણ સુવિધા
આપનાર

10,000

વશક્ષણ સુવિધા

મવનષા
રમેશભાઈ
મકિાણા

9726638417

‘૧૮૧- અભયમ મહિલા
િેપપલાઇન’, લુણાિાડા,
મિીસાગર

આઉટરીચ
કાઉન્સેલર, સપ્ટે૨૦૧૯

12,500

ફીપડિકભ

૪
૫
૬

૯
૧૦

૧૪
૧૫
૧૬

૧૭

9327516661
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૧૮

મુકેશભાઈ
ઘુસાભાઈ
વશયાળ
રક્શ્મકા
હદનેશભાઈ
ડાભી
રાહુલભાઈ
કર્ુભાઈ
બારીયા
વિકીતાબિે
નઅશોકભા
ઈ પટેલ
સુવમતકુમાર
ગૌતમભાઈ
દે સાઈ
િેમત
ં ભાઈ
છગનભાઈ
દે શમુખ
RANJAN
DABHI

૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪

9909839989

8487090127

8141818898

‘વપરામલ ફાઉન્ડેશન’
વપરામલ સ્કૂલની લીડરવશપ,
બાગડ, રાજસ્થાન
‘હ્યુમન ડેિલપમેન્ટ સંશોધન
કેન્દ્ર’, ઝેવિયસભ કૉલેજ,
નિરં ગપુરા, અમદાિાદ
‘આનંદી”, અમદાિાદ િકભ
સ્થળ - સિેરા, ત્જ. પંચમિાલ

પ્રોગ્રામ લીડર
જુલાઈ ૨૦૧૯

36,000

રીસચભ સિાયક
ઑતટોબર ૨૦૧૯

15,000

12,000

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

15,000

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ
(રીસચભ)
-

7622801621

‘TRTI, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

કૉમ્યુવનટી
ઓગેનાઇઝરજુલાઈ ૨૦૧૯
હફપડ આવસસ્ટન્ટ,
નિે. ૨૦૧૯

9054210554

દીપક ફાઉન્ડેશન બરોડા

રેનર

1,2000

લોકમંગલમ ચેહરટેબલ રસ્ટ,
ધરમપુર

ફીપડ ઑહફસર

10000

‘ઓપન શેપટર િોમ’,
કાંકહરયા, અમદાિાદ

આઉટરીચ િકભ ર
જૂન ૨૦૧૯

7,000

9537016196

9712506817

ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ
(મેંટોરીંગ)
ઑહફસિકભ

વશક્ષણ અને
પયાભિરણ
ફીપડિકભ /
ઑહફસિકભ

મનોચિહકત્સકીય સમાજકાયસ : ૨૦૧૯માું નોકરી લાગે લા વિદ્યાર્થીઓની યાદી
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

ફોન નુંબર
િોટ્સઅપ
નુંબર
7600478073

એજન્સી/સુંસ્ર્થાન ું નામ
અને સરનામ ું

િોદ્દો

પગાર

કાયસનો પ્રકાર

‘માનવસક આરોગ્યની
િૉક્સ્પટલ’ શાિીબાગ,
અમદાિાદ.

મનોચચહકત્સકીય
સમાજકાયભકરઓગષ્ટ્ટ-૨૦૧૯

11,500

િૉક્સ્પટલ
ફીપડિકભ
કાઉન્સેચલિંગ

‘હદવ્યમ’
મનોચચહકત્સકીય સંસ્થા,
પલસાણા ચોકડી,
પલસાણા, ત્જ: સુરત
‘માનવસક આરોગ્યની
િૉક્સ્પટલ’, શાિીબાગ,
અમદાિાદ.

કાઉન્સેલર
જુલાઈ ૨૦૧૯

10,000

િૉક્સ્પટલ
ફીપડિકભ
કાઉન્સેચલિંગ

કાઉન્સેલર
જુલાઈ ૨૦૧૯

10,500

િૉક્સ્પટલ
ફીપડિકભ
કાઉન્સેચલિંગ

21,000

રીસચભ

૧

વિજય સેનમા

૨

મહિમા પિાર

7203054252

3

સેજલ પરમાર

8140654637

૪

ભ ૂવમકા પટેલ

9512110525
તાલીમ, અમદાિાદ
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ફીપડિકભ ર
રીસચભ

૧૬.

સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર દ્વારા આયોજજત સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ :

ક્રમ

વિગત

તારીખ

સ્ર્થળ

સુંખ્યા

સિયોગ

તજઞ

૧

ડેન્ટલ ચેક-અપ
કેમ્પ

૨/૪/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૯૬

ડેન્ટલ કૉલેજ,
મણીપુર
પ્રા. શાળા ગોતા

ડૉ. વપ્રયાંક સુદાણી + ૬
ડૉતટરની ટીમ.
ડૉ.અશોક પટેલ

૨

સિાભઇકલ કેન્સર
સ્ક્રીવનિંગ

૨/૪/૧૯

આરોગ્ય
કેન્દ્ર,
કણભા

૧૩

ઇન્ન્ડયન રે ડક્રોસ
સોસાયટી

કવિતાબિેન + ડોતટર
ડૉ. દાવમનીબિેન
ડૉ. અશોક પટેલ

૩

ટી.બી. વનદાન કેમ્પ

૫/૪/૧૯

વસિંગરિા

૭૦

વસવિલ િૉક્સ્પટલ

શ્રી નૈનેશ નાન્દોલીયા
ડૉ. અશોક પટેલ

૪

તરુણાિસ્થાનુ ં
વશક્ષણ

૫/૪/૧૯

ભુિાલડી

૨૬

FPAI, અમદાિાદ

શ્રી નેિાબિેન પંચાલ
ડૉ. અશોક પટેલ

૫

હડપ્રેશન,
ડાયાચબટીસ,
કબત્જયાત અંગે
માગભદશભન

૯/૪/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૬૬

આદશભ,
અમદાિાદ

ડૉ. સરોજબિેન ચોતસી
શ્રી પારૂલબિેન પટેલ
કોપોરે ટર, ગોતા િોડભ
ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૬

સીિણ
તાલીમાથીઓને
પ્રમાણપત્ર વિતરણ

૯/૪/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૩૨

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી નીનાબિેન
શ્રી સ્નેિાબિેન
શ્રી વિમલભાઈ
ડૉ. અશોક પટેલ

૭

ગોતા વિ. કેન્દ્રની
પ્રવ ૃવિ/તાલીમ
અંગે માગભદશભન

૨૭/૬/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૨૫

આદશભ, અમદાિાદ

ડૉ. અશોક પટેલ
શ્રી ભારતીબિેન
શ્રી હિનાબિેન

૮

ઓહરગામી તાલીમ ૨૮/૬/૧૯થી
૨૯/૬/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૬૮

આદશભ, અમદાિાદ
પ્રા. શાળા,ગોતા

શ્રી રૂપાબિેન શાિ
ડૉ. અશોક પટેલ

૯

સીિણ તાલીમ િગભ
:
સમય / સંખ્યા
૧૨ થી ૨
૧૪
૨ થી ૪
૧૪

૧/૪/૧૯થી
૩૦/૬/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૨૮

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી ભારતીબિેન પંચાલ

૧૦

વિશ્વ િસવત
હદિસની ઉજિણી

૧૧/૦૭/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર
`

૨૮

ગ્રામજનો પ્રા. શાળાગોતા

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી જયશ્રીબિેન, આચાયાભ
પ્રા.શાળા, ગોતા
શ્રી િંદનાબિેન, વશચક્ષકા
પ્રા, શાળા- ગોતા

૧૧

વિશ્વ િસવત
સપ્તાિની ઉજિણી
વનવમિે માગભદશભન
અને સીિણ
તાલીમના
પ્રમાણપત્રનુ ં
વિતરણ

૧૨/૭/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૪૩

આદશભ, અમદાિાદ

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી દે િેન્દ્રભાઈ સોની
શ્રી નીનાબિેન ઝિેરી
શ્રી ભારતીબિેન પંચાલ
શ્રી હિનાબિેન ગજ્જર
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૧૨

વિવિધ િાનગી
વનદશભન તાલીમ

૧૮/૭/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૩૪

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી હિરલબિેન ચોતસી

૧૩

વિવિધ રોગોમાં
આિારવિિાર દ્વારા
સ્િાસ્્યની
જાળિણી

૩૦/૦૭/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૩૭

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી વિનોદભાઈ ઠક્કર

૧૪

નેત્રવનદાન તથા
મોવતયાના
ઓપરે શન કેમ્પ

૨૫/૦૮/૧૯

વિશ્વકમાભ
મંહદર,
ગોતા ચબ્રજ
પાસે,
ચાંદલોહડ
યા

૧૫૦

આદશભ, અમદાિાદ
લાયન્સ તલબ ઑફ
હદક્ગ્િજયનગર
હડગ્નીટી, આઈ
િૉક્સ્પટલ, ઓગણજ

ડૉ. કે. કે. પ્રજાપવત,
શ્રી રૂપાબિેન શાિ, લાયન્સ
તલબના િોદ્દે દારો,
શ્રી દે િેન્દ્રભાઈ સોની તેમજ
અન્ય સંસ્થાના પ્રવતવનવધઓ

૧૫

મહિલા જાગૃવત
કાયભક્રમ
મહિલા અને
બાળવિકાસ
વિભાગ, ગુજરાત
સરકાર

૧૨/૦૯/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૪૪

મહિલા શક્તત કેન્દ્ર
ત્જપલા મહિલા શક્તત
કેન્દ્ર, અમદાિાદ
૧૮૧ અભયમ
મહિલા િેપપલાઈન

*શ્રી વ ૃવતકાબિેન િેગડા
મહિલા કપયાણ અવધકારી
લાલદરિાજા
શ્રી રે ન્જુબિેન િસાિા
૧૮૧, મહિલા િેપપ લાઇન
*શ્રી વનલમબિેન
પારસિાણી (PSBSC)
કાઉન્સેલર, બોપલ (PS)
ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

PSBSC – Police
Station Base
Support Centre
૧૬

મહિલાઓની
સારિાર

૧૨/૦૯/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૪૪

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી શ્વેતાબિેન વમસ્ત્રી

૧૭

મહિલા
સશક્તતકરણ
કાયભક્રમ
મહિલા અને
બાળવિકાસ
વિભાગ, ગુજરાત
સરકાર)
PSBSC – Police
Station Base
Support Centre

૨૭/૦૯/૧૯

િનુમાનજી
ની િાડી,
ઓગણજ

૨૮

ત્જપલા મહિલા
શક્તત કેન્દ્ર,
અમદાિાદ
૧૮૧ અભયમ
મહિલા િેપપલાઇન
બોપલ પોલીસ
સ્ટેશન

*ડૉ.અશોકભાઈ પટેલ
*શ્રીવ ૃવતકાબેન િેગડા
(મહિલા કપયાણ અવધકારી)
*શ્રી રે ન્જુબિેન િસાિા
૧૮૧,મહિલા િેપપલાઇન
*શ્રી વનલમબિેન પારસિાણી
કાઉન્સેલર, (PSBSC)
શ્રી પારૂલબિેન ધાંધચલયા
PSI

૧૮

સીિણ તાલીમ
િગભ:
સમય / સંખ્યા
૧થી ૩
૧૫
૩થી ૫
૧૪

૦૧/૦૭/૧૯
થી
૩૦/૦૯/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૨૯

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી હિનાબિેન ગજ્જર

૧૯

મહિલા
સશક્તતકરણ /
જાગૃવત કાયભક્રમ

૦૩/૧૦/૧૯

ઝાણુ
તા. દસક્રોઈ

૦૭

ત્જપલા મહિલા શક્તત
કેન્દ્ર, અમદાિાદ
૧૮૧ અભયમ
મહિલા િેપપ લાઇન

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી વ ૃવતકાબિેન િેગડા

સ્િરોજગારી
તેમજ સ્િસિાય

૧૧/૧૦/૧૯

સમાજકાયભ વિસ્તરણ
કેન્દ્ર- ગોતા, UCD
અમદાિાદ

શ્રી મિેશભાઈ દરજી UCD,
અમદાિાદ
ડૉ. દાવમનીબિેન શાિ

૨૦

કણભા
તા. દસક્રોઈ

૫૦
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શ્રી શીતલબિેન પટેલ

જૂથ બનાિિા
અંગે માગભદશભન

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૨૧

સ્િરોજગારી અંગે
માગભદશભન

૧૭/૧૦/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૧૬

ગોતા કેન્દ્ર

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૨૨

સીિણ
તાલીમાથીઓને
પ્રમાણપત્ર વિતરણ

૧૪/૧૧/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૨૫

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી પારૂલબિેન પટેલ
કાઉન્સેલર
શ્રી દે િેન્દ્રભાઈ,
શ્રી નીનાબિેન
ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૨૩

પ્રાકૃવતક ચચહકત્સા
આિાર, માટી
પાણીની સારિાર

૧૪/૧૧/૧૯
થી
૧૬/૧૧/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૬૬

આદશભ, અમદાિાદ

ડૉ. અનુષ્ટ્કાબિેન શમાભ

૨૪

બાળ હફપમ શો
(સન્ડે, પકડા ગયા)

૨૩/૧૧/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૮૪

આદશભ અમદાિાદ
પ્રા. શાળા, ગોતા

શ્રી આકાશભાઈ ગિારે

૨૫

સીિણ તાલીમ
િગભ :સમય/ સંખ્યા
૧થી ૩
૧૩
૩થી ૫
૭

૦૧/૧૦/૧૯
થી
૩૧/૧૨/૧૯

ગોતા કેન્દ્ર

૨૦

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી હિનાબિેન ગજ્જર

૨૬

મહિલાઓ માટે
માગભદશભન બેઠક

૨૨/૦૧/૨૦

ગોતા કેન્દ્ર

૨૪

ગ ૂ.વિ.ની પ્રવ ૃવિઓ,
વશક્ષણ, શતાબ્દી
િષભની ઉજિણી અંગે
િાત કરી.

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૨૭ એક્યુપ્રેશર તાલીમ

૨૭/૦૧/૨૦
થી
૩૧/૦૧/૨૦

ગોતા કેન્દ્ર

૨૨

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી નીતાબિેન શેઠ

૨૮ સીિણ તાલીમ િગભ

૧/૦૧/૨૦
થી
૩૧/૦૩/૨૦

ગોતા કેન્દ્ર

૧૮

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી હિનાબિેન ગજ્જર
કોરોનાને લીધે તા:૧૬/૩થી
સ્થચગત કરે લ.

હિન્દી અને ગાુંિી વિિારની પરીક્ષા : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાચલત હિન્દી ભિન દ્વારા આયોત્જત હિન્દી અને
ગાંધીવિચારની પરીક્ષા ગોતાગામ તેમજ આજુ-બાજુના ગામ અને ક્ષેત્રકાયભના ગામની શાળાઓમાં યોજાય તે માટે
પ્રચાર-પ્રસાર કરિામાં આિેલ. તેમાં હિન્દી પરીક્ષામાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯માં નીચેની વિગતે પરીક્ષાથીઓએ ઉમેદિારી
નોંધાિી :

ક્રમ

શાળા

બાલપોર્થી

પિલી
૨૧
-

દૂ સરી
-

તીસરી
-

વિનીત
-

કલ

-

-

-

૦૮

૦૬

૧૨
-

૨૬
-

૭૫

-

-

૭૦

૩૩

૧

ગોતા પ્રા. શાળા, ગોતાગામ

૧૨

૨

દે િનગર પ્રા. શાળા

૦૮

૩

શેઠ અમ ૂલખ વિદ્યાલય, ગોતા

૪

ગોતા િાઉવસિંગ પ્રા. શાળા

૨૫
-

૦૬
-

૫

શ્રીમતી એ.એ.એસ. પટેલ પ્રા.
શાળા, ઓગણજ

૨૮

૪૨

૬

આદશભ પ્રા. શાળા, ઓગણજ

૧૯

૨૪

-

-

-

૪૩

૯૨

૯૩

૪૬

૧૨

૨૬

૨૬૯
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૪૦
-

૪૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૧૦૦ િષસની ઉજિણી વનવમત્તે ૮ ગામના ૧૦ જૂર્થ દ્વારા ૫૭૦ લોકોએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની
મલાકાત લીિી:
બા-બાપુ ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િષભ, સમાજકાયભ વિભાગના ૫૦ િષભ, રાષ્ટ્રીય સેિા
યોજનાના ૫૦ િષભ તેમજ વિનોબા ભાિેની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી વનવમિે અમદાિાદની આજુબાજુના ગામના
વિદ્યાથીઓ, ગ્રામજનોને સમાજકાયભના વિદ્યાથીઓની મદદથી ૮ ગામના ૧૦ જૂથ દ્વારા ૫૭૦ લોકોને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠની મુલાકાતે લાિિામાં આવ્યા િતા. તેમને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ડોક્યુમેન્ટરી, આહદિાસી તાલીમ
અને સંશોધન કેન્દ્ર, ઊજાભ પ્રકપપ, ગ્રંથાલય, વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરારજી દે સાઈ મ્યુચઝયમ, ખંભાતી કૂિા, ઉદ્યોગ
વિભાગ તેમજ પહરસરની મુલાકાત કરાિીને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વશક્ષણ વિશે માહિતગાર કરિામાં આવ્યા
િતા. ભવિષ્ટ્યમાં વશક્ષણ લેિા આિિા માટે અનુરોધ કરિામાં આવ્યો િતો. બધા મુલાકાતીઓએ આનંદ વ્યતત
કયો.
સમાજકાયસ ગ્રામ વિસ્તરણ કેન્ર, ર્થલતેજ
ક્રમ

તારીખ / સમય

કાયસક્રમ વિગત

સિયોગી સુંસ્ર્થા

૧

૧૧/૦૭/૧૯
( ૩ થી ૫ )

વિશ્વ િસ્તી હદન ઉજિણી

૨

૨૩/૦૭/૨૦૧૯
{૩:૩૦થી ૫:૦૦}

માનિકપયાણ યોજનાઓનુ ં
માગભદશભન

૩

૨૯/૦૮/૨૦૧૯
{ ૩:૩૦થી ૫:૩૦}

૪

૦૩/૦૯/૨૦૧૯
{૩ થી ૪:૩૦}

૫

૦૧/૧૦/૨૦૧૯
{૯:૩૦થી ૧૧:૦૦}

૬

૦૨/૧૦/૨૦૧૯
{૩:૦૦થી ૫:૦૦}

નિરાત્રી વનવમિે 'ગરબા
કાયભક્રમ

૭

૦૯થી ૧૧ હડસે.
૨૦૧૯
{૨:૦૦થી ૫:૦૦}

૮

૨૮/૦૧/૨૦૨૦
૩:૦૦થી ૫:૦૦

તજ્જ્ઞ

લાભાર્થી
સુંખ્યા

V.S. Hospital
ડૉ. જગદીશ દાફડા
પાલડી, અમદાિાદ

૨૭

આદશભ અમદાિાદ શ્રી હકરણ મોદી

૨૮

કાયદે સરનુ ં વિલ અને
િવસયતનામુ ં

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી શેલષ
ે ભાઈ શાિ

૨૫

વ ૃક્ષ સપ્તાિ ( ૧થી ૭ સપ્ટે.)
વનવમિે - વ ૃક્ષારોપણ કાયભક્રમ

થલતેજ ગામના
બિેનો-ભાઈઓ

ડૉ. બાદર કુરેશી અને
શ્રી િંદનાબિેન

૧૬

ગાંધી જયંતી વનવમિે
લાઇબ્રેરીના સીવનયર
જાિેર સફાઈ મિા અચભયાન
વસટીઝન

શ્રી કીવતિભાઈ

૧૩

સીિણ િગભની
બિેનો

શ્રી િંદનાબિેન

૧૯

કાયભક્રમ રે ઈકી

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી પ્રજ્ઞાબિેન શાિ

૦૯

કુહકિંગ & બેહકિંગ – સેવમનાર

આદશભ, અમદાિાદ

શ્રી મોનાબેન સોની

૨૭

:: કાયમી િોરણે િાલતી પ્રવ ૃવત્ત ::
૨.
૧.

લાઇબ્રેરી : ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૬થી આ કેન્દ્રમાં સીવનયર વસટીઝનો દ્વારા લાઇબ્રેરી કાયભરત છે . જેમાં કુલ
૧૨૭ સભ્યો નોંધાયેલા છે . આ લાયબ્રેરીમાં સામાત્જક, આધ્યાત્ત્મક, આરોગ્ય તથા જીિનવિકાસને લગતા
૬૦૦૦ ઉપરાંત પુસ્તકો, ૭ જેટલા સામવયકો, ૫ જેટલા સમાચારપત્રો વનયવમત આિે છે . ૩૫થી ૪૦ જેટલા
સીવનયર વસટીઝનો વનયવમતપણે સિારે ૯થી ૧૨:૩૦ના સમયે, સોમથી શવન આ લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરે છે .
આ ઉપરાંત નોંધાયેલ સભ્યોમાંથી વનયવમત રીતે પુસ્તકો ઘેર લઈ જઈ લાઇબ્રેરીનો સદટ ઉપયોગ કરે છે .

સી
૨.

સીિણ િગસ : તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૭થી સીિણ િગભની શરૂઆત થઈ, જે વનયવમત ચાલે છે . આ િગભ સાંજે ૩થી ૫,
બે બેચ સ્પેશ્યલ ઇન્સ્રતટર દ્વારા ચલાિિામાં આિે, જેમાં દરે ક બેચમાં ૧૦થી ૧૨ એટલે કે દરોજ ૨૦થી ૨૨
લાભાથીઓ આ િગભનો લાભ લે છે . આ તાલીમ િગભમાં ત્રણ માસનો સ્પેવશયલ કોસભ નક્કી કાયભ મુજબ – વસલાઈ
મશીનની જાણકારી, વસલાઈકામ, કહટિંગ કામ, જુદી જુદી પેટનભ િગેરે શીખિિામાં આિે છે . ત્રણ માસની વનયવમત
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તાલીમ પ ૂણભ કરનારને પ્રમાણપત્ર પણ આપિામાં આિે છે . આ િષભમાં ત્રણ બેચ પ ૂણભ કરે લ છે તથા ચોથી બેચ
િાલમાં ચાલુ છે .

૩.

એક્યપ્રેશર પ્રેકટીશ કેમ્પ : થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમાં ૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી દર મંગળ, બુધ, ગુરુ, બાદ માંગ
િધતાં ૧૭/૦૭/૨૦૧૯ થી દર સોમથી ગુરુ સિારે ૧૦થી ૧૨ દરમ્યાન ડૉ. સરોજબિેન અને ડૉ. ભાગભિીબિેન
આદશભ, અમદાિાદ દ્વારા સેિા બજાિે છે , જેમાં દરરોજ ૧૫થી ૧૮ જેટલા લાભાથીઓ વનયવમત લાભ લે છે .

૪.

સામાન્ય રોગની સારિાર કેમ્પ : થલતેજ વિસ્તરણ કેન્દ્રમાં ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦થી દર સોમથી શુક્ર
સિારે ૧૦ થી ૧૨ દરમ્યાન ડૉ. કાંવતભાઈ ( MBBS) દ્વારા ફ્રી સેિા કેમ્પ ચલાિે છે , જેમાં દરરોજ ૧૨થી ૧૫
જેટલા લાભાથીઓ વનયવમત લાભ લે છે .

૫.

હકશોરો / વિદ્યાર્થી વિકાસ પ્રવ ૃવત્ત િગસ : અમાયા ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદની મદદથી તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના રોજથી
વિદ્યાથી વિકાસ પ્રવ ૃવિઓની શરૂઆત થઇ. જે વનયવમત રીતે ચાલી રિી છે . આ પ્રવ ૃવતઓ થલતેજ ગામની
ઝંપડપટ્ટી વિસ્તારના નોંધાયેલ ૫૫ હકશોર-હકશોરીઓ સાથે દર અઠિાહડયે શવનિારે બપોરે ૩:૦૦થી ૫:૦૦ અને
રવિિારે ૧૧:૦૦થી ૧:૦૦ તથા જાિેર તિેિારો અને િેકેશનમાં સિારે ૧૧:૦૦થી ૧:૦૦ દરમ્યાન નીચે મુજબની
વિકાસની પ્રવ ૃવિઓ કરિામાં આિે છે .
 િેસ્ટમાંથી બેસ્ટ
 ચચત્રકામ સંબધ
ં ી { એચલમેન્ટરી, ઇન્ટરમીહડયેટ તથા ફાઇન આટભ } વિશેષ માગભદશભન અને પરીક્ષા
અપાિી ચચત્રકામ અનુસધ
ં ાને આગળ િધારિા ખાસ પ્રોત્સાિન અને મદદ.
 પસભનાચલટી ડેિલ
ે પમેન્ટ, સ્િછતા, વ્યસનનાબુદી, રમતગમત, િાંચન અને લેખન િગેરે.

યિા વશચબર ૨૦૧૯ન ું આયોજન અને સુંયોજન : િૉ. મનોજ પરમાર અને િૉ. વિવપન મકિાણા

બા-બાપ ૧૫૦ અને ગ ૂજરાત વિિાપીઠ શતાધદી િષસ વનવમત્તે આયોજજત યિા વશચબર- ૨૦૧૯
“ગાુંિી જીિનશૈલી, શાુંવત સ્ર્થાપનાના સુંદભસમાું”

27-5-'19

સોમ

28-5-'19

મંગળ

29-5-'19

30-5-'19

બુધ

ગુરુ

યુિા વશચબરાથીઓનુ ં આગમન અને પહરચય

ડૉ. વિવપન

યુિા વશચબર ઉદ્દઘાટન

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

શાંવત અને વિજ્ઞાનનો સંબધ
ં

ડૉ. પંકજ જોશી

શાંવતની વિભાિના, િૈવશ્વક સ્તરે શાંવતની પ્રસ્થાપના માટેના પ્રયાસો.

ડો.પ્રેમાનંદ વમશ્રા

શાંવતને અસર કરતાં પહરબળો તરીકે િૈજ્ઞાવનક આવિષ્ટ્કારનાં નિીન
આયામો.

ડૉ. વનપા શાિ

સ્થાવનક અને િૈવશ્વક પયાભિરણીય સમસ્યાઓના ઉકેલો અને શાંવતની
પ્રસ્થાપના.

શ્રી મિેશભાઈ
પંડયા

શાંવતનુ ં માનિસત્ર્જત બ ૃિદ સ્િરૂપ અને સ ૂક્ષ્મ સ્િરૂપ.

ડૉ. મનોજ

31-5-'19

શુક્ર

ગાંધીની જીિનશૈલીમાં સ્િયં સાથે, સમુદાય સાથે, સ ૃન્ષ્ટ્ટ સાથે
શાંવતમય જીિનની વિભાિના.

શ્રી રામચંદ્રભાઈ,
ડૉ. રવિન્દ્ર પંચોલી

1-6-'19

શવન

હૃદય અને મનની કેળિણી માટેન ુ ં િાંચન.

શ્રી સંજય દિે

2-6-'19

રવિ

કેટલાંક નોખા ચીલે ચાલનાર યુિાનોની જીિનશૈલી.

ડૉ. વિવપન
મકિાણા

3-6-'19

સોમ

વશચબર સમાપન કાયભક્રમ.

ડૉ. અનાવમક શાિ
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િાઈલ્િલાઈન દ્વારા યોજિામાું આિેલ તાલીમની વિગત:
૧

૨

૩

ક્રમ

તારીખ/િાર/વિષય

૧૦-૦૭-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ
૧૯-૦૭-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના
અવધકારો અને રક્ષણના
મુદ્દાઓ
૧૯-૦૮-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ

૪

૦૫-૦૯-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના
અવધકાર અને િતભમાન
સમયના પ્રશ્નો

૫

૩૦-૦૯-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ
૦૯-૧૦-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય
શોષણ અને સંિદ
ે નશીલતા

૬

૭

૮

૯

૧૯-૧૦-૨૦૧૯
વિષય : જેજે ઍતટ અને
પોતસો ઍતટમાં પોલીસની
ભ ૂવમકા
૨૦-૧૧-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ
૨૨-૧૧-૨૦૧૯
વિષય:બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ

તજ્જ્ઞ

વિગત

સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન

આણંદ ચાઇપડ લાઇનના 30 જેટલા સ્ટાફ
મેમ્બરને બાળકોના જાતીય શોષણના
મેન્યુઅલની તાલીમ આપિામાં આિી.

સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન
ડો. જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપવત
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન
શ્રી ઉિમ શમાભ ( ટાઈમ્સ
ફાઉન્ડેશન)
ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)
ડૉ. દાવમનીબિેન શાિ
પ્રો. સમાજકાયભ વિભાગ
સુશ્રી મીની જોસેફ
ACP, SJPU
સુશ્રી શીતલ પ્રદીપ
બચપન બચાિો આંદોલન
શ્રી હદલીપભાઈ મેર
ત્જપલા બાળસુરક્ષા એકમ
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન

ITI પ્રોજેતટના ૧૦ વિદ્યાથીઓને તેમના
પ્રોજેતટ અનુરૂપ તાલીમ આપિામાં આિી.
કડી સિભ વિદ્યાલયના ૨૭૭ વિદ્યાથીઓ અને
૩૦ વશક્ષકોને બાળકોના જાતીય શોષણ
જાગૃવત મેન્યુઅલ પર તાલીમ આપી.
અમદાિાદ શિેરની સમાજકાયભ વિષયની ૨
કૉલેજના વિદ્યાથીઓ સાથે એક હદિસીય
કાયભશાળાનુ ં આયોજન કયુાં િતુ,ં જેમાં ૮૦
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો િતો.

બાળકોના જાતીય શોષણના જાગૃવત
મેન્યુઅલ પર MSWના ૪૫ વિદ્યાથીઓને
તાલીમ આપી.

ડૉ. કેતન ભરડિા
ડૉ. લવતકા શાિ
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
શ્રી વિજયભાઈ પ્રજાપવત

બાળકોના જાતીય શોષણ અને
સંિેદનશીલતા વિષય પર 30 પોલીસ
ઇન્સ્પેતટર અને SHE ટીમના સભ્યોને
તાલીમ આપિામાં આિી.

સુશ્રી ચબનલ પટેલ
સીટી કોડીનેટર,
ચાઈપડલાઈન
શ્રી વિજયભાઈ પ્રજાપવત
ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન
ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન

અમદાિાદ જીપલાના ગ્રામ્યના ૨૫ પોલીસ
કમભચારીઓને તેમની ભ ૂવમકા વિષે તાલીમ
આપિામાં આિી
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બાળકોના જાતીય શોષણ ના જાગૃવત
મેન્યુઅલ પર કસ્ત ૂરબા કન્યા બાચલકા
વિદ્યાલયના ૭૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ
આપિામાં આિી
બાળકોના જાતીય શોષણના જાગૃવત
મેન્યુઅલ પર કસ્ત ૂરબા કન્યા બાચલકા
વિદ્યાલયના ૮૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ
આપિામાં આિી.

૧૦

૨૩-૧૧-૨૦૧૯
વિષય : બાળકોના જાતીય
શોષણના મેન્યુઅલની
તાલીમ

૧૧

૦૭-૦૧-૨૦૨૦
વિષય : બાળગૃિમાં રિેતા
બાળકોની જરૂહરયાતો અને
સમસ્યા

૧૨

૦૯-૦૧-૨૦૨૦
વિષય : બાળગૃિમાં રિેતા
બાળકોની જરૂહરયાતો અને
સમસ્યા

૧૩

ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)
સુશ્રી ચબનલ પટેલ
વસટી કૉ-ઑહડિનેટર,
ચાઇપડલાઇન
ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)

બાળકોના જાતીય શોષણના જાગૃવત
મેન્યુઅલ પર કસ્ત ૂરબા કન્યા બાચલકા
વિદ્યાલયના ૮૦ વશચક્ષકાઓને તાલીમ
આપિામાં આિી
અમદાિાદ ત્જપલાનાં ૧૮ બાળગૃિોના ૪૫
કમભચારીઓની અમદાિાદ નોડલ
ચાઇપડલાઇન ખાતે યોજિામાં આિી.

ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ
(વનયામક, ચાઇપડલાઇન)

અમદાિાદ ત્જપલાનાં ૧૮ બાળગૃિોના ૫૦
કમચાભરીઓની અમદાિાદ નોડલ
ચાઈપડલાઈન ખાતે યોજિામાં આિી

૦૫-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : લાઇફ ન્સ્કલ

શ્રી ગૌરિભાઈ ઠક્કર
( લાઇફ ન્સ્કલ રેઇનર)

અમદાિાદ ત્જપલાનાં ૧૮ બાળગૃિોના ૨૭
કમચાભરીઓની અમદાિાદ નોડલ
ચાઇપડલાઇન ખાતે લાઇફ ન્સ્કલની તાલીમ
યોજિામાં આિી.

૧૪

૦૬-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : લાઇફ ન્સ્કલ

શ્રી ગૌરિભાઈ ઠક્કર
( લાઇફ ન્સ્કલ રેઇનર)

અમદાિાદ ત્જપલાનાં ૧૮ બાળગૃિોના ૨૭
કમચાભરીઓની અમદાિાદ નોડલ
ચાઇપડલાઇન ખાતે લાઇફ ન્સ્કલની તાલીમ
યોજિામાં આિી

૧૫

૧૪-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : પેરેન્ન્ટિંગ ન્સ્કલ

શ્રી િંદનભાઈ ઠક્કર
(પેરેન્ન્ટિંગ ફોર પીસ)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૫૦ કમભચારીઓને
પેરેન્ન્ટિંગ ન્સ્કલ પર તાલીમ આપિામાં
આિી.

૧૬

૧૬-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : લાઇફ ન્સ્કલની
તાલીમ બાલગૃિનાં બાળકો
સાથે.
૧૭-0૩-૨૦૨૦
વિષય : તરુણાિસ્થા વશક્ષણ

શ્રીમતી ગંગોત્રી મિેતા
( લાઇફ ન્સ્કલ રેઇનર)

અમદાિાદ ત્જપલાનાં સરકારી ઓઢિ
બાલગૃિમાં ૧૫ હકશોરીઓને લાઇફ ન્સ્કલ
પર તાલીમ આપિામાં આિી

શ્રીમતી નેિાબિેન પંચાલ
(FPA)

અમદાિાદ ત્જપલાના સરકારી ઓઢિ
બાલગૃિમાં ૧૬ હકશોરીઓને
તરુણાિસ્થાના પ્રશ્નો વિષય પર તાલીમ
આપિામાં આિી.

૧૭

સમાજકાયસ વિભાગના સિણસજયુંતી િષસની ઉજિણી :
સમાજકાયભ વિભાગની શરૂઆત ૧૯૭૦માં થઈ િતી, તેના સુિણભ જયંતી િષભ વનવમિે ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ જેમણે
સમાજમાં ઉત્કૃષ્ટ્ટ કામગીરી કરી છે તેિા ૪૫ તારલાઓને સન્માનિાનો કાયભક્ર્મ તારીખ ૨૨-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ
વિદ્યાપીઠ ખાતે યોજિામાં આવ્યો િતો. જેમાં કુલપવત સુશ્રી ઇલાબિેન ભટ્ટ, કુલનાયક શ્રી અનાવમકભાઈ શાિ,
ઇન્ચાર્જ કુલસચચિ શ્રી ભરતભાઈ જોશી, મુખ્ય મિેમાન તરીકે ડો. મુરલી દે સાઈ, વનવ ૃિ પ્રોફેસર, ટાટા ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ
ઑફ સોવસયલ સાયન્સ વિભાગના પ ૂિભ અધ્યક્ષો, અધ્યાપકો િાજર રહ્યા િતા. મોટી સંખ્યામાં ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથીઓ
િાજર રહ્યા િતા અને પોતાના સિાધ્યાયીઓને મળીને ભોજન સાથે સૌએ પોતાની યાદોને તાજી કરી િતી.
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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.

ડૉ. પુવનતા િણે, પ્રોફેસર (પીએિ.િી.)
િીન, વ્યિસાયી અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા,
અધ્યક્ષ પત્રકારત્િ વિભાગ

પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર

૪ : સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ
૮ : સંચાર માધ્યમ સંશોધન
૧૦ : જનસંપકભ અને માધ્યમ પ્રબંધન
૧૨ : જાિેર ખબર
૧૭ : સમાજ, સંસ્કૃવત અને પ્રત્યાયન

૨.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ, પ્રોફેસર (પીએિ.િી.)

પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર

૧ : સમ ૂિ પ્રત્યાયનના વસદ્ધાંતો
૫ : સમ ૂિ માધ્યમોનો વિકાસ
૭ : સમ ૂિ પ્રત્યાયન વિશેન ુ ં ગાંધીજીનુ ં દશભન
૧૧ : માધ્યમો : કાયદા અને નીવતશાસ્ત્ર
૧૬ : ન ૂતન માધ્યમોનો વિવનયોગ

૩.

ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડ,ે પ્રોફેસર( પીએિ.િી.)

પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર
પ્રશ્નપત્ર

૨ : મુહદ્રત માધ્યમ માટે વ ૃિાંત લેખન
૩ : દ્રશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમોનો પહરચય અને વનમાભ ણ
૬ : મુહદ્રત માધ્યમો માટે સંપાદન
૧૩ : હફપમ અધ્યયન
૧૫ : વિકાસ પ્રત્યાયન

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૧૮
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૧૬

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત
-

પછાતિગસ
-

વિકલાુંગ

૧

૫

-

-

-

-

૧૧

૫

૧૬

૫

એમ.હફલ.

૩

-

૩

૪.

પીએચ.ડી.

૩

૧

૪

૨

૫.

અન્ય

-

-

-

-

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

સામાન્ય

કલ

-

-

-

-

૫

૧૬

૩
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૩

૨
-

-

-

૧

૫

-

-

૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

તારીખ

વિષય
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

૧.

શ્રી નીલમ ગુપ્તા

૨૧/૧/૨૦૨૦

Importance of excellence in Journalism

િષભ ૧

૨૨/૧/૨૦૨૦

Importance of Truth in Journalism
Structure of News Room

૨૩/૧/૨૦૨૦

Practical New Writing (2 Classes)

૨૪/૧/૨૦૨૦

Sources of Reporting

૨૧/૧/૨૦૨૦
િષભ ૨

Importance of Context in Journalism

૨૨/૧/૨૦૨૦

Development Model Delhi Government (Kejariwal)

૨૩/૧/૨૦૨૦

મલાકાતી અધ્યાપક
ડૉ. સપના એમ. એસ.

૧.

How to be Media ready and Importance of excellence in
Journalism

૨૦/૯/૨૦૧૯

(માનદટ )

વનયતકાલીન અધ્યાપક --૧.
૨.
૩.
૪.

૬.

રમેશ તન્ના
પ્રકાશ પટે લ
કાજલ મારુ
પેરી ગફીન્કેલ

૧૮/૧૨/૨૦૧૯
૬/૧૨ ૨૦૧૯
૧૦/૧૦/૨૦૧૯
૨૧/૧ ૨૦૨૦

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ

'સમાજની સુગધ
ં ' પુસ્તક વિમોચન અને પોઝીટીિ જનાભ ચલઝમ
પત્રકારત્િમાં વ્યિસાયના પડકારો અને તૈયારી
પત્રકારત્િના ક્ષેત્રમાં નિી તક અને કામના પ્રકારો
ભારત - અમેહરકા સંબધ
ં ો અને માધ્યમોની ભ ૂવમકા

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

ક્રમ

તારીખ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.

૮/૮/૨૦૧૯
૮/૮/૨૦૧૯
૮/૮/૨૦૧૯
૯/૮/૨૦૧૯
૯/૮/૨૦૧૯
૯/૮/૨૦૧૯
૨/૧/૨૦૨૦
૨/૧/૨૦૨૦
૨/૧/૨૦૨૦
૨/૧/૨૦૨૦
૩/૧/૨૦૨૦
૩/૧/૨૦૨૦
૩/૧/૨૦૨૦
૩/૧/૨૦૨૦
૨૭/૧/૨૦૨૦

ભ ૂષણ કંકાલ
હૃદયનાથ ઘારે ખાન
કૌશલ ઉપાધ્યાય
કમલેશ ઉદાસી
ચેતન ચૌિાણ
આવશષ કક્કડ
લચલત ખંભાયતા
પ્રશાંત દયાળ
હિમાંશ ુ હકકાણી
બેલા ઠાકર
ઉવિિશ કોઠારી
આર. જે. ધ્િવનત
રૂપા મિેતા
અચભષેક શાિ
ત્જગ્નેશ િસાિડા

૧૬.

૨૭/૧/૨૦૨૦

દે િાંશી જોષી

૧૭.
૧૮.

૨૫/૨/૨૦૨૦
૨૫/૨/૨૦૨૦

દે િાશીષ
પ્રો. મકરં દ મિેતા
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વિષય

જાણીતા હદગ્દશભકો
દસ્તાિેજી ચચત્રો ઇવતિાસ અને િતભમાન
શોટભ હફપમ
ભારતીય હફપમોનો ઇવતિાસ અને િતભમાન
વસનેમાનુ ં બજાર
સાહિત્ય અને હફપમદશભન
માનિરસનુ ં લેખન
સંશોધનાત્મક લેખન
સાયબર લેખન
મહિલાઓ માટે ન ુ ં લેખન
કટાર લેખન
રે હડયો માટે લેખન અને પ્રસ્તુવત
ટે લીવિઝન માટે લેખન અને પ્રસ્તુવત
હફપમ માટે લેખન અને પ્રસ્તુવત
પ્રભાિી કાયભશૈલી અને માધ્યમોની
જરૂહરયાત
ન્ય ૂઝ ચેનલોમાં કામ મેળિિા માટે ની
તૈયારી
વિરાસત વ્યિસ્થાપન અને સમ ૂિ માધ્યમો
વિરાસત અંગેની સમજણ

ક્રમ

તારીખ

૧૯. ૨૫/૨/૨૦૨૦

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્યામ પારે ખ

૨૦. ૨૫/૨/૨૦૨૦

લીના વમશ્રા

૨૧. ૨૫/૨/૨૦૨૦

ડૉ. સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ

૨૨. ૨૫/૨/૨૦૨૦
૨૩. ૨૫/૨/૨૦૨૦

પોલ જોિન
મક્ન્િતા બરાડી

૨૪. ૨૬/૨/૨૦૨૦

વપનો શાિ

૨૫. ૨૬/૨/૨૦૨૦
૨૬. ૨૬/૨/૨૦૨૦

ડૉ. માલતી મિેતા
ડૉ. એસ્થર ડેવિડ

૨૭. ૨૬/૨/૨૦૨૦

ડૉ. માણેક પટે લ

વિષય

ઇલેતરોવનક મીહડયા અને વિરાસત
વ્યિસ્થાપન
વિરાસત વ્યિસ્થાપન અંગે મુહદ્રત
માધ્યમોની કામગીરી
અમદાિાદનાં વિવશષ્ટ્ટ સ્થળો અને વિરાસત
વ્યિસ્થાપન
મારા વિરાસત અંગેનાં લખાણોના અનુભિો
નાટક 'પોળ એટલે...’ (અમદાિાદની પોળ
સંસ્કૃવત અંગે )
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે િેરીટે જ ફોટોગ્રાફીના
અનુભિો
િેરીટે જ હફપમવનમાભ ણની પ્રહક્રયાના અનુભિો
િેરીટે જ લેખન, અમદાિાદ અને વિશેષ
અનુભિો
િેરીટે જ લેખન અને દસ્તાિેજી
ચચત્રવનમાભ ણના અનુભિો

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. પુવનતા િણે

૨.

,,

૩

ડૉ. પુવનતા િણે

૪.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ

૫.

,,

૬.

,,

૯.

ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
માહિતીખાતાના અવધકારીઓનો
તાલીમ િગભ, સ્પીપા, અમદાિાદ
શ્રવમકો - સરકાર માટેની
નીવતવિષયક વ્યાખ્યાન શ્રેણી
મણકો- ૫ ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન,
અમદાિાદ
International Conference on
Media, Culture and Development :
Issues and Perspectives, Dr.
BAOU, Ahmedabad.
Certificate Course in Happiness
Counselling, Department of English,
Gujarat University
'ગાંધી-દોઢસો' ઉજિણી અંતગભત,
ગુજરાતની પ્રાથવમક શાળાઓ માટે
વિવશષ્ટ્ટ શૈક્ષચણક પ્રકપપ : ‘અહિિંસા
શીખીએ'
સાબરમતી આશ્રમ
વપ્રઝિેશન ઍન્ડ મેમોહરયલ રસ્ટ,
પયાભિરણ વશક્ષણ કેન્દ્ર, અમદાિાદ
International Conference on
Media, Culture and Development :
Issues and Perspectives,
Dr. BAOU, Ahmedabad.
International Conference on
Media, Culture and Development:
Issues and Perspectives, Dr. BAOU,
Ahmedabad.
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વિષય
ગ્રામીણ પત્રકારત્િ,
સમાચાર લેખન
સરકાર અને શ્રવમકો
િચ્ચે સેતરૂુ પ માધ્યમો

તારીખ
૧૩ અને ૧૪
નિેમ્બર, ૨૦૧૯
૧૩ સપ્ટેમ્બર,
૨૦૧૯

Media as a catalyst in
Social Change

8 February, 2020

'Happiness through Humour : A Gandhi Way'

07-12-2019

ગાંધીજીનાં લખાણોમાં
'અહિિંસા' વિષયક વિમશભ

૨૪-૦૬-૨૦૧૯

Media and
Contemporary social
issues

8 February,
2020

Media, Technology and
Society

8 February,
2020

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, એમ.હફલ કક્ષાએ, અનસ્નાતક કક્ષાએ
પીએચ.ડી. : (૧) પારુલ પટેલ (૨) અવિનાશ પટેલ (૩) સંદીપ િીરપરા (૪) ચૈતન્ય
જૈન (૫) નીવતન કાપ ૂરે (૬) રામકુ ભેડા (૭) વપ્રયંક ભટ્ટ (૮) નિીન ખત્રી
એમ.હફલ : (૧) ભ ૂવમકા બારોટ (૨) શક્તત મુધિા
ં
અનુસ્નાતક : (૧) અવપિત મિેશચંદ્ર રાઠોડ (૨) કપપેશ પ્રભુભાઈ િળપવત (૩) દીપક
કુકાભાઈ ભરિાડ (૪) પ્રગવત પટેલ (૫) માનસી અંકુરભાઈ યાદિ (૬) હરકલ
હિિંમતલાલ િાડદોહરયા (૭) હિરલ ગણેશભાઈ માછી

૧.

ડૉ. પુવનતા િણે

૨.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ

પીએચ.ડી. : (૧) હકરણ મનોિર કાપુરે (૨) ઉત્પલ કાન્ત (૩) અવનશ (૪) મોના ગલસર
(૫) અવમતકુમાર મિેતા (૬) ત્જજ્ઞેશ પરમાર (૭) સંધ્યા કાર
એમ.હફલ : ભરતકુમાર ચૌધરી
અનુસ્નાતક- (૧) અંજચલ રાજેશભાઈ શુતલ (૨) ચંદ્રકાંત રમેશભાઈ િસાિા (૩) હદલીપ
અજમલભાઈ ગોહિલ (૪)પપ્પુ દે િચંદભાઈ સોનગરા (૫) મૌચલક પ્રિીણભાઈ ખુટં
(૬) વિજય ભગિાનભાઈ ચાિડા (૭) હિરે ન મોિનભાઈ દુબળા

૩.

ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે

પીએચ.ડી. (૧) આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ (૨) મનીષ ભોઈ (૩) સેજુ દુબે (૪) નંહદની દ્વદ્વિેદી
(૫) સત્યબ્રત દાસ (૬) ધ્રુિ દિે (૭) મિેન્દ્ર જાધિ
એમ.હફલ. : (૧) શૈલશ
ે નાઘેર (૨) વમતેશ મોદી (૩) બાલકૃષ્ટ્ણ િડીયલ
અનુસ્નાતક : (૧) ઉપાસના અરજણભાઈ બોરખતરીયા (૨) ચચરાગ નરપતભાઈ તડિી
(૩) નીતેશ નાથાભાઈ કરમુર (૪) ભ ૂવમકા પ્રેમજીભાઈ િાલસુર (૫) યુિરાજ રાજેન્દ્રવસિંિ
રાઓલ (૬) હિરલ સુમનભાઈ આહિર (૭) હિરે ન રમેશભાઈ ચરોતરા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય
અન્ય

તા.૨૮/૮/૨૦૧૯ના રોજ NIMCJ સંસ્થા અને પત્રકારત્િ વિભાગના સંયતુ ત
ઉપક્રમે 'Is Yellow Journalism Responsible for following of fourth pillar of
Democracy (Media)’ વિષય પર ચચાભ થઈ અને ફેસબુક લાઇિ પણ કરિામાં
આવ્યુ.ં જેમાં બંને વિભાગના ૧૦૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો અને પેનલમાં
િાજર રિીને ચચાભ કરી િતી. જાણીતા પત્રકાર કે તન વત્રિેદીએ તજ્જ્ઞ તરીકે
િાજરી આપી િતી.
તા. ૭/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ પંહડત દીનદયાળ પેરોચલયમ યુવન.ના ૧૨૫
વિદ્યાથીઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની મુલાકાતે આવ્યા. વિભાગમાં તેમની સાથે
ચચાભ કરિામાં આિી અને તેમને વિભાગ અને વિદ્યાપીઠનો પહરચય
કરાિિામાં આવ્યો.

૧૧.

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું
નામ

સિયોગનો
પ્રકાર

નેશનલ ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ
ઑફ માસ કમ્યુવનકેશન
ઍન્ડ જનાભ ચલઝમ,
એસ. જી. િાઈ-િે,
અમદાિાદ

આયોજન
અને
ભાગીદારી
કુ લ ૧૦૦
વિદ્યાથીઓએ
ભાગ લીધો.
આયોજન
અને
ભાગીદારી
કુ લ ૧૨૫
વિદ્યાથીઓએ
ભાગ લીધો.

પંહડત
દીનદયાળ
પેરોચલયમ
યુવન.,
ગાંધીનગર

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --
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પ્રોજેક્ટ રાવશ

---

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (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 ૂપય (આંકડામાં)

:

====



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

====

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :

===



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

===

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.) / : --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

ે ર, ત્જ. નમભદા અને
પદયાત્રા : ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ થી ૩/૧૨/૨૦૧૯ માંકડ આંબા, તા-ગરુડશ્વ

તા વિરમપુર, ત્જ. બનાસકાંઠા
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
વિદ્યાર્થીઓની
નુંબર
સુંખ્યા
૧
ડૉ. પુવનતા િણે
૧૩
૨
ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ
૧૩
૩
ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે
૧૩

૧૪.૨

૧૪.૩

૧૪.૪
૧.
૨.
૩.

ગામનાું નામ (જજ. નમસદા, તા. ગરિેશ્વર)
માંકડઆંબા, દલેલપુરા, પીંછીપુરા, મોજરા, ચાપડ
િઘરાલી, િહરપુરા, કારે લી, જેતપુર, ચાપડ
ધાનપુર, પાંદડી, ગાચીઘોડા, નાડ, તા. વિરમપુર,
ત્જ. બનાસકાંઠા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. ૮થી ૧૦ જુલાઈ ૨૦૧૯ દરમ્યાન વિભાગના વિદ્યાથીઓએ અચભમુખતા કાયભક્રમમાં ભાગ લીધો
અને તે દરમ્યાન થયેલ કાયભક્રમોમાંથી મળે લ માહિતી મુજબ વિદ્યાપીઠને સમજ્યા િતા અને નિા
િાતાિરણમાં ગોઠિાઈ જિાનો પ્રયત્ન કયો િતો.

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર
૧

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
અંબર કાંતણ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૧૬

અધ્યાપકન ું નામ
અશોકભાઈ પરમાર

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
તા. ૮-૯/૮/૨૦૧૯ના દરમ્યાન વિભાગમાં 'હફપમ લેખન' અંગેનો બેહદિસીય પહરસંિાદ યોજાયો.
હફપમક્ષેત્રનાં જાણીતાં તજ્જ્ઞોને વ્યાખ્યાન આપિા અંતે બોલાિિામાં આવ્યા. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના
વિદ્યાથીઓ પણ જોડાયા િતા.
તા. ૧૯/૮/૨૦૧૯ના રોજ વિભાગમાં વિશ્વ ફોટોગ્રાફી હદિસની ઉજિણી કરિામાં આિી. ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ વિષયને કેન્દ્રમાં રાખીને યોજાયેલી આ સ્પધાભમાં પત્રકારત્િ િષભ ૧-૨ અને લદ્રશ્ય-શ્રાવ્ય
વિભાગના વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ નસિાડી તાલુકાની એકલવ્ય તીરં દાજી એકેડેમીની મુલાકાતે
વિદ્યાથીઓને લઈને ગયા. આ સંસ્થા આહદિાસી વિસ્તારમાં વિદ્યાથીઓને રિેિા-જમિાની સગિડ
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૪.
૫.
૬.
૭.

૮.

૧૪.૫
૧૪.૬
૧૪.૭

સાથે મફત તીરં દાજીની તાલીમ આપે છે . મુલાકાતની વ્યિસ્થા વિભાગના ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથી અને
તીરં દાજ મિેશ ડુભીલે ગોઠિી િતી.
તા. ૨૦/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ વિભાગના િષભ ૧ અને ૨ના વિદ્યાથીઓને લઈને મિાત્મા ગાંધી શ્રમ
સંસ્થાન દ્વારા આયોત્જત પહરસંિાદમાં વમિલ પટેલના વ્યાખ્યાન 'વિચરતી અને વિમુતત જાવતના
પ્રશ્નો અને ઉકેલો’ માં િાજરી આપી.
૨-૩/૧/ ૨૦૨૦ દરમ્યાન વિભાગમાં 'માધ્યમો માટેન ુ ં લેખન’ વિષય પર બેહદિસીય પહરસંિાદ
યોજાયો. સમ ૂિ માધ્યમો ક્ષેત્રે કામ કરતાં તજ્જ્ઞોને વ્યાખ્યાન આપિા માટે બોલાિિામાં આવ્યા.
દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓ પણ જોડાયા િતા.
તા. ૨૯/૧/૨૦૨૦ના રોજ વિભાગમાં જેમ્સ ઓગસ્ટસ હિકીને યાદ કરીને 'ભારતીય પત્રકારત્િ
હદિસ'ની ઉજિણી કરિામાં આિી. વિભાગના ત્રણેય અધ્યાપકોએ ભારતીય પત્રકારત્િના સંદભે
વ્યાખ્યાન આપ્યા.
તા. ૫/૨/૨૦૨૦ના રોજ વિભાગના િષભ ૧ અને ૨ના વિદ્યાથીઓને લઈને િી ટી. િી., બોડકદે િ,
અમદાિાદની મુલાકાતે ગયા. વિભાગના ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથી અને િી ટી.િી. ચેનલના િેડ ઇસુદાન
ગઢિીએ સૌ વિદ્યાથીઓને વિગતે સમજ આપી અને સ્ર્ુહડયોની કામગીરી સમજાિિા માટે
વિષયવનષ્ટ્ણાતોની મદદ ગોઠિી આપી.
તા. ૨૫-૨૬-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન વિભાગ, ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત
વિભાગ, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ તથા પ્રાચ્યવિદ્યા અને વિરાસત વ્યિસ્થાપન
કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંયતુ ત ઉપક્રમે 'વિરાસત વ્યિસ્થાપન અને સમ ૂિ માધ્યમોની ભ ૂવમકા'
વિષય પર બેહદિસીય પહરસંિાદનુ ં આયોજન કયુ.ાં પત્રકારત્િ, ગુજરાતી, વશક્ષણ, હિન્દી, દૃશ્ય-શ્રાવ્ય,
ઇવતિાસ અને સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના વિદ્યાથીઓ અને પીએચ. ડી.ના સંશોધકો આ કાયભક્રમમાં
જોડાયા િતા.

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૮/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન વિભાગના વિદ્યાથીઓએ અથભશાસ્ત્રના વિદ્યાથીઓ
સાથે અમીયાપુર ગામ, ગાંધીનગર મુકામે સાત હદિસની એન.એસ.એસ. વશચબર કરી.
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
-

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: લોકિાઉનને કારણે વશષ્યવ ૃવત્ત માટેની કાયસિાિી ર્થઇ શકી નર્થી
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

: --

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો 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 લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of Organization
સુંખ્યા
સુંખ્યા
Visited)
(No. of Students Participated) (No. of. Student Placement)
૧. બી. કે ન્ય ૂઝ, ગાંધીનગર
૧૦
૫
૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

દૃશ્ય-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
સીવનયર ટે ક્તનકલ આવસસ્ટન્ટ
અનુપારં ગત બુદ્ધદશભન
પારં ગત પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભ ણ ડીપ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયનમાં
પીએચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે .

૨.

મનીષ ભોઈ
ટે ક્તનકલ આવસસ્ટન્ટ
અનુપારં ગત, ગ્રામવ્યિસ્થાપન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભ ણ ડીપ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયનમાં
પીએચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે

૩.

ધ્રિ દિે
ટે ક્તનકલ આવસસ્ટન્ટ, (વનયત િેતન)
પારં ગત, પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ
પ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભ ણ હડપ્લોમા

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિ માધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશપય
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 ધ્િવનમુદ્રણ
EC-202 - દૃશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેચઝક ફોટોગ્રાફી
િાઇપડલાઇફ ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોચગક િગો
AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિ માધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશપય
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 ધ્િવનમુદ્રણ
EC-202 - દૃશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેચઝક ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોચગક
િગો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશપય
AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ – ૧ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ - ૨ મૌચખક અને પ્રાયોચગક
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુદ્રણ
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં પ્રાયોચગક િગો

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૨૦
િષભ-૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૮

િષભ

૨૦૧૯-૨૦

દરમ્યાન

ફોટોગ્રાફી

પ્રમાણપત્ર

વિદ્યાથીઓએની કુલ સંખ્યા : ૩૬
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અભ્યાસક્રમમાં કુલ

3

બેચ

થઈ,

જેમાં

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

૧૬

૦૪

૨૦

૦૫

૦૧

૦૪

૦૧

૦૯

૨૦

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્ય
(ફોટોગ્રાફી પ્રમાણપત્ર
અભ્યાસક્રમ )

૨૭

૦૯

૩૬

-

-

-

-

-

-

૫.

-

-

-

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

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર ----મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડેય

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિ માધ્યમો

પ્રથમ સત્ર અઠિાહડયામાં ૧ હદિસ

૨.

ડૉ. અવશ્વનભાઈ ચૌિાણ

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિ માધ્યમો

પ્રથમ સત્ર અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ

૩.

શ્રી િાસુભાઈ પટેલ

ફોટોગ્રાફીમાં પ્રકાશ

કાયભ પ્રમાણે ચાર િગો

૪.

શ્રી રોહિતભાઈ ભગત

કમ્પોઝીશન

કાયભ પ્રમાણે બે િગો

૫.

શ્રી પ્રશાંતભાઈ િૈદ્ય

વપતતોહરઅલ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે બે િગો

૬.

શ્રી ભાિેશભાઈ પટેલ

હક્રએહટિ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે બે િગો

૭.

શ્રી ઉત્પલભાઈ પટેલ

સ્થાપત્ય ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે એક િગભ

૮.

શ્રી ચબવપનભાઈ હક્રિયન

િેહડિંગ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે એક િગભ

૯.

શ્રી િષભલભાઈ ગીપદર

ફોટોશોપ અને આફ્ટર ઇફેતટ

કાયભ પ્રમાણે ચાર િગો

૧૦.

શ્રી વસદ્ધાથભભાઈ રાઠોડ

સ્રીટ અને રાિેલ ફોટોગ્રાફી

કાયભ પ્રમાણે બે િગો

વનયતકાલીન અધ્યાપક --પ્રશાંતભાઈ કુિીકર
િાહદિ કભાઈ જાની
ભ ૂવમકાબિેન બારોટ
રાગીબિેન જાની
પ્રકાશભાઈ િાઘેરા
આલાપભાઈ વત્રપાઠી
સંધ્યાબિેન કાર

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

૮.

શ્રી સંદીપભાઈ પટેલ

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ

ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશપય
દૃશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિ માધ્યમો
કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
સંકલન અને ધ્િવનમુદ્રણ
સંકલન અને ધ્િવનમુદ્રણ
કાયભક્રમ વનમાભણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા
હદગ્દશભન
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દરે ક મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા તેમના
કાયભ પ્રમાણે ૩-૩ િગો લેિા
આવ્યા

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું 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
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

શ્રી આલાપભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ
કુલ ૧૮ વિદ્યાથીઓને દસ્તાિેજી હફપમ બનાિિા

શ્રી મનીષભાઈ ભોઈ
શ્રી ધ્રુિભાઈ દિે

૧૦.
૧૧.
૧૨.

માગભદશભન આપ્યુ.ં

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : ----

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :
--૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :
- ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
-૧૨.૩ સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :
- ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
--

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકિી
નુંબર
૧.
૨.

૧૪.૨

૧૪.૩

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

શ્રી મનીષભાઈ ભોઇ

૯

શ્રી ધ્રુિભાઈ દિે

૯

ગામનાું નામ
ખોબાગામ અને તેની
આસપાસનાં કુલ ૮ ગામો

અચભમખતા કાયસક્રમ : વિદ્યથીઓના પ્રિેશ બાદ વિભાગ દ્વારા અચભમુખતા કાયભક્રમનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને મ. દે . સમાજસેિા સંકુલ દ્વારા આયોત્જત અચભમુખતા
કાયભક્રમમાં પણ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો િતો.

ઉદ્યોગ :
ટકિી
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
વિદ્યાર્થીઓની
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
સુંખ્યા
સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા કરિામાં આિતા કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા ફોટોગ્રાફી,
વિહડયોગ્રાફી, ધ્િવનવ્યિસ્થા, પ્રોજેતટર વ્યિસ્થા િગેરે કામગીરી કરિામાં આિી.
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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 : --૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ----

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : ---૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ----

૧૫.

અન્ય કામગીરી :

-

સુભાષચંદ્ર બોઝના ભત્રીજા સુભ્રોતો બોઝનો ઇન્ટરવ્ય ૂ રે કોડભ કયો.
શ્રી પ્રકાશ ન. શાિની મ ૂક કોટભ ન ુ ં િીહડયો રે કોહડિંગ કયુ.ાં
કમલનયન બજાજ મેમોહરયલ લેતચર - એમ.એમ.શમાભ વ્યાખ્યાનશ્રેણીનુ ં િીહડયો રે કોહડિંગ કયુ.ાં
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની નિી હિન્દી દસ્તાિેજી હફપમ બનાિી.
વિભાગના વિદ્યાથીઓએ તેમના અભ્યાસક્રમમાં આિતા વિષયો ઉપર કુલ ૨૫ ટયુટોહરયલ બનાવ્યા.
કે.િી.કે. અંભેટીની હફપમ બનાિી.
કે.િી.કે દે થલીની હફપમ બનાિી.
પદિીદાન સમારં ભનુ ં અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજા પહરસરમાં જીિંત પ્રસારણ કયુ.ાં
સંસ્થાના વિવિધ કાયભક્રમોમાં શુહટિંગ, ફોટોગ્રાફી, ધ્િવનવ્યિસ્થા અને ધ્િવનમુદ્રણ કયુ.ાં
વિભાગને સોંપિામાં આિેલા શાંવત-સંશોધન, િીરક મિોત્સિ અને મુખ્ય સભાખંડમાં ધ્િવન વ્યિસ્થા અને
પ્રોજેતટર વ્યિસ્થા કરી.
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓના પ્રાયોચગક કાયભના ભાગરૂપે ૭ વમવનટની દસ્તાિેજી હફપમ બનાિી.
વિભાગના સ્ર્ુહડયોમાં સંસ્થાના વિવિધ વિભાગોના વિદ્યાથીઓને હફપમ બતાિી અને સ્ર્ુહડયો િપરાશ માટે
આપ્યો તેની તમામ વ્યિસ્થા કરી.
શેઠ સી.એન. ફાઈન આર્ટભ સમાંથી ઇન્ટનભવશપમાં આિેલા વિદ્યાથીઓના સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક િગો લીધા.
શેઠ સી.એન.ફાઈન આર્ટભ સમાંથી ઇન્ટનભવશપમાં આિેલા વિદ્યાથીઓ દ્વારા કુલ ૫ દસ્તાિેજી હફપમો
બનાિિામાં આિી .
કોચરબ આશ્રમ, અભયઘાટ િગેરે જગ્યાએ ધ્િવનવ્યિસ્થા અને ફોટોગ્રાફી.
દાંતીિાડા કૃવષ યુવનિવસિટીની વિદ્યાવથિનીના ઇન્ટનભવશપમાં સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક િગો લીધા.
આહદિાસી વિભાગનો ન ૃત્યનો પ્રોજેતટ - તલિાર ન ૃત્યનુ ં વિડીયો વનમાભણ કયુાં અને હફપમ તૈયાર કરી.
પત્રકારત્િ વિભાગના વિદ્યાથીઓના દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણના સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક િગો લીધા.
આહદિાસી હદિસ ઉજિણીનુ ં વિડીયો વનમાભણ અને સંકલન કરી ડી.િી.ડી. બનાિી.
વશક્ષણ વિભાગના વિદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમ અંતગભત સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક િગો લીધા અને હફપમ
વનમાભણ કરી.
સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગોની એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.ના ઓપન િાઈિાનુ ં વિડીયો વનમાભણ અને
ડી.િી.ડી. તૈયાર કરી.
આહદિાસી હદિસ ઉજિણીનુ ં વિડીયો વનમાભણ અને સંકલન કરી ડી.િી.ડી. બનાિી.
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૧.

ફેકપટીનુ ં નામ

: વ્યિસાયી અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

૨.

વિભાગનુ ં નામ

ક્મ
૧.

૪.

: ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

ડૉ. પ્રયતકર કે. કાનહડયા

વિશારદ સત્ર – ૧-૨

સિ-પ્રાધ્યાપક

પારં ગત સત્ર – ૧-૨

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :(બ) િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક)

:
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
ભાઈઓ બિેનો
નામ

વિદ્યાર્થીઓ
કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
અન્ય
જનજાવત પછાતિગસ

શારીહરક સામાન્ય
વિકલાુંગ

૧.

સ્નાતક
( સત્ર -૧)

૨

૩

૫

-

૨

૨

-

૧

૨.

અનુસ્નાતક
( સત્ર -૧)

૨

૫

૭

૧

૩

૩

-

-

૩.

એમ.હફલ.

-

૨

૨

૧

-

-

-

૧

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

૧
-

-

અન્ય

૪
-

-

૫.

૪
-

-

-

-

૩
-

૫. વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી અધ્યાપક/ વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

શ્રી રમણલાલ પટેલ

૨.

શ્રી મિીપતવસિંિ િાઘેલા

૩.

શ્રી કનૈયાલાલ શાિ

૪.
૫.

ડૉ. અતુલભાઈ અકબરી
ડૉ. ઉવમિલાબિેન રાિત

૬.

શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર પરમાર

વિષય
મલાકાતી અધ્યાપક
ગ્રંથાલય િગીકરણ અને સ ૂચચકરણ-૧
ગ્રંથાલય િગીકરણ અને સ ૂચચકરણ-૨
ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો
જ્ઞાન, સંગઠન અને પ્રહક્રયા
ગ્રંથાલય અને વ્યિસ્થાપન
માહિતી પદ્ધવતઓ અને ઊપજો
માહિતી ટેતનોલોજી
સંશોધન પદ્ધવતઓ અને આંકડાકીય રીતો
કમ્પ્ય ૂટર વિવનયોગ
માહિતી કૌશપય
માહિતી સેિાઓ
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તારીખ
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર

૧
૨
૧
૨
૧
૨
૨
૧
૨
૧
૨

દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન
દરમ્યાન

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : --

૭.

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

ક્રમ

અઘ્યા૫કન ું નામ

૧.

ડૉ.પ્રયતકર કાનડીયા

તારીખ

સેવમનાર, કડા

ગ્રંથાલય વ્યિસ્થા૫ન

૦૭-૦૭-૨૦૧૯

સેવમનાર, કડા

માહિતી સંચાલન

૦૭-૦૭-૨૦૧૯

,,

૩.

Gandhi & Ranganathan

સેવમનાર, અમદાિાદ

,,

૪

૦૯-૦૮-૨૦૧૯

Importance of Library...

સેવમનાર, અમદાિાદ

૧૧-૦૮-૨૦૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

ક્રમ
૧.

વિષય

,,

૨.

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

અધ્યા૫કન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/ રાષ્રીય/પ્રાદે વશક/
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

પ્રાપ્ત કરે લ
ઉ૫લબ્ધિ

પ્રાદે વશક

શ્રેષ્ટ્ઠ વશક્ષક સન્માન

ડૉ. પ્રયતકર કે. કાનડીયા

વિભાગ અંતગભત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાથીઓને આપેલ માગભદશભન :

૯.
ક્રમ

અઘ્યા૫કન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ. િી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ..પ્રયતકર કે. કાનડીયા

(૧) વનશા મિારાજ (૨) ભાિના મકિાણા
(૩) રક્શ્મ પારે ખ (૪) હિના જાની
એમ.હફલ. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. પ્રયતકર કે. કાનડીયા

(૧) મિેશ્વરી મકિાણા (૨) જાગૃવત ૫ટેલ
અનસ્નાતક કક્ષાએ ( M.L.I.Sc.)

૧.

ડૉ. પ્રયતકર કે. કાનડીયા

(૧) કૃપા લેઉઆ (૨) તેજલ ડામોર (૩) વનકુંજ મોદી
(૪) પ ૂજા ૫ટેલ (૫) મવનષા મનાત (૬) વિરાટ ખાંટ
(૭) ક્સ્મતા િસાિા

૧૦.

સંસ્થાઓના સિયોગ કાયભક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલા નિાં જોડાણ (Linkages) : -------

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચભ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ સંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્તનકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

-----

 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)

:

-----

 ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

----

સામાત્જક ક્ષેત્રે / ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ટ્ણાત,
ટેક્તનકલ સિાય) :

 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
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------------

૧૩.
૧૪.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ :
-----વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : ----

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
મ.દે . સમાજ સેિા સંકુલ દ્વારા આયોજીત અચભમુખતા ક્રાયભક્રમમાં ભાગ લીઘો.
ઉદ્યોગ :

૧૪.૩

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ દ્વારા કરિામાં આિે છે .
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 :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

૧.

સ્નાતક

૩

ર.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.ફીલ

૬
-

૪.

પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---૧૫.

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 :
S. No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું ૫દ સાર્થેન ું વિિરણ

૧.

૫રમાર વિજયકુમાર

ગ્રંથપાલ

૨.

સુથાર કૃણાલ

ગ્રંથપાલ

152

þkherhf rþûký yLku h{íkøk{ík rðãkþk¾k
Faculty of Physical Educa!on and Sports

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

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

૧.

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્દ્રા
ડીન, પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૨.

ડૉ. જગદીશચન્દ્ર ક. સાિચલયા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૩.

ડૉ. જગદીશચન્દ્ર 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. ઉદાજી િી. પરમાર
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૮

ડૉ. દલસંગભાઈ ફ. ચૌધરી
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૯

ડૉ. વનમેશભાઇ ઘ. ચૌઘરી
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન.
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને મ ૂપયાંકન
- યોગવિજ્ઞાન.
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન
- શા.વશ.નાં મ ૂપયો અને ગાંધીવિચાર
- શા.વશ.માં સંશોધન પદ્ધવતઓ
- રમત સમાજશાસ્ત્ર
- શૈક્ષચણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન
- રમત મનોવિજ્ઞાન
- 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 આધુવનક પ્રિાિો
- રમત ચચહકત્સાશાસ્ત્ર
- રમત ઈજાઓમાં હફચઝયોથેરાપી અને પુન:ક્સ્થવત
- યોગવિજ્ઞાન
- કસરતીય શરીર વિજ્ઞાન
- શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
- રમત મનોવિજ્ઞાન
- રમત તાલીમના િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો
- વ્યિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસક્રમ રચના
- રમત સંચાલન અને અભ્યાસક્રમ રચના
- રમત સમાજશાસ્ત્ર
- યોગવિજ્ઞાન
- િલનચલનશાસ્ત્ર અને જૈિયંત્રવિજ્ઞાન
- િલનચલનશાસ્ત્ર
- રમતગમતના વસદ્ધાંતો - ૩
- રમત સંચાલન
- રમતગમતના વસદ્ધાંતો - ૩
- શારીહરક વશક્ષણમાં પદ્ધવત અને આયોજન
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
- સ્િાસ્્યવશક્ષણ
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
- આિારવિજ્ઞાન
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ક્રમ
૧૦

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
- જૈિયંત્રશાસ્ત્ર
- ગાંધીવિચાર
- શારીહરક વશક્ષણમાં આંકડાશાસ્ત્ર
- રં જન
- રમતમાં ઈજાઓ અને ઉપચાર
- રમત સમાજશાસ્ત્ર

ડૉ. અરવિિંદભાઇ યુ. રામી
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.
(અ)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

િષભ - ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૩૭
િષભ - ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૨૨

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૯૧

૧૮

૨૬

૩.

સ્નાતક
(સત્ર-૧)
અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૫.

અન્ય

૧.
૨.

૫.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૧.
૬.

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૧૦

અન્ય
પછાતિગસ
૫૮

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય

કલ

૧૦૯

અનસ ૂચિત
જાવત
૧૦

૩૧

૧૦૯

૦૨

૨૮

૦૧

૦૪

૧૭

-

૦૬

૨૮

૦૩

૦૨

૦૫

૦૧

-

૦૪

-

-

૦૫

૦૨

૦૩

૦૫

-

-

૦૪

-

૦૧

૦૫

-

-

-

-

-

-

-

-

-

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર --મલાકાતી અધ્યાપક
શ્રી વમલનભાઈ ભટ્ટ
કમ્પ્ય ૂટર
શ્રી અબ્દુલભાઈ
અંગ્રેજી
શ્રી હકરણભાઈ
અંગ્રેજી
વનયતકાલીન અધ્યાપક
ડૉ. મોિમદ બાદી
શા.વશ. યોગ્યતા
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ ---

તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તારીખ
સત્ર
સત્ર
સત્ર
સત્ર

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્દ્રા

યોગથી થતા ફાયદા

૨૧-૦૬-૨૦૧૯

૨.

શ્રી સુરેશભાઈ (ગ્રામશીપપી)

ગામડામાં લોકસંપકભ દ્વારા થયેલા અનુભિો

૦૧-૦૮-૨૦૧૯

૩.

ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા

વ્યક્તતગત આરોગ્ય અને તે અંગેની સાિચેતી

૦૬-૦૮-૨૦૧૯
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ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૪.

શ્રી દે િેન્દ્રવસિંિ ભાટી

મતદાન અંગેની જાગૃવત અને તેન ુ ં મિત્િ

૧૮-૦૯-૨૦૧૯

૫.

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ

દૂ ધનુ ં આિારમાં મિત્િ

૨૦-૧૦-૨૦૧૯

૬

શ્રી મિેન્દ્રભાઈ પટેલ

સંત વિનોબા ભાિેની જન્મજયંતી અંગે

૨૧-૦૧-૨૦૨૦

૭

ડૉ. અનાવમકભાઈ શાિ

ગ ૂ. વિ. શતાબ્દી મિોત્સિ અને બા-બાપુ ૧૫૦ અંગે

૦૬-૦૨-૨૦૨૦

વ્યાખ્યાન
૮

ડૉ. ભરતભાઈ જોષી

ગ ૂ.વિ. શતાબ્દી મિોત્સિ અને બા-બાપુ ૧૫૦ અંગે

૦૬-૦૨-૨૦૨૦

વ્યાખ્યાન
૯

ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી

ગ ૂ.વિ. શતાબ્દી મિોત્સિ અને બા-બાપુ ૧૫૦ અંગે

૧૦-૦૨-૨૦૨૦

વ્યાખ્યાન
૧૦

ડૉ. આનંદીબિેન પટેલ

માનવસક તનાિ અંગે વ્યાખ્યાન

૨૮-૦૨-૨૦૨૦

૧૧

શ્રી ઢબુબન
ે

મહિલા સશક્તતકરણ

૦૬-૦૩-૨૦૨૦

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ગુજરાત ટેતનોલોજી યુવન.

વિષય
સ્પોર્ટભ સ ચચિંતન વશચબર

૧.

પ્રો. જગદીશચન્દ્ર સાિચલયા

૨.

,,

નોથભ, ગુજરાત યુવન., પાટણ

૩.

,,

૪.

,,

ભતત કવિ નરવસિંિ મિેતા
યુવન., જૂનાગઢ
ગુજરાત ટેતનોલોજી યુવન.

પીએચ.ડી. કોસભિકભ
પ્રોગ્રામ
પીએચ.ડી.વિષય
વનષ્ટ્ણાત
ખો-ખો વસલેતશન

૫.

પ્રો. નીરજ વસલાિટ

૬.

,,

૭.

,,

૮.

,,

યોગ કાયભશાળા, સીવનયર
વસટીજન ગ્રુપ, અમદાિાદ
નિા વિદ્યાથીઓનો
અચભમુખતા કાયભક્રમ, વનરમા
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

એન.એસ.એસ. સ્થાપના
હદિસના ઉપલક્ષમાં
આયોત્જત કાયભક્રમ, સરદાર
પટેલ યુવનિવસિટી, િપલભ
વિદ્યાનગર
ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ
વશક્ષણની કચેરી અને
ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ.
સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ
ઑહફસર કાયભશાળા,
ગાંધીનગર
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યોગ અને સ્િાસ્્ય

તારીખ
૨૫-૦૪-૨૦૧૯
૦૫-૦૫-૨૦૧૯
૧૨-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૧૦-૨૦૧૯
૨૧/૦૭/૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની
સ્થાપનાના ગૌરિશાળી
૧૦૦ િષભ અને રાષ્ટ્રીય
સેિા યોજનાની
સ્થાપનાના ૫૦ િષભની
ઉપલલ્બ્ધઓ
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની
વિવિધ ગ્રામલક્ષી
પ્રવ ૃવિઓ

૦૪-૦૮-૨૦૧૯

ગાંધી ૧૫૦ , ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના
ગૌરિશાળી 100 િષભ
અને રાષ્ટ્રીય સેિા
યોજનાની સ્થાપનાના
૫૦ની નામાંહકત
પ્રવ ૃવિઓ

૧૭-૦૯-૨૦૧૯

૨૪-૦૯-૨૦૧૯

૯.

,,

૧૦.

,,

૧૧.

,,

૧૨.

,,

૧૩.

,,

૧૪.

,,

એલ્ન્જવનયહરિંગ ફેકપટીના
વિદ્યાથીઓનો અચભમુખતા
કાયભક્રમ, વનરમા યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ
ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ
વશક્ષણની કચેરી અને
ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ.
સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ
ઑહફસર કાયભશાળા, ભરૂચ
ગુજરાત રાજ્ય ઉચ્ચ
વશક્ષણની કચેરી અને
ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ.
સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ
ઑહફસર કાયભશાળા, જુનાગઢ
પીએચ. ડી. કોસભિકભ
કાયભક્રમ, શ્રી ગોવિિંદ ગુરુ
યુવનિવસિટી, ગોધરા
િાવષિક ખેલ હદન કાયભક્રમ,
રક્ષા શક્તત યુવનિવસિટી,
ગાંધીનગર
યોગા વિષય પર એક
હદિસીય સેવમનાર, આર્ટભ સ
એન્ડ કૉમસભ કોલેજ, સાિલી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની
સમાજલક્ષી વિવિધ
પ્રવ ૃવિઓ

૦૬-૧૧-૨૦૧૯

હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ

૨૮-૧૧-૨૦૧૯

સ્િાસ્્યમાં યોગની
ભ ૂવમકા અને હફટ
ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ

૨૮-૧૨-૨૦૧૯

સંશોધનમાં આંકડાશાસ્ત્ર

૨૪-૧૨-૨૦૧૯

ખેલો ઔર હફટ રિો

૦૪-૦૨-૨૦૨૦

યોગ અને શારીહરક
ક્ષમતા

૧૭-૦૯-૨૦૧૯

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.
૨.
૩.

ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌધરી
ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬
૭
૮
૯
૧૦

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્દ્રા
ડૉ. જગદીશચન્દ્ર ક. સાિચલયા
ડૉ. જગદીશચન્દ્ર લા. ગોઠી
ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા
ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ
ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટેલ
ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર
ડૉ. દલસંગભાઈ ફ. ચૌધરી
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌધરી
ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
શાહિનબાનુ ઉસ્માનવમયા કાજી
હિરે નકુમાર શાંવતલાલ મકિાણા
ચન્દ્રકાન્ત અભેસગ
ં ગોિેલ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
હદચલપભાઈ મોિનભાઈ રાિલ, શૈલેષભાઈ ભુલજીભાઈ ગામીત
અમીનાબિેન ઝીણાભાઈ ગામીત, રીનાકુમારી દીપચંદ ગુસાઈ
ઉવમિલાબિેન દલુવસિંગભાઈ ગામીત, સંતોષકુમાર રવિશંકરભાઈ મિેતા
અરવિિંદ મગનલાલ ખાંડખ
ે ા, વિશાલ પ્રકાશચન્દ્ર રાણા
મવનષકુમાર અરવિિંદભાઊ ચૌધરી, િષભ પંકજભાઈ મિેતા
નયનાબિેન રમણભાઇ વમશાળ, પ્રવતમાબિેન પરદે શીભાઈ પાડિી
તુષાલ િાલજીભાઈ દે લાણીયા, વનતેશકુમાર બલીરામભાઈ િસાિા
આશા વિઠ્ઠલભાઈ િાંદરિાલા, મનીષાબિેન િરીશભાઇ ગામીત
સેપિીના અનોજકુમાર હક્રવિયન, ચેંદરીબિેન રામજીભાઈ જાદિ
કાજલ મુકેશભાઈ પટેલ, વિિંકલકુમાર વનવતનભાઈ વસણોજીયા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
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૧૨.૧
૧૨.૨
૧૨.૩

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ સિાય) :
 આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
-

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (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
૧૨
૧૩.
૧૪
૧૫.
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨0
૨૧

૧૪.૨
તારીખ :
સમ :
સિારે ૬:૩૦ર્થી
૭: ૦૦ સિી

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્દ્રા
ડૉ. જગદીશચન્દ્ર ક.સાિચલયા
ડૉ.. જગદીશચન્દ્ર લા. ગોઠી
ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા
ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ
ડૉ.. ગીતાબિેન મો. પટેલ
ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર
ડૉ. દલસંગભાઈ ફ. ચૌધરી
ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌધરી
ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી
ડૉ. મોિમદ બાદી
શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ
શ્રી ભરતભાઈ પટેલ
સ ૂયાભબિેન ભગોરા
શ્રી રણજીતવસિંિ રાઠોડ
શ્રી અવમતભાઈ રાિલ
શ્રી વિનોદભાઈ િસાિા
શ્રી ત્જગ્નેશભાઈ સઠીયા
શ્રી કુલદીપભાઈ રાબા
શ્રી બજરં ગભાઈ ગોન્ડલીયા
શ્રી કૌશીકભાઈ મેકિાન

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૧
૧૧
૧૧
૧૨
૧૧
૧૨
૧૨
૧૧
૧૧
૧૧
૧૨
૧૦
૧૦
૧૨
૧૧
૧૧
૧૧
૧૧
૧૧
૧૧
૧૨

ગામનાું નામ
મોગરી
માતર, જોરાસીમ, ગરમાળા, ખજીયામાપુરા
ઉમરાછી, િડોલી, ભાડોલ, કદરામા
નિાગામ, વપિંગમજ, કઠિાડા, ચલેન્દ્રા
િાંજ, િકટાણા, બોડણ, ખરિાસા
િાસણા, ઝારોલા, પામોલ, બોચાસણ
બોરીયાિી, લાંભિેલ, િલાસણ
દાંડી, સામાપોર, મટિાડા, આિડાફરીયા
ભીમપુરા, રાણીપુરા, નિાિાહડયા, જૂનાિાહડયા
ધામણ, સરાઇ, પડધા, કસ્બા
કરાડી, મછાડ, બોદાલી, ખંડારક
માધિપુરા, કારે લી, લાલજાપરા, વપલુદરા
હદગસ, માંગરોલ, કલમ, રોહિદ
કંકાપુરા, આકલીયા, દિેિાણ, ચંદનપુરા
સીન્દામીઠા, અસનાડા, ભાટગામ, રાજનગર
સ ૂડી, સમણી, કારે લા, િચનાળા
જેતલપુર, નાઝ, ગીરમઠા, બારે જા
દે લાડ, સાયણ, િસિારી
નહડયાદ, ઉિરસંડા, કુભાણ,સંધાણા
િેિલમ, ઉછદ, િાિલી, અણખી
દયાદરા, દે રોલ, મિદલા, ત્રાલસી

અચભમખતા કાયસક્રમ :
07/07/2020

08/07/2020

09/07/2020

પ્રાથભના
ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

પ્રાથભના

પ્રાથભના

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા
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સિારે ૭:૦૦ર્થી
૮: ૩૦ સિી
સિારે
૧૧:૦૦ર્થી
૧૧:૪૫ સિી
સિારે
૧૨:૦૦ર્થી
૧૨:૪૫ સિી
બપોરે
૧૨:૪૫ર્થી
૧:૩૦ સિી
સાુંજે ૪:૦૦ર્થી
૬:૦૦ સિી

૧૪.૩

શ્રમ અને સફાઈ
ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ઝાડું બનાિિા
ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

શ્રમ અને સફાઈ
ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

અચભમુખતા અને કાયભક્રમ
શા માટે તેન ુ ં મિત્િ ?
ડૉ. જગદીશચંદ્ર ગોઠી

ઉદ્યોગ અને કાંતણનુ ં મિત્િ
શ્રી હિમ્મતભાઈ િણકર

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો પહરચય,
ઇવતિાસ અને વિશેષ પ્રવ ૃવિઓ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા

પ્રાથભના, ભજન અને
ઉપાસનાનુ ં મિત્િ
ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ

ખાદી શા માટે ? તેન ુ ં મિત્િ
અને તેની પાછળનુ ં વિજ્ઞાન
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

મ ૂપયલક્ષી વશક્ષણ

હદનચયાભ છાત્રાલય
જીિનની પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા
િન અને જીિનસમ ૂિનુ ં
ઘડતર
શ્રી ભરતભાઈ પટેલ
શ્રી સ ૂયાભબિેન ભગોરા
વિવિધ રમતો અને પહરસર
મુલાકાત
ડૉ. વિજયભાઈ મકિાણા
ડૉ. નીરજ વસલાિટ
ડૉ. અરવિિંદ રામી

સંસ્થાના ધ્યેયોના સંદભે
આચારસંહિતા
અને વ્યસનમુક્તત
ડૉ. જગદીશચંદ્ર સાિચલયા
ડૉ. નીરજ વસલાિટ

શારીહરક વશક્ષણનુ ં મિત્િ અને
તેમાં કારહકદીની તકો
ડૉ. ઉદાજી પરમાર
ડૉ. નીરજ વસલાિટ

સંસ્થાદશભન
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી

પરીક્ષાલક્ષી મુપયાંકન પદ્ધવત

ઉદ્યોગ :
ટકિી
નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬
૭

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
મેદાન અને રેક માહકિંગ
રમત-ગમત સાધન મરામત
રમત આયોજન
પ્લલ્મ્બિંગ મરામત
મેદાન અને રેક માહકિંગ
ઇલેન્તરક મરામત
પ્લલ્મ્બિંગ મરામત

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૨૦
૩૧
૨૬
૪૨
૫૦
૨૦
૧૮

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
કેન્દ્ર વનિાસ
પ્રાદે વશક
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
મેદાની અને
થી
િગભખડં ના લેશન,
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
સાદી રીલે રમતો,
સાંવધક રમતો,
સંઘવ્યાયામની
પ્રવ ૃવિઓ, રાષ્ટ્રપિભ
હદિસની ઉજિણી
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ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા

શ્રી રણછોડભાઈચૌિાણ

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. જગદીશચન્દ્ર સાિચલયા
ડૉ. મિમદ બાદી
ડૉ. નીરજ વસલાિટ
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા
આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ગ્રામસેિા કેન્દ્ર,
દે થલી

૦૫

કાયસક્રમન ું નામ

કેન્દ્ર વનિાસ – ઉપર
મુજબ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ – ઉપર
મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ – ઉપર
મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

પ્રાદે વશક

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૧-૦૮-૨૦૧૯
થી
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦

ગ્રામસેિા કેન્દ્ર,
ભલાડા

0૬

માધ્યવમક શાળા,
જોધપુર(મોરબી)

૦૬

માધ્યવમક શાળા,
િાંકાનેર

૦૫

માધ્યવમક શાળા,
દે રાલપર

૦૬

બાલારામ સઘન
ક્ષેત્ર, ચચત્રાસણી

૦૬

ગ્રામસેિા કેન્દ્ર,
ભારે લ

૦૬

લોકવનકેતન,
રતનપુર

૦૬

વિનય મંહદર,
બોચાસણ

0૬

મિાત્મા ગાંધી
ઉ.બુ. મા. શાળા,
જોધપુર
નાલંદા વિદ્યાલય

0૬

એચ.ડી. ગાડી
ઉ.બુ., ધાંગધ્રા

0૬

સિયોગ વિદ્યાલય,
પંચાવસયા

0૬

ઉિર બુવનયાદી
વિદ્યાલય, નારોલી

0૬

મિવષિ ગુરુકુળ
વિદ્યાલય, િળિદ

૦૬
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0૬

કાયસક્રમન ું નામ

કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ
કેન્દ્ર વનિાસ
ઉપર મુજબ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૬-૦૧-૨૦૨૦
થી
૨૬-૦૧-૨૦૨૦

શ્રી ગીતાંજલી
ઉ.મા. શાળા,
સાંકરડી
િાપમીહક વિદ્યાલય,
સુરત

૦૭
0૭

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૨.

૨૧ જૂન વિશ્વ યોગ હદિસના ઉપલક્ષમાં સાદરાની આજુબાજુની વિવિધ શાળાઓ જેિી કે
જાખોરા પ્રાથવમક શાળા, મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળા, કપયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર
પ્રાથવમક શાળા, માધિગઢ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, સાદરા િાઈસ્કૂલ અને
જ્ઞાનધારા વશક્ષણતીથભ સ્કૂલ, સાદરામાં સ્િયંસેિકો દ્વારા યોગની તાલીમ આપી અને વિશ્વ યોગ
હદિસની ઉજિણીમાં મદદ કરી િતી.

૩.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, સાદરામાં પણ વિશ્વ યોગ હદિસની ઉજિણી કરી, જેમાં
સાદરા સ્કૂલના અંદાત્જત ૯૦૦ વિદ્યાથીઓ અને બંને સંસ્થાઓના વિદ્યાથીઓ તથા સેિકોએ
િાજરી આપી િતી અને સાથે
સાથે યોગસાહિત્યની પ્રદશભનીનુ ં આયોજન પણ
શ્રી જગદીશભાઈ પરીખની મદદથી ગ્રંથાલયમાં કરિામાં આવ્યુ ં િતુ

૪.

તા. ૧૧ જુલાઈના રોજ વિશ્વ િસવત વશક્ષણ હદિસ વનવમિે શ્રી રમેશભાઈ પટેલના િતતવ્યનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને સપ્તાિ દરમ્યાનની પ્રવ ૃવિઓમાં િતત ૃત્િ સ્પધાભ, વનબંધ
સ્પધાભ, સ ૂત્રલેખન સ્પધાભ અને ચચત્રસ્પધાભન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં તથા સાથે સાથે
વિવિધ પ્રાથવમક શાળાઓમાં પણ િસવતિધારો વિષયને લગતા કાયભક્રમોનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ ં

૫.

તા. ૨૧ જુલાઈના રોજ અમદાિાદ સીવનયર વસટીજન સંસ્થાના 150 લોકો માટે એકહદિસીય
યોગ તાલીમ વશચબરનો આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૬.

તા. ૧ ઑગસ્ટથી 15 ઑગસ્ટ સુધી સ્િચ્છતા પખિાડા અંતગભત મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળાના
વિદ્યાથીઓ સાથે રિી સમ ૂિસફાઈ કરિામાં આિી િતી.

૭.

તા. ૧ ઑગસ્ટથી 15 ઑગસ્ટ સુધી સ્િચ્છતા પખિાડા અંતગભત સંસ્થાના સ્િયંસેિકોને
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા દ્વારા વ્યક્તતગત અને સામુદાવયક સ્િચ્છતા વિશે માહિતી આપિામાં
આિી િતી તેમજ ડેન્ગ્યુ અને મલેહરયાની રોકથામ વિશે તાલીમ આપિામાં આિી િતી.

૮.

તા. ૧ ઑગસ્ટના રોજ ગ્રામવશપપી શ્રી સુરેશભાઈ પુનાહડયા દ્વારા ગ્રામવશપપી યોજના વિશેની
માહિતી વિદ્યાથીઓને આપિામાં આિી િતી.

૧.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત વિવિધ ગ્રીષ્ટ્મકાલીન વશચબરોમાં કુલ અંદાત્જત ૬૩ વિદ્યાથી
ભાઈ-બિેનોએ ભાગ લીધો િતો, જેમાં ગ્રામવશપપી પહરચય બેઠકમાં ૨, નાટય તાલીમ વશચબર
- સાદરામાં ૯, પિભતારોિણ એડિાન્સ કોસભમાં ૮, પિભતારોિણ બેવસક કોસભમાં ૨૫, બાળઆનંદ
વશચબર- સાદરામાં ૬, યુિા અને નેત ૃત્િ વશચબર, બોચાસણમાં ૨ અને યુિા વશચબર (NSSના
સ્િયંસેિકો), સાદરામાં ૧૧ વિદ્યાથી ભાઈ-બિેનોએ ભાગ લીધો િતો
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૯.

તા. ૧ ઑગસ્ટથી ૧૫ ઑગસ્ટ સુધી સ્િચ્છતા પખિાડા અંતગભત સ્િચ્છતા વિશેના સંદભભમાં
મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે પોસ્ટર લગાિી માહિતી આપિામાં આિી િતી
અને તેમને સ્િચ્છતા વિશેની પ્રવતજ્ઞા પણ લેિડાિી િતી.

૧૦.

તા. ૪ ઑગસ્ટ ના રોજ ગાંધી ૧૫૦ , ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦
િષભ અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના ૫૦ િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે વનરમા
યુવનિવસિટી, અમદાિાદમાં વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૧.

તા. ૮ ઑગસ્ટના રોજ શ્રી મનોજભાઈ જોશી દ્વારા જળસંચય વિષય પર સરસ માહિતી આપિામાં
આિી િતી.

૧૨.

તા. ૧૯ ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૯ના રોજ શ્રી પ્રમુખ સ્િામી મિારાજ સ્મ ૃવત હદિસના ઉપલક્ષમાં
વ્યસનમુક્તત કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને વ્યસનમુક્તત વિષય
પર શ્રી અવશ્વનભાઈ ઠક્કરના વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં મુખ્ય ભ ૂવમકા
શ્રી રમેશભાઈ પટેલ, ગૌસંિધભન કેન્દ્ર, સાદરાની રિી િતી.

૧૩.

તા. ૧૫ ઑગષ્ટ્ટના રોજ સિારે પ્રભાતફેરી અને ગામની સમ ૂિસફાઈનુ ં આયોજન પણ કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ ં તથા સાદરા ગામની સમ ૂિસફાઈનુ ં આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં
સરપંચશ્રી ભપલુભાઈ દે સાઈની વિશેષ ભ ૂવમકા રિી િતી.

૧૪.

તા. ૨૯ ઑગષ્ટ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રમત હદિસના ઉપલક્ષમાં “હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ” અંતગભત
સાદરાની આજુ-બાજુની વિવિધ શાળાઓ જેિી કે, મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળા, કપયાણપુરા
પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર પ્રાથવમક શાળા, માધિગઢ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા,
સાદરા િાઈસ્કૂલ અને જ્ઞાનધારા વશક્ષણ તીથભમાં સાદી રમતોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં
અને વિજેતા વિદ્યાથીઓને ઇનામો પણ આપિામાં આવ્યા િતા.

૧૫.

તા. ૨૪થી ૨૬ સપ્ટેમ્બર સુધી સરદાર પટેલ યુવનિવસિટી, િપલભ વિદ્યાનગર દ્વારા
એન.એસ.એસ. સ્થાપના હદિસના ઉપલક્ષમાં આયોત્જત કાયભક્રમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની
ર્ુકડીના પ્રોગ્રામ ઑહફસર તરીકેની જિાબદારી વનભાિી િતી અને સાથે રિી વિવિધ
સ્પધાભઓમાં સ્િયંસેિકોને ભાગ લેિડાવ્યો િતો.

૧૬.

તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ ગાંધી ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦
િષભ અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના 50 િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્ય
ઉચ્ચ વશક્ષણની કચેરી અને ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ. સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ ઑહફસર
કાયભશાળા ગાંધીનગરમાં ‘હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ’ વિષય પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૭.

તા. ૨ ઑતટોબર મિાત્મા ગાંધીજીની જન્મજયંતીના હદિસે સિારે પ્રભાતફેરી, સાદરા ગામની
અને પહરસરની સમ ૂિસફાઈ અને પ્લાન્સ્ટક નાબ ૂદી કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
પ્રાથભનામાં ગીતગુજ
ં ન કાયભક્રમ અને સાદરા પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ સાથે સ્િચ્છતા અને
‘નો પ્લાન્સ્ટક’ રે લીનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૮.

૧૯.

તા. ૧૩ ઑતટોબરના રોજ મુતત જીિન સંસ્થાના શ્રી હિતેશભાઈ પટેલના સિયોગથી થાઇલૅન્ડના
ફાયર સેફ્ટી અને આપવિ વ્યિસ્થાપન વિભાગના ભ ૂતપ ૂિભ વનયામકશ્રી થાઈકલા દ્વારા એક
હદિસીય હડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની તાલીમ ૧૦૦ સ્િયંસેિકોને આપિામાં આિી િતી.
તા. ૬ નિેમ્બરના રોજ ગાંધી ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦ િષભ
અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના 50 િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે વનરમા યુવનિવસિટી,
અમદાિાદમાં એલ્ન્જવનયહરિંગ ફેકપટીના વિદ્યાથીઓ માટે વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
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૨૦.

તા. ૧૪ નિેમ્બરથી ૧૬ નિેમ્બર સુધી ડો. નયનેશભાઈ િસાિા અને ડભોડા સ્િાસ્્ય કેન્દ્રના
સિયોગથી સાદરા કેન્દ્રના બંને પહરસર અને આખા સાદરા ગામમાં ડેન્ગ્યુ અને મલેહરયા નાબ ૂદી
માટે જાગૃવત અચભયાન ચલાિિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં ડભોડાના સ્િાસ્્ય વનરીક્ષક
શ્રી જસ્સુભાઈ પ્રજાપવત, સાદરાના રાહલ
ુ સગર, દોલારા િાસણાના પીયુષ પરમાર, ડભોડાના
ધિલ વ્યાસ અને વિરલ મોદીની વિશેષ ભ ૂવમકા રિી િતી.

૨૧.

તા. ૧૭ નિેમ્બરના રોજ સ્િામી વિિેકાનંદજીની જન્મજયંતી સપ્તાિ વનવમતે માનનીય
રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા આયોત્જત રતતદાન વશચબરમાં અંદાત્જત ૧૫ સ્િયંસિ
ે કોએ રતતદાન કયુાં
િતુ.ં

૨૨.

તા. ૨૩ નિેમ્બરના રોજ ‘એક ભારત શ્રેષ્ટ્ઠ ભારત’ કાયભક્રમના અંતગભત છિીસગઢ રાજયના
ુ ં વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન કરિામાં
ઇવતિાસ, સંસ્કૃવત અને રિેણીકરણી વિશે ડૉ. મોતીભાઈ દે વના
આવ્યુ ં િતુ.ં

૨૩.

તા. ૨૮ નિેમ્બરના રોજ ગાંધી ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિધાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦
િષભ અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના ૫૦ િષભની ઉજિણીના ભાગ રૂપે ગુજરાત રાજ્ય
ઉચ્ચ વશક્ષણની કચેરી અને ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ. સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ ઓહફસર
કાયભશાળા ભરૂચમાં હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ વિશે પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૨૪.

તા. ૩0 નિેમ્બરના રોજ ગાંધી ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦
િષભ અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના ૫૦ િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે સ્િચ્છ ભારત
અચભયાન અંતગભત સાદરા ગામની સમ ૂિસફાઈ કરિામાં આિી િતી, જેમાં સાદરા ગામના
સરપંચશ્રી ભપલુભાઈ દે સાઈની વિશેષ ભ ૂવમકા રિી િતી.

૨૫.

તા. ૧ હડસેમ્બરથી તા. ૨ હડસેમ્બર સુધી ચચલોડા બ્રહ્માકુમારી કેન્દ્ર દ્વારા વિશ્વપ્રવસદ્ધ િતતા ઈ.
િી. ગીરીશના કાયભક્રમ સ્િાસ્્ય, સમ ૃદ્ધી ઔર ખુશી કા રિસ્ય વિષે પર આયોત્જત
વ્યાખ્યાનમાળામાં સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો િતો.

૨૬.

તા. ૧૨ હડસેમ્બરના રોજ સાદરીયા િનુમાન દાદાના પાંચમા પ્રાણપ્રવતષ્ટ્ઠા કાયભક્રમમાં
સ્િયંસેિકોએ સમ ૂિ સફાઈ અને પ્રસાદી વિતરણની સરસ કામગીરી કરી િતી.

૨૭.

તા. ૨૮ નિેમ્બરના રોજ ગાંધી ૧૫૦, ગ ૂજરાત વિધાપીઠની સ્થાપનાના ગૌરિશાળી ૧૦૦
િષભ અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની સ્થાપનાના ૫૦ િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્ય
ઉચ્ચ વશક્ષણની કચેરી અને ગુજરાત રાજ્ય એન.એસ.એસ. સેલ દ્વારા આયોત્જત પ્રોગ્રામ ઑહફસર
કાયભશાળા, જૂનાગઢમાં ‘હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ’ વિષય પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૨૮.

તા. ૫થી ૧૫ ઑગષ્ટ્ટ દરમ્યાન સાદરા પહરસર અને આજુબાજુની શાળાઓમાં વ ૃક્ષારોપણની
કામગીરી કરિામાં આિી િતી, જેમાં વિવિધ પ્રકારનાં રોપાં જેિા કે લીમડા, લીંબુ, િડ,
ગુલમોિર, જાંબ,ુ પામ, બીજોરા, જાસ ૂદ, બારમાસી, ચંપા, રાતરાણી, કરણ, ટગર અને
મધુમાલતીના છોડ પહરસર અને સ્કૂલોમાં રોપિામાં આવ્યા િતા.

૨૯.

નિેમ્બર મહિનામાં બટાટાની ખેતીનુ ં પણ આયોજન કરિામાં આવ્યુ છે જેમાં અંદાત્જત
રૂ. ૨૦,૦૦૦/-થી રૂ. 25,000/- ની આિક થશે. જેની મુખ્ય જિાબદારી કરણ વસિંિ રાઠોડ, ભાિેશ
મકિાણા, પીન્ર્ુજી ઠાકોર, ત્જગ્નેશ ચૌિાણ અને ગોવિિંદ રાિળ વનભાિી રહ્યા છે અને અધ્યાપક
તરીકે માગભદશભન ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી, ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી અને શ્રી સુરેશ પટેલ આપી
રહ્યા છે .
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૩૦.

આ િષે મોટા પાયે જૈવિક ખાતર બનાિિાનુ ં આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં છે જેમાં રૂ.
18,000/-થી રૂ. 20,000/- ની આિક થશે. જેની મુખ્ય જિાબદારી શ્રી કરણ રાઠોડ, હદનેશ મેર,
મકિાણા વિશાલ, ભાિેશ મકિાણા અને ત્જગ્નેશ ચૌિાણ વનભાિી રહ્યા છે અને અધ્યાપક
તરીકે માગભદશભન શ્રી રમેશભાઈ પટેલ, ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી
આપી રહ્યા છે .

૩૧.

ૂ વશચબરનુ ં સરસ આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં
ગાંધીનગર િન પ્રસારણ વિભાગ સાથે રિી ખેડત
ૂ ોએ ભાગ લીધો િતો. વિશેષ ભ ૂવમકા
િતુ,ં જેમાં આજુબાજુના પંદર ગામોના 150 ખેડત
શ્રી રમેશભાઈ પટેલ, ગૌસંિધભન કેન્દ્ર, સાદરાની રિી િતી.

૩૨.

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ, ગૌસંિધભન કેન્દ્ર, સાદરા દ્વારા એન.એસ.એસ. કપયાણ વનવધમાં રૂ. 11,000/નુ ં દાન કરિામાં આવ્યુ ં છે .

૩૩.

ભ ૂતપ ૂિભ વિદ્યાથી સ્િયંસેિક શ્રી તથાગત વપ્રયદશી, શ્રી કૃણાલ ઝાલા અને શ્રી પ્રિીણ રાઠોડ
દ્વારા સાઇકલ અને સાઇકલ રીપેહરિંગ માટે રૂ. 7500/- આપિામાં આવ્યા છે .

૩૪.

ગયા િષે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં અંદાત્જત
કેન્દ્ર વનભાિ ખચભ તરીકે રૂ. 8020/-ની આિક થઈ િતી, તે પણ એન.એસ.એસ. કપયાણવનવધમાં
જમા કરાિિામાં આવ્યા છે , જેની મુખ્ય જિાબદારી શ્રી અજુ ભન રાયશીખે વનભાિી િતી.

૩૫.

આ િષે પણ ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં શાળા અને ગામના વિદ્યાથીઓને ભાગ લેિા
ુ ય રૂપે શ્રી કરણવસિંિ રાઠોડ પોતાના ભણિાના
માટે પ્રેરણા આપિામાં આિી રિી છે , જેમાંમખ્
સમયમાંથી િધારાના સમયમાં વિદ્યાથીઓને ગાંધીવિચાર અને ગાંધી જીિનશૈલી વિશે સમજ
આપી રહ્યા છે અને ગાંધીજી દ્વારા લખેલ સાહિત્યનો ખ ૂબ જ પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છે
અને આ િષે પણ શ્રી કરણવસિંિ રાઠોડે સાદરાના આજુબાજુનાં ગામો જેિા કે બોબા, રાજપુર,
કપયાણપુરા, માધિગઢ, ચંદ્રાલા, મોતીપુરા, છાલા, સાદરા, ચેખલારાણી, જાખોરા, િરીપુરા,
દોલારાિાસણા અને ચચલોડા ગામની વિવિધ શાળાઓના અંદાત્જત 1100 વિદ્યાથીઓને
ગાંધીવિચારને લગતી વિવિધ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લેિડાિિા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે .

૩૬.

આ િષભ ભ ૂતપ ૂિભ એન.એસ.એસ. સ્િયંસેિક શ્રી રતનવસિંિ ડાભીએ અંદાત્જત રૂ. 11,000/-ના
બટાકાના ચબયારણ વન:શુપક આપ્યા છે .

૩૭.

મતદાન જાગૃવત અચભયાન અન્તગભત શ્રી દે િાશીષ મોિંતી સ્િયંસિ
ે કને ગાંધીનગર
ત્જલાવધકારીશ્રી દ્વારા કેમ્પસ એમ્બેસેડરની જિાબદારી આપિામાં આિી છે . તે અન્તગભત
શ્રી દે િાશીષ મોિંતીના નેત ૃત્િમાં મતદાનના સંદભભમાં શાળાઓ અને ગામમાં શેરીનાટક અને
ગામ સિેની કામગીરી કરિામાં આિી છે .

૩૮.

તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદાન જાગૃવત અચભયાન અન્તગભત કેમ્પસ એમ્બેસેડર
શ્રી દે િાશીષ મોિંતી સ્િયંસેિકના પ્રયાસથી ગાંધીનગર ત્જલાવધકારીશ્રી કાયાભલયથી
શ્રી દે િેન્દ્રભાઈ ભાટી નાયબ મામલતદાર દ્વારા મતદાન વિષય પર વિશેષ માહિતી આપિામાં
આિી િતી.

૩૯.

તા. ૬ હડસેમ્બરથી ૧૨ હડસેમ્બર સુધી રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની વિવશષ્ટ્ટ વશચબરનુ ં આયોજન
જાખોરા ગામમાં કરિામાં આવ્યુ ં છે અને તેમાં ગ્રામસફાઈ, હડઝાસ્ટરની તાલીમ અને મોક રીલ
સ્કૂલના વિદ્યાથીઓ માટે, િાનગી િરીફાઈ ગામની બિેનો માટે, મહિલા સશક્તતકરણ અન્તગભત
વ્યાખ્યાન, સ્મશાનની સફાઈ, ગામના બધાં જ જાિેર સ્થળો અને પહરસરની સફાઈ, સજીિ
ખેતી વિશે માહિતી, વ્યસનમુક્તત વિશે ગામમાં આયુષ સંસ્થા દ્વારા કાયભક્રમ, સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ,
હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ કાયભક્રમ અને અંધશ્રદ્ધા વિશેના કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
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૪૦.

તા. ૨૦ જાન્યુઆરીના રોજ માનનીય િડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના ‘પરીક્ષા પે ચચાભ’
કાયભક્રમને પ્રાથભનાના સમયે જીિંત પ્રસારણ વનિાળિાની પ્રવ ૃવિ કરિામાં આિી િતી.

૪૧.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત મોતીપુરા ગામમાં
ચામુડં ા માતાજીના નિા મંહદરની પ્રાણપ્રવતષ્ટ્ઠા કાયભક્રમના ભાગરૂપે સમ ૂિસફાઈ કરિામાં આિી
િતી.

૪૨.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડા અંતગભત પહરસરની સંપ ૂણભ સફાઈ
અને ‘નો પ્લાન્સ્ટક’ કેમ્પેઇન ચલાિિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને ૧૦ x ૧૦ ફુટ માપના નિા ખાડા
પ્લાન્સ્ટક વનકાલ માટે બનાિિામાં આવ્યા િતા અને સંપ ૂણભ પહરસરમાંથી પ્લાન્સ્ટક એકવત્રત
કરી તેનો નાશ કરિામાં આવ્યો િતો.

૪૩.

તા. ૧૭ જાન્યુઆરીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત 30 જાન્યુઆરી
ગાંધીજી વનિાભણ હદિસે સાદરા ગામની સમ ૂિસફાઈ કરિામાં આિી િતી

૪૪.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત 30 જાન્યુઆરી
ગાંધીજી વનિાભણ હદિસે ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૪૫.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત 30 જાન્યુઆરી
ગાંધીજી વનિાભણ હદિસે ગાંધીસાહિત્ય િેચાણનુ ં આયોજન સાદરા ખાતે કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં

૪૬.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી ૩૦ જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત 30 જાન્યુઆરી
ગાંધીજી વનિાભણ હદિસે સાદરા પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ સાથે સ્િચ્છતા અને ‘નો પ્લાન્સ્ટક’
રે લીનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને ગામના લોકો અને વ્યાપારીઓને ‘નો પ્લાન્સ્ટક’નો
સંદેશો આપિામાં આવ્યો િતો.

૪૭.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી સુધી સ્િચ્છતા પખિાડાના અંતગભત 30 જાન્યુઆરી
ગાંધીજી વનિાભણ હદિસે ચંદ્રાલા ગામમાં સમ ૂિ લગ્નના આયોજનમાં ભોજનનો બગાડ ન થાય
તેનો લોકોમાં સંદેશો આપિામાં આવ્યો િતો અને ભોજન પીરસિામાં સ્િયંસેિકોએ મદદ કરી
િતી.

૪૮.

સાદરા ગામની આજુબાજુના ગામોમાં મોતીપુરા પ્રાથવમકશાળા, કપયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા,
રાજપુર પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, જાખોરા પ્રાથવમક શાળા અને જ્ઞાનધારા
ુ રીમાં વિશેષ િગોનુ ં
વશક્ષણતીથભ સ્કૂલમાં ભણિામાં નબળા વિદ્યાથીઓ માટે જાન્યુઆરી-ફેબ્રઆ
આયોજન કરિામાં આિી રહ્યું છે , જેમાં વિશેષ જિાબદારી શ્રી ગૌરિ બાપયાન, ઇન્ફાન્સીયો
હડકોસ્ટા વનભાિી રહ્યા છે .

૪૯.

મધુબન સેિા સંસ્થાના શ્રી કનુભાઈ ગોસ્િામીના સિયોગથી સાદરા ગામના વિદ્યાથીઓ માટે
ુ રી મહિનામાં શ્રી પ્રકાશ મુલચંદાની,
કમ્પ્ય ૂટરના વિશેષ િગોનુ ં આયોજન જાન્યુઆરીથી ફેબ્રઆ
ગૌરિ બાપયાન, ઇન્ફાન્સીયો ડીફોસ્ટા અને શ્યામ પરમારના નેત ૃત્િમાં કરિામાં આિી રહ્યું છે .

૫૦.

સાદરા ગામની આજુબાજુની ગામોમાં મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળા, કપયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા,
રાજપુર પ્રાથવમક શાળા, જાખોરા પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, અને જ્ઞાનધારા
વશક્ષણતીથભ સ્કૂલમાં ‘હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ’ અને યોગ અને રમતગમતની પ્રવ ૃવિઓ પણ
ુ રી સુધી ચલાિિામાં આિી િતી.
જાન્યુઆરીથી ફેબ્રઆ
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૫૧.

સાદરા અને જાખોરા ગામમાં ‘હફટ ઇન્ન્ડયા મ ૂિમેન્ટ’ કાયભક્રમ અંતગભત લોકોના લોિીના દબાણનુ ં
માપન કરિામાં આિી રહ્યું છે અને પછી મેહડકલ ઑહફસર ડૉ. નયનેશ િસાિા દ્વારા તેમની
કાઉન્સીલીંગ કરિામાં આિે છે

૫૨.

સાદરા ગામના ઠાકોરિાસમાં સાક્ષરતાના વિશેષ િગોનુ ં આયોજન કરિામાં આિી રહ્યું છે ,
જેમાં જસ્મીન ઠાકોર અને રણિીરવસિંિ રિેિર પ્રૌઢ વશક્ષણના િગોનુ ં આયોજન કરી રહ્યા છે .
વિશેષમાં શ્રી જીિનભાઈ રબારી માટે સ્િયંસેિક જીનાલી મોતા અને િસ્તી િેગડ પ્રૌઢ
વશક્ષણના િગોનુ ં આયોજન કરી રહ્યા છે .

૫૩.

સાદરા ગામ અને આજુબાજુના ગામોના ગરીબ અને જરૂરતમંદ લોકો માટે રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના
સ્િયંસેિકો દ્વારા વનયવમત રતતદાન કરિામાં આિે છે .

૫૪.

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના એકમના બે વિદ્યાથીઓ શ્રી િસ્તી િેગડ અને શ્રી હદલીપ ડામોર િેસ્ટ
ઝોન કક્ષાના વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પમાં પસંદ થયા િતા.

૫૫.

આ િષે મોટી ઉપલલ્બ્ધ તરીકે સ્િયંસેિક િસ્તી િેગડની પસંદગી હદપલી ખાતેની પ્રજાસિાક
હદિસની પરે ડ માટે થઈ િતી અને તેમની સૌથી મોટી ઉપલલ્બ્ધ પ્રથમ લાઈનની મધ્યમાં
પરે ડ કરિાનુ ં ગૌરિ પ્રાપ્ત થયુ ં છે .

૫૬.

રાજ્ય કક્ષાના વપ્ર. આર. ડી. માટેના વિદ્યાથીઓની પસંદગી કાયભક્રમનુ ં આયોજન ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ ખાતે કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં તેમાં વનણાભયકની ભ ૂવમકા પણ વનભાિી િતી.

૫૭.

સંસ્થાના સત્રાંત હદિસે રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના વિદ્યાથીઓનો સન્માન હદિસ પણ યોજિામાં
આવ્યો િતો અને તે હદિસ એન.એસ.એસના શ્રેષ્ટ્ઠ સ્િયંમસેિકોને સ્મ ૃવત ચચન્િ આપી તેમનુ ં
સન્માન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૪.૬

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

૧૪.૭

-

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના એકમના બે વિદ્યાથીઓ શ્રી િસ્તી િેગડ અને શ્રી હદલીપ ડામોર
િેસ્ટ ઝોન કક્ષાના વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પમાં પસંદ થયા િતા

-

આ િષે મોટી ઉપલલ્બ્ધ તરીકે સ્િયંસેિક િસ્તી િેગડની પસંદગી હદપલી ખાતેની
પ્રજાસિાક હદિસની પરે ડ માટે થઈ િતી અને તેમની સૌથી મોટી ઉપલલ્બ્ધ પ્રથમ
લાઈનની મધ્યમાં પરે ડ કરિાનુ ં ગૌરિ પ્રાપ્ત થયુ ં છે .

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

0૧

0૬

-

-

-

-

-

-

અન્ય
-

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશ રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
૧
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
રાષ્ટ્રીય
ત્રીજુ ં સ્થાન
ટાગેટ બોલ ભાઈઓની ટીમ
૨
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
રાષ્ટ્રીય
ત્રીજુ ં સ્થાન
ટાગેટબોલ બિેનોની ટીમ
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૧૪.૯

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

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી
૧૨૯
૩૨
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૫,૧૬,૦૦૦
૧,૬૦,૦૦૦
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી
૪૮
૧૬
૦૨
03

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
રાજ્ય સરકાર દ્વારા
વશષ્ટ્યવ ૃવિ વિદ્યાથીઓના
ખાતામાં આપિામાં
આિે છે . તેથી રકમની
જાણ નથી

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---૧૫.

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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---------

1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: શાહરરીક વશક્ષણ રમતગમત વિભાગ

2.

વિભાગન ું નામ

: યોગવિદ્યા વિભાગ

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દોઅનેમિત્તમયોગ્યતા

જેપ્રશ્નપત્રોભણાિતાિોયતેનન
ું ામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
1. યોગપહરચય - માસ્ટર-1 સત્ર-1
2. યોગસુત્ર – માસ્ટર -1 સત્ર-2
3. િઠયોગ – માસ્ટર -2 સત્ર-3
4. યોગાએલ્પ્લકેશન – માસ્ટર - 2 સત્ર-1
5. નારદભક્તતસ ૂત્ર – માસ્ટર - 2 સત્ર-4
6. સમકાલીન યોગ – માસ્ટર -2 સત્ર-4
7. યોગપહરયચ - યોગ અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા સત્ર-1
8. પતંજચલયોગસ ૂત્ર – યોગ અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા સત્ર-2
9. યોગચચહકત્સા- યોગ અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા સત્ર-2
10. યોગપહરચય - વત્રમાવસકપ્ર માણપત્ર કોસભ
1. યોગ વશક્ષણમાં શૈક્ષચણક પદ્ધવતઓ - માસ્ટર - 1 સત્ર - 2
2. યોગ વશક્ષણમાં સંશોધન પદ્ધવતઓ – માસ્ટર – 2 સત્ર-3
3. વશક્ષણ પદ્ધવત – યોગ અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા - સત્ર-1

ડૉ. ચબમાન ચબિારી પાલ,
એસોવસયેટ પ્રોફેસર,
પીએચ.ડી.

૨.

ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ
પ્રોફેસર, પીએચ.ડી.

4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો
(અ) િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૪૧
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૩૭

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

કલ

સ્નાતક (સત્ર-૧)

અનસ ૂચિત
જનજાવત

સામાન્ય

૧.

અનસ ૂચિત
જાવત

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૨.

૨૬

૧૧

૩૭

-

-

૦૨

-

૩૫

૩૭

૩.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

૦૨

૦૨

૦૪

૦૧

-

૦૧

-

૦૨

૦૪

5. વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ. શ્રીધર વ્યાસ

વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટપ્રોફેસર -મલાકાતીઅધ્યાપક-વનયતકાલીનઅધ્યાપક -વનમુંવત્રતતજ્જ્ઞ
ઉપવનષદ
૦૯-૦૭-૨૦૧૯થી ૧૬-૧૦-૨૦૧૯
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ક્રમ
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

6.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પિન પરમાર
ડૉ. હિતેન બાજા
પ્રદીપ વમશ્રા
વિિેક બરાસ્ક
િષાભ એચ. જોષી

વિષય
પ્રાયોચગક
આયુિદ
ે
સાંખ્યયોગ
ભાગિદગીતા
પ્રાયોચગક

તારીખ
૦૨-૧૦-૨૦૧૯થી ૧૧-૧૧-૨૦૧૮
૦૫-૧૨-૨૦૧૯થી ૦૩-૦૩-૨૦૨૦
૦૪-૧૨-૨૦૧૯થી ૧૩-૦૩-૨૦૨૦
૨૮-૧૨-૨૦૧૯થી ૦૧-૦૩-૨૦૨૦
૦૯-૦૭-૨૦૨૦થી ૨૧-૦૩-૨૦૨૦

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

7.

તજ્જ્ઞન ું નામ

અરુણ ઠાકર
િસમુખભાઈ શાિ
ડૉ. વનરજભાઈ વસલાિટ
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી

વિષય
યોગસાધનાનુ ં સ્િરૂપ
પ્રાકૃવતક ચચહકત્સા
સંશોધનની રૂપરે ખા
આંકડાશાસ્ત્ર

તારીખ
૦૯-૧૨-૨૦૧૯
૦૬-૧૦-૨૦૧૯
૧૨-૧૧-૨૦૧૯
૨૧-૦૧-૨૦૨૦

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

ક્રમ
૧.
૨.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. ચબમાન પાલ
,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ગ ૂજરાત િાઈકોટભ લૉ એકેડમી, અમદાિાદ
રામકૃષ્ટ્ણ સેિા સવમવત

વિષય
ઓહરએન્ટેશન કોસભ
વિશેષ વ્યાખ્યાન

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

9.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. ચબમાન પાલ

૧.

ડૉ. ચબમાન પાલ

તારીખ
૨૪-૧૨-૨૦૧૯
૧૦-૦૧-૨૦૨૦

-

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
(૧) મીનલ પંચાલ (૨) મનીષ પાંડે (૩) લચલત મકિાણા (૪) હક્રષ્ટ્ણા બ્રહ્મભટ્ટ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
(૧) અમરીષ (૨) કપપના (૩) કવિતા (૪) વનચખલ (૫) ભારતી (૬) હરચા
(૭) િૈશાલી (૮) સુધા

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

11.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --

12.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

12.1

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) : ---

12.2

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)
: - ઑપન સોસભ સેિાઓ
: --

12.3

13.

સામાજજકક્ષેત્રે/ગ્રામીણક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત ,ટેક્ક્નકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગતમ ૂકિી) : --

--

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents(IPR)etc.)/ : --
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14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

14.1
ટકિી
નુંબર
1.
2.

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

14.2

14.3

14.4

ડૉ. ચબમાન પાલ
ડૉ. કમલેશભાઇ પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૩
૧૩

ગામનાું નામ
શીખડી, ખાતરીપુર, આંબચલપારા, રાજપુર, કલીકુંડ તીથભ
જમાલપુર, સિીજગામ, ત્રાસદ, પીસાિા, ખાનપુર

અચભમખતા કાયસક્રમ :
1. મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ – વ્યાખ્યાન
2. વશક્ષણ વિભાગ – વ્યાખ્યાન
ઉદ્યોગ :

ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૨

યોગવશક્ષણ

૧૧

ડૉ. ચબમાન પાલ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ
યોગ સાંસ્કૃવતક વિભાગ
ઇન્ટર યુવનિવસિટી યોગ
સ્પધાભ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક

તારીખ

આયોજક

14-11-2019

રાન્ષ્ટ્રય

04-01-2020

ગુજરાત સરકાર
યુવનિવસિટી
ચચન્નાઇ

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
3
4

14.5

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

14.6

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

14.7

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

14.8
ક્રમ
1.
2.

14.9

15.

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

3

-

-

-

-

-

-

-

-

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ
કપપના બાગુલ
કવિતાબિેન
વ્યાસ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

પ્રાદે વશક

પ્રથમ નંબર

પ્રાદે વશક

ત ૃતીય નંબર

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : --14.9.3 અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1
પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : ----15.2
પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : ----
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વિઞાન અને પ્રયોજજત વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી. (ડીનશ્રી)
પ્રાધ્યાપક, Ph.D. (Microbiology)

૨.

વનચખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ
પ્રાધ્યાપક, Ph.D.
(Biochemistry)

૩.

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D. (Microbiology)

Theory and Practicals - M.Sc.-Microbiology
 SEM-1 : EC-101 : Immunology
 SEM-2 : MIC 203 : rDNA Technology
 SEM-3 : MIC 301 : Methanogenesis
SEM-4 : MIC-403 : Dissertation
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
UDYOG ACTIVITY
SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5 ; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6
શૈક્ષચણક કામગીરી:
Theory and Practicals - M.Sc.-Microbiology
1. SEM-1: MIC - 301: Bioinstrumentation
2. SEM-2: EC - 201: Bioinformatics
3. SEM-3: MIC - 302: Environmental Biotechnology
4. SEM-4: MIC - 402: Research Methodology& Scientific
Writing
5. SEM-4: MIC - 403: Dissertation
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology
1. SEM-1 EST - 101: Research Methodology & Scientific Writing
2. SEM-2 EST - 201: Advance Analytical Techniques For
Environmental Sciences
3. SEM-3 EST - 301: Environmental Biotechnology
4. SEM-4 EST - 401: Sustainable Development (1 Unit)
4. SEM-4 EST - 402: Environmental management (2 Units)
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
ઉદ્યોગ: UDYOG ACTIVITY
(Health and Hygiene-Hb Analysis)
1.
SEM-1: COMPL: 102-Udyog-1
2.
SEM-2: COMPL: 201-Udyog-2
3.
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
4.
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
Theory and Practicals
B.Sc. Sem 5
MIC 501 : Molecular Genetics of Prokaryotes (Theory and
Practicals)
MIC 503 : Principles of Immunology (Theory and Practicals)
B.Sc. Sem 6
MIC 605 : Hematology and Blood Banking (Theory and Practicals)
M.Sc. Sem 2
MIC 202 : Molecular Biology and Bacterial Genetics (Theory and
Practicals)
M.Sc. Sem 4 : Dissertation
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૪.

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D. (Chemistry)

B.Sc.
CHEM-201 : Inorganic Chemistry (Theory + Practical)
CHEM-301 : Organic Chemistry (Theory + Practical)
CHEM-302 : Analytical Chemistry (Theory + Practical)
CHEM-401 : Organic Chemistry (Theory + Practical)
CHEM-402 : Analytical Chemistry (Theory + Practical)
M.Sc. (Environmental Sciences and Technology)
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 (Theory + Practical)
EST-303 : Research Part-II (2 Students)
EC-301 : Seminar and Field Visit (2 Students)
EST-403 : Research Part-III (2 Students)
EC-401 : Seminar and Field Visit (2 Students)
B.Sc./M.Sc.
ઉદ્યોગ : પ્રયોગ/ વશક્ષણ સામગ્રી વનમાભણ

૫.

શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુતલ
સિપ્રાધ્યાપક,
M.Phil. (Microbiology)

૬.

ડૉ. પ્રવતક જી. વશપપકાર
સિપ્રાધ્યાપક
Ph.D. (Soil Science)

B. Sc.
સત્ર-૩ : MIC-301 : Microbial Physiology
સત્ર-૪ : MIC-401 : Microbial Biodiversity
સત્ર-૫:MIC : 502 : Bacterial Metabolism
MIC : 504 : Bioprocess Technology
સત્ર-૬ : MIC : 604 : Fermentation Technology
EC 601 : GeoMicrobiology
સત્ર-૩-(M.Sc. ) :
MIC-301 Bioprocess Technology (half paper)
UDYOG ACTIVITY
Handi craft
SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5 : COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6
M. Sc. (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)
Sem-4
GE-MIC-P-04 : “Biostatistics” (4 Units, Theory)
GE-MIC-P-05 : Bioinformatics & Computer (2 Units, Theory)
MIC-402 : Dissertation
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ક્રમ

૭.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
MSc. Environmental Science and Technology
Sem-2 to 4
Dissertation
Udhoyg
MIC-302 : Soil and Water Microbiology (Th+P)
MIC-402 : Food and Dairy Microbiology (Th+P)
MIC-505 : Environmental Microbiology (Th+P)
EC-501 : Microbiological Laboratory Hazards and Precaution (Th)
MIC-601 : Genetic Engineering and Biotechnology (Th+P)
MIC-602 : Virology and Mycology (Th+P)

શ્રી અરવિિંદકુમાર બી. ડુગ
ં રે ચચયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(માઇક્રોબાયોલોજી)
M.Sc. Microbiology
(CSIR NET Qualified)

૮.

PHY-101 : ભૌવતક વિજ્ઞાન (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ પટેલ

FC-101 : ગાંધીવિચાર (સૈદ્ધાંવતક)

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

DSE-301 : Biomathematics and Biostatistics (સૈદ્ધાંવતક અને
પ્રાયોચગક)

પીએચ.ડી.

PHY-201 : ભૌવતક વિજ્ઞાન (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

DSE 401: Instrumentation and Biotechniques (સૈદ્ધાંવતક અને
પ્રાયોચગક)
ઉદ્યોગ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.

(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક : ૪૯

અનુસ્નાતક : ૪૪ (Microbiology)

અનુસ્નાતક : ૦૬ (EST)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
અનુસ્નાતક : ૪૪ (Microbiology)

સ્નાતક : ૪૪

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.
૨.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૭

૩૨

૦૬

૪.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
(Microbiology)
અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
(EST)
એમ.હફલ.

૫.

પીએચ.ડી.

૩.

અનુસ્નાતક : ૦૬ (EST)

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૦૩

અન્ય
પછાતિગસ
૩૧

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય

કલ

૪૯

અનસ ૂચિત
જાવત
૦૫

-

૪૯

૩૮

૪૪

૦૧

૦૩

૨૯

-

૧૧

૪૪

૦૧

૦૫

૦૬

-

-

૦૩

-

૦૩

૦૬

--

--

--

--

--

--
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૫.

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
૧.
ડૉ. એસ.આર. દિે
Ph.D.ના વિદ્યાથીઓની RAC
૦૯-૦૧-૨૦૨૦
મલાકાતી અધ્યાપક
EST
૧.
ડૉ. હકિંજલ પ્રજાપવત
દરરોજ
વનયતકાલીન અધ્યાપક
Chemistry / EST
૧.
ડૉ. હદપેન શાિ
દરરોજ
Microbiology / EST
૨.
ડૉ. ઊજાભ પંડયા
દરરોજ
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
૧.
ડૉ. દિા મદમિાર
Ph.D.ના વિદ્યાથીઓની RAC
09-01-2020

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

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

૭.
ક્રમ
૧.

૨.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મય ૂર શાિ

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Student Workshop
Dr.APJ Abdul Kalam Govt. College,
Silvasa
Faculty Development Programme
(Chemistry)
(તા. 20-01-2020 થી તા.26-01-2020)
Knowledge Consortium of Gujarat
(Ahmedabad)
Training program on “Soil & Water
testing Lab Analyst” under “CSIRIntegrated Skill Initiative”
Place - CSMCRI, Bhavnagar,
Gujarat
Workshop on “Foldscope Assembly
& Application”,
Place - Dr. APJ Abdul Kalam Govt.
College, Dadra and Nagar Haveli,
Silvassa, Gujarat

વિષય
‘Basic Concept of
Chemistry/ Analytical
Techniques for Soil
Analysis’
IYPT-2019 of Chemical
Element

તારીખ
27-07-2019

Recommendation and
use of organic manure
& green manure for
crop production

18-07-2019

1. Foldscope Assembly
& Application
2. Biogas Technology

27-07-2019

24-01-2020

૩.

ડૉ. પ્રવતક વશપપકાર

૪.

,,

૫.

,,

National Workshop on “Add-on
program on Scientific Knowledge
and Intelligent Logic laboratory
practices - SKILL”

Foldscope Assembly &
Application

05-07-2020

૬.

,,

ICAR sponsored 21 days winter
school on “Advances in Organic
Manure Production and Biogas
Technology for Entrepreneurial
Development and Empowerment of
Farmers”
Place - Rajasthan Agricultural
Research Institute, Durgapura, Jaipur

Design and
Technologies of Biogas
plants

19-11-2019
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૭.

ડૉ. પ્રવતક વશપપકાર

૮.

,,

ICAR sponsored 21 days winter
school on “Advances in Organic
Manure Production and Biogas
Technology for Entrepreneurial
Development and Empowerment of
Farmers”
Place - Rajasthan Agricultural
Research Institute, Durgapura, Jaipur
ICAR sponsored 21 days winter
school on “Advances in Organic
Manure Production and Biogas
Technology for Entrepreneurial
Development and Empowerment of
Farmers”
Place - Rajasthan Agricultural
Research Institute, Durgapura, Jaipur

Recent developments in
methane enrichment
techniques

20-11-2019

Biofertilizer potential
and microbial
enrichment of biogas
slurry

20-11-2019

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક

ક્રમ

----

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્ગીરાલા

૨.

ડૉ. વનચખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ

૩.

ડૉ. નીરજ તુષારભાઈ શેઠ

૪.

ડૉ. મય ૂર શાિ

૫.

ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ પટેલ

૬.

ડૉ. પ્રવતક વશપપકાર

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ
(૧) આસ ૃવત પિાર (૨) સ ૃન્ષ્ટ્ટ પટેલ (૩) શ્રદ્ધા શમાભ
(૪) ભગિતી ગૌની
(૧) પાયલ અઘેરા (૨) પ ૂજા િીરપરા (૩) વિપુલ પટેલ
(૪) વપ્રયા વિઠ્ઠલાણી (૫) મોનાલી સંગડોત (૬) ભગિતી
કુબાિત
(૧) અક્ષય ભરતભાઈ પટેલ (૨૧૮૦૭૯૦૧)
(૨) વમચલન્દ જ. ગોહિલ (૨૧૦૯૦૭૯૦૩)
અવમત શાિ
(૧) દુિીતા લખતરીયા (કડી સિભ વિશ્વવિદ્યાલય)
(૨) ભાવિકા મોદી (િે. ઉિર ગુજરાત યુવનિવસિટી
(૩) દશભક પટેલ (ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ)
(૧) શ્રીમતી પ્રીવતબિેન શુતલ (૨) શ્રી અવમત શાિ
(૩) શ્રી અવમત પ્રજાપવત (૪) શ્રી સુરેન્દ્ર ગોહિલ
(૫) શ્રી કાવતિક અંધાહરયા (૬) શ્રી બીજલ ચૌિાણ

એમ.હફલ કક્ષાએ ----અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મુવતિ દુગ્ગીરાલા

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

21807207 ભ ૂવમબિેન હદનેશભાઈ પરમાર
21807212 દીચક્ષતાબા અવનરુધ્ધવસિંિ જાદિ
21807216 િેતલબિેન હદનેશભાઈ નાડા
21807219 હક્રષ્ટ્ના જયેશભાઈ જાની
21807220 હક્રષ્ટ્ના સુરેશચંદ્ર િશીટા
21807223 વમલેષકુમાર ભ ૂપતભાઈ લાઠીદહડયા
21807224 વનકીતા દુલભભભાઈ રં ગાણી
21807235 સૌવમલ રાજેશકુમાર ભટ્ટ
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૨.

ડૉ. વનચખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ

૩.

ડૉ. નીરજ તુષારભાઈ શેઠ

૪.

ડૉ. મય ૂર શાિ

૫.

ડૉ. પ્રવતક વશપપકાર

૬.

શ્રી અરવિિંદકુમાર ભી. ડુગ
ં રે ચચયા

(૯) 21807237 શ્રિણભાઈ પરથીભાઈ િાંસીયા
(૧૦) 21807241 ઉદયકુમાર પંકજકુમાર ભાનુશાલી
(૧૧) 21807243 વિભા િહરભાઈ ટાંક
(૧૨) 21807244 વિજયાબિેન જેવસિંગભાઈ પટેલ
(૧૩) 21807245 યાશ્રી હદનેશભાઈ ગજ્જર
(૧૪) 21807206 ભાવિનીબિેન બચલભાઈ ચખરારી
(૧૫) 21807209 ધિલવસિંિ પ ૃ્િીવસિંિ રિેિર
(૧૬) 21807222 કૃવત કનકકુમાર દોશી
(૧) 21807203 અંકુર મુકેશભાઈ બાબરીયા
(૨) 21807204 ભગિતી ભનુભાઈ નાડા
(૩) 21807205 ભૌવતકકુમાર ઈશ્વરભાઈ મોઘહરયા
(૪) 21807210 ધ્રુિીબિેન બળિંતભાઈ પટેલ
(૫) 21807211 હદવ્યાબિેન માનસંગભાઈ ચૌિાણ
(૬) 21807215 િેમાક્ષી ખોડાભાઈ ચાંગાણી
(૭) 21807218 જાહ્નિી સંજય પઢીયાર
(૮) 21807226 પ ૂનમ સુરેશભાઈ િાિેચા
(૯) 21807228 વપ્રયંકા જીિણભાઈ ચાિડા
(૧૦) 21807230 હરદ્વદ્ધ િરે શભાઈ ભાલાણી
(૧૧) 21807234 રૂપલ ગોપાલભાઈ સખીયા
(૧૨) 21807236 વશિાંગી અશોકભાઈ જાવિયા
(૧૩) 21807238 શ્રેયા જગદીશભાઈ પરસાચણયા
M.Sc. EST
(૧) પલક પટેલ
(૨) કાજલ મકિાણા
(૧) 21807206 ભાવિનીબિેન બચલભાઈ ચખરારી
(૨) 21807209 ધિલવસિંિ પ ૃ્િીવસિંિ રિેિર
(૩) 21807222 કૃવત કનકકુમાર દોશી
(૧) જયેશ સદાભાઈ દે સાઈ(૨) હડમ્પલબિેન મિેશભાઈ પટેલ
(૩) હિરલબિેન િસમુખભાઈ પટેલ (૪) તેજલબિેન
રમેશભાઈ પ્રજાપવત
MSc (Microbiology)
(૧) આયુષી જીતુભાઈ પરમાર (૨) અંજલીકુમારી રાજેશભાઈ
પટેલ (૩) દક્ષા સુરેશભાઈ િાિેચ (૪) િષાભ કાળાભાઈ જાદિ
(૫) િીનાબિેન રમેશભાઈ ઠુમ
ં ર (૬) કૃપાબિેન મિેશભાઈ
બરિાહડયા (૭) પહરમલ રમેશભાઈ શેખિા (૮) વપ્રયંકા
ઈશ્વરભાઈ મિેહરયા (૯) હરદ્વદ્ધ રાજેશભાઈ કોહરયા
(૧૦) હરદ્વદ્ધ વિનોદકુમાર લાંગડેચા (૧૧) હરવશકા સુરેશપ્રસાદ
વસિંગ (૧૨) ત ૃલ્પ્તબિેન રાજુભાઈ મૈસરુ ીયા (૧૩) ઉિભશી
નારણ ગાંગાણી
M.Sc. (Environmental Science and Technology)
(૧) ફીચલપાબિેન અવનલભાઈ ગામીત (૨) ત્જજ્ઞેશ ચોથાભાઈ
જોચળયા (૩) વપ્રયંકા મિાિીરવસિંિ ઝાલા (૪) અક્ષાલી
લુણાગારીયા
ં
હરદ્વદ્ધ પી. સંતોકી
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

૧૨.૨

૧૨.૩

23 Lakhs (GSBTM Project An Integrated Process to Enhance the Biological Treatment
Efficiency and Improve the Quality of Effluent Discharge from Paper and Pulp Industry.
PI. Dr. D. Srinivas Murty
મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) : Rs. 53,49,674/- (Valorization of Vegetable and Fruit
Market Waste by Bioconversion (Multi-Institutional) Gujarat State Biotechnology Mission
(GSBTM) Research Support Scheme 2018-19; 3 Years)
PI. Dr. Niraj Sheth
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ :
 અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)
:
- ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
-સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ
સિાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

---

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૭.
ડૉ. શ્રીવનિાસ દુગ્ગીરાલા
૧૩.
ડૉ. વનચખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ
૧૫.
ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ પટેલ
૪.
૫.
૯.
૧૬.
૨

ડૉ. મય ૂર શાિ
ડૉ. નીરજ તુષારભાઈ શેઠ
પ્રીવત કપપેશકુમાર શુતલ
શ્રી અરવિિંદકુમાર ભી. ડુગ
ં રે ચચયા
ડૉ. પ્રવતક વશપપકાર

વિદ્યાર્થીઓની
ગામનાું નામ
સુંખ્યા
૧૮
િલધરૂ, પરબ, અલુરા, પાલી
૧૮
કાલય, પાલી-કરમબેલા, ઘુયા,
ં
કનાડુ
૧૮
િાઘેચા, મોતીપડો,
કંટારી, પારડી
૧૭
ભીમાડા, િણેસા, ધામડોદ, અમલસાડી
(તા. પલસાણા, ત્જ. સુરત)
૧૮
ટીમ્બા, સામપુરા, સેિણી, બૌધાન
૧૭
Vedchhi, Butvada, Ranveri, Valod,
૧૭
અજરાઇ, પાંખરી,
Ta: Valod, Dist. Tapi
૧૭
ગડત, સોનિાડી, પુણી, વસયોદ,
લાખણપોર, અંભેટી

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
જૂન ૨૦૧૯માં પ્રિેશ મેળિેલ ૧૧૭ વિદ્યાથીઓ (B.Sc. Sem-I, B.Voc. Sem-I, M.Sc.
(Microbiology)Sem-I, M.Sc.(EST)Sem-I) માટે
તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૯(ગુરુિાર)થી તા.૧૩-૦૭૨૦૧૯(શવનિાર) દરવમયાન વિદ્યાથી અચભમુખતા વશચબરનુ ં આયોજન વિભાગ દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
જેમાં વશચબર સંચાલક તરીકેની જિાબદારી ડૉ. મય ૂર શાિે અને વશચબર સિસંચાલક તરીકેની જિાબદારી
ડૉ. પ્રતીક વશપપકારે વનભાિી િતી.
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૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકિી
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
નુંબર
-Culture for Compost
-તંદુરસ્તી અને આરોગ્ય
-LED Lamp, આટભ ઍન્ડ ક્રાફ્ટ
------

પ્રયોગ/ વશક્ષણ સામગ્રી વનમાભણ
Compost Enhancing culture preparation,
Bio-fertilizer (Nitrogen fixers) and
cultivation of Wheat grass.
Handicraft
વિદ્યાથી ગ્રાિક ભંડાર
Compost preparation

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રાષ્ટ્રીય
UGC Supported
National
Conference on
Current Trends in
Biological
Sciences-V
(CTBS-2020)
રાષ્ટ્રીય
National
Conference on ‘
Plastics in the
Environment:
Rethinking the
Future of Plastics’
(NCPE2020)
રાજ્યસ્તરીય
પ્રાદે વશક
સ્પધાભ

ભાગીદારી :
તારીખ

વિદ્યાર્થીઓની
અધ્યાપકન ું નામ
સુંખ્યા
૨૭
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્ગીરાલા
૦૮
ડૉ. વનચખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ
૨૭
ડૉ. કૌવશકકુમાર રૂગનાથભાઈ
પટેલ
૨૭
ડૉ. મય ૂર શાિ
૨૭
નીરજ તુ. શેઠ
૨૬
૧૯
૨૮

પ્રીવત કપપેશકુમાર શુતલ
શ્રી અરવિિંદકુમાર ભી. ડુગ
ં રે ચચયા
ડૉ. પ્રતીક વશપપકાર
આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
16

15-02-2020

Post Graduate Department
of Biosciences, Centre of
Advanced Study, S. P.
University, Satellite
Campus, V V Nagar Bakrol, Gujarat

07-03-2020

Gujarat Institute of Desert
Ecology, Bhuj

11

02/02/20

જે ઍન્ડ જે સાયન્સ કૉલેજ,
નહડયાદ, જી.એસ.બી.ટી.એમ,
ગાંધીનગર
પી.પી.સિાણી કૉલેજ,
નિસારીના સંયતુ ત ઉપક્રમે

06

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :વ ૃક્ષારોપણ કાયભક્રમ, યોગહદનની ઉજિણી, રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના વશચબર, સ્િાવમ વિિેકાનંદ જન્મ
જ્યંતી સપ્તાિની ઉજિણી, રતતદાન વશચબર, ગાંધી અને વિનોબા ભાિેના જીિન પ્રસંગો આધાહરત
વ્યાખ્યાનો
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
----------
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૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
૧.
૨.
૩

વપ્રયા વિઠ્ઠલાણી
જાિનિી પઢીયાર
પ ૂજા િીરપરા

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

SSIP - પ્રથમ વિજેતા
સેવમનાર - પ્રથમ વિજેતા
સેમીનાર - પ્રથમ વિજેતા

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)
કલ
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

ક્રમ
૧.
૨.
૩.

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
સ્નાતક
૭૬
વિદ્યાથીના બેંક ખાતામાં સરકારશ્રી દ્વારા સીધા
જમા કરાિિામાં આિે છે . તેથી વિભાગ પાસે
અનુસ્નાતક
૪૦
માહિતી નથી
એમ.હફલ.

૧૪.૯

૪.

પીએચ.ડી.

વિદ્યાર્થી
૫૩
૮૧
૦૫

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૭૮૬૭૦.૦૦
૩૩૮૦૮૪.૦૦
૫૫૦૦૦.૦૦

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૫. વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -૧૫.૨ પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
S.No.
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dhruvi G. Patel
Nilesh R. Gohil
Vanraj v. Mithapara
Sagar R. Satani
Sagarsingh K. Rajput
Axali Lunagariya
Unnati Yagnik
Kinjal Panchal
Gayatri Vanzara
Jaimin Barot
Jaimin Modi
Deepak Gosai
Dhara Moliya
Nimesh Ghadiya
Pinkal Ranchadiya
Bhumika Kachchhi
Milind Gohil
Riddhi Santoki
Vina Dangar
Shina Thakar
Smit Vadher
Hetal Maheriya

Job. Pathocare Clinical Lab, Surat
Network Marketing
Network Marketing
Network Marketing
job. Bajaj Pretochemical Lab, Ahmedabad.
QC microbiology (trainee)
Assistant professor
Research assistant
Research assistant
Zydus cadila
Zydus cadila
IP QA executive
Lecturer
Global pharma
Lab technician
JRF
Excel enviro tech
Lecturer
Lecturer
QC executive
QC micro (trainee)
Research Technician
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વિઞાન અને પ્રયોજજત વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગૃિવિઞાન

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

શ્રી ઉષાબિેન પટેલ
સિ-પ્રાધ્યાપક,
એમ.એ., િોમસાયન્સ

૨.

ડૉ.. જયશ્રીબિેન મિેતા
સિ-પ્રાધ્યાપક
િોમસાયન્સ

૩.

શ્રી પારુલબિેન સાધુ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
િોમસાયન્સ

(FPT)
Sem-1- 102 - Basic Principal of Food
Preservation (Theory)
E.-102 Human Nutrition
Sem - 2 - G.E. -201-Food and Nutrition
Sem – 3 - 302 - Bakery and Confectionery.
Sem - 4 - 402-Cereals and Pulses
Sem – 5 - 502 Food packaging
Sem – 5 – E.C.502 Traditional Indian Food Products.
Sem – 6 – DSE – 601 Nutritional Health
Communication.
(FTAD)
Sem – 5 -502 Fundamental of Marketing &Fabric
technology
Sem – 5 – DSE -502 Textile Testing & Quality
Control
Sem - 6 - 605 – Apparel Retail
Sem - 6- E.C.601- Fabric Analysis
Sem - 6 - 604 Internship
Sem - 3/4/5/6 (FPT)
Udhog (Food Processing)
(FPT)
Sem -1 - 101 - Basic Principal of Food Processing
Sem -2 - 201 - Basic Principal of Food Engineering.
Sem - 3 - 301 -Food Processing Machinery.
Sem - 3 - 304 -Food Product Development.
Sem - 4 - 401 -Fat and Oil Processing.
Sem - 4 - 403 -Organic Food.
Sem –5- 503 –Food Safety
Sem -5 – 505- Internship
Sem -6 - 605 - Internship
(FTAD)
Sem - 6-601-Marketing And Merchandising
Sem- 6-602-Business Ethics
Sem - 3/4 - (FPT)
UdyogSem -૩/4/5/6 – Udyog (Food Processing)
((FPT/B.Sc.)
G.E. - 102 - Clothing choice of personality
G.T. -101 - Gandhian Thoughts
((FPT/B.Sc.)
Sem - 2 - G.E.- 201 - Dyeing and Printing
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
Sem - 2 -Env. - 201 Environmental Education.
(FPT)
Sem – 2 - 202 Food Additives
Sem- 4 -Dairy Technology
Sem -6 - 602 – Technology of Beverages
Sem -6 - 603- Drying technology
(FTAD)
Sem
Sem -5- 501-Apparel Industry
Sem -5- 503-Natural Dyes
Sem -5- 504-Design and Project Devlopment
Sem -5 E.C.-501 Textile Craft
Sem -5 - 505 Internship
Sem -6- 603- Event Management
Sem -6 -604 -internship

૪.

ડૉ વપનલબિેન દિે,
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
િોમસાયન્સ (વનયત િેતન)
(જુ ન -૨૦૧૮ થી ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધી)

૫.

શ્રી નેહુલકુમાર શ્રીગોડ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
િોમસાયન્સ (વનયત િેતન)
(જાન્યુઆરી ૨૦૨૦થી મે ૨૦૨૦ સુધી )

Sem -(FPT) ૩ /4 /5 /6 (B.Sc.)
Udyog (Embroidery Craft and Kitchen Garden)
(FPT)
Sem - 1 - 102 Basic Principal of Food Preservation
(Pra.)
Sem - 1 - 103 - Food Chemistry
Sem - 2 - 202 - Food Additives (Pra.)
Sem - 3 - 303 - Food Adult ration Testing
Sem - 1 /3 - Udyog (Food Processing)
Sem – 5- 501-Fruits and Vegetables Processing
Sem – 5- 504 – Food Analysis

(FPT)
Sem – 2 - 203-Food Microbiology
Sem – 4 - DSE-404-Basic Bio Chemistry
Sem–6- 601-Functional Foods and Nutraceuticals
Sem -6 -604 –Sensory Evaluation

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) : ૨૨
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) : ૨૦

(બ)
ક્રમ

૧.

અભ્યાસક્રમન ું નામ

સ્નાતક (સત્ર-૧)

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ
૦૯

બિેનો
૧૧

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

-

૦૨

૧૦

૨૦
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--

સામાન્ય
૦૮

૫.

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -મલાકાતી અધ્યાપક વનયતકાલીન અધ્યાપક
૧.
ડૉ. વપનલબિેન દિે
ગૃિવિજ્ઞાન
૧/૬/૨૦૧૯થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯
૨.
શ્રી નેહુલકુમાર શ્રીગોડ
ગૃિવિજ્ઞાન
૧/૧/૨૦૨૦થી ૩૧/૫/૨૦૨૦
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ --

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું 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 : ---

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન(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 ૂપય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

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


આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents(IPR)etc.)/ : --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા
ટકિી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૩
શ્રી ઉષાબિેન પટેલ
૬
ડૉ. જયશ્રીબિેન મિેતા
૧૯
શ્રી પારુલબિેન સાધુ
૨૦
ડૉ. વપનલબિેન દિે
૧૪.૨

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૬
૧૭
૧૭
૧૭

ગામનાું નામ
ભુિાસણ, વનણત, બાબલા, સરભોણ
રાણત, અમરોલી, િડોલી, તરભણ
તનજોડ, િડીયા, કુંચભયા, ભીમપોર
અંબાચ, ખાનપુર, દે ગામા, િેડછી

અચભમખતા કાયસક્રમ :
શ્રી ઉષાબિેન પટેલ : ઉદ્યોગ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન (૧૨/૭/૨૦૧૯)
ડૉ. જયશ્રીબિેન મિેતા : કુપોષણ ઉપર વ્યાખ્યાન (૧૨/૭/૨૦૧૯)
શ્રી પારુલબિેન સાધુ : ખાદી અને સ્િાિલંબન (૧૧/૭/૨૦૧૯ )
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૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર
૧
૨
૩

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
ક્રાફ્ટ, હકચન ગાડભ ન

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૨૨
૧૮
૧૫

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી:
કાયસક્રમન ું
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
નામ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
FOOD
TECH. TEST.

NATIONAL

WORKSHOP

STATE

વિસ્તરણ
કાયભક્રમ
ગામનાં નામ
કપયાણપુરા,
માધિગઢ,
મોતીપુરા,

૧૪.૫

૧૪.૬
૧૪.૭

૧૬-૧૭
ઑતટોબર, ૨૦૧૯
૧૦-૧૧ ફેબ્ર.ુ ,
૨૦૧૯

૧૪-૧૨-૨૦૧૯
થી
૦૫-૦૩-૨૦૨૦

પ્રાદે વશક

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી ઉષાબિેન પટેલ
ડૉ.જયશ્રીબિેન મિેતા
શ્રી પારુલબિેન સાધુ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

FOOD PROCESSING
& BIO ENERGY
COLLEGE (S .P. UNI.)
S.P.UNI.

૩૪
૦૫

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગૃિવિજ્ઞાન વિભાગ

૪૨

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : ૨૨ + ૨૦ = (Total Student)
સમ ૂિજીિન, શ્રમકાયભ,બૌદ્વદ્ધક, વ્રુક્ષારોપણ, સાંસ્કૃવતક, રતતદાન જેિા વિવિધ કાયભક્રમોમાં સહક્રય
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
-

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
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧.
સ્નાતક
૨૫
૮૦, ૭૦૧/ૃવત્ત
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કુલ વિદ્યાથી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧.
સ્નાતક
૩૭
સરકાર દ્વારા સીધી વિદ્યાથીના
બેંક ખાતામાં જમા થતી િોિાથી
સંસ્થામાં માહિતી પ્રાપ્ય નથી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ----

૧૫.

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

: મેનેજમેન્ટ અને ટેતનોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, રાંધજા
ે

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ
૧.
૨.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. રાજીિ પટેલ (Ph. D.)

સંશોધન

પદ્ધવતશાસ્ત્ર

અને

આંકડાશાસ્ત્ર,

ગ્રામીણ

વિકાસ

પ્રાધ્યાપક

વ્યિસ્થાપન, ગ્રામ વિકાસવ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો

ડૉ. મયુરી ફામભર (Ph. D.)

માનિ સંસાધન વિકાસ, ગ્રામીણ

પ્રાધ્યાપક

વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો, સ્િૈવચ્છક સંસ્થા

વિકાસ વ્યિસ્થાપન, બજાર

વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના દરખાસ્ત મોડયુલ,

વ્યિસ્થાપનના

વસદ્ધાંતો
૩.
૪.

ડૉ. લોકેશ જૈન (Ph. D.)

વ્યિસ્થાપનનાં વસધ્ધાંતો, સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર, ગ્રામવિકાસનાં

પ્રાધ્યાપક

ક્ષેત્રો, માનિ સંસાધન વિકાસ, ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન

ડૉ. સતીષ પટેલ (Ph. D.)

કમ્પ્ય ૂટર એલ્પ્લકેશન, માહિતી વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત, આઇસીટી

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

વિકાસ અને વ્યિસ્થાપન, માહિતી સંચાર ટેતનોલોજી, સંશોધનમાં
કમ્પ્ય ૂટર મોડયલુ

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ (Ph. D.)

સંચાલકો માટેની હિસાબી પદ્ધવત, સંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર,

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

નાણાકીય

વ્યિસ્થાપન,

કમ્પ્ય ૂટરાઇઝ્ડ

એકાઉન્ટીંગ

વસસ્ટમ,

હિસાબનો પહરચય (UG), પહરયોજના વ્યિસ્થાપન (UG)
૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ) િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: સ્નાતક : ૫૧; અનુસ્નાતક - ૩૪
િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા: સ્નાતક:૫૦; અનુસ્નાતક-૨૭
(બ.)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૩૧

૧૯

૫૦

૧૦

૦૯

૨૧

૦૦

૧૦

૫૦

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૭

૧૦

૨૭

૦૧

૧૫

૦૭

૦૦

૦૪

૨૭

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૦૧

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૨

૪.

પીએચ.ડી.

૦૪

૦૨

૦૬

૦૧

૦૨

૦૧

૦૦

૦૨

૦૬
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૫.
ક્રમ
૧..
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

૬.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

૭.
૮.
૯.
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

વિભાગના એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર -મલાકાતી અધ્યાપક
ચક્ષવતબેન ભટ્ટ
સંગીત
અઠિાહડયામાં બે િગભ
વનયતકાલીન અધ્યાપક -વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
અબ્દુલચાચા
સિભાગી ગ્રામીણ ચકાસણી (PRA)
૧૦-૦૭-૨૦૧૯
ડૉ. શ્વેતા મિાજન, હદવ્યા નામ્બુથી, અપેક્ષા ગ્રાિક સુરક્ષા અને જાગૃવત
૦૯-૦૮-૨૦૧૯
શમાભ (CERC), અમદાિાદ
મેઘાિી જોશી અને વમનલ શુતલ
ગ્રાિક સુરક્ષા અને જાગૃવત
૨૭-૦૮-૨૦૧૯
ડૉ. િી.કે. દુબે, વનદે શક, NCCE, હદપિી
સિકાર વ્યિસ્થાપન
૨૮-૦૮-૨૦૧૯
ુ
ડૉ. ગુલાબવસિંિ આઝાદ, કલસચચિ, રામચંદ્ર સિકાર વ્યિસ્થાપન
૦૧-૦૯-૨૦૧૯
ચંદ્રિંશી વિશ્વવિદ્યાલય, ઝારખંડ
શ્રી જે.એલ. જોઝ
ગ્રાિક સુરક્ષા અને જાગૃવત
૦૬-૦૯-૨૦૧૯
વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી િેમત
ં ભાઈ સુથાર, િનવિભાગ.
શ્રી પ્રશાંતભાઈ, Centre for Monitoring
Indian Economy
ડૉ. અજય પરીખ, કમ્પ્ય ૂટર વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.
શ્રી વનલેશભાઈ વપ્રયદશી
શ્રી જલદીપ ઠાકર
શ્રી બી. ગોહિલ, Retired Manager, પ ૂિભ
મેનેજર, RBI
શ્રી િછરાજાની, Retired Manager,
BOB
શ્રી. ચચન્મય જોશી, નેિરુ યુિા કેન્દ્ર
શ્રીમતી હક્રષ્ટ્નાબિેન મોિન્તી, ઓહરસ્સા.
ુ ાઈ ગગભ, કૃવષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર,
શ્રી વિષ્ટ્ણભ
રાંધેજા.
વનવતનભાઇ વત્રિેદી, પરમાથભ રસ્ટ,
અમદાિાદ
શ્રી સુધીરભાઈ દે સાઈ, પેરા લીગલ
સામાત્જક કાયભકર
માનવસિંગભાઈ સોઢા
હદપ્તીબિેન
અબ્દુલચાચા
કાચલન્દીતાઇ, વિનોબા આશ્રમ,પિનાર
કાચલન્દીતાઈ, જ્યોત્સ્નાબિેન અને
અવનલાબિેન, વિનોબા આશ્રમ,પિનાર
ડૉ. દાવમનીબિેન શાિ

વિષય
િસ્તીવિસ્ફોટ અને પયાભિરણ
Presentation of Data Analysis Software

તારીખ
૧૧-૦૭-૨૦૧૯
૨૪-૦૭-૨૦૧૯

Students Start-up and Innovation Echo
System
કારીગર લ્તલવનક, (Start-up of Rural
Business)
ગ્રામવશપપી પ્રોજેતટ અને અનુભિો
હડત્જટલ બેન્ન્કિંગ અિેરનેસ પ્રોગ્રામ

૨૭-૦૭-૨૦૧૯

યુિાનોને પ્રેરણા
વશક્ષણ અને ઉદ્યોગ
આહટિકલ ૫૧-A

૧૧-૦૯-૨૦૧૯
૧૭-૧૨-૨૦૧૯
૨૩-૧૨-૨૦૧૯

મહિલા સુરક્ષા માગભદશભન તાલીમ

૦૪-૦૧-૨૦૨૦

સ્િામી વિિેકાનંદ જયંતી - રાષ્ટ્રીય યુિા
હદિસ વનવમિે કાન ૂની વશક્ષણ વશચબર
નમભદા કેનાલ - પ્રેઝન્ટેશન
CSR - કોપોરે ટ સોશ્યલ
હરસ્પોક્ન્સચબચલટી
સામાત્જક સંિાહદતા અને CAA

૧૩-૦૧-૨૦૨૦

વિનોબા ભાિે અને ગ્રામીણ વિકાસનાં કામો
નારીશહકત વિશેના મિાત્મા ગાંધી અને
વિનોબાના વિચારો
૮ માચભ, વિશ્વ મહિલા હદન : ઇવતિાસ અને
િતભમાન ક્સ્થવત
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૨૭-૦૭-૨૦૧૯
૦૨-૦૮-૨૦૧૯
૧૦-૦૯-૨૦૧૯

૦૧-૦૨-૨૦૨૦
૦૩-૦૨-૨૦૨૦
૦૫-૦૨-૨૦૨૦
૦૫-૦૨-૨૦૨૦
૦૫-૦૨-૨૦૨૦
૦૬-૦૨-૨૦૨૦

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

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. રાજીિ પટેલ

૨.

,,

3.

ડૉ. મયુરી ફામભર

૪.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૫.

ડૉ. સતીષ પટેલ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
બી.આર.એસ. કૉલેજ,
થિા આશ્રમ
બી.આર.એસ. કૉલેજ,
થિા આશ્રમ
બી.આર.એસ. કૉલેજ,
થિા આશ્રમ
બી.આર.એસ. કૉલેજ,
થિા આશ્રમ
બી.આર.એસ. કૉલેજ,
થિા આશ્રમ

વિષય
ગ્રામવિકાસમાં સંશોધનનુ ં
મિત્િ
નઇ તાલીમ વિશે મિાત્મા
ગાંધીના વિચારો
ગ્રામીણ બજાર વ્યિસ્થાપન

તારીખ
૨૪-૦૯-૨૦૧૯

સિકાહરતા અને ગ્રામવિકાસ

૨૫-૯-૨૦૧૯

ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ICTના નિાં
ક્ષેત્રો

૨૬-૯-૨૦૧૯

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -----

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૨૭-૦૯-૨૦૧૯
૨૫-૦૯-૨૦૧૯

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

(૧) ભરત રાયજાદા (૨) જલદીપ ઠાકર (૩) મિેશ પટેલ (૪) અવનલ
રાઠોડ (૫) કોમલ કોલ્તણ

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર

(૧) વિક્રમવસિંિ સોલંકી (૨) સુરેશ ચાિડા (૩) વિજય રોજાસરા (૪) મિેશ
જાંબહુ કયા (૫) વિ. એમ. ચૌધરી (૬) રાજેન્દ્ર સોલંકી

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

(૧) સોઢા માનવસિંિ (૨) વિજય પ્રજાપવત (૩) મહિપતવસિંિ ડોહડયા
(૪) ચબ્રજેશ નાગપરા (૫) વિનોદકુમાર બારોટ (૬) રાજેશકુમાર ચાિડા
(૭) ચગરીશ વસિંઘલ

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

(૧) વનલેશ વપ્રયદશી (૨) તુષાર બોરાડ (૩) દક્ષા િસાિા

૧.

ડૉ. મયુરી ફામભર

એમ.હફલ. કક્ષાએ
રુચચતા ગોસ્િામી

૨.

ડૉ. લોકેશ જૈન

(૧) વનષ્ટ્મા મકિાણા (૨) દીલ્પ્ત યાદિ

૩.

ડૉ. સતીષ પટેલ

મવનષા ભોયે

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

અનસ્નાતક કક્ષાએ
(૧) સુવમત્રા રાિળ (૨) મિંમદ નઇમ શેખ (૩) સવતષ ગિાર (૪) સંગીતા
રોજાસરા

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર

(૧) િરવિશ દે શમુખ (૨) અજય પટેલ (૩) અક્ષય પટેલ

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

(૧) અજય ઠાકોર (૨) અપકે શ ઠાકોર (૩) આવશષ ભોરસટ

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

(૧) જગદીશ બામરોટીયા (૨) હદવ્યેશ પટેલ (૩) હદવ્યા રાઠોડ (૪) નયન
પટેલ

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ

(૧) મેહલ
ુ ભગરીયા (૨) વનમભળ પટેલ (૩) વપ્રયાંશ ુ મકિાણા
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

Diploma Course

Sponsored by
NCUI, Delhi.

આંતરરાષ્રીય -રાષ્રીય --

Diploma in Co-operative
Management
Rural Management Projects
Exposure Training

National Cooperative Union
of India, New Delhi
Dev-Sanskriti University,
Shanti Kunj, Haridwar

ગ્રામવિકાસની યોજના વિશે
તાલીમ કાયભક્રમ
Consumer Awareness Module
િન સંસ્કરણ તાલીમ

અન્ય
રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ સંસ્થા,
અમદાિાદ
CERC, Ahmedabad
િનવિભાગ, ગાંધીનગર

૧૧.

Exposure Training

તાલીમ કાયભક્રમ (૨૭
વિદ્યાથીઓ માટે)
One Week Training
તાલીમ

-

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોિાણ (Linkages) :
ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ, દે િસંસ્કૃવત વિશ્વ વિદ્યાલય, િરદ્વાર ((In Pipeline)

૧૨.

૧૩.
૧૪.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :
૧) AICTE( RPS) : રૂ. ૯,૦૦,૦૦૦/૨) TRTI (Govt. of Gujarat) : રૂ. ૨૧,૬૮,૦૦૦/૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ :
 અંદાજજત મ ૂલ્ય (આંકિામાું) : Rs. 6 Lacs. (CC TV System, Internet Link, Intranet
Portal)
 ઑપન સોસસ સેિાઓ : Redesigning the Website and Intranet protal of Department
૧૨.૩ સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ
સિાય) :
 આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : ઉન્નત ભારત અચભયાન અંતગભત
સોનીપુર ગામની શાળામાં હડત્જટલ તલાસરૂમ - રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/ ઑપન સોસસ સેિાઓ :

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

ટકિી

પદયાત્રા :

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

(ભરૂિ અને નમસદા જજલ્લા)

૧.

ડૉ. અમીષા શાિ

૧૫ બિેનો

થિા આશ્રમ, બેડા કંપની, મોટા મંડાળા, નાના મંડાળા, માલસામોઢ

૨.

ડૉ. મય ૂરી ફામભર

૧૧ ભાઈઓ

ભરાડા, ગારદા, ભ ૂતબેડા, ખાબજી

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૧૧ ભાઈઓ

કાકડકૂઈ, ફૂલિાડી, નાના જાંબડુ ા, થિા

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

૧૧ ભાઈઓ

ુ ા, અરે ઠી, ટીમરોલીયા, મોતીયા, ભાંગોલી
મોટા જાંબડ
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અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. ૪ થી ૬ જુલાઇ, ૨૦૧૯ દરવમયાન અચભમુખતા કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં
વિવિધ વિષયો પરના વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત જૂથપ્રવ ૃવિઓ, રમતો, મેદાની રમતો, પ્રભાતફેરી, રાત્રીબેઠક,
સંસ્થા દશભન અને મુલાકાત જેિા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા નિા પ્રિેશ પામેલા વિદ્યાથીઓને વિદ્યાપીઠના
િાતાિરણ અને વિચારધારાથી અિગત કરિાનો પ્રયત્ન કરિામાં આવ્યો િતો.
૧૪.૨

૧૪.૩ ઉદ્યોગ
ટકિી
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
નુંબર
૧.
બાગ-બગીચા, કંપોસ્ટ, કેમ્પસ ડેિલપમેન્ટ, ઇલેકહરક
િકભ , પ્લલ્મ્બિંગ/સુથારીકામ િગેરે

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૩

૩.

કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર, નેટિકભ , આઈ-કાડભ ડેિલપમેન્ટ,
લેવમનેશન અને સ્પાઇરલ બાઇન્ન્ડિંગ
હકચન ગાડભ ન

૧૦

૪.

િેન્ડીક્રાફ્્સ અને સ ૂતરની આંટીનુ ં કામ

૧૬

૨.

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
મુલાકાત અને વ્યાખ્યાન
પ્રાદે વશક
૧૯-૭-'૧૯
(IFFCO)
મેહડકલ કેમ્પ અને જાગૃવત
પ્રાદે વશક
૨૦-૭-'૧૯
રે લી

૦૪

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
ડૉ.
શ્રી
ડૉ.

રાજીિ પટેલ
મયુરી ફામભર
મનિર મકિાણા
સતીષ પટેલ
ભાવિન પટેલ
લોકેશ જૈન
જનક પટેલ
અમીષા શાિ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

IFFCO, કલોલ

૩૪

રાષ્ટ્રીય પછાત િગભ ભંડોળ
અને વિકાસ વનગમ અને
મિાિીર ઇન્ટરનેશનલ,
હદપિી
જલશક્તત અચભયાન નેિરુ
યુિા કેન્દ્ર

૫૪

સ્િચ્છ ભારત સમર
ઇન્ટનભવશપ કાયભક્રમ અંતગભત
પોસ્ટર મેહકિંગ અને પ્રવતજ્ઞા
કાયભક્રમ
ગ્રામભારતી, SRUSTI &
NIFની મુલાકાત

પ્રાદે વશક

૨૨-૭-'૧૯

પ્રાદે વશક

૨-૮-'૧૯

ગ્રામભારતી, SRUSTI &
NIF, અમરાપુર

૩૪

'હકસાન મેલા'માં ભાગીદારી
સાિસ કાયભક્રમ (એડિેન્ચર
પ્રોગ્રામ)

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

૩-૯-'૧૯
૧૨થી
૨૧-૯-'૧૯

૫૪
૧

સોનીપુર ગામ ખાતે મેહડકલ
કેમ્પ અને જાગૃવત કાયભક્રમ

પ્રાદે વશક

૧૭-૧૨-'૧૯

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધજા
ે
હિમાચલ પ્રદે શ સરકાર,
ABVI માઉન્ટેવનયહરિંગ સંસ્થા,
નારકન્ડા
ઇન્ન્ડયન હરનલ ફાઉન્ડેશન,
અમદાિાદ

પ્લાન્સ્ટકમુતત ભારત/સમાજ
વિષય પર વનબંધ સ્પધાભ

પ્રાદે વશક

૩૧-૧૨-'૧૯

કૃવષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધજા
ે

૨૨

ગુજરાતના રાજ્યપાલ
આચાયભ દે િવ્રતના

પ્રાદે વશક

૧૮-૧-૨૦૨૦

રાજભિન, ગાંધીનગર

૫
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૪૨

૧૬

કાયસક્રમન ું નામ

જન્મહદિસ વનવમિે રતતદાન
કાયભક્રમ
સ્લોગન સ્પધાભ - િન
સંરક્ષણ અને પયાભિરણ
રમતોત્સિ
સિકાર વ્યિસ્થાપનની
તાલીમ
ભારતમાં આિાસસિકાહરતાની ક્સ્થવત અને
પડકારો

૧૪.૫

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)

તારીખ

પ્રાદે વશક

૨૪-૧-૨૦૨૦

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

૨૫-૧-૨૦૨૦
૧૪-૦૨-૨૦૨૦
થી
૧૬-૨-૨૦૨૦
૧૪-૨-૨૦૨૦

રાષ્ટ્રીય

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

૨૭
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા
રાષ્ટ્રીય સિકારી વશક્ષા કેન્દ્ર
(ભારતીય રાષ્ટ્રીય સિકારી
સંઘ), હદપિી
National Cooperative
Housing Federation of
India (NCHF)

૧૨
૨૭
૨૭

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

 ગ્રીષ્ટ્મકાલીન વશચબર ૨૦૧૯ અંતગભત પિભતારોિણ વશચબર આબ ૂમાં (બેચઝક કોસભ) વિદ્યાવથિઓની ભાગીદારી કરી.
 ૧૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ગ્રામસફાઈ અને કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથવમક શાળા, રાંધજા
ે માં રા.સે.યો. ગ્રામવ્યિસ્થાપન
સ્િયંસેિકો દ્વારા સઘન સફાઈ કાયભક્રમનુ ં આયોજન.

 ૨૭મી ઑગસ્ટ, ૨૦૧૯ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસર, રાંધજા
ે માં રા.સે.યો. ગ્રામવ્યિસ્થાપન સ્િયંસેિકો દ્વારા સઘન













સફાઈ અને પ્લાન્સ્ટક કચરા વનકાલ કાયભક્રમનુ ં આયોજન.
૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ રાંધજા
ે ગામમાં પ્લાન્સ્ટક કચરાનો વનકાલ માટેની સઘન સફાઈ.
હિન્દી પખિાડામાં વનબંધ સ્પધાભન ુ ં આયોજન વિષય ‘ હિન્દી રાષ્ટ્રીય એકતા કે ચલએ આવનિાયભ િૈ’.
૨ ઑતટોબર, ૨૦૧૯ કૃષ્ટ્ણનગર સ્કૂલમાં ગાંધીવિચાર આધાહરત પયાભિરણ અને વ્યસનમુક્તત પર નાટક.
3 ઑતટોબર ગ્રામવ્યિસ્થાપન વિભાગમાં ૫ ઑતટોબર, ૨૦૧૯ કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથવમક શાળામાં તથા ૬ ઑતટોબર,
૨૦૧૯ના રોજ િાઈસ્કૂલમાં ગાંધીવિચારની પરીક્ષા આયોત્જત ૧૫૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગીદારી કરી.
૧૮ ઑતટોબર, ૨૦૧૯ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના શતાબ્દી િષે રાંધેજા ગામમાં ગાંધીવિચાર જાગરૂકતા રે લીનુ ં
આયોજન.
૧૩-૧૧-૨૦૧૯મના રોજ રાંધેજા ગામમાં કુદરતી ચચહકત્સા જાગરૂકતા રે લીનુ ં આયોજન.
૦૨-૧૨-૨૦૧૯થી ૩૦-૧૨-૨૦૧૯ દરમ્યાન ગાંધીવિચાર પહરષદ, િધાભ મુકામે ગાંધીવિચાર પર વશચબરમાં બે
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
૧૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ રાજ્ય અને ગાંધીનગર ત્જપલા કાન ૂની સિા મંડળ દ્વારા કાન ૂની વશચબરમાં
ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર અને મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજાના સ્િયંસિ
ે કોએ ભાગ લીધો.
૨૦-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ પ્રધાનમંત્રીની પરીક્ષા પે ચચાભનો ઑનલાઈન અિલોકન.
૨૪-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ પી.જી. બોયજ િૉસ્ટેલની સામ ૂહિક સફાઈ.
૨૬-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથવમક શાળા, િાઈસ્કૂલ અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, રાંધેજા તથા સોનીપુર
પ્રાથવમક શાળામાં "સંવિધાન પ્રત્યે વનષ્ટ્ઠા અને અમે ગાંધીજન છીએ" ની શપથ.
“સ્િચ્છ ભારત - સ્િસ્થ ભારત” વિષય પર આયોત્જત ચચત્રસ્પધાભમાં કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથવમક શાળા તથા િાસન
પ્રાથવમક શાળાના ધોરણ ૬-૮ના ૧૦૦ વિદ્યાથીઓએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાની શતાબ્દી િષભ વનવમિે
ભાગીદારી કરી.
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ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
વિદ્યાર્થીન ું નામ
કાયસક્રમ અને આયોજક
કુલદીપ જોષી
‘વ્યક્તતત્િ અને સમાજ’ વિષય પર િતત ૃત્િ સ્પધાભ,
વશક્ષણ વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
ૃ
પ્રકવત પણદા
સ્લોગન સ્પધાભ - િનસંરક્ષણ અને પયાભિરણ
અક્ષય પટેલ
અંજન ભાભોર
પ્રવિણ પટેલ
નેિા જાની
ઉષા પરમાર
પ્રવિણા બાગુલ
‘સ્િામી વિિેકાનંદ અને યુિાનો’ વિષય પર વનબંધ
સ્પધાભ
પ્રવિણ પટેલ
ુ
કલદીપ જોષી
વિદ્યા ચૌિાણ
અક્ષય પટેલ
પહરમલ પટેલ
૧૪.૭

મેળિેલ વસદ્ધિ
ત ૃતીય સ્થાન
પ્રથમ સ્થાન
પ્રથમ સ્થાન
દ્વદ્વતીય સ્થાન
દ્વદ્વતીય સ્થાન
ત ૃતીય સ્થાન
ત ૃતીય સ્થાન
પ્રથમ સ્થાન
પ્રથમ સ્થાન
દ્વદ્વતીય સ્થાન
દ્વદ્વતીય સ્થાન
દ્વદ્વતીય સ્થાન
ત ૃતીય સ્થાન

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
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦
૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

વિદ્યાર્થીન ું નામ
રુત્ત્િક પટેલ
નેિા જાની
ઉષા પરમાર
કુલદીપ જોષી
અંકુલ પટેલ
સંજય િાળા
સંગીતા રોજાસરા
સુવમત્રા રાિળ
ઉષા પરમાર
અક્ષય પટેલ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે
મેળિેલ વસદ્ધિ

રાષ્ટ્રીય (ગાંધીવિચાર પહરષદ, િધાભ)

સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમમાં ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય (વિશ્વ યુિા કેન્દ્ર, નિી હદપિી
અને યુિક વિકાસ રસ્ટ, અમદાિાદ)

વ્યક્તતત્િ વિકાસ અને નેત ૃત્િ
વિષય પરના સેવમનારમાં
ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય (યુનાઈટેડ ઈન્ફોરમેશન
સેન્ટર અને િાટભ ફુલનેસ એજ્યુકેશન
રસ્ટ, અમદાિાદ)

‘િાટભ ફુલનેસ’ વનબંધ સ્પધાભમાં
સહક્રય ભાગીદારી

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

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

૦૩

૧૨,૦૦૦

૨.

અનુસ્નાતક

૦૭

૩૫,૦૦૦

૩.

એમ.હફલ.

------

------

૪.

પીએચ.ડી.

------

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

કલ વિદ્યાર્થી
૩૩
૨૨
-----------

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧,૬૫,૬૦૦
૧,૪૩,૨૦૦
-----------

કલ વિદ્યાર્થી
૦૩
૦૩
-----------

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૩૦,૦૦૦
૩૦,૦૦૦
-----------

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of Organization

(No. of Students Participated)

સુંખ્યા

Visited)

(No. of Student Placement)

૮

૧૫.૨
S.No.

૨૫

૧૪

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

૧.

ત્જજ્ઞેશ તળપદા

એચગ્ર ઑહફસર, એગ્રો સેન્ટર, આણંદ

૨.

નયન ડોડીયા

માકે હટિંગ ઑહફસર, મહિિંદ્રા ફાઇનાન્સ

૩.

મવનષ બાઘેલ

કો.ઓપ્સ.

૪.

રાહલ
ુ રજિાડી

હરકિરી ઑહફસર, ICICI ફાઉંડેશન

૫.

િાસુ દે ત્રોજા

હફપડ ઑહફસર, દીપક ચેહરટે બલ રસ્ટ, બરોડા

૬.

દયા સાિલીયા

એકાઉન્ટન્ટ, રાજકોટ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યિસ્ર્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: કૉમ્પ્ય ૂટર વિઞાન વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

1.

પ્રા. અજય ડી. પરીખ,
પ્રાધ્યાપક
પી.એચ.ડી.

1.

PGDCA-103 : સંક્રમાદે શનો પહરચય

2.

PGDCA-201 : િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ(1 unit)

3.

PGDCA-204 : ઓપન સોસભ ફ્રેમિકભ - કેસ સ્ટડી

4.

MCA-103 : પ્રાથવમક ગચણત

5.

MCA-404 : મોડચલિંગ વિથ યુએમએલ અને સોફ્ટિેર હડઝાઇન
પેટનભ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

6.

MCA-501 : મશીન લવનિંગ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

7.

MCA-સત્ર 2, 4, 6 : પ્રોજેતટ માગભદશભન

8.

M.Phil. : CS-02 / Ph.D. - CS-02 કોસભિકભ : સંશોધનમાં
કૉમ્પ્ય ૂટરનુ ં ઉપાયોજન

2.

પ્રા. ધીરે ન બ. પટેલ, અધ્યક્ષ
પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

3.

ડૉ. નીપા ક. શાિ
સિપ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

1.

PGDCA-203 : જીઆઈએસ ઓપરે શન્સનો પહરચય (લેબ
આધાહરત)

2.

MCA-202 : વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત (ડી.બી.એમ.એસ.)

3.

MCA-302: મોબાઇલ કોમ્પ્ય ૂહટિંગ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

4.

MCA-505 : િીજાણુ ં િાચણજ્ય

5.

MCA સત્ર 2,4,6,: પ્રોજેતટ માગભદશભન

6.

MCA- સત્ર - 1,૩ : ઉદ્યોગ

7.

Ph.D. - CS-01 : કોસભિકભ : હરસચભ મેથોડોલોજી

1.

MCA-101 : Introduction to Programming language (“C”)

2.

MCA-303 : CSA (કૉમ્પ્ય ૂટરની તંત્રરચના) (Theory)

3.

MCA-401 : (Elective II) Artificial Intelligence (કૃવત્રમ

સંક્રમાદે શનો પહરચય (સી ભાષા) (Theory and Practical)

બુદ્વદ્ધમતા) (co-ordinator)
4.

MCA-403 : Operating System (ચાલક પદ્ધવતની તંત્રરચના)
(Theory + Practical)

5.

MCA-503 : DBA with Oracle માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન
(ઑરે કલ) (Theory + Practical)

6.

M.Phil. – CS 04 Data warehouse and Data Mining (ડેટા
િેરિાઉસ અને માઇવનિંગ)(િૈકલ્પપક-II) (Theory)
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

4.

કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળુંકે
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.એસ.સી, એમ.સી.એ.

5.

ડૉ. રૂચચતા દીપક શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પી.એચ.ડી

6.

ડૉ. ચચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

7.

ડૉ. વિનોદકુ માર લાલજીભાઈ દે સાઈ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.

1.

PGDCA-201 : િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ - સત્ર-૨

2.

MCA-201 : િસ્તુલક્ષી ટે તનોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ - સત્ર-૨

3.

MCA-304 : િેબ ટે તનોલોજી - સત્ર-૧

4.

MCA-501 : સાયબર વસક્યોહરટી સત્ર-૫

5.

MCA સત્ર 2, 4, 6 : પ્રોજેતટ માગભદશભન

6.

MPHIL : CS 01 રીસચભ મેથોડોલોજી

7.

Ph.D. : CS-01 રીસચભ મેથોડોલોજી

1.

PGDCA-101 : કૉમ્પ્ય ૂટર અને ઇન્ટરનેટનાં મ ૂળતત્િો – સત્ર-1

2.

MCA-102 : કૉમ્પ્ય ૂટર ઓગેનાઇઝેશન- સત્ર-1

3.

MCA-205 : વિભાત્જત ગચણત – સત્ર-2

4.

MCA-301 : ઇષ્ટ્ટતમ પ્રવતકૃ વતઓ તથા સંશોધન પ્રહક્રયા – સત્ર-૩

5.

MCA-306 : પ્રેન્તટકલ ઇંલ્ગ્લશ: લવનિંગ ઍન્ડ ટીચચિંગ -સત્ર-૩

6.

MCA-405 : સોફ્ટિેર ઇજનેરી – સત્ર-6

7.

MCA સત્ર 2, 4, 6,: પ્રોજેતટ માગભદશભન

1.

MCA-105 : કમ્પ્ય ૂટર આધાહરત આંકડાકીય પદ્ધવતઓ

2.

MCA-204 : પ્રણાચલનું વિશ્લેષણ અને અચભકપપના

3.

MCA-305 : તમ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૧

4.

MCA-401 : તમ્પ્ય ૂટર આલેખનશાસ્ત્ર (સૈદ્ધાંવતક + પ્રાયોચગક)

5.

MCA-502 : તમ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૨

8.

PGDCA-103: તમ્પ્ય ૂટર આધાહરત ઑહફસ અને એકાઉન્ન્ટિંગ ર્ૂપસ

9.

Ph.D. : રીસચભ મેથોડોલોજી

6.

MCA-601, 406, 206 પહરયોજના કાયભ

7.

MCA-સત્ર-1,૩ : ઉદ્યોગ

1.

MCA-104 : ઇન્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ હડઝાઇન (સૈદ્ધાંવતક અને
પ્રાયોચગક)

2.

PGDCA-102 : િેબ હડઝાઇન - I (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

3.

MCA-503 : તલાઉડ કમ્પ્ય ૂહટિંગ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

4.

PGDCA -202 : િેબ હડઝાઇન-II (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક)

5.

MCA-203 : માહિતીની આંતહરક સંરચના અને ગોઠિણી (સૈદ્ધાંવતક અને
પ્રાયોચગક)

6.

MCA સત્ર 2, 4, 6 : પ્રોજેતટ માગભદશભન

7.

PGDCA - સત્ર-1, 2 ઉદ્યોગ

8.

PGDCA - સત્ર-2 : પ્રોજેતટ માગભદશભન

9.

Ph.D/ M.Phil. CS-01 કોસભિકભ : હરસચભ મેથોડોલોજી

192

૪.

(અ)

(બ)

િષભ
િષભ
િષભ
િષભ

૨૦૧૯-૨૦માં
૨૦૧૯-૨૦માં
૨૦૧૯-૨૦માં
૨૦૧૯-૨૦માં

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.
૨.
૩.

સત્ર-૧ (રે ગ્યુલર એમસીએ)માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૧૦
સત્ર-૩ (લેટરલ એન્રી એમસીએ)માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૨૫
સત્ર-૧ (પીજીડીસીએ)માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૧૦
સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : ૮
વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

સ્નાતક (સત્ર-૧)
અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

-૬

-૪

--

અનુસ્નાતક (સત્ર-૩)
લેટરલ એન્રી
એમ.હફલ.

૨૦

૫.
૬.

૪.

૫.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

ક્રમ
૧.

અનસ ૂચિત
જનજાવત
--

અન્ય
પછાતિગસ
--

૧૦

અનસ ૂચિત
જાવત
-૦

સામાન્ય

કલ

-૨

--

૫

શારીહરક
વિકલાુંગ
-૦

૩

૧૦

૫

૨૫

૦

૪

૯

૦

૧૨

૨૫

--

--

--

--

--

--

--

--

--

પીએચ.ડી.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

અન્ય (પીજીડીસીએ
સત્ર - ૧ )

૬

૪

૧૦

૧

૪

૨

૦

૩

૧૦

વિભાગના એિજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર --મલાકાતી અધ્યાપક

શ્રી કપપેશભાઈ પરીખ
(Guest Faculty)

Cloud Computing

22-06-2020

to 27 -07-2020

વનયતકાલીન અધ્યાપક --વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ --

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

શ્રી તરં ગ વ્યાસ (GVPCSAA
Member)

૨.

શ્રી એસ. પી. ભટનાગર

૩.

શ્રી સંજયભાઈ ચૌધરી

૪.

શ્રી ધીરે ન્દ્રભાઈ પટેલ

વિષય

તારીખ

Preparation for final presentation - A way to present
your work

25-05-2019

IOT for Rural Space

16-11-2019

Applications of Blockchain for Rural Development

07-03-2020

How to document your Project Work

14-03-2020

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

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ધીરે ન બબાભાઈ
પટેલ

૨.

નીપા ક. શાિ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Refresher Course by UGC - Human
Resource Development Centre,
Sardar Patel University, ICT
Applications in Higher Education,
Vallabh Vidyanagar,
બા-બાપુ 150 અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
યુિા વશચબર 2019
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વિષય
E-commerce

તારીખ
03-10-2019

શાંવતને અસરકતાભ પહરબળ
તરીકે િૈજ્ઞાવનક આવિષ્ટ્કારોના
નિીન આયામો

29-05-2019

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

મેળિેલ વસદ્ધિ
International Conference FICR-TEAS
૧.

ધીરે ન બબાભાઈ પટેલ

2020

Session Chair

(17-1-2020 to 19-1-2020)
૨.

૯.

રૂચચતા દીપક શાિ

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ યોજાયેલ કૉન્ફરન્સમાં

બેસ્ટ પેપર ઍિોડભ

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.િી. કક્ષાએ

૧.

ધીરે ન બબાભાઈ પટે લ

૨.

અજય પરીખ

૩.

વિનોદકુ માર લાલજીભાઇ
દે સાઇ

(૧) વનતેશકુ માર ગુણિંતભાઈ પટે લ (૨)મનીશ રાજેન્દ્રકુ માર વિસા (૩)
મોવનકા દશરથભાઈ પટે લ (૪) દશીબિેન ભરતકુ માર પટે લ (૫) ગૌરં ગ
એ. જોષી (૬) ભાગભિી કા. ચૌિાણ
(૧) નંદા વનલેષ (૨) રજનીકાત પંડયા (૩) ભાવિન પટે લ
(૪) મીરા કંસારા (૫) જાહ્નિી મેિાડા
(૧) મુલાની મિેશભાઇ : કચ્છ યુવનિવસિટી (૨) પટે લ શીતલબિેન :
ગણપત યુવનિવસિટી (૩) રામી ખ્યાતીબિેન : ગુજરાત યુવનિવસિટી
એમ.હફલ કક્ષાએ

૧.

ધીરે ન બબાભાઈ પટે લ

સ્નેિા ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કર
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ધીરે નભાઈ પટે લ

૨.

અજયભાઈ પરીખ

MCA - સત્ર - 6
અવનલ રવતલાલ કણઝહરયા (૨) મેઘા ગોપાલ પ્રજાપવત
વિપુલકુ માર અરવિિંદભાઈ િોરા (૪) ખુશબ ૂ ડાહ્યાભાઈ પટે લ
મ ૃણાલી મિેશભાઈ પટે લ (૬) હક્રશ્ના ભરતભાઈ સોની
ભાવિન જેન્તીભાઈ ટાંક
MCA – સત્ર - 4
(૧) ગૌરી જુ ગલભાઈ બિાડીયા (૨) સાિન અશોકભાઈ કોલાહડયા (૩)
ભૌવમક હદચલપકુ માર વપિચળયા (૪) રણજીતભાઈ રમેશભાઈ બરસા
MCA - સત્ર - 2
(૧) કપપેશ ઓમપ્રકાશ ખહટક (૨) રજત રાજેશ વસિંઘ
MCA - સત્ર - 6
(૧) કાજલ મિેશચગહર ગોસ્િામી (૨) કૈ લાશબિેન પ્રવિણભાઈ બાિચળયા
(૩) હક્રષ્ટ્નાબિેન હદનેશભાઇ લડ (૪) પારુલ વિરમભાઈ ભેડા (૫)
િીનાબિેન જયંતીભાઈ સોલંકી (૬) િીનાબિેન રાજુ ભાઇ મકિાણા (૭)
આરતીબિેન રતનલાલ પ્રજાપવત (૮) રોહિતકુ માર પ્રતાપભાઈ પ્રજાપવત
MCA - સત્ર - 4
(૧) જનક િહરશંકર શમાભ (૨) ઉન્નવત કપયાણકુ માર પટે લ
(૩) વમવથલેશ પંચદે િ રાિ (૪) વિિેક જગદીશનારાયણ વતિારી
(૧)
(૩)
(૫)
(૭)
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૩.

૪.

િૉ. નીપા ક. શાિ

કમલેશકમાર િસુંતરાિ
સાળું કે

૫.

ડૉ. રૂચચતા દીપક શાિ

૬.

ડો. ચચિંતનકુ માર ડી. ગોિેલ

MCA - સત્ર - 6
(૧) અવશ્વન સરમણભાઈ મજેહઠયા (૨) મુકેશ રમેશભાઈ વધિંધિા
(૩) ફાપગુની બાલચંદ્ર પટે લ (૪) કપપેશ મધુભાઈ ભોયા
(૫) રાહલ
ુ ભરતવસિંગ (૬) મોિમદઅપતમસ મોિમદઅરીફ શેખ
(૭) િૈવત્ર હદનેશભાઈ પંડયા (૮) રોહિત મુકેશભાઈ રાઠોડ
MCA - સત્ર - 4
(૧) કુ લદીપ મિેશભાઈ કાકલોતર (૨) િરદીપ િરદયાલ વસિંઘ
(૩) ત્જગર જતીનકુ માર શેઠ (૪) જીજ્ઞેશ મનુભાઈ અંબાચલયા
(૫) િરત્જન્દરકૌર અજુ ભનવસિંગ જાટ (૬) િેતલ ભરતભાઈ પટે લ
MCA - સત્ર - 2
(૧) હદશા વિનોદકુ માર મિેતા (૨) માનસી મિેશભાઈ ગોંડચલયા
MCA - સત્ર - 6
(૧) હકરણભાઈ બચુભાઈ પટે લ (૨) ચબ્રજલકુ મારી સુવનલભાઈ પાિાગઢી
(૩) વપ્રયંકાકુ મારી જગદીશભાઈ પટે લ (૪) રીનાકુ મારી અશોકભાઈ પટે લ
(૫) સોમ્યા અવનલ વસિંઘ (૬) આકાશ નરે ન્દ્રભાઈ પ્રજાપવત
MCA - સત્ર - 4
(૧) શાિનિાઝ સૈયદવમયા સૈયદ (૨) રાહલ
ુ કુ માર લાલજીભાઈ
લુણાગરીયા (૩) કાજલબિેન કનુભાઈ િાઘેલા (૪) ઉિેશભાઈ
અરવિિંદભાઈ ગાયકિાડ (૫) મેહલ
ુ કુ માર નરે શકુ માર ઝાલા
MCA – સત્ર - 2
(૧) જસ્મીનકુ માર મનસુખભાઈ માલાણી (૨) મિેન્દ્રકુ માર ભગિાનભાઈ
ઠાકોર (૩) નીલ અશોકભાઈ પટે લ
MCA - સત્ર - 6
(૧) તુષાર જાદિ (૨) વશપપા પરમાર (૩) િીના સોલંકી
(૪) ખ્યાવત પટે લ (૫) ચબજલ રાઠોડ (૬) િૈશાલી પંડયા
(૭) સંધ્યા રાબડીયા (૮) િીમા મન્નાર
MCA - સત્ર - 4
(૧) મીતેષ ચૌધરી (૨) સુશીલ ગોભલીયા (૩) સાિીસ્તા પઠાણ
(૪) વમહિર ડીસાિાલા
MCA - સત્ર - 2
(૧) શાચલની રાદડીયા (૨) પ ૂજા પ્રજાપવત (૩) લક્ષ્મણ બેગડીયા
MCA - સત્ર - 6
(૧) દીપક પિાર (૨) વિશાલકુ માર લખાણી (૩) કૃણાલી પટે લ
(૪) ચબનલ જે. પટે લ (૫) રૂપલ પટે લ (૬) રાહલ
ુ લાલહકયા
(૬) સોનુ ગુપ્તા
MCA સત્ર – 4
(૧) વિશાલ ઠક્કર (૨) પ ૂિી ચોનકર (૩) મવનષા રાઠોડ
(૪) રાવધકા ઢીમર
MCA - સત્ર – 2
(૧) વનમેશ પરમાર (૨) મયુર ખાન્યા
PGDCA - સત્ર – 2
(૧) રવમલા બુચચયા (૨) સુવનતા જોશી
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૭.

વિનોદકુ માર લાલજીભાઇ
દે સાઇ

MCA - સત્ર – 6
(૧) હડિંનલબિેન રમણભાઇ આિીર (૨) હડમ્પલબિેન સુવનલભાઈ પટે લ
(૩) ધવમિષ્ટ્ઠાબિેન હિમ્મતભાઈ પ્રજાપવત (૪) વપ્રયંકાબિેન શવશકાંતભાઈ
હઢમ્મર (૫) ચબનલબિેન ધનાભાઈ પટે લ
(૬) મુકેશ જીિરાજભાઈ ગોપાણી (૭) પંકજકુ માર રમેશભાઈ માથાિહડયા
(૮) રાજ ભરતકુ માર પરમાર
MCA - સત્ર – 4
(૧) તરુણ અવનલભાઈ પટે લ (૨) સુરચભ જયંવતભાઈ પરમાર
(૩) વનરાલી હદનેશભાઈ પટે લ (૪) પ્રવતક્ષા હદચલપભાઈ પટે લ
(૫) અચભજીતભાઈ સુમનભાઈ ગામીત (૬) ભાવિનકુ માર સુરેશભાઈ પટે લ

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
૧૨.૧
૧૨.૨

૧૨.૩
૧૩.
૧૪.

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

રકમ :

--

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ :



અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)

:



અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)
1000 ) AMC + Rs.
 ઑપન સોસસ સેિાઓ

:

100000.00
Rs. 8,00,000/- (Rs. 6,00,000/- (600 Computer *
2,00,000 (Network Infrastructure AMC)
: Rs. 25,000/- (Online Admission form)

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

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/ :
વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

૧૪.૧

પદયાત્રા

ટકિી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

તા. :મહુિા ત્જ. ભાિનગર
ગામ : ટાકલી, બામભોર, દયાલ, ઊંચા
કોટડા, નીચા કોટડા
માતર, મેિલાજ, ત્રાજ, પીપરીયા, કોવશયલ

૧.

ધીરે ન બબાભાઈ પટેલ

૧૨

૨.

નીપા ક. શાિ

૧૨

૩.

કમલેશકુમાર િસંતરાિ

૧૫

કાલીબેલ, ગોદડીયા, પાંઢરમાળ, ભેંસકતરી,
કાલીબેલ
વિસતપુરા, મિારાજપુરા, ધરમપુર, ખાિડ,
ડારન
ઘુબીતા, બોરખેત, પીપલીયામાળ, ભીસ્યા,
ગોંડલવિહિર

સાળુંકે
૪.

રૂચચતા દીપક શાિ

૦૩

૫.

વિનોદકુમાર લાલજીભાઈ

૧૬

દે સાઈ
૬.

ડૉ. ચચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ

૧૬
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િતાનબારી, બોપી, બરડા, ખામદિાડ,
િનમતમાલ

૧૪.૨

૧૪.૩

અચભમખતા કાયસક્રમ :
નિા વિદ્યાથીઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની વશક્ષણપ્રણાલીથી અચભમુખ થાય તે માટે તા. ૮થી ૧૦
જુલાઈ, ૨૦૧૯ દરમ્યાન ત્રણ હદિસ માટે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના જુદા-જુદા વિભાગોના
વિદ્યાથીઓ માટે અચભમુખતા કાયભક્રમનુ ં સંચાલન અને માગભદશભન ડૉ. ચચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ
તથા ડૉ. રુચચતા શાિ દ્વારા કરિામાં આિેલ.

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

MCA સત્ર - 1, 3
MCA સત્ર - 1, 3
MCA સત્ર – ૩
MCA સત્ર - 4
PGDCA
MCA સત્ર – 2
MCA સત્ર – 4

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૮
૮
૭
૧૨
૦૪
૦૮
૩૨

કમ્પ્ય ૂટર મરામત
કમ્પ્ય ૂટર મરામત
કમ્પ્યુટર નેટિકભ
આંતરજોડાણ નેટિકભ વ્યિસ્થા
ધાબા ખેતી
ભરતગથ
ંૂ ણ
િણાટકામ ઉદ્યોગ

અધ્યાપકન ું નામ
ધીરે ન બબાભાઈ પટેલ
ચચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ
કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળુંકે
નીપા ક. શાિ
વિનોદભાઈ દે સાઈ
રૂચચતા દીપક શાિ
રૂચચતા દીપક શાિ

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 :

--

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો 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 લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of Organization Visited)

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students Participated)
32

(No. of Student Placement)
20

19
૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટેતનોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

:

યુસીક વિભાગ, અમદાિાદ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ

૧.

શ્રી ધમેન્દ્ર બી. કડીઆ

૨.

શ્રી કેતનભાઈ એસ. કપલૈયા

૩.

શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ ડી.મેિાડા

િોદ્દો

મિત્તમ

અધ્યક્ષ

યોગ્યતા
પીએચ.ડી.

ઇલેતરોવનતસ
ટેકવનવશયન
ઇલેતરોવનતસ
ટેકવનવશયન

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
૧. બેચઝક ઇલેતરોવનતસ એન્ડ મેઝહરિંગ
ઇન્સ્ુમેન્ટસ
૨. હડચઝટલ ઇલેતરોવનતસ એન્ડ સહકિ્સ
૩. પ્રાયોચગક તાલીમ
૧. વિદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ તાલીમ

B.Tech.

૧. બેચઝક ઇલેતરોવનતસ સૈધ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક
કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

I.T.I.

૪.

ુ ભાઈ કે.ભટ્ટ
શ્રી કેયર

ઇલેતરોવનતસ
ટેક્તનવશયન

૫.

શ્રી નયનકુમાર સી. જોષી

ગ્લાસબ્લોઇંગ
ટેકવનવશયન

ગ્લાસબ્લોઇંગ

૬.

શ્રી ચબવપન ટી. પરમાર

અધ્યાપક

સ્નાતક
MCSE
CCNA

૪.
(અ)

૧. સોલર ટેતનોલોજી સૈધ્ધાંવતક અને પ્રાયોચગક કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

I.T.I.
B.A.

૧. ઉદ્યોગ તાલીમ
૧.
૨.
3.
૪.
૫.

કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર ઍન્ડ પેહરફીરપસ
ઑપરે હટિંગ વસસ્ટમ એન્ડ ડાઇગ્નોન્સ્ટક ર્ુપસ
નેટિકભ એસેક્ન્શયલ ઍન્ડ મેનેજમેન્ટ
ઓપરે હટિંગ વસસ્ટમ એડવમવનસ્રેશન
પ્રાયોચગક કાયભ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૯-૨૦માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડપ્લોમા) :

૨

િષભ ૨૦૧૯-૨૦ માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડપ્લોમાં): (બ)
ક્રમ

૧.
૨.
૩.

અભ્યાસક્રમન ું નામ

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
કમ્પ્યુટર િાડભ િર
ે
સટીહફકે ટ કોષભ
સોલાર ફોટોિોપટીક
સટીહફકે ટ કોષભ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૨

-

૨

૨૬

-

૨૬

૨૭

-

૨૭

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

-

-

૧

-
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સામાન્ય

કલ

૧

૨

૫.

વિભાગનાએિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એિજ ુંક્ટ પ્રોફેસર --મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

શ્રી જીજ્ઞાબિેન શાિ

વપ્રન્ટર

૧૫-૦૬-૨૦૧૯, ૧૯-૦૬-૨૦૧૯
૨૩-૧૨-૨૦૧૯, ૨૪-૧૨-૨૦૧૯

૬.

૭.

૨.

શ્રી ભદ્રેશભાઈ મેિાડા

ઇલેતરૉવનતસ 3D Printer

૨૬-૧૨-૨૦૧૯, ૨૭-૧૨-૨૦૧૯

૩.

શ્રી વનરિ ગોસ્િામી

ઇલેતરૉવનતસ રોબોહટક ટેતનોલોજી

૨૦-૧૨-૨૦૧૯, ૨૧-૧૨-૨૦૧૯

૪.

શ્રી રાવધકાબિેન સાિલીયા

સોલર ર્ુપસ/હડિાઇઝ ઑપરે શન

૦૫-૦૮-૨૦૧૯, ૦૭-૦૮-૨૦૧૯

૫.

શ્રી હિમાંશ ુ દે સાઈ

સોલર રૂફટોપ પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન

૦૮-૦૮-૨૦૧૯, ૧૦-૦૮-૨૦૧૯

૬.

શ્રી અપપેશ પટેલ

સોલર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન

૧૭-૦૧-૨૦૨૦, ૧૮-૦૧-૨૦૨૦

૭.

શ્રી હિમાંશ ુ દે સાઈ

સોલર પ્લાન્ટ કોમ્પોનેન્્સ

૦૨-૦૩-૨૦૨૦, ૦૭-૦૩-૨૦૨૦

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
૧.
શ્રી ચેતનભાઈ પટેલ, સ ૃન્ષ્ટ્ટ,
ઇનોિેશન ઍન્ડ
અમદાિાદ
એન્રવપ્રન્યોરવશપ
૨.
શ્રી નીલય પરમાર
ફાઇબર ઑન્પ્ટતસ તાલીમ
3.
શ્રી વનરિ ગોસ્િામી
રોબોહટતસની તાલીમ
૪.
શ્રી ભાિેશભાઈ સોલંકી
બાયોમેહરક વસસ્ટમ તાલીમ

૩૦-૧૨-૨૦૧૯
૨૬-૧૨-૨૦૧૯થી ૨૭-૧૨-૨૦૧૯
૨૯-૦૫-૨૦૧૯

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

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ધમેન્દ્રભાઈ કહડયા

૨.

શ્રી

ચબવપનભાઈ

પરમાર

૮.

તારીખ
૨૯-૦૮-૨૦૧૯

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
કુમાર વિનય મંહદર
ધોરણ – ૧૨ના વિદ્યાથીઓ

વિષય

તારીખ

બેઝીક કમ્પ્યુટર

૧૦-૦૮-૨૦૧૯

કુમાર વિનય મંહદર
ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથીઓ

િાડભ િેર પહરચય

૧૦-૦૮-૨૦૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -----

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક : ----

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ---

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોિાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ રકમ:
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ




અંદાત્જત મ ૂપય (આંકડામાં)
ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:
:
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સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ

૧૨.૩

સિાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂપયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૯ર્થી માિસ ૨૦૨૦ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.) /: --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત : -૧૪.૧

પદયાત્રા : ---

૧૪.૨

અચભમખતા વશચબર કાયસક્રમ

૧૪.૩

(૧)

અનુસ્નાતક હડપ્લોમાના વિદ્યાથીઓ માટે તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૯થી તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯

(૨)

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમના વિદ્યાથીઓ માટે તા. ૦૩-૦૭-૨૦૧૯થી તા. ૦૪-૦૭-૨૦૧૯

ઉદ્યોગ :
ટકિી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૫
૧૭
૮૮
૧૩
૨૨
૪૬
૧૪
૧૪
૩૨

ઇલેતરૉવનકસ
સોલર
અંબર કાંતણ
ગૃિઉદ્યોગ
સ્ક્રીન વપ્રન્ટીંગ
િસ્તકલા
િાંસકાયભ
િાઉસિાયહરિંગ
પહરસર જાળિણી

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

જીતુભાઈ મેિાડા
ુ ભાઈ ભટ્ટ
કેયર
અશોકભાઈ મકિાણા
અશોકભાઈ મકિાણા
નયન જોષી
સંજુતતાબિેન
સંજુતતાબિેન
લીમ્બાભાઈ
અભુભાઈ રબારી

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
સુંસ્ર્થા મલાકાત :
(૧)
સાદરા, રાંધેજા પહરસરની મુલાકાત
(૨)
સાદરા, રાંધેજાની મુલાકાત
(૩)
સાયન્સ વસટીની મુલાકાત
(૪)
વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત
(૫)
વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત

-

૨૫-૦૭-૨૦૧૯
૦૨-૦૯-૨૦૧૯
૦૩-૦૮-૨૦૧૯
૦૭-૦૯-૨૦૧૯
૨૫-૦૧-૨૦૧૯

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
-

૧૪.૮

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 : -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 :
૧૫.૨
૧૫.3

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
સુંસ્ર્થા દ્વારા યોજિામાું આિેલ કાયસક્રમોમાું વિભાગને સોંપિામાું આિેલ કામગીરી
તર્થા અન્ય કામગીરીની વિગત :

ક્રમ
૧.

કાયસક્રમન ું નામ
બાયોમેહરક અટેન્ડન્સ વસસ્ટમ ચાલુ કરી.

તારીખ
૦૧-૦૪-૨૦૧૯

૨.

SSIP ના સભ્યોની વમટીંગ

૨૦-૦૮-૨૦૧૯

૩.

વિદ્યાથીઓના કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યુ - સોફેસ
ટેતનોલોજી પ્રા. ચલ.

૩૧-૦૮-૨૦૧૯

૪.

AIU અને GVP દ્વારા V.C. કોન્ફરન્સ

૩૦-૦૯-૨૦૧૯થી ૦૧-૧૦-૨૦૧૯

૫.

કુટીર ઉદ્યોગ ITI, જૂના શાધન સામગ્રી સંદભે
સરખેજ ગયા

૧૦-૦૨-૨૦૨૦

૬.

કસ્ત ૂરબા મેળો

૨૨-૦૨-૨૦૨૦

વિભાગની અન્ય કામગીરીની વિગત :
(૧)

સ્ર્ુડન્ટ સ્ટાટભ અપ ઍન્ડ ઇનોિેશન કાઉક્ન્સલની કામગીરી.

(૨)

સીસીટીિી કેમર
ે ાની મરામતની કામગીરી (અમદાિાદ)

(૩)

બાયોમેરીક અટેન્ડન્સ વસસ્ટમની મરામતની કામગીરી (અમદાિાદ)

(૪)

અમદાિાદ પહરસરના અલગ અલગ વિભાગમાં કમ્પ્ય ૂટર મરામત કાયભ

(૫)

અમદાિાદ પહરસરમાં લાગેલ સોલર વસસ્ટમનુ ં મરામત કાયભ

(૬)

વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વિવિધ કાયભક્રમમાં જરૂહરયાત મુજબના ગ્લાસિેસભ બનાિી આપ્યા. જેમ કે, ટેસ્ટટય ૂબ,
યુ-ટય ૂબ, કોલમ ટય ૂબ વિગેરે.

(૭)

માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના કાચનાં સાધનોનુ ં મરામતનુ ં કામ તથા જરૂહરયાત મુજબના નિા
એપરે ્સ બનાિી આપિા.
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(૮)

ગાંધી એકાદશ વ્રત ઘહડયાલ બનાિિી તથા તેન ુ ં મરામતનુ ં કામ કરિામાં આિે છે .

(૯)

ઉદ્યોગ વિભાગની કામગીરી.

(૧૦)

SSIP અંતગભત વિદ્યાથીઓનુ ં મેન્ટહરિંગ કાયભ.

(૧)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉદ્યોગ વિભાગમાં ચાલુ િષભ દરવમયાન મુલાકાતીઓની કુલ સંખ્યા 3840 છે ,

વિભાગની મલાકાતે આિેલ મલાકાતીઓ :

જેમાં ગુજરાતની અલગ અલગ શાળા, કૉલેજ, સંસ્થાઓ, ISTMના મુલાકાતીઓ તેમજ મિાનુભાિોનો
સમાિેશ થાય છે .
(૨)

ISTM, New Delhiના સભ્યો (કુલ ૧૧ ટીમ – ૨૫૦ પાટીવસપેન્્સ)

(૩)

ઑગસ્ટ માસમાં તા. ૧ થી ૧૦ દરરોજ દે થલી શાળાના વિદ્યાથીઓની મુલાકાત.
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પશરશિષ્ટ્- ૧ અધ્યાપકો દ્વારા પશરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
અધ્યાપકનું નામ
ક

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય
/આુંતરરાષ્ટ્રીય

પશરસુંવાદ/અશિમખતાવર્ગ /ઑપવર્ગ/
તાલીમ કાયગક્રમનું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાનું નામ

The Life and After-life of Mahatma
Gandhi : Valus - Systems and Truth
Implications of Gandhian Thoughts for
School Cirriculum
Mahatma Gandhi : Life, Works and
Philosophy

Mahila Arts College,
Porbandar
Regional Institute of
Education, NCERT,
P K Kotawala College,
patan
એસ. એલ. ય. આર્ટસસ કૉલેજ
અમદાવાદ
એસ. ડી. આર્ટસસ કૉલેજ,
માણસા
ગજરાતી ભાષા-સાવહત્ય
ભવન ભાવનગર યનવવસસટી
Gujarat Arts and Science
College Ahmedabad
अखिल भारतीय साहित्य
पररषद एिां केंद्रीय हिांदी

કાયગક્રમનું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

વવશ્વવવદ્યાલય

30-01-2020

30-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

30-01-2020

31-01-2020

સ્થાવનક

19-01-2020

19-01-2020

સ્થાવનક

07-09-2019

07-09-2019

સ્થાવનક

20-01-2020

20-01-2020

સ્થાવનક

10-01-2020

10-01-2020

સ્થાવનક

19-10-2019

19-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

25-07-2019

26-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

07-02-2020

08-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

સ્થાવનક

07-03-2020

07-03-2020

રાષ્ટ્રીય

26-12-2019

28-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

27-06-2020

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

22-11-2019

23-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

26-12-2019

28-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

26-05-2020

27-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

07-02-2020

08-02-2020

રાજય

13-02-2020

13-02-2020

રાજય

07-03-2020

07-03-2020

રાજય

12-02-2020

13-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

22-02-2020

23-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

25-07-2019

26-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

સુંિોધન લેખનું શિર્ગક

િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા

ક.1 ર્જરાતી
1

સંજય મકવાણા

આંતરરાષ્ટ્રીય

2

સંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રીય

3

સંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રીય

4

સંજય મકવાણા

પ્રાદે વશક

વવદ્યાવવસ્તાર વ્યાખ્યાનમાંળા

5

સંજય મકવાણા

પ્રાદે વશક

એન.એસ.એસ. વાવષસક વશવિર

6

સંજય મકવાણા

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

7

સંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રીય

Literature and Popularity

8

સંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રીય

भारतीय साहित्य में सामाजजक समरसता

9

ધ્વવનલ પારેખ

આંતરરાષ્ટ્રીય

પવરશીલન

Media, Culture and Devlopment:
Issues and Perspective

રાષ્ટ્રીય

हिांदी साहित्य में व्यक्त गााँधी

11 ધ્વવનલ પારેખ

રાષ્ટ્રીય

'Gujarati-Hindi Travel Literature''
'second half of 19th century'

12 ધ્વવનલ પારેખ

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી સાવહત્ય પવરષદ ૩૧મ જ્ઞાનસત્ર

13 ધ્વવનલ પારેખ

પ્રાદે વશક

10 ધ્વવનલ પારેખ

રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત -૨૦૧૯

Dr. BAOU, Ahemdabad
વહન્દી વવભાગ, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
સરકારી વવનયન
મહાવવદ્યાલય , િેચરાજી
ગજરાતી સાવહત્ય પવરષદ,
અમદાવાદ
વશક્ષણ વવદ્યાશાખા, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
Center for Culture and
Development, Vadodara.

14 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

“Social Structure of Tribal India :
Concepts, Debates and Empirical

15 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

જ્ઞાનસત્ર

ગજરાતી સાવહત્ય પવરષદ

“Presentation Of Ramayana And
Mahabharata in Modern Times”
‘Media and Contemporary Social
Issues’ “Media, Culture and
‘Bhasha, sahitya ane Sanskrutik
vikash samena Padkaro- gujarati
‘Purvottar ane Devini Ghati Pravas
Nimbandhama Pragat Thati Bholabhai
Emerging Issue In Development’ For
Future Generation”

Government Arts And
Commerce College,
Dr. Babasaheb
Ambedker Open
J.Z. Shah Arts & H,P.
Desai Commerce
Government Arts
College Becharaji.
” J.Z. Shah Arts & H,P.
Desai Commerce
ગજરાતીનો અધ્યાપક સંઘગજરાતી સાવહત્ય
ગજરાત
યવનવવસસટી,અમદાવાદ

16 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

પ્રાદે વશક

17 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

આંતરરાષ્ટ્રીય

18 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

આંતરરાષ્ટ્રીય

19 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

20 ડૉ. કનભાઈ વસાવા

આંતરરાષ્ટ્રીય

21 િળદે વ મોરી

પ્રાદે વશક

22 િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ
ભારતીય સાવહત્યમાં સામાવજક સમરસતા
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સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

મહાત્મા ગાંધીનં સાવહત્યઃ
વવહં ગાવલોકન
गज
ु रात में गाांधीविचार
आधाररत बनु ियादी शिक्ााः
સત્યના પ્રયોગો અથવા
આત્મકથીમાં ગાંધીજીના
સંદરમ્ ના કાવ્યો
સાવહત્યમાં ગાંધી
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ 1 કૃ વત
વવશેષ

સાંપ્રત વહન્દી વફલ્મોમાં
ભારતીય સમાજનં વનરૂપણ
समकालीि हिांदी कविता में
गााँधीविचार
રખડનો કાગળ' : ભ્રમણશીલ
ચેતનાનો અનભવ કરાવતા

“Media, Culture and
Development : Issues
ભાષા, સાવહત્ય અને
સાંસ્કૃ વતક વવકાસ સામેના
પૂવોત્તર અને દે વોની ઘાટી
પ્રવાસ વનિંધમાં પ્રગટ થતી

23 િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

સાવહત્ય અને લોકવપ્રયતા

ગજરાત કૉલેજ,અમદાવાદ

24 િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

સંગોષ્ઠી- રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત

25 િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

26 િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

27 ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે વશક

28 ઉષા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

19-10-2019

19-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

મહાત્મા ગાંધી - જીવન,કાયસ અને વફલોસોફી

પી.કે .કોટાવાલા કોલેજ,પાટણ

રાષ્ટ્રીય

19-01-2020

20-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

મહાત્મા ગાંધી ,જીવન,કાયસ અને વફલોસોફી

પી.કે .કોટાવાલા કોલેજ,પાટણ

રાષ્ટ્રીય

19-01-2020

20-01-2020

વવદ્યાવવસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળા

ગજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ
તથા આટસ સ કોલેજ વવરમગામ

રાજય

13-08-2019

13-08-2019

ગાંધી દ્રવષ્ટ્ અને પયાસવરણ વવમશસ

સાવહત્ય અકાદમી વદલ્હી

રાષ્ટ્રીય

02-10-2019

02-10-2019

રાષ્ટ્રીય

08-03-2020

08-03-2020

રાષ્ટ્રીય

06-09-2019

07-09-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

રાષ્ટ્રીય

10-01-2020

10-01-2020

રાષ્ટ્રીય

06-02-2020

07-02-2020

રાષ્ટ્રીય

10-02-2020

11-02-2020

રાષ્ટ્રીય

10-02-2020

11-02-2020

સાંપ્રત નારીવાદી સાવહત્ય

સાવહત્ય અકાદમી વદલ્હી
તથા વત્રપરા યવન.
શાંવતવનકે તન વહન્દી પ્રચાર
સભા

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ધોલેરા સત્યાગ્રહનાં
સત્યાગ્રહી સાવહત્યકારો
ધીરુિહેન પટે લની નવલકથા
'આગંતક'

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

गाांधी जी की भाषा िीनत

29 ઉષા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રીય

30 ઉષા ઉપાધ્યાય

આંતરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય સાવહત્યઉત્સવ

31 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

રાષ્ટ્રીય

हिांदी साहित्य में व्यक्त गाांधी

32 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

આંતરરાષ્ટ્રીય

33 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

રાષ્ટ્રીય

34 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

રાષ્ટ્રીય

35 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

રાષ્ટ્રીય

अकादशमक हिांदी - जस्र्नत और सांभाििाएाँ

36 પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

રાષ્ટ્રીય

अकादशमक हिांदी - जस्र्नत और सांभाििाएाँ

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી વવભાગ

વહન્દી વવભાગ

વવશ્વવવદ્યાલય

16-08-2020

16-08-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

राष्ट्रीय सांगोष्ट्ठी

हिांदी विभाग - गज
ू रात
विद्यापीठ -

વવશ્વવવદ્યાલય

20-12-2020

20-12-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

આંતરરાષ્ટ્રીય

तत
ृ ीय अांतराथष्ट्रीय रामायण अधधिेिि

श्री राम चररत्त भिि

આતરરાષ્ટ્રીય

21-12-2020

22-12-2020

ફક્ત ભાગીદારી

40 શવશિાલા પંજાિી

આંતરરાષ્ટ્રીય

Third international Ramayana
Conference

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

41 શવશિાલા પંજાિી

પ્રાદે વશક

વવશ્વવવદ્યાલય

16-08-2019

16-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

42 શવશિાલા પંજાિી

રાષ્ટ્રીય

Hindi Sahitya Mein Vyakta Gandhi

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

43 શવશિાલા પંજાિી

રાષ્ટ્રીય

Hindi Sahitya Mein Vyakt Gandhi.

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

16-08-2019

16-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ગાંધીજીનો પયાસવરણ વવચાર
સાંપ્રત ગજરાતી નારીવાદી
સાવહત્ય
ગજરાતી સાવહત્યમાં માનવ
મૂલ્યિોધ

ક.2 િીન્દી

ડૉ. જશવંતભાઈ
37
ધળાભાઈ પંડ્યા
ડૉ. જશવંતભાઈ
38
ધળાભાઈ પંડ્યા
ડૉ. જશવંતભાઈ
39
ધળાભાઈ પંડ્યા

રાષ્ટ્રીય

अांतरराष्ट्रीय रामायण अधधिेिि
राष्ट्रीय सेमीिार - काव्यार्थ वििेचि की
भारतीय परम्परा - सामर्थयथ एिां प्रासांधगकता
मध्यकालीि सांत साहित्य और दाद ू िाणी की
प्रासांधगकता

Kathakar Jainendra

Third International Ramayana
Conference.

हिांदी विभाग, गज
ू रात
विद्यापीठ, अिमदाबाद
श्री रामचररत भिि, ह्यस्
ू टि,
अमेररका और हिांदी विभाग,
हिांदी विभाग, गज
ु रात
यनू ििशसथटी, अिमदाबाद
हिांदी विभाग, राजस्र्ाि
यनू ििशसथटी, जयपरु
हिांदी विभाग, िागपरु
विश्िविद्यालय, िागपरु
हिांदी विभाग, िागपरु
विश्िविद्यालय, िागपरु

સત્ર અધ્યક્ષ
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

44 ગાયત્રીદત્ત મહેતા

આંતરરાષ્ટ્રીય

45 ગાયત્રીદત્ત મહેતા

પ્રાદે વશક

46 ગાયત્રીદત્ત મહેતા

રાષ્ટ્રીય

Hindi Sahitya Mein Vyakat Gandhi.

47 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય વશક્ષા નીવત-2019

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

48 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

પ્રાદે વશક

કલાયમેન્ટ એકસન અને ગાંધીયન અવભગમ

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Kathakar Jainendra.
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तल
ु सीदास और गाांधी जी के
राम राज्य की सांकल्पिा
दाद ू िाणी की प्रासांधगकता

अकादशमक हिांदी - शिक्ण,
प्रशिक्ण और रोजगार के
अकादशमक हिांदी - शिक्ण,
प्रशिक्ण और रोजगार के

Gandhivichar aur
Aadhunik Hindi Kavita
Gandhivichar our
Adhunik Hindi Kavita

Gandhiji our
Rashtrabhasha Hindi

49 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

કથાકાર જૈનેન્દ્ર

ગજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય

16-08-2019

16-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

50 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી સાવહત્યમેં વ્યકત ગાંધી

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રનાં ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાજય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી
ફક્ત ભાગીદારી

51 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

પ્રાદે વશક

52 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

તૃતીય આંતરાષ્ટ્રીય રામાયણ અવધવેશન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

આતરરાષ્ટ્રીય

21-12-2019

22-12-2019

53 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

તૃતીય આંતર રાષ્ટ્રીય રામાયણ અવધવેશન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

આતરરાષ્ટ્રીય

21-12-2019

22-12-2019

54 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રનાં ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાજય

02-03-2020

02-03-2020

55 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી સાવહત્યમેં વ્યકત ગાંધી

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

56 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

કથાકાર જૈનેન્દ્ર

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાષ્ટ્રીય

16-08-2019

16-08-2019

57 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

પ્રાદે વશક

27મં ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર અવધવેશન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાજય

15-02-2020

16-02-2020

58 ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

પ્રાદે વશક

27મં ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર અવધવેશન

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

રાજય

15-02-2020

16-02-2020

अखिल भारतीय साहित्य
पररषद् - गज
ु रात प्रान्त
Hindi Department,
Gujarat Vidyapith
Hindi Department,
Gujarat Vidyapith
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad
श्री बिृ द गज
ु रात सांस्कृत
पररषद्, आश्रममागथ:,

વવશ્વવવદ્યાલય

25-07-2019

26-07-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

16-08-2019

16-08-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

સ્થાવનક

28-12-2019

28-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

07-02-2020

08-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

10-02-2020

11-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

03-03-2020

03-03-2020

રાજય

07-03-2020

07-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

07-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

Auro University Surat
આટસ સ એન્ડ કોમસસ કૉલેજ
ખેડબ્રહ્મા

59 જ્યોવત ડી. લાંિા

રાષ્ટ્રીય

भारतीय साहित्य में सामाजजक समरसता' :
राष्ट्रीय सांगोष्ट्ठी

60 જ્યોવત ડી. લાંિા

રાષ્ટ્રીય

कर्ाकार जैिन्
े द्र

61 જ્યોવત ડી. લાંિા

રાષ્ટ્રીય

हिांदी साहित्य में व्यक्त गााँधी

62 જ્યોવત ડી. લાંિા

આંતરરાષ્ટ્રીય

63 જ્યોવત ડી. લાંિા

રાષ્ટ્રીય

Third International Ramayana
Conference
उपनिषद्िारा श्रीमदभगिद्गीता

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

તલસી ઔર ગાંધી કી
પ્રાસંવગકતા
ગાંધીજીવનશૈલી પદયાત્રા2019
પ્રેમચંદ કી કહાવનયોંમેં
ગાંધીવાદી વચંતન
જૈનેન્દ્ર કે ઉપન્યાસોંમેં નારી
સાવહત્ય ઔર સમાજ એક
અંતરયાત્રા

ફક્ત ભાગીદારી
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

भारतीय साहित्य में
सामाजजक समरसता

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Dislocated Women in
Bharati Mukherjee's
Portrayal of Women in
Indian Cinema: A
Cultural Hybridity in
Jhumpa Lahiri's The
T.S.Eliot nu
Natyavivechan ane
Mahipatram Ruparam’s
use of His travelogue

08-12-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Implications of Forest
Policies on Tribal

19-12-2019

21-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

27-12-2020

29-12-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

રાજય

20-09-2019

20-09-2019

ફક્ત ભાગીદારી

जैिन्
े द्रके िारी विषयक विचार
भारतीय स्री: गााँधीिादी
दृजष्ट्टकोण
गाांधीजी का रामराज्य
गीता उपनिषद के विचार

ે
ક.3 અુંગ્રજી
64
65
66
67
68
ખ

ડૉ. અતલકમાર એમ.
પરમાર
ડૉ. અતલકમાર એમ.
પરમાર
ડૉ. અતલકમાર એમ.
પરમાર
ડૉ. અતલકમાર એમ.
પરમાર
ડૉ. વદવ્યેશકમાર દે .
ભટ્ટ

આંતરરાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય

Indian Diaspora, Emerging Issues and
Challenges
Media, Culture and Development:
Issues and Perspectives
Diaspora Governance in International
Relations: Opportunities and

રાષ્ટ્રીય

Poovanubandh

રાષ્ટ્રીય

Gujarati-Hindi Travel Literature:
Second Half of 19th Century

Centre for Diaspora,
P.G.Dept. of Sociology,
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
Centre for Diaspora
Studies, Central
Dept. of Gujarati, Gujarat
University, Ahmedabad
Government Arts
College, Becharaji &

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

ખ.1 ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર
69 કૈ લાસ ભોયે

આંતરરાષ્ટ્રીય

70 કૈ લાસ ભોયે

રાષ્ટ્રીય

71 નશેમન િંદૂકવાલા

રાષ્ટ્રીય

72

પ્રા .હસમખભાઈ જી
દે સાઈ

પ્રાદે વશક

Ample Opportunities and Growth
Prospect in Economy of India
Economic Development Across
Sectors : Sustainable Urban
Indian Economic Association 102
Annual conference
સંશોધન પદ્ધવત

School of Commerce &
Management, Dr.
Department of
Economics,

205

Declination of
Agricultural Land in the

પ્રા.હસમખભાઈ જી
દે સાઈ
પ્રા. હસમખભાઈ જી
74
દે સાઈ
પ્રા .હસમખભાઈ જી
75
દે સાઈ
73

76 ધારા વઘાવડયા

રાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

Recent Development in Economics of
Rural development
Emerging Issue in Devlopment for
future Generation
Emerging issue in development for
future Generation

PG Department of
Economics SP University
Arts &Commerce
College Amroli Surat
Arts & Commerce
College Amroli Surat
અથસશાસ્ત્ર વવભાગ, મહરાજા
કૃ ષ્ણકમારવસંહજી ભાવનગર

રાષ્ટ્રીય

પવરસંવાદ

77 ડૉ. નરેશ ચૌહાણ

આંતરરાષ્ટ્રીય

seminar

Amroli college,Surat

78 ડૉ. નરેશ ચૌહાણ

રાષ્ટ્રીય

Seminar

Dept. of Economics, V.V
Nagar, Anand.

79 વવક્રમવસંહ અમરાવત

રાષ્ટ્રીય

National Seminar on History of Indian
Polity, Society, Culture, Economy,

80 વવક્રમવસંહ અમરાવત

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

વવરાસત વ્યાવસ્થાપન અને સમૂહ માધ્યમો

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

રાષ્ટ્રીય

07-02-2020

08-02-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

12-02-2020

13-02-2020

આતરરાષ્ટ્રીય

12-02-2020

13-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

19-12-2019

21-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

12-02-2020

13-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

07-02-2020

08-02-2020

રાષ્ટ્રીય

10-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

An Economic Study of
Top ten Milk producers
માનવ વવકાસ આંક (દાહોદ
જીલ્લાના સંદભસમાં )

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Challenges Toward the
Education at Remote
Role of ‘Krishivigyan
Kendra’ As an agent for

11-01-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

1924 के कोिाट दां गे और
गाांधी-लाला लाजपतराय की

25-02-2020

26-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-01-2020

20-01-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

વવશ્વવવદ્યાલય

19-01-2020

20-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ખ.2 ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત

81 વવક્રમવસંહ અમરાવત
82
83
84
85
86
87
88

ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી
ડૉ. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

નેશનલ સેમીનાર

રાષ્ટ્રીય

નેશનલ સેવમનાર

પ્રાદે વશક

રાજ્ય સ્તરીય પવરસંવાદ

પ્રાદે વશક

ક્લાઈમેટ એક્શન અને ગાંઘીયન અવભગમ

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

નેશનલ એજ્યકે શન પોલીશી

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

વવનોિા : વવચાર અને વ્યવહાર

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

સ્થાવનક

04-03-2020

04-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-10-2019

19-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

10-01-2020

11-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-01-2020

19-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

02-01-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

10-01-2020

11-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

25-01-2020

25-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

25-02-2020

26-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાવનક

02-03-2020

02-03-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

રાજય

02-03-2020

02-03-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાવષ્ટ્રય

89 ડૉ. રાજેન્દ્ર આર. જોષી

પ્રાદે વશક

90 ડૉ. રાજેન્દ્ર આર. જોષી

રાષ્ટ્રીય

91 ડૉ. રાજેન્દ્ર આર. જોષી

રાષ્ટ્રીય

92 ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

પ્રાદે વશક

93 ડૉ. મજા
ં લ ભીમડાદકર

પ્રાદે વશક

94 ડૉ. મજા
ં લ ભીમડાદકર

પ્રાદે વશક

95 ડૉ. મજા
ં લ ભીમડાદકર

રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન (ઈ.સ. 1920 થી ઇ.સ. 2020)

Department of History,
Maharaja
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
વવભાગ, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
પી.કે . કોટાવાલા આર્ટસસ
કોલેજ , પાટણ
પી.કે . કોટાવાલા આર્ટસસ
કોલેજ , પાટણ
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
વવભાગ , ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

પ્રાદે વશક

96 ડૉ. મજા
ં લ ભીમડાદકર

પ્રાદે વશક

97 વિંદવાવસની જોષી

પ્રાદે વશક

98 વિંદવાવસની જોષી

પ્રાદે વશક

ગજરાત આર્ટસસ એન્ડ
વલટરેચર એન્ડ પોપ્યલાવરટી
સાયન્સ કોલેજ , અમદાવાદ
રાષ્ટ્રના ઘડતરમા ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
યોગદાન (ઈ.સ.૧૯૨૦-૨૦૨૦)
વવભાગ, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
History of indian Polity, Society,
ઇવતહાસ વવભાગ, મહારાજા
Culture, Economy, Tourism &
કૃ ષ્ણકમારવસંહજી ભાવનગર
Mahatma Gandhi: Life, works &
પી.કે .કોટાવાલા આટસ સ
Philosophy
કૉલેજ પાટણ
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
યોગદાન (ઈ.સ.૧૯૨૦-૨૦૨૦)
વવભાગ, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
HISTORY OF INDIAN POLITY,
BHAVNAGAR
SOCIETY,CULTURE,ECONOMY,TOU UNIVERSITY
ગજરાત ઇવતહાસ પરીષદ
વવરાસત વ્યવસ્થાપન અને સમૂહ માઘ્યમો
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં પ્રદાન

ગજરાત ઇવતહાસ પવરષદ
પત્રકારત્વ અને સમૂહ
પ્રત્યાયન વવભાગ, ઇવતહાસ
ઇવતહાસ અને સંસ્ક઼ વત
વવભાગ,ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
ઈવતહાસ અને સંસ્કવત
વવભાગ, ગૂજરાત વવધાપીઠ,
ઈવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
વવભાગ, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,

206

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ઇવતહાસની આરસીમાં
દાંડીકૂ ચ

ગજરાતમાં જૈન ધમસનં
આગમન અને વવકાસ
ગાંધીજીની ભારતની
પદયાત્રાઓ : ઐવતહાવસક

દાંડીકૂ ચ અને ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ

99 વિંદવાવસની જોષી

પ્રાદે વશક

100 વિંદવાવસની જોષી

પ્રાદે વશક

101
102
103
104
105

ડૉ. મોતીભાઈ એચ.
દે વં
ડૉ. મોતીભાઈ એચ.
દે વં
ડૉ. મોતીભાઈ એચ.
દે વં
ડૉ. મોતીભાઈ એચ.
દે વં
ડૉ. મોતીભાઈ એચ.
દે વં

પ્રાદે વશક
વવશ્વવવદ્યાલયમાં
પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
કલાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ - ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
૨૦૨૦
અમદાવાદ ઉચ્ચ વશક્ષણ
વસ્તી અને પયાસવરણના આંતર જોડાણો આજીવન વશક્ષણ અને
રાજ્ય સ્તરીય પવરસંવાદ
વવસ્તરણ વવભાગ, ગૂજરાત
મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા
વવરાસત વ્યવસ્થાપન અને સમૂહમાધ્યમો
સંકલ ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
યોગદાન (ઈ.સ.૧૯૨૦ થી ૨૦૨૦ )
વવભાગ ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
Mahatma Gandhi : life, Work &
P.K.Kotawala Arts
Philosophy
College Patan
History of Indian Polity, Society,
ઇવતહાસ વવભાગ, મહારાજા
Culture, Economy, Tourism &
કૃ ષ્ણકમારવસંહજી ભાવનગર
વવરાસત વ્યવસ્થાપન અને સમૂહ માધ્યમો

વવશ્વવવદ્યાલય

25-02-2020

26-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

11-07-2019

11-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

25-02-2020

26-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

19-01-2020

19-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

10-01-2020

11-01-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ઉત્તર ગજરાતની રિારી
સંસ્કૃ વત - ઐવતહાવસક

રાષ્ટ્રીય

01-10-2019

01-10-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

વતસમાન ભારતમાં ગાંધી
વવચારની પ્રાસંવગકતા
ગાંધીજીના મવહલા
સશવક્તકરણ અંગન
ે ા વવચારો

વવશ્વવવદ્યાલય

25-02-2020

26-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

21-12-2019

22-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

25-02-2020

26-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2019

29-08-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

વવશ્વવવદ્યાલય

10-01-2020

10-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

29-02-2020

29-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

રાષ્ટ્રીય

01-03-2020

01-03-2020

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

સ્થાવનક

04-03-2020

04-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ખ.3 સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર
106 હસમખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

107 વગરધરલાલ પટે લ

પ્રાદે વશક

108 વગરધરલાલ પટે લ

પ્રાદે વશક

109 વગરધરલાલ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

110 વગરધરલાલ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

111 જીતેન્દ્ર ક. ઢે િરીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

112 જીતેન્દ્ર ક. ઢે િરીયા

પ્રાદે વશક

113 મહેશ ગામીત

પ્રાદે વશક

114 મહેશ ગામીત

પ્રાદે વશક

115 મહેશ ગામીત

રાષ્ટ્રીય

116 મહેશ ગામીત

રાષ્ટ્રીય

117 મહેશ ગામીત

રાષ્ટ્રીય

ર્

Gandhian Thought: Past, Present and સ્વામી રામાનંદ તીથસ
Future
મહાવવદ્યાલય, અંિાજોગાઈ,
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ અને
ગજરાત સમાજદશસન
ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર પવરષદ ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
આંતર વવદ્યાશાખાકીય પવરસંવાદ
અમદાવાદ
રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
યોગદાન
અમદાવાદ
ક્લાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ- ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
2020
અમદાવાદ
International Conference on Indian
Department Of
Diaspora, emerging issues and
Sociology, S.P.
Gujarat Vidyapith,
૨૭મં ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર અવધવેશન
Ahmedabad
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ અને
ગજરાતનં સમાજદશસન
ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર પવરષદ
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ ,
આંતર વવદ્યાશાખાકીય પવરસંવાદ
અમદાવાદ
Culture, Communication & India's
Uni. of Hyderabad
Development
Dr. Babasaheb Ambedkar and
S.P.University, vvnagar
National Unity
Social Exclusion & Social Inclusion
Dep.of Sociology,
Issues and Challenges
Bhavnagar University

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

The process of
Integration: Indian
મવહલા ઉત્થાન અંગે
ગાંધીજીના વવચારો
ગાંધીજીનાં રચનાત્મક
કાયસક્રમોમાં અસ્પૃશાયતા
The Impact of Mobile
Phone on tribal Youth

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા

ર્.1 શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
118
119
120
121
122

ડૉ. સીતારામ પી.
દે શમખ
ડૉ. સીતારામ પી.
દે શમખ
ડૉ. સીતારામ પી.
દે શમખ
ડૉ. વજજ્ઞેશકમાર જી.
પટે લ
ડૉ. વજજ્ઞેશકમાર જી.
પટે લ

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

ક્લાયમેટ એકશન અને ગાંધીયન અવભગમ
TRADITIONAL GRAMSABHA

પ્રાદે વશક

ક્લામેટ એકશન અને ગાંધીયન અવભગમ2020

પ્રાદે વશક

વવનોિાઃ વવચાર અને વ્યવહાર

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત-2019 પવરસંવાદ

આજીવન વશક્ષણ અને
વવસ્તરણ વવભાગ, ગૂ.
AKHIL GUJARAT
COLLEGE &
આજીવન વશક્ષણ અને
વવસ્તરણ વવભાગ, ગૂ.
ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા,
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

207

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
ફક્ત ભાગીદારી

ક્લાઈમેટ ચેન્ જનો સિળ
ઉપાય ગાંધી સૂવચત
આવદવાસી સમાજની
માન્યતાઓ અંગે સ્નાતક
ક્લાઈમેટ ચેન્ જનો સિળ
ઉપાય ગાંધી સૂવચત
વવજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ

National Conference on Implications
of Gandhian Thoughts for School
Towards New Horizons in
Multidisciplinary Research &

આજીવન વશક્ષણ અને
વવસ્તરણ વવભાગ, ગૂજરાત
D D CHOKSI COLLEGE
OF SEC.EDUCATION
म.दे .समाजसेिा
मिाविद्यालय गज
ू रात
Regional Institute of
Education Bhopal
Gensin of Educational
Impressions

વગજભાઈ િધેકાનં વશક્ષણ વચંતન

જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાંધીનગર

રાષ્ટ્રીય

COVID-19 : PSYCHO-SOCIAL
ISSUES, CHALLENGES AND

પ્રાદે વશક

સંગોષ્ઠી- રાષ્ટ્રીય વશક્ષણનીવત -2019

123 ડૉ. અશોક પરમાર

પ્રાદે વશક

124 ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

125 ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

126 ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

127 ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

128

ડૉ. નીવતનકમાર
ઢાઢોદરા
ડૉ. નીવતનકમાર
ઢાઢોદરા
લાલજીભાઈ
પીતામ્િર પટે લ
ડૉ. નીવતનકમાર
ઢાઢોદરા
ડૉ. છનાભાઈ એન.
ભીંસરા

પ્રાદે વશક

ક્લાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ
2020
CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN HIGHER
हिन्दी साहित्य में व्यक्त गाांधी

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

રાજય

09-05-2020

09-05-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

રાષ્ટ્રીય

30-01-2020

31-01-2020

રાષ્ટ્રીય

07-03-2020

08-03-2020

રાજય

15-11-2019

15-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

24-04-2020

25-04-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

22-11-2019

23-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

01-03-2020

01-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

16-08-2019

16-08-2019

રાજય

22-11-2019

23-11-2019

રાષ્ટ્રીય

EARLY CHILDHOOD CARE AND
DEVELOPMENT

રાષ્ટ્રીય

ટર ે વડશનલ ગ્રામસભા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી કાયસશાળા

134 ડૉ. સોનલ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

EARLY CHILDHOOD CATE AND
DEVELOPMENT

INDIAN INSTITUTE OF
TEACHER
વશક્ષણ વવદ્યાશાખા (IASE)
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
CHILDRENS
UNIVERSITY, GUJARAT
અવખલ ગજરાત કોલેજ અને
યવન. આવદવાસી અધ્યાપક
વહન્દી વવભાગ ગજરાત
વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
CHILDREN
UNIVERSITY

135 ડૉ. સોનલ પટે લ

પ્રાદે વશક

વસ્તી અને પયાસવરણના આંતર જોડાણો

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

11-07-2019

11-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

GLS UNIVERSITY

વવશ્વવવદ્યાલય

01-08-2019

01-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

ગજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

Childern's University

વવશ્વવવદ્યાલય

22-11-2019

23-11-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

25-07-2019

26-07-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

01-08-2019

01-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Webinar

13-04-2020

14-04-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

05-05-2020

06-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

07-05-2020

07-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

30-09-2019

02-10-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

15-09-2019

16-09-2029

સત્ર અધ્યક્ષ

129
130
131
132

133 ડૉ. સોનલ પટે લ

136 ડૉ. સોનલ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

137 ડૉ. સોનલ પટે લ

પ્રાદે વશક

138 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

REDEFINING WOMAN HOOD
CALLING FOR A CHANGE
કલાયમેટ એકશાન અને ગાંધીયન અવભગમ
૨૦૨૦
Early Childhood Care and
Development

139 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

हिन्दी साहित्य में व्यक्त गाांधी

140 પ્રા. વદપિા દે વડા

રાષ્ટ્રીય

ઈન્ટીગ્રેશન ઓફ સોશ્યલ મીડીયા ઈન
એજ્યકે શ

हिन्दी विभाग, गज
ू रात
विद्यापीठ, अिमदाबाद
અન્નામલાય
યવનવવસસટી(તાવમલનાડ)

141 પ્રા. વદપિા દે વડા

રાષ્ટ્રીય

રીડીફાઈનીંગ વમનહડ-કોલીંગ ફોર ચેન્ જ

જીએલએસ યવનવવસસટી

142 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

પ્રાદે વશક

કલાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ

143 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

Dr.Ambedkar : Education and Social
Justice

144 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

145 ડૉ. વનલેશ કાપવડયા
ઘ

રાષ્ટ્રીય

Impacts of COVID-19
Literature and Movies: Source of
Education

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
Mahatma Gandhi Hindi
Vishwavidyalay, Wardha
Saurashtra University,
Rajkot
BAOU, Ahmedabad

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા

ઘ.1 ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ
146 પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

આંતરરાષ્ટ્રીય

147 પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

રાષ્ટ્રીય

Gandhi,Conflict Resolution and
Peace: Emerging Dynamics in 21st
Agenda 2020: India's Response to
Sustainable Development

Central University of
Gujarat
School of Law , Gujarat
University

208

माध्यशमक एिां उत्तर बनु ियादी
विद्यालयों के शिक्कों का
पयाथिरण शिक्ा के शलए ईसामग्री का निमाथण एिां उसका
हिन्दी साहित्य में गाांधी
ियीतालीम की शिक्ा और
आधनु िक शिक्ा
Gram shikshan shibir
2019: A Case Study

આવદવાસી ભાષા અને
વશક્ષણ
जैिद्र
े के सि
ु ीता उपन्यास का
मिोविज्ञािीक अध्ययि
राजष्ट्रय शिक्ा निनत प्रारूप
२०१९ में पि
ू थ बाल्यािस्र्ा का

mमाध्यशमक एिां उत्तर
बनु ियादी विद्यालयों के
Study Habits of Teacher
Trainees
गाांधी जी और राष्ट्र भाषा
કરન્ટ ટર ે ડ ઓપોચસનીટી એન્ડ
ચેલન્ે જીઝ ફોર એપ્લીકે શન

148 પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

રાષ્ટ્રીય

149 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

પ્રાદે વશક

150 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

પ્રાદે વશક

151 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

રાષ્ટ્રીય

152 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

રાષ્ટ્રીય

153 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

પ્રાદે વશક

154 ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

પ્રાદે વશક

155 કવપલ દે શવાલ

રાષ્ટ્રીય

156 કવપલ દે શવાલ

પ્રાદે વશક

157 કવપલ દે શવાલ

રાષ્ટ્રીય

ચ

Department of
Philosophy, Gujarat
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ
વસ્તી અને પયાસવરણના આંતર જોડાણો
અને ગ્રીન કે ટાવલસ્ટ
Department of Education
ગાંધીજીનં વશક્ષણદશસન અને રચનાત્મક કાયો
and Philosophy, Gujarat
Agenda 2030 : India's Response to
School of Law, Gujarat
Sustainable Development Goals
University, Ahmedabad
Department of
Reinventing Gandhian Philosophy
Philosophy, Gujarat
ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા,
વવનોિા : વવચાર અને વ્યવહાર
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ,
કલાઇમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ
ગૂ.વવ. અને ઉચ્ચ વશક્ષણ
વહન્દી વવભાગ , ભાષા
વહન્દી સાવહત્ય મેં વ્યકત ગાંધી
સંકાય, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા,
વવનોિા : વવચાર અને વ્યવહાર
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
Agenda 2030 : India's Response to
Center of Excellence,
Sustainable Development Goals
School of Law, Gujarat
Reinventing Gandhian Philosophy

વવશ્વવવદ્યાલય

26-09-2019

28-09-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

11-07-2019

11-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

14-08-2019

14-08-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

15-09-2019

16-09-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

વવશ્વવવદ્યાલય

26-09-2019

28-09-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

04-03-2020

04-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

12-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

04-03-2020

04-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

15-09-2019

16-09-2019

સ્થાવનક

15-02-2020

16-02-2020

રાષ્ટ્રીય

11-01-2020

11-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

27-08-2019

29-08-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

02-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

04-03-2020

04-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

एजेंडा २०३० और गरीबी
उन्मल
ू ि के प्रयास
आचायथ वििोबा भािे की
सिोदय दृष्ट्टी
એકવીસમી સદીમાં
પયાસવરણ સમસ્યાઓ અને
રાષ્ટ્રભાષા વહન્દી ઔર
ગાંધીજી
કાયસકતાસ વવશે વવનોિાના
વવચાર
लैंधगक समािता एिां गाांधी

વ્યવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા

ચ.2 સમાજકાયગ શવિાર્
158 દાવમની શાહ
159 ડૉ.મનોજ પરમાર

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

ગજરાત સમાજ દશસન (૨૭મં અવધવેશન)
રાષ્ટ્રીય સેવમનાર

સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ
માનવશાસ્ત્ર વવભાગ
ગજરાતી સાવહત્ય અકાદમી
ગાંધીનગર અને આર્ટસસ

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ગજરાતમાં કપોષણની વસ્થવત
” કોમી એકતા- વવશ્વશાંવતનો
રચનાત્મક કાયસક્રમ”

ચ.3 પત્રકારત્વ અને સમૂિ પ્રત્યાયન
ડૉ. વવનોદ કમાર
પાંડેય
ડૉ. અવશ્વનકમાર
161
ચૌહાણ
ડૉ. અવશ્વનકમાર
162
ચૌહાણ
ડૉ. અવશ્વનકમાર
163
ચૌહાણ
160

164

ડૉ. અવશ્વનકમાર
ચૌહાણ

રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

ICSSR

University of Hyderabad

‘ગજરાત સમાજદશસન / ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
શતાબ્દી'
‘રાષ્ટ્રના ઘડતરમાં ગૂજરાત વવદ્યાપીઠનં
યોગદાન'

ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર પવરષદ
તથા સમાજશાસ્ત્ર અને
ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત
વવભાગ, મહાદે વ દે સાઈ
ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા,
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ
આજીવન વશક્ષણ અને
વવસ્તરણ વવભાગ, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, ઉચ્ચ વશક્ષણ
વવભાગ, ગજરાત રાજ્ય, તથા

પ્રાદે વશક

‘વવનોિા : વવચાર અને વ્યવહાર'

પ્રાદે વશક

‘ક્લાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અવભગમ'

ચ.4 ગ્રુંથાલય અને માશિતી શવજ્ઞાન
165
છ

ડૉ.પ્રયતકર કે .
કાનવડયા

પ્રાદે વશક

૨૭મં ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર અવઘવેશન

સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ
માનવશાસ્ત્ર વવભાગ ,

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Culture communication
and India's Development

12-03-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ગાંધીજીની જીવનશૈલી અને
પયાસવરણીય દૃવષ્ટ્

15-02-2020

16-02-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

ગજરાતના વવશ્વ વવદ્યાલય
ગ્રંથાલયોમાં કમસચારીઓનો

વવશ્વવવદ્યાલય

17-01-2020

19-01-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

યોગાસન અને
સંઘવ્યાયામની તાલીમ દ્વારા

વવશ્વવવદ્યાલય

17-01-2020

19-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

કસ્તૂરિા : જીવન અને કાયસ
આચાયસ કાકાસાહેિ
કાલેલકર : વાસરી વાટે
વવનોિાનં ગાંધીવચંતન

િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

છ.1 િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન
પ્રા. ગીતાિેન મો.
પટે લ
પ્રા. ગીતાિેન
167
મો.પટે લ
166

આંતરરાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય

1st INTERNATIONAL CONFERENCE
on Yoga-The Key To Health, Harmony
1st INTERNATIONAL CONFERENCE
on Yoga-The Key of Health, Harmony

Deptt. of Yoga, Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad,
Deptt. of Yoga, Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad,

209

ડૉ. જગદીશચંદ્ર
સાવવલયા
ડૉ. જગદીશચંદ્ર
169
સાવવલયા
ડૉ. જગદીશચંદ્ર
170
સાવવલયા
ડૉ. જગદીશચંદ્ર
171
સાવવલયા
168

Family & Social Health : Issues &
Remedies

Children's University

Webinar

05-11-2020

05-11-2020

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

Ethics in Research

PDPU

Webinar

05-05-2020

05-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

Writing Research Paper

PDPU

Webinar

05-06-2020

05-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

પ્રાદે વશક

Reviewing Literature

PDPU

Webinar

05-07-2020

05-07-2020

ફક્ત ભાગીદારી

New Approaches in Sports Training
Mathods
New Approaches in Sports Training
Mathods
yoga - the key to health, harmony and
absolute peace with special reference
YOGA - THE KEY TO HEALTH
HARMONY AND ABSOLUTE PEACE
NATIONAL SEMINAR ON ANTI
DOPING AWARENESS
Yoga- the key to health, harmony &
absolute peace with special reference
NATIONAL SEMINAR ON ANTI
DOPING, PHYSICAL EDUCATION,
ROLE OF ALLIED SCIENCES IN
DEVELOPMENT OF PHYSICAL

Shree Ram Krishna
Mission Vidyalaya
Shree Ram Krishna
Mission Vidyalaya
Yoga Department,
Gujarat Vidyapith
DEPARTMENT OF
YOGA, GUJARAT
AURO UNIVERSITY
SURAT GUJARAT AND

Webinar

20-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Webinar

20-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

17-01-2020

19-01-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સ્થાવનક

17-01-2020

19-01-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

13-06-2019

14-06-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

17-01-2020

19-01-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

13-06-2019

14-06-2019

ONLINE
SWARNIM

05-05-2020

11-05-2020

National Conference On ‘ Plastics in
the Environment: Rethinking the
National Conference On ‘ Plastics in
the Environment: Rethinking the

Gujarat Institute of
Desert Ecology, Bhuj
Gujarat Institute of
Desert Ecology, Bhuj

વવશ્વવવદ્યાલય

07-03-2020

07-03-2020

વવશ્વવવદ્યાલય

07-03-2020

07-03-2020

National Conference On ‘ Plastics in
the Environment: Rethinking the
Future of Plastics’ (NCPE2020)

Gujarat Institute of
Desert Ecology, Bhuj

વવશ્વવવદ્યાલય

07-03-2020

M.G Gramodhyog
Vishvavidyalaya :

વવશ્વવવદ્યાલય

રાષ્ટ્રીય

172 ડૉ. પ્રભલાલ કાસન્દ્રા

રાષ્ટ્રીય

173 ડૉ. પ્રભલાલ કાસન્દ્રા

રાષ્ટ્રીય

174 ડૉ. નીરજ વસલાવટ

આંતરરાષ્ટ્રીય

175 ડૉ. નીરજ વસલાવટ

આંતરરાષ્ટ્રીય

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી
રામી અરવવંદ
177
ચનીલાલ
ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
178
ચૌધરી
ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
179
ચૌધરી
176

જ

રાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

Gujarat vidyapith
AURO UNIVERSITY,
SURAT IN
SWARNIM GUJARAT
SPORTS UNIVERSITY

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Comparative study of
body composition of
EFFECT OF FLOOR
AEROBIC EXERCISE
a study of attitudeS of
Program Officers of
Effect of Floor Aerobic
Exercise and Aerobic

ફક્ત ભાગીદારી

શવજ્ઞાન અને પ્રાયોશજત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

જ.1 બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સક્ષ્મજીવાણ કે ન્ર
ડૉ. મયૂરકમાર
ચંદ્રકાંત શાહ
ડૉ. મયૂરકમાર
181
ચંદ્રકાંત શાહ
180

183

ઝ

ડૉ. મયૂરકમાર
ચંદ્રકાંત શાહ

રાવષ્ટ્રય
રાવષ્ટ્રય

રાવષ્ટ્રય

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Consumption of Plastic
in India : Situational
Study of attitudes of
College students and

07-03-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Study of awareness
about ban on use of
plastic of science college
students

11-05-2020

15-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

कोविड-19 के प्रभािों के
बेितर प्रबन्धि में गाांधीजी के

02-05-2020

02-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

04-05-2020

04-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

07-05-2020

07-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

ઝ.1 ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર
184 સતીષ પટે લ
185 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય
આંતરરાષ્ટ્રીય

186 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

187 ડૉ. અમીષા શાહ

પ્રાદે વશક

“Ground based solutions for curbing
economic slowdown of India during
International Webinar on “Complexity,
Chaos and Coping in Real Life”
Research Methodology: Problem
Identification in Research: Disruptive
Literature and Movies: Sources of
Education

Online PlatformGoogle Meet
Online Platform:
Zoom
Online Platform:
Zoom

P.P. Savani University
Pandit Deendayal
Petroleum University
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open

210

188 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

189 ડૉ. અમીષા શાહ

આંતરરાષ્ટ્રીય

190 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

191 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

192 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

193 ડૉ. અમીષા શાહ

રાવષ્ટ્રય

194 ડૉ. અમીષા શાહ

પ્રાદે વશક

195 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

196 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

197 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

198 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

199 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

200 ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

201 સતીષ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

202 સતીષ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

203 સતીષ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

204 સતીષ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

205 ડૉ. રવીન્દ્ર પંચોળી

રાષ્ટ્રીય

206 ડૉ. રવીન્દ્ર પંચોળી

પ્રાદે વશક

Research Methodology: Review of
Literature
An International Webinar on
Navigating the World of Work Post
Emerging Trends in Online Education:
Present and Future Prospects
Cyber Security Awareness: Safe use
of Information Security Media
“Ground based solutions for curbing
economic slowdown of India during

Pandit Deendayal
Petroleum University
P.P. Savani University
School of Liberal Arts
Govt. Arts & Commerce
Girls College,
Kanoria PG Mahila
Mahavidyalaya, Jaipur
“Bhartiya Shikshan
Mandal” and
Kalyan Regional
Communicate Science with People
Community Science
Women Empowerment in Ancient
Government Arts and
India
Commerce College,
Two days webinar titled: Environment DEPARTMENT OF
And COVID-19 Challenges : Exploring HISTORY, Vasanta
Effective Credit Management using
Tally Solutions
Tally
Tata Institute of
Academic Ethics and Plagiarism
Fundamental Research
Nation Webinar on The Reverse
Department of Defence
Migration in Covid-19 Pandemic
Studies, Hindu College,
Upcoming Economic & Marketing
St. John’s College, Agra,
Challenges for India Post COVID-19
Dr. Bhim Rao Ambedkar
Role of Co-Operatives to uplift the
Centre for Studies in
village industry
Rural Management,
Skilling India: Achievements and
IAEA, New Delhi and
future prospective
UGC-HRDC, Saurashtra
Emerging Trends in Management and K.S School of Business
Information Technology
Management, Gujarat
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Assocham
"Empowering Governance,
Seminar on AICTE: NORMS,
L.D
STANDARDS & QUALITY
National Seminar on Economic
M K B University ,
Development Across Sector :
Bhavnagar
ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર પવરષદ અવધવેશન

ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર પવરષદ

National Seminar on Early Childhood
and Development

Children University,
Gandhinagar
આજીવન વશક્ષણ વવભાગગૂ.વવ. અમદાવાદ,
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ,
ગૂ.વવ. અમદાવાદ અને અન્ય..
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ,
ગૂ.વવ. અમદાવાદ તથા અન્ય..
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ,
ગૂ.વવ. આમદાવાદ
આજીવન વશક્ષણ વવભાગ,
ગૂ.વવ. અમદાવાદ તથા
વહન્દી વવભાગ ભાષા સંકાય,
ગૂ.વવ. અમદાવાદ
हिांदी विभाग, ग.ू वि.
अिमदाबाद

207 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

208 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

ક્લાઇમેટ ચેંજ અને ગાંધીયન અવભગમ

209 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

ક્લાઇમેટ ચેંજ અને ગાંધઈયન અવભગમ

210 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

ક્લાઇમેટચેંજ તથા ગાંધીયન અવભગમ

211 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

ક્લાઇમેટ એક્શન તથા ગાંધીયન અવભગમ

212 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

ક્લાઇમેટ એક્શન અેે ગાંધીયન અવભગમ

213 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી સાવહત્ય મેં વ્યક્ત ગાંધી

214 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

हिांदी साहित्य में व्यक्त गाांधी

211

Online Platform:
Zoom
Online Platform:
Google Meet

07-05-2020

07-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

09-05-2020

09-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Google Meet

10-05-2020

10-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online Platform:
Teamlink

11-05-2020

11-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Webex

10-05-2020

12-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

13-05-2020

16-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

16-05-2020

16-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

GoToMeeting

16-05-2020

17-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online

17-05-2020

17-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online

19-05-2020

19-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online

20-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

19-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Zoom

30-05-2020

30-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

29-06-2019

29-06-2019

વવશ્વવવદ્યાલય

08-02-2020

08-02-2020

રાષ્ટ્રીય

29-08-2019

29-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

21-11-2019

21-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

21-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

16-02-2020

રાષ્ટ્રીય

22-11-2019

23-11-2019

રાજય

12-05-2020

12-03-2020

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

રાજય

12-03-2020

12-03-2020

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Women Empowerment
through Skill
Micro, Small and
Medium (MSME) in

ગાંધી પ્રેવરત
સ્વેવચ્છકસંસ્થાઓ અને
ગરીિી રેખા નીચે જીવન
જીવતા પવરવારોમાં િાળશ્રમ
Relevance of Gandhian
Thoughts Towards
ગાંધીવવચાર આધાવરત
આરોગ્ય સ્વરાજ તથા
ગજરાતના આવદવાસી
વવસ્તારમાં કાયસરત
ગાંધીવવચાર આધાવરત
વશક્ષણ પદ્ધવત થકી
ગરીિી વનવારણ માટે
ગાંધીવવચાર આધાવરત ઉકે લો
गाांधीजी का प्रार्थिा धचांति एिां
प्रयोगाः सांपोवषत ग्रामीण
गाांधी विचार के पररप्रेक्ष्य में
ग्रामीण विस्तार में ितथमाि

हिांदी विभाग, ग.ू वि.
अिमदाबाद
हिांदी विभाग, ग.ू वि.
हिांदी साहित्य में व्यक्त गाांधी
अिमदाबाद
Skills India: Achievements and Future Indian Adult Education
Prospects
Association, New Delhi
हिांदी साहित्य में व्यक्त गाांधी

215 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

216 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

217 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

218 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Ground based
Solution for Curbing Economic
Slowdown of India During and After
Corona Pandemic Situation

219 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

220 ડૉ. લોકે શ જૈન

સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત
સંશોધન લેખની
રજૂ આત

गाांधीजी के रचिात्मक
कायथक्रम तर्ा कमथिीलों की
गाांधीजी का न्याशसता का
शसद्धाांत एिां व्यिसाय की
A Search of Suitable
Path of Skills
कोविड-19 के प्रभािों के
बेितर प्रबांधि में गाांधीजी के
ग्राम स्िराज एिां स्िदे िी
भाििा के धचांति की
प्रासांधगकता

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

રાષ્ટ્રીય

19-12-2019

20-12-2019

રાષ્ટ્રીય

29-06-2019

29-06-2019

Mahatma Gandhi
Chitrkoot Gramodaya
Vishwvidyalaya, Satana
(M.P.)

રાષ્ટ્રીય

10-05-2020

14-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

National Webinar on Ground Based
Solution........

Mahatma Gandhi
Chitrakoot Gramodaya
Vishwvidyalaya

રાષ્ટ્રીય

10-05-2020

14-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

कोरोिा मिामारी का
पश्चातिती गरीबी नििारण
का गाांधीमागथ मॉडल

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Ground based
Solution.....

Mahatma Gandhi
Chitrkoot Gramodaya
Viswvidyalaya

રાષ્ટ્રીય

10-05-2020

14-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

Rural Development and
CSR: A Better hope
through Gandhian View

221 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Ground based
Solution.....

Mahatama Gandhi
Chtrkoot Gramodaya
Vishwvidyalaya

રાષ્ટ્રીય

10-05-2020

14-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

222 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

National Seminar on Role of NSS in
Nation's Building......

NSS-BHU and NSS-RC,
Govt of U.P. and Ministry
of youth affairs

રાષ્ટ્રીય

30-05-2020

31-05-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

રાષ્ટ્રીય

Multidisciplinary National Conference
on Rethinking Mahatma Gandhi in
Present Context

Sonopant Dandekar Art,
VS Apte Commerce &
M.H. Mehta Science
College, Palghar
(Mumbai)

રાષ્ટ્રીય

29-02-2020

29-02-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Mahatma
Gandhi after 150 years

Mahatma Gandhi Study
Center , Deptt of Pol.
Science, Digambar Rao
Bindu ACS College
Bhokar

રાષ્ટ્રીય

21-03-2020

22-03-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

225 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Role of
Cooperative to uplift Village Industry

Centre for Studies in
Rural Management,
Gujarat Vidyapith,
Randheja

રાષ્ટ્રીય

30-05-2020

30-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

226 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

National Webinar on Development of
holistic health through yoga

Jain Vishw bharati
Ladanun

રાષ્ટ્રીય

21-05-2020

21-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

227 ડૉ. લોકે શ જૈન

આંતરરાષ્ટ્રીય

International webinar on Jaininsm in
Future

આતરરાષ્ટ્રીય

15-05-2020

15-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

228 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

Somaiya Vidyavihar
university
प्राच्यविद्या एिां जैि सांस्कृनत
सांस्र्ाि, लाडिूां

રાષ્ટ્રીય

30-05-2020

30-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

223 ડૉ. લોકે શ જૈન

224 ડૉ. લોકે શ જૈન

कोविड-19 में परकाररता की भशू मका

212

ग्रामीण महिला सिजक्तकरण
की हदिा में सिकाररता और
मिात्मा गाांधीजी का सांपोवषत
अर्थदिथि
भारत में कोविड-19 के
प्रबांधि में राष्ट्रीय सेिा
योजिा के स्ियां सेिकों की
भशू मका (ग.ू वि. अिमदाबाद
के ग्रामीण प्रबांधि विभाग के
रा.से.यो. स्ियां सेिकों के

229 ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

भारतीय सांस्कृनत और िमारी जीिि िैली

सोमिार् सांस्कृनत
विश्िविद्यालय, िेरािल

રાષ્ટ્રીય

09-05-2020

09-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

230 ડૉ. રાજીવ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

Role of Co-Operatives to uplift the
village industry

Rural Management
Department, Gujarat
Vidyapith

Online Platform:
Zoom

30-05-2020

30-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

231 ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

રાજ્યસ્તરીય પવરસંવાદ- વવનોિાઃ વવચાર
અને વ્યવહાર

ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા

રાજય

04-03-2020

04-03-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

232 મયરી ફામસર

આંતરરાષ્ટ્રીય

Ample Opportunity and Growth
Prospects in Economy of India

Dept. of Commerce,
B.R.Ambedkar Open
University

વવશ્વવવદ્યાલય

07-12-2019

08-12-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

233 મયરી ફામસર

આંતરરાષ્ટ્રીય

Media, Culture and Development Issues and Perspectives

B.R.Ambedkar Open
Univeristy

વવશ્વવવદ્યાલય

07-02-2020

08-02-2020

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

234 મયરી ફામસર

રાષ્ટ્રીય

Skilling India; Achievements and
Future Prospects

Indian Adult Education
Association & UGC
HRDC, Rajkot

વવશ્વવવદ્યાલય

29-06-2019

29-06-2019

સંશોધન લેખની
રજૂ આત

213

ग्रामीण प्रबन्धि की सिोदयी
अिधारणा पर वििोबाजी का
विचार धचन्ति (सफांगा पैसािुां
अिर्थकारण एिां सिोदयिुां
अर्थकारण कृनत आधाररत
विश्लेषण)
Buness Correspondence
Model - Nanakiy
Samaveshitani Disha ma
Community radio - Zadpi
ane Pardarshak vikas no
pathdarshak
Women Empowerment
Through Soft Skill
Development

પશરશિષ્ટ્-૨ : અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી

ક
ક.1

પશરસુંવાદ/અશિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/આુંતર
અધ્યાપકનું નામ
ઑપવર્ગ/તાલીમ કાયગક્રમનું
રાષ્ટ્રીય
નામ
િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ર્જરાતી

1

સંજય મકવાણા

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

2

ધ્વવનલ પારેખ

પ્રાદે વશક

3
ક.3

ડૉ. કનભાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રીય

ડૉ. વદવ્યેશકમાર દે . ભટ્ટ

રાષ્ટ્રીય

5

ડૉ. વદવ્યેશકમાર દે . ભટ્ટ

રાષ્ટ્રીય

6

ડૉ. વદવ્યેશકમાર દે . ભટ્ટ

રાષ્ટ્રીય

7
8
ખ.3

કાયગક્રમનું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

હસ્તાક્ષર અને જોડણી
સધારણા કાયસક્રમ

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ

સ્થાવનક

12-07-2019

12-07-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

Faculty Development
Program

KCG , અમદાવાદ

38 Online Short-Term
Course on E-Content
Development Certificate

અુંગ્રજી
ે

4

ખ
ખ.1

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાનું નામ

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર
નશેમનિંદૂકવાલા
નશેમન િંદૂકવાલા

Faculty Development
Program on "Curriculum
Development"
Faculty development on
"An approach for
technical skill
enhancement"
FDP On "Moodle
learning Management
System"

સ્થાવનક

14-10-2019

20-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

Human Resource
Development Center,
Gujarat University,
Ahmedabad

રાજય

28-05-2020

03-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

HRDC, PUNE and
Children University

રાષ્ટ્રીય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Toshniwal Arts, Science
and Commerce College

રાષ્ટ્રીય

05-05-2020

10-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

AMITY College of
Technology and
Engineering

રાષ્ટ્રીય

29-05-2020

31-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

06-01-2020

26-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online

28-05-2020

13-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

28-01-2020

03-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

UGC-HRDC- Gujarat
University

રાષ્ટ્રીય

Orientation Program

રાષ્ટ્રીય

Online Short term course
UGC HRDC Gujarat
on E content
University
development

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

9

હસમખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

FDP on Curriculum
Development

10

હસમખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

FDP on Curriculum
Development

11

હસમખ પંચાલ

રાષ્ટ્રીય

પ્રવશક્ષણ તાલીમ

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

Children's University ,
Gandhinagar
Children University,
Gandhinagar & HRDC
Pune.

ભારત સરકાર, યવા કાયસક્રમ
અને ખેલ મંત્રાલય, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
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સુંિોધન લેખનું શિર્ગક

અનસ્વારઃ ક્ાં અને ક્ારે ?

ર્

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા

ર્.1

શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

12

ડૉ. નીવતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

13

ડૉ. નીવતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

ઘ
ઘ.1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

14

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

15

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

વવશ્વવવદ્યાલયમાં
રાષ્ટ્રીય

પ્રાદે વશક

SHORT TERM
COURSE ON
RESEARCH PAPER
4th ONLINE SHORT
TERM COURSE ON ECONTENT
DEVELOPMENT
Rural Immersion and
Community Engagement
A One Day RUSA &
GUJCOST Sponsored
Faculty Development
Programme

કવપલ દે શવાલ

છ
છ.1

િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન

17

જ
જ.1

શવજ્ઞાન અને પ્રાયોશજત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સક્ષ્મજીવાણ કે ન્ર

18

ડૉ.મયૂરકમાર ચંદ્રકાંત
શાહ

રાવષ્ટ્રય

19

ડૉ.મયૂરકમાર ચંદ્રકાંત
શાહ

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

10-02-2020

16-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

UGC-HRDC, GUJARAT
UNIVERSITY

રાષ્ટ્રીય

14-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Jain Vishva Bharti,
Ladnun, Rajasthan

વવશ્વવવદ્યાલય

12-03-2020

16-03-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

RUSA & GUJCOST and
HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

26-11-2019

26-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

26-11-2019

26-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

ONLINE
CHILDREN'S
UNIVERSITY,
GANDHINAGER

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Science,Technology and
Innovation (SIT) Connect
UGC-Human Resource
Fourm at University for
Development Centre,
R&D Proposals on State
Gujarat University
Priority Areas with
Frontiers Areas of S&T

16

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી

UGC-HRDC, GUJARAT
UNIVERSITY

FACULTY
DEVELOPMENT
PROGRAMME ON
CURRICULUM
DEVELOPMENT
(PHYSICAL
EDUCATION)

CHILDREN'S
UNIVERSITY,
GANDHINAGER AND
HUMANRESOURCE
DEVELOPMENT
CENTRE, SABITRIBAI
PHULE PUNE
UNIVERSITY M.s

One Week Short Term
Training Programme on
‘Modern Trends in
Characterization
Techniques With Hands
on Experience’

Department of Chemical
Engineering and CoAnchor Institute,
L.D.College of
Engineering, Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

04-11-2019

08-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

Ratnmani Education
Campus Bechraji,
Mehsana

વવશ્વવવદ્યાલય

15-02-2020

15-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Hands on training On
Chemo-Informatics
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20

ડૉ.મયૂરકમાર ચંદ્રકાંત
શાહ

રાષ્ટ્રીય

Free online Training
Programme on
Educational Video
Creation (E-Content
Development)

21

ડો. કૌવશકકમાર
રૂગનાથભાઈ પટે લ

રાવષ્ટ્રય

Short term course on
MOOC

22

ડો. કૌવશકકમાર
રૂગનાથભાઈ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

One week National
Online Faculty
Development Program
on ICT tools for effective
teaching learning

23

ડો. કૌવશકકમાર
રૂગનાથભાઈ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

24

ડો. કૌવશકકમાર
રૂગનાથભાઈ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

25

ડો. કૌવશકકમાર
રૂગનાથભાઈ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

ઝ
ઝ.1

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર

26

વહતેશ એન. જાગાણી

27

ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

28

ડૉ. અમીષા શાહ

રાષ્ટ્રીય

29

સતીષ પટે લ

રાષ્ટ્રીય

30

ડૉ. લોકે શ જૈન

પ્રાદે વશક

31

ડૉ. લોકે શ જૈન

રાષ્ટ્રીય

ઝ.2

કમ્પ્યટર શવજ્ઞાન શવિાર્

32

કમલેશકમાર સાળં કે

રાષ્ટ્રીય

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

Toshniwal Arts,
Commerce and Science
College, Sengaon Ta.
Sengaon , Dist.- Hingoli
Maharashtra
HRDC, Sardar Patel
University, Vallabh
Vidyanagar

રાષ્ટ્રીય

11-05-2020

13-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

09-03-2019

10-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

Swami Ramnanand
Teerth Marathwada
University, Nanded

રાષ્ટ્રીય

27-04-2020

02-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

HRDC, Pune and
Children University,
Gandhinagar

રાષ્ટ્રીય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Toshniwal Arts, Science
and Commerce College

રાષ્ટ્રીય

05-05-2020

10-05-2020

સત્ર અધ્યક્ષ

Toshniwal Arts, Science
and Commerce College

રાષ્ટ્રીય

11-05-2020

13-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

14-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

24-02-2020

29-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Tally Solutions

Online

19-05-2020

19-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

NCUI

રાષ્ટ્રીય

14-02-2020

16-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

SIRD, Ahmedabad

સ્થાવનક

08-01-2020

09-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Training ProgrammeNCCE of NCUI, New
Cooperative Management DElhi

રાષ્ટ્રીય

14-02-2020

16-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Ethical Hacking and
Cyber Security Training

રાષ્ટ્રીય

11-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Faculty Development
program on Curriculum
Development
Faculty Development
Program on An
Approach for Technical
Skill Enhancement
Online training program
on "Educational Video
Creation: E-content
Development

E Content Development
Short Term Course on
MOOCs , E-Content
Development and Open
Educational Resources
Interest Calculation on
Outgoing Bills
NCCE, New Delhi
Flagship Programmes
for Rural Development

યજીસી એચઆરડીસી,
ગજરાત યવનવસીટી,
અમદાવાદ
Human Resource
Development Centre,
Himachal Pradesh
University, Shimla
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પશરશિષ્ટ્-૩ : અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી

ક
ક.1
1
2
3
4

પશરસુંવાદ/અશિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/
કાયગક્રમના આયોજક
અધ્યાપકનું નામ
ઑપવર્ગ/તાલીમ કાયગક્રમનું
આુંતરરાષ્ટ્રીય
સુંસ્થાનું નામ
નામ
િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ર્જરાતી
સંજય મકવાણા
રાષ્ટ્રીય
हिांदी गज
ु राती अध्येता कोि केंद्रीय हिांदी सांस्र्ाि, आगरा
એસ એન ડી ટી મવહલા
સંજય મકવાણા
રાષ્ટ્રીય
રં ગસંપકસ
વવદ્યાપીઠ મંિઈ
Faculty Development
Department of
સંજય મકવાણા
પ્રાદે વશક
Programme
Educatione K C Gujarat
ગજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ
ધ્વવનલ પારેખ
પ્રાદે વશક
પાશ્ચાત્ય સાવહત્યમીમાંસા
અને અનસ્નાતક ગજરાતી
વવભાગ, વ.વવ.નગર

5

ધ્વવનલ પારેખ

પ્રાદે વશક

6

િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

7
8
ક.2
9
ખ
ખ.2

િળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રીય

સંજય મકવાણા
શિન્દી

રાષ્ટ્રીય

જ્યોવત ડી. લાંિા

રાષ્ટ્રીય

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત

10

વવક્રમવસંહ અમરાવત

રાષ્ટ્રીય

11

વવક્રમવસંહ અમરાવત

પ્રાદે વશક

12

ડો. ઝે નામાિીિી
અમમીયા કાદરી

13

ડૉ. મજા
ં લ ભીમડાદકર

ર્
ર્.1

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
ડૉ. સીતારામ પી.
પ્રાદે વશક
દે શમખ
ડૉ. સીતારામ પી.
પ્રાદે વશક
દે શમખ

14
15
16

ડૉ. વજજ્ઞેશકમાર જી.
પટે લ

17

ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક

પ્રાદે વશક
રાષ્ટ્રીય

નાટ્યલેખન વશવિર

કાયગક્રમનું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

વવશ્વવવદ્યાલય

12-02-2020

15-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

02-03-2020

03-03-2020

સંશોધન લેખની રજૂ આત

સ્થાવનક

16-12-2019

22-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

17-12-2019

17-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

24-01-2020

25-01-2020

સંશોધન લેખની રજૂ આત

રાષ્ટ્રીય

12-02-2020

15-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

કે ન્દ્રીય વહન્દી સંસ્થાન,આગરા

રાષ્ટ્રીય

08-03-2020

15-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

केंद्रीय िीांदी सांस्र्ाि आगरा

રાષ્ટ્રીય

08-03-2020

15-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

01-08-2019

01-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

10-06-2019

15-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

01-07-2019

07-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

24-02-2020

29-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

15-02-2020

16-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

27-06-2019

27-06-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

સ્થાવનક

27-06-2019

27-06-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

રાજય

04-12-2019

04-12-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

ONLINE

22-06-2020

28-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

જનજાગૃવત અવભયાન,
વડોદરા

વહન્દી-ગજરાતી અધ્યેતા કોશ કે ન્દ્રીય વહન્દી સંસ્થાન,આગરા
વહન્દી -ગજરાતી અધ્યેતા
કોશ
हिांदी गज
ु राती अध्येता कोि
"Redefining
Womanhood: Calling for
a Change"

GLS University

Short Term Course : 30, HRDC, Saurashtra
“Bharat and Bharatiyata” University, Rajkot
Knowledge Consortium
29th Research
of Gujarat, Department
Methodology Workshop of Education,
on Social Science
Government of Gujarat,
Ahmedabad
HRDC - IMACHAL
SHORT TERM COURSE PRADESH
UNIVERSITY-SHIMLA
27 મં ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર
ગજરાત સમાજશાસ્ત્ર અને
અવઘવેશન
સમાજમાનવશાસ્ત્ર વવભાગ
સંગોષ્ઠી - રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ
નીવત-2019
સંગોષ્ઠી- રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ
નીવત-2019
વશક્ષક ક્ષમતા વધસક
કાયસશાળા
कारक प्रकरण राष्ट्रीय
कायथिाला

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા ગૂ.
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
વશક્ષણ વવદ્યાશાખા, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ
આવદવાસી સંશોધન અને
તાલીમ કે ન્દ્ર, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ
सांस्कृत विभाग गरू
ु कुल
कााँगडी विस्िविद्यालय
िररद्िार
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કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખનું શિર્ગક

પવરત્રાણઃ દશસકની નાટ્યકળા

ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગોનં
નાટ્યરૂપાન્તર :એક
સ્વાધ્યાય

राष्ट्रीय शिक्ा िीनत 2019
समीक्ा एिां सझ
ु ाि
राष्ट्रीय शिक्ा िीनत 2019
समीक्ा एिां सझ
ु ाि
વવજ્ઞાનઃ ચંિક અને પ્રકાશની
સંકલ્પનાની પ્રાયોવગક સમજ

18

ડૉ. નીવતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રીય

Academic Integrety,
Research Ethics and
Preventation of
Plegiarism

19

ડૉ. નીવતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે વશક

નાટ્ય લેખન કાયસશાળા

20

લાલજીભાઈ પીતામ્િર
પટે લ

પ્રાદે વશક

વવદ્યાપીઠ અવભમખતા
વશવિર - િી.એડ્ . અને
એમ.એડ્ . કોસસના નવા
પ્રવેશાથીઓ

21

ડૉ ડાહ્યાભાઈ એમ પટે લ

પ્રાદે વશક

સંગોષ્ઠી

22

ડૉ ડાહ્યાભાઈ એમ પટે લ

23

ડૉ. છનાભાઈ એન.
ભીંસરા

પ્રાદે વશક

24

ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

25

ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

26

ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

રાષ્ટ્રીય

ઘ
ઘ.1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

27

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

પ્રાદે વશક

Gandhi -150

Department of Zoology
Gujarat University and
NASI Ahmedabad
Chapter

28

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

પ્રાદે વશક

સંગોવષ્ઠ : રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ
નીવત - 2019

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

29

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

રાષ્ટ્રીય

30

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

રાષ્ટ્રીય

31

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

રાષ્ટ્રીય

Gujarat University

રાષ્ટ્રીય

12-10-2019

12-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

જનજાગૃવત અવભયાન,
વડોદરા અને ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

રાજય

24-01-2020

25-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા (IASE)
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

સ્થાવનક

04-07-2019

06-07-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

27-12-2019

27-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

સ્થાવનક

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

12-10-2019

12-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

10-02-2020

16-02-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

03-05-2020

03-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

30-01-2020

30-01-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાવનક

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

29-07-2019

30-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

06-08-2019

06-08-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

વવશ્વવવદ્યાલય

19-12-2019

20-12-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

રાજભાષા વવભાગ, મ દે
સમાજસેવા સંકલ, ગૂજરાત
વવદ્યાપીઠ
સંગોષ્ઠી રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત- વશક્ષણ વવદ્યાશાખા, ગૂ.
2019
વવદ્યાપીઠ
Academic Integrity
Research Ethics and
Gujarat University
Prevention of Plagiarism
STC, Research Paper
HRDC, Gujarat
Writing
University, Ahmedabad
Enhancing Research
Dayalbagh Educational
Communication Skill
Institute, Agra

વવશ્વવવદ્યાલયમાં કાયસશાળા

ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા,
શાંવતપૂણસ સંઘષસ વનદાન અને
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અવહં સાત્મક સંવાદ માગસદશસન
અમદાવાદ
School of, Law, School
In Search of Peace:
of Languages, Gujarat
Remembering Hiroshima University and Faculty of
and Nagashaki
Gandhian Studies,
Gujarat Vidyapith
हिांदी भाषा विभाग, भाषा
हिांदी साहित्य में व्यक्त गााँधी सांकाय, गज
ू रात विद्यापीठ,
अिमदाबाद
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श्रीमद भगिदगीता और गाांधी

32

કવપલ દે શવાલ

પ્રાદે વશક

33

કવપલ દે શવાલ

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

પ્રાદે વશક

Centre of
Excellance,School of
Law & School of
In Search of Peace :
Language, Gujarat
Remembering Hirashima
University and Faculty of
and Nagasaki
Gandhian Studies,
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

06-08-2019

06-08-2019

ફક્ત ભાગીદારી

સંગોષ્ઠી : રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ
નીવત-૨૦૧૯

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

ગાંધી અધ્યયન વવદ્યાશાખા ,
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ ,
શાંવતપૂણસ સંઘષસ વનદાન અને
અમદાવાદ અને ગાંધી સ્મૃવત
અવહં સાત્મક સંવાદ માગસદશસન
અને દશસન સવમવત, નવી
વદલ્લી

વવશ્વવવદ્યાલય

29-07-2019

30-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

Workshop on Social
Faculty of Social Work
Norms for Social Change M.S. University

વવશ્વવવદ્યાલય

13-09-2019

14-09-2019

ફક્ત ભાગીદારી

International Conference
Raksha Shakti University
on Police Science

વવશ્વવવદ્યાલય

09-06-2019

09-07-2019

સત્ર અધ્યક્ષ

રાજભાષા કાયસશાલા

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

વવશ્વવવદ્યાલય

27-12-2019

27-12-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Swarnim Gujarat sports
University and ELMS
Sports foundation

Online Session

13-05-2020

16-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Govt.Raza P.G college
Rampur U.P India

Online international
webinar

31-05-2020

31-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Auro University Surat

Online international
webinar

05-06-2020

06-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Online National
Webinar

01-06-2020

06-06-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

12-03-2020

18-03-2020

ફક્ત ભાગીદારી

34

કવપલ દે શવાલ

ચ
ચ.2

વ્યવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
સમાજકાયગ શવિાર્

35

દાવમની શાહ

છ
છ.1

િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન

36

ડૉ. જગદીશચંદ્ર
સાવવલયા

આંતરરાષ્ટ્રીય

37

ડૉ. જગદીશચંદ્ર
સાવવલયા

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રીય

38

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી

રાષ્ટ્રીય

Physical literacy and
high performance sports

39

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી

આંતરરાષ્ટ્રીય

40

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી

Covid-19 Paradigm shift
in Teaching Learning &
Learner's Physical and
mental well Being

આંતરરાષ્ટ્રીય

Sport culture in India

41

ડૉ. વનમેશકમાર ડી.
ચૌધરી

જ
જ.1

શવજ્ઞાન અને પ્રાયોશજત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
બાયોર્ેસ સુંિોધન અને સક્ષ્મજીવાણ કે ન્ર

42

ડૉ.મયૂરકમાર ચંદ્રકાંત
શાહ

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

વશક્ષણ વવદ્યાશાખા ,
ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

Bombay Teacher's
Knowledge Generation in
Training College HSNC
Education during Covid
University Mumbai,
19 Pandemic Qualitative
Department of Education
Research
University of Mumbai

UGC-CAS Sponsored
National Workshop On
Therapeutics And
Material Characterization
[NWTMC-2020]

Department of Chemistry
Sardar Patel University,
Vallabh Vidyanagar,
Gujarat
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રાષ્ટ્રીય

Faculty Development
Programme: Curriculum
Development (Online)

UGC-Human Resource
Development
Centre(HRDC), Pune
and Children's
University, Gandhinagar

રાષ્ટ્રીય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

રાષ્ટ્રીય

faculty development
program

children's university
Gandhinagar and MHRD
FDP CENTER PUNE

Online

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Stat Modeller, Baroda.

રાષ્ટ્રીય

12-05-2020

16-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Stat Modeller, Baroda

Online Platform

22-05-2020

24-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Stat Modeller, Baroda

Online: Google meet

17-05-2020

17-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Department of
Education, Guarat
Vidyapith, Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

27-06-2019

27-06-2019

ફક્ત ભાગીદારી

IIT, New Delhi

રાષ્ટ્રીય

09-12-2019

09-12-2019

સંશોધન લેખની રજૂ આત

Indus University

રાષ્ટ્રીય

01-07-2019

03-07-2019

ફક્ત ભાગીદારી

43

ડૉ.મયૂરકમાર ચંદ્રકાંત
શાહ

44

શક્લ પ્રીવત

ઝ
ઝ.1

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર
5 Days Certification
Course on "Make Your
ડૉ. અમીષા શાહ
રાષ્ટ્રીય
Research Effective
through SPSS"
Three days Certification
ડૉ. અમીષા શાહ
રાષ્ટ્રીય
Course on Advanced
Excel
Building Interactive
ડૉ. અમીષા શાહ
રાષ્ટ્રીય
Dashboard

45

46
47
48

ડૉ. અમીષા શાહ

49

સતીષ પટે લ

ઝ.2

કમ્પ્યટર શવજ્ઞાન શવિાર્

50

કમલેશકમાર સાળં કે

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

Workshop on National
Education Policy-2019

રાષ્ટ્રીય

impactful intervention in
the adopted villages
through technology
intervention &
customization project
under the UBA

રાષ્ટ્રીય

Internet of Things
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Smart Class room

પશરશિષ્ટ્-૪ : અધ્યાપકો દ્વારા અશિમખતા વર્ગ અને ઓપવર્ગમાું િાર્ીદારી

અધ્યાપકનું નામ
ક
ક.1

શવર્ત

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/
આુંતરરાષ્ટ્રીય

િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ર્જરાતી

પશરસુંવાદ/અશિમખતાવર્ગ /
ઑપવર્ગ/તાલીમ કાયગક્રમનું
નામ

1

ડૉ. કનભાઈ વસાવા

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

Refresher Course in
Languages (Gujarati)

2

િળદે વ મોરી

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

REFRESHER COURSE
IN LANGUAGES

રાષ્ટ્રીય

Orientation program

ખ
ખ.1
3
ખ.2
4
5
ખ.3
6
7
ર્
ર્.1

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર
નશેમન િંદૂકવાલા

અવભમખતા વગસ

ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત
વવક્રમવસંહ
અમરાવત

અવભમખતા વગસ

ડૉ.મોતીભાઈ
ઓપવગસ
એચ.દે વં
સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર
Hasmukh
ઓપવગસ
Panchal
જીતેન્દ્ર ક. ઢે િરીયા

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

Online Faculty
Development
Programme on
Curriculum Development
Refresher course in
Social Science
REFRESHER COURSE
Faculty Development
Program

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાનું નામ

કાયગક્રમનું સ્થળ

HRDC Gujarat
રાજય
University, Ahmedabad
H.R.D.C,GUJARAT
UNIVERCITY,AHMEDAB રાષ્ટ્રીય
AD

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

04-11-2019

17-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

04-11-2019

17-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

UGC HRDC Gujarat
university

વવશ્વવવદ્યાલય

06-01-2020

26-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Children’s University,
Gandhinagar

રાજય

19-05-2020

26-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

UGC-HRDC Guj.Uni.
Ahmedabad

રાજય

09-10-2019

22-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

16-12-2019

28-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

રાજય

14-10-2019

20-10-2019

ફક્ત ભાગીદારી

University of Rajasthan,
Jaipur
Knowledge Consortium
of Gujarat

8

ડૉ.અશોક પરમાર

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

MASTERING THE ART
OF HANDLING POST
COVID CHALLENGES
FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

9

ડૉ. નીવતનકમાર
ઢાઢોદરા

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

Refresher Course in Econtent Development

UGC-HRDC, Gujarat
University

રાષ્ટ્રીય

02-12-2019

15-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

10

ડૉ. નીવતનકમાર
ઢાઢોદરા

પ્રાદે વશક

ONLINE SHORT TERM
COURSE ON
RESEARCH
METHODOLOGY

DEPARTMENT OF
EDUCATION,
SAURASHTRA
UNIVERSTIY, RAJKOT

રાજય

25-04-2020

02-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ઓપવગસ

Dr. M G R
EDUCATIONAL AND
ONLINE
RESEARCH INSTITUTE

19-05-2020

23-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી
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સુંિોધન લેખનું શિર્ગક

1st Internal Conference
on Yoga- The Key to
Health, Harmony &
Absolute Peace With
Spacial Reference to
Mahatma Gandhi

Department of YogaGujarat Vidyapith,
Ahmedabad, Gujarat,
India

11

લાલજીભાઈ
પીતામ્િર પટે લ

ઓપવગસ

આંતરરાષ્ટ્રીય

12

ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

E- Content Development HRDC Ahmedabad

13

ડૉ. વનલેશ કાપવડયા

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

E-Content Development

ઘ
ઘ.1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

14

ડો. હવરભાઇ મા.
પટે લ

વરફ્રેશર કોષસ

ઓપવગસ

પ્રાદે વશક

વવશ્વવવદ્યાલય

17-01-2020

19-01-2020

ફક્ત ભાગીદારી

વવશ્વવવદ્યાલય

02-12-2019

15-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

14-05-2020

20-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

Human Resource
Development Centre,
Gujarat University,
Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

18-11-2019

01-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

18-11-2019

01-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

UGC- Sponcered
Refresher Course in
Environmental Studies
(MD)

Human Resource
Development Centre
(HRDC), Gujarat
University, Ahmedabad

Human
Resource
Development
Centre
(HRDC),
Gujarat
University,
Ahmedabad

મલ્ય વશક્ષણ

યજીસી - એચઆરડીસી,
ગજરાત યનીવસીટી,
અમદાવાદ

વવશ્વવવદ્યાલય

04-11-2019

17-11-2019

ફક્ત ભાગીદારી

આંતરરાષ્ટ્રીય

Research methodology

Wilson collage, Mumbai
in association with
University of Mumbai

આતરરાષ્ટ્રીય

19-05-2020

25-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

ઓપવગસ

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

Environmental Studies
(MD)

HRDC, Gujarat
University, Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલય

18-11-2019

01-12-2019

ફક્ત ભાગીદારી

Dr. Lokesh Jain

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

FDP on New Paradigm
IITE, Gandhinagar
of Research in Education

રાષ્ટ્રીય

18-05-2020

19-05-2020

ફક્ત ભાગીદારી

20

Dr. Lokesh Jain

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

FDP on Experiential
Learning MethodologyGandhiji's Nai Talim

MAhatma Gandhi
National Council of Rural રાષ્ટ્રીય
Education

11-05-2020

15-05-2020

21

Dr. Lokesh Jain

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

FDP on Research
Methodology: Tools

S.S. S. M., Arts &
Commerce College,
Palghar

18-04-2020

25-09-2020

15

કવપલ દે શવાલ

ઓપવગસ

રાષ્ટ્રીય

ઝ
ઝ.1

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર

16

વહતેશ એન.
જાગાણી

ઓપવગસ

વવશ્વવવદ્યાલયમાં

17

સતીષ પટે લ

ઓપવગસ

18

ડૉ.રવીન્દ્ર પંચોળી

19
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PPT Presentation of
સંશોધન લેખની રજૂ આત Educational Thought of
Revindra Nath Tagore
ફક્ત ભાગીદારી

પશરશિષ્ટ્-૫ : અધ્યાપકો દ્વારા િાથ ધરવામાું આવેલ લઘ પ્રકલ્પ
અધ્યાપકનું નામ

Minor / Major

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) શસ્થશત:

ક િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ક.1 ર્જરાતી
1

સંજય મકવાણા

પ્રકલ્પનો શવર્ય

પ્રકલ્પનો સમયર્ાળો (વર્ગમાું ) કઈ તારીખથી મુંજૂર થયો છે સિાય આપેલ એજન્સીની શવર્ત

પ્રાપ્ત રાશિ

by Vidyapith

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

સંદરમ્ અને ઉમાશંકર જાશીની
કવવતામાં ગાંધીવવચાર

1

08-01-2019

ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ

by Vidyapith

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

આવદવાસી આવથસક વવકાસ દશસન

5

24-03-2015

Minor

સ્વીકૃ ત થયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

Inclusive Growth: gandhian
Perspective

આવદવાસી સંસોધન અને તાલીમ
કે ન્દ્ર ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ

2

12-07-2019

Gujarat Vidyapith

0

Minor

સ્વીકૃ ત થયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

વવલ્ફ મવમેન્ટ વિલ્ડીંગ ઈન કોન્્લીક્ટ
રીડન જમ્મ એન્ડ કાશ્મીર

1

15-06-2019

વવલ્ફ ઈન્ટરનેશનલ

3500 સીએચએફ

સ્વીકૃ ત થયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

પ્રવતસમાન જીવનશૈલીનં સ્વરૂપ અને
ગાંધીવચંતન

1

17-01-2019

50,000

0.5

04-11-2019

UBA, IIT New Delhi

1,00,000

2

01-08-2019

TRTI (Gujarat Government)

10,00,000

1

29-04-2019

Tribal Research and Training
Institute

10,00,000

ખ સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

50,000

ખ.1 ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર
2
3

પ્રા. હસમખભાઈ જી. દે સાઈ
ડૉ. નરેશ ચૌહાણ

ર્ શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
ર્.1 શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
4

પ્રા. દીપિા દે વડા

ઘ ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ઘ.1 ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ
5

ડૉ. હવરભાઇ મા. પટે લ

by Vidyapith

ઝ વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ઝ.1 ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર
6 સતીષ પટે લ
Minor
પૂણસ કરેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

Smart Class
TSP Project ( Departmental) •CoPrinciple Investigator
Evaluation study of state TSP
fund and central ministries TSP
project for period
2015/16,2016/17,2017/18 in
randomly selected villages in few
tribal majority districts of Gujarat

12,00,000

----

7

સતીષ પટે લ

Major

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

8

ડૉ.રવીન્દ્ર પંચોળી

Major

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

9

ડૉ.રવીન્દ્ર પંચોળી

Major

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

case study on women
empowerment and poverty
alleviation threw micro credit self
help group in tribal of Tapi district.

1

12-06-2019

Tribal Research and Training
Institute

10,65,000

by Vidyapith

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ટર ાઇિલ સિ પ્લાન વષસ 2015-16,
2016-17 અને 2017-18 ફં ડનં મૂલ્યાંકન

1

29-04-2019

10,00,000

1

29-04-2019

આવદવાસી સંશોધન અને તાલીમ
કે ન્દ્ર, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
આવદવાસી સંશોધન અને તાલીમ

10 ડૉ. અમીષા શાહ
11 ડૉ. રાજીવ પટે લ

Major

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ટર ાઇિલ સિ પ્લાન વષસ 2015-16,
2016-17 અને 2017-18 ફં ડનં મૂલ્યાંકન

12 ડૉ. રાજીવ પટે લ

Major

પ્રવતસમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

સૂક્ષ્મ વધરાણ (SHGs) દ્વારા મવહલા
સશવક્તકરણ

1

12-06-2019

સ્વીકૃ ત થયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

A Study on Women
Empowerment and Poverty
alleviation through Microcredit Self
Help Groups in Tribals of Tapi
District

2

12-06-2019

13 મયરી ફામસર

Major
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કે ન્દ્ર, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
આવદવાસી સંશોધન અને તાલીમ
કે ન્દ્ર, ગૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

10,00,000

Government of India

11,68,000

10,68,000

પશરશિષ્ટ્-૬ : અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ સુંિોધનલેખ

અધ્યાપકનું નામ
ક
ક.1

સુંિોધન લેખની શવર્ત

િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ર્જરાતી

1

સંજય મકવાણા

Peer Review Journals

2

ધ્વવનલ પારેખ

e-Journals

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રીય/
આુંતરરાષ્ટ્રીય

સુંિોધન લેખની
િાર્ા

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

સુંિોધનલેખનું શિર્ગક

વાંસનો અંકર' લઘનવલકથાની
વસ્તસંકલના
મધ રાયનં વવવશષ્ટ્ એકાંકી:
અશ્વત્થામા
દૂ સરા અધ્યાય': િે અજાણ્યા
પાત્રોનો તલસાટ
રઘવીર ચૌધરી કૃ ત 'સોમતીથસ ' :
ઇવતહાસ આધાવરત રાજકીય
નવલકથા
સાંપ્રત વહન્દી વફલ્મોમાં ભારતીય
સમાજનં વનરૂપણ

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકનું નામ

તારીખ/માસ/વર્ગ

ISSN/ISBN No.

સાવહત્યસેત

માચસ-એવપ્રલ-2020

2249-2372

સાવહત્યસેત

માચસ-એવપ્રલ ૨૦૨૦

૨૨૪૯-૨૩૭૨

સાવહત્યસેત

સપ્ટે મ્િર-ઓક્ટોિર
૨૦૧૯

૨૨૪૯-૨૩૭૨

સાવહત્યસેત

નવેમ્િર-ડીસેમ્િર ૨૦૧૯

૨૨૪૯-૨૩૭૨

સાવહત્યસેત

મે જૂ ન ૨૦૨૦

૨૨૪૯-૨૩૭૨

ફાિસસ ગજરાતી સભા ત્રૈમાવસક

3

ધ્વવનલ પારેખ

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

4

ધ્વવનલ પારેખ

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

5

ધ્વવનલ પારેખ

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

ધ્વવનલ પારેખ

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

સાંપ્રત ગજરાતી એકાંકીઓ

જાન્યઆરી-માચસ ૨૦૨૦

૦૫૫૯-૯૨૫૩

નવેમ્િર ૨૦૧૯

૨૨૪૯-૨૯૩૩
ISSN 2250-1517

6
7

ધ્વવનલ પારેખ

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

8

ડૉ. કનભાઈ વસાવા

Non-Peer Review
Journals

રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનં વવવશષ્ટ્ નાટક :
શબ્દસર
વચત્રાંગદા

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

આવદવાસીઓ અને કોરોના વાયરસ આવદલોક

મે-જૂ ન 2020

Non-Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

उत्तर आधनु िकता और अिि
ु ाद

छत्तीसगढ़ वििेक

जुलाई-शसतांबर, 2019

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

राष्ट्र िीणा

जल
ु ाई - शसतम्बर 2019

VEENA, INDORE, (M.P.)

JUNE- 2019

ररसचथ गरु
ु

जूि-2019

23-49-266ंांंांx

Reserch Guru

June 19

2349-266X

SAHITYASETU

July 2019

2249-2372

SAHITYASETU

September 2019

2249-2372

SAHITYASETU

November 2019

ISSN: 2249-2372

SAHITYASETU

March 2020

2249-2372

Sahityasetu

May 2020-

2249-2372

Sahitya Setu E-Journal

Jan-Feb 2020

ક.2

િીન્દી

9

પ્રા. રામ ગોપાલ વસંહ

10

ડો. જશવંતભાઈ ધળાભાઈ
પંડ્યા

11

ડૉ. શશીિાલા પંજાિી

Non-Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

e-Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

12

ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

ક.3

અુંગ્રજી
ે

13

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

14

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

15

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

16

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

17

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

18

ડૉ. અતલકમાર પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

19

ડૉ. વદવ્યેશકમાર ડી. ભટ્ટ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

ખ

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

हिांदी िाटकों में गााँधी विचार दिथि
GANDHI PAR KABIR KA
PRABHAV
डॉ.बाबासािेब आांबड
े कर और
बौध्धधमथ
Caste and Its Penetration: A
Study of Bama’s Karukku and
Sangati
Resisting Caste in Om Prakash
Valmiki’s Joothan
“Pannabhabhi” – A Sinequanon
Gujarati Short Story
Chinua Achebe’s “The
Madman” and “The Sacrificial
Egg”: A Postcolonial
Perspective
Hind Swaraj : An Anti
Extremist Text
Intertwining Myth and Politics:
Shashi Tharoor’s The Great
Indian Novel
Poetry of Meena Kandasamy:
Amplification of Centuries long
Subdued Voice:

Page 224

0972-9909
issn
ISSN NO.- 2230-9209

ISSN: 2249-2372

ખ.1

ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર

20

નશેમન િંદૂકવાલા

Peer Review Journals

21

નશેમન િંદૂકવાલા

e-Journals

22

ડૉ. નરેશ ચૌહાણ

ખ.2
23

ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત
ડૉ. જેનામાિીિી અમમીયા
કાદરી

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

આંતરરાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

Sustainable Development and
India: A Comparative Analysis
with other BRICS members
Walmart’s Acquisition of
Flipkart: Emerging Paradigm of
the Digital Era
Role of 'Krishi Vigyan Kendra'
as an Agent for Rural
Agricultural Transformation: A
Case Study of KVK, Valsad
Junagadh na Bauddh kalin
Sthapatyo
राजपत
ां ों का
ू और मग
ु लाः सांबध
आकलि दे िज इनतिासकारों की
दृजष्ट्ट में

24

વવક્રમવસંહ અમરાવત

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

25

ડૉ.કનૈયાલાલ નાયક

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

મહાત્મા ગાંધીનં અહીંસા દશસન

26

વિંદવાવસની જોષી

Non-Peer Review
Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

The Indological journey of
Gujarat Vidyapith

27

ડૉ. મોતીભાઈ એચ. દે વં

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

ગજરાતના વાવ સ્થાપત્યમાં
મવહલાઓનં યોગદાન

ખ.3

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

Sardar Patel University, Anand May 2020

DOI:
10.1177/2277977919881404

Sage publication

April 2020

UGC Center for advance
Studies

July -December-2019

RESEARCH GURU

june /2019

ISSN 2349-266X

प्रनतमाि

जुलाई-हदसम्बर 2019

ISSN : 2320-8201

Research Guru: Online
Journal of Multidisciplinary
Subjects (Peer Reviewed)
AIU, New Delhi / University
News
Research Guru: Online
Journal of Multidisciplinary
Subjects (Peer Reviewed)

28

હસમખ પંચાલ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

અસપૃશ્યતા વનવારણ અથે
ગાંધીજીના રચનાત્મક કાયસક્રમો

29

હસમખ પંચાલ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

વતસમાન ભારતમાં સામાવજક-આવથસક
Research Guru
વૃવદ્ધનં મખ્ય પ્રેરકિળ - ઉજાસ

30

હસમખ પંચાલ

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

સ્વચ્છતાના સકાની ગાંધી અને
વતસમાન ભારત
ભારતમાં પયાસવરણ સંરક્ષણ માટે
જનજાગૃવત અને ગાંધી વવચાર
ગાંધીજી અને મવહલા ઉન્નવત

0973-922x

Research Guru

Research Guru
knowledge Consortium of
Gujarat
સમાજકારણ

માચસ ૨૦૨૦
Vol. 57 No. 39 : 30
Sept. - 6 Oct. 2019

0004-3567

2349-266X
ISSN: 0566-2257

માચસ ૨૦૨૦

2349-266X

June 2019

2349-266X

December - 2019

2349-266X

March - 2020

2349-266X

April-May-2020

2279-0241

July -2019

2319-3522

Feb. 2020

ISSN-PRINT-2231-3613
ONLINE-2455-8729

31

હસમખ પંચાલ

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

32
ગ
ગ.1

હસમખ પંચાલ
Peer Review Journals
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

33

ડૉ. સીતારામ પી. દે શમખ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

34

ડૉ. સીતારામ પી. દે શમખ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

June 2019

2279-0799

35

ડૉ. વજજ્ઞેશકમાર જી. પટે લ

Non-Peer Review
Journals

SHREY JOURNAL OF
આવદવાસી તાલીમાથીઓનાં
MULTIDISCIPLINARY
સ્પધાસત્મક પરીક્ષા પ્રત્યેનાં મનોવલણો
RESEARCH

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

રાષ્ટ્રીય સંશોધન સંસ્થાન

અચલા

15 માચસ 2020

2249-5940

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

વહન્દી વવષયના પાઠ્યપસ્તકમાં
િવનયાદી વશક્ષણના તત્ત્વો

કે સી જી જરનલ ઓપ એજ્યકે શન

જલાઈ 2019

23200014

36

ડૉ. અશોક પરમાર

A Study of Academic
Achievement of Students
Studying in Std.-8 from
Gyankunj Project Schools and
Common Schools of Dang
District

Page 225

CHETANA International
Educational Journal

37

ડૉ. અશોક પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

38

ડૉ. અશોક પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

39

ડૉ. અશોક પરમાર

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

40

ડૉ.અશોક પરમાર

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

41

ડૉ. અશોક પરમાર

Peer Review Journals

આંતરરાવષ્ટ્રય

વહન્દી

42

ડૉ. અશોક પરમાર

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

વહન્દી

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

43

ડૉ.અશોક પરમાર

44

લાલજીભાઈ પીતામ્િર પટે લ

Non-Peer Review
Journals
Non-Peer Review
Journals

Construction and Effectiveness
of E-Content for Environmental
Education
व्यािसानयक विकास के कायथक्रमों के
सांदभथ में प्राध्यापकों के मत
पयाथिरण विषयक कसौटी का निमाथण
एिां िैधता निधाथरण
વશક્ષણમાં વાસ્તવવાદ
डडस्लेक्ीया सभािता मापदां ड

Construction and Validation of
Study Habits Scale for Teacher
Trainees
Awareness of Adolescence
among Post Basic School
Students
Study Habits of Teacher
Trainees
Gandhiji's view on Basic
Education and Why it is not
Succeeded?
રાષ્ટ્ીય વશક્ષણ નીવત પ્રારૂપ
૨૦૧૯માં પૂવસ િાળ સંભાળ નો
વવકાસ પ્રાવધાન અને સમસ્યાઓ
રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત-2019,
પ્રવતસમાન ઉચ્ચ વશક્ષણની
સંસ્થાઓની પનઃરચના

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

46

ડૉ. નીલેશ કાપવડયા

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

47

ડૉ. નીલેશ કાપવડયા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

48

ડૉ. નીલેશ કાપવડયા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

49

ડૉ. સોનલ પટે લ

Non-Peer Review
Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

50

પ્રો. દીપિા દે વડા

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

ઘ
ઘ.1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

51

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

52

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

53

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

Non-Peer Review
Journals
Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Peace by Peaceful Means:
Gandhi's Satyagraha and Its
Conflict Norms
Thinking Beyond the Self and
the Other
Gandhi on Jain Practices

54

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Gandhi's Philosophy of Action

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

56

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

Conference
Proceeding

પ્રાદે વશક

વહન્દી

57

ડો. હવરભાઇ મા. પટે લ

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

24555843

FEBRUARY 2020

24555843

FEBRUARY 2020

24555843

માચસ 2020

23200014

MAY 2020

23202882

MAY 2020

23200014

માચસ 2020

22495940

માચસ, 2020

ISSN 2249-5940

JETIR

June 2019

2359-5162

IJRSS

June 2019

2249-2496

Inquisitive Teacher

December 2019

2455-5827

KCG

April-May 2020

2279-0241

અચલા

15 MARCH 2020

22495940

અચલા

01/03/2019

ISSN 2249-5940

UNIVERSITY NEWS

30/09/2019

0566-2257

YOJANA

October 2019

0971-8400

SAMBODHI

January 2020
October-December
2019

2249-6661

ANNALS OF ART CULTURE
& HUMANITIES
ANNALS OF ART CULTURE
& HUMANITIES
કે સીજી જરનલ ઓફ એજ્યકે શન
INTERNATIONAL JOURNAL
OF CREATIVE RESEARCH
THOUGHTS
KCG JOURNAL OF
EDUCATION

સંગોષ્ઠી- રાષ્ટ્રીય વશક્ષણનીવત -2019 અચલા
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AUGUST 2019

प्रार्शमक विद्यालयों के आचायों की
डडस्लेक्ीया सभािता
રાષ્ટ્રીય નવી વશક્ષણ નીવતમાં વશક્ષક
અચલા
પ્રવશક્ષણ
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SRSD MEMORIAL SHIKSHA
SHODH SANSTHAN AGARA

આસામ રાજ્યના વવદ્યાથીઓમાં
ગાંધીવવચારની સભાનતા : એક
અધ્યયન
गााँधी की राष्ट्र को सिोत्तम दे ि :
सिोदय
એકવીસમી સદીમાં પયાસવરણ
સમસ્યાઓ અને ઉકે લ
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Patan
KCG- Portal of e- Journals,
Department of Higher
Education, Govt. of Gujarat

0037-7627

સપ્ટે મ્િર-2019

ISSN 2279-025x

January-2020

ISBN 978-81-943108-0-8

Feb.-March- 2020

ISSN 2279-0241

ચ
ચ.3

Conference
Proceeding
વ્યવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
પત્રકારત્વ અને સમૂિ પ્રત્યાયન
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ડૉ. અવશ્વનકમાર ચૌહાણ

Non-Peer Review
Journals
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ડૉ. વવનોદકમાર પાંડેય
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કવપલ દે શવાલ

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

ગાંધીજીની જીવન સાધના

શ્રી અને શ્રીમતી પી.કે .કોટાવાલા
આર્ટસસ કોલેજ ,પાટણ

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

દાંડીકૂ ચ દરવમયાન ગાંધીજીનો
સ્વચ્છતા-સંદેશ

યોજના' (ISSN-0971-8397)
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ગજરાતી
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ડો. પ્રયતકર કે . કાનવડયા

Conference
Proceeding

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે
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Proceeding
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ે
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Conference
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ે
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િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
િાશરરીક શિક્ષણ અને રમતર્મત શવજ્ઞાન
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આંતરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

ગજરાતમાં દહેજની સમસ્યા
Regional language
Newspapers and Regional
Development

Ayudh

2020

ગાંધી-દોઢસો' વવશેષાંક,
સળં ગ અંક : ૮૨૬,
ઓક્ટોિર, ૨૦૧૯, પૃષ્ઠ :
૪૬-૪૮
ઓક્ટોિર ૨૦૧૯

978-81--943108-0-8

ISSN-0971-8397
ISSN 2321: 2160

Communication To Day

vol-23 no-4 OctoberDecember 2019

ISSN O975-217X

Speaking in the favour of
Marginal:Gandhi, Society and
Dis/ability Communication

University News

Vol-57 N0. 39
September 30October 6, 2019

ISSN 0566-2257

Use of Electronic Resources in
Gujarat Vidyapith by Faculty
Members : A Study
Usage of E journals by
Research scholar of Gujarat
Vidyapith : A Study
Use of electronic resources in
gujarat vidyapith by faculty
members : a study

University Library , Navsari
Agricultural University ,
Navsari(Gujarat)
University Library , Navsari
Agricultural University ,
Navsari(Gujarat)
University Library , Navsari
Agricultural University ,
Navsari ( gujarat)

25/09/2020

9789389569001
2019

9789385569001

25/09/2019

9789389569001

Research Zone India

JUNE 2019

ISSN No. 2319-8168

Shikshan Sanshodhan

MAY-JUN-2020

ISSN : 2581-6241

અંગ્રજી
ે

“A comparative study of body
composition between Gandhian
Research Analysis and
system based school students
Evaluation
and non - Gandhian system
based school students.”,

may - June 2019

09753486

અંગ્રજી
ે

A comparative study of Cardiorespiratory endurance between
Research Analysis &
Gandhian system based school
Evaluation
students and non - Gandhian
system based school students”,

May - June 2019

0975-3486

અંગ્રજી
ે

“Study Of Effects Of World
Yoga Day Recommended
Training Program On selected
Psychological Variables Of
School Boys

May - June 2019

0975-3486

યોગાસન અને સંઘવ્યાયામની
તાલીમ દ્વારા ગવતસમેળ પર થતી
અસરોનો અભ્યાસ
હેન્ડિોલ કૌશલ્યો ચવક્રય તાવલમ
દ્વારા પેટના સ્નાયિળ પર થતી
અસરોનો અભ્યાસ
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Research Analysis &
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Conference
Proceeding

76

ડૉ. વનમેશકમાર ડી. ચૌધરી

ઝ
ઝ.1

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર

77

વહતેશ એન. જાગાણી

78

“Study of Effects of World Yoga
Day Recommended Training
Research Analysis &
Program on Selected Body
Evaluation
Composition of School Boys”
હેન્ડિોલ કૌશલ્યો ચવક્રય તાવલમ
દ્વારા પેટના સ્નાયિળ પર થતી
અસરોનો અભ્યાસ
EFFECT OF FLOOR
AEROBIC EXERCISES AND
AEROBIC EXERCISE
TRAINING ON PHYSICAL
FITNESS AND
PHYSIOLOGICAL VARIABLES
OF SCHOOL LEVEL
STUDENT
UNIVERSITY NEWS &
ASSOCIATION ON INDIAN
UNIVERSITIES
PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS TEACHING ON
GANDHI'S ETHIC
EFFECT OF FLOOR
AEROBIC EXERCISE AND
AEROBIC EXERCISE ON
PHYSICAL FITNESS
VARIABLES ON SCHOOL
BOYS

May- June 2019

0975-3486

Shikshan Sanshodhan

MAY-JUN-2020

ISSN : 2581-6241

International Journal of
Movement Education and
Social Science, Lakshmibai
National Institute of Physical
Education, Gwalior (M.P.)
INDIA

1 (March 2020)
Volume 9, Issue 1

ASSOCIATION ON INDIAN
UNIVERSITIES

SEPTEMBER 30 OCTOBER- 06 2019

0566-2257

UNIVERSITY NEWS
ASSOCIATION OF INDIAN

SEPTEMBER 30
OCTOBER 06, 2019

05662257

NATIONAL SEMINAR ON
ANTI DOPING PHYSICAL
EDUCATION SPORTS
INJURIES AND
ORTHOPEDIC
TREATMENTS IN SPORTS

JULY 13-14, 2019

ISSN: 2278-0793 (Print) & 23212279 (Online)
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Suggestive Measures to
Empower the ‘Heirs of
Handicrafts’

Voice of Research- An
International Refereed Journal Dec. 2019
for Change and Development

2277-7733
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Transitional Trend in Handicraft Voice of Research- An
Practices & its Impact on the
International Refereed Journal June 2019
Income of Artisans
for Change and Development

2277-7733
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Research Guru-Online Journal
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of Multidisciplinary Subjects
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Research Guru, online Journal
June 2019
of Multidisciplinary Subjects

ISSN: 2349-266X

ભારતમાં ગ્રામીણ વીજળીકરણ :
સાવસવત્રક વીજળીના જોડાણ દ્વારા
રીસચસ ગરુ
સાવસવત્રક ઉજાસ
ભારતમાં ગ્રામીણ પેયજળ
રીસચસ ગરુ
ભારતમાં ગ્રામીણ રસ્તાઓનં જોડાણ
: વસ્થવત, અસરો, સમસ્યાઓ અને
રીસચસ ગરુ
ઉકે લો

Promotion Measures on Rural
Handicraft Artisans
धगर सोमिार् जजल्लािा शसद्दी
समद
ु ायिी स्रीओिी जस्र्नत
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UGC News - Special Issue on
Educational Thoughts of
Mahatma Gandhi to
A Warm Welcome to
Commemorate 150th Birth
Appropriate Rural Technologies Annivaersary of Mahatma
Gandhi and Centenary year
celebrations of Gujarat
Vidyapith
3.PROPOSED ICT BASED
Journal of Emerging
ERP MODULES FOR MILK
Technologies and Innovative
COOPERATIVES
Research (JETIR)
4.Sustainable Rural Business
Journal of Emerging
Model A Case study of
Technologies and Innovative
Pabiben.com
Research (JETIR)
ભારતમાં મવહલા સશવક્તકરણ: એક
SORATH:E -Journal
વવશ્લેષણ
Inclusive Economic Growth and
Sustainable Rural
VEDANG
Development in Tribal area of
Gujarat
भारतीय ग्रामीण पररिेि में विकास
Towards Excellence, ASCके पररप्रेक्ष्य में ऋण के अर्थिास्र की HRDC Gujarat University,
समझाः समीक्ात्मक अिलोकि
Ahmedabad
स्िच्छता की मािशसक क्राांनत में
Towards Excellence, ASC
मिात्मा गाांधीजी के आचार-विचाराः
HRDC, Gujarat University,
ितथमाि प्रेरक पिल िेतु आधार
Ahmedabad
स्तम्भ

2349-5162

March 2020

2349-5162

April 2020

2457-0109

December 2019

0974-035

मई 2020

0974-035

July,2019

0974-035

Towards Excellence, ASCHRDC, Gujarat University,
Ahmedabad

July,2019

0974-035X
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આપણે સૌ પાણી વગર મરવાનં
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Economic Security &
Sustainability: An analysis of
Gandhian Thoughts and basic
principles of Jainism
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जैि दिथि में अपररग्रि अिधारणा का Journal of Humanity, KCG
धचांति एिां गाांधीजी के आचार-विचार Portal
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March 2020

ISSN 0975-7961
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િનાસકાંઠા વજલ્લાના સરહદી
વવસ્તારમાં 1971નાં શરણાવથસઓની
જીવાદોરીઃ નમસદા કે નાલ

0566-2257

November, 2019

સહકારી અને ખાનગી સંગઠનના
Towards Excellence, ASCસંદભે વ્યવસાયની સામાવજક
HRDC, Gujarat University,
જવાિદારી (સી.એસ.આર.)ની
Ahmedabad
અસરકારકતાનો તલનાત્મક અભ્યાસ

નમસદા કે નાલ થકી િનાસકાંઠાના
ભાભર તાલકામાં િાળકો અને
સામાવજક જીવન પર જોવા મળતી
અસરોઃ એક અભ્યાસ
નમસદા કે નાલ િનાસકાંઠાની
જીવાદોરી

October 06, 2019

KCG Journal of Social Science April-May-2019

2279-0241

December-Jain-2020

2279-0233

KCG journal of Social Science

October-November,
2019

2279-0241

Research Guru

December,2019

2349-266X

Research Guru

December,2019

2349-266X
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104

ડૉ. રાજીવ પટે લ

105

સહકારી અને ખાનગી સંગઠનના
સંદભે વ્વસાયની સામાવજક
KCG journal of multidiciplinary February-March,2020
જવાિદારી (સીએસ.આર.)ની
અસરકારકતાનો તલનાત્મક અભ્યાસ
આપણે સૌ એ પાણી વગર મરવાનં
નક્કી કરી લીધ છે ....
Gandhian Visionary Economic
Thoughts...........

2279-0268

KCG journal of Multidiciplinary February-March,2020

2279-0268

Mukt Shabd Care list Journal

MArch, 2020

2347-3150

Rural Development and
Cooperative Perspective
Corporate Social Responsibility Review

October-2019 to
March, 2020

0302-7767

વહન્દી

स्ियां सिायता समि
ू एिां ग्रामीण
महिला सिजक्तकरण( स्र्ायी
समाधाि की हदिा में प्रासांधगक
सिाकाररता एिां गाांधी दिथि

Cooperative Perspective
Review

October2019 to
MArch2020

0302-7767

આંતરરાવષ્ટ્રય

અંગ્રજી
ે

Suggestive Measures to
Empower the ‘Heirs of
Handicrafts’

Voice of Research- An
International Refereed Journal December 2019
for Change and Development

2277-7733

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Transitional Trend in Handicraft Voice of Research- An
Practices & its Impact on the
International Refereed Journal June 2019
Income of Artisans
for Change and Development

ડૉ. રાજીવ પટે લ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

106

ડૉ. રાજીવ પટે લ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

107

ડૉ. રાજીવ પટે લ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

108

ડૉ. મયરી ફામસર

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

Impact of Handicraft Promotion
Measures on Rural Handicraft
Artisans
Cage culture a success story of
a fish farmer of Anand district
in Gujarat State
ગજરાત રાજ્યમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ
પ્રવૃવત્ત થકી ગ્રામ-વવકાસ
Gramin Bajarni Badlati
Vaparashni Tarah
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2277-7733

Research Guru-Online Journal
June 2019
of Multidisciplinary Subjects

2349-266X

Research Guru

March 2020

2349-266X

Research Guru

March 2020

2349-266X

Arthsanklan

June 48.5 (2015):
149-153

ISSN 0976-2086

પશરશિષ્ટ્-૭ : અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પસ્તક
અધ્યાપકનં નામ
ક

પ્રાદે વશક/રાષ્ટ્રીય/
આંતરરાષ્ટ્રીય

સંશોધન લેખની
ભાષા

પસ્તકનં વશષસક

ર્જરાતી

1
ક.2

સંજય મકવાણા
हिન્દી

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

ડો. જશવંતભાઈ ધળાભાઈ પંડ્યા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

તારીખ/માસ/વષસ

ISBN No.

केंद्रीय हिांदी सांस्र्ाि, आगरा

2019

978-93-88039-11-6

बबगल
ु प्रकािि कािपरु

2019

ISBN-

राज भाषा की विकास यारा

आकाि पजललिसथगाजजयाबाद

2019

978 -81-89482-68-8

अिि
ु ाद की समस्याये

साहित्य सांस्र्ाि गाखझयाबाद

2019

978-81-89495-72-5

સાવહત્ય મીમાંસા

નવભારત પ્રકાશન વદલ્લી
સાવહત્ય સંસ્થાન ,
ગાવજયાિાદ

પ્રથમ સંસ્કરણ- 2020

978-93-82119-94-4

પ્રથમ સંસ્કરણ-2020

978-81-943504-9-1

हिांदी-सौराष्ट्री अध्येता कोि

3

ડો. જશવંતભાઈ ધળાભાઈ પંડ્યા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

4

ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

5

ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

धगररराज ककिोर के िाटकों
का विचार बोध
राजभाषा एिां प्रयोजि मल
ू क
हिांदी
विज्ञापि की भाषा और
अिि
ु ाद
સાવહત્ય મીમાંસા

6

ડૉ. ગેલજી ભાવટયા

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

સાવહત્ય કી અંતશ્ચેતના

ખ

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

ખ.3

પ્રકાશન સંસ્થા/સામવયકનં
નામ

િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા

ક.1

2

પસ્તકમાં પ્રકરણ / સંપાદક
પસ્તકમાં અઘ્યાયો હોય તો
પસ્તકનં નામ

धगररराज ककिोर व्यजक्तत्ि
और कृनतत्ि

સાવહત્ય કી અંતશ્ચેતના

સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનવિાસ્ત્ર

7

હસમખ પંચાલ

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

સમાજ અને સમાજકાયસ

4

ગાવવંદગરૂ પ્રકાશન, ગોધરા

2020

8

હસમખ પંચાલ

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

પસ્તક - સમહ માધ્યમો

4

ગાવવંદગરૂ પ્રકાશન, ગોધરા,
ગજરાત.

ISBN - 978-93-86881-908

2020

978-93-86881-90-8

ઘ

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Gandhian Humanism
and Theory pf Social
Harmony

Harsh Book Agency,
Ahmedabad

2019

978-81-933755-7-0

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

વ્યાવસાવયક સમાજકાયસના
આધારસ્તંભો -આવૃવત્ત ચોથી

વ્યાવસાવયક અવભવૃવત્ત
પ્રકાશન

જલાઇ 2019

ISBN 978-93-5104-355-3

િક સ્ટાર પવબ્લશસસ એન્ડ
વડસ્ટર ીબ્યટસસ

2019

9789388033787

ડો.પ્રયતકર કાનવડયા

2019

9789388033329

ઘ.1

ર્ાુંધીદિગન અભ્યાસ

9

પ્રેમ આનંદ વમશ્રા

ચ

વ્યવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા

ચ.2

સમાજકાયગ શવિાર્

10

પ્રો. આનંદી પટે લ

ચ.4

ગ્રુંથાલય અને માશિતી શવજ્ઞાન

11

ડો. પ્રયતકર કે . કાનવડયા

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

નવા સમાજ નો રણકાર

12

ડો. પ્રયતકર કે . કાનવડયા

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

કૈ ાશલ્ય સફળતાનો
પ્રેરણાસ્ત્રોત
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પશરશિષ્ટ્-૮ : અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ સુંપાશદત - પસ્તક
અધ્યાપકનં નામ
ખ
ખ.2

પ્રાદે વશક/રાષ્ટ્રીય/
આંતરરાષ્ટ્રીય

સંશોધન લેખની ભાષા

રાષ્ટ્રીય

ગજરાતી

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

પસ્તકમાં પ્રકરણ / સંપાદક
પસ્તકમાં અઘ્યાયો હોય તો
પસ્તકનં નામ

પસ્તકનં વશષસક

પ્રકાશન સંસ્થા/સામવયકનં
નામ

તારીખ/માસ/વષસ

ISBN No.

Mahatma Gandhi: Life,
Works & Philosophy

shri &smt. P.K.Kotawala
Arts College,Patan

જાન્યઆરી ૨૦૨૦

978-81-943108-0-8

ગજરાતમાં નારીચેતના અને
સામાવજક પવરવતસનની
ચળવળો

મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન ,
અમદાવાદ

2019

ISBN: ૯૭૮-૮૧-૯૨૯૬૮૩-૧૫

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત

1

ડૉ. રાજેન્દ્ર આર.જોષી

2

વિંદવાવસની જોષી

ગાંધીજીની ભારતની
પદયાત્રાઓ: ઐવતહાવસક
સંદભસમાં
ગજરાતની સમાજ સધારણા
ચળવળમાં મવહલા કાયસકરોનં
પ્રદાન
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પશરશિષ્ટ્-૯ : અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પસ્તકમાું પ્રકરણ
અધ્યાપકનં નામ
ક
ક.1

પ્રાદે વશક/રાષ્ટ્રીય/
આંતરરાષ્ટ્રીય

સંશોધન લેખની ભાષા

િાર્ાઓ અને સાશિત્ય શવજ્ઞાનિાખા
ર્જરાતી

પસ્તકમાં પ્રકરણ / સંપાદક
સંશોધનલેખ/પસ્તકનં વશષસક પસ્તકમાં અઘ્યાયો હોય તો
પસ્તકનં નામ

પ્રકાશન સંસ્થા/સામવયકનં
નામ

તારીખ/માસ/વષસ

ISSN/ISBN No.

ગૂજસર ગ્રંથરત્ન કાયાસલય
અમદાવાદ

ફે બ્રઆરી 2020

978-93-5162-679-4

1

સંજય મકવાણા

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

સંદરમ્ નં સજસનવવશ્વ

અધીત િેતાલીસ

2

ધ્વવનલ પારેખ

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

નવલકથા' અને 'કપોલકવલ્પત'

વશરીષ પંચાલ અધ્યયન ગ્રંથ પાશ્વસ પ્રકાશન, અમદાવાદ
સં. શરીફા વીજળીવાળા

જાન્યઆરી ૨૦૨૦

9789351087182

3

ધ્વવનલ પારેખ

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

પત્રો અને જીવનચયાસ

વશરીષ પંચાલ અધ્યયનગ્રંથ સં. શરીફા વીજળીવાળા

પાશ્વસ પ્રકાશન, અમદાવાદ

જાન્યઆરી ૨૦૨૦

9789351087182

4

ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

૧. ગાંધીજી અને મવહલા
સશવક્તકરણ ૨.મહાત્માએ
સ્થાપેલી સંસ્થાઓ

૧. મહાત્મા મારી નજરે
૨.સાધના

૧. વડવાઈન પવબ્લકે શન ૨.
સાધના

૧. ૨૦૧૯ ૨.ઓક્ટોિર ૨૦૧૯

૧. ૯૭૮૯૩૮૭૯૦૮૮૦

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

March 2020

978-93-89824-11-7

02/2020

978-93-89456-08-0

Authorspress, New Delhi

2020

978-93-89824-11-7

स्िराज प्रकािि, िई हदल्ली

2019

ISBN:978-93-88891-07-3

ડૉ.િાિાસાહેિ આંિડ
ે કર
ઓપન યવનવવસસટી,
અમદાવાદ

2019

ISBN – 978-93-89909-036

ડૉ.િાિાસાહેિ આંિડ
ે કર
ઓપન યવનવવસસટી,
અમદાવાદ

2019

ISBN – 978-93-89909-036

MARCH 2020

9788193887929

ખ
ખ.1
5

સામાજીક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અથગિાસ્ત્ર
નશેમન િંદૂકવાલા

6

કૈ લાસ ભોયે

7

ડૉ. નરેશ ચૌહાણ

ખ.2
8

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

રાષ્ટ્રીય

વહન્દી

ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃ શત
વવક્રમવસંહ અમરાવત

9

વવક્રમવસંહ અમરાવત

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

10

વવક્રમવસંહ અમરાવત

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

ર્
ર્.1

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)

11

ડૉ. અશોક પરમાર

રાષ્ટ્રીય

અંગ્રજી
ે

Human development
Indicators and India

Take Off or Crash
Landing
ભારતીય અથસતત્ર
ં ની સમસ્યા ભારતીય અથસતત્ર
ં ની સમસ્યાજનસંખ્ યા, ગરીિી અને
િેરોજગારી
િેરોજગારી
Take off or Crash
Reservation Policy for
Landing Assessing the
Socially Weaker
challengies before indian
Sections: An Analysis
economy
साझी सांस्कृनत और विविधता जितन्र के पक् में साझी
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પત્રકારત્વ અને સમૂિ પ્રત્યાયન
પત્રકારત્વ અને સમૂહ પત્યાયન
પત્રકારત્વ અને સમૂહ પત્યાયન

પવરસંવાદ
પવરસંવાદ

વવશ્વવવદ્યાલય
વવશ્વવવદ્યાલય

08-08-2020
02-01-2020

09-08-2020
03-01-2020

21

ગાંધીદશસન

22
23
24
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િાળ વતસનમાં િાલગૃહના
કાયસકરોની ભૂવમકા
િાળ વતસનમાં િાલગૃહના
કાયસકરોની ભૂવમકા
અમદાવાદ વજલ્લાના 18
િાલગૃહોના કમસચારીઓની
જીવંકૌશલ્ય અંગે તાલીમ
અમદાવાદ વજલ્લાના 18
િાલગૃહોના કમસચારીઓની જીવન
કૌશલ્ય અંગે તાલીમ

અમદાવાદ વજલ્લાના સરકારી
િાલગૃહમાં રહેતી વકશોરીઓના
તરુણાવસ્થાના પ્રશ્નો અંગે તાલીમ
અમદાવાદ વજલ્લાના સરકારી
િાલગૃહમાં રહેતી વકશોરીઓની
જીવંકૌશલ્ય અંગે તાલીમ
િાળકોના અવધકાર અને વતસમાન
સામયના પ્રશ્નો -સમાજકાયસના
વવદ્યાથીઓ માટે પવરસંવાદ
િાળમજૂ રી અંગે પોસ્ટર િનાવવા
અંગે કાયસશાળા
િાળમજૂ રી અંગે જાગૃવત્ત માટે શેરી
નાટકોની તાલીમ
Writing for film Media
Writing for Mass Media

125
100

50
45
50
27

16
15

80
25
32
60
60

40

પત્રકારત્વ અને સમૂહ પત્યાયન

પવરસંવાદ

ચ.4
41
ઝ
ઝ.1

ગ્રુંથાલય અને માશિતી શવજ્ઞાન
ગ્રંથાલય
વ્યાખ્યાનમાળા
વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યોશર્કી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્ર

42

ગ્રામવ્યવસ્થાપન કે ન્દ્ર

Webinar

પ્રાદે વશક

25-02-2020

26-02-2020

Role of Media in Heritage
Management 'વવરાસત
વ્યવસ્થાપન અને સમૂહ માધ્યમોની
ભૂવમકા'

216

વવશ્વવવદ્યાલય

19-02-2020

21-02-2020

ગાંઘી સમાજ અને ગ્રંથાલય

13

રાષ્ટ્રીય

30-05-2020

30-05-2020

ROLE OF COOPERATIVES
TO UPLIFT THE VILLAGE
INDUSTRY

123
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ૂજરાત િવ ાપીઠ

િવ ાથ ઓનો

યે નો

િતભાવ

િવ ા પી ઠ માં ત મે ક ઈ અ પે ા થી આ યા હ તા ?
285

300
250

194
200
150
100
66
50
13
0
ગાંધીિવચાર

યે ું

સરળ

આકષણ

વનશૈલી અને

સરળતાથી

વેશ

નોકર% માટ( ઉ*ચિશ+ણ

ચા ર યઘડતર

આ અ પે ા ક" ટ લી સં તો ષા ઈ છે
01%
%
2%

8 ૂર( 8 ૂર% : 72%
25%

અડધી : 25%
સંતોષાઈ નથી : 2%
િનરાશા જAમી છે : 1%
72%

જવાબ નથી આપવો : 0%

િવ ા પી ઠ માં આ વ તા પ હ" લા ત મ ને સં %થા & ગે ( ંુ
મા *હ તી પ + ક મ ,- ંુ હ . ંુ ?
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

383

68

હા સં-થાની મા હતી
અને તેની
આચારસં હતા

હા, અ/યાસ0મ

23

18

36

હા તાલીમ અને

હા પરામશ અને

ના

માટ( નીલાયકાત, ફ% નાણાક%ય મદદની
અને ર%ફંડ માળ2ું

ા4યતા

-વા-6ય સેવાઓ
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ત મા ર2 િવ ષ ય પ સં દ ગી નો િન ણ5 ય શે ના પ ર આ ધા *ર ત હ તો
250

214

200

172

150
107
100
50

18

0
FGચ અને H ૂતકાળમાં
િવષયમાં આવેલ Iુણાંક

ભાવ –માતાિપતાનો /

વેશ

ઉ*ચ અ/યાસ 8 ૂણ કયા

િમLોનો / િશ+કો અને મેળવવો અને સરળતાથી પછ% નોકર% મેળવવા માટ(
િવભાગની

િવ ષ ય ની િશ
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

સરળતાથી

િતMઠા

અ Pુ ૂળતા

ઉOીણ

ણ પ 8 િત ક ઈ ર2 તે ઉ પ યો ગી હ તી ?
186

167

158
128

વગકાય દરQયાન Rાન

વલણઘડતર અને

સV ૂહભાવના િનમાણ

-વતંL અ/યાસ કૌશXયો

સંપા દત થSું

સમજશTUત વધારનાર

કરવા

િવકસાવવા

અ:યાસ;મમાં

ે+કાય5/ ાયો=ગક કાય5/ %>ુ*ડયો( ંુ સૈ8ાંિતક વગAનીસાથે
સમBવય થ- ંુ હ.?ંુ

6%1%

હા - 93%
ના - 6%
જવાબ નથી આપવો - 1%

93%
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ાયો=ગકશાળા / %>ુ*ડયો D ૂરતા

માણમાં સાધનસEજ હતા અને યોFય

ર2તે તેની દ" ખર" ખ/કાળH લેવાતી હતી?

1%
6% 2%
હા,8 ૂણતઃ : 76%

15%

હા, ^શતઃ
8 ૂરતા

: 15%

માણમાં

ા4ય ન હતા : 6%

8 ૂરતી દ( ખર( ખ હ(ઠળ ન હતા : 2%
જવાબ નથી આપવો : 1%

76%

Mંથાલય અને Mંથાલય સેવા &ગે તમારો મત જણાવો.

0%
1%
2%
19%

સારા : 78%
મbયમ : 19%
અ8 ૂરતી : 2%
નબળ% : 1%
જવાબ નથી આપવો : 0%

78%

તમે ‘િવ ાપીઠ’ સામિયક વાંચો છો? આ સામિયક &ગે તમારો અ=ભ ાય
જણાવો.

1%
5% 2%

ઘ`ુ ં ઉપયોગી : 64%
મbયમ : 28%

28%

થોdુ ં ઉપયોગી : 5%

64%

Gબનઉપયોગી : 1%
જવાબ નથી આપવો : 2%

240

તમારા અ:યાસમાં ક"BNિનવાસનો સમાવેશ થતો હતો?

1%
1%

4%2%

હા, અ યંત

-eુત : 65 %

હા, મbયમ

-eુત : 27%

હા, અ -eુત : 1%

27%

હા, અ -eુત; પણ રસ દ : 1%

65%

ના : 4%
જવાબ નથી આપવો : 2.1%

ુ ાકાત લેતા હતા અને
ક"BNિનવાસ દરOયાન િવભાગીય િશ કો તમાર2 Pલ
તમને અ=ભ ાય આપતા હતા ?

4% 4%

Vુલાકાત લેતા અને અGભ ાય
આપતા હતા : 77%
Vુલાકાત લેતા અને અGભ ાય

12%
3%

આપતા ન હતા : 3%
Vુલાકાત લેતા નથી અને
અGભ ાય આપતા હતા : 12%
Vુલાકાત લેતા નથી અને

77%

અGભ ાય આપતા ન હતા : 4%
જવાબ નથી આપવો : 4%

Q Rત*રક P ૂSયાંકન યવ%થા અT%ત વમાં છે , તે

1%

0%

22%
યોhય છે : 74%
અયોhય છે : 3%

3%

થોડા પ રવતનની જF રયાત છે : 22%
ઘરV ૂળથી પ રવતનની જFર છે : 1%

74%

જવાબ નથી આપવો : 0%
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ુ બ Rત*રક P ૂSયાંકન ક"ટલા ટકા હોW ંુ જોઈએ?
તમારા અ=ભ ાય Pજ

5%1%
34%

૧૦૦ ટકા : 34%
૬૦ ટકા : 23%

37%

૪૦ ટકા : 37%
૨૦ ટકા : 5%
જવાબ નથી આપવો : 1%

23%

બીH સં%થાના િવ ાથ ઓને Yયાર" તમે મળો છો યાર" તમે Zું અ(ુભવો
છો?

1%
17%

14%
તેમના કરતા ઉતરતા / લnુતા : 14%
તેમના કરતા ચ ડયાતા / IુFતા : 47%
તેમને સમાન / સમાનતા : 21%

21%

કહ% શકતા નથી : 17%
જવાબ નથી આપવો : 1%

47%

તમે સમM સં%થામાં િવ ાથ - િશ ક સંબધ
ં ની P ૂલવણી ક"વી ર2તે કરો
છો ?

1%
1%
14%
ઘણો સારો : 52%
સારો : 32%

52%
32%

સંતોષકારક : 14%
અસંતોષકારક : 1%
જવાબ નથી આપવો : 1%

242

તમે સં%થાના મ\ય%થ કાયા5લય ક"ટ] ંુ મદદ^પ થ- ુ ?

1%
3%
1%
ઘ`ુ ં મદદFપ : 63%

32%

તટ-થ : 32%
GબનમદદFપ : 1%

63%

અડચણFપ / િવલંGબત કાય : 3%
જવાબ નથી આપવો : 1%

તમારા પ*રસરના વહ2વટ2/વહ2વટ2 કાય5કર કાયા5 લય &ગે શો અ=ભ ાય
છે ?

1%
3%
1%
ઘ`ુ ં મદદFપ : 64%

31%

તટ-થ : 31%
GબનમદદFપ : 1%

64%

અડચણFપ / િવલંGબત કાય : 3%
જવાબ નથી આપવો : 1%

તમે છા+ાલય _ુિવધાથી સં. ુ`ટ છો ?

0%
30%

હા : 66%
ના : 4%
oુધારણાની જFર છે : 30%

4%

66%

જવાબ નથી આપવો : 0%
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ૃ હ પ િત /

ૃ હ મા તા નો ત મા ર2 સા થે નો

250

ય વ હા ર ક" વો ર bો ?

227
201

200
158
150
100
50

23
8

0
િમL

વડ%લ

માગદશક

pુ +

Gબનજવાબદાર

તમારા પ*રસરના અSપા ૃહ (ક"Bટ2ન) _ુિવધા િવશે Zું તારણ કરશો ?

6%1%
8 ૂરતી : 52%

18%

અ8 ૂરતી : 23%

52%

િનયિમત : 18%
ભરોસાપાL નથી : 6%
જવાબ નથી આપવો : 1%

23%

તમે %વા%eય _િુ વધાની P ૂલવણી ક"વી ર2તે કરશો ?

5%1%
9%
3%

સાર% / અસરકારક : 82%
ખરાબ / Gબનઅસકારક : 3%
અ8 ૂરતી / માયા દત સેવા : 9%
ઉપયોગમાં લીધી નથી : 5%
જવાબ નથી આપવો : 1%

82%

244

ઉ ોગ &ગે તમાfં ુ Z ંુ મંત ય છે ?

8% 1%
ઉપયોગી : 66%

25%

GબનજFર% : 25%
િવચાSુq નથી : 8%
જવાબ નથી આપવો : 1%

66%

ઉ ોગિશ ક &ગે નો તમારો અ=ભ ાય જણાવો.

1%
14%
rણકાર : 50%

5%

િમL : 30%

50%

િવsાથt માટ( -વભાવે કડક : 5%
િવચાSુq નથી : 14%

30%

જવાબ નથી આપવો : 1%

િવ ાથ સંગઠન િવ ાથ ઓ( ંુ

ુ ં ુ પાડ. ંુ હ.?ંુ
િતિનિધ વ Df

1%
13%
હા : 86%
ના : 13%
જવાબ નથી આપવો : 1%

86%
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Z ંુ તમને સ+ આધા*રત અ:યાસ;મથી સંતોષ છે ?

5% 3%
સં8 ૂણ સંતોષ : 68%

24%

મbયમ સંતોષ : 24%
સંતોષ નથી : 5%

68%

જવાબ નથી આપવો : 3%

તમારા પ*રસરના પયા5 વરણ gળવણીના કાય5;મ &ગે gણકાર2 ધરાવો
છો ?

4%
8%
હા : 88%
ના : 8%
જવાબ નથી આપવો : 4%

88%

પયા5 વરણ gળવણીના કાય5;મોમાં ભાગ લીધો હતો ?

2%
0%
4%
હા, ^ યત ઉ સાહ8 ૂણ અને સ 0ય : 64%
હા, અ/યાસ0મના ભાગ Fપે : 30%

30%

ના, રસ નથી : 3%

64%

ભાગ લઈ શકાય એવી rણકાર% મળ% જ
નથી : 1%
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િવ ા પી ઠ ની H વ ન શૈ લી ની

ક ઈ બા બ તો એ ત મ ને

ભા િવ ત

ક યા5 ?

250

203
200

176
156

150

119

105
100
52
50

િશGબર

vામ વનપદયાLા

ઉsોગ

છાLાલય વન

ાથના અને કાંતણ

ખાદ% અને ગણવેશ

0

સં%થામાંથી િવદાય લીધા પછ2 તેના િવશે તમે ક"વી ર2તે વાત કરશો?

2%6%

િવsાપીઠના િવsાથt હોવા ુ ં ગવ : 76%

16%
િવsાપીઠ ુ ં બહારના જગતમાં V ૂXયાંકન યોhય
થાય તે જોઇશ : 17%
તેને H ૂલી જવા ય ન કર%શ : 2%
જવાબ નથી આપવો : 6%

76%

અ :યા સ બા દ Mા મ D ુ ન : ર ચ ના ના કા મ માં ત મા રો ફા ળો શો હ શે ?
233

250
195
200
150
100

52
33

50
0
વહ%વટમાં સ 0ય

-વૈx*છક સંગઠન સાથે vામ8ુન:રચનાના કામોમાં
જોડાણ

નાણાક%ય સહાય

કશો જ નહ%
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Hવનિનવા5 હ માટ" નોકર2 પસંદ કરશો ક" અBય િવકSપ &ગે િવચારશો?

1%
નોકર% : 86%

1%
2%3%

ખેતી : 7%

7%

પyુપાલન : 1%
વંશપંરપરાગત zયવસાય : 2%
પ રવારzયવ-થાપન : 2%
જવાબ નથી આપવો : 2%

86%
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય (મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય)

મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, અમદાિાદ

ગ્રંથાલયન ં કાયય વિવિધ પેટાવિભાગોમાં િહેંચાયેલ ં છે – પસ્તક પ્રાપ્તત અને પ્રક્રિયા, સામવયક વિભાગ
અંતગયત િાચનાલય અને અધ્યયન ખંડ, કૉપીરાઈટ વિભાગ, બાળક્રકશોર વિભાગ, ગાંધીઅધ્યયન વિભાગ તેમ જ
ઉપભોક્તા સેિા અંતગયત સંદભય વિભાગ, ગ્રંથભંડાર, ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ, સભ્યપદ નોંધણી તેમ જ ક્રરન્યઅલ
વિભાગ. ગ્રંથાલય કલ ૫૫૨૩ ચો.ફુટ 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 . અહેિાલના સમય દરમ્યાન િાચનાલય ૩૫૦ ક્રદિસ ખલ્લ રહ્ય હત. કોિીડ૧૯ની મહામારીના લીધે િાચનાલય ૩૬૫ ક્રદિસ ખલ્લ રહી શક્ય નહોત ં. આશરે ૬૫૦૦૦ િાચકોએ
િાચનાલયનો લાભ લીધો હતો.
સેિકોની માહિતી :
ક્રમ
સેિકન ં નામ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

િોદ્દો

રં જનબહેન શંકરલાલ મકિાણા
પ્રક્રદપભાઈ 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
ક્રદતતીબહેન મનહરભાઈ િૈદ્ય (Ret.) 31/10/2019
પક્રરમલબહેન વનતીનભાઈ સતક્રરયા
રશ્શ્મકાબહેન રજનીકાન્ત સોલંકી
મહેશભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર
રાકેશકમાર રમેશભાઈ રાઠોડ
ગાયત્રીબેન સખાભાઈ પ્રજાપવત
બધાભાઈ ના. મકિાણા

કા. ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
મદદનીશ ગ્રંથપાલ
ઈન્ફમેશન સાયન્ન્ટસ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય મદદનીશ
ગ્રંથાલય-અટેન્ડટ
MTS

ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગોનો સમય :
ગ્રંથાલયનો કામકાજનો સમય નીચે મજબ છે .
વિભાગન ં નામ
િાચનાલય
જાહેર રજાના ક્રદિસે
સામવયક અધ્યયન ખંડ
ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ
સંદભય વિભાગ (રવિિારે રજા)
કૉપીરાઈટ વિભાગ (રવિિારે રજા)
સભ્યપદ નોંધણી/સભ્યપદ રીન્યઅલ
(રવિિારે રજા)

કામકાજનો સમય
સિારના ૦૮-૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦
સિારના ૦૭-૦૦ થી બપોરના ૧-૦૦
સિારના ૦૭-૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦
સિારના ૦૮-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૩૦
બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
સોમિાર થી શિિાર
બપોરના ૧૧-૪૫ થી સાંજના ૦૫-૩૦
શવનિાર - સિારના ૮-૩૦ થી બપોરના ૧૨-૩૦ સિારના
૯-૦૦ થી બપોરના ૦૧-૦૦
(ક્રડસેમ્બરથી માચય સધી)
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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 ખલ્લ ં રખાય છે .)
સામવયકો :
અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન ગ્રંથાલયના ૭૮ સામવયકના લિાજમ ભરિામાં આિેલ છે . જેની
ક્રકિંમત ૧૭૦૯૬૫/- છે . જેમાં ગજરાતી-૨૧, અંગ્રેજી-૪૭ અને ક્રહન્દી-૧૦ તેમજ ભેટના કલ ૨૦૧ સામવયકોમાં
ગજરાતી-૧૨૨ અંગ્રેજી-૪૪ અને ક્રહન્દી-૩૫ના સામવયકોનો સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે .
દૈ વનક પત્રો :

ક્રમ
૧
૨
૩

ભાષા
ગજરાતી
ક્રહન્દી
અંગ્રેજી
કલ

સંખ્યા
*૨૧
૦૬
*૧૬
૪૩

લિાજમ રૂવપયા
૨૫૯૧૦
૧૨૪૫૨
૩૪૨૦૧
૭૨૫૬૩/-

* ગજરાતી દૈ વનકપત્ર – ગજરાત સમાચાર-૨ નકલ, સંદેશ-૨ નકલ, ક્રદવ્યભાસ્કર-૨ નકલ.
* અંગ્રેજી દૈ વનકપત્ર –

The Times of India-૦૧ Copy, The Indian Express- ૦૧ Copy, Hindu- ૦૧

Copy,

Hindustan Times- ૦૧ Copy

ઉપરોક્ત * વનશાનીિાળા દૈ વનકપત્રો િાચકની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને િધારાની નકલ મંગાિિામાં આિે છે .
નીચેના દૈ વનકપત્રોની ફાઈલ તૈયાર કરિામાં આિે છે .
ક્રમ દૈ વનકપત્ર

િષષ

ભાષા

કલ ફાઈલ

૧.

સંદેશ

૧૯૭૧

ગજરાતી

૩૭૬

૨.

The Times of India

૧૯૭૧

અંગ્રેજી

૫૩૭

૩.

ગજરાત સમાચાર

૧૯૯૧

ગજરાતી

૨૭૫

૪.

The Indian Express

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૧૦૮

૫.

Hindu

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૧૦૮

૬.

Hindustan Times

૨૦૧૧

અંગ્રેજી

૨૧૦

૭.

ક્રદવ્ય ભાસ્કર

૨૦૧૯

ગજરાતી

૯

૮.

નિગજરાત સમય

૨૦૧૯

ગજરાતી

૯

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 .
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નિા નોંધાયેલા તેમજ હરન્ય થયેલા સભ્યોની સંખ્યા :
માચયએવપ્રલ-૨૦૧૯થી માચય-૨૦૨૦ દરમ્યાન
૨૦૧૯
સભાસદની વિગત દરમ્યાન રદ
ક્રરન્યઅલ
નિા ઉમેરાયેલા
સળંગ થયેલા
થયેલ
નોંઘાયેલ
િાવર્િક
૧૬૭
૧૪૧
૩૬૭
સામાન્ય
૩૧૧૦૩
આજીિન
૧૨૮
૪૧૬
વિદ્યાપીઠના
૨૪૬૩૫
૩૫૮
૬૩૭
૪૦૨
વિદ્યાથીઓ
અધ્યાપકો/ સેિકો
૧૩૧૩
૧૩
૩૦
૧૨૫
કલ
૫૩૮
૯૩૬
૧૩૧૦
ગ્રંથસંગ્રિ અને ગ્રંથ પ્રાપ્તત વિભાગ :

િર્ય
દરમ્યાન
સક્રિય
સભાસદ

રકમ (રૂવપયા)

૧૦૫૨

૨૫૩૩૨૦
૧૯૪૯૭૦

૧૦૩૯

-

૧૫૫
૨૨૪૬

૪૪૮૨૯૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલયનો કલ ગ્રંથસંગ્રહ અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજા પક્રરસરના વિભાગોમાં

િહેંચાયેલો છે . તેમાં અમદાિાદ પક્રરસરના ગ્રંથસંગ્રહમાં કલ ૫૯૨૦૯૮ પસ્તકો છે . ગ્રંથાલયના પસ્તક પ્રાપ્તત
વિભાગમાં ખરીદી, ભેટ અને કૉપીરાઈટ અવધવનયમ હેઠળ પસ્તક પ્રાપ્તત કાયય થાય છે . અહેિાલના સમયગાળા
દરમ્યાનની ગ્રંથપ્રાપ્તતની અને ખચયની વિગત તેમજ આજ સધીના કલ ગ્રંથસંગ્રહની વિગત નીચે પ્રમાણે છે .
ગ્રંથ સંગ્રિ
ચાલ િષે થયેલ
પસ્તક ખચષની વિગત
વિભાગ
માચષ ૨૦૧૯ સઘી ચાલ િષે ઉમેરાયેલ કલ ગ્રંથ સંખ્યા
૧૬૮૮
૨૯૭૧૨૧
૧૨,૦૦,૯૭૩
સામાન્ય
૨૯૫૪૩૩
0
૧૧૪૧૮૬
0
અનસ્નાતક
૧૧૪૧૮૬
0
૩૧૨૨૧
0
બાળક્રકશોર
૩૧૨૨૧
૧૬૮૮
૪૪૨૫૨૮
કલ
૪૪૦૮૪૦
૪૧૮
૧૨૫૦૩૭
0
કૉપીરાઈટ
૧૨૪૬૧૯
૧૭૫૧
૨૪૫૩૩
0
ભેટ
૨૨૭૮૨
કલ

૫૮૮૨૪૧

૩૮૫૭

૫૯૨૦૯૮

૧૨,૦૦,૯૭૩

અન્ય ગ્રંથસંગ્રિ (ડેટાબેઝ) :
ક્રમ

વિગત

કલ સંખ્યા

૧

બાઉન્ડ િોલ્યમ

૨૬૬૬૭

૨

ક્રરપોટટય સ

૫૮૬૫

૩

સીડી/ડીિીડી

૧૩૭૫

૪

હસ્તપ્રતો

૬૫૧

૫

પીએચડી શોધવનિંબધ

૫૦૮

૬

એમ.ફીલ શોધવનિંબધ

૧૨૮૯

૭

એમ.એ., એમ.એડ. શોધવનિંબધ

૭૯૯૬

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 પણ નક્કી કરે લ ફી
લઈને આપિામાં આિે છે . આ ઉપરાંત ગ્રંથાલયની મલાકાતે આિતા મલાકાતીઓને ગ્રંથાલય અબભમખ
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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 ૪૨ સંસ્થાઓના
૧૫૧૨ મલાકાતીઓએ ગ્રંથાલયની મલાકાત લીધી.
ગ્રંથ આપ-લે સેિા :
ગ્રંથાલયના ૭૧૨૭ સભાસદો દ્વારા કલ ૫૦૦૪૮ પસ્તકોની આપ-લે કરિામાં આિી.
આંતર ગ્રંથાલય ગ્રંથ ઉદ્ધરણ સેિા :
૧૪૯ પસ્તકો આંતરગ્રંથાલય ઉદ્ધરણમાં ૧૯ િા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 . જદા જદા ઉપભોક્તાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેિાયેલ સંદભયગ્રથ
ં ોની વિગત નીચે પ્રમાણે છે .
ક્રમ
ઉપભોક્તાનો પ્રકાર
ઉપભોક્તાની સંખ્યા
ઉપયોગમાં લીધે લ પસ્તક સંખ્યા
૧
સંશોધકો/અધ્યાપકો
૬૭૪૩
૩૨૧૭૨
૨
સામાન્ય િાચકો
૫૨૩૮
૩૨૬૨૧
કલ
૧૧૯૮૧
૬૪૭૯૩
િાઙમયસ ૂચચ સેિા :
સંદભય વિભાગ દ્વારા ગજરાત 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
૧૧૪૭૧ (૮૩૨૩ સામાન્ય અને ૩૧૪૮ સંસ્થાગત) પાનાની ઝેરોક્ષ નકલો કાઢી આપિામાં આિી છે .

ઓનલાઈન એતલીકેશન અને સ્કેવનિંગ સેિા :
અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન ગ્રંથાલયના કમ્તય ૂટર વિભાગ દ્વારા વિદ્યાપીઠના કલ ૨૮૦૫ વિદ્યાથીઓ
અને અન્ય ઉપભોક્તાઓને ઓનલાઈન એતલીકે શનની વપ્રન્ટ અને સ્કે નીંગની સેિા આપિામાં આિે છે . વિદ્યાપીઠના
વિદ્યાથીઓને માત્ર રૂ. ૨/-માં ઓનલાઈન એતલીકે શનની વપ્રન્ટ અને સ્કે નીંગની સેિા આપિામાં આિે છે .
ઈ-જનષલ્સ : ૧. Economic & Political Weekly, ૨.J-GatePlus,

કૉપીરાઈટ વિભાગ :
કૉપીરાઈટ વિભાગમાં સંગ્રહાયેલા અપ્રાતય ક્રડજીટલ થયેલા પસ્તકોની Computer Print તથા Soft Copy
(CD/DVD) અને ઈ-મેઈલ દ્વારા પણ આપિામાં આિે છે . અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન ૧૬૮ િાચકો/ સંશોધકોને
૨૭૧ પસ્તકો 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 નોટીસબોડય પર મકાિિી 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 ૪૧૮ પસ્તકો નિા ઉમેરાયા છે , જેની પસ્તક પ્રક્રિયાન ં કામ હાલમાં ચાલ છે .

ક્રડજીટાઈઝેશન :
અપ્રાતય પસ્તકોન ં ક્રડજીટાઈઝેશનન ં કાયય ચાલ ં છે . અહેિાલના સમયગાળા દરમ્યાન કલ ૨૩ પસ્તકોન ં
ક્રડજીટાઈઝેશનન ં કાયય કરિામાં આિેલ છે .
કૉપીરાઈટના સ્કે ન થયેલા પસ્તકોન ં ઈન્સ્ટીટયટની ક્રરપોઝેટરી ઉપર અપલોડ કરિાન ં કાયય ચાલ ં છે . જેમાં
કૉપીરાઈટ વિભગના ૭૦૧૧ પસ્તકોની પીડીએફ ફોમેટ ફાઈલ અપલોડ કરે લ છે . તથા ન્યઝ પેપરના પ્ક્લીપીંગનો સંગ્રહ
કરિામાં આિેલ છે . પેપર પ્ક્લીપીંગ વિભાગમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંગેના સમાચાર કલ ૫૪૦ ન્યઝ પેપરના પ્ક્લીપીંગ
અપલોડ કરિામાં આિેલ છે .
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાિાચસ્પવતના કલ ૫૨૩ શોધ વનબંધો ક્રરપોઝેટરીમાં અપલોડ કરિામાં આિેલ છે .
શોધગંગા િેબસાઈટ ઉપર ૫૦૬ શોધવનિંબધો અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . તથા તલેગ્યાક્રરઝમ ચેક કરિાન ં કાયય કરિામાં
આિે છે . જેમાં કલ ૩૮ શોધવનિંબધો તથા ૮ લેખો ચકાસણી કરે લ છે .
NDL (નેશનલ ક્રડજીટલ લાઈબ્રેરી)માં વિવિધ વિભાગોના ૨૦૧ સેિકો તથા ૩૭૭ વિદ્યાથીઓને સભ્ય બનાવ્યા.
પસ્તક પ્રદશયન :
જદા જદા પ્રસંગોપાત પસ્તક પ્રદશયનોન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં તથા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂિય
કૂલપવતશ્રીઓના પસ્તકોન ં પણ પ્રદશયન કરિામાં આવ્ય ં અને પ્રદશયનમાં મ ૂકે લા પસ્તકોની યાદી તૈયાર કરી પ્રદવશિત
ૂ રાત વિદ્યાપીઠ પક્રરિારને તેની જાણ કરિામાં આિે છે .
કરિામાં આિી. ઈ-મેલ દ્વારા ગજ
(૧) તા.૯/૪/૨૦૧૯ થી ૧૨/૪/૨૦૧૯
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના માજી કલપવતશ્રી મોરારજી દે સાઈ
(૧૯૬૩ થી ૧૯૯૫)ની પણ્યવતવથ વનવમત્તે ગ્રંથપ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૫, ક્રહન્દી ૭ ,અંગ્રેજી ૧૧ : કલ ૪૩ પસ્તકો)
(૨) તા.૭/૫/૨૦૧૯ થી ૯/૫/૨૦૧૯
પન્નાલાલ પટેલ જન્મ જયંતી વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૭૦ : કલ ૭૦ પસ્તકો)
(૩) તા.૧૧/૭/૨૦૧૯ થી ૧૫/૭/૨૦૧૯
આંતરરાષ્ટ્રીય િસ્તી ક્રદન વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૧૦, ક્રહન્દી ૧૮, અંગ્રેજી ૨૨ : કલ ૫૦ પસ્તકો)
(૪) તા.૧૦/૮/૨૦૧૯ થી ૧૪/૮/૨૦૧૯
ડૉ. એસ.આર. રં ઞનાથનના જન્મક્રદન (Librarians’ day)
વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૦, ક્રહન્દી ૨૦, અંગ્રેજી ૨૦ : કલ ૬૦ પસ્તકો)
(૫) તા.૫/૯/૨૦૧૯ થી ૯/૧૦/૨૦૧૯
મન્શી પ્રેમચંદની પણ્યવતવથ વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ક્રહન્દી ૫૦ : કલ ૫૦ પસ્તકો)
(૬) તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ થી ૫/૧૧/૨૦૧૯
સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતી વનવમત્તે
ગ્રંથપ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૧, ક્રહન્દી ૨૦, અંગ્રેજી ૧૯ : કલ ૬૦ પસ્તકો)
(૭) તા.૧૫/૧૧/૧૯ થી ૨૦/૧૧/૧૯
વિનોબા ભાિેની પણ્યવતવથ વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૫, ક્રહન્દી ૨૦, અંગ્રેજી ૧૦: કલ ૫૫ પસ્તકો)
(૮) તા.૩/૧૨/૨૦૧૯ થી ૭/૧૨/૨૦૧૯
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂિય કૂલપવતશ્રી ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રસાદ
(૧૯૫૧-૧૯૬૩)ની જન્મ જયંતી વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૭, ક્રહન્દી ૧૮, અંગ્રેજી ૧૪ : કલ ૩૯ પસ્તકો)
(૯) તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૮/૧૨/૨૦૧૯
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂિય કૂલપવતશ્રી નારાયણ દે સાઈ
(૨૩-૦૭-૨૦૦૭ to to ૦૭-૦૩-૨૦૧૫)ની જન્મ જયંતી
વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૮, ક્રહન્દી ૭ : કલ ૩૫ પસ્તકો)
(૧૦) તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ નેતાજી સભાર્ચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતી વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૧૧, ક્રહન્દી ૨૧, અંગ્રેજી ૩૩ : કલ ૬૫ પસ્તકો)
(૧૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૨૦ થી ૦૪-૦૩-૨૦૨૦
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન ક્રદિસ વનવમત્તે ગ્રંથ પ્રદશયન
(ગજરાતી ૨૫, ક્રહન્દી ૨૪, અંગ્રેજી ૧૬ : કલ ૬૫ પસ્તકો)

િર્ય દરમ્યાન કરે લા કાયયિમો :
1.

2.
3.
4.

આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ પસ્તક ક્રદન વનવમત્તે રાષ્ટ્રીય એકતા કેન્દ્ર તથા ધમય જાગૃવત કેન્દ્રના સહયોગથી
તા. ૨/0૪/૨૦૧૯ના રોજ સંમેલન યોજિામાં આવ્ય હત.
બાળ વિભાગ દ્વારા વિનય મંક્રદરના બાળકો માટે મક્રહનાના ત્રીજા શવનિારે પસ્તક િાંચન માટે ના કાયયિમન ં
આયોજન કરે લ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત કસ્તર બા પક્રરિાર મેળામાં સેિકોએ ભાગ લીધો.
IQAC વિભાગ દ્વારા આયોજજત M.Phil, Ph.D. ના કોસયિકય માં ડૉ. વિરલભાઈ આસજોલાએ તા. ૨૫ થી ૩૧
જાન્યઆરી ૨૦૨૦ સધી સંશોધન સહાયક તરીકે વ્યાખ્યાન આપેલ છે .
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5.

શ્રી મબણભાઈ પ્રજાપવત તથા શ્રી કનભાઈ શાહની આગેિાનીમાં તા. ૮/૨/૨૦૨૦ના રોજ ગ્રંથાલય રીનોિેશન
તથા રીએરે ન્જમેન્ટ કવમક્રટની વમક્રટિંગન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય હત ં.
6.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને ગ્રંથાલય અબભમખ કરાયા.
માનિશક્ક્ત વિકાસ :
ગ્રંથાલયના નીચેના સેિકોએ કાયયશાળા/પક્રરસંિાદ/તાલીમ/પરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો.
શ્રી રં જન મકિાણા :
(૧)

રાષ્ટ્રીય એકતા કેન્દ્ર તથા ધમય જાગૃવત કેન્દ્રના સહયોગથી આંતરરાષ્ટ્રીય બાળ પસ્તક ક્રદન
તા. ૨/0૪/૨૦૧૯ના રોજ યોજાયેલી ઉજિણીમાં ભાગ લીધો.

(૨)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ તથા ગ્રીન કેટાબલસ્ટના
સંયક્ત ઉપિમે યોજાયેલ િસ્તી અને પયાયિરણના આંતરજોડાણો- રાજ્ય સ્તરીય પક્રરસંિાદ
૧૧ જલાઈ ૨૦૧૯ના કાયયિમમાં ભાગ લીધો.

(૩)

Centre of Excellence, School of Law, Gujarat University & Faculty of Gandhian
Studies, Gujarat Vidyapith દ્વારા આયોજજત International Human Right Day વનવમત્તે Right
to sustainable Development : 4th Generation Human Right માં ભાગ લીધો.
National workshop on e-Resources Access, Management and Usage Analysis
(5th to 10th August 2019) Inflibnet

(૪)

-

(૫)

Knowledge Consortium of Gujarat દ્વારા આયોજજત ઈ-જનયલની ખરીદી તથા ઉપયોગ
અંગેની વમક્રટિંગમાં ભાગ લીધો. (તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૯ અને તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯)

(૬)

ગ્રંથાલય સેિા સંઘ દ્વારા આયોજીત 3 ક્રદિસીય રાષ્ટ્રીય પક્રરસંિાદમાં ભાગ લીધો.
(તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ થી ૨૫/૦૧/૨૦૨૦)

(૭)

ગ્રંથાલય અને માક્રહતી વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા આયોજજત વ્યાખ્યાનમાળા ગાંધી, સમાજ અને
ગ્રંથાલયમાં તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૦ થી ૨૧/૦૨/૨૦૨૦ દરમ્યાન વ્યાખ્યાન આતય ં હત ં.

(૮)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ તથા ઉચ્છચ વશક્ષણ વિભાગ
ગજરાત રાજ્ય ગાંધીનાગર અેે પયાયિરણ વમત્ર દ્વારા આયોજજત એક ક્રદિસીય પક્રરિસંિાદ
તા.૧૨ માચય ૨૦૨૦ નારોજ ક્લાયમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અબભગમ-૨૦૨૦માં ભાગ લીધો.

શ્રી મથરભાઈ, ભરતભાઈ, ક્રદનેશભાઈ બચરાગ સોલંકી, ભાિેશભાઈ તથા વમલનભાઈ (રાંધેજા-સાદરા
પક્રરસરના ગ્રંથલયના સેિકોને) ગ્રંથાલય સોફ્ટિેર SOULની તાલીમ આપી.

-

-

શ્રી પ્રક્રદપભાઈ પટેલ તથા શ્રી વનબખલભાઈ ગોહેલે Knowledge Consortium of Gujarat દ્વારા
આયોજજત ઈ-જનયલની ખરીદી તથા ઉપયોગ અંગેની વમક્રટિંગમાં ભાગ લીધો. (તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૯)

-

શ્રી અતલભાઈ અકબરી, શ્રી પ્રક્રદપભાઈ પટે લ, શ્રી વનબખલભાઈ ગોહેલ તથા શ્રી મહેશભાઈ પરમારે
તા. ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ અમદાિાદ ખાતે નેશનલ બક ફેરની મલાકાત લીધી.

-

શ્રી પ્રક્રદપભાઈ પટે લે રાજભાર્ા વિભાગ(મ.દે .) દ્વારા આયોજજત ક્રહન્દી કાયયશાળામાં તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ
ભાગ લીધો.

-

શ્રી પ્રક્રદપભાઈ પટે લ, શ્રી વનબખલભાઈ ગોહેલે તથા, શ્રી વિરલભાઈ આસજોલાએ ગ્રંથાલય અને માક્રહતી વિજ્ઞાન
વિભાગ દ્વારા આયોજજત વ્યાખ્યાનમાળા ગાંધી, સમાજ અને ગ્રંથાલયમાં તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૦થી ૨૧/૦૨/૨૦૨૦
દરમ્યાન વ્યાખ્યાન આતય ં હત.ં

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા નિા વનમણકંૂ થયેલ સેિકો માટે રેં ટીયા કાંતણની તાલીમન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય
હત ં જેમાં શ્રી પ્રક્રદપભાઈ પટે લ, શ્રી વનબખલભાઈ ગોહેલે, શ્રી વિરલભાઈ આસજોલા તથા ગાયત્રીબહેન
પ્રજાપવતએ ભાગ લીધો હતો.
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વિદ્યાકીય શાખા

1. 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 .
2. સેિકોની માહિતી :

1. ડૉ. કૌવશક પટેલ, ઇ. મદદનીશ કલસબચિ
2. હેમત
ં ભાિસાર, વિભાગીય અવધકારી
3. બગરીશ ગાલફાડે, કમ્તય ૂટર ઓપરે ટર
4. અબરાર માચીસિાલા, વનમ્નશ્રેણી કારકન (ખરીદી વિભાગ)

3. વિદ્યાકીય શાખાની કામગીરી :
1.
એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.ની પ્રિેશથી લઈને જાહેરનામ ં તૈયાર કરિા સધીની તમામ કામગીરી.
2.
વિદ્યાસભા તથા સ્થાયી સવમવતની બેઠકના આયોજનથી લઈને અમલિારી સધીની તમામ િહીિટી
કામગીરી.
3.
પદિીદાન સમારં ભના અરજીપત્રો મેળિિાથી લઈને સમારં ભ સધીની કામગીરીમાં સામેલગીરી.
4.
અભ્યાસિમોની રચના, સધારણા, પનસધ
ય ારણા અંગેની તમામ િહીિટી કામગીરી.
5.
એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.ના વિદ્યાથીઓને અવધવનયમથી િાકેફ કરિા IQAC દ્વારા યોજાતા િકય શોપમાં
સામેલગીરી.
6.
વિભાગના ઇ. મદદનીશ કલસબચિ ખરીદીની િધારાની કામગીરી સંભાળે છે .
િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલી કામગીરીની વિગત :
4. નીચે દશાષ િેલા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી.
ક્રમ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

અભ્યાસક્રમ

1. એમ.બી.એ. રૂરલ મેનેજમેન્ટ (સત્ર-1 થી સત્ર-4)
2. બી.આર. એસ. (ગ્રામ આયોજન અને વિકાસ)
(પ ૂણયકાલીન ત્રણ િર્ય (6 સત્ર) અભ્યાસિમ
1. બી.પી.ઈ.એસ. (પ ૂણયકાલીન ત્રણ િર્ય (6 સત્ર) અભ્યાસિમ
2. બી.પી.એડટ . (પ ૂણયકાલીન બે િર્ય (4 સત્ર) અભ્યાસિમ
3. એમ.પી.એડટ . (પ ૂણયકાલીન બે િર્ય (4 સત્ર) અભ્યાસિમ
4. એમ.પી.ઈ.એસ. (પ ૂણયકાલીન બે િર્ય (4 સત્ર) અભ્યાસિમ
1. બી.એ. સમાજશાસ્ત્ર (સત્ર 1 થી 6)
2. એમ.એ. સમાજશાસ્ત્ર (સત્ર 1 થી 4)
1. એમ.એ. ગાંધીઅધ્યયન (સત્ર-1 થી 4)
1. બી.એ. ઇવતહાસ (સત્ર-1,3 અને 5)
2. એમ.એ. ઇવતહાસ (સત્ર-1 અને 3)
1. બી.એ. ક્રહન્દી (સત્ર-1,3 અને 5)
2. એમ.એ. ક્રહન્દી (સત્ર-1 અને 3)
1. બી.એ.ગજરાતી (સત્ર-1)
2. એમ.એ. ગજરાતી (સત્ર-1)
1. સમાજકાયય (MSW) (સત્ર-1 થી 4)
2. મનોબચક્રકત્સા સમાજકાયય (MPSW) (સત્ર 1 થી 4)
1. એમ.એ. જૈનવિદ્યા (સત્ર 1 થી 4)
2. એમ.એ. બૌદ્ધદશયન (સત્ર 1 થી 4)
1. બી.એ. અથયશાસ્ત્ર (સત્ર 1 થી 6)
2. એમ.એ. અથયશાસ્ત્ર (સત્ર 1 થી 4)
1. બી.એડટ . ક્રહન્દી (સત્ર-1)
2. બી.એડટ . (સત્ર-1), 3. એમ.એડટ . (સત્ર-1)
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વિદ્યાશાખા

સંકલ

વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોબગકી
વિજ્ઞાન

રાંધેજા

શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમત
વિજ્ઞાન

સાદરા

સમાજશાસ્ત્ર

અમદાિાદ

ગાંધીદશયન અભ્યાસિમ
સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

અમદાિાદ

ભાર્ા અને સાક્રહત્ય
વિદ્યાશાખા
ભાર્ા અને સાક્રહત્ય
વિદ્યાશાખા
સમાજકાયય

અમદાિાદ

ગાંધીદશયન અભ્યાસિમ

અમદાિાદ

સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

અમદાિાદ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા

અમદાિાદ

12
13
14
15

16
17
18

19

1. સ્નાતક ગ્રંથાલય અને માક્રહતીવિજ્ઞાન (સત્ર 1 અને 2)
2. અનસ્નાતક ગ્રંથાલય અને માક્રહતીવિજ્ઞાન (સત્ર 1 અને 2)
એમ.એ. પત્રકારત્િ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન (સત્ર 1 થી 4)
બી.એ. ગજરાતી સત્ર-2 થી સત્ર-6
એમ.એ. ગજરાતી સત્ર-2 થી સત્ર-4ના
1. સ્નાતક અભ્યાસિમ (BA અને BRS)
સત્ર-3 CC : 301 કમ્તય ૂટર એતલીકેશન-1
2. સ્નાતક અભ્યાસિમ (BA અને BRS)
સત્ર-4 CC : 402 કમ્તય ૂટર એતલીકેશન-2
3. સ્નાતક અભ્યાસિમ (BA અને BRS)
સત્ર-5 CC : 501 કમ્તય ૂટર એતલીકેશન-3
1. બી.એ. ક્રહન્દી સત્ર-2, 4 અને 6
2. એમ.એ. ક્રહન્દી સત્ર-2 અને 4
1. બી.એડટ . અને બી.એડટ . ક્રહન્દી સત્ર-1 થી સત્ર-4ના અભ્યાસિમો
2. એમ.એડટ . સત્ર-1,2 અને સત્ર-3ના અભ્યાસિમો
બી.િૉક. (ફૂડ પ્રોસેવસિંગ ટે ક્નોલૉજી)
(સત્ર 1 થી 6)
ડેટા અન્રી ઓપરે ટરનો કોસય

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

અભ્યાસક્રમ
પંચાયતીરાજ અને ગ્રામવિકાસ
CBCS બે િે ક્રડટ અભ્યાસિમ
1. ઇજાઓ અને પ્રાથવમક સારિાર
2. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના
1. સમાજશાસ્ત્ર પક્રરચય
2. લગ્ન અને કટંબ સંસ્થાનો પક્રરચય
બી.એ.
1. ગજરાતી ભાર્ા અને સાક્રહત્ય પક્રરચય
2. સર્જનાત્મક લેખન,
3. ગજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન
4. નાટયકળા
એમ.એ.
5. ગજરાતી સાક્રહત્ય ઉપર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
6. લોકસાક્રહત્યન ં સ્િરૂપલક્ષી અધ્યયન:લોકગીત
7. પ્ર ૂફિાંચન
8. સર્જનાત્મક લેખન
9. ઉિોર્ણા, જાહેરાત લેખન, પ્રત લેખન
1. બાળ અવધકારો, 2. સામદાવયક આરોગ્ય,
3. જીિનકૌશલ્ય વિકાસ
બી.િૉક. (ફૂડ પ્રોસેવસિંગ ટે ક્નોલૉજી) (સત્ર 1 થી 6)
ડેટા એન્રી ઓપરે ટરનો કોસય
1. ગ્રામ્ય પ્રિાસન (Rural Tourism)
2. ગાંધી પ્રિાસન (Gandhi Tourism)
1. િસવત અને વિકાસ
2. Basic of Nutrition and Dietics

10.

DOMESTIC DATA ENTRY OPERATOR

11.

Soft Skills
વ્યશ્ક્તત્િ વિકાસ (Personality Development)

12.
13.

1. Bio energy
2. Intellectual property rights (ipr)
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અમદાિાદ

પત્રકારત્િ
ભાર્ા અને સાક્રહત્ય
વિદ્યાશાખા
વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યાબગકી
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

અમદાિાદ
અમદાિાદ

ભાર્ા અને સાક્રહત્ય
વિદ્યાશાખા
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા

અમદાિાદ

ગહૃ વિજ્ઞાન વિભાગ

નીચે દશાષ િેલા 2 ક્રેહડટના સીબીસીએસ અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી.
ક્રમ
1.

વ્યાિસાવયક અભ્યાસિમ

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ

રાંધેજા/સાદરા

અમદાિાદ
વિજ્ઞાન અને
પ્રયોજજત
વિજ્ઞાન
રાંધેજા

વિભાગ/વિદ્યાશાખા
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ

સંકલ
રાંધેજા

શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમત
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
સમાજશાસ્ત્ર

સાદરા
અમદાિાદ

ભાર્ા અને સાક્રહત્ય વિદ્યાશાખા

સમાજકાયય

અમદાિાદ

ગહૃ વિજ્ઞાન વિભાગ
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ

સાદરા
રાંધેજા

ઇવતહાસ અને સંસ્કૃ વત વિભાગ

અમદાિાદ

આજીિન વશક્ષણ વિભાગ

અમદાિાદ

વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યાબગકી
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
કોમ્તયટર વિભાગ

રાંધેજા/
સાદરા
અમદાિાદ

ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન

અમદાિાદ

માઇિોબાયોલોજી વિભાગ

સાદરા

3. Organic agriculture and farming
4. Biostatistics
5. Bioinformatics and computer
6. International standards iso/iec 17025 (2017)
1. જળ સંસાધન વ્યિસ્થાપન
2. ગ્રાહક સરક્ષા અને જાગવૃ ત
3. ભૌગોબલક માક્રહતી પદ્ધવત
4. ગ્રામવિકાસની યોજનાઓ
5. કૃવર્ વ્યિસાય વ્યિસ્થાપન
6. સ ૂક્ષ્મ વધરાણ
7. વિમા યોજનાઓ
8. સહભાગી ગ્રામ ચકાસણી
1. अनुवाद - सिद्ाांत और अनुप्रयोग
2. राजभाषा सिन्दी और अनुवाद
1. સમ ૂહ માધ્યમોનો પક્રરચય
2. મક્રદ્રત માધ્યમો માટે લેખન
ફોટોશોપ
1. પ્રિતયમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
2. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશય
3. ગાંધીજીના શૈક્ષબણક વિચારો
1. ઉદૂય 2. સંસ્કૃ ત 3. ફ્રેંચ 4. ક્રહન્દી 5. અંગ્રેજી
6. Communication Skills (સંચાર કૌશલ્યો)
7. Communication Skills-II (સંચાર કૌશલ્યો-2)
(Personality Development)
1. કોમ્તય ૂટર આધાક્રરત નામા પદ્ધવત ટૂલ્સ
2. કોમ્તય ૂટર આધાક્રરત ઓક્રફસ ટૂલ્સ અને
બહભાર્ી ટાઇવપિંગ (િેબ આધાક્રરત)
1. બાળ અવધકારો (PG) સત્ર-2
2. સામદાવયક આરોગ્ય (UG) સત્ર-3
1. કદરતી ઉપચાર
2. તણાિ અને જીિનશૈલી વ્યિસ્થાપન
1. સર્જનાત્મક લેખન (બી.એ., એમ.એ.)
2. ગજરાતી વ્યાકરણ અને લેખન (બી.એ., એમ.એ.)
3.નાટયકલા(બી.એ.,એમ.એ.)
4. ગજરાતી સાક્રહત્ય પર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
(એમ.એ.)
5. લોકસાક્રહત્યન ં સ્િરૂપલક્ષી અધ્યયન –
લોકગીત (એમ.એ.)
6. પ્ર ૂફિાંચન (એમ.એ.)
1. બેબઝક ઇન્ટરનેટ કોસય (સીબીસીએસ)
2. સ્નાતક ક્રહન્દી ગદ્ય-પદ્ય (સીબીસીએસ)

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

ગ્રામ વ્યિસ્થાપન વિભાગ

રાંધેજા

ક્રહન્દી

અમદાિાદ

પત્રકારત્િ

અમદાિાદ

દૃ શ્યશ્રાવ્ય વનમાય ણ
ગાંધીદશયન

અમદાિાદ
અમદાિાદ

ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન

અમદાિાદ

કોમ્તય ૂટર વિજ્ઞાન
એકી સત્ર માટે

અમદાિાદ

સમાજકાયય

અમદાિાદ

યોગવિદ્યા

અમદાિાદ

ગજરાતી વિભાગ

અમદાિાદ

ક્રહન્દી વિભાગ

મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ,
સાદરા, રાંધેજા

6. નીચે દશાષ િેલા નિા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી.
ક્રમ
અભ્યાસક્રમ
વિષય
વિદ્યાશાખા
અંગ્રેજી
ભાર્ાઓ અને સાક્રહત્ય
એમ.હફલ., અને પીએચ.ડી.
ભૌવતકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર,
વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન
1.
યોગવિદ્યા
શા.વશ. અને રમતવિજ્ઞાન
7. વિવિધ વિષયોમાં એમ. હફલ., પીએચ.ડી.માં નીચે મજબના સેિકોને માગષ દશષક તરીકેની માન્યતા આપિામાં આિી :
ક્રમ
નામ
વિષય
1.
2.
3.
4.
5.

ડૉ. વનલેશ કાપક્રડયા
ડૉ. દલસંગભાઈ એફ. ચૌધરી
ડૉ. કનભાઈ િસાિા
ડૉ. શેતલબહેન રા. બડોક્રદયા
ડૉ. અમીર્ાબહેન શાહ

સહ પ્રાધ્યાપક
સહ પ્રાધ્યાપક
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

257

વશક્ષણશાસ્ત્ર
શારીક્રરક વશક્ષણ
ગજરાતી
ગ ૃહવિજ્ઞાન
ગ્રામવ્યિસ્થાપન

જીિનલક્ષી કેળિણી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામશષ એકમ,
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના (NSS) તથા કાયષક્રમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ (ETI)
પહરચય :
વશક્ષણના મખ્યત્િે ત્રણ આયામ – વશક્ષણ, સંશોધન અને વિસ્તરણકાયય છે . વિસ્તરણકાયય જેટલ ં િધારે તેટલી
સમાજ પક્રરિતયનની ગવત િધારે . વિદ્યાથી સ્િયંસેિક િગયખડં માં અભ્યાસ કરે પરં ત કરે લા અભ્યાસ ગામમાં
કે સમાજ સમક્ષ રજૂ કરે તે મહત્િન ં છે . આ વિભાગ દ્વારા વિદ્યાથીઓમાં રહેલ શક્રકતને, વિચારોને સમાજ સધી,
સમદાય સધી પહોંચાડિા માટેના પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે . િર્ય દરવમયાન આ વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિેલ
તાલીમી કાયયિમો દ્વારા વિદ્યાથીન ં ઘડતર કરિાનો પ્રયાસ કરિામાં આિેલ છે .
સેિકોની માહિતી :

ડૉ. અરણભાઇ ગાંધી – સહપ્રાધ્યાપક તથા સંયોજક

૧. રાષ્ટ્રીય તેમજ રાજ્યકક્ષાના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી :
રાષ્ટ્રીય-રાજય કક્ષાએ સ્િયંસેિકોની ભાગીદારી
(૧)
રી પબ્લીક ડે પરે ડ કેમ્પ :
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦થી તા.૩૦-૦૧-૨૦૨૦ના ક્રદિસો દરવમયાન ન્ય ક્રદલ્હી મકામે ક્રરપબ્બ્લક ડે
પરે ડ કેમ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના શા. વશ. વિદ્યાશાખાની
સ્િયંસેવિકા શ્રી. હસતી િેગડે ભાગ લીધો.
(૨)
પ્રી. આર. ડી કેમ્પ (Wet Zone) :
તા. ૦૫-૧૧-૨૦૧૯થી તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૯ના ક્રદિસો દરવમયાન ઉત્તર ગજરાત યવનિવસિટી –
પાટણમાં પ્રી. આર. ડી કેમ્પન ં આયોજન ભારત સરકાર – ક્ષેત્રીય કાયાયલય દ્વારા કરિામાં
આવ્ય ં હત ં. આ કેમ્પમાં શા. વશ. વિદ્યાશાખાના ૨ તથા મ.દે . સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના
૧ એમ કલ ૩ સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો.
(૩)
રાજયકક્ષાએ પ્રી. આર. ડી. પસંદગી કેમ્પ :
રાજ્યની વિવિધ યવનિવસિટીઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓને પ્રી. આર. ડી કેમ્પમાં ભાગ
લેિા માટેની પ ૂરતી તક પ્રાતત થાય તે હેતથી રાજ્યકક્ષાના પ્રી. આર. ડી. કેમ્પ પસંદગીન ં
આયોજન તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ ક્ષેત્રીય વનદે શાલય તથા રાજ્ય સરકાર ઉચ્છચ વશક્ષણ
વિભાગ દ્વારા કરિામાં આવ્ય.ં આ પસંદગી કેમ્પમાં રાજ્યની ૨૧ યવનિવસિટીઓમાંથી ૨૬૪
સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના પ્રોગ્રામ ઑક્રફસરોએ તજ્જ્ઞ તરીકે સેિા
આપી.
(૪)
રાજ્યકક્ષાના રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના હદિસની ઉજિણી :
રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૨૨-૦૯-૨૦૧૯થી તા.૨૪-૦૯-૨૦૧૯ના ક્રદિસો દરવમયાન સરદાર
પટેલ યવનિવસિટી, િલ્લભ વિદ્યાનગરના યજમાન પદે રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના ક્રદિસની
ઉજિણીનો કાયયિમ યોજિામાં આવ્યો હતો. ત્રણ ક્રદિસના આ કાયયિમમાં વિવિધ સ્પધાયઓન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. શા. વશ. વિદ્યાશાખા, સાદરાના ૧૦ સ્િયંસેિકો તથા પ્રોગ્રામ
ઑક્રફસરે ભાગ લીધો.
(૫)
રાજય કક્ષાએ રાષ્ટ્રીય એકતા વશચબર :
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહેતા યવનિવસિટી, જૂનાગઢના યજમાન પદે તા. ૦૬-૦૧-૨૦૨૦થી
તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૦ના ક્રદિસો દરવમયાન રાષ્ટ્રીય એકતા વશબબરન ં આયોજન જૂનાગઢ મકામે
કરિામાં આવ્ય ં હત ં. આ વશબબરમાં મ. દે . સમાજસેિા સંકલના ૧૦ સ્િયંસેિકો તથા પ્રોગ્રામ
ઓક્રફસરે ભાગ લીધો.
(૬)
રાજ્યકક્ષાની નેચર ક્લબ આયોજન બેઠક :
ગીર ફાઉન્ડેશન ઇન્દ્રોડા પાકય દ્વારા સ્િયંસેિકોમાં પયાયિરણ પરત્િે સમજ કેળિાય તે હેતથી
વિવિધ યવનિવસિટી, કૉલેજોને નેચર ક્લબ બનાિિા સમજાિિામાં આવ્ય ં હત ં. ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ તથા શા. વશ. વિદ્યાશાખા, સાદરા એમ બે ક્લબ
બનાિિાની ગીર ફાઉન્ડેશનને અનમવત આપિામાં આિી. તા. ૩૦-૭-૨૦૧૯ના રોજ આ અંગે
બેઠકન ં આયોજન થય ં જેમાં પ્રોગ્રામ ઑક્રફસરે ભાગ લીધો.
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કો-ઓહડનેટર રીવ્ય બેઠક :
રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા. ૩-૧૨-૨૦૧૯ના ક્રદિસો દરવમયાન નાયબ કવમશનરશ્રી ઉચ્છચ વશક્ષણ
વિભાગની અધ્યક્ષતામાં કૉ-ઑક્રડિનેટર ક્રરવ્ય ૂ બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. આ
બેઠકમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના અંતગયત થતી વિવિધ પદ્ધવતઓની જાણકારી
આપિામાં આિી.
રક્તદાન – થેચલવસવમયા જાગૃવત :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િર્ય અંતગયત ચાલ િર્ે કમ્તય ૂટર વિજ્ઞાન એસોવસયેશન, માનિ
સંસાધન વિકાસ એસોવસયેશન, સમાજકાયય સંગઠન સાથે મળીને મેઘા રક્તદાન વશબબરન ં
આયોજન તા. ૧૧-૧-૨૦૨૦ તથા તા. ૧-૨-૨૦૨૦ના રોજ અમદાિાદ પક્રરસરમાં રક્તદાન –
થેબલવસવમયા જાગૃવત કેમ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. આ કેમ્પમાં ૮૩ વિદ્યાથીઓએ
રક્તદાન કય.ું ૧૩૦ વિદ્યાથીઓએ પોતાના રક્તન ં પરીક્ષણ કરાવ્ય.ં

(૭)

(૮)

૨.

તા. ૩૦-૧-૨૦૨૦ના રોજ પ ૂ. બાપની પણ્યવતવથ પ્રસંગે સક્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન એકમ
વિદ્યાશાખા દ્વારા સાદરામાં રક્તદાન કેમ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં જેમાં ૬૧ સ્િયંસેિકોએ
રક્તદાન કય.ું
તા. ૧૮-૧-૨૦૨૦ના રોજ મા. રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા રાજભિન, ગાંધીનગરમાં રક્તદાન
કેમ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય,ં જેમાં શા. વશ. વિદ્યાશાખા, મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ રાધેજા,
ગ્રામવ્યિસ્થાપન વિભાગ, રાંધેજા તથા મ.દે . ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરાના ૪૫ સ્િયંસેિકોએ
રક્તદાન કય.ું

પ ૂ. બાપની ૧૫૦મી જન્મજયતી
ં
– ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િષષ અંતગષ ત કરિામાં આિેલ
પ્રવ ૃવત :
ક્રમ

પ્રવ ૃવિની વિગત

૧

યિાનો અને નેત ૃત્િ

૨

ગાંધી જીિનશૈલી
વશબબર
રાષ્ટ્રીય એકતા વશબબર

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ગાંધીવિચાર અને
યિાનો
સ્િચ્છછતા પખિાડા –
"ગાંધી સ્િચ્છછતાના
આગ્રહી"
ગાંધીવિચાર અને
યિાનો
પ ૂ. બાપ ૧૫૦ અંતગયત
– કાયય આયોજન બેઠક
પ ૂ. બાપના વિચાર –
'આજે અને આિતીકાલે'
ગાંધીવિચાર અધ્યયન,
યિા વશબબર

ભાગ લેનાર સંસ્થા / વિભાગ
રાજ્યની વિવિધ યવનિવસિટીકૉલેજના યિાનો
રાજયની વિવિધ યવનિવસિટીકૉલેજના યિાનો
રાજ્યની વિવિધ યવનિવસિટીકોલેજના યિાનો
ચરોતર વિદ્યોતેજક મંડળ,
િલ્લભ વિદ્યાનગર
અમદાિાદ, સાદરા, રાંધજા
ે
પક્રરસરના તથા આજબાજનાં
ગામો
સરદાર પટેલ યવનિવસિટી
તથા ચરોતર વિદ્યોતેજક
મંડળના કાયયકરો
રાજ્યની યવનિવસિટીના કૉઑક્રડન
િ ેટરશ્રી.
ભારત સ્કાઉટ ગાઇડના
સ્િયંસેિકો તથા કાયયકરો
ગાંધીવિચાર પક્રરર્દ,
િધાય
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કાયષક્રમ યોજ્યા

ભાગ લેનારની

તારીખ
૧૩-૫-૨૦૧૯થી
૧૮-૫-૨૦૧૯
૨૭-૫-૨૦૧૯થી
૩-૬-૨૦૧૯
૧-૬-૨૦૧૯થી
૬-૬-૨૦૧૯
૮-૮-૨૦૧૯

સંખ્યા
૩૦
૪૦
૫૫
૧૧૦

૧-૮-૨૦૧૯થી
૧૫-૮-૨૦૧૯
૨૫-૭-૨૦૧૯

૧૫

૭-૮-૨૦૧૯

૧૨

૨-૧૦-૨૦૧૯

૫૨

૨૩-૧૨-૨૦૧૯થી
૩૦-૧૨-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ મ.દે .
ગ્રામસેિા સંકલ
સાદરા તથા
ગ્રામવ્યિસ્થાપન
રાધેજાના
સ્િયંસેિકો
જોડાયા

૩. વિદ્યાથી ઘડતર માટે થયેલ પ્રવ ૃવિઓ :
ક્રમ
કાયષક્રમની વિગત
૧
૨

વિશ્વયોગ ક્રદિસની ઉજિણી
નશાબંધી સતતાહની ઉજિણી

૩
૪

યિા સહકારી સેવમનાર
ક્રફટ ઇન્ન્ડયા કાયયિમ

૫

બાળવિજ્ઞાન વશબબર

૬

બાળ આનંદ વશબબર

૭

પિયતારોહણ બેબઝક કોસય

૮

યિા નેત ૃત્િ વશબબર

૯

અબભનય કલા તાલીમ

૧૦

પિયતારોહણ એડિાન્સ કોસય

૧૧

સંપોવર્ત વિકાસ વશબબર

૧૨

યિા વશબબર "એક બનીએ નેક
બનીએ"
"ગાંધી જીિનશૈલી" યિા
વશબબર
મતદાર જાગૃવત – મતદાર
સહાય કાયયિમ (લોકશાહી
સંરક્ષણ)
ભારતીય બંધારણ ક્રદિસ –
ઉજિણી

૧૩
૧૪
૧૫

કાયષક્રમ યોજ્યા તારીખ

કાયષક્રમન ં સ્થળ

૨૧-૦૬-૨૦૧૯
૦૨-૧૦-૨૦૧૯થી
૦૮-૧૦-૨૦૧૯
૨૮-૦૧-૨૦૨૦
૨૮-૦૯-૨૦૧૯થી
૦૪-૦૯-૨૦૧૯
૨૪-૦૪-૨૦૧૯થી
૨૭-૦૪-૨૦૧૯
૦૧-૦૫-૨૦૧૯થી
૦૫-૦૫-૨૦૧૯
૨૧-૦૫-૨૦૧૯થી
૩૦-૦૫-૨૦૧૯
૧૩-૦૫-૨૦૧૯થી
૧૮-૦૫-૨૦૧૯
૨૭-૦૫-૨૦૧૯થી
૩૧-૦૫-૨૦૧૯
૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી
૧૫-૦૬-૨૦૧૯
૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી ૦૭૦૬-૨૦૧૯
૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી
૦૬-૦૬-૨૦૧૯
૨૭-૦૫-૨૦૧૯થી
૦૩-૦૬-૨૦૧૯
૧૬-૦૪-૨૦૧૯થી
૧૮-૦૪-૨૦૧૯

સાદરા, રાંધજા
ે
અમદાિાદ

૨૬-૧૧-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
૩૫૦
૨૨૫

અમદાિાદ
અમદાિાદ,
સાદરા, રાધેજા
અમદાિાદ

૧૧૫
૩૪૦

સાદરા

૮૦

માઉન્ટ આબ

૪૦

બોચાસણ

૩૦

સાદરા

૧૭

માઉન્ટ આબ

૧૦

ઉહીપી (કણાયટક)

૧૩

સાદરા

૫૫

દે થલી

૪૦

અમદાિાદ

૨૭

અમદાિાદ
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૩૫૫

૪. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના સલાિાકાર સવમવત – કાયષસભા – સેવમનારમાં સંયોજકની ભાગીદારી :
ક્રમ
સલાિકાર સવમવત –કાયષસભા, સેવમનારની
તારીખ
સ્થળ
વિગત
૧
યિા નેત ૃત્િ વશબબરમાં માગયદશયન
૧૩-૦૫-૨૦૧૯
બોચાસણ
૨
ભ ૂવમસધારણા વશબબર – માગયદશયન
૨૭-૦૫-૨૦૧૯
ભારે લ
૩
"એક બનીએ નેક બનીએ" યિા વશબબરમાં
૦૫-૦૬-૨૦૧૯
સાદરા
માગયદશયન
૪
ગાંધી જીિનશૈલી – યિા વશબબરમાં
૦૩-૦૬-૨૦૧૯
દે થલી
૫
િસવત અને પયાયિરણના આંતર જોડાણો
૧૧-૦૭-૨૦૧૯
આજીિન વશક્ષણ અને પયાયિરણ
પક્રરસંિાદ
વમત્ર - ગ્રીન કેટાબલસ્ટ, અમદાિાદ
૬
ગાંધીવિચાર અને રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના બે
૨૦-૦૭-૨૦૧૯
ગાંધીદશયન વિભાગ, ગ ૂ.વિ,
િેક્રડટના અભ્યાસિમમાં માગયદશયન
૨૭-૦૭-૨૦૧૯
અમદાિાદ
૦૩-૦૮-૨૦૧૯
૭
ચારતર વિદ્યોતેજક (CVM) ના અધ્યાપકો
૨૫-૦૭-૨૦૧૯
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
સાથે ગાંધી ૧૫૦ અંતગયત કાયય આયોજન
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ક્રમ
૮
૯

સલાિકાર સવમવત –કાયષસભા, સેવમનારની
વિગત
બેઠક
ગાંધીના રચનાત્મક કાયયિમો – યિાનોની
ભ ૂવમકા – વ્યાખ્યાન ચરોતર વિદ્યોતેજક
મંડળના વિદ્યાથીઓ
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવત
ગજરાત યવનિવસિટી, અમદાિાદ –
માગયદશયન

તારીખ

સ્થળ

૦૮-૦૮-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૭-૦૮-૨૦૧૯

ગજરાત યવનિવસિટી, અમદાિાદ

૦૬-૦૮-૨૦૧૯

ક્ષેત્રીય કાયાયલય. એબલસબબ્રજ,
અમદાિાદ
ઉ. વશ. કવમશનરશ્રીની
કચેરી,ગાંધીનગર
ઉ. વશ. કવમશનરશ્રીની કચેરી,
ગાંધીનગર
ઉ. વશ. કવમશનરશ્રીની કચેરી,
ગાંધીનગર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ

૧૦

પ ૂ. બાપની ૧૫૦મી જન્મજયંતી કાયય
આયોજન બેઠક - માગયદશયન

૧૧

રાષ્ટ્રીય કલપવત કૉન્ફરન્સ

૧૨

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના – ક્રરવ્ય ૂ બેઠક

૩૦-૦૯-૨૦૧૯થી
૦૧-૦૯-૨૦૧૯
૦૩-૧૨-૨૦૧૯

૧૩

યિા ઇનોિેશન – યિા વથિંકર મીટ

૦૭-૦૨-૨૦૧૯

૧૪

યિા ઇનોિેશન કાયયિમ

૦૬-૦૩-૨૦૨૦

૧૫

કલાઈમેટ એક્શન અને ગાંધીયન અબભગમ
– રાજ્યકક્ષાનો પક્રરસંિાદ

૧૨-૦૩-૨૦૨૦

આજીિન વશક્ષણ વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.

૧૬

યિાનોન ં સમાજઘડતરમાં યોગદાન (ગાંધી
૧૫૦ અંતગયત)

૧૪-૦૩-૨૦૨૦

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. અને
શ્રી ગરૂ ગોવિિંદવસિંહ યવન.ના
વિદ્યાથીઓ

૫. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના – ગ્રામવશચબર :
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાનો સ્િયંયેિક પ ૂ. બાપના ગ્રામસ્િરાજનો ખ્યાલ સમજે તે હેતથી ચાલ િર્ે
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની ગ્રામવશબબર 'ગ્રામસ્િરાજ' વિર્ય પર યોજિામાં આિી. િર્ય દરવમયાન કલ
૮ ગ્રામવશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં ૮૫૯ કલ સ્િયંસેિકો ગ્રામવશબબરમાં જોડાયા હતા.
ક્રમ

મિાવિદ્યાલય/સંકલ/વિભાગન ં નામ

વશચબર યોજ્યા તારીખ

ગ્રામવશચબરન ં

સંખ્યા

સ્થળ
૧

શા.વશ. વિભાગ, સાદરા

૦૬-૦૧-૨૦૨૦થી ૧૨-૦૧-૨૦૨૦

જાખોરી

૯૫

૨

સ ૂક્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન એકમ, સાદરા

૦૬-૦૧-૨૦૨૦થી ૧૨-૦૧-૨૦૨૦

અણીયોડ

૧૨૬

૩

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરા

૦૭-૧૨-૨૦૧૯થી ૧૩-૧૨-૨૦૧૯

હાલીસા

૧૯૨

૪

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, રાંધજા
ે

૦૭-૧૨-૨૦૧૯થી ૧૩-૧૨-૨૦૧૯

િાસન

૧૫૮

૫

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, રાંધજા
ે

૦૭-૧૨-૨૦૧૯થી ૧૩-૧૨-૨૦૧૯

અંભેટી

૯૦

૬

મ.દે સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ

૦૮-૧૨-૨૦૧૯થી ૧૪-૧૨-૨૦૧૯

થામણા

૭૧

૭

મ.દે સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ

અમીયાપર

૫૬

૮

મ.દે સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ

જામળા

૫૧

૨૩-૧૨-૨૦૧૯થી ૨૯-૧૨-૨૦૧૯
૦૬-૦૧-૨૦૨૦થી ૧૨-૦૧-૨૦૨૦
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૬. કાયષક્રમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ (ETI) :
ભારત સરકાર, યિા અને ખેલકૂદ મંત્રાલય દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને ત્રણ િર્ય માટે કાયયિમ
અવધકારી પ્રવશક્ષણ સંસ્થા ચલાિિાની અનમવત મળે લ છે . ચાલ િર્ે કલ ૧૧ તાલીમ કાયયિમ
ચલાિિાન ં આયોજન કયું હત ં, જે પૈકીના ૧૦ તાલીમ કાયયિમો પ ૂણય કયાય છે .
ક્રમ

પ્રોગ્રામ ઑહફસર માટે તાલીમની તારીખ

ભાગ લેનારની સંખ્યા
પરષ

સ્ત્રી

કલ

૧

૨૧-૦૬-૨૦૧૯થી ૦૧-૦૭-૨૦૧૯

૨૪

૭

૩૧

૨

૦૯-૦૭-૨૦૧૯થી ૧૫-૦૭-૨૦૧૯

૩૦

૪

૩૪

૩

૨૨-૦૭-૨૦૧૯થી ૨૮-૦૭-૨૦૧૯

૨૭

૮

૩૫

૪

૨૦-૦૮-૨૦૧૯થી ૨૬-૦૮-૨૦૧૯

૫

૦૩-૦૯-૨૦૧૯થી ૦૯-૦૯-૨૦૧૯

૩૭

૫

૪૨

૬

૧૭-૦૯-૨૦૧૯થી ૨૩-૦૯-૨૦૧૯

૩૬

૪

૪૦

૭

૧૫-૧૦-૨૦૧૯થી ૨૧-૧૦-૨૦૧૯

૩૫

૫

૪૦

૮

૧૭-૧૧-૨૦૧૯થી ૨૩-૧૧-૨૦૧૯

૨૫

૫

૩૦

૯

૦૩-૧૨-૨૦૧૯ થી ૦૯-૧૨-૨૦૧૯

૨૭

૪

૩૧

૧૦

૦૩-૦૧-૨૦૨૦ થી ૦૯-૦૧-૨૦૨૦

૨૯

૨

૩૧

૧૧

૨૮-૦૧-૨૦૨૦ થી ૦૩-૦૨-૨૦૨૦

૩૦

૪

૩૪

૩૦૦

૪૮

૩૪૮

રદ કરિામાં આિી

કલ

રાજયકક્ષાએ પરસ્કાર :
ચાલ િર્ે ગજરાત સ્ટેટ એઇડ્સ કંરોલ સોસાયટી દ્વારા કાયયિમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્રને
ખ ૂબ સ ંદર કાયય કરિા બદલ તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯ના (વિશ્વ એઇડ્સ ક્રદિસના) રોજ રાજકોટ મકામે
પ્રમાણપત્ર - સ્મ ૃવતબચહ્ન આપી સન્માન કરિામાં આવ્ય.ં
રમતોત્સિ – ૨૦૨૦ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્છચ વશક્ષણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓ માટે ૨૫ જાન્યઆરી,
૨૦૨૦ના રોજ રમતોત્સિ ૨૦૨૦ન ં આયોજન રમતગમત વિદ્યાશાખા સાદરાના યજમાન પદે સાદરા
પક્રરસરમાં કરિામાં આવ્ય ં હત ં . આ રમતોત્સિમાં ૮ વિદ્યાશાખા, સંકલના ૨૬૫ વિદ્યાથીઓ તથા
અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો હતો. છે લ્લા ૧૩ િર્યથી યવનિવસિટી કક્ષાના રમતોત્સિન ં આયોજન કરિામાં
આિે છે .
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ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ
ગ્રામવશલ્પી કાયયિમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ય ૨૦૦૭ થી કાયયરત છે . આ કાયયિમ
અંતગયત હાલમાં ૧૧ જેટલા ગ્રામવશલ્પીઓ પોતે નક્કી કરે લાં ગામોમાં ગામની જરૂક્રરયાત મજબ
સઘન રીતે કામ કરી રહ્યા છે . જેની વિગત નીચે મજબ છે .
િમ

નામ

ગામ

૧.

શ્રી નીલમ પટેલ

ખોબા

૨.

શ્રી જલદીપ ઠાકર

૩.
૪.

શ્રી રાધાક્રકશન શમાય
શ્રી ગૌતમ ચૌધરી

૬.

શ્રી અશોક ચૌધરી

૫.

તાલકો

જજલ્લો

ધરમપર

િલસાડ

પેઢામલી

વિજાપર

મહેસાણા

રાટોટી
કાકશાળા

બાહ
સબીર

આગ્રા(ઉત્તર પ્રદે શ)
ડાંગ

કરઠા

માડિી

સરત

શ્રી દશરથ િાઘેલા

કંચનપરા

શ્રી જેતસી રાઠોડ

ભચિાડા

સોનગઢ

૮.
૯.

શ્રી મોહન માહાલા
શ્રી ઘનશ્યામ રણા

નંદગાિ
કઢણ

કપરદા
જબ
ં સર

િલસાડટ
ભરૂચ

૧૦.

શ્રી સરે શ પનડીયા

જરડા

મેઘરજ

અરિલ્લી

૧૧.

શ્રી શૈલશ
ે ઝાટીયા

ઘાણા

શબીર

ડાંગ

૭.

સમી

પાટણ
તાપી

ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ અંતગષ ત થયેલ પ્રવ ૃવતઓ :










િધાય પિનાર ખાતે યોજાતા મૈત્રીવમલનમા વિનોબા ૧૨૫ કાયયિમમાં ભાગ લીધો. જેમા પ્રેરણાપ્રિાસ
અને સહભાગી પ્રવ ૃવત્તન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમા દરે ક ગ્રામવશલ્પી વમત્રોના ગામમાંથી
૧૦ ગ્રામવમત્રોએ ભાગ લીધો જેના આિિા જિાનો ખચય અને જમિાનો ખચય ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
દ્વારા કરિામા આવ્યો.
વિનોબા ૧૨૫ િધાયવનિાસ અને સફાઈન આયોજન ગ્રામવશલ્પી વમત્રોએ કય.ું જેમાં ૧૫૦૦ વિવિધ
રાજ્યના લોકોની વ્યિસ્થા કરી. પક્રરસર સજાિટ કરિાની જિાબદારી ગ્રામવશલ્પી વમત્રોએ કરી.
ગ્રામવશલ્પી વમત્રોના ગ્રામવમત્રોએ પ્રેરણા પ્રિાસ િધાય , પિનાર અને નજીકના વિવિધ ઉધોગ
એકમની મલાકાત કરી. જેમા 100 વમત્રો એ ભાગ લીધો.
પિનાર અને માંગરોળ (નમયદા) શ્રી. મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટને ત્યા િર્યમા બે િાર ત્રણ ક્રદિસનીન ં ગોષ્ટ્ઠીન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
નિા ગ્રામવશલ્પીઓની તાલીમન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. જેમાં શ્રી શૈલેશભાઈ ઝાટીયાની પસંદગી
કરિામા આિી અને તેઓએ ગામ- ઘાણા. તા- શબીર, જજલ્લો- ડાંગની પસંદગી કરી અને તેઓએ ત્યાં
કામગીરી શરૂ કરી.
શ્રી નીલમબહેન ગૃતતા દ્વારા ગ્રામવશલ્પી સંશોધન કાયયમા વિવિધ ગ્રામવશલ્પીની મલાકાત કરિામા
આિી.
તા. ૨૨ નિેમ્બર, ૨૦૧૯થી ૨૫ નિેમ્બર, ૨૦૧૯ દરમ્યાન સ ૃન્ષ્ટ્ટ સંસ્થા દ્વારા સાજત્િક ફૂડ ફેસ્ટીિલન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં. જેમા ૬ ગ્રામવશલ્પી વમત્રોએ ભાગ લીધો હતો.

ગ્રામવશલ્પીશ્રી મોિનભાઇ મિાલા ( બરડા ફચળય,ં નંદગાિ તા. કપરાડા જજ. િલસાડ)
-

ૂ ોની સાથે કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મલાકાત લીધી.
૧૦ (દસ) ગામના ખેડત
ગામના બાળકોને શાળાએ મોકલિા માટે િાલીઓમાં જાગૃવત ફેલાિી.
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-

ગામના લોકોને જૈવિક ખાતર તથા સજીિખેતી અંગેની માક્રહતી આપી તથા જેવિક ખાતરનાં િધમાં
િધ િપરાશને પ્રાધાન્ય આતય.
અમદાિાદ શ્સ્થત સ ૃન્ષ્ટ્ટ સંસ્થા દ્વારા યોજાયેલ સાજત્િક કાયયિમમાં ભાગ લીધો.
ગામ લોકોએ આપેલ ત્રણ એકર જમીનમાં ઘર બનાવ્ય ં અને જૈવિક ખેતીના પ્રયોગો કયાય છે .
કૃવર્વિજ્ઞન કેન્દ્ર, અંભેટીની સહાયતા તથા માગયદશયનથી શક્કક્રરયા, મશરૂમ, કારે લા તથા
સમ ૂહખેતીન આયોજન ગામમાં કય.ું લોકોમાં સહકારની ભાિના દ્વારા આવથિક ઉત્કર્યનો પ્રયાયસ કયો.

ગ્રામવશલ્પીશ્રી ચૌધરી અશોક (કરઠા)
-

-

ગામ તરફથી મળે લી જમીનમાં ૨૦૧૨થી છાત્રાલયની શરૂઆત કરી. જેમાં આજે ૧૯૦ બાળકો
અભ્યાસ કરે છે . અને વિનામ ૂલ્યે વિવિધ વમત્રોના સહયોગથી છાત્રાલયનો વનભાિ થાય છે . ધોરણ
૧થી ૧૦ સધી બાળકો છાત્રાલયમા રહે છે અને નઈતાલીમ ગાંધી વિચાર દ્વારા જીિન ઘડતર કરિાન
કાયય કરિામાં આિે છે .
છાત્રાલયમાં અનાથ અથિા એક િાલી મોટાભાગે માતા હયાત હોય તેિા બાળકો છે .
ગૌશાળા બનાિી છે , તેમાં ચાર ગાયો છે . અને ગાય આધાક્રરત ખેતી તથા છાત્રાલય કરિાનો
પ્રયાસ કરિામા આવ્યો.
િર્ય દરમ્યાન ગામમાં મગફળી ઉપરાંત ચોખા, તિેર, પાપડી, રીંગણાની ખેતી કરી .
ૂ ોને ખેતી અંગેન માગયદશયન આપિામા આવ્ય.
ખેડત
ગામનાં ૬૦ ભાઈઓ-બહેનોએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદ, સાદરા અને ઈ.એ.એસ.આઈ,
સઘડનો ત્રણ ક્રદિસનો પ્રેરણા પ્રિાસ કયો.

આરોગ્યની સમસ્યા અને લોકભાગીદારી દ્વારા વનિારણ :
અશોકભાઈએ વશક્ષણની સાથે આરોગ્યન ં કાયય પણ શરૂ કય.ું બાળકોના નખ કાપિા, નિડાિિા,
બાળકોને વ્યિશ્સ્થત રહેતા શીખિાડવ ં, યિાનો સાથે સ્િાસ્્ય અને આરોગ્યની િાતો કરિી, બહેનોના
આરોગ્યના કેિા પ્રકારના પ્રશ્નો છે તે જાણિા િગેરે પ્રવ ૃવત્ત હાથ ધરી.
અશોકભાઈએ સરકારી આરોગ્ય વિભાગના કમયચારી સાથે મળીને ઘરે -ઘરે જઈને બાળકોને
બહેનોને રસી અપાિી. પોલીયો કાયયિમમાં અશોકભાઈ અને એમની ટીમ આજ-બાજના ગામોમાં પણ રસી
આપિા મદદરૂપ બની.
બહેનોની સિાિડ દિાખાનામાં થાય તે ક્રહતાિહ છે એમ અશોકભાઈ માને એટલે બહેનના મંડળમાં
જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે બાળજન્મની િાત અને તેની સંભાળની િાત કરે જ. યિાનો સાથે પણ તેઓ
કટંબ વનયોજન અને તેનાથી પક્રરિારમાં થતા લાભો વિશે િાત કરે .
અશોકભાઈએ છાત્રાલયમાં આરોગ્ય પેટી રાખેલ છે . જેમાં છાત્રાલયનાં બાળકો તેનો લાભ તો લે
જ.,પરં ત ગામમાં કોઈપણ બબમાર થાય તો તે અશોકભાઈ પાસે આિે દિા અને સાચી સમજ લઈને જાય.
જરૂર હોય એને જ અશોકભાઈ દિા આપે.
આમ અશોકભાઈના આરોગ્યના કામથી પક્રરણામ એ આવ્ય ં કે છે લ્લાં પાંચ િર્યથી ગામમાં કોઈ
ગંભીર બબમાર નથી, માતા મ ૃત્યદર અને બાળમ ૃત્ય દર ઘટયો છે , બાળકોમાં કપોર્ણની સમસ્યા દૂ ર થઈ
છે , પરં ત સંપ ૂણય નહીં.
અશોકભાઈએ પંચાયત સાથે બેસીને, જજલ્લાપંચાયત, તાલકાપંચાયત સધી ગામની િાત મ ૂકીને
ગામમાં નિા હેન્ડપમ્પ બનાિડાવ્યા. ખેતીમાં પણ લોકોને કૂિા, તળાિ ચેકડેમ બનાિિા ગામ લોકોને
માક્રહતી આપતા રહે. જેના કારણે ગામમાં પંચાયતના કાયય સ્િરૂપે અશોકભાઈની મહેનતથી ગામમાં
ચેકડેમ બન્યો. જે ખેતીમાં ફાયદાકારક બન્યો છે . અશોકભાઈ જ્યાં રહે તે છાત્રાલયમાં બાળકો માટે
દાતાઓની મદદ લઈને, એક બોરિેલ અને એક હેન્ડપમ્પ બનાવ્યો છે . જેથી છાત્રાલયમાં પાણીની અછત
ઊભી ન થાય અને ગામ લોકો પણ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે .
ગ્રામવશલ્પીશ્રી ઘનશ્યામભાઈ રાણા (કઢળ તા.જ ંબસર જજ. ભરૂચ)
-

ગામમાં યિામંડળની પ્રવ્રવતઓ ચાલ કરી. આ ઉપરાંત યિાનોને તાલીમમાં મોક્લ્યા તથા
લોકક્રહતના કામ કરતા વિવિધ N.G.O ની મલાકાત કરાિી.
ગામમાં કમ્તય ૂટર ક્લાસની શરૂઆત કરી.
મક્રહલાઓ માટે વસિણ કલાસની શરૂઆત કરી.
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-

બહેનો તથા યિાનોને વ્યિસાયને લગતી તાલીમ આપી તથા બહેનોને સ્થાવનક પ્રશ્નોને લગત ં
માગયદશયન આતય.
- શાળામાં બાળમેળાન ં આયોજન કય.ું જેમાં ત્રણ ક્રદિસમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત બાળકોને કરાિી. ૫૦
બાળકોએ ભાગ લીધો.
ગ્રામવશલ્પીશ્રી જેતસીભાઈ રાઠોડ (ભટિાડા તા.સોનગઢ જજ તાપી)
- બાળવશક્ષણ કાયય
- પસ્તક પરબ ગામમાં પસ્તકાલય બનાવ્ય ં છે . જેનો લાભ યિાનો અને બાળકો િધારે કરે છે .
- યિાવશબબર અને યિા જાગૃવત કાયય .
- આરોગ્ય કાયયમાં પાંચ ગામમાં આરોગ્ય વશબબર અને આરોગ્ય પેટી આપેલ છે અને સ્િયંસેિકો કાયય
કરે છે .
- બાળકો માટે બીજ બેન્કની શરૂઆત કરી છે . જેમાં બાળકો વિવિધ શાકભાજીના બબયારણ ભેગા
કરીને િાિેતર કરે છે .
- ગામની આજબાજીના લોકો માટે પ્રેરણા પ્રિાસન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં, જેમાં ૮૦ ગ્રામજનોએ
અમદાિાદ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ગાધીનગર, સાદરા, સઘડ િગેરે સ્થળોની મલાકાત કરી અને
વિવિધ માગયદશયન મેળવ્ય.ં
- ગામમા સજીિ ખેતીના પ્રયોગ કરિામા આવ્યો જેમા દે શી બીજ આપિાન કાયય કય.ય

ગ્રામવશલ્પીશ્રી દશરથભાઈ િાઘેલા (કં ચનપરા તા. સમી. જજ. પાટણ)

બાળ વશક્ષણકાયય

આરોગ્યકાયય

યિા રોજગાર માક્રહતી કેન્દ્ર જેમાં સરકારી નોકરી અંગે માગયદશયન

સ્િરોજગારી માટે યિાનોનો તાલીમ

પસ્તકાલય

બચત બેંક

ખેતી સધારણા કાયય
ગ્રામવશલ્પીશ્રી ગૌતમભાઈ ચૌધરી (કાકશાળા, તા સબ્બીર, જજ.ડાંગ)


ગૌતમભાઈ ના છાત્રાલયમા ૧૦૦ બાળકો રહે છે અને અભ્યાસ કરે છે .


મોસમી છાત્રાલય ૮ બનાવ્યા છે . જેની જિાબદારી સ્િં સેિક વમત્રો કરે છે .
ગામમાં રોજગારલક્ષી કાયષ
કાકશાળા ગામ અને આજબાજનાં ગામનાં લોકોનો મખ્ય વ્યિસાય ખેતી, ખેતી પણ િરસાદ
આધાક્રરત, િરસાદ પડે ઘણો પરં ત પાણી ટકે નહીં. કારણ આખો પ્રદે શ ડગ
ં રાઓનો એટલે પાણી િહીને
જત ં રહે. એટલે લોકો એક સીઝન પ ૂરતા ખેતીમાં કામ કરે પછી તે સ્થળાંતર કરી, શેરડી કાપિા,
મહારાષ્ટ્ર, સરત તરફ જતા રહે. ઉપરાંત લોકો પાસે ભાડાના પણ પૈસા ન હોય ત્યારે વ્યાજે પૈસા લઈને
કામ ગોતિા નીકળી પડે. જેથી આક્રદિાસી વ્યાજમાં ગરકાિ થતો રહે. આ િાતની ગૌતમભાઈ ખ ૂબ
બચિંતા કરે . તેઓએ કાકશાળા ગામમાં યિાનોના ૬ મંડળ બનાવ્યા અને બચત કરતા શીખવ્ય.ં ઉપરાંત
િાંસકામ, સાબ બનાિિા, તેલ બનાિવ ં, સીિણ ક્લાસ, ભરતકામ િગેરે તાલીમ સરકાર અને સંસ્થા
સાથે મળીને કરે છે .
ગૌતમભાઈએ બહેનો માટે તાલીમ અને રોજગારીના અલગ-અલગ કાયયિમો કયાય છે . જેમાં ૧૦૦
બહેનો કમાતી થઈ છે .

બાળમેળા ત્રણ ગામમાં

આરોગ્યલક્ષી કાયય

કપોર્ણને દૂ ર કરિા ગૌતમભાઈ સરકારની યોજનાનો પ ૂરો લાભ લઈ બાળકોને, ક્રકશોરીઓને
અને ધાત્રી માતાઓને પોર્ક આહાર મળી રહે તે માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે .
ગામમાં રસીકરણ અને પોલીયોના ટીકાકરણની પ્રક્રિયા ૧૦૦ ટકા સફળ બનાિરાિે છે . આ
ઉપરાંત આરોગ્ય કાયયકરો સાથે રહીને ગામમાં આરોગ્યની સ્િચ્છછતાની માક્રહતી પણ પહોંચાડે છે .
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ૂ વશબબર માગયદશયન કાયય
ખેડત



આજ બાજનાં ૧૦ ગામોમાં બાળ વશક્ષણ અને આરોગ્યન ં કાયય.

ગ્રામવશલ્પીશ્રી વનલમભાઈ પટેલ ( ખોબા, તા. ધરમપર, જજ. િલસાડ)
ધરમપર તાલકાનાં ૪૦ ગામમાં આરોગ્ય , વશક્ષણ, પયાયિરણ જાગૃવત અને ખેતી સધારણાના
કાયો કરે છે .
ખોબા ગામનાં સ્થાવનક લોકોનો આજીવિકાનો આધાર િરસાદી ખેતી પર છે . આ ખેતી ઘર પ ૂરતા

અનાજ ઉત્પન્ન કરિાની હોય છે . જેમાં મખ્ય ધાન્ય પાક તિેર, નાગલી અને ભાતન ં િાિેતર મહદઅંશે
લોકો કરતા હોય છે . મોટા ભાગે લોકો પરં પરાગત ખેતી કરતા હોય છે . ઉપરાંત ગામની જમીન પણ

ઢોળાિિાળી અને પથરાળ છે . જેથી ખેતી કરિી મશ્કેલ બની જાય છે . નીલમભાઈએ લોકોન ં આવથિક
ધોરણ ઊંચ ં આિે. લોકો પૈસે ટકે સખી થાય, ગામન ં સ્થળાંતરન ં પ્રમાણ ઘટે તે માટે વિવિધ પ્રયોગો
આદયાય.


ૂ ોને ખેતીમાં ઉપયોગી ઓજાર મળી રહે તે માટે ગ્રામખેતી ઓજાર બેંક.
સ્થાવનક કક્ષાએ ખેડત



િાડોલીયા પ્રોજેક્ટ (જેમાં િેલા પ્રકારના શાકભાજીન ં િાિેતર િેચાણ).



આંબા કલમ વિતરણ અને ફળ ઝાડન ં રોપણ કેળની ખેતી ખોબામાં પહેલીિાર નીલમભાઈ દ્વારા

થઈ.


વસિંચાઈના સાધનની વ્યિસ્થા ઉપલબ્ધ કરાિિી.



પ્થરના પાળા બાંધિા અને જમીન ધોિાણ અટકાિવ ં.



બબયાણ ક્રકટ વિતરણ કાયયિમ.
શાકભાજીનાં ધરન ં વિતરણ



ૂ વશબબર દ્વારા િૈજ્ઞાવનક ખેતીન ં જ્ઞાન આપિાન ં કામ.
ખેડત



સેન્ન્દ્રય ખાતર, અળવશયા 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 સમજાિિાં આજે ખોબા ગામમાં ૧૦
પક્રરિારો મધ દ્વારા રોજગારી મેળિે છે .

ઉપરોક્ત કાયયિમો નીલમભાઈએ ખેતીને સધારિા ખોબા ગામમાં કયાય છે .

•

નગરપાબલકા સાથે પયાયિરણ બચાિો કાયયિમમાં જેમાં શેરીનાટકોન ં આયોજન

•

પોસ્કો કાયદાની જાગૃવત માટે શાળામાં ક્રફલ્મદશયન અને પોસ્ટર પ્રદશયન.

•

બંધ શાળાને ચાલ કરાિિી

•

બબયારણ વિતરણ કાયય

•

૨૩ વશક્ષકોને જોડીને બાળકો સાથે મ ૂલ્યવશક્ષણ કાયય

•

મધ ખરીદી િેચાણ કાયય

•

ગૃહઉધોગ કાયય

•

વિવિધ કોલેજ તથા શાળાની વશબબરન ં આયોજન ખોબા ગામમાં કરિામાં આવ્ય ં.

•

નીલમભાઈએ ખોબા ગામમાં વિવિધ સરકારી યોજનાની માક્રહતી લોકો સધી પહોંચાડી છે .
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•

લોકોને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં સરકારી યોજનાનો લાભ અપાવ્યો છે .
સેવનટેશન યોજનાન ં કામ ખોબામાં થય ં છે . મનરે ગા યોજનાન ં કામ થય ં છે . વ્યશ્ક્તગત સહાયની

યોજનાનો લાભ પણ ગામ લોકોને અપાવ્યો છે . સામદાવયક યોજના, આિાસયોજના, જગલને
ં
લગતી
યોજના િગેરેનો લાભ લોકોને અપાવ્યો છે .

ગ્રામવશલ્પીશ્રી સ્નેિલ- જલદીપ ( પેઢામલી તા, વિજાપર,જજ. મિેસાણા)
૧૦ બાળકો માટે રાવત્ર શાળા, િાંચનશાળા, પસ્તક શાળા, રમત શાળા િગેરે પ્રવ ૃવત્ત શરૂ કરે લ.
જેના કારણે ભાગ્યેજ શાળાએ જતા બાળકો વનયવમત શાળાએ જતા થયા.
બાળકોથી શરૂ કરે લ વશક્ષણન ં કાયય લોકવશક્ષણન ં કાયય બની રહ્ય.ં બાળકો પછી બાળકોના િાલી
સાથે રહી સમાજ વશક્ષણન ં કાયય કય.ું જેમાં ગામમાં ભાઈચારો અને એકતા બની રહે, ખોટા વિખિાદો ઉભા
ન થાય અને ગામમાં સદભાિના આિે એિા સતત પ્રયોગો શરૂ કયાય . જેના કારણે આજે ગામમાં કોઈપણ
વિખિાદ થાય તો તેની સલેહ જલદીપભાઈ સરળતાથી કરાિી શકે છે .
પેઢામલી ગામમાં બાળકોથી લઈને મક્રહલાઓ, યિાનો અને િડીલો મજૂરી કરતા હોિાથી
વ્યસનનાં ભોગી છે . જેના કારણે આવથિક નકસાન સાથે આરોગ્ય ઉપર પણ તેની અસર ગામ લોકો ઉપર
થઈ છે . જલદીપભાઈએ શરૂઆતમાં બાળકો સાથે િાતાય કરતા મ ૂલ્ય વશક્ષણ, આદશય જીિન િગેરે ઉપર
બાળકો સાથે િાતાયલાપ કરતા. જેના કારણે બાળકોમાં વ્યસનન ં પ્રમાણ ઘટય ં. બાળકોની બચત બેન્ક
બનાિી. જેમાં જમા થતા પૈસા બાળકોને નજીકના સ્થળે ફરિા જિાન ં થત ં. જેમાં પણ મ ૂલ્યવશક્ષણ અને
વ્યસનમશ્ક્તની િાતો હોય જ. યિાનોન ં સંગઠન કરી તેઓને વ્યસન ન કરવ ં અને વ્યસન જેમાં તમાક,
ગટખા, દારૂ િગેરેથી શરીરમાં થતી અસરો ઉપર પણ ચચાય કરતા રહેતા. વ્યસનથી સમાજમાં આપણો
મોભો પણ ઘટે છે અને વ્યસન એ પાપ છે એવ ં સમજાિીને યિાનોમાં વ્યસન દૂ ર કરિાના અલગ અલગ
પ્રયોગો કયાય. મક્રહલાઓના મંડળ બનાિીને તેઓને બચતના પાઠ શીખવ્યા અને ઘરમાં વ્યસની વ્યશ્ક્ત
હોય તો તેનો બક્રહષ્ટ્કાર કરિો િગેરે માગયદશયન આપતા. પંચાયત દ્વારા અને સરકાર અને પોલીસની
મદદથી ગામમાં દારૂ બંધ થાય તેિી પ્રવ ૃવત્ત પણ િારં િાર કરતા રહે છે .
જલદીપભાઈન ં કામ સમરસતાન ં, સદભાિના ગામમાં બની રહે એ તરફન ં છે . વિવિધ સમાજના
લોકો સાથે જલદીપભાઈન ં બેસિાન ં સમજાિિાન ં લગાતાર ચાલત ં રહે, વિવિધ સમાજના ભાઈઓ, બહેનો
અને બાળકોને વિવિધ સ્થળોનાં પ્રિાસ કરાિે અને તે દરમ્યાન લોકો સાથે ચચાય થતી રહે કે ગામમાં
એકતા કેમ કાયમ રહે.
જેન ં પક્રરણામ એ આવ્ય ં કે ગામમાં વિખિાદોન ં પ્રમાણ ઘટય ં સાથે પોલીસ સધી જતી ફક્રરયાદ
આજે જલદીપભાઈ પાસે આિે. સમસરતાપ ૂિયક જલદીપભાઈ તેન ં વનરાકરણ કરતાં જેનાથી ગામમાં આજે
શાંવતમય િાતાિરણ છે .
•
આરોગ્યલક્ષી કાયય
•
બચત મંડળ
•
બહેનો આધાક્રરત દૂ ધમંડળી
•
મક્રહલા જાગૃવતકાયય
•
યિામંડળ
•
વશક્ષણ અને લોકવશક્ષણ કાયય
ગ્રામવશલ્પીશ્રી રાધાહકષ્ટ્નભાઈ શમાષ (રાટોટી, તા.બાિ, જજ.આગ્રા ય.પી)
•
સંધ્યા િગય વશક્ષણ
ૂ જાગૃવત સેન્ટર, જેમા ખેડત
ૂ સાક્રહત્ય અને ખેડત
ૂ વશબબરન ં આયોજન.
•
ખેડત
•
સજીિ ખેતી કરિી અને માક્રહતી આપિી.
•
બાગાયતી ખેતી કરિી.
•
વ ૃક્ષારોપણ કાયય - ગામમાં દરે ક ઘરને વ ૃક્ષ પસંદગીન ં આપવ અને માિજતન ં
•
માગયદશયન આપવ.ં
•
િાંચનાલય બનાવ્ય ં છે .
•
રાઠોટી સમાચાર નીકળે છે .
•
ખેતી આધાક્રરત જીિન જીિિાનો પ્રયત્ન
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આહદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્ર
૧. સેિકોની માહિતી :
ક્રમ

સેિકોનાં નામ

િોદ્દો

ક્રમ

સેિકોનાં નામ

િોદ્દો

૧. ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી કાયયકારી વનયામક

૫. ડૉ. વિપલભાઈ રામાણી સંશોધન મદદનીશ

૨. ડૉ. દે િચંદભાઈ િહોવનયા ક્ષેત્ર મદદનીશ

૬. ડૉ. ભલભાઈ શેખ

સંશોધન મદદનીશ

૩. ડૉ. પ્રવિણભાઈ પટે લ

સંશોધન મદદનીશ

૭. શ્રી રત્નાભાઈ દે સાઈ

ક્લાકય કમ ટાઈપીસ્ટ

૪. ડૉ. તેજલબહેન અધ્િયય

સંશોધન મદદનીશ

૮. શ્રી અશોકભાઈ હળપવત પટાિાળા

૨. િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાનના સંશોધન અભ્યાસો :
૨.૧ સરકારમાં સપરત કરે લ સંશોધન અિેિાલ :

૧. આક્રદિાસીઓની પરં પરાગત રમતો
૨. દાહોદ જજલ્લાના સ્થળાંતક્રરત આક્રદિાસીઓ
૩. ખાનપર તાલકાના અનસ ૂબચત જનજાવતનો અભ્યાસ

૨.૨ અભ્યાસ અિેિાલની ક્સ્થવત :

૧. અનસ ૂબચત જનજાવતનાં બાળકો માટે ની આશ્રમશાળાઓ : મ ૂલ્યાંકન અભ્યાસ (અહેિાલ પ ૂણય)
૨. આક્રદિાસી સિયસગ્ર
ં હ -અભ્યાસ (અહેિાલ પ્રકાશનમાં)
૩. નટ, નટડા અને બાજીગર - સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (અહેિાલ સધારણામાં)

૨.૩ િાથ પરના ચાલ સંશોધન અભ્યાસો :

૧. પરં પરાગત હાટબજાર - અભ્યાસ (અહેિાલ લેખન ચાલ)
૨. સંતરામપર તાલકાના આક્રદિાસીઓનો રોજગારલક્ષી અભ્યાસ (અહેિાલ લેખન ચાલ)
૩. આક્રદિાસી આવથિક વિકાસ દશયન - અભ્યાસ (ક્ષેત્રકાયય ચાલ)
૪. ગજરાતના ભીલ જાવતનો સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (ક્ષેત્રકાયય પ ૂણય)
૫. ગજરાતના રાઠિા જાવતનો સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (ક્ષેત્રકાયય ચાલ)
૬. TSP મ ૂલ્યાંકન અભ્યાસ (ક્ષેત્રકાયય ચાલ)
૭. આક્રદિાસી વિસ્તારમાં વશક્ષણ અંતર - અભ્યાસ (માક્રહતીપત્રકો બનાિિાન ં કાયય પ ૂણય)
૮. તાપી જજલ્લાના આક્રદિાસીઓમાં સ્િસહાય જૂથના સ ૂક્ષ્મ વધરાણ દ્વારા ગરીબી વનિારણ
અને મક્રહલા સશશ્ક્તકરણ – એક અભ્યાસ (માક્રહતીપત્રકો બનાિિાન ં કાયય ચાલ)

૩. આહદિાસી સંગ્રિાલયની મલાકાત લીધેલ મલાકાતીઓની સંખ્યા અને ટકાિારી (વિસ્તાર મજબ) :
ક્રમ

વિગત

મલાકાતીઓની સંખ્યા

૧.

સ્થાવનક

૩૫૪૩

૪૮.૦૭

૨.

રાજ્ય

૩૦૩૫

૪૧.૧૮

૩.

પરપ્રાંત

૬૯૨

૯.૩૯

૪.

પરદે શ

૧૦૦

૧.૩૬

૭૩૭૦

૧૦૦

કલ

ટકાિારી (%)

૪. ગ્રંથાલય (ચાલ િષે ખરીદી કરે લ પસ્તકોની સંખ્યા અને સામવયકોની વિગત) :
ક્રમ

વિષય

ગજરાતી

હિન્દી

અંગ્રેજી

કલ

૧

પસ્તકો

૨૮

૧૪

૧૫૮

૨૦૦

૨

સામવયકો

૦૮

૦૧

૦૪

૧૩

૩

SOUL સોફ્ટિેરમાં પસ્તકોની ડેટા એન્રી

-

-

-

૩૮૩૨

૪

બારકોડ સ્ટીકર લગાિેલ પસ્તકોની સંખ્યા

-

-

-

૨૦૨૮
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૫. તાલીમ / કાયષવશચબર
કેન્દ્ર દ્વારા િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ (એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચય ૨૦૨૦) દરવમયાન કલ ૨૬ કાયયવશબબર અને જાગૃવતલક્ષી તાલીમો દ્વારા ૧૭૧૬ સહયોગીઓને વિવિધ
વિર્ય પરત્િે તાલીમ આપિામાં આિી, જેની વિગતો નીચે મજબ છે :
ક્રમ

૧

તારીખ
૨૨/૦૬/૨૦૧૯

કાયષવશચબર / તાલીમનો વિષય
આક્રદિાસી વિદ્યાથીઓ માટે
સ્પધાય ત્મક પરીક્ષાના કોબચિંગ ક્લાસ
કાયયિમ

૨

૨૫/૦૬/૨૦૧૯

વસકલસેલ ઍવનવમયા – જાગ ૃવત
કાયયિમ

૩

૨૬/૦૬/૨૦૧૯

વસકલસેલ ઍવનવમયા – જાગ ૃવત
કાયયિમ

૪

૨૭/૦૬/૨૦૧૯

વસકલસેલ ઍવનવમયા – જાગ ૃવત
કાયયિમ

૫

૨૭/૦૬/૨૦૧૯
થી
૨૮/૦૬/૨૦૧૯

૬

૦૯/૦૭/૨૦૧૯
થી
૧૦/૦૭/૨૦૧૯

૭

૧૬/૦૭/૨૦૧૯

વસકલસેલ ઍવનવમયા – જાગ ૃવત
કાયયિમ

૮

૧૭/૦૭/૨૦૧૯

વસકલસેલ ઍવનવમયા – જાગ ૃવત
કાયયિમ

૯

૨૫/૦૭/૨૦૧૯

જળસંરક્ષણ અને જળાશય
વ્યસ્થાપન - જાગ ૃવત કાયયિમ

આદશય વનિાસી શાળાઓના
આચાયોની ક્ષમતાિધયન માટે ની બે
ક્રદિસીય કાયયવશબબર
ઈ.એમ.આર.એસ.ના આચાયોની
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર

સમયગાળો

તાલીમની

સિયોગીઓ

(હદિસમાં)

સંખ્યા

ની સંખ્યા

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૧

૦૧

૭૨

ડૉ. દે િચંદ
િહોવનયા

મામલતદારશ્રીની કચેરી,
તા. સબીર (જજ. ડાંગ)

૦૧

૦૧

૧૦૩

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

એકલવ્ય ઇંપ્ગ્લશ મીક્રડયમ
સ્કૂલ, િઘઈ (જજ. ડાંગ)

૦૧

૦૧

૧૧૯

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

ડાંગ સ્િરાજ આશ્રમ, આહિા
(જજ. ડાંગ)

૦૧

૦૧

૧૩૬

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

લચક્ષત જૂથ

કાયષવશચબરન ં સ્થળ

આક્રદિાસી
વિદ્યાથીઓ
આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો
આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો
આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો

સંકલનકતાષ

ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

આચાયો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૨

૦૧

૩૪

આચાયો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૨

૦૧

૧૨

ભીલોડા વશક્ષક સહકારી સંઘ
હોલ, તા. ભીલોડા

૦૧

૦૧

૧૦૨

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

એમ.એસ.ડબલ્ય ૂ. કૉલેજ,
મોડાસા

૦૧

૦૧

૭૩

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

એન. એમ. સદગર
ફાઉન્ડેશન, જજ. દાહોદ

૦૧

૦૧

૯૬

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો
આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો
આક્રદિાસી
ગ્રામીણ ભાઈઓબહેનો
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ક્રમ

તારીખ

૧૦

૨૦/૦૮/૨૦૧૯
થી
૨૧/૦૮/૨૦૧૯

૧૧

૨૮/૦૮/૨૦૧૯

૧૨

૨૯/૦૮/૨૦૧૯

૧૩

૩૦/૦૮/૨૦૧૯

૧૪

૦૫/૦૮/૨૦૧૯

૧૫

૦૫/૦૯/૨૦૧૯
થી
૦૬/૦૯/૨૦૧૯

૧૬

૧૯/૦૯/૨૦૧૯
થી
૨૧/૦૯/૨૦૧૯

૧૭

૧૮

૦૨/૧૦/૨૦૧૯

૧૭/૧૦/૨૦૧૯

કાયષવશચબર / તાલીમનો વિષય
આદશય વનિાસી શાળાઓના િોડય ન
અને આવસસ્ટન્ટ લેડી સપક્રરટે ન્ડેન્ટની
ક્ષમતાિધયન માટે ની કાયયવશબબર
પ્રજનન સ્િાસ્્ય, કપોર્ણ, સ્ત્રી
ભ્ર ૂણહત્યા અને બાળલગ્ન સંદભે
જાગ ૃવત કાયયિમ
પ્રજનન સ્િાસ્્ય, કપોર્ણ, સ્ત્રી
ભ્ર ૂણહત્યા અને બાળલગ્ન સંદભે
જાગ ૃવત કાયયિમ
પ્રજનન સ્િાસ્્ય, કપોર્ણ, સ્ત્રી
ભ્ર ૂણહત્યા અને બાળલગ્ન સંદભે
જાગ ૃવત કાયયિમ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને
િારલી અને વપઠોરા બચત્રકળા
શીખિિા અંગેની તાલીમ
G.L.R.S., E.M.R.S. અને મોડેલ
શાળાઓના આચાયોની ક્ષમતાિધયન
કાયયવશબબર
ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના
ગ ૃહપવત - ગ ૃહમાતાઓની
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર
સ્િચ્છછતા હી સેિા કાયયિમ ૨૦૧૯
અંતગયત તલાન્સ્ટક કચરાના
વ્યિસ્થાપન માટે જન-જાગ ૃવત,
શ્રમદાન અને યોગ્ય વનકાલ જાગ ૃવતલક્ષી કાયયિમ
આક્રદિાસી યિક-યિતીઓની
કારક્રકદી માગયદશયન તાલીમ

સમયગાળો

તાલીમની

સિયોગીઓ

(હદિસમાં)

સંખ્યા

ની સંખ્યા

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૨

૦૧

૨૧

ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

આક્રદિાસી
ગ્રામીણ મક્રહલાઓ

હાથીખાના, તા.ધરમપર,
જજ. િલસાડ

૦૧

૦૧

૬૦

ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

આક્રદિાસી
ગ્રામીણ મક્રહલાઓ

પાનસ, તા. કપરાડા,
જજ. િલસાડ

૦૧

૦૧

૬૨

ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

આક્રદિાસી
ગ્રામીણ મક્રહલાઓ

મરલા, તા. જી. - િલસાડ

૦૧

૦૧

૬૦

ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

વિદ્યાથી વિદ્યાવથિનીઓ

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૧

૦૧

૬૦

ડૉ. દે િચંદ
િહોવનયા

આચાયો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૨

૦૧

૪૯

ગ ૃહપવતગ ૃહમાતાઓ

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

૦૩

૦૧

૫૮

વિદ્યાથીઓ

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

લચક્ષત જૂથ

કાયષવશચબરન ં સ્થળ

િોડય ન અને
આવસસ્ટન્ટ લેડી
સપક્રરટે ન્ડેન્ટ

આક્રદિાસી યિકયિતીઓ
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સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

સંકલનકતાષ

ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

૦૧

૦૧

૩૩

શ્રી ભલ શેખ
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. રૂપા
માલક્રકયા

૦૧

૦૧

૫૮

ડૉ. તેજલ
અધ્િયું

ક્રમ

તારીખ

૧૯

૦૭/૧૧/૨૦૧૯
થી
૦૮/૧૧/૨૦૧૯

૨૦

૦૩/૧૨/૨૦૧૯
થી
૦૫/૧૨/૨૦૧૯

૨૧

૦૬/૦૧/૨૦૨૦
થી
૦૮/૦૧/૨૦૨૦

૨૨

૨૧/૦૧/૨૦૨૦
થી
૨૩/૦૧/૨૦૨૦

૨૩

૧૮/૦૨/૨૦૨૦
થી
૨૦/૦૨/૨૦૨૦

૨૪

૨૬/૦૨/૨૦૨૦

૨૫

૨૭/૦૨/૨૦૨૦

૨૬

૨૮/૦૨/૨૦૨૦
-

કાયષવશચબર / તાલીમનો વિષય
“આક્રદજાવત વિકાસ વ્યિસ્થાપકો”
વિર્ય સંદભે તાલકા અને જજલ્લા
વ્યિસ્થાપકો માટે ની બેક્રદિસીય
તાલીમ
આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણતવિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક
ગણિત્તા સધારણા અને
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર
આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણતવિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક
ગણિત્તા સધારણા અને
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર
આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણતવિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક
ગણિત્તા સધારણા અને
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર
આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણતવિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક
ગણિત્તા સધારણા અને
ક્ષમતાિધયન કાયયવશબબર

-

વસકલસેલ ઍવનવમયા –
એકક્રદિસીય જાગ ૃવત કાયયિમ
વસકલસેલ ઍવનવમયા –
એકક્રદિસીય જાગ ૃવત કાયયિમ
વસકલસેલ એવનવમયા –
એકક્રદિસીય જાગ ૃવત કાયયિમ

લચક્ષત જૂથ

કાયષવશચબરન ં સ્થળ

આક્રદિાસી યિાનો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

આશ્રમશાળાઓના
વશક્ષકો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

આશ્રમશાળાઓના
વશક્ષકો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

આશ્રમશાળાઓના
વશક્ષકો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

આશ્રમશાળાઓના
વશક્ષકો

સભાખંડ, આક્રદિાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

આક્રદિાસી
ભાઈઓ-બહેનો
આક્રદિાસી
ભાઈઓ-બહેનો
આક્રદિાસી
ભાઈઓ-બહેનો
-

આશ્રમશાળા - કલાઈ,
તા. ઉમરગામ, જજ. િલસાડ
આશ્રમશાળા - કરમબેલી,
તા. ઉમરગામ, જજ. િલસાડ
આશ્રમશાળા - અડદા,
તા. જજ. નિસારી
કલ
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સમયગાળો

તાલીમની

સિયોગીઓ

(હદિસમાં)

સંખ્યા

ની સંખ્યા

૦૨

૦૧

૪૭

૦૩

૦૧

૩૬

૦૩

૦૧

૪૮

૦૩

૦૧

૪૨

૦૩

૦૧

૨૫

૦૧

૦૧

૮૦

૦૧

૦૧

૭૬

૦૧

૦૧

૧૫૪

-

૨૬

૧૭૧૬

સંકલનકતાષ
ડૉ. દે િચંદ
િહોવનયા
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
ડૉ. વિપલ
રામાણી
ડૉ. તેજલ
અધ્િયું
શ્રી સરબેશ્વર
શાહ
શ્રી સરબેશ્વર
શાહ
શ્રી સરબેશ્વર
શાહ
-

૬. કેન્રના સેિકોની વિવિધ પહરસંિાદ અને કાયષશાળામાં સિભાગીતા તથા વ્યાખ્યાન આતયાની વિગતો :
સિભાગી

ક્રમ

તારીખ

૧

૧૦/૦૫/૨૦૧૯

શ્રી સરબેશ્વર
શાહ

૨

૨૮/૦૫/૨૦૧૯

શ્રી સરબેશ્વર
સ્થળાંતક્રરત મજૂરોના
શાહ
બાળકોના બાળ અવધકારો

૩

૪

૦૧/૦૭/૨૦૧૯ થી

ડૉ. વિપલ

૦૫/૦૭/૨૦૧૯

રામાણી

૨૦/૦૭/૨૦૧૯
૦૮/૧૧/૨૦૧૯

૫

થી
૦૯/૧૧/૨૦૧૯

૬

થયેલ સેિક

૨૦/૧૨/૨૦૧૯

ડૉ. તેજલ
અધ્િયય
ડૉ. પ્રવિણ
પટે લ

ડૉ. વિપલ
રામાણી

સમયગાળો

વિષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

બાંધકામ મજૂરોની
સલામતી

બાંધકામ મજૂર
સંગઠન

એન.આઈ.ઓ.એચ.,
અમદાિાદ

૦૧

પ્રયાસ

એ.એમ.એ.,
અમદાિાદ

૦૧

National Institute of
Rural Development
and Panchayati Raj
(NIRD & PR)
Hyderabad.

૦૫

ડબલ્ય ૂ. જી. ડબલ્ય ૂ.
ડબલ્ય ૂ. જી. ડબલ્ય ૂ.
એલ.ઓ.,
એલ.ઓ., અમદાિાદ
અમદાિાદ

૦૧

NIRD & PR Training of
Centre for Equity
the Trainers Programme
and Social
on
Development,
Research Methodology
NIRD & PR,
for Tribal Development
Hyderabad.
Professionals
આક્રદિાસીઓના
પરં પરાગત કાયદાઓ
(વ્યાખ્યાન)
PEACE AND
PERFORMANCE
THROUGH DEEPER BODY
MIND CONNECT

ઇન્ન્ડયન
ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ ઑફ
પબ્બ્લક
એડવમવનસ્રે શન,
બેંગલર (કણાય ટક)

ઇન્ન્ડયન ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ
ઑફ પબ્બ્લક
એડવમવનસ્રે શન,
બેંગલર (કણાય ટક)

1. ‘Indian Constitution:
Background and
મહાત્મા ગાંધી શ્રમ
Introduction’ And
મહાત્મા ગાંધી શ્રમ
સંસ્થાન,
2. ‘Indian Constitution:
સંસ્થાન, અમદાિાદ
અમદાિાદ
Fundamentals’

(હદિસમાં)

૦૨

૦૧

(વ્યાખ્યાન)
ડૉ. દે િચંદ
િહોનીયા,
ડૉ.વિપલ
૭

૨૨/૧૨/૨૦૧૯

રામાણી,
ડૉ. તેજલ
અધ્િય,ય

State level Workshop of
Structures Quality
Enhancement for
Professional Social
Work Education in
Gujarat

સમાજકાયય
વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

સભાખંડ, આક્રદિાસી
સંશોધન અને તાલીમ
કેન્દ્ર, અમદાિાદ

૦૧

ઇન્ન્ડયા હેબબટાટ
સેન્ટર - ન્ય ક્રદલ્હી

૦૧

ડૉ. ભલ શેખ

૮

૨૩/૧૨/૨૦૧૯

ડૉ. વિપલ
રામાણી

Development of
Training Module for
Capacity Building of
Elected PIR
Representatives
belonging to Scheduled
Tribes
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આક્રદજાવત
મંત્રાલય – ન્ય
ક્રદલ્હી

ક્રમ

૯

તારીખ

૧૬/૦૨/૨૦૨૦

સિભાગી
થયેલ સેિક

ડૉ.નભલ શેખ

વિષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

વિચરતી જનજાવતઓ :
દશા અને ક્રદશા
[સંશોધનપત્ર સૌરાષ્ટ્રની વિચરતી
જાવતઓની પક્રરશ્સ્થવત
અને સમસ્યાઓ
(બજાબણયા, િાદી,
મદારી, ગાડબલયા અને
સરાબણયાના સંદભયમાં)]

ગોવિિંદ ગર
આક્રદિાસી
વિશ્વવિદ્યાલય,
બાંસિાડા
(રાજસ્થાન)

ગોવિિંદ ગર
આક્રદિાસી
વિશ્વવિદ્યાલય,
બાંસિાડા
(રાજસ્થાન)

સમયગાળો
(હદિસમાં)

૦૧

૭. પ્રકાશન સબંવધત કામગીરી :

1. કેન્દ્ર દ્વારા યોજાયેલ ‘ગજરાતના આક્રદિાસી વિસ્તારમાંથી સ્થળાંતર’ વિર્ય પરના પક્રરસંિાદ અંગેન ં પસ્તક
“TRIBAL MIGRATION IN GUJARAT” (સંપાદક : શ્રી સરબેશ્વર શાહ અને ડૉ.ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાય) ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ દ્વારા પ્રકાવશત કરિામાં આવ્ય.ં
2. ‘આક્રદિાસી ગજરાત’ સામવયક અંતગયત (િર્ય-૩, અંક ૧-૨) જાન્યઆરી-ક્રડસેમ્બર, ૨૦૧૯નો સંયક્ત અંક
પ્રકાવશત થયો અને સામવયકના વિતરણની કામગીરી કરિામાં આિી.
3. કેન્દ્ર દ્રારા િર્ય ૨૦૦૧થી ૨૦૨૦ દરવમયાન થયેલ ૧૨૬ અભ્યાસોના સારાંશને પસ્તકરૂપે તૈયાર કરિા માટે
કામગીરી વપ્રન્ન્ટિંગ પ્રક્રિયામાં છે .
૮. કેન્ર દ્વારા થયેલ અન્ય કામગીરી/પ્રવ ૃવિઓ
1. તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ ધરજી ગામ ખાતે આક્રદમ જૂથ કલા કૌશલ્યની તાલીમ મેળિેલ તાલીમાથીઓનો કીટ
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

વિતરણ કાયયિમ યોજાઈ ગયો, આ કાયયિમમાં કે ન્દ્રના સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ. પ્રવિણ પટે લે હાજર રહી
તાલીમાથીઓને પ્રોત્સાક્રહત કયાય .
તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ કેન્દ્ર ખાતે વનયામકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલસબચિશ્રી
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીની િયવનવ ૃવત્ત અને અબભિાદન કાયયિમમાં કે ન્દ્રના સૌ કમયચારીઓએ શભેચ્છછાઓ પાઠિી.
તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ થી તા. ૧૨/૦૫/૨૦૧૯ દરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત સેિક-સંતાનો માટે ની
ગ્રીષ્ટ્મ તારણ્ય વશબબર, અંભેટી (જજ.િલસાડ) ખાતે યોજાઈ ગઈ, આ વશબબરમાં કે ન્દ્રના સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ.
તેજલ અધ્િયએ
ય જોડાઈને બાળકોમાં જદાં જદાં હસ્તકૌશલ્ય વિકસે તેમજ બાળક ગમ્મત દ્વારા જ્ઞાન પ્રાતત કરી શકે
તે સંબધ
ં ી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ દ્વારા તાલીમ આપી.
તા. ૦૮/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ આક્રદમ જૂથ સીસીડી પ્રોજેક્ટના મ ૂલ્યાંકન માટે આિેલ અવધકારીશ્રીઓ સાથે બાિળા
તાલકા પંચાયત ખાતે બેઠક યોજાઈ, આ બેઠકમાં કે ન્દ્રના સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ. પ્રવિણ પટે લ હાજર રહ્યા. આ
અવધકારીશ્રીએ વશયાળ ગામના આક્રદમ જૂથ પક્રરિારોની મલાકાત લીધી અને િાતાય લાપ કયો.
તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૯થી તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ દરવમયાન આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર તેમજ
મ.દે . સમાજસેિા સંકલના સંયક્ત ઉપિમે વિશ્વ મ ૂળવનિાસી ક્રદન (૯મી ઑગસ્ટ)ની ઉજિણી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે
કરિામાં આિી. આ કાયયિમમાં બચત્રકલા કાયયશાળા અને સ્પધાય , પરં પરાગત આક્રદિાસી રમતો, િક્ત ૃત્િ સ્પધાય , વનબંધ
સ્પધાય અને સાંસ્કૃ વતક કાયયિમમાં કલ – ૪૪૦ વિદ્યાથી ભાઈ-બહેનોએ ભાગ લીધો. આ કાયયિમમાં વ્યશ્ક્તગત અને
જૂથમાં વિજેતા થયેલ ૧, ૨ અને ૩ નંબરોને મોમેન્ટો અને પ્રમાણપત્ર વિતરણ કરિામાં આવ્યા.
તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ આક્રદિાસી કેન્દ્ર ખાતે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી અને સવમવતના પ્રમખશ્રી પ્રા.
અનાવમકભાઈ શાહની અધ્યક્ષતામાં કે ન્દ્રની સલાહકાર સવમવતની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કે ન્દ્રના ઈ.વનયામકશ્રી
ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણીએ કેન્દ્રનો એ.ટી.આર., કરે લ કામગીરી, આયોજન અને ખચય સંબવં ધત વિગતો રજૂ કરી અને દરે ક
વિર્ય સંદભે ઊંડાણથી ચચાય કરિામાં આિી.
તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ કે ન્દ્ર ખાતે કલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં ‘આક્રદિાસી ગજરાત’ અધયિાવર્િક સામવયકના
સંપાદકીય અને સલાહકાર મંડળના સભ્યોની બેઠક યોજાઈ, આ બેઠકમાં સવમવતના સભ્યો દ્વારા લેખોન ં સંપાદન,
ક્રરવ્ય, ગણિત્તા અને સ ૂચનો અંગે ચચાય કરિામાં આિી.
તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૯થી તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ દરવમયાન કેન્દ્રના ક્ષેત્ર મદદનીશ શ્રી ડૉ. દે િચંદ િહોવનયાએ
છોટાઉદે પર જજલ્લાના પાંચ તાલકાના જદાં જદાં ગામોની મલાકાત લઈ, આિશ્યક રે િન્ય ૂ રે કડય ની ચકાસણી કરી
તેમજ તેનો અહેિાલ તૈયાર કરી આક્રદજાવત વિકાસ વિભાગમાં મોકલાવ્યો.
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9. તા. ૧૪/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત પેસા

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

એક્ટની લોકજાગવૃ ત માટે મ. દે . સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના ૧૫૦થી િધ વિદ્યાથીઓને શેરીનાટક અંગેની
તાલીમ આપિામાં આિી. આ તાલીમ મેળિેલ વિદ્યાથીઓએ ગ્રામજીિન પદયાત્રા દરવમયાન આક્રદિાસી વિસ્તારમાં
લોકજાગવૃ તન ં કાયય કય.ું
તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત પેસા એક્ટની
લોકજાગવૃ ત માટે માઇિોબાયોલોજી વિભાગ ૪૧, શારીક્રરક વશક્ષણ વિભાગ ૧૦ અને મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરા૧૦ વિદ્યાથીઓને શેરી નાટક અંગેની તાલીમ આપિામાં આિી. આ તાલીમ મેળિેલ વિદ્યાથીઓએ ગ્રામજીિન
પદયાત્રા દરવમયાન આક્રદિાસી વિસ્તારમાં લોકજાગવૃ તન ં કાયય કય.ું
તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ કેન્દ્રના વનયામકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં આક્રદજાવત મંત્રાલય – ન્ય ક્રદલ્લીથી આિેલ પ્રોજેક્ટ
ઑક્રફસરશ્રી સબ્રતકમાર નાયક સાથે ‘રાષ્ટ્રીય પોર્ણ માસ’ અને ‘TRTIની કામગીરી’ અંગે ચચાય બેઠક યોજાઈ. આ
બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રીએ રસોઈયા તાલીમ, પોર્ણ મેળો િગેરે સંદભે થયેલી કામગીરીની ચચાય કરી તેમજ
કેન્દ્રમાં ચાલતા અભ્યાસો, તાલીમ િગો અને અન્ય કામગીરી અંગે િાતાય લાપ કરિામાં આવ્યો. આ બેઠકમાં કેન્દ્રના
કમયચારીઓએ કામગીરી સંબવં ધત જરૂરી સ ૂચનો કયાું .
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ થી તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯ દરવમયાન એ.આઈ.ય. અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંયક્ત ઉપિમે
આયોજજત ‘કલપવતઓની રાષ્ટ્રીય કૉન્ફરન્સ’માં કે ન્દ્રના ઈ. વનયામકશ્રી ડૉ.રાજેન્દ્રભાઈએ આયોજન, સંકલન,
વ્યિસ્થાપન અને કાયયિમ સંચાલન સંબવં ધત કામગીરી કરી. સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ. વિપલ રામાણી અને ડૉ.
તેજલ અધિયએ
ય વિવિધ વિભાગોની પ્રવ ૃવત્તઓન ં પ્રદશયન તથા આક્રદિાસી સંગ્રહાલય દશયન તેમજ ડૉ. પ્રવિણ પટે લે
મહેમાનો માટે િાહનવ્યિહાર સંબવં ધત વિવિધ કામગીરી કરી.
તા. ૧૮/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૧૦૦માં સ્થાપના ક્રદનની ઉજિણી વનવમતે ધ્િજિંદન કાયયિમ,
વ ૃક્ષારોપણ, પ્રાથયના અને સંસ્મરણ સભા (શ્રી ભીમભાઈ મહેતાનો બંગલો, કોચરબ) અને ખાસ ટપાલ કિરના
અનાિરણ કાયયિમમાં કેન્દ્રના સૌ સેિકો ઉપશ્સ્થત રહી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તમાં સહભાગી થયા.
તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત “આક્રદિાસી
સમદાયો માટે ની બંધારણીય જોગિાઈઓ” વિર્ય પર ડૉ. એચ. એસ. રાણા (ઇન્ન્ડયન ઈપ્ન્સ્ટટય ૂટ ઑફ પબ્બ્લક
એડવમવનસ્રે શન-બેંગલર)એ વ્યાખ્યાન આતય ં. આ કાયયિમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના નિવનયક્ત સેિકો અને કે ન્દ્રના સૌ
સેિકો ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૧૪/૧૧/૨૦૧૯થી તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ દરવમયાન આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ તથા આક્રદજાવત વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગરના સંયક્ત ઉપિમે “આક્રદિાસી પરં પરાગત િનૌર્વધય પ્રદશયન
અને િેચાણ મેળો” અમદાિાદ હાટ, િસ્ત્રાપર ખાતે યોજાઈ ગયો. આ મેળાન ં ઉદઘાટન માન. મંત્રીશ્રી (આ.વિ.)
ગણપતવસિંહ િસાિાજીના હસ્તે કરિામાં આવ્ય ં. આ મેળાના ઉદઘાટન પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના માન. મંત્રીશ્રી (આ.વિ.)
રમણલાલ પાટકર, સબચિશ્રી અનપમ આનંદ, કવમશનરશ્રી
જે. રં જીથ, કે ન્દ્રના કા. વનયામકશ્રી ડૉ.
રાજેન્દ્ર ખીમાણી અને અન્ય મહેમાનો ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ મેળામાં ગજરાત રાજ્યના ડાંગ, િલસાડ, નિસારી અને
અન્ય જજલ્લાના આક્રદિાસી વિસ્તારમાંથી િનૌર્વધય જાણકાર ૧૨૦ િૈદ-ભગતો સહભાગી થયા. તેમને કલ ૮૧ સ્ટોલ
ફાળિિામાં આવ્યા તેમજ િનઔર્વધય અને સંબવં ધત ચીજિસ્તઓ િહેંચીને રૂ. ૧૩,૮૮,૦૯૩ન ં આવથિક ઉપાર્જન કય.ું
આ મેળામાં ૧૨૦ િૈદ-ભગતોને લાિિામાં શ્રી મક્રહલા પછાત વિકાસ મંડળ, ભાિનગરની સંસ્થા સહયોગી બની. આ
મેળાન ં સમાપન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી પ્રો. અનાવમકભાઈ શાહના હસ્તે કરિામાં આવ્ય ં. આ મેળામાં કે ન્દ્રના
સૌ સેિકોએ હાજર રહી વિવિધ જિાબદારી વનભાિી.
તા .૧૪/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ ઉવમયાધામ, ઊંઝા દ્વારા આયોજજત ‘‘લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ’’ મેળો યોજાઈ ગયો. આ કાયયિમ
અંતગયત પ્રદશયન મેળામાં આક્રદિાસી હસ્તકલાકારો માટે કલ - ૧૦ સ્ટોલ્સ ફાળિિામાં આવ્યા. આ મેળામાં ૩૭
આક્રદિાસી હસ્તકલાકારોએ સહભાગી થઈ, આક્રદજાવતની હસ્તકલા, િનૌર્વધ અને આહારન ં િેચાણ કય.ું
તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૯ દરવમયાન “આક્રદિાસી પરં પરાગત હસ્તકલા-કૃવત પ્રદશયન અને
િેચાણ મેળા”ન ં આયોજન અમદાિાદ હાટ, િસ્ત્રાપર ખાતે કરિામાં આવ્ય ં છે . આ મેળાન ં ઉદઘાટન આક્રદજાવત
વિકાસ વિભાગના સબચિશ્રી અનપમ આનંદજીના હસ્તે કરિામાં આવ્ય ં. આ મેળાના ઉદઘાટન પ્રસંગે કવમશનરશ્રી
જે. રં જીથ, કે ન્દ્રના કા. વનયામકશ્રી ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી અને અન્ય મહેમાનોએ ઉપશ્સ્થત રહી આક્રદિાસી વિસ્તારના
૧૪ જજલ્લાઓમાંથી આિેલ હસ્તકલાકાર અને િૈદ-ભગતોને જરૂરી માગયદશયન આતય ં અને પ્રોત્સાક્રહત કયાય . આ
મેળામાં કલ ૧૬૬ હસ્તકલાકારો સહભાગી થયા અને તેમને ૮૨ સ્ટોલ્સ ફાળિિામાં આવ્યા. આક્રદજાવતની હસ્તકલા,
આહાર અને િનૌર્વધ સંબવં ધત ચીજિસ્તઓ િહેંચીને રૂ. ૯.૦૦ લાખન ં રોકડમાં આવથિક ઉપાર્જન કયું તથા રૂ. ૭.૦૦
લાખની કામગીરીના ઓડય ર મળ્યા. આ મેળાન ં સમાપન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કાયયકારી કલસબચિશ્રી ડૉ. ભરત
જોશીના હસ્તે કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૨૨/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ વનયામકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કે ન્દ્રના વનવ ૃત કમયચારીઓ અને િતયમાન કમયચારીઓ
સાથેની બેઠકમાં કેન્દ્ર દ્વારા થયેલ ૧૨૬ સંશોધન અભ્યાસો અને તેને આધારે સરકારે લીધેલ પગલાંઓ, સંશોધન
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અભ્યાસમાં સહભાગીદારી, આક્રદિાસી ગજરાત સામવયક માટે જૂના સંશોધન અભ્યાસમાંથી લેખો લખિા સંદભે
ચચાય ઓ કરિામાં આિી. આ બેઠકમાં કે ન્દ્રના સૌ કમયચારીઓએ સહભાગી થઈ ચચાય માં ભાગ લીધો.

19. તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦થી તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૦ દરવમયાન એસ. સી. - એસ. ટી. સંશોધન અને તાલીમ સંસ્થા દ્વારા

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
૯.

આયોજજત “રાષ્ટ્રીય આક્રદિાસી ન ૃત્ય ઉત્સિ”, ભિનેશ્વર (ઓક્રરસ્સા રાજ્ય) ખાતે યોજાઈ ગયો. આ કાયયિમમાં ગજરાત
રાજ્ય તરફથી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના મ. દે . સમાજસેિા સંકલના અનસ્નાતક કક્ષાના ૧૦ વિદ્યાથી ભાઈઓ-બહેનો,
૦૩ સંગીત કલાકાર અને ૦૧ અધ્યાપકશ્રીએ સહભાગી થઈ, ત્રણ ક્રદિસ દરવમયાન ડાંગી ન ૃત્ય, ગામીત ન ૃત્ય અને
ટીમલી આક્રદિાસી ન ૃત્યની પ્રસ્તવત કરી તેમજ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો.
તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા આયોજજત કે ન્દ્રના કમયચારીઓ માટે
ક્ષમતાિધયન કાયયિમ અંતગયત ડૉ. વિદ્યતભાઈ જોશીએ “તાલીમ માગયદવશિકા કે િી રીતે બનાિિી જોઈએ” તે સંદભે
વ્યાખ્યાન અને માગયદશયન આતય ં. આ કાયયિમમાં કે ન્દ્રના ૧૪ કમયચારીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ કેન્દ્રના સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ. વિપલ રામાણીએ “ગજરાતના ભીલ જાવતનો
સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ” અંતગયત પંચમહાલ જજલ્લાનાં મોરિા (હડફ) તાલકાનાં રજાયતા ગામની મલાકાત
લીધી. આ મલાકાત અને ક્ષેત્રકાયય દરવમયાન રજાયતા ગામના લોકોની હાઉસ ટ હાઉસ મલાકાત અને જૂથચચાય
કરી આક્રદિાસી ભીલોની સામાજજક, સાંસ્કૃવતક, ધાવમિક, આવથિક, વ્યાિસાવયક, રાજકીય વ્યિસ્થાઓની શ્સ્થવત,
સમસ્યાઓ િગેરે મદ્દાઓ સંબવં ધત જાણકારી મેળિી.
તા. ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર ખાતે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલનાયક અને
સલાહકાર સવમવતના પ્રમખશ્રી પ્રો. અનાવમકભાઈ શાહની અધ્યક્ષતામાં કે ન્દ્રની સલાહકાર સવમવતની અધયિાવર્િક બેઠક
યોજાઈ, આ બેઠકમાં કેન્દ્રના ઈ. વનયામકશ્રી ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીએ કેન્દ્રનો એ.ટી.આર., થયેલ કામગીરી,
આયોજન અને ખચય-બજેટ સંબવં ધત વિગતો રજૂ કરી, આ બેઠકમાં સવમવતના સભ્યોએ વિવિધ મદ્દાઓ ઉપર ઊંડાણથી
ચચાય કરી.
તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૦ થી તા. ૦૩/૦૩/૨૦૨૦ દરવમયાન કે ન્દ્રના કા. વનયામકશ્રી ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી અને સિે
કમયચારીઓએ ટી.આર.આઈ., ભોપાલ (મધ્યપ્રદે શ)ની એક્સપોઝર વિઝીટ કરી. આ મલાકાત દરવમયાન
ટી.આર.આઈ., ભોપાલના સંયક્ત વનયામકશ્રી નીવતરાજવસિંહ અને તેમના સ્ટાફે આક્રદિાસી સંગ્રહાલયની મલાકાત
કરાિી તથા મધ્યપ્રદે શ રાજ્યમાં િસિાટ કરતી આક્રદિાસી જાવતઓનો પક્રરચય કરાવ્યો તેમજ ગ્રંથાલય અને
સંશોધન-પ્રકાશન વિભાગની મલાકાત કરાિી. તેમની સાથેની ચચાય બેઠકમાં સંશોધન કરિાની અને તાલીમ
આપિાની પદ્ધવતઓ તથા િહીિટી કામગીરીની ચચાય કરી. આ ઉપરાંત વશિમંક્રદર, ભોજપરી, ભીમબેટકા તેમજ
ઇન્ન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય માનિજાવત સંગ્રહાલયની મલાકાત લીધી.
તા. ૦૭/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ સરે ન્દ્રનગર જજલ્લાના નાની કઠેચી ગામે આક્રદમ જૂથ કલાકૌશલ્ય તાલીમ પ ૂણય થતાં
કીટ વિતરણ કાયયિમમાં કે ન્દ્રના સંશોધન મદદનીશશ્રી ડૉ. પ્રવિણ પટે લ હાજર રહ્યા અને તેમણે તાલીમ અંગે ચચાય
કરી પ્રવતભાિો મેળવ્યા.
આક્રદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે ન્દ્ર દ્વારા થયેલ ૧૨૬ સંશોધન અભ્યાસના સારાંશની કામગીરી શ્રી ડંકેશભાઈ
ઓઝાએ પ ૂણય કરીને કેન્દ્રને સોંપી.
કેન્દ્ર દ્વારા Proforma for Tribal Research Institutes સંબવં ધત વિગતો તૈયાર કરી, IIPA, New Delhiને મોકલિામાં
આિી.
રોડ મેપ ફોર પ્રોગ્રેવસિ ગજરાત અન્િયે માક્રહતી તૈયાર કરી આક્રદજાવત વિકાસ વિભાગ,ગાંધીનગરને મોકલિામાં
આિી.
“આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણત-વિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક ગણિત્તા સધારણા અને ક્ષમતાિધયન માટે ની
વત્રક્રદિસીય કાયયવશબબર” વિર્ય સંદભેની તાલીમ માગયદવશિકા (Training Module) તૈયાર કરી.
કેન્દ્ર દ્વારા િાવર્િક કામગીરી આયોજન ૨૦૨૦-૨૧ તૈયાર કરી, આક્રદજાવત મંત્રાલય,ન્ય ક્રદલ્હી મોકલિામાં આિેલ
છે .
કેન્દ્ર સંબવં ધત મહેકમ, હેલ્પલાઈન અને તાલીમો અંગેની દર માસની માક્રહતી વનયવમત સી.એમ. ડેશબોડય પર અપલોડ
કરે લ છે .
કેન્દ્રની કામગીરીનો રાજ્યપાલનો અહેિાલ તૈયાર કરી મોકલાવ્યો.
આક્રદિાસી સંગ્રહાલયની બહારની દીિાલન ં સમારકામ કરિામાં આવ્ય ં.
કેન્દ્રના સંગ્રહાલયમાં ધાણકા જાવતના ઘરની સમારકામની કામગીરી પ ૂણય કરિામાં આિી.
ભારત સરકાર અને ગજરાત સરકારમાં મોકલાિેલ દરખાસ્તો :
1. રાજ્યના આક્રદિાસી હસ્તકલાકારો માટે ‘‘બજાર વ્યિસ્થાપન અને ઓનલાઇન િેચાણ’’ અંગેની રૂ. ૨.૫૩
કરોડની નાણાંકીય દરખાસ્ત.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

સ્થળાંતક્રરત આક્રદિાસીઓ માટે 'આક્રદજાવત વિકાસ સહાયતા કેન્દ્ર' શરૂ કરિા અંગેની રૂ. ૧૬.૯૭ લાખની
નાણાકીય દરખાસ્ત.
આક્રદિાસી વિસ્તારના ભગતો (િૈદ) દ્વારા થતી આરોગ્ય વિર્યક જડીબટી સારિાર સંદભે િેચાણ-કમ-પ્રદશયન
મેળો યોજિા માટે ની રૂ. ૧૪.૫૦ લાખની નાણાકીય દરખાસ્ત.
‘આક્રદિાસી હસ્તકળા કારીગરોના બજાર વ્યિસ્થાપન’ તાલીમો અંગે રૂ. ૬૫.૦૦ લાખની નાણાકીય દરખાસ્ત.
આક્રદજાવત વિસ્તારમાં અનસ ૂબચત જનજાવતના સમદાયના વિકાસ માટે વિવશષ્ટ્ટ કામગીરી સબબ વ્યશ્ક્ત/
સંસ્થાઓને ઠક્કરબાપા /જ.કાકા પરસ્કાર આપિા માટે ની દરખાસ્ત.
‘ગાંધી ૧૫૦ અને આક્રદિાસી વિકાસ’ અંગેની દરખાસ્ત.
ઢોલી જાવતનો તપાસ અભ્યાસ અંગેની દરખાસ્ત.
પઢાર આક્રદમ જૂથ જાવતના અભ્યાસ માટે ની સંશોધન દરખાસ્ત.

૧૦. મંજૂર થયેલ નાણાંકીય દરખાસ્ત :
1. ભારત સરકાર દ્વારા સંશોધન, તાલીમ, પક્રરસંિાદ, ગ્રંથાલય અને પરં પરાગત આક્રદિાસી હસ્તકલાકૃવત મેળા માટે
રૂા. ૯૯.૯૬ લાખ નાણાં મંજૂર કરિામાં આવ્યા છે .
2. 'ગજરાત પોલીસ અવધવનયમ ૧૯૫૧'ન ં ગજરાત રાજ્યની વિવિધ આક્રદિાસી બોલીઓમાં ભાર્ાંતર અને પ્રકાશન કરિા
અંગેની રૂ. ૧૭.૦૦ લાખની નાણાકીય દરખાસ્ત મંજૂર.
3. આદશય વનિાસી શાળાના વશક્ષકોની NCERT અભ્યાસિમ અંગેની તાલીમ અંગેની રૂ. ૨૬.૦૦ લાખની નાણાકીય
દરખાસ્ત મંજૂર.
4. સ્િતંત્રતા પહેલા ભારતના આક્રદજાવત આંદોલન પર સંગ્રહ સંસાધનો બનાિિા અને પાંચ ભાગોમાં તૈયાર કરિા માટે
રૂ. ૪૯.૬૦ લાખની નાણાકીય દરખાસ્ત મંજૂર.
૧૧. સચચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ વિવિધ તાલીમ, કાયષવશચબર અને મેળાના
અિેિાલો :
1. આદશય વનિાસી શાળાના આચાયોની ક્ષમતાિધયન માટેની કાયયવશબબરનો અહેિાલ
2. આદશય વનિાસી શાળાઓના િોડય ન અને આવસસ્ટન્ટ લેડી સપક્રરન્ટે ન્ડેન્ટની ક્ષમતાિધયન માટેની કાયયવશબબરનો
અહેિાલ
3. ‘G.L.R.S., E.M.R.S. અને મોડેલ શાળાઓના આચાયોની ક્ષમતાિધયન માટેની કાયયવશબબર’નો અહેિાલ (બે
અહેિાલો)
4. ‘ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના ગહૃ પવત-ગહૃ માતાઓની ક્ષમતાિધયન માટેની કાયયવશબબર’નો અહેિાલ
5. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગબણત-વિજ્ઞાન વિર્ય સંદભે શૈક્ષબણક ગણિત્તા સધારણા અને ક્ષમતાિધયન માટે ની
કાયયવશબબરનો અહેિાલ (ચાર અહેિાલો)
6. રાષ્ટ્રીય આક્રદિાસી હસ્તકલા મહોત્સિ - ૨૦૧૯ નો અહેિાલ
7. આંતરરાષ્ટ્રીય મ ૂળવનિાસી ક્રદિસ (૯મી ઑગસ્ટ)ની ઉજિણીનો અહેિાલ
8. આક્રદિાસી પરં પરાગત િનૌર્વધય પ્રદશયન અને િેચાણ મેળો - ૨૦૧૯નો અહેિાલ
9. આક્રદિાસી પરં પરાગત હસ્તકલાકૃવત િેચાણ અને પ્રદશયન મેળો – ૨૦૧૯નો અહેિાલ
10. પડતર ફાઈલોના વનકાલ (માન. મખ્યમંત્રીશ્રી સંદભે) અંતગયત ફકીર સમાજ, કચ્છછના કોળી, િાઘરી, પારધી જાવત,
દે િીપ ૂજક સમાજ, િાગડીયા જાવતને અનસ ૂબચત જનજાવતમાં સમાિેશ કરિા બાબતની રજૂઆત અંગેનો અહેિાલ
11. કેન્દ્રનો ભૌવતક પ્રગવત અહેિાલ
12. વસદ્ઘદ્ધ અહેિાલ (જાન્યઆરી ૨૦૧૯થી ક્રડસેમ્બર ૨૦૧૯)
13. માક્રહતી અવધકાર અવધવનયમ - ૨૦૦૫ અંતગયત વત્રમાવસક કામગીરીનો અહેિાલ
૧૨. સચચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટૂંકી નોંધો :
1.
2.
3.
4.

ગીર, બરડા અને આલેચ વિસ્તારમાં જાવત પ્રમાણપત્ર ઇસ્ય ૂ કરિા અને જોગિાઈઓ અંગે થયેલ GR અને પક્રરપત્રોની
સંક્ષેપીકરણ નોંધ
જમીનમહેસલ અવધવનયમ અંગેની ૭૩એ અને ૭૩એએ અંગેની નોંધ
‘કોળી જાવત’ અભ્યાસ અંગેની નોંધ
અનસ ૂબચત વિસ્તારો નક્કી કરિા માટે નાં ધોરણો અંગેની નોંધ
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ે રી એકમ (IQAC)
આંતહરક ગણિિા બાંિધ
૧.

૨.

ે રી એકમ (IQAC)ના સભ્યોની યાદી :
આંતહરક ગણિિા બાંિધ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

પ્રા. અનાવમક શાહ
પ્રા. અવશ્વન જાની
પ્રા. ભદ્રાય િચ્છછરાજાની
શ્રી મનોજ વમશ્રા
પ્રા. ભરત જોશી
પ્રા. જગદીશચંદ્ર ગોઠી
પ્રા. જીગ્નેશ પટેલ
પ્રા. વનવમર્ા શક્લ
પ્રા. લોકેશ જૈન
પ્રા. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

નામ

િોદ્દો
કલનાયકશ્રી
સભ્યશ્રી, IQAC
સભ્યશ્રી, IQAC
સભ્યશ્રી, IQAC
ઈ. કલસબચિશ્રી
સભ્યશ્રી, IQAC
સભ્યશ્રી, IQAC
સભ્યશ્રી, IQAC
સભ્યશ્રી, IQAC
સંયોજકશ્રી, IQAC

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માહિતી :
ે રી એકમ (IQAC)ની
તા. ૨૫-૦૫-૨૦૧૯ અને તા. ૨૮-૧૨-૨૦૧૯ દરમ્યાન આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય હત.

૩.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા તા. ૨૫-૦૧-૨૦૨૦થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ સધી
આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
M.Phil./Ph.D.ના વિદ્યાથીઓ માટે સંશોધનની કાયયરીવત, સાક્રહત્ય સમાનતા, બૌદ્ઘદ્ધક સંપદા અવધકારો
અને માક્રહતી ખનન અંગે સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોબગક કાયયશાળા આયોજજત કરિામાં આિી.

૪.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા સત્ર ૧, ૩ અને ૫ના વિદ્યાથીઓ પાસે પ્રવતભાિ
આંતક્રરક ગણિત્તા બાંહધ
પત્રક ભરાવ્યા જેન ં વિશ્લેર્ણ આિનાર સમયમાં કરશે.

૫.

આંતક્રરક

ગણિત્તા

ે રી
બાંહધ

એકમ

(IQAC)

દ્વારા

નિી

વનમણકં

પામેલા

સેિકો

માટે

તા. ૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની કાયયશૈલી સંદભે એક ક્રદિસીય અબભમખતાના
કાયયિમન ં આયોજન મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના પક્રરસંિાદ ખંડમાં કરિામાં
આવ્ય ં હત ં. જેને હકારાત્મક પ્રવતસાદ મળ્યો હતો.
૬.

AQAR સંદભે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ત્રણેય પક્રરસરોમાં કલનાયકશ્રી, કલસબચિશ્રી તેમજ NAAC
ે રી અહેિાલ અંગે સવિસ્તાર
સવમવતના આંતક્રરક સભ્યોની ઉપશ્સ્થવતમાં િાવર્િક ગણિત્તા બાંહધ
જાણકારી આપિામાં આિી હતી.
િમ

તારીખ

સ્થળ

પક્રરસર

૧.

૧૮-૦૩-૨૦૨૦

મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના પક્રરસંિાદ ખંડ

અમદાિાદ

૨.

૧૯-૦૩-૨૦૨૦

મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદના પક્રરસંિાદ ખંડ

અમદાિાદ

૩.

૨૧-૦૩-૨૦૨૦

વશક્ષણ મહાવિદ્યાલય

અમદાિાદ

૪.

૨૩-૦૩-૨૦૨૦

કમ્યટરખંડ, મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરા

સાદરા

૫.

૨૩-૦૩-૨૦૨૦

પક્રરસંિાદ ખંડ, ગ્રામવ્યિસ્થાપન કેન્દ્ર, રાંધજા
ે

રાંધેજા
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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

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન વિદ્યાથીઓની યાદી :

ક્રમ
૧
૨

વિશારદ
(સ્નાતક)
પારં ગત

૩

અનપારં ગત

૪

વિદ્યાિાચસ્પવત

૫
કલ

૩.

અભ્યાસક્રમ

પીજી ક્રડતલોમા

સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
મંત્રી
વનમંવત્રત

કલ
વિદ્યાથીઓ

એસ.સી.

એસ.ટી.

બક્ષીપંચ

EWS

જનરલ

૧૧૪૨
૧૦૦.૦૦
૭૮૮
૧૦૦.૦૦
૧૧૧
૧૦૦.૦૦

૧૦૨
૮.૯૩
૮૦
૧૦.૧૫
૨૧
૧૮.૯૨

૩૫૮
૩૧.૩૫
૧૬૩
૨૦.૬૯
૧૬
૧૪.૪૧

૪૮૫
૪૨.૪૭
૨૧૮
૨૭.૬૬
૩૩
૨૯.૭૩

૧૦
૦.૮૮
૦૬
૦.૭૬
૩૮
૩૪.૨૩

૧૮૭
૧૬.૩૭
૩૨૧

૩૬૮

૫૭

૪૫

૧૧૪

૦૪

૧૦૦.૦૦

૧૫.૪૯

૧૨.૨૩

૩૦.૯૮

૧.૦૯

૧૦૦.૦૦

૧૪.૨૯

૧૨.૦૯

૧૦.૯૯

૧.૧૦

૯૧

૨૫૦૦
૧૦૦.૦૦

૧૩

૧૧

૨૭૩
૧૦.૯૨

૫૯૩
૨૩.૭૨

૧૦

૮૬૦
૩૪.૪૦

34%

એસ.સી.

એસ.ટી.

બક્ષીપંચ

278

EWS

જનરલ

૧૪૮

૪૦.૨૨
૫૬
૬૧.૫૪

૫૯
૨.૩૬

૭૧૫
૨૮.૬૦

૧૪-૦૨-૨૦૨૦ દરમ્યાન એસ.સી./એસ.ટી. સેલની બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.
જનરલ એસ.સી.
એસ.ટી.
11%
EWS 29%
બક્ષીપંચ 24%
2%

૪૦.૭૪
૦૩
૨.૭૦

૦૧

િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માક્રહતી.
તા.

પ્રમખ
સભ્ય
સભ્ય

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.
૮.
૯.

૩.

નામ

સશ્રી આયશાબહેન પટેલ
ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ
સશ્રી મંદાબહેન પરીખ
ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર
સશ્રી વમત્તલબહેન પટેલ
ડૉ. શીતલબહેન રાિત
ડૉ. અમીર્ા શાહ
ડૉ. જ્યોવતબહેન લામ્બા
ડૉ. જગદીશ સાિબલયા

િોદ્દો

પ્રમખ, રસ્ટીશ્રી
નોડલ ઑક્રફસર, મ.દે .સમાજસેિા સંકલ, અમદાિાદ
રસ્ટી સભ્ય
રસ્ટી સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય, વશક્ષણ વિભાગ, અમદાિાદ
સભ્ય, ગ્રામવ્યિસ્થાપન વિભાગ, રાંધજા
ે
સભ્ય, મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરા
સભ્ય, શારીક્રરક વશક્ષણ રમતગમત વિજ્ઞાન વિભાગ,
સાદરા

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માહિતી :
તા. ૧૦-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ મક્રહલા વિકાસ એકમની એક બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.

૪.

અન્ય પ્રવ ૃવિ :
(૧)

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

તા. ૨૫-૦૩-૨૦૧૯, તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૯ તથા તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન રાંધેજા, સાદરા અને
અમદાિાદ પક્રરસરમાં વિદ્યાથી પ્રવતવનવધઓની વનમણ ૂક તથા સ્થાવનક ફક્રરયાદ સવમવતના સભ્યોના
ઓક્રરએન્ટેશન માટે બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.
તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ ‘આત્મહત્યા વનિારણ અને માનવસક સ્િાસ્્ય’ વિર્ય પર
ડૉ. આરતીબહેન મહેતા અને ડૉ. સલીમભાઈના વ્યાખ્યાનન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ ‘મક્રહલા ક્રદનનો ઇવતહાસ અને સ્ત્રીઓની િતયમાન શ્સ્થવત’ વિર્ય પર
ડૉ. દાવમનીબહેન શાહના વ્યાખ્યાનન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૦૫-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ ‘એક પોટલ ં બીકન ં’ ક્રફલ્મ ઉપાસનાખંડમાં બતાિિામાં આિી તથા
તેના પર ચચાય કરિામાં આિી.
તા. ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ ‘માવસક ધમય વિશેની ગેરમાન્યતાઓ અને તેની િૈજ્ઞાવનક સમજ’
વિર્ય પર ડૉ. હેમાબહેન મહેતા, ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ, ડૉ. દાવમનીબહેન શાહ તથા ડૉ.
મંજલાબહેન ડાભી દ્વારા સમજ આપિામાં આિી.
તા. ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મક્રહલા ક્રદનનો ઇવતહાસ અને સ્ત્રીઓની િતયમાન શ્સ્થવત’
વિર્ય પર ઉપાસનાખંડ, રાંધેજામાં ડૉ. દાવમનીબહેન શાહના વ્યાખ્યાનન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં.
તા. ૧૨-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ ‘જાતીય સતામણી વિરોધી કાયદો : ૨૦૧૩’ અંગે પ્રો. સ્િાવતબહેન
જોશી, સશ્રી ઝરણાબહેન પાઠક તથા સશ્રી મીનાક્ષીબહેન જોશી દ્વારા અમદાિાદ પક્રરસરના
વિદ્યાથીઓ તથા મક્રહલા સેિકોને સમજ આપિામાં આિી.
તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ રાંધેજા પક્રરસર પર મક્રહલા સરક્ષા માગયદશયન કાયયિમન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય ં. જેમાં શ્રી નીવતનભાઈ વત્રિેદીએ માક્રહતી આપી.
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પ્રકાશન વિભાગ
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.

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલાં પસ્તકોના પ્રકાશનની વિગત :
ક્રમ
૧.

પસ્તકન ં નામ

લેખક

Tribal Migration in Gujarat

Mr. Sarbeswar Sahoo

હકિંમત (રૂ.)
૧૫૦ રૂ.

Dr. Chandrakant Upadhyay

૩.

િષષ દરમ્યાન પસ્તકોના પન:મરણની વિગત :
ક્રમ

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત રૂ.

૧.

બાલ પાઠાિલી ભાગ-૧

ડૉ. ક્રકશોર કાબરા

૧૨.૦૦

૨.

વિદ્યાપીઠ ક્રહન્દી બાલ કહાવનયાં

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

૦૯.00

૩.

વિદ્યાપીઠ ક્રહન્દી વ્યાકરણ-૧

જયંવતલાલ મહેતા

૧૭.૦૦

૪.

વિદ્યાપીઠ બાલ એકાંકી

સંપાદક : ડૉ. ક્રકશોર કાબરા

૦૯.૦૦

૫.

વિદ્યાપીઠ ક્રહન્દી પાઠાિલી ભાગ-૧

૬.

વિદ્યાપીઠ ક્રહન્દી કહાની સંગ્રહ ભાગ-૧

૨૫.૦૦
સંપાદક : ડૉ. અંબાશંકર

૧૨.૦૦

નાગર

૪.

િ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 ૨૦૧૯-૨૦માં હાથ ધરિામાં આિેલી
પ્રવ ૃવત્તઓ નીચે મજબ છે :
(૧)

િાવર્િક પસ્તક મેળો નિેમ્બર ૨૦૧૯ - આ પસ્તક મેળામાં પસ્તક ભંડાર દ્વારા અંદાજજત
રૂ. ૮૯,૬૧૦/-નાં પસ્તકોન ં યોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામાં આિેલ.

(૨)

આ ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન સરકાર દ્વારા લેિામાં આિતી ક્રહન્દી પરીક્ષાનાં પાઠયપસ્તકોન ં અંદાજજત
રૂ. ૧૫,૯૦,૬૫૭/- ન ં િેચાણ થયેલ.

(૩)

ગાંધીવિચાર માટે લેિામાં આિતી પરીક્ષા માટે પણ ગાંધીજીની આત્મકથા, ગાંધીગંગા, ગાંધીબાપ
િગેરે પસ્તકોન ં અંદાજજત રૂ. ૩,૮૫,૧૫૦/-ન ં િેચાણ થયેલ છે .
ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન વશષ્ટ્ટ િાંચન પરીક્ષાઓ માટેનાં, િાચનમાળા-૧, િાચનમાળા-૨ અને
સરસ્િતીચંદ્ર પસ્તકોન ં િેચાણ પણ અંદાજજત રૂ. ૧૨,૦૦૦/-ન ં થયેલ.

(૪)

આ િર્ે બટાલાજી દ્વારા ગાંધીજી-વિનોબાજીના વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર અથે રૂ. ૪૯,૫૦૦/-ન ં ફંડ
આવ્ય.ં કલ રૂ. ૯૯,૦૦૦/-નાં પસ્તકોન ં િેચાણ થયેલ છે .

(૫)

આ ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન પસ્તક ભંડાર દ્વારા કલ રૂ. ૩,૯૨,૦૦૦/- ના પેટી રેં ક્રટયાન ં િેચાણ કરિામાં
આિેલ છે .

(૬)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પસ્તક ભંડાર દ્વારા ફુલસ્કેપ ચોપડાઓ વિદ્યાથીઓને રાહતદરે મળે તે હેતથી
છપાિિામાં આિેલ છે , તેન ં પણ રૂ. ૨,૧૩,૯૪૮/- ન ં િેચાણ થયેલ છે .

(૭)

નિા પ્રકાવશત થયેલ સાથય ગ ૂજરાતી જોડણીકોશન ં રૂ. ૧,૩૨,૦૦૦/- ન ં િેચાણ થયેલ છે .
ઉપરની પ્રવ ૃવત્તઓ ઉપરાંત િર્ય દરમ્યાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં યોજાતા અલગ-અલગ કાયયિમોમાં

પણ

પસ્તક ભંડાર દ્વારા ભાગ લેિામાં આિે છે તથા અન્ય લોકો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં અન્ય પ્રવ ૃવત્તઓમાં

ભાગ લેિા માટે કે તાલીમ માટે આિે તેઓને પણ ગાંધીસાક્રહત્યનો પક્રરચય કરાિિામાં આિે છે અને તેઓ
આ સાક્રહત્ય ખરીદે તેના માટે પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .
અમદાિાદની વિવિધ શાળાઓ તથા કૉલેજોમાં ગાંધીસાક્રહત્યના પ્રચાર-પ્રસાર માટે વનયવમત ધોરણે
પસ્તક ભંડારના સેિક મલાકાત કરે છે અને અમદાિાદનાં મહત્તમ ગ્રંથાલયોમાં આ સાક્રહત્ય પ્રાતય થાય
તેના માટેના સઘન પ્રયાસો કરિામાં આિે છે .
એવપ્રલ ૨૦૧૯થી માચય ૨૦૨૦ સધીમાં પસ્તક ભંડાર દ્વારા અંદાજજત રૂ. ૨૩,૯૭,૦૦૯/-નાં પસ્તકોન ં
િેચાણ કરિામાં આિેલ છે .
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જીિન વશક્ષણ વિભાગ
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
િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ પ્રિેશ
છાત્રાલય
સંખ્યા
ની ક્ષમતા અનસ ૂચચત
અનસ ૂચચ
ઓ.બી.
અન્ય
કલ
જાવત
ત
સી.
જનજાવત
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ
૩૫૦
૩૬
૧૫૧
૧૦૫
૪૧
૩૩૩

૨.

વશક્ષણ છાત્રાલય

૧૦૦

૧૨

૪૧

૧૮

૦૫

૭૬

૩.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ

૪૮૫

૫૯

૨૯૭

૭૯

૪૨

૪૭૭

૪.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
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
ે

કલ ૪૦
રૂમ
૨૨૦

૧૯

૫૪

૭૭

૧૨

૧૬૨

૧૫

૨૯

૯૯

૫૨

૧૯૫

૪૬

૦૭

૧૧

૧૩

૧૬

૪૭

૯૬

૦૭

૦૫

૬૦

૩૮

૧૧૦

૨૬૯

૧૪

૨૬

૧૧૦

૯૨

૨૪૨

૨૭૨

૩૪

૯૦

૪૬

૦૪

૧૭૪

૧૮૫

૨૨

૮૨

૭૨

૨૮

૨૦૪

૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૨.

કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે
ગૃિપવત/ગૃિમાતાની વિગત :

ક્રમ
૧.

છાત્રાલયન ં નામ
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

૨.

અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ

૩.
૪.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ
મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર છાત્રાલય,
સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ અને રમતમગત વિભાગ,
કમાર છાત્રાલય, સાદરા

૫.

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ
ડૉ. બગરધરભાઈ ટી. પટેલ,
પ્રાધ્યાપક, મ.દે . સમાજસેિા
સંકલ, અમદાિાદ
ડૉ.
મનોજભાઈ
પરમાર,
મદદનીશ 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.ડબલ્ય ૂ,
એમ.ક્રફલ., પીએચ.ડી.
પીએચ.ડી.
એમ. ક્રફલ.

ક્રમ
૬.
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.

,,

૬.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ

૭.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ કમાર છાત્રાલય,
સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
,,

૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

ડૉ. શોભનાબહેન શાહ
શ્રી રમીલાબહેન પટેલ
ડૉ. સંદીપબગક્રર ગોસ્િામી
શ્રી જયેશકમાર રાિલ
શ્રી સરે શભાઈ પટેલ
શ્રી સ ૂયાયબહેન ભગોરા
શ્રી કંચનબહેન ચૌહાણ
શ્રી બેલાબહેન પટેલ
શ્રી જીગ્નેશભાઈ પટેલ

૧૩.

સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કમાર છાત્રાલય, સાદરા
કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૧૪.

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

શ્રી રસીલાબહેન દે સાઈ

૧૨.

૧૫.

૪.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

,,

શ્રી જનકરાય પટેલ

શ્રી િંદનાબહેન મકિાણા

અભ્યાસ
એમ.એ., બી.એડટ .,
એમ.ક્રફલ.

િોદ્દો
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહપવત
મદદનીશ
ગૃહમાતા
મદદનીશ
ગૃહમાતા

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.
બી.એ.
એમ.એ., બી.એડટ .
બી.આ.એસ.,
બી.એડટ .
બી. એ.
બી.સી.એ.
એમ.એ.,બી.પી.એડટ
., બી.એડટ .
એમ.એ.,
એમ. એસ. ડબ્લ્ય ૂ.
એમ.એસ.ડબ્લ્ય ૂ.,
એલ. એલ. બી.

છાત્રાલયની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓની વિગત :
૪.૧

પ્રિાસની વિગત :
છાત્રાલયન ં નામ

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
શારીક્રરક વશક્ષણ કમાર છાત્રાલય,
સાદરા
,,

પ્રિાસના સ્થળ

પ્રિાસની તારીખ

-

-

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા
-

પ્રાકૃવત કેન્દ્ર, ગાંધીનગર

૦૮-૦૧-૨૦૨૦

૪૮

કંથારપરા િડ

૦૫-૦૧-૨૦૨૦

૩૦
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ક્રમ
૪.

છાત્રાલયન ં નામ
કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૪.૨
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

,,

શ્રી ક્રદલીપભાઈ તરી

૪.

,,

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

૬.

પ્રિાસની તારીખ

અંબાજી, તારં ગા, ખેડબ્રહ્મા

૦૬-૦૪-૨૦૧૯

કન્યા છાત્રાલય,
અમદાિાદ
,,

તજ્જ્ઞન ં નામ
ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

વિષય
છાત્રાલયના નીવત-વનયમો અને
છાત્રાલય જીિન વિશે

તારીખ
૨૩-૦૭-૨૦૧૯

ડૉ. સરબભબહેન લેઉિા

વિદ્યાથીઓને આરોગ્ય વિશે
માગયદશયન
વિદ્યાથીઓને છાત્રાલયના જીિન
વિશે પ્રેરણા આપી
વિદ્યાથીઓના જીિનઘડતરમાં
છાત્રાલયન ં મહત્િ
વનરોગી સ્િાસ્્ય-આરોગ્યલક્ષી
સંદભે જાણકારી આપી
મેરેથોન દૌડ સ્પધાય સંદભે ચચાય

૦૫-૦૯-૨૦૧૯

મેરેથોન દૌડ માટે સ્પધયકોને
પ્રોત્સાહન બાબતે ચચાય
નિી રાષ્ટ્રીય વશક્ષણ નીવત અંગે
ચચાય
વિદ્યાથીઓ સાથે ઓગેવનક ખેતી
તેમજ જીિનઘડતર વિશે િાત
વિદ્યાથીઓ સાથે જીિનલક્ષી િાતો

૨૨-૦૮-૨૦૧૯

િતયમાન સમયમાં વિનોબાના
વિચારોની આિશ્યકતા
આપવત્તમાં સમાજમાં મદદરૂપ થિા
માટે પોકેટમની ફંક્રડિંગ વિશે િાત
આરોગ્ય
ગ્રામવશલ્પી કાયયિમ
ગ્રામવશલ્પી કાયયન ં મહત્િ
યિાનોની ભ ૂવમકા
ગ્રામવશલ્પી તરીકે તેમની કામગીરી
અંગે
વિદ્યાથી વશસ્ત
વ્યશ્ક્તના િખાણ કઈ રીતે કરી
શકાય ?

૦૪-૦૩-૨૦૨૦

છાત્રાલયના વનયમોની જાણકારી
સંિેદના વિશે જાણકારી

૦૯-૦૮-૨૦૧૯
૧૩-૦૯-૨૦૧૯
૧૦-૧૦-૨૦૧૯

ડૉ. સરબભબહેન લેઉિા
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

સૌરીનભાઈ શાહ અને
વિષ્ટ્ણભાઈ કામળીયા
જયભાઈ શાહ અને
પ્રવતકભાઈ અરોરા
ક્રરમ્મીબહેન

૭.

,,

૮.

,,

૯.

,,

૧૦.

,,

૧૧.

,,

શ્રી
કવપલકમાર
શાહ,
રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના
રસ્ટીશ્રી કવપલકમાર શાહ
તથા શ્રી ચૈતન્યભાઈ ભટ્ટ
શ્રી કાબલન્દીતાઈ

૧૨.

,,

શ્રી શૈલશ
ે ભાઈ

૧૩.
૧૪.
૧૫
૧૬.
૧૭.

વશક્ષણ છાત્રાલય
,,
,,
,,
,,

ડૉ.
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

૧૮.
૧૯.

,,
મ. દે . ગ્રામસેિા
સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
,,
,,
,,

ડૉ. નીવતનભાઈ ઢાઢોદરા
શ્રી ઉમેશભાઈ

૨૦.
૨૧.
૨૨.

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા
૧૮0

છાત્રાલયમાં તજજ્ઞ/મિેમાનના વ્યાખ્યાનની વિગત :

છાત્રાલયન ં નામ
અનસ્નાતક
છાત્રાલય,
અમદાિાદ
,,

૫.

પ્રિાસના સ્થળ

સરબભબહેન લેઉિા
મોહનભાઈ માલા
પ્રવિણભાઈ દલેરા
હમીદાબહેન
રાધાકૃષ્ટ્ણ શમાય

ડૉ. કનભાઈ િસાિા
ડૉ. ધ્િવનલભાઈ પારે ખ
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા

રોગ વિશે માક્રહતી

284

૨૫-૦૯-૨૦૧૯
૧૯-૦૮-૨૦૧૯

૧૪-૧૨-૨૦૧૯
૧૯-૦૨-૨૦૨૦
૨૩-૦૨-૨૦૨૦

૨૭-૦૨-૨૦૨૦
૩૦-૦૭-૨૦૧૯
૧૧-૧૧-૨૦૧૯
૨૬-૧૨-૨૦૧૯
૨૬-૧૨-૨૦૧૯
૨૭-૧૨-૨૦૧૯
૨૭-૦૨-૨૦૨૦
૧૭-૦૭-૨૦૧૯

ક્રમ છાત્રાલયન ં નામ
૨૩. મ. દે . ગ્રામસેિા
સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
૨૪.
,,

તજ્જ્ઞન ં નામ
ડૉ. કનભાઈ િસાિા

૨૫.

,,

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

૨૬.

,,

ડૉ. ધ્િવનલભાઈ પારે ખ

૨૭.

,,

શ્રી ઉમેશભાઈ અધ્યાપક

૨૮.

,,

ડૉ. રમેશભાઈ પટેલ

૨૯.

,,

શ્રી વિપલભાઈ જોર્ી

૩૦.

,,

શ્રી િૈભિભાઈ અડાલજા

૩૧.

,,

શ્રી વિજયભાઈ નંદાસણા

૩૨.

,,

ડૉ. રમેશભાઈ પટેલ

૩૩.

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ

૩૪.

શારીક્રરક વશક્ષણ
કમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
,,

૩૫.
૩૬.

,,
,,

શ્રી નટભાઈ પટેલ
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી

૩૭.

,,

ડૉ. પ્રભલાલ કાસન્દ્રા

૩૮.

,,

શ્રી ભરતભાઈ પટેલ

૩૯.

૪૦.

સ ૂક્ષ્મ જીિાણ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
કમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાદરા
,,

૪૧.

,,

શ્રી સરે શભાઈ પનડીયા
(ગ્રામવશલ્પી)
પ્રજ્ઞાચક્ષ શ્રી જયંવતભાઈ

૪૨.

,,

ડૉ. અરવિિંદભાઈ દે સાઈ

૪૩.

,,

શ્રી રાજેશભાઈ ભટ્ટ અને
તેમની ટીમ

શ્રી શૈલશ
ે ભાઈ

શ્રી જીગ્નેશભાઈ પંચાલ

શ્રી પ્રિીણભાઈ દલેરા
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વિષય
વમત્ર કેિો હોિો જોઈએ ?
વમત્રતાની જિાબદારી શ ં ?

તારીખ
૦૬-૧૧-૨૦૧૯

વિદ્યાથીઓએ પોઝીટીિ રીતે
આત્મવિશ્વાસ કેળિિો
સમયસ ૂચકતા અને સખત
આયોજન
કવિતાના રસાસ્િાદ વિશે
ઊંડાણપ ૂિયક ચચાય
બીજી વ્યશ્ક્તના િખાણ કઈ રીતે
કરી શકાય ?
છાત્રાલય જીિનમાં વનયવમતતાન ં
મહત્િ
સગમ સંગીત ગીત દ્વારા
વિદ્યાથીઓને પ્રેરણા
છાત્રાલયની સાંજની પ્રાથયનામાં
ચારણ દહા
ભ ૂતપ ૂિય વિદ્યાથીના પોતાના
અનભિો
છાત્રાલય જીિનઘડતરમાં
ગૃહકાયયન ં મહત્િ
દૂ ધન ં મહત્િ અને તેના ગણ

૧૬-૧૨-૨૦૧૯

વિદ્યાથી જીિનમાં મોબાઇલનો
સદઉપયોગ
વશક્ષકના સારાનરસા પ્રસંગો
સ્લેટ, નેટની તૈયારી માટે
માગયદશયન
શ્રેષ્ટ્ઠ છાત્રાલય જીિન દ્વારા
જીિનઘડતર
ખાદી, પ્રાથયના અને કાંતણન ં
મહત્િ
છાત્રાલય જીિનશૈલી અને
છાત્રાલય જીિનના અનભિો

૨૦-૧૧-૨૦૧૯

વિદ્યાથી જીિનમાં થતા અનભિો
અને છાત્રાલય જીિન
સામાન્ય જ્ઞાન તથા જ્ઞાન સાથે
ગમ્મત
સમાજસેિા

૧૩-૦૯-૨૦૧૯

ભ્રષ્ટ્ટાચાર વનિારણ અંગે

૦૭-૦૨-૨૦૨૦

૨૪-૧૨-૨૦૧૯
૨૮-૧૨-૨૦૧૯
૦૬-૦૧-૨૦૨૦
૧૭-૦૧-૨૦૨૦
૦૬-૦૨-૨૦૨૦
૨૨-૦૨-૨૦૨૦
૦૬-૦૩-૨૦૨૦
૦૭-૦૩-૨૦૨૦
૨૫-૧૦-૨૦૧૯

૧૦-૧૨-૨૦૧૯
૦૧-૦૧-૨૦૨૦
૧૫-૦૧-૨૦૨૦
૨૦-૦૧-૨૦૨૦
૨૭-૦૭-૨૦૧૯

૦૨-૧૦-૨૦૧૯
૨૦-૧૦-૨૦૧૯

ક્રમ
૪૪.

૫૨.

છાત્રાલયન ં નામ
સ ૂક્ષ્મજીિાણ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
કમાર છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,
,,
,,
,,
,,
કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,

૫૩.

,,

૪૫.
૪૬.
૪૭.
૪૮.
૪૯.
૫૦.
૫૧.

૪.૩
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

તજ્જ્ઞન ં નામ
શ્રી અબીતાબહેન

શ્રી અબ્દલચાચા
શ્રી રાજેશભાઈ
શ્રી િાસ દે ત્રોજા
ઇસ્કોન મંક્રદર
શ્રી રાજીિભાઈ પટેલ
શ્રી હસમખભાઈ પંચાલ
શ્રી અબ્દલચાચા
મેઘા રબારી
ભશ્ક્ત પંડયા

૧૭.

૨૧-૦૮-૨૦૧૯
૨૬-૦૯-૨૦૧૯
૨૪-૧૨-૨૦૧૯
૨૯-૦૧-૨૦૨૦
૦૪-૦૨-૨૦૨૦
-

ગાંધીજીની બવનયાદી વશક્ષણ
પદ્ધવતન ં જીિનમાં મહત્િ
પોઝીટીિ થીન્કીંગ

૦૭-૦૧-૨૦૨૦
૧૫-૦૧-૨૦૨૦

ગણેશઉત્સિ/ગરબા

૦૨-૦૯-૨૦૧૯

,,

સાંસ્કૃવતક કાયયિમ

૦૭-૦૯-૨૦૧૯

જન્માષ્ટ્ટમી

૨૪-૦૮-૨૦૧૯

ગણેશચતથી

૦૨-૦૯-૨૦૧૯

જન્માષ્ટ્ટમી

૨૩-૦૮-૨૦૧૯

,,

નાતાલ

૨૫-૧૨-૨૦૧૯

,,

ઉત્તરાયણ

૧૪-૦૧-૨૦૨૦

સ્િયંપાકન ં આયોજન

૨૮-૦૧-૨૦૨૦

અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ
,,
વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર
છાત્રાલય, સાદરા
,,

તારીખ

જક્ષણી અન્નપ ૂણાયમાં ભોજન
પીરસિાની સેિા
વ ૃક્ષારોપણ

શરદપ ૂનમ

છાત્રાલયમાં ઓરડીની
મહાસફાઈની કામગીરી
બે-લાલ કા રાજા (નાટક)

૨૦-૦૬-૨૦૧૯
૦૭-૦૨-૨૦૨૦
-

ગણેશોત્સિ

૧૮-૦૮-૨૦૧૯

નિરાત્રી મહોત્સિ

૨૯-૦૯-૨૦૧૯

,,

ગાંધી જન્મજયંતી મહોત્સિ

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

,,

છાત્રાલયમાં રાત્રીસભા

-

,,

સ્િયંપાક ઉત્સિ

-

,,

,,

૧૬.

િાંચન પ્રવ ૃવત્ત વિકાસ
છાત્રાલય રહેણીકરણી
ભગિદગીતાન ં મહત્િ
પોતાના ધ્યેય વિશે
સફળતાની ચાિી
આચારસંક્રહતા

કાયયિમ/ઉત્સિની વિગત

૧૨.

૧૫.

૦૩-૦૮-૨૦૧૯

છાત્રાલયન ં નામ

,,

૧૪.

આચારસંક્રહતા

છાત્રાલયમાં યોજાયેલ વિવિધ કાયષક્રમો/ઉત્સિોની વિગત :

૧૧.

૧૩.

વિષય
તારીખ
બા-બાપ ૂ ૧૫૦, વિનોબા ૧૨૫,
૨૬-૧૨-૨૦૧૯
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી વનવમત્તે

શારીક્રરક વશક્ષણ કમાર/કન્યા છાત્રાલય,
સાદરા
,,
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૧૨-૦૭-૨૦૧૯

ક્રમ

છાત્રાલયન ં નામ

૧૯.

સ ૂક્ષ્મ જીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ, કમાર/
કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
,,

૨૦.

કમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૧૮.

૨૧.
૨૨.
૨૩.
૨૪.

કાયયિમ/ઉત્સિની વિગત

,,

જન્માષ્ટ્ટમી

૧૮-૦૮-૨૦૧૯થી
૨૨-૦૮-૨૦૧૯
૨૯-૦૯-૨૦૧૯થી
૦૭-૧૦-૨૦૧૯
૨૯-૦૯-૨૦૧૯થી
૦૭-૧૦-૨૦૧૯
૨૨-૦૮-૨૦૧૯

,,

ઉત્તરાયણ

૧૪-૦૧-૨૦૨૦

પ્રિેશોત્સિ વનવમત્તે છાત્રાલયમાં
સાંસ્કૃવતક કાયયિમ અને િર્ાયગીત
થેપલાન ં ભોજન
િર્ાયગીત સ્પધાયન ં આયોજન

૨૦-૦૭-૨૦૧૯

૧૫-૦૮-૨૦૧૯

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે
,,

ગણેશ ઉત્સિ
નિરાત્રી
નિરાત્રી

૨૫.

,,

૨૬.

,,

સ્િાતંત્ર્ય ક્રદન વનવમત્તે દે શભશ્ક્ત
ગીતોની સ્પધાયન ં આયોજન
જન્માષ્ટ્ટમી

૨૭.

,,

નિરાત્રી

૨૮.

,,

૨૯.

,,

૩૦.

,,

ગાંધીજયંતી વનવમત્તે છાત્રાલયમાં
ઊભા ઝાડ બનાવ્યા
ઉત્તરાયણ પિયની ઊજિણી જેમાં
સંયોજકશ્રી પવસસરના સેિક
ભાઈઓ-બહેનો અને વિદ્યાથી
ભાઈ-બહેનો જોડાયા
ગાંધીવનિાયણ ક્રદન અને
િસંચપંચમીની ઉજિણઈ વનવમત્તે
ગાંધીના સંસ્મરણો અને જીિન
પ્રસંગો વિશે ખલ્લી ચચાય

૪.

તારીખ

૩૦-૦૭-૨૦૧૯

૨૨-૦૮-૨૦૧૯
૨૯-૦૯-૨૦૧૯થી
૦૭-૧૦-૨૦૧૯
૦૨-૧૦-૨૦૧૯
૧૪-૦૧-૨૦૨૦

૩૦-૦૧-૨૦૨૦

છાત્રાલયની અન્ય વિવશષ્ટ્ટ પ્રવ ૃવિઓની વિગત :

અનસ્નાતક છાત્રાલય :
(૧)
છાત્રાલય દ્વારા પ્રભાતફેરી અને સફાઈના કાયયિમોન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
(૨)
છાત્રાલયમાં વ ૃક્ષારોપણ અને બાગાયતી ખેતીની પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિી.
(૩)
રક્તદાન તથા પોલીયો રસીકરણ જેિી પ્રવ ૃવત્તઓમાં વિદ્યાથીઓએ મહત્િનો ફાળો આતયો.
(૪)
સંસ્થાગત અનેક કાયયિમોમાં વિદ્યાથીઓ સહભાગી થયા.
(૫)
૩૦ જાન્યઆરી ગાંધીવનિાયણ ક્રદનની ઉજિણી કરિામાં આિી.
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ ફરાઝખાન ઍન્ડ ટીમ બા-બાપ ૧૫૦ િર્ય અંતગયત સંગીત કાયયિમ માણ્યો.
તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ પીડ પરાઈ જાણે રે , લોક સહયોગ રસ્ટ દ્વારા આયોજજત સંિાદમાં
વિદ્યાવથિનીઓએ ભાગ લીધો.
છાત્રાલયની બહેનોએ શ્સ્િવમિંગની તાલીમ લીધી.
છાત્રાલયની બહેનોએ તા. ૦૪ ક્રડસેમ્બરથી તા. ૨૪ ક્રડસેમ્બર દરમ્યાન યોગવશબબરની તાલીમ લીધી.
તા. ૨૬ જાન્યઆરીના રોજ વિદ્યાવથિનીઓને સંગીત ખરશી, લંગડી, ખો-ખો, ગેડી દડો, લોટમાંથી ગોળી
શોધ, ડબ્બા પાડ િગેરે રમતો રમાડી.
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(૧૦)
(૧૧)
(૧૨)

છાત્રાલયની બે બહેનોએ આગ્રામાં િક્ત ૃત્િ સ્પધાયમાં ભાગ લીધો.
તા. ૨૯થી ૩૧ જાન્યઆરી, ૨૦૨૦ દરમ્યાન રાઇબલ ફેન્સ્ટિલ અંતગયત ઓડીસા, ભિનેશ્વર વિદ્યાવથિની
બહેનોએ ડાંગી ન ૃત્યમાં ભાગ લીધો.
‘બેટી બચાિો બેટી પઢાઓ’ અંતગયત વમન હેલ્થ ઑગેનાઇઝેશન દ્વારા સેનટ
ે રી નેપકીન વિશે
વિદ્યાવથિનીઓને માક્રહતી આપિામાં આિી.
હોકી તલેયર ધ્યાનચંદજીની જન્મજયંતી વનવમત્તે ફીટ ઇન્ન્ડયા કાયયિમ અંતગયત છાત્રાલયની બહેનો દ્વારા
રે લી કાઢિામાં આિી.
છાત્રાલયની બહેનોએ ઓગેવનક ફુડ ફેસ્ટીિલમાં ભાગ લીધો અને ડાંગી ડાન્સ કયો.
છાત્રાલયની બહેનોએ સંગીતમાં ભાગ લીધો.
પ્રકૃવત અને પયાયિરણની જાળિણી થાય તે હેતથી બહેનોએ વ ૃક્ષારોપણ કય.ું

(૧)

છાત્રાલયના વિદ્યાથીઓ જરૂક્રરયાતમંદ દદીઓને વસવિલમાં બ્લડ ડોનેટ કરે છે .

(૬)
(૭)
(૮)
(૯)

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમદાિાદ :

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

તા. ૧૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ ગજરાત સાક્રહત્ય અકાદમી દ્વારા ‘શ્રદ્ધા અંજબલ’ નામના નાટકન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય ં. જેમાં સિય વિદ્યાથી ભાઈ-બહેનોએ ભાગ લીધો હતો.
તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ વિશ્વયોગ ક્રદિસની ઉજિણી કરિામાં આિી.
તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૯થી તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૯ દરમ્યાન અબભમખતા વશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
છાત્રાલયમાં સ્િચ્છછતા જળિાય તે માટે ૩૫ કચરાના ડબાની રૂમનંબર સાથે વ્યિસ્થા કરિામાં આિી.
વિદ્યાથીઓ દ્વારા ઊભા ઝાડ બનાિિામાં આવ્યા.

શારીહરક વશક્ષણ કમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા :
છાત્રાલયમાં સાયં પ્રાથયનામાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા ગીત-સંગીત દ્વારા મનોરં જન પ્રવ ૃવત્ત, સ્િાિલંબન દ્વારા
છાત્રાલયમાં સાફસફાઈ, વિદ્યાથીઓના વિવિધ પ્રશ્નોની જાણકારી, િાલી સાથે ફોન દ્વારા તેમના પાલ્યની પ્રગવતથી
માક્રહતગાર કરિા િગેરે સામાજજક તથા આવથિક પ્રશ્નો વિશે માગયદશયન આપિામાં આવ્ય ં.

કમાર છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
સીઝન પ્રમાણે ભોજન (દા.ત. બાજરીના રોટલા – ભડથ ં)
(૨)
સાંજની પ્રાથયનામાં જનરલ નૉલેજના પ્રશ્નો, અંગ્રેજીના સ્પેબલિંગોની ચચાય
(૩)
મક્રહનામાં એક િખત સાંસ્કૃવતક કાયયિમ
(૪)
મક્રહનામાં એક િખત જનરલ નૉલેજની પરીક્ષા
(૫)
મહાન માણસોની જન્મવતવથ અને મરણવતવથએ મૌન પાળી તેમના વિશે ચચાય
કન્યાર છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

સીઝન પ્રમાણે ભોજન (દા.ત. બાજરીના રોટલા – ભડથ ં)
મક્રહનામાં એક િખત સાંસ્કૃવતક કાયયિમ.
વિદ્યાથીના પક્રરિારમાં કોઈ સભ્યન ં અિસાન થાય ત્યારે સાંજની પ્રાથયનામાં મૌન પળાિિામાં આિે છે .
મચ્છછરનો ઉપદ્રિ દૂ ર કરિા માટે દરે ક રૂમના િારા મજબ આખી છાત્રાલયમાં ડબ્બામાં ધમાડો કરિામાં
આિે છે .
રાવત્ર િાંચન
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गूजरात ह द
िं ी-ह द
िं स्
ु तानी प्रचार समितत
(1)

ह द
िं ी और गािंधी विचार प्रचार-प्रसार सिंिेलन :प.ू ग ांधी ब पू की 150वीां जन्म जयांती के उपलक्ष्य में ह द
ां ी और ग ध
ां ी ववच र को व्य पक

बन ने के ललए ह द
ां ी भवन की ओर से ववशेष प्रय स ककय गय । सांमेलनों को पररण मलक्षी बन ने
के ललए जजल के जजल लशक्ष अधधक री, जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री, त सील प्र थलमक लशक्ष

अधधक री, एजन्सी व्यवस्थ पकों के स थ पर मशशन और सांकलन ककय गय । इस प्रय स में त पी,

वलस ड, नवस री, स बरक ठ
ां और ग ध
ां ीनगर जजलेमें कुल लमल कर 10 सांमेलन आयोजजत ककये गये।
इन सांमेलनो में म ध्यलमक और प्र थलमक लशक्ष से सांबधां धत 1591 आच यो इत्य हद श लमल
आयोजजत क यशक्रमों क वववरण नीचे हदय गय
क्रि

स्थान

हदनािंक

सिंख्या

1

व्य र ,
जज. त पी

24-06-2019

650

2

उां मरग म
जज. वलस ड

25-06-2019

216

25-06-2019

74

26-06-2019

59

3
4

वलस ड
अजर ई,
जज. नवस री

5

व ांसद ,
जज. नवस री

26-06-2019

125

6

खेडब्रह्म -पोशीन
जज. स बरक ांठ

09-07-2019

263

ईडर – वड ली
ईडर - DIET

12-07-2019

253

द े ग म, ग ध
ां ीनगर
कलोल, म णस
जज. ग ध
ां ीनगर

22-07-2019

40

ववजयनगर,
जज. स बरक ांठ

23-07-2019

112

7

8
9

10

ह म
ां तनगर
जज. स बरक ांठ

24-07-2019

203
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ैं।

ु एँ।

उपस्स्थतत
विशेष उपस्स्थतत
त . प्र थ.लशक्ष अधधक री
कलेक्टर, जज. लशक्ष
बी.आर.सी., सी.आर.सी.
अधधक री,
म ध्य एवां प्र थ आच यों- जज. प्र . लशक्ष अधधक री,
लशक्षकों, प्रच रकों, छ त्रों
ग ांधीजनों
बी.आर.सी., सी.आर.सी., त . प्र थ. लशक्ष अधधक री
प्र थ. आच यों-लशक्षकों, त .प्र थ. लशक्षक सांघ के
प्रच रकों
पद धधक ररयों
बी.आर.सी., सी.आर.सी.,
जज. प्र थ. लशक्ष
प्र थ. आच यों-लशक्षकों,
अधधक री, बी.आर.सी
प्रच रकों
आच यों, लशक्षकों,
एजन्सी व्यवस्थ पकों,
प्रच रकों
लशक्षकों, ग ांधीजनों
आच यों-लशक्षकों,
त .प्र थ.लशक्ष .अधधक री
प्रच रकों
त .प्र थ.लशक्षक सांघ के
पद धधक रीयो
आच यों-लशक्षकों, प्रच रकों प्र च यश, जज. लशक्ष और
प्रलशक्षण भवन - ईडर
त प्र थ. लशक्ष अधधक री
पोशीन -खेडब्रह्म
आच यो, लशक्षको,
प्र च यश, जज. लशक्ष और
प्रच रको, सी.आर.सी
प्रलशक्षण भवन - ईडर
त . प्र थ. लशक्ष अधधक री
त . प्र थ. लशक्षक सांघ के
पद धधक ररयों, ईडर-वड ली
पे. सेन्टर आच योंजज. प्र थ. लशक्ष अधधक री
लशक्षकों, सी.आर.सी. उप जज. प्र . लश. अधधक री
बी.आर.सी.
आच यों.लशक्षकों,
त . प्र थ. लशक्ष अधधक री
सी.आर.सी.
त . प्र थ. लशक्षक सांघ के
पद धधक ररयों, बी.आर.सी.
आच यों, लशक्षकों,
सी.आर.सीां

त . प्र थ. लशक्ष .
अधधक री, त .प्र थ.
लशक्षक सांघ के
पद धधक ररयों, बी.आर.सी.

(2)

ह द
िं ी स्पधाा का आयोजन :आयोजन

र स ल गुजर त और म र ष्ट्र की सांयुक्त व क् -स्पध श और ह द
ां ी ननबांध लेखन स्पध श क

ु आ । प्रथम चरण
में र ज्यस्तरीय स्पध श क आयोजन गज
में ु आ, स्पध श
ू र त ववद्य पीठ में और द्ववतीय चरण में पन
ू
सांबांधधत वववरण नीचे हदय गय ै ।
क्रि

(3)

ोत

ै । इस स ल भी ननजचचत ककए गये ववषय पर स्पध श क आयोजन

स्पधाा का नाि

स्तर

स्थल

हदनािंक

सिंख्या

गूजर त ववद्य पीठ

15-12-2019

20

15-12-2019

87

25-02-2016

8

25-02-2016

21

1

ह द
ां ी व क् -स्पध श

र ज्य स्तर

2

ह द
ां ी ननबांध स्पध श

र ज्य स्तर

3

ह द
ां ी व क् -स्पध श

4

ह द
ां ी ननबांध स्पध श

गज
ू र त ववद्य पीठ

गुजर त-म र ष्ट्र

म र ष्ट्र र ष्ट्रभ ष

सांयक्
ु त स्पध श

सभ , पन
ू

गुजर त-म र ष्ट्र

म र ष्ट्र र ष्ट्रभ ष

सांयक्
ु त स्पध श

सभ , पन
ू

सिंपका और परािशान :-

ह द
ां ी और ग ध
ां ी ववच र के प्रस र को व्य पक बन ने के ललए जजल लशक्ष अधधक री और

जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक ररयों से प्रत्यक्ष एवां अप्रत्यक्ष रूप से सतत पर मशशन ककय गय
वववरण नीचे हदय गय

ैं।

क्रि

वििरण

स्जला

1

जजल लशक्ष अधधक री
अ मद ब द – श र के
स थ प्रत्यक्ष मुल क त

अ मद ब द

2

जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री
के स थ प्रत्यक्ष पर मशशन

अ मद ब द जजल

3

श सन धधक री, अ मद ब द
श र से प्रत्यक्ष मुल क त

अ मद ब द श र

4

जजल लशक्ष अधधक री और
जजल प्र थलमक लशक्ष
अधधक री, म ीस गर के
स थ पर मशशन

म ीस गर

5

जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री,
प टण के स थ पर मशशन

प टण

6

जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री,
खेड के स थ पर मशशन

खेड

7

जजल लशक्ष अधधक री और
जजल प्र थलमक लशक्ष
अधधक री से पर मशशन

द ोद

श र और ग्र म्य
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फलश्रूतत

ै ।

श र और ग्र म्य ववस्त र के
ववद्य लयों के आच यों क सांमेलन
आयोजजत करने क ननणशय ककय गय
थ ।
जजल के प्र थलमक ववद्य लयो में ह द
ां ी
और ग ांधी ववच र प्रच र के ललए
व्यू रचन बन ने क ननणशय ललय
गय थ ।
श र ववस्त र के प्र थलमक ववद्य लयों
में ह द
ां ी और ग ांधी ववच र परीक्ष क
आयोजन करने क ननणशय ललय गय
थ ।
म ध्यलमक और प्र थलमक ववद्य लयों
के आच यों लशक्षकों क सांयुक्त
सांमेलन आयोजजत करने क ननणशय
ललय गय थ ।
जजल के प्र थ.लशक्ष ववद्य लयों के
आच यों-लशक्षकों के ललए सांमेलन
आयोजजत करने क ननणशय ललय गय
थ ।
जजल के प्र थ.लशक्ष ववद्य लयों के
आच यों-लशक्षकों के ललए सांमेलन
आयोजजत करने क ननणशय ललय गय
थ।
जजल के प्र थ-म ध्य लशक्ष ववद्य लयों
के आच यों के सांमेलन के स थ सांयक्
ु त
क यशक्रम आयोजजत करने क ननणशय
ललय गय थ ।

क्रि

8

वििरण

स्जला

जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री
सुरत से पर मशशन

सुरत

जजल लशक्ष अधधक री भरूच
के स थ पर मशशन

भरूच

9

(4)

फलश्रूतत

जजल के प्र थ. लशक्ष ववद्य लयों के
आच यों के सांमेलन के स थ सांयक्
ु त
क यशक्रम आयोजजत करने क ननणशय
ललय गय थ

जजल के म ध्यलमक लशक्षकों के ललए
बैठक आयोजजत करने क ननणशय
ककय गय थ ।

ह द
ां ी और ग ध
ां ी ववच र की परीक्ष ओां आयोजजत करने के ललए और श लमल ोने के ललए समथशन और
स योग

े तु जजल लशक्ष अधधक ररयों और जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक ररयों को ववनांती पत्र भी

भेजे गये । फलस्वरूप जजल लशक्ष एवां प्र थलमक लशक्ष अधधक ररयों द्व र त सील प्र थलमक लशक्ष
अधधक ररयों और आच यों को परीक्ष ओां में श लमल


(5)

ोने के ललए पररपत्र ककय गय

ै ।

ह द
ां ी और ग ांधी ववच र की परीक्ष ओां के आयोजन के ललए नयी त लीम की सांस्थ ओां को कुलन यक
और नयी त लीम सांघ के अध्यक्ष के सांयक्
ु त

स्त क्षर से एक पत्र भी भेज गय ।

परािशान बैठक :-

1. जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री-अ मद ब दने ह द
ां ी भवन की प्रत्यक्ष मुल क त 11 हदसांबर
2019 को की । पू. ब पू की 150वीां जन्म जयांती और गूजर त ववद्य पीठ के शत ब्दी
वषश के उपलक्ष्य में अ मद ब द जजल में प्र थलमक लशक्ष ववद्य लयो में छ त्रों में ह द
ां ी
और ग ांधी ववच र क सांस्क र वधशन के ललए चच श और पर मशशन ककय गय ।

2. अ मद ब द जजल के प्र थलमक लशक्ष ववद्य लयों में ह द
ां ी और ग ांधी ववच र के सांस्क र
वधशन क यशक्रमों की व्यू रचन के ललए जजल के सभी त सील प्र थलमक लशक्ष अधधक ररयों
की बैठक क आयोजन गूजर त ववद्य पीठ 13 हदसांबर 2019 को जजल प्र थलमक और
उप जजल प्र थलमक लशक्ष अधधक री की उपजस्थनत में ककय गय ।
(6)

ह द
िं ी परीक्षा :क्रिािंक

परीक्षा

कुल

मसतिंबर

हदसिंबर

फरिरी

कुल

2018-2019

2019

2019

2020

2019-2020

1

ह द
ां ी ब लपोथी

33346

28599

-

4710

33309

2

ह द
ां ी प ली

40205

33287

-

5149

38436

3

ह द
ां ी दस
ू री

55747

49642

-

6934

56576

4

ह द
ां ी तीसरी

27163

24161

-

3114

27275

5

ह द
ां ी ववनीत

19553

18322

-

3351

21673

6

ह द
ां ी सेवक अखांड

510

-

419

-

419

176524

154011

419

23258

177688

कुल
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क्रम ांक

:-

वषश

केन्र सांख्य

क्रम ांक

वषश

केन्र
सांख्य

1

लसतांबर-2018

1154

1

लसतांबर 2019

1467

2

फरवरी-2019

125

2

फरवरी 2020

316

कुल

1279

(7)

ह द
िं ी सेिक प्रचारक िगा :-

(8)

गज
ु राती परीक्षाएँ

1783

ह द
ां ी सेवक परीक्ष के ललए र ांधेज केन्र पर म गशदशशन वगश चल य गय ।
:-

बबन गज
ां ी भवन से गज
ु र ती भ ई-ब नों के ललये ह द
ु र ती की प ँच परीक्ष एँ गज
ु र ती

ब लपोथी, प्र थलमक, सब
ु ोध, प्रबोध और ववनय सन ् 1956 से ली ज ती

ैं। हदसांबर 2019

में 387 परीक्ष थी श लमल ु ए ।

(9)

गािंधी विचार-प्रचार परीक्षाएँ :-

इस वषश त . 02-10-2019 और त . 30-01-2020 को ग ांधी ववच र- प्रच र परीक्ष एँ गुजर त

तथ म र ष्ट्र में ली गईं । वववरण नीचे हदय गय
क्रम

वषश

झ ांखी

1

जनवरी 2019

1025

2

अक्तब
ू र 2019

3

प्रवेश

धचांतन

मनन

मीम ांस

कुल

406

98

54

87

2

5008

3474

3773

3570

1577

676

235

18313

जनवरी 2020

1309

972

823

759

198

158

39

4339

कुल

7332

4917

5002

4427

1829

921

276

24714

गज
ु र त में प्रथम तीन आनेव ले परीक्ष धथशयों को क्रम नस
ु र रु. 400/-, रु. 300/-,

रु.

1

वषश
जनवरी-अक्तूबर 2019

2

केन्र सांख्य
43+241=281

जनवरी-2020

63

कुल

पुरस्कार

2143

:-

क्रम क
ां



पररचय

471

केन्द्र सिंख्या



स्मनृ त

ैं :

344

:-

200/- के परु स्क र दे कर सम रो

क आयोजन करके उनक सन्म न ककय ज त

ै । उपरोक्त

प्रत्येक जजले में प्रथम तीन आनेव लों को रु. 100/-, रु. 75/- तथ रु. 50/- के इन म हदये ज ते ैं
।
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(10)

ि ाराष्ट्र-गुजरात सिंयुक्त ह द
िं ी िक्तत्ृ ि स्पधाा
इस वषश भी प्रनत वषश की तर

:-

म र ष्ट्र-गज
ां ी वक्तत्ृ व स्पध श त . 14वीां
ु र त सांयक्
ु त ह द

लसतम्बर ह द
ां ी हदवस के दौर न आयोजजत की गई थी । ब द में अपने अपने जजले में ह द
ां ी वक्तत्ृ व
स्पध श मे प्रथम आनेव ले स्पधशकों की स्पध श
आांतर शजीय स्पध श

ोती

ोती

ैं। इसके ब द र ज्यकक्ष की स्पध श और ब द में

ैं। र ज्यस्तरीय स्पध श 15 हदसांबर 2019 को गज
ू र त ववद्य पीठ में सांपन्न

ु ई । स्पध श सम पन और स्पधशक सन्म न क यशक्रम में कुलन यक डॉ. अन लमकभ ई श उपजस्थत
र े । उसमें ववभ ग-1 में 9, ववभ ग-2 में 5, ववभ ग-3 में 4 और ववभ ग-4 में 2, कुल 20 स्पधशकोने
ह स्स ललय थ । इनमें से
(11)

रे क ववभ ग में से प्रथम दो परु स्कृत स्पधशक 25-01-2020 को पन
ू में

ु ई आांतर शज्यीय स्पध श में श लमल ु ए।

पस्चचि भारत ह द
िं ी तनबिंध लेखन स्पधाा :य

स्पध श च र ववभ गों में आयोजजत की ज ती

ै । प्रत्येक ववभ ग में च र च र इन म हदये

ज ते ैं । म र ष्ट्र-गज
ु र त में सांयक्
ु त प्रथम ववभ ग में तथ दस
ू रे ववभ ग में रु. 300/-, रु. 200/-,

रु. 150/-, रु. 100/-; तीसरे -चौथे ववभ ग में रु. 350/-, रु. 250/-, रु. 200/-, रु. 100/- के परु स्क र
हदये ज ते

ैं । य

स्पध श भी म र ष्ट्र र ष्ट्रभ ष सभ , पण
ु े तथ गज
ू र त ववद्य पीठ के सांयक्
ु त

तत्त्व वध न में आयोजजत की ज ती ै । प्रथम आनेव ले को स्मनृ तधचह्न हदय ज त
की स्पध श दोनो स्तर पर सांपन्न ु ई।

गीता पठन पाररतोवषक योजना

(12)

ै । इस स ल

:-

गज
ू र त ववद्य पीठ, अ मद ब द तथ गीत प्रनतष्ट्ठ न, मब
ुां ई (म र ष्ट्र) प्रेररत गीत पठन

परीक्ष मोक्षद एक दशी गीत जयांती म गशर सद
ु अधगय रस को ली ज ती

ैं। य

योजन भज
ू ,

नवस री और वडोदर केन्र द्व र हदन क
ां 07-12-2019 को आयोजजत की गई थी । उसमें कुल
672 परीक्ष धथशयों ने ह स्स ललय थ । स भ धगयों को परु स्क र और प्रम णपत्र से सन्म ननत ककय
जत
(13)

ै ।

गुजराती ितानी सुधार परीक्षा

:-

गूजर त ववद्य पीठ के द्व र गुजर ती वतशनी सुध र परीक्ष गुजर त र ज्य के ववववध

जजलों में आयोजजत की ज ती

ैं । 2019 की ये परीक्ष एँ जून गढ श र में आयोजजत की

गई थी । उसमें कुल 741 परीक्ष धथशयों ने ह स्स ललय थ ।
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ભારતીય ભાષા 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.

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ભારતીય ભાષાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

૨.

તવમલ
કન્નડ
મલયાલમ
મરાઠી
બંગાળી
ગજરાતી
સંસ્કૃત
ઉદય
તેલગ
વસિંધી
ક્રહન્દી
પંજાબી

કલ

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ
૧૬
૦૪
૦૯
૨૩
૦૯
૩૭
૮૩
૪૬
૦૭
૦૪
૦૭
૧૨
૨૫૭

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૦૮
૦૬
૫૦+૧૨
૨૦
૦૩
૦૪
૧૦૩

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન વિદે શી ભાષાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ
સંખ્યા
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

૩.

વિગત

:

વિગત
ફ્રેન્ચ
જમયન
સ્પેવનસ
અરે બબક
અંગ્રેજી
રવશયન
ચાઈનીઝ
જાપાનીઝ

કલ

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ
૨૫૩
૪૨
૫૦
૨૨
૮૫
૦૭
૧૫
૧૭
૪૪૧

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૪૨
૦૬
૨૦
૬૮

કલ
૨૪
૦૪
૦૯
૨૯
૦૯
૩૭
૧૪૫
૬૬
૧૦
૦૮
૦૭
૧૨
૩૬૦

વિદ્યાથીઓની
કલ
૨૯૫
૪૨
૫૦
૨૮
૧૦૫
૦૭
૧૫
૧૭
૫૦૯

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આયોજજત કાયષક્રમોની વિગત :
(૧)

ભારતીય ભાર્ાનો ચાર માસનો અભ્યાસિમ અને વિદે શી ભાર્ાનો ત્રણ માસનો અભ્યાસિમ છે .
િર્ય દરમ્યાન ભારતીય ભાર્ાની ત્રણ બેચ અને વિદે શી ભાર્ાની ચાર બેચ થાય છે .

(૨)

દર િર્ે નિા સત્રમાં ભારતીય તેમજ વિદે શી ભાર્ાના જૂના તેમજ નિા આિનાર વિદ્યાથીન ં ગેટ
ટ ગેધરન ં આયોજન કરિામાં આિે છે . તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ અલગ-અલગ રાજ્યોના
એસોવસયેશનની બેઠકન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હત ં.
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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 કૌશલ્ય તાલીમ મેળિે છે , જેમાં મક્રહલાઓને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિામાં આિે છે . બધા
જ તાલીમ અભ્યાસિમો ભારત સરકારનાં ડાયરે ક્ટ જનરલ ઑફ રેવનિંગ, ન્ય ક્રદલ્હી દ્વારા એક્રફલેશન મેળિેલ છે .
ય.સી.ક. વિભાગના વમકેવનકલ અને ઇલેન્ક્રકલ વિભાગ દ્વારા ગજરાત રાજ્ય, ટેશ્ક્નકલ એજ્યકેશન બોડય
માન્ય ‘ફ્રેબબકેશન ફીટર કમ િેલ્ફર’ અભ્યાસિમ ઈ. સ. ૨૦૦૫થી શરૂ કરિામાં આિેલ છે . તે ઉપરાંત ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ માન્ય વિવિધ ટૂંકાગાળાનાં પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમો ચલાિિામાં આિે છે . જેનાંથી ટૂંક સમયમાં ટેશ્ક્નકલ
સ્કીલ્ડ મેળિી સ્િવનભયર થઈ શકાય છે . વિવિધ પ્રકારન ં રીપેક્રરગ
િં – મરામત કાયય કરિામાં આિે છે . સ્િરોજગારી
માટે તથા જોબ તલેસમેન્ટ માટે વિશેર્ પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે . 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 કમ પ્રોગ્રાવમિંગ આવસસ્ટન્ટ

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન થયેલાં અગત્યનાં તાલીમ કાયો :
૧.

૧૫
૨૪
૧૪
૧૦
૩૬

પહરણામ
(ટકાિારી)

૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૯૭

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા આઈ. ટી. આઈ. ગ્રેક્રડગ
િં ઇન્સ્પેક્શન કરાિિામાં આવ્ય ં તથા આઈ. ટી.
આઈ.ન ં તાલીમી વનરીક્ષણ કરિામાં આવ્ય ં.

૨.

અમદાિાદ લાયન્સ ક્લબ અને આપણી સંસ્થા દ્વારા વ ૃક્ષારોપણ કાયયિમ આયોજજત કરિામાં આવ્યો.

૩.

શૈક્ષબણક પ્રિાસન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.

૪.

મક્રહલા સરક્ષા અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટી માટે ‘GRANNUS ORGANISATION’ના શ્રીમતી ચાંદનીબહેન
કોળીિાણી દ્વારા ક્રડજજટલ એપન ં વિદ્યાથીઓને માગયદશયન આપિાનો કાયયિમ આયોજજત કયો.

૫.

વિવિધ કંપનીઓ ALFA INSRUMENTS, BSNL, UNISON િગેરે કંપનીઓની વિદ્યાથીઓ સાથે રૂબરૂ
મલાકાત લીધી.

૬.

ઉદ્યોગ અંતગયત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના એમ. એસ. ડબલ્યના પ્રથમ સેમેસ્ટરના ૧૫ અને એમ.એ.
સમાજશાસ્ત્રના ૧૫ વિદ્યાથીઓને હાઉસિાયક્રરિંગની તાલીમ આપિામાં આિી.

૭.

ગાંધીજયંતીની ઉજિણી વનવમત્તે સંસ્થામાં પોસ્ટર સ્પધાયન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.

૮.

ફ્રાન્સના મા. Marie Laure Viebel એ આઈ. ટી. આઈ. વિભાગની મલાકાત લીધી તથા આઈ. ટી. આઈ.ના
વિવિધ અભ્યાસિમો અંગેની માક્રહતી વિદ્યાથીઓને આપી.
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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:શલ્ક 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.

૨.

સેિકોની વિગત :
(૧)
ડૉ. સરબભબહેન લેઉિા, ચીફ મેક્રડકલ ઑક્રફસર
(૨)
િૈદ્ય કલ્પનાબહેન શક્લ, આ/આયિેક્રદક ડૉક્ટર
(૨)
શ્રી કસમબહેન પરમાર, સ્ટાફ નસય
(૩)
શ્રી મકેશભાઈ સાંખબલયા, પરર્ સારિાર થેરાવપસ્ટ
(૪)
શ્રી િૈશાલીબહેન શાહ, સ્ત્રી સારિાર થેરાવપસ્ટ

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન સારિાર આપિામાં આિેલ દદીઓની સંખ્યા :
કદરતી ઉપચાર વિભાગ

આયિેહદક

ઓ.પી.ડી. દદીની સંખ્યા – ૬૯
સ્ત્રી – ૪૯
પરર્ - ૨૦

ઓ.પી.ડી. દદીની સંખ્યા
નિા કેસ - ૯૯
જૂના કેસ - ૩૪૩

ઍલોપથી વિભાગ

ઓ.પી.ડી. દદીની સંખ્યા – ૫૩૦૦
નિા કેસ – ૪૩૮, જૂના કે સ – ૪૧૬૫
ડ્રેવસિંગ - ૬૯૭
દાખલ દદીની સંખ્યા – ૩૬
તાત્કાબલક સારિારની સંખ્યા – ૨૫

૩.

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલી કામગીરી :
-

આરોગ્ય કે ન્દ્ર દ્વારા દર િર્ે નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓની શારીક્રરક તપાસ કરિામાં આિે છે .
જેમાં િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આશરે કલ ૪૩૦ વિદ્યાથીઓની શારીક્રરક તપાસ કરિામાં આિી.

-

વિદ્યાથીઓએ આંખોની સંભાળ કેિી રીતે રાખિી તે અંગે વનષ્ટ્ણાત દ્વારા વ્યાખ્યાનન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં.

-

મોટાપા અને પેટને લગતી બીમારીઓ અંગે વનષ્ટ્ણાત દ્વારા વ્યાખ્યાન અને કે મ્પન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં, જેમાં ૭૫ જેટલા લોકોએ ભાગ લીધો.

-

આંખોના રોગો માટે મફત વનદાન કે મ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. જેનો ૧૭૦ જેટલા લોકોએ લાભ
લીધો.

-

દરે ક છાત્રાલયમાં આરોગ્યની જાળિણી અને ઋતઓના બદલાિ િખતે શરીરમાં થતા રોગો અંગે અને
તેના સામે રક્ષણ કેિી રીતે મળે તે અંગે જાણકારી આપિામાં આિી.

-

કન્યા છાત્રાલયમાં સ્ત્રીરોગ અને માવસક ધમયને લગતી સમસ્યા અંગે િૈજ્ઞાવનક જાણકારીઓ અને તે
માટે ની સમજણ આપિામાં આિી.

-

સ્ત્રીરોગના વનષ્ટ્ણાત દ્વારા મક્રહલાઓના આરોગ્ય અને સમસ્યા પર વ્યાખ્યાન આપિામાં આવ્ય ં.

-

બધા જ ઉપાસનાખંડોમાં સ્લાઇડ દ્વારા કોરોના અંગેની સમજણ અને તેના તકેદારીનાં પગલાં અંગે
જાણકારી આપિામાં આિી.

-

કોરોના અંગે ગજરાત સરકાર દ્વારા જે આદે શો અને સ ૂચના આપિામાં આિી તેન ં પાલન કરિા જરૂરી
માગયદશયન પ ૂરં પાડિાની કામગીરી કરિામાં આિી.
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શ્રી મોરારજીભાઇ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ
સંચક્ષતત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની સ્થાપના િર્ય ૨૦૦૩માં થઈ. પ્રસ્તત સંગ્રહાલય પ્રાણજીિન
વિદ્યાથી ભિનમાં સ્થાવપત છે . સંગ્રહાલય બે એકમમાં છે : પ્રથમ એકમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને
બીજ ં એકમ મા. પ ૂિય કલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ ખંડ.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલય પ્રથમ એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ઇવતહાસ અને તેનો
િારસો (History and Heritage), જે ત્રણ દીઘાયમાં છે . પ્રથમ ખંડમાં ૧૦ જદાં જદાં પ્રકારના રેં ક્રટયાઓ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠન ં પ્રવતક, ઠરાિ,પાયાની ઈંટ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કલપવતઓ,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 પક્રરર્દો અને વિભાગોની શૈક્ષબણક અને વિસ્તરણ કામગીરી અંગે
માક્રહતી દશાયિિામાં આિી છે . તદટ ઉપરાંત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને મળે લ વિવિધ એિોડ પણ પ્રદવશિત
કરે લ છે . આ સાથે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ગ્રામવશલ્પી યોજના હેઠળ જોડાયેલ ગ્રામવશલ્પીઓની માક્રહતી
મ ૂકિામાં આિેલ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલય બીજા એકમમાં મા. પ ૂિય કલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈની
દીઘાય છે . તેમાં પ્રથમ ખંડમાં મા. પ ૂિય કલપવત શ્રી મોરારજીભાઇ દે સાઇનાં િસ્ત્રો, રેં ક્રટયો અને ૧૯૯૧માં
તેમને મળે લ 'ભારતરત્ન' અને 'વનશાને પાક્રકસ્તાન' પાક્રરતોવર્ક પ્રદવશિત કરે લ છે . બીજા ખંડમાં
તેમણા એક્યપ્રેશર સાધનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બદ્ધની વિવિધ પ્રવતમાઓ, કાશ્શ્મર અને
નાગાલૅન્ડની કલાત્મક િસ્તઓ, નળાકાર પીક્રઠકાઓ દશાયિતો ખંડ છે . ત્રીજા ખંડમાં વિવિધ દે શોમાંથી
મળે લ ભેટો, પ્રાચીન સમયનાં વસક્કાઓ, તેમણે મળે લ વિવિધ એિોડો, ૧૯૫૬માં મબ
ં ઇના લોકો દ્વારા
મળે લ અજ યનનો રથ પ્રદવશિત કરે લ છે .
આ સાથે જ પ્રાણજીિન છાત્રાલયમાં ગાંધીજીનો વનિાસ ખંડ, મૌન ખંડ અને બાઇબલ ખંડ
પણ આિેલ છે . જે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની મલાકાતે આિેલ મલાકાતી ગાંધીજી પ્રત્યેની
આગિી સમજ ઊભી કરે છે

૨. િષષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન આિેલ મલાકાતીઓ :

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સધીમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયમાં આિેલ
મલાકાતીઓની સંખ્યાની યાદી નીચે મજબ છે :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

મહિનો
એવપ્રલ
મે
જૂન
જલાઈ
ઑગસ્ટ
સતટેમ્બર
ઑક્ટોબર
નિેમ્બર
ક્રડસેમ્બર
જાન્યઆરી
ફેબ્રઆરી
માચય
મલાકાતીઓની કલ સંખ્યા

આિેલ સંખ્યા
૩૫૩
૪૩૫
૯૪૪
૧૨૩૧
૧૩૨૮
૧૧૨૯
૧૦૯૬
૧૨૧૬
૧૫૬૭
૧૧૨૭
૧૧૪૧
૫૮૩
૧૨,૧૫૦
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ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર
૧. િષષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દરવમયાન વિજ્ઞાન સંગ્રિાલયની મલાકાતે આિેલા શાળાઓના વિદ્યાથી ,વશક્ષકો
વિવિધ મહાનભાિોની કલ સંખ્યા :

૪૨૨૫

વિદ્યાથીઓ

:

૩૪૬૨

વશક્ષકો

:

૭૪૦

મહાનભાિો

:

૨૩
--------૪૨૨૫

૨.

વિવશષ્ટ્ટ મલાકાતીઓની સંખ્યા :
ક્રમ
મલાકાતી સંસ્થાન ં નામ
૧.
જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન
૨.
IITE, ગાંધીનગર
૩.
IIT, પિઈ (મ ંબઈ)

૩.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર અને આહદિાસી સંશોધન કેન્રના સંયક્ત ઉપક્રમે વિવિધ જજલ્લાના વિજ્ઞાન

સંખ્યા
૫૩ વિદ્યાથી અને ૩ વશક્ષકો
૧૯ વશક્ષકો
૧૮ વિદ્યાથી અને ૧ વશક્ષક

વશક્ષકોની તાલીમ :
ક્રમ
જજલ્લો
૧.
તાપી
૨.
સરત
૩.
સાબરકાંઠા અને અરિલ્લી
૪.
નમયદા
૫.
બનાસકાંઠા
૪.

વશક્ષકોની સંખ્યા
૫૦
૫૫
૫૦ + ૨૦
૪૨
૫૬

િષષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દરવમયાન કરિામાં આિેલ કાયષક્રમો :
૧.
તા. ૨૪-૦૪-૨૦૧૯થી તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૯ તથા તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૯થી તા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૯ :
ઉનાળુ િેકેશન દરવમયાન વિજ્ઞાન કાયયશાળાન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં જેમાં ક્રફબઝક્સ ,કેવમસ્રી ,
બાયોલોજી ,િોટર બસ્ટર રોકેટ ,ઇલેક્રોવનક્સ અને રોબોક્રટક્સ, ડ્રોન અને તલેન પાયલોક્રટિંગ અને
માટીકામ તેમજ વિજ્ઞાનનાં સાધનો બનાવ્યા. કલ ૬૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
૨.
હીરાલાલ ભગિતી ચેક્રરટેબલ રસ્ટ ધોળકા સાથે વનિાસી ઉનાળુ િેકેશન દરવમયાન વિજ્ઞાન
કાયયશાળા કરી. કલ બે બેચ થઈ. પ્રથમ બેચ તા. ૦૭-૦૫-૨૦૧૯થી તા. ૧૦-૦૫-૨૦૧૯ તથા
બીજી બેચ તા. ૧૪-૦૫-૨૦૧૯થી તા. ૧૭-૦૫-૨૦૧૯ સધી. કલ ૬૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
જેમાં જીિવિજ્ઞાન ,ભૌવતક વિજ્ઞાન ,રસાયણ વિજ્ઞાન ,િોટર બસ્ટર રોકેટ ,ઇલેક્રોવનક્સ અને
રોબોક્રટક્સ ,ડ્રોન ,તલેન પાયલોક્રટિંગ ,આકાશદશયન ,માટીકામ ,પપેટમેક્રકગ
િં ,મોડેલમેક્રકગ
િં કરતા
શીખિિામાં આવ્ય.ં
૩.
ડૉ. વિિમ સારાભાઈના જન્મક્રદિસ વનવમત્તે વિજ્ઞાન સતતાહની ઉજિણી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૯થી
તા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૯ સધી કરિામાં આિી. ઉપરોક્ત ઉજિણીમાં વશક્ષણ વિભાગના વિજ્ઞાનના
વિદ્યાથીઓ દ્વારા ચંદ્રયાન- 2ઉપર પાિર પૉઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશન કરી વિર્ય મ ૂકિામાં આવ્યો. “ચાલો
પ્રયોગ કરીએ” અંતગયત ધોરણ ૬ ,૭ ,૮ના વિદ્યાથીઓએ ચ ંબક ,પ્રકાશ પરાિતયન ,ગરત્િાકર્યણના
વિવિધ પ્રયોગો કરી સમજ કેળિી. તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ વિજ્ઞાન પ્રદશયન અને વિજ્ઞાનના
વિવિધ મોડેલ ગોઠિી તેની સમજ કમાર વિનય મંક્રદરના વિદ્યાથીઓ અને વિજ્ઞાન ક્લબમાં વિવિધ
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શાળામાંથી આિતા વિદ્યાથીઓને આપી. તા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ ધોરણ-૮ના વિદ્યાથીઓને
વ ૃક્ષોની ઓળખ, તેન ં િગીકરણ તેના િૈજ્ઞાવનક નામ અને ઉપયોગ અંગે વિદ્યાથીઓને સમજ
આપી સમગ્ર વિજ્ઞાન સતતાહની ઉજિણી કરિામાં આિી.
૪.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર અને નમયદા બાલઘરના સંયક્ત ઉપિમે વિજ્ઞાનના વશક્ષકોની
સજ્જતાનો કાયયિમ Experiencial Science Learning Workshop” તા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ
યોજિામાં આવ્યો .તેમાં કલ ૫૫ વશક્ષકો અને પ્રવતવનવધઓએ ભાગ લીધો હતો. ઉપરોક્ત
કાયયશાળામાં અભ્યાસિમમાં આિતા પ્રયોગો ,કોક્રડિંગ3 ,ડી વપ્રન્ટર ,આક્રટિક્રફવશયલ ઇન્ટેબલજન્સ ,
ડ્રોન બનાિવ ં અને પાયલોક્રટગ
િં જેિા વિર્યો રાખિામાં આવ્યા હતા.

૫.

શ્રી ન્ય વિદ્યાવિહાર ફોર ગલ્સય શાળા માટે શહેરના વિજ્ઞાન – ગબણત પયાયિરણ પ્રદશયનમાં વનણાયયક
તરીકે ડૉ. પ્રસન્નકમાર ગાંધી અને શ્રી ક્રહરાભાઈ વસસોદીયા ગયા.

૬.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને નમયદા બાલઘરના સંયક્ત ઉપિમે તા. ૨૩-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ એક કોકરીક્યલમની એક ક્રદિસની તાલીમ વશક્ષકો માટે ગોઠિિામાં આિી. ઉપરોક્ત તાલીમમાં ૨૯
વશક્ષકો ઉપશ્સ્થત રહ્યા.

૭.

તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૯થી તા. ૦૯-૧૧-૨૦૧૯ દરમ્યાન ક્રદિાળી િેકેશનમાં મોડેલ રોકેરી િકય શોપ
માટેની એક બેચ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ,કમાર વિનય મંક્રદરના વિદ્યાથી અને સેિકસંતાનો માટે
કરિામાં આિી. તદટ ઉપરાંત ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર અને શ્રી હીરાલાલ ભગિતી ચેક્રરટેબલ
રસ્ટના સંયક્ત ઉપિમે ધોળકા મકામે કલ ૬ બેચન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં. ઉપરોક્ત િકય શોપમાં
રોકેટ સાયન્સ ,તેના વસદ્ધાંતો ,બનાિિાની રીત અને પ્રાયોબગક કાયય કરિામાં આવ્ય.ં કલ ૩૭૨
વિદ્યાથીઓએ િકય શોપમાં ભાગ લીધો.

૮.

નમયદા બાલઘર મોરબી ખાતે મહારાષ્ટ્રના વશક્ષકોની તાલીમ ચાલતી હોિાથી તાલીમન ં સ્િરૂપ ,
વિર્યો અને વશક્ષકોના અનભિ જાણિા તેમજ વિભાગમાં મેક્રકગ
િં રૂમ બનાિિાનો હોિાથી
મોરબી ,નમયદા બાલઘર ખાતે બનેલા મેક્રકગ
િં રૂમન ં વનરીક્ષણ કરિા તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૯થી તા.
૧૧-૧૨-૨૦૧૯ દરમ્યાન ગયા.

૯.

તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ સ ૂયયગ્રહણ જોિાનો જાહેર કાયયિમ કયો. કમાર વિનય મંક્રદરના
વિદ્યાથી ,પક્રરસરમાં રહેતા લોકો તેમજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની આજબાજ રહેતા શહેરીજનો
સ ૂયયગ્રહણ જોિા આવ્યા. કલ ૪૦૦૦ જેટલા લોકોએ સ ૂયયગ્રહણ જોિાનો લાભ લીધો.

૧૦.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર, અમદાિાદમાં આિેલા તમામ સંગ્રહાલયોના મ્યઝીયમ ક્યરે ટર ,
મ્યઝીયમ કન્ઝયિેટર અને મ્યઝીયમને ધ્યાનમાં રાખી કામ કરતી વ્યશ્ક્તઓની મીક્રટગ
િં કરિામાં
આિી. ઉપરોક્ત મીક્રટગ
િં માં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં નિા ઊભા કરે લ એકમ OHRMC અને Rural
Museum Concept and Extention વિર્ય ઉપર શ્રી દે બાવશર્ે િાત મ ૂકી. આ ઉપરાંત સ્િતંત્રતા
સંગ્રામ કે દસ્તાિેજ આધાક્રરત સંગ્રહાલયો પર શ્રી સભાર્ભાઈ બ્રહ્મભટ્ટે વિર્ય મ ૂક્યો અને આજ
બેઠકમાં ત્રીજો વિર્ય ગજકોસ્ટના વનયામક ડૉ. નરોત્તમ શાહએ “ગજરાતમાં વિજ્ઞાન સંગ્રહાલયો કે
બલયે પ્રદશયન કી યોજના ઔર ગઠન – એક અિલોકન” વિર્ય પર િાત કરી. ઉપરોક્ત મીક્રટગ
િં માં
૩૮ મહાનભાિો ઉપશ્સ્થત રહ્યા.

૧૧.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રમાં વનયવમત ચાલતી સાયન્સ ક્લબમાં કમાર વિનય મંક્રદરના
વિદ્યાથીઓ તેમજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની આસપાસના કલ ૧૩ શાળાના લગભગ ૧૦૦ જેટલા
વિદ્યાથીઓ વનયવમત રીતે શવનિારે ૧૦-૦૦થી ૧૧-૦૦ના સમયમાં ૧ કલાક માટે આવ્યા અને
વિજ્ઞાન વિર્યના વિવિધ પાસાંઓમાં સક્રિય રીતે કામગીરી કરી કલ ૨૪ કલાકન ં કામ કય.ું જેમાં
વિજ્ઞાનને લગતી ક્રફલ્મો ,પ્રશ્નોત્તરી કાયયિમ તથા િૈજ્ઞાવનકો સાથે મલાકાત િગેરે કાયયિમોન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય.ં

૧૨.

પ્રાણજીિન છાત્રાલયના પક્રરસરન ં અને મકાનન ં રીસ્ટોર કરિાન ં કાયય થય.ં જેમાં શ્રી સરે ન્દ્ર પટેલ
સાથે રહી સક્રિય ભ ૂવમકા ભજિી. સાથે સાથે વિજ્ઞાન સંગ્રહાલયન ં પણ રીસ્ટોર કરિાન ં કાયય થય.
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કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ
૧૯૧૫માં દબક્ષણ આક્રફ્રકાથી ગાંધીજી સ્િદે શ આવ્યા પછી ભારતમાં આ પહેલો આશ્રમ શરૂ કયો. આ આશ્રમમાં
તેઓ બે િર્ય રહ્યા અને શરૂઆતથી જ તેમણે આશ્રમી જીિન માટે સત્ય, અક્રહિંસા, અસ્તેય, અસંગ્રહ, જાતમહેનત, બ્રહ્મચયય,
સ્પશયભાિના, અભય, સ્િદે શી, અસ્િાદ, સિયધમય સમભાિ જેિાં અબગયાર વ્રતોના પાલનનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. આ
વ્રતો પાળી શકે તેિાં લોકો આશ્રમમાં રહી શકે તેિો આગ્રહ હતો.
આ બે િર્યના ગાળામાં તેમણે દે શની આઝાદી અંગે બચિંતન અને મનન કય.ું તે અંગે આયોજન અને સંપકય કરી
અક્રહિંસાના માગે આઝાદીની લડત આપિા સૈન્ય તૈયાર કરિા તાલીમન ં એક કેન્દ્ર બનાવ્ય ં. તેથી તે િખતના ઘણાબધા
મહાનભાિો જેિા કે વિનોબાજી, કાકાસાહેબ કાલેલકર, મામાસાહેબ ફડકે , કેદારનાથજી, સ્િામી આનંદ, ઇન્દલાલ યાબજ્ઞક,
જગતરામ દિે િગેરેના સંપકય માં આવ્યા અને ૨૫-૩૦ની સંખ્યાથી શરૂ થયેલા આ આશ્રમમાં જોતજોતામાં ૮૦ સધીની
સંખ્યા થઈ જતાં આશ્રમ નાનો પડિા લાગ્યો. તેથી આ આશ્રમને સાબરમતી ખસેડિામાં આવ્યો.
આમ આશ્રમન ં મહત્િ અને મક્રહમા છે . તેથી આ આશ્રમને સ્મારક બનાિિામાં આવ્યો છે . તેથી આ આશ્રમની
મલાકાતે અનેક લોકો આિે છે તેમ જ આશ્રમમાં ગાંધીજીએ આપેલ રચનાત્મક કાયયિમો સંબધ
ં ી અનેક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
કાયયિમો થાય છે . આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, પ્રદશયન, રસોડાન ં વનદશયન, સિયધમય સમભાિ, કોમી એકતા, રક્તવપત્ત દદીની
સેિા, નઈ તાલીમ સંબવં ધત અનેક કાયયિમો ચાલે છે . િળી આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, ગાંધી પ્રદશયન, રસોડ,ં ઔર્ધબાગ
વનદશયન, િાચનાલય અને સમગ્ર આશ્રમ સ્મારક બનીને ગાંધીજીના તપસ્િી જીિનની ઝાંખી કરાિે છે . આ આશ્રમમાં
િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન થયેલી પ્રવ ૃવત્તઓની આંકડાકીય માક્રહતી નીચે મજબ છે :

ક્રમ

કાયષક્રમ

તારીખ

ભાગ
લેનારાઓની
સંખ્યા

૧.

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિા પ્રવ ૃવત્ત કાયયિમ

૦૧-૦૯-૨૦૧૯

૧૦૦

૨

ધોરણ ૭થી ૧૨ના ઉન્નવત વિદ્યાલયના વિદ્યાથીઓ

૦૧-૦૯-૨૦૧૯

૨૦૦

૩.

મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરાના વિદ્યાથીઓની મલાકાત

૦૬-૦૯-૨૦૧૯

૧૦૦

૪.

વિનય મંક્રદર, સાબરમતી આશ્રમના વિદ્યાથીઓની મલાકાત

૧૮-૦૯-૨૦૧૯

૧૦૦

૫.

વિનય મંક્રદર, સાબરમતી આશ્રમની વિદ્યાવથિની બહેનોની મલાકાત

૧૯-૦૯-૨૦૧૯

૧૦૦

૬

લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટનેશનલના સભ્યોની મલાકાત

૨૧-૦૯-૨૦૧૯

૧૫૦

૭.

િાઇસ-ચાન્સેલરોની મલાકાત

૩૦-૦૯-૨૦૧૯

૫૦

૮.

તારક મહેતા ઉલ્ટા ચશ્મા ટીમના સભ્યોની મલાકાત

૩૦-૦૯-૨૦૧૯

-

૯.

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિા પ્રવ ૃવત્ત કાયયિમ

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૧૦૦

૧૦.

કૉંગ્રેસ-ગાંધી સંદેશયાત્રાના સભ્યોની મલાકાત

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૫૦૦

૧૧.

સ્િાવમનારાયણ કૉલેજ, મણીનગરના વિદ્યાથીઓની મલાકાત

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૫૦

૧૨.

પોડાર જમ્બોડીક્સ મલાકાતે

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૧૦૦

૧૩.

ગજરાત સ્ટે ટ, ભારત સ્કાઉટ ગાઇડ

૦૩-૧૦-૨૦૧૯

૧૦૦

૧૪.

હન્નર ખોજયાત્રા-રાજઘાટથી સાબરમતી આશ્રમ

૦૩-૧૦-૨૦૧૯

૬૦

પોરબંદરથી સાબરમતી આશ્રમ રે લી

300

ક્રમ

૧૫.

કાયષક્રમ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પદિીદાનમા મખ્ય મહેમાન શ્રી અઝીમ પ્રેમજી

તારીખ

ભાગ
લેનારાઓની
સંખ્યા

૨૧-૧૦-૨૦૧૯

૧૦૦

તથા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ રસ્ટી મંડળ અને મહેમાનો
૧૬.

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્ત કાયયિમ

૦૧-૧૧-૨૦૧૯

૧૦૦

૧૭.

દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ચાર ક્રદિસની કાયયશાળાન ં

૦૧-૧૧-૨૦૧૯

૨૦

આયોજન
૧૮.

બહેરા-મગા
ં ૂ કાયયિમ

૨૪-૧૧-૨૦૧૯

૨૦૦

૧૯.

શ્રી ક્રદિેક્રટયા સાહેબ, જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ - વનવ ૃત્ત મંડળનો કાયયિમ –

૨૪-૧૧-૨૦૧૯

૧૦૦

મલાકાતીઓને આશ્રમ પક્રરચય
૨૦

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિા પ્રવ ૃવત્ત કાયયિમ

૦૧-૦૧-૨૦૨૦

૧૦૦

૨૧.

સેતટ યવનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ આશ્રમની મલાકાતે

૦૩-૦૧-૨૦૨૦

૫૦

૨૨.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કે ન્દ્ર, સાદરાના તાલીમાથીઓની મલાકાત

૦૩-૦૧-૨૦૨૦

૫૦

૨૩.

રાયકા એજ્યકે શન – મલાકાત

૦૫-૦૧-૨૦૨૦

૫૦

૨૪.

શ્રી યશિંત વસિંહા, શ્રી સરે શ મહેતા તથા આમ પાટીના સભ્યોની

૧૭-૦૧-૨૦૨૦

૫૦

૧૭-૧૮-૧૯

૫૦

મલાકાત
૨૫.
૨૬.

આઈ. ટી. આઈ., ગાંધીનગરના સભ્યો આશ્રમની મલાકાતે, પક્રરચય
વ્યાખ્યાન

જાન્ય., ૨૦૨૦

ગાંધીવનિાય ણ ક્રદન વનવમત્તે શાંવતયાત્રા – ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેિકો

૩૦-૦૧-૨૦૨૦

૬૦૦

તથા વિદ્યાથીઓ
૨૭.

સ્િાવમનારાયણ કૉલેજ, મણીનગરના વિદ્યાથીઓની મલાકાત

૩૦-૦૧-૨૦૨૦

૫૦

૨૮.

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્ત

૦૧-૦૨-૨૦૨૦

૧૦૦

૨૯.

હેડ-હેલ્ડ-હાટય (H.H.H.) કાયયિમ

૧૧ તથા ૧૩

૩૦

ફેબ્રઆરી, ૨૦૨૦
૩૦

રક્તવપત્ત દદીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્ત કાયયિમ

૦૧-૦૩-૨૦૨૦

૧૦૦

૩૧.

આશ્રમના બબન્લ્ડિંગ અંગે બેઠક

૦૬-૦૩-૨૦૨૦

૧૫

૩૨.

શ્રી જયેશભાઈ પટે લ, સાબરમતી આશ્રમ – દાંડીયાત્રા રે લી

૧૦-૦૩-૨૦૨૦

૩૫

૩૩.

શ્રી તર્ારભાઈ ગાંધી – દાંડીયાત્રા રે લી

૧૨-૦૩-૨૦૨૦

૧૫૦

૩૪.

ક્રદલ્હી યવનિવસિટીના વિદ્યાથીઓની મલાકાત

૧૩-૦૩-૨૦૨૦

૩૦

૩૫.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કે ન્દ્ર, સાદરાના તાલીમાથીઓની મલાકાત

૧૪-૦૩-૨૦૨૦

૬૦

૩૬.

અમદાિાદ હેરીટે જ ક્રફલ્મ શ ૂક્રટિંગ – શ્રી કમલ કંસારા દ્વારા

૧૭-૦૩-૨૦૨૦

-

મલાકાતીઓની કલ સંખ્યા

૩,૭૫૦

આ ઉપરાંત T.V. 9, દૂ રદશયન, અશ્સ્મતા ચેનલમાં કોચરબ આશ્રમનો પક્રરચય અને કાયયિમ પ્રસાક્રરત થયા.
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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 થનાર 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 ૦૬-૦૦થી સાંજના ૦૮-૦૦ િાગ્યા સધી સારિારના ભાગરૂપે યોગ,
ક્રફજજયોથેરાપી 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 કે ન્દ્રની સવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે .
સેિક :

૧.

ડૉ. ધમેશ બી. પટે લ

(મખ્ય બચક્રકત્સક)

ડૉ. ડોલીબહેન રાઠોડ

(સહાયક બચક્રકત્સક)

ગીતાબહેન વ્યાસકર

(નવસિંગ ઑક્રફસર)

પ્રવિણભાઈ પરમાર

(તય ૂન-કમ-એટે ન્ડન્ટ)

મીનાબહેન વત્રિેદી

(રસોઈ કમયચારી)

રસીલા દે સાઈ

(સ્ત્રી ઉપચારક)

સરે શ રબારી

(પરર્ ઉપચારક)

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :


ઑગસ્ટ-૨૦૧૯માં ત્રણેય પક્રરસરમાં નિા દાખલ થયેલ વિદ્યાથીઓન ં સ્િાસ્્ય પરીક્ષણ કરિામાં આવ્ય ં.



િર્ય દરમ્યાન બન્ને વિભાગની અબભમખતા વશબબરમાં ‘યોગ, આરોગ્ય અને ગાંધી’ વિર્ય પર વ્યાખ્યાન
તથા રૂપાલ પીએચસીના સહયોગથી મેલેક્રરયા ઓરીએન્ટે શન કાયયિમ, એનીવમયા રોગ વિશે વ્યાખ્યાન,
એન.એસ.એસ. વશબબરમાં િાસણ ગામ ખાતે ગાંધીનગર સરકારી આયિેક્રદક હૉશ્સ્પટલના સહયોગથી મફત
વનદાન તથા સારિાર કેમ્પન ં આયોજન, છાત્રાલયની બહેનો માટે માવસક સંબવં ધત રોગો માટે ના સારિાર
કેમ્પન ં આયોજન, એન.એસ.એસ. વશબબરમાં િાસણ ગામ ખાતે વસવિલ હૉશ્સ્પટલના સહયોગથી બ્લડ
ડોનેશન કે મ્પન ં આયોજન, ડીિાઈન નેચરોપથી સેન્ટર, ગાંધીનગર આયોજજત યોગ પ્રવશક્ષણ વશબબરમાં
‘સ્િાસ્્ય અને કદરતી ઉપચાર’ વિર્ય પર વ્યાખ્યાન, કણાય િતી ડેન્ટલ કૉલેજના સહયોગથી દં તબચક્રકત્સા
કેમ્પન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.



િર્ય દરમ્યાન એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામ ઑક્રફસર ટીમ, યસીક વિભાગના વિદ્યાથીઓની ટીમ, અમદાિાદથી
પદયાત્રા માટે આિેલ ૭ વિદ્યાથીઓની ટીમ કે ન્દ્રની મલાકાતે આિી, તેમને કદરતી ઉપચારન ં મહત્િ
સમજાવ્ય ં.



તા. ૦૯-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ પક્રરસરમાં મેલેક્રરયા રીપોટય પોઝીટીિ આિતાં રૂપાલ પીએચસીના સહયોગથી
પક્રરસરનો સિે કરી બ્રીક્રડિંગિાળી જગ્યાઓનો નાશ કયો અને આખા પક્રરસરમાં

ફોબગિંગની કામગીરી

કરિામાં આિી.


તા. ૦૨-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ ગાંધી જયંતી વનવમત્તે કદરતી ઉપચાર તપાસ અને માગયદશયન અંગેના કે મ્પન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.



િર્ય દરમ્યાન સિષરોગ વનદાન તથા સારિાર કેમ્પન ં 6 િખત આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.



આ ઉપરાંત એલોપથી ઉપચાર પદ્ધવત દ્વારા કલ ૧૯૬૧ દદીઓની તપાસ કરિામાં આિી તથા
ઇમરજન્સીમાં ૨૩ દદીઓની તપાસ કરી સારિાર આપિામાં આિી.
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૨.

િષષ ૨૦૧૮થી ૨૦૨૦ દરમ્યાન સારિાર લીધેલ દદીઓની વિગત
ક્રમ

િષષ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

૧.
૨.

પરષ
૧૨૪
૧૧૭

દાખલ દદી
સ્ત્રી
કલ
૧૦૧
૨૨૫
૧૩૫
૨૫૨

બિારના દદી
૧૩૩
૧૦૬

િષષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ મખ્ય સારિારની વિગત
સારિાર

ભાઈઓ

બિેનો

ફૂલ બોડી મસાજ

૫૮૫

૬૩૪

સ્ટીમબાથ

૯૬૦

૯૭૦

નગોડ શેક
બક્સ્ત
ફૂલમડબાથ
વશરોધારા

૩.

૬૩

૧૯૬
૨૮૦
૬૦
૮૪

રોગ મજબ દદીઓની સંખ્યા :
નંબર

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

૪.

૧૮૮
૧૬૦
૬૦









રોગન ં નામ

મેદસ્િીતા
િા સંબવં ધત રોગો, સ્નાયના રોગો
ડાયાબબટીસ
હ્વદયરોગ, હાઈ બી.પી.
કરોડરજ્જને લગતા રોગો
કીડની તથા પ્રોસ્ટે ટ સંબવં ધત બીમારી
શરીરશદ્ઘદ્ધ
અપચો, કબજજયાત, પેટના રોગો
માઇગ્રેન, ડીપ્રેશન (મગજ સંબવં ધત રોગો)
ચામડીના રોગો
લકિા (પેરાબલવસસ)
કફ, શરદી, ફેફસાંનાં રોગો
થાઇરૉઈડ તથા હોમોનને લગતી બીમારીઓ
કલ

દદી

૨૮
૫૪
૨૬
૨૮
૩૭
૦૪
૦૭
૧૩
૧૯
૧૧
૧૦
૦૬
૦૯
૨૫૨

અન્ય કામગીરી :
સિારે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ દરમ્યાન દદીઓને વનયવમત યોગ તથા સાંજે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ દરમ્યાન વનયવમત
પ્રાથયના કરાિિામાં આિે છે .
તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ યોગ ક્રદિસ વનવમત્તે વિદ્યાથીઓ માટે યોગવશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ આક્રદિાસી તાલીમ સંશોધન કે ન્દ્ર ખાતે આયોજજત આદશય વનિાસી શાળાઓના
ગહૃ પવત/ગહૃ માતાની વશબબરમાં સ્િાસ્્ય અને કદરતી ઉપચાર અંગે વ્યાખ્યાન આતય ં.
તા. ૨૫-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ નૈસબગિક સ્િાસ્્ય મંડળના ઉપિમે આયોજજત સેવમનારમાં સ્િાસ્્ય અને કદરતી
ઉપચાર અંગે વ્યાખ્યાન આતય.ં
તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ નૈસબગિક સ્િાસ્્ય મંડળના ઉપિમે માનનીય રાજ્યપાલશ્રીની મલાકાતે ગયા.
તેમાં કદરતી ઉપચારનો વ્યાપ િધારિા અંગેની ચચાય કરિામાં આિી.
તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ એમબીએ તથા બીઆરએસ સત્ર-૬ ના વિદ્યાથીઓ માટે પરમાથય જ્યોત રસ્ટના
સંચાલક શ્રી વનવતનભાઈ દ્વારા આત્મરક્ષણ અંગેની તાલીમ વશબબરન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
કેન્દ્રની પાછળની ખલ્લી જગ્યામાં દદીઓ માટે શાકભાજીન ં િાિેતર કરિામાં આવ્ય ં હત ં. આ ઉપરાંત લીલી ચા,
નગોડ, તલસી, ફૂદીનો, પાલક તથા ઘઉંના જ્િારા ઉગાડિામાં આવ્યા હતા.
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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. કારકૂન-કમ-ક્રહસાબનીશ)
 શ્રી બગરીશકમાર રાણા (સેિક)
 શ્રી ક્રકરણકમાર દે સાઈ (સેિક)
 શ્રી પ્રભલાલ ઔક્રદચ્છય (રસોડા મહારાજ)
 શ્રી મહેશભાઈ ચૌહાણ (રસોયા મદદનીશ)
મિેમાન વ્યાખ્યાતા :
૧. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તા. વિ. અવધકારી)
૨. શ્રી કાશ્ન્તભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત મામલતદાર)
૩. શ્રી યાકબભાઈ મનસરી (વનવ ૃત્ત તલાટી)
૪. શ્રી િી.આર. રાજગોર ( વનવ ૃત્ત ક્રહસાબી અવધકારી)
૫. શ્રી ઇન્દ્રિદનભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તલાટી)
૬. શ્રી જદિીરવસિંહ ગોક્રહલ (વનવ ૃત્ત મ.વિ. કવમશનરશ્રી)
૭. શ્રી યાકબભાઈ કોઠારીયા (વનવ ૃત્ત તલાટી)

 મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :–
 તા.૨૮-૬-૨૦૧૯થી તા.૧૧-૭-૨૦૧૯ સધી ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ અને

મક્રહસાગર જજલ્લાના કલ ૫૯ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
 તા.૧૧-૭-૨૦૧૯ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં અવતવથ વિશેર્ તરીકે ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના કા. કલસબચિશ્રી ભરતભાઈ જોશી, કાયયિમમાં મખ્ય મહેમાન તરીકે માનદટ વનયામક વિસ્તરણ
શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ માગયદશયન પ ૂરં પાડ્ ં અને
તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. મહાદે િ દે સાઈ શારીક્રરક વશક્ષણ સંકલ, સાદરાના ડીનશ્રી ડૉ.
પ્રભલાલ કાસન્દ્રા, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના આચાયયશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, તમામ સેિકો તથા
તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
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તા.૧૭-૭-૨૦૧૯થી તા. ૩૦-૭-૨૦૧૯ સધી ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ અને
મહીસાગર જજલ્લાના કલ ૫૧ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં
આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
તા. ૩૦-૭-૨૦૧૯ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં અવતવથ વિશેર્ તરીકે વનવ ૃત્ત
નાયબ વિકાસ કવમશનર શ્રી શામળભાઈ પટેલ, કાયયિમમાં મખ્ય મહેમાન તરીકે વનવ ૃત્ત મદદનીશ વિકાસ
કવમશનર શ્રી જદિીરવસિંહ ગોક્રહલ, વનવ ૃત્ત નાયબ ચીટનીશ શ્રી મકેશભાઈ પંડયા ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે
તેમણે વિવશષ્ટ્ટ માગયદશયન પર પાડ્ ં અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય . આ ઉપરાંત
કાયયકમમાં મહાદે િ દે સાઇ શારીક્રરક વશક્ષણ સંકલ, સાદરાના ડીનશ્રી ડૉ. પ્રભભાઈ કાસન્દ્રા, પંચાયતીરાજ
તાલીમ કેન્દ્રના આચાયયશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, તમામ સેિકો તથા તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૯-૧૦-૨૦૧૯થી તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૯ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ
જજલ્લાના કલ ૩૮ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય.
તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં મખ્ય મહેમાન તરીકે વનવ ૃત્ત
તાલકા વિકાસ અવધકારી શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ માગયદશયન પ ૂરં
પાડ્ ં અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. આ ઉપરાંત કાયયકમમાં મેક્રડકલ ઑક્રફસરશ્રી
નયનેશભાઈ િસાિા, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના આચાયયશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, તમામ સેિકો તથા
તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા.૧૩-૧૧-૨૦૧૯થી તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને
આણંદ જજલ્લાના કલ ૪૬ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન
કરિામાં આવ્ય ં.
તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં મખ્ય મહેમાન તરીકે ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના કલનાયકશ્રી અનાવમકભાઈ શાહ ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ માગયદશયન પર
પાડ્ ં અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. આ ઉપરાંત કાયયકમમાં પંચાયતીરાજ તાલીમ
કેન્દ્રના આચાયયશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, તમામ સેિકો તથા તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૪-૧૨-૨૦૧૯થી તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૯ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ
જજલ્લાના કલ ૫૪ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં.
તા. ૧૭-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં મખ્ય મહેમાન તરીકે વનવ ૃત્ત
સંયક્ત સબચિ શ્રી ડંકેશભાઈ ઓઝા ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ માગયદશયન પ ૂરં પાડ્ ં અને
તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. આ ઉપરાંત કાયયકમમાં મેક્રડકલ ઑક્રફસરશ્રી નયનેશભાઈ
િસાિા, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી ભરતભાઈ પટેલ, તમામ સેિકો તથા
તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૨૭-૧૨-૨૦૧૯થી તા. ૯-૧-૨૦૨૦ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ
જજલ્લાના કલ ૪૬ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં.
તા. ૯-૧-૨૦૨૦ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં અઘ્યક્ષ તરીકે મહાદે િ દે સાઈ
ગ્રામસેિા સંકલ, સાદરાના સંયોજકશ્રી રમેશભાઇ પટેલ ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ
માગયદશયન પર પાડ્ ં અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. આ ઉપરાંત કાયયિમમાં મખ્ય
મહેમાન તરીકે સંત-મહાત્મા સ્મ ૃવત રસ્ટ - ગાંધીનગરના પ્રમખશ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપશ્સ્થત રહ્યા. આ
પ્રસંગે તેમણે વિનોબાજીની ૧૨૫મી જન્મ જયંતીની ઉજિણી અંગે માગયદશયન પ ૂરં પાડ્.ં આ ઉપરાંત
કાયયકમમાં પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી ભરતભાઈ પટેલ, તમામ સેિકો તથા
તાલીમાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા.૧૬-૧-૨૦૨૦થી તા.૨૯-૧-૨૦૨૦ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ
જજલ્લાના કલ ૪૩ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય.
તા. ૨૯-૧-૨૦૨૦ના રોજ ઓપિગય તાલીમ િગયના સમાપન કાયયિમમાં અધ્યક્ષ તરીકે મહાદે િ દે સાઈ
શારીક્રરક વશક્ષણ સંકલ, સાદરાના ડીનશ્રી ડૉ. પ્રભલાલ કાસન્દ્રા ઉપશ્સ્થત રહ્યા.આ પ્રસંગે તેમણે વિવશષ્ટ્ટ
માગયદશયન પર પાડ્ ં. અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાય. આ ઉપરાંત કાયયિમ પંચાયતીરાજ
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તાલીમ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી ભરતભાઈ પટેલ, અધ્યાપકો, તમામ સેિકો તથા તાલીમાથીઓ
ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
 તા. ૫-૨-૨૦૨૦થી તા. ૧૮-૨-૨૦૨૦ સધી અરિલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ
જજલ્લાના કલ ૪૧ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં.
 તા. ૨૬-૨-૨૦૨૦થી તા.૧૦-૩-૨૦૨૦ સધી અરિલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, ખેડા અને આણંદ જજલ્લાના
કલ ૩૨ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૧૪ ક્રદિસના ઓપિગય તાલીમ િગયન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
 િર્ય દરમ્યાન એન.એસ.એસ.ના કાયયિમ અવધકારીઓ માટે તાલીમ વશબબરની િહીિટી અને તાલીમની
કામગીરી સંભાળી.
િર્ય દરમ્યાન યોજાયેલ તાલીમ િગોના તાલીમાથીઓ માટે પ્રેરણા પ્રિાસન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ય ં. જેમાં પયાયિરણ વશક્ષણ સંસ્થાન - સઘડ, સાબરમતી આશ્રમ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ, રાજ્ય
સંશાધન કેન્દ્ર, કોચરબ આશ્રમ, આક્રદિાસી તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્ર, મોરારજી દે સાઈ સંગ્રહાલય અને
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય તથા િાત્સલ્ય "ઘરડાંઘર" રે ડ િોસ સોસાયટી, જૂના િાડજની તાલીમાથીઓએ
મલાકાત લીધી અને બીજા એક ક્રદિસના પ્રેરણા પ્રિાસમાં કષ્ટ્ઠ સેિા યજ્ઞ, રાજેન્દ્રનગરમાં શ્રી સભાર્ભાઈ
ઠક્કર દ્વારા તાલીમાથીઓને માગયદશયન આપિામાં આવ્ય ં. ગજરાત તેમજ ભારતની શ્રેષ્ટ્ઠ ગ્રામપંચાયતનો
પરસ્કાર પ્રાતત કરનાર સાબરકાંઠા જજલ્લાના તલોદ તાલકાના પ ંસરી અને દરામલી તેમજ પ ંધરા અને લોદરા
ગ્રામપંચાયતોની પ્રત્યક્ષ તાલીમ મલાકાત તેમજ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વનસગોપચાર કેન્દ્ર, રાંધેજાની મલાકાત
લીધી. િર્ય દરમ્યાન યોજાયેલ પાયાના તાલીમ િગોની તાલીમાન્ત પરીક્ષા ગાંધીનગર જજલ્લા પંચાયત દ્વારા
લેિામાં આિેલ છે . અને વિકાસ કવમશ્નર, કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરાયેલ તાલીમાન્ત પરીક્ષાન ં સાદરા
તાલીમ કેન્દ્રન ં પક્રરણામ (૧૦૦ %) સો ટકા આિેલ છે .

 અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :
 તા.૧૮-૩-૨૦૧૯થી તા.૧૮-૪-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને બાળ










વિકાસ કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા મખ્ય સેવિકાઓની પ ૂિય સેિા જોબ તાલીમ િગય
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાયો.
તા.૧૦-૫-૨૦૧૯થી ૧૫-૫-૨૦૧૯ સધી ગ્રીષ્ટ્મ બાળ આનંદ વશબબર(ગ્રામવશલ્પી)ના અને અન્ય ગામનાં
બાળકોની વશબબર પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા.૧-૬-૨૦૧૯થી ૬-૬-૨૦૧૯ સધી ‘એક બનો નેક બનો’ યિા વશબબર પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર,
સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા.૨૭-૬-૨૦૧૯ના રોજ સ્િદીપ વશક્ષણ વિકાસ સંસ્થા, સત્રાપાડાની એકક્રદિસીય વશબબર પંચાયતીરાજ
તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા. ૩-૮-૨૦૧૯થી તા.૬-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને બાળ
વિકાસ કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે વશબબર
યોજાઈ.
તા.૭-૮-૨૦૧૯થી તા.૧૦-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન,મક્રહલા અને બાળ વિકાસ
કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે વશબબર યોજાઈ.
તા. ૧૯-૮-૨૦૧૯થી ૨૩-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને બાળ વિકાસ
કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા પાંચ ક્રદિસની મોબાઇલ કોન્ુગરે શનની
તાલીમ
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા.૨૦-૮-૨૦૧૯થી ૨૩-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન,મક્રહલા અને બાળ વિકાસ
કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા ચાર ક્રદિસની ICDS-CASની તાલીમ પંચાયતીરાજ તાલીમ
કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા.૨૭-૮-૨૦૧૯થી ૩૦-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને બાળ વિકાસ
કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા ચાર ક્રદિસની ICDS-CASની તાલીમ પંચાયતીરાજ તાલીમ
કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
તા.૨૭-૮-૨૦૧૯થી ૩૧-૮-૨૦૧૯ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને બાળ વિકાસ
કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા પાંચ ક્રદિસની મોબાઇલ કોન્ુગરે શનની
તાલીમ
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
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 તા.૧૧-૯-૨૦૧૯ના રોજ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, િલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણ, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા












તેમજ સંત મહાત્મા સ્મ ૃવત રસ્ટ, ગાંધીનગર દ્વારા સંત વિનોબાની ૧૨૫મી જન્મજયંતીની ઉજિણી કરિામાં
આિી. જેમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના માનદ વનયામકશ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, બોચાસણના સંચાલકશ્રી
ઉદે વસિંહભાઈ સોલંકી, સંત મહાત્મા સ્મ ૃવત રસ્ટના પ્રમખશ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના
આચાયયશ્રી તેજસકમાર ઠાકર તથા અધ્યાપકશ્રીઓ ભરતભાઈ પટેલ અને શૈલેનભાઈ િાઘેલા અને િલ્લભ
વિદ્યાલય, બોચાસણના આચાયયશ્રી સવનલભાઈ તથા સ્ટાફ અને વિદ્યાથીઓ ઉપશ્સ્થત રહ્યા.
તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે ૧૦૦ ગામના તલાટીશ્રીઓ હાજર
રહી જન્મ શતાબ્દી િર્યની ગ્રામકક્ષાએ કરિાની થતી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તન ં આયોજન કય,ું જેમાં ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના માનદટ વનયામક શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીએ ઉપશ્સ્થત રહી પ્રવ ૃવત્ત અને આયોજન અંગે
માગયદશયન પ ૂરં પાડ્ ં. જેમાં ૧૧૦ પ ૂિય તાલીમાથીઓ હાજર રહ્યા.
મૈત્રી વમલન કાયયિમ તા. ૧૪-૧૫-૧૬ નિેમ્બર ૨૦૧૯ વિનોબા આશ્રમ, પિનાર ખાતે ગ્રામવશલ્પી તેમજ
પચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરાના અધ્યાપકશ્રી ભરતભાઈ પટેલ અને ગ્રામવશલ્પી કાયયિમ સંચાલક
શ્રી પ્રવિણભાઈ દલેરાએ સંમલ
ે નની વનિાસ અને કાયયિમ વ્યિસ્થાપનની જિાબદારી સંભાળી.
તા. ૬-૨-૨૦૨૦થી ૯-૨-૨૦૨૦ સધી વમશન ડાયરે ક્ટરશ્રી, પોર્ણ અબભયાન, મક્રહલા અને
બાળવિકાસ કવમશનર કચેરી, I.C.D.S. ગાંધીનગર દ્વારા ચાર ક્રદિસની ICDS-CASની હેલ્પ ડેસ્ક તાલીમ
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે યોજાઈ.
સ્િામી વિિેકાનંદ કેન્દ્ર, અમદાિાદના સ્િયંસેિકો માટે બે ક્રદિસની તાલીમન ં આયોજન કરિામાં આવ્ય ં.
જેમાં ૧૮૦ યિકોએ ભાગ લીધો.
તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાદરા ખાતે ૧૦૦ ગામના તલાટીશ્રીઓ હાજર
રહી જન્મ શતાબ્દી િર્યની ગ્રામકક્ષાએ કરિાની થતી વિવિધ પ્રિવત્તન ં આયોજન કય,ું જેમાં ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના માનદ વનયામક શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીએ ઉપશ્સ્થત રહી પ્રવ ૃવત્ત અને આયોજન અંગે
માગયદશયન પ ૂરં પાડ્ ં, જેમાં ૧૧૦ પ ૂિય તાલીમાથીઓ હાજર રહ્યા.
િર્ય દરમ્યાન સંસદીય સબચિોના તાલીમ કેન્દ્ર, ક્રદલ્હી દ્વારા મોકલિામાં આિેલ ટીમોની વ્યશ્ક્તઓએ સંસ્થા
મલાકાત દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવ ૃવત્તઓનો પક્રરચય કરાવ્યો.
મક્રહલા સશશ્ક્તકરણ અંગેની એકક્રદિસીય ત્રણ કાયયશાળા યોજાઈ, જેમાં જેન્ડર રીસોસય સેન્ટરના
તજ્જ્ઞશ્રીઓએ માગયદશયન આતય ં.
ભારતીય પ્રવતભ ૂવત અને વિવનમય બોડય (સે.બી.) દ્વારા નાણાકીય સાક્ષરતા અંગે એકક્રદિસીય ત્રણ
કાયયશાળાઓ યોજાઈ.
અ.નં.
૧
૨

અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

સને ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન તાલીમ લીધેલ તાલીમાથીની વિગત
તાલીમ િગષનો પ્રકાર
કલ િગોની સંખ્યા તાલીમાથીઓની સંખ્યા
પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગય (૭૫
ક્રદિસ)
પંચાયત મંત્રીઓના ઓપિગય (૧૪ ક્રદિસ)
૯
૪૧૦
કલ
૯
૪૧૦

તા. ૧૦-૦૩-૨૦૨૦ સધી તાલીમ પામેલ પદાવધકારીઓ અને કમષચારીઓ
તાલીમ િગષનો પ્રકાર
કલ િગોની
તાલીમાથીઓની
સંખ્યા
સંખ્યા
પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગય (૭૫ ક્રદિસ)
૮૨
૩૬૬૯
પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગય (૯૦ ક્રદિસ)
૧
૪૯
પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગય (૨૧ ક્રદિસ)
૧૫૯
૬૫૩૯
પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગય (૧૪ ક્રદિસ)
૯૮
૧૯૬૯
સરપંચોના સંસ્થાકીય િગય (૭ ક્રદિસ)
૪
૧૨૫
સરપંચ, ઉપસરપંચ વત્રક્રદિસીય િગય
૪૧
૨૬૪૦
મહેસ ૂલી તલાટી પ ૂિયસેિા તાલીમ િગય (૭૫ ક્રદિસ)
૬
૩૪૦
(૧૦મી માચય, ૨૦૨૦ સધીના આંકડા)
કલ
૩૯૧
૧૫૩૩૧
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૧. સ્થાપના િષષ : 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 જજલ્લો



સ્થાપકો : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ



હેત : િલસાડ જજલ્લાના 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 .
હરીક્રિષ્ટ્ણા જીિાળંદ .
અશોકકમાર આરપટેલ .

૪. મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :

િોદ્દો

વનયામક
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (પાક સંરક્ષણ)
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (વિસ્તરણ)
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (જમીનવિજ્ઞાન)
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)
તાલીમ મદદનીશ (ગૃહવિજ્ઞાન)
તાલીમ મદદનીશ (કૃવર્ ઇજનેરી)
તાલીમ મદદનીશ (પશપાલન)
ફામય મેનેજર
એકાઉન્ટન્ટ
સ્ટેનોક્રહસાબનીશ-કમડ્રાઇિર
ડ્રાઇિર
પટાિાળા

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 વિષય

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

308

૨૫

૪.૨.૨ કૃવષ વિજ્ઞાન કે ન્રમાં સંશોધન :
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 ૃવિઓ
૧.
ખેડૂત વશબબર
૨.
ક્ષેત્ર ક્રદન
૩.
જૂથચચાય
ૂ પ્રિાસ
૪.
ખેડત
૫.
પધ્ધવત વનદશયન

પ્રવ ૃવિની 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

આિક રૂ.
૨૪૮૯૧૦

ભાગ લેનાર ખેડૂતોની સંખ્યા ભાઈઓ
૧૫૧૩
૭૭૪
૬૮૪
૨૦૯
૨૪૨

વિદ્યાપીઠના વિભાગોમાં આપેલ જથ્થો
--

૩૬૯૬૦

૦.૩૦

--

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 કલ્ચર

૨૨ ક્રકલો

૮.

શક્કક્રરયા બબયારણ

૬૦૦૦૦ ટકડા
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૪૪૦૦
૩૦૦૦૦

૫.૫ રીિોલ્િીંગ ફં ડ (ઓડીટ રીપોટષ આધાહરત) :
ઉઘડતી વસલક રૂ.

િાવષિક આિક રૂ.

િાવષિક ખચષ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૮૬,૯૯,૫૭૨

૨૦,૯૮,૯૯૬

૧૫,૦૨,૧૦૧

૯૨,૯૬,૪૬૭

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.

આર. એફ. ઠાકોર

Pregmatic Perspective of Agrculture
Development programme in present
Scinerio

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
ૂ ો અપનાિતા થયા.
જેિી તાંવત્રકતાઓને ખેડત
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કૃવષવિજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી, ખેડા
૧. સ્થાપના િષષ : ૨૦૦૫
૨. કેન્રનો પહરચય (સ્થાપનાના કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો િેત) :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ દ્વારા સંચાબલત અને ભારતીય કૃવર્ અનસંધાન પક્રરર્દ, ન્ય ક્રદલ્હી દ્વારા
અનદાવનત કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી તારીખ ૧૮મી જૂન, ર૦૦પ થી ખેડા જજલ્લાના માતર તાલકામાં કાયયરત છે .
જેનો મખ્ય ઉદ્દે શ "એેપ્તલકેશન ઍન્ડ રાન્સફર ઑફ ટેક્નોલોજી છે . કૃવર્ યવનિવસિટીઓનાં સંશોધન કેન્દ્રો પર ખેતી,
ૂ ો સધી તેમની
પશપાલન તથા તેને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં કરિામાં આિતા સંશોધનોને તેના મખ્ય ઉપભોક્તા એેિા ખેડત
ભાર્ામાં પહોંચાડિાન ં કાયય કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે થલી (ખેડા) કરે છે .

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્ર શ ં છે ? :
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર એ ખેતીને લગતાં સંશોધનોન ં વનષ્ટ્ણાતોની મદદથી વિસ્તરણ કરત ં જજલ્લા કક્ષાન ં કેન્દ્ર
છે . જે િૈજ્ઞાવનક રીતે સાબબત થયેલી ખેતીની પદ્ધવતઓના ઉપયોગ જજલ્લાની અલગ-અલગ ખેતીની પક્રરશ્સ્થવતઓમાં
ૂ ભાઈકરિા માટે, આ પદ્ધવતઓન ં મ ૂલ્યાંકન, સધારણા અને તેન ં વનદશયન કરિાની કામગીરી કરે છે . કેન્દ્ર ખેડત
બહેનો, ગ્રામ્ય યિાઓ તથા વિસ્તરણ કાયયકરોને જરૂક્રરયાત મજબ તાલીમ આપિાન ં કામ કરે છે .
કાયષપદ્ધવત :
ૂ ોને જરૂક્રરયાત પ્રમાણે તાલીમ આપિી એ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો મખ્ય હેત
ખેતી સાથે સંલગ્ન હોય તેિા ખેડત
ૂ ોની જરૂક્રરયાત મજબનો તેમજ જે
છે . કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો કાયયિમ તેમજ તાલીમ અભ્યાસિમ જે તે વિસ્તારના ખેડત
તે 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
ૂ ો જાતે પ્રત્યક્ષ કરે છે એવ ં સ ૂચિે છે .
તાલીમ આપિી અને ખેડત
પાયાના વસદ્ધાંતો :
ૂ ો
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રનો મખ્ય વસદ્ધાંત સંશોધનને આધારે જજલ્લાના 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, રાષ્ટ્રીય ખેતી વિકાસ યોજના અને વિર્ય વનષ્ટ્ણાતોનો
ૂ ોને ખેતરે
સહકાર લઈ થયેલ સંશોધનની ભલામણોને જજલ્લામાં ચકાસણી કરિા માટે ચકાસણી ખેડત
ગોઠિિી.
ૂ ો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
૩.
ખેડત
ઉપર રોજગારલક્ષી તાલીમ આપિી.
૪.
ગ્રામ્ય કક્ષાએ કામ કરતા વિસ્તરણ કાયયકરો તથા ગ્રામ્ય સેિકોને તાલીમ આપિી.
પ.
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્રને માક્રહતી કેન્દ્ર તરીકે વિકસાિવ.ં
પ્રવ ૃવિઓ :

ૂ ભાઈઓ તથા બિેનો માટે ખેતીલક્ષી તાલીમો આપિી :
૧. ખેડત
ૂ ોને ખેતીનાં વિવિધ પાસાં જેિાં
કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મહત્ત્િની કામગીરી તાલીમ આપિાની છે , જેમાં ખેડત
કે 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
ૂ ો પોતાના ખેતરમાં રોગ જીિાતથી થત
પણ જે તે પાકની ઋત શરૂ થતાં પહેલાં આપિામાં આિે છે . જેથી ખેડત
ૂ મક્રહલાઓને ગૃહઉદ્યોગની તથા ઘરઆંગણે શાકભાજીના બગીચા અંગે તાલીમ
નકસાન અટકાિી શકે છે . ખેડત
આપિામાં આિે 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
ૂ ોની અનકૂળતા
પ્રકારની તાલીમ લઈ રોજી મેળિી શકે છે . આ પ્રકારની તાલીમો કેન્દ્ર ખાતે તેમજ ગામ ખાતે ખેડત
ૂ ો નિીન પદ્ધવતઓ
તેમજ ઋતને અનલક્ષીને તથા તેની અગત્યતા ધ્યાનમાં રાખી યોજિામાં આિે છે . જેના દ્વારા ખેડત
અપનાિી ખેતીને િધારે ફાયદાકારક બનાિી શકે છે .
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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 વિર્યવનષ્ટ્ણાતોની સીધી દે ખરે ખ હેઠળ ખેડત
ૂ ોના ખેતર
ખેડત
પર અગ્ર હરોળનાં વનદશયનો ગોઠિી ભલામણની અસર તથા ઉત્પાદન અને તફાિત પ્રત્યક્ષ બતાિિામાં આિે છે .
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 કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સંશોધનમાં સધારાન ં
પણ અગત્યન ં કામ કરે છે .
૩. સેિા દરમ્યાન તાલીમ ઇન સવિિસ રેવનિંગ :
ગ્રામ્ય કક્ષાએ 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
ૂ ો સધી પહોંચાડિાનો છે . જેથી કેન્દ્રથી દૂ રનાં ગામોને પણ આ માધ્યમ દ્વારા આ કેન્દ્રનો લાભ
રીતે માક્રહતી ખેડત
આપી શકાય છે . આ પ્રવ ૃવત્ત જજલ્લા સંલગ્ન વિભાગો સાથે જોડાણ કરી સહભાગી રીતે કરિામાં આિે છે .

૪. વિસ્તરણ પ્રવ ૃવિઓ :
ૂ ક્રદનની ઉજિણી, ખેડત
ૂ પ્રિાસન ં
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા જદીજદી વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ જેિી કે ખેડત
ૂ વિજ્ઞાન
આયોજન, ક્ષેત્રક્રદનની ઉજિણી, રાત્રી વશબબર, પ ૂિય તાલીમાથી સંમલ
ે ન, કૃવર્ મેળા, પાકપક્રરસંિાદ, ખેડત
મંડળની રચના જેિી જદી જદી વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ પણ કરિામાં આિે છે . આ ઉપરાંત પોતાના ખેતીના વ્યિસાયમાં
ૂ ો જે તે વિર્યના વનષ્ટ્ણાતો પાસેથી રૂબરૂ મલાકાત કરી લાિી શકે છે .
ઊભા 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
ૂ ોના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તથા જાણકારી માટે ઉપલબ્ધ છે .
પણ ખેડત

ૂ ો માટે ઉપલબ્ધ સવિધાઓ :
કેન્ર ખાતે ખેડત
(૧) દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનસંપન્ન અદ્યતન તાલીમ ખંડ (૨) જમીન અને પાણી ચકાસણી પ્રયોગશાળા
(૩) પણયપેશી ચકાસણી પ્રયોગશાળા (૪) તલાન્ટ હેલ્થ પ્ક્લવનક (૫) સ ૂક્ષ્મતત્િ ચકાસણી પ્રયોગશાળા
ૂ ોને રહેિા માટે ખેડત
ૂ વનિાસ
(૬) નસયરી એકમ (૭) અદ્યતન ખેતયંત્રોન ં વનદશયન એકમ (૮) ખેડત
(૯) જૈવિક ખેતી એકમ (૧૦) કૃવર્સંગ્રહાલય (૧૧) ગૌશાળા વનદશયન એકમ (૧૨) પસ્તકાલય
૩.

સેિકોની વિગત :

નામ
ડૉ. પી. કે. શમાય
શ્રી એ. બી. પરમાર

િોદ્દો
િક્રરષ્ટ્ઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (પાકસંરક્ષણ)

ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત

વિર્યવનષ્ટ્ણાત (પશપાલન)

શ્રી એમ. કે. ચૌધરી

વિર્યવનષ્ટ્ણાત (બાગાયત)
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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
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, ગૌશાળાની
વનભાિણી.
ૂ ના ખેતરે ચકાસણી,
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો,
અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, સીડ હબને લગતાં કાયો.

નામ
શ્રી એસ. ય. ઝાલા

િોદ્દો
વિર્યવનષ્ટ્ણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયયિમો, બબયારણ ઉત્પાદન
કાયયિમો.
શ્રી શોભના એચ. તાલીમ
મદદનીશ અગ્રહરોળ વનદશયનો ગોઠિિા, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય
પટેલ
(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 બી. એ. નાયક
ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
િાહન સંચાલન તથા 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 ૃવિઓ :
૪.૧ તાલીમ :
ક્રમ

સિયોગીઓ

તાલીમ
સંખ્યા

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ

ભાગ લેનાર
બિેનો

કલ

૧

સસ્યવિજ્ઞાન

૧૭

૫૪૦

૬૦

૬૦૦

૨

બાગાયત

૧૩

૪૦૬

૧૧

૪૧૭

૩

પશપાલન

૧૭

૨૨૫

૩૦૭

૫૩૨

૪

ગૃહવિજ્ઞાન

૧૪

૫

૪૪૩

૪૪૮

૫

પાકસંરક્ષણ

૧૯

૫૧૪

૮૫

૫૯૯

૬

પરં પરાગત કૃવર્વિકાસ યોજના

૬

૨૭૨

૨૮

૩૦૦

૭

ગ્રામ્ય યિક/યિતીઓ (આસ્કી)

૨

૪૦

૦

૪૦

૮

વિસ્તરણ કાયયકરો

૧

૧૬

૪

૨૦

૯

પ્રયોજજત તાલીમ કાયયિમો

૬

૧૦૬

૮૪

૧૯૦

૯૫

૨૧૨૪

૧૦૨૨

૩૧૪૬

કલ
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૪.૨ સંશોધન :

ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ

મખ્ય વિષય

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ

ભાગ લેનાર
બિેનો

કલ

૧

ઉનાળુ મગની પંચરં ગીયા રોગપ્રવતકારક જાતની ચકાસણી

૪

૦

૪

૨

ચણામાં પોટેવશયમ નાઇરેટની ચકાસણી

૪

૦

૪

૩

કોળામાં ઓું ઉત્પાદન

૫

૦

૫

૪

ગલગોટામાં અગ્રકબલકા ખટિી
ંૂ
અને સાયકોવસલના
પ્રભાિની ચકાસણી

૪

૦

૪

૫

ઉનાળાની ઋતમાં સંકર ગાયોમાં તણાિ ઓછો કરિા
માટેના ખોરાકની ચકાસણી કરિી

30

૦

૩૦

૪.૨.૨ કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રમાં સંશોધન :
૧.
િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે વિભાગીય સંશોધન અંતગયત "Impact of Frontline
Demonstrations of Blackgram in Kheda District" ની કામગીરી કરિામાં આિી હતી. આ સંશોધનની
કામગીરી ડૉ. પી. કે. શમાય, િક્રરષ્ટ્ઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા દ્વારા કરિામાં આિી હતી. આ સંશોધનની રજૂઆત
એગ્રેસ્કો કવમટી (સોવશયલ સાયન્સ સબ-કવમટી)માં ૨૦૨૦માં કરિામાં આિી હતી.
૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવતઓ :

મખ્ય પ્રવ ૃવત્તઓ

િમ

સંખ્યા

સહયોગી ભાઈઓ

સહયોગી બહેનો

કલ

૧

ક્ષેત્રક્રદિસ

૯

૨૬૯

૧૩૪

૪૦૩

૨

ૂ મીક્રટગ
ખેડત
િં

૩

૩૦

૩

૩૩

૩

ક્રકસાન ગોષ્ટ્ઠી

૪

૨૮૫

૧૭૧

૪૫૬

૪

ૂ મક્રહલા મંડળ મીક્રટગ
ખેડત
િં

૬

૦

૯૫

૯૫

૫

નારી

૬

૮૮

૨૧૬

૩૦૪

૬

ૂ કાયયશાળા/પક્રરસંિાદ
ખેડત

૫

૪૭૧

૧૨૫

૫૯૬

૭

વિશેર્ ક્રદિસોની ઉજિણી

૧

૦

૨૪

૨૪

૮

ૂ પ્રિાસ
કે.િી.કે. ખાતે ખેડત

૬

૧૦૫

૯૪

૧૯૯

૯

અન્ય કાયયિમમાં વ્યાખ્યાન

૧૭

૩૬૪૯

૧૩૬૮

૫૦૧૭

૧૦

ૂ પ્રિાસ
ખેડત

૪

૧૦૦

૦

૧૦૦

૧૧

પશ સારિાર કેમ્પ

૫

૪૯૪

૩૪

૫૨૮
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૫. ફામષ વિભાગ :
૫.૧ ફામષ ઉત્પાદન :
િમ

પાક

કલ ઉત્પાદન
(ક્રકલો)

કલ િેચાણ
(ક્રકલો)

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં આપેલ
જ્થો

૧

ઘઉં – GSW-૪૯૬

૧૪૨૪૦

૧૪૨૪૦

૩૭૬૬૫૦

ઘઉંન ં કંિર ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, ભલાડા ખાતે
આપેલ છે

૨

ડાંગર - જીએઆર-૧૩

૩૦૧૦

૩૦૧૦

૬૩૭૫૦

-

૩

ડાંગર – ગર્જરી

૧૯૬૭૦

૧૯૬૭૦

૩૭૯૫૦૦

-

૪

ઘઉં - જીડબ્લ્ય ૂ-૪૯૬

૩૪૩૪

૩૪૩૪

૬૦૧૦૩

-

૫.૨ સજીિ ખેતી :

ૂ ભાઈઓએ લીલા
કઠલાલ તાલકાના અરાલ ગામે પરં પરાગત કૃવર્વિકાસ યોજના હેઠળ ૧૨૧ ખેડત
લસણમાં સજીિ ખેતીની શરૂઆત કરી. આ િર્ે જે લોકો લીલા લસણની ખેતીમાં રાસાયબણક ખાતરનો ઉપયોગ
કરતા હતા તેની જગ્યાએ કેન્દ્ર દ્વારા ક્રદિેલીનો ખોળ, સાગક્રરકા અને ચીરાય – બાયોફક્રટિલાઇઝરનો ઉપયોગ
ૂ ભાઈઓને સજીિ ખેતી તરફ આગળ ધપાવ્યા છે .
કરાિીને ખેડત
૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની સંખ્યા દધાળ
૧૨

કલ દૂ ધઉત્પાદન કલ દૂ ધ િેચાણ

૦૨

(ચલટર)

(ચલટર)

૩૬૮૨.૩

૩૬૮૨.૩

દૂ ધ િેચાણ આિક અન્ય આિક કલ આિક
૧૦૫૯૩૯

૮૪૦૦૦

૧૮૯૯૩૯

૫.૪ નસષરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
િમ

પાક

કલ ઉત્પાદન
(સંખ્યામાં)

કલ િેચાણ

આિક રૂ.

૧૫૦૦૦

૧૦૦૦

૫૦૦

૧૬૦૦

૫૨

૬૨૪

૧

રીંગણ - ડોલી-૫

૨

સરગિો - પીકેએમ-૧

૩

ટામેટાં – જી એ ટી – ૫

૧૫૦૦૦

૧૫૦૦૦

વનદશયન

૪

રીંગણ - જીએઓબી -૨

૫૦૦૦૦

૫૦૦૦૦

વનદશયન

કલ

૧૧૨૪

૫.૫ રીિોપ્લ્િિંગ ફં ડ (ઑહડટ રીપોટષ આધાહરત)
ઊઘડતી વસલક રૂ.

િાવષિક આિક રૂ.

િાવષિક ખચષ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૩૭૮૫૩૭૦.૫૪

૧૯૩૫૪૩૨.૬૭

૧૩૯૮૧૫૩.૨૨

૪૩૨૨૬૪૯.૯૯
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૬. પ્રકાશન :
૬.૧ પ્રકાશન ની વ્યક્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ

લેખકન ં નામ

લેખન ં મથાળં

સામવયકન ં /
પસ્તકન ં નામ

૧

એ. બી. પરમાર, પી. કે. શમાય,

કપાસમાં ગલાબી ઇયળન ં વ્યિસ્થાપન

િાિેતર,

બી. એસ. શેખાિત,એસ. ય. ઝાલા,

૨

ઑક્ટોબર ૨૦૧૯

Yield enhancement in paddy through
frontline demonstration on integrated
pest management

એ. બી. પરમાર, પી. કે. શમાય,
એસ. ય. ઝાલા

International
Journal of Farm
Science 9 (1)
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૬.૨ પ્રકાશનની િગીકૃત વિગતો :
િમ

વિગત

સંખ્યા

૧

પશપાલન એક સફળ વ્યિસાય

૨૫

૨

બાગિાની એક સફળ વ્યિસાય

૨૫

૭.

અન્ય નાણાકીય અનદાન અને તે અંતગષ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ :

૮.

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયષક્રમો :
ખેડત
સીડ િબ :
(૧)

સીડ હબ યોજના અંતગયત િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન ચણા જાત - જી.જે.જી.–૩નો ૧૪૩૭૫
ૂ ોને િેચાણ કય.ું જેનાથી ૯,૩૪,૩૭૫ રૂ.ની આિક થઈ અને ચણા જાત
ક્રકલોન ં ૨૪૦ ખેડત
ૂ ોને િેચાણ કય,ું જેનાથી ૨,૫૧,૮૭૫ રૂ.ની આિક થઈ.
જી.જે.જી.-૫ ૩૮૭૫ ક્રકલોન ં ૬૫ ખેડત

(૨)

સીડ હબ યોજના અંતગયત િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન મગ જાત - જી.એ.એમ.–૫નો ૧૮૨૫
ૂ ોને િેચાણ કય,ું જેનાથી ૨,૧૯,૦૦૦ રૂ. ની આિક થઈ.
ક્રકલોન ં ૯૨ ખેડત

આયાષ પ્રોજેક્ટ :
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા દે થલી, નંદોલી, બામરોલી, અરાલ, કેિડીયા આ પાંચ ગામોનો સિે
કરિામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ દરે ક ગામમાં એક એમ પાંચ ગ્રપ બનાિિામાં આવ્યા છે . આગામી િર્યમાં
આ ગ્રપ દ્વારા જે તે ગામમાં સ્િરોજગારલક્ષી અબભયાન ચલાિિામાં આિશે ; જેમાં વમની રાઇસ વમલ,
ફળ-શાકભાજી સકિણી એકમ, દૂ ધમાં મ ૂલ્યવ ૃપ્ધ્ધ જેિા એકમોનો સમાિેશ થાય છે . આમ, આિા ઉદ્યોગો
દ્વારા ગામને સ્િવનભયરતા તરફ લઈ જિાનો એક પ્રયાસ કરિામાં આિશે.
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કૃવષવિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા, ગાંધીનગર
૧. સ્થાપના િષષ : ૧૯૭૭
૨. કેન્રનો પહરચય :
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર રાંધેજાની સ્થાપના િર્ય ૧૯૭૭માં ભારતીય કૃવર્ અનસંધાન પક્રરર્દ, નિી ક્રદલ્હીના
સહયોગથી કરિામાં આિી હતી. કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધેજાનો કાયયવિસ્તાર ગાંધીનગર જજલ્લો છે . કૃવર્વિજ્ઞાન
ૂ ોના ખેતર પર તકનીકોની ચકાસણી, અગ્ર હરોળનાં વનદશયનો ગોઠિિા, ખેડત
ૂ
કેન્દ્રના મખ્ય હેતઓ ખેડત
ભાઈઓ, બહેનો, યિાનો અને વિસ્તરણ કાયયકરો માટે તાલીમોન ં આયોજન અને અમલીકરણ કરવ ં તેમજ
નિીનતમ અને આધવનક કૃવર્ તકનીકોના પ્રચારપ્રસાર માટે સમયાંતરે વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ યોજિી.

૩. સેિકોની વિગત :
નામ

િોદ્દો

ડૉ. િી.કે. ગગય

િક્રરષ્ટ્ઠ િૈજ્ઞાવનક

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
કેન્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સચાર રૂપથી ચલાિિા
માટેની કામગીરી.

શ્રી હર્યદભાઈ એન. પટેલ

વિર્યવનષ્ટ્ણાત

તાલીમ કાયયિમ, ઓન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો તથા એસ.સી.એફ.
ઈ. યવનટને લગતાં કાયો.

શ્રી વિનયભાઈ ગોર

વિર્યવનષ્ટ્ણાત

તાલીમ કાયયિમ, ઓન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો.

શ્રી પ્રભાતવસિંહ િી. જાદિ

વિર્યવનષ્ટ્ણાત

તાલીમ કાયયિમ, ઓન ફામય ટેન્સ્ટિંગ,વનદશયન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્યને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો.

શ્રી ભરતભાઈ બી. હક્રડયા

વિર્યવનષ્ટ્ણાત

રીપોક્રટગ
િં ની કામગીરી, તાલીમ કાયયિમ, ઓન ફામય ટેન્સ્ટિંગ, વનદશયન,
સિે કામગીરી, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્યને લગતા તમામ
પ્રકારનાં તકનીકી કાયો.

શ્રી લાલભાઈ એમ. પટેલ

ડ્રાઇિર

જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી.

શ્રી અરવિિંદભાઈ જે. ડામોર

ડ્રાઇિર

રેક્ટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી.

૪. મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :
૪.૧ તાલીમ :
િમ

તાલીમ સંખ્યા

૧

૭૦

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૧૩૨૬
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ભાગ લેનાર બહેનો
૬૯૦

કલ
૨૦૧૬

૪.૨ સંશોધન :
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ
મખ્ય વિષય
૧
૨
૩
૪

વિસ્તાર
(િેક્ટર)
ક્રદિેલામાં જીસીએચ-૮ જાતની ચકાસણી
૨.૫
મગફળીમાં ફેરસ સલ્ફેટની ચકાસણી
૨.૫
લીંબમાં સ ૂક્ષ્મ પોર્ક તત્િ સાઇરસ સ્પેવશયલની ચકાસણી ૨.૫
ચોળીમાં બનાના સેપની ચકાસણી
૨.૫

૪.૨.૨ કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્રમાં વનદશષન યવનટો :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

ભાગ લેનાર
બિેનો
-

કલ
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦

સપર ક્રિક્રટકલ ફ્લ ૂઇડ એક્સરેક્શન (એસ.સી.એફ.ઈ.) યવનટ
િમી કમ્પોસ્ટ વનદશયન યવનટ
ખેતઓજાર વનદશયન યવનટ
ગૌશાળા વનદશયન યવનટ
સજીિ ખેતી વનદશયન યવનટ

૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવતઓ :
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦

મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ
ક્ષેત્ર ક્રદિસ
વનદાન સેિા
સમ ૂહ જૂથચચાય
ૂ ગોષ્ટ્ઠી
ખેડત
સમ ૂહ ખેતર મલાકાત
કૃવર્ મેળો પ્રદશયન/
પશ વનદાન કેમ્પ
ૂ પક્રરસંિાદ
ખેડત
પદ્ધવત વનદશયન
ઉજિણી ક્રદિસ
મોબાઇલ સંદેશાઓ
ન્ય ૂઝ પેપર કિરે ઝ
અન્ય વ્યાખ્યાનો
સેિક તાલીમ અને પક્રરસંિાદ
સ્િચ્છછતા પખિાક્રડયા
રાત્રી સભા
જીિંત પ્રસારણ કાયયિમ
વિસ્તરણ કાયયકતાય કાયયશાળા
કલ

પ્રવ ૃવિ સંખ્યા
૧૪
૧૭
૧૫
૦૯
૩૧
૦૨
૦૩
૦૫
૦૫
૦૭
૩૪
૨૧
૨૪
૧૦
૦૨
૦૧
૦૨
૦૧
૨૦૩

ભાગ લેનાર ભાઈઓ/બિેનો
૫૮૯
૧૨૧
૩૧૪
૬૪૪
૪૫૧
૧૪૪૦
૩૭
૪૩૪
૧૧૩
૩૫૨
૪૬૫૮૦૩
-

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જ્થો
૧૦૩૦૦
-

૧૩૫૯
૨૫
૫૬૪
૯૯
૧૭૭
૩૦
૪૭૨૫૫૨

૫. ફામષ વિભાગ :
૫.૧ ફામષ ઉત્પાદન :
િમ
પાક
કલ ઉત્પાદન (ક્રકગ્રા)
૧
૨
૩
૪
૫

ઘઉં
ડાંગર
કપાસ
રાઈ
ઇક્કડ

૧૫૫૮૯
૧૮૦૦
૪૮૪.૫
૫૫૫
૧૬૭

કલ િેચાણ
(ક્રકગ્રા)
૧૫૫૮૯
૧૮૦૦
૪૮૪.૫
૫૫૫
-
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૨૭૯૦૪૮
૩૬૦૦૦
૨૫૪૩૬
૨૧૫૦૬
-

સ્ટોકમાં છે

૫.૨ સજીિ ખેતી :

૧. ઘઉં

૨. આમળા

૩. લીંબ

૪. ચીક

૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની સંખ્યા દધાળ કલ દૂ ધ ઉત્પાદન કલ દૂ ધ િેચાણ
૬

૪

૧૨૭૮૬.૩

૧૨૭૮૬.૩

દૂ ધ િેચાણ આિક
૪૧૧૨૪૭

અન્ય આિક
-

કલ આિક
૪૧૧૨૪૭

૫.૪ નસષરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
ક્રમ

પાક

કલ ઉત્પાદન

કલ િેચાણ

આિક રૂ.

૧

ઘઉં

૧૪૦૦

૧૪૦૦

૩૮૫૦૦

૫.૫ રીિોપ્લ્િિંગ ફં ડ :
ઊઘડતી વસલક રૂ. (લાખ)

િાવષિક આિક રૂ.

િાવષિક ખચષ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૭૨૫૦૫૧૫

૩૨૦૦૫૮૧

૧૬૮૧૫૩૪

૮૭૬૯૫૬૨

૬. પ્રકાશન :
૬.૧ પ્રકાશનની વ્યક્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ લેખકન ં નામ
લેખન ં મથાળં
૧ ભરત હક્રડયા
ગાંધીનગર જજલ્લામાં કૃવર્માક્રહતીના પ્રસાર માટે
ક્રકસાન મોબાઇલ સંદેશસેિાની અસરકારકતા
૬.૨ પ્રકાશનની િગીકૃત વિગતો :
િમ
વિગત
૧ ન્ય ૂઝ લેટર
૨ કૃવર્ પવત્રકાઓ (લીફલેટ)
૩ ન્ય ૂઝપેપર કિરે જ

૭. અન્ય નાણાકીય અનદાન અને તે અંતગષ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ:
ક્રમ
૧

પ્રવ ૃવિન ં નામ
ૂ સેવમનાર
ખેડત

સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ
ઇન્ન્ડયન જરનલ ઑફ
એક્ષ્ટેન્શન એજ્યકેશન
સંખ્યા
૦૧
૦૨
૨૧

સિભાગીઓની સંખ્યા

વિભાગ/સંસ્થાન ં નામ

અનદાન

૧૦૮

બાગાયત વિભાગ, ગાંધીનગર

૩૬૦૭૫

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયષક્રમો :
૮. ખેડત
કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સરક્ષા વમશન
ૂ ોને વનદશયનો આપિામાં
યોજના અંતગયત ક્લસ્ટર પ્રથમ હરોળ વનદશયનોમાં ક્રદિેલા પાકમાં જજલ્લાના ખેડત
ૂ ોમાં જળસંચય
આિેલ. જજલ્લામાં જળશશ્ક્ત અબભયાન કાયયિમ અંતગયત કેન્દ્ર દ્વારા જદાં જદાં ગામોના ખેડત
અને સંરક્ષણ અંગે જાગૃતતા લાિિા માટે કૃવર્ મેળાઓ અને ગોષ્ટ્ઠી જેિા કાયયિમો યોજિામાં આિેલ. કેન્દ્ર
ૂ ભાઈઓદ્વારા િનવિભાગ સાથે સંકલન કરી બ ૃહદ વ ૃક્ષારોપણ કાયયિમ યોજિામાં આિેલ, જેમાં ખેડત
બહેનોને ૧૦૦૦ જેટલા જદા જદા રોપાઓન ં વિતરણ કરિામાં આિેલ. જજલ્લાના તેમજ રાજ્યના અન્ય
ૂ ોને િેસ્ટ ડીકમ્પોઝરન ં દ્રાિણ તેમજ બોટલ પ ૂરી પાડિામાં આિેલ, જેના પક્રરણામ
જજલ્લાઓના ખેડત
ૂ ોને ઉત્પાદન-ખચયમાં ઘટાડો થયેલ અને પાકની ગણિત્તા અને ઉત્પાદનમાં િધારો થયેલ હતો.
સ્િરૂપ ખેડત
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ શતાબ્દી િર્ય અને મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મજયંતી વનવમત્તે કેન્દ્ર ખાતે શતાબ્દી
િન તેમજ જજલ્લાનાં ૫ ગામોમાં પ્રાથયના, સજીિ ખેતી, સ્િચ્છછતા જાગૃતતા,િક્ત ૃત્િ સ્પધાય જેિા કાયયિમો
ૂ ોને
યોજિામાં આિેલ. કેન્દ્ર દ્વારા િર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરવમયાન જજલ્લાના ૧૮૭૫૦ જેટલા નોંધણી થયેલ ખેડત
એમ-ક્રકસાન પોટય લ મારફતે ગજરાતી ભાર્ામાં કૃવર્, બાગાયત, પશપાલન અને હિામાન સંબવં ધત કલ
૨૯ મોબાઇલ સંદેશાઓ મોકલિામાં આિેલ. કૃવર્ અને સંલગ્ન વિર્યોની આધવનક અને નિીનતમ
ૂ
તકનીકોના પ્રચારપ્રસાર માટે સમયાંતરે જદી જદી તાલીમો, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવતઓ અને વનદશયનો દ્વારા ખેડત
સમાજ અને સામાન્ય જનતાને માક્રહતગાર કરી જાગૃવત કરિામાં 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

૦૪

૧૧-૧૨

૦૬

૯-૧૦

ઉચ્ચતર િાધ્યમિક મવભાગ

૪. ઇત્તર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧.
૨.
૩.

૧-૮

ગાાંધીદર્શન
NMMS (મર્ષ્યવ ૃમિ)
રાજ્યકક્ષાએ રિતગિત પ્રવ ૃમિ

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૫૦
૦૫
૦૩(ઍથ્લેટિક્સ)

૦૬

૦૬

૦૦
૦૪

(સુંસ્થા દ્વારા નનયુક્ત)

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૫૦
૦૫
૦૩

પદરણામ
ટકા
૧૦૦
૧૦૦
-

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

ગ ૂજરાત (કન્યા/કુિાર) છાત્રાલય (ખાનગી ધો. ૧૧-૧૨)

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૦૧

મવશ્વ યોગ ટદન

૦૨

સ્વતાંત્રતા ટદન

૦૩

િેંદી સ્પધાશ

૦૪

સ્વચ્છતા રે લી

૦૫

ર્ાળા પાંચાયત ચુિણી
ાં

૦૬

મવજ્ઞાન દર્શન

૦૭

પદયાત્રા

૦૮

રાવણ દહન કાયશક્રિ

૦૯

ગરબા ઉત્સવ

૭૨

નિગત

તારીખ

મવશ્વ યોગ ટદન પ્રસાંગે સરદાર પિેલ
સ્િેટડયિિાાં મવદ્યાથીઓનો યોગ કાયશક્રિ
રાષ્રીય પવશ મનમિિે સાાંસ્કૃમતક કાયશક્રિ

૨૧/૦૬/૨૦૧૯

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૧૨૦

૧૫/૦૮/૨૦૧૯

૬૦

િેંદી સ્પધાશ યોજવાિાાં આવી

૨૨/૦૮/૨૦૧૯

૨૫

આટદવાસી સાંર્ોધન કેન્ર દ્વારા સ્વચ્છતા
રે લી યોજવાિાાં આવી
ર્ાળા પાંચાયત ચિણી
ાં ૂ

૧૧/૦૯/૨૦૧૯

૪૫

૧૨/૦૯/૨૦૧૯

૧૯૦

ધોરણ-૯ના મવદ્યાથીઓની સાયન્સ
મસિીની મુલાકાત
ગાાંધીજયાંતી મનમિિે મવદ્યાપીઠથી
સાબરિતી આશ્રિ પદયાત્રા
રાવણ દહન કાયશક્રિ (દર્ેરા મનમિિે)

૧૪/૦૯/૨૦૧૯

૫૫

૨૫/૦૯/૨૦૧૯

નવરાત્રી મનમિિે મવદ્યાથીઓ દ્વારા
ગરબા ઉત્સવ

૦૫/૧૦/૨૦૧૯

૫૫ + ૦૪
મર્ક્ષકો
છાત્રાલયના
તિાિ
મવદ્યાથીઓ
ર્ાળાના
તિાિ
મવદ્યાથીઓ
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૦૪/૧૦/૨૦૧૯

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ
૧૦

ખેલ િહાકુાંભ

૧૧

વોલલબોલ સ્પધાશ

૧૨

સ ૂયશગ્રહણ દર્શન

૧૩
૧૪

નૅર્નલ લચલ્ડ્રન સાયન્સ
કૉંગ્રેસ
પતાંગ ઉત્સવ

૧૫

સવોદય િેળો

નિગત

તારીખ

ખેલ િહાકુાંભિાાં ટહિંિતનગર મવદ્યાથીઓ
ભાગ લેવા ગયા
ર્ાળાિાાં વોલલબોલ સ્પધાશ યોજવાિાાં
આવી
સ ૂયશગ્રહણ દર્શન િાિે મવજ્ઞાન કેન્રની
મુલાકાત

૧૮/૧૧/૨૦૧૯

નૅર્નલ લચલ્ડ્રન સાયન્સ કૉંગ્રેસના
કાયશક્રિિાાં મવદ્યાથીઓ સાિેલ થયા
રીવરફ્રન્િ ઉપર યોજાયેલ પતાંગ
ઉત્સવિાાં મવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો
સવોદય િેળો બાિણા ગાિે યોજવાિાાં
આવ્યો

૨૮/૧૨/૨૦૧૯

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧

નોિબુક મવતરણ

૨

કેન્સર અંગેની િાટહતી

૩

સ્વચ્છતા અંગે મનદર્શન

૪
૫

ઉતરાયણ પક્ષી રક્ષણ
દોરી એકઠી કરવી

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૦૩

૩૦/૧૧/૨૦૧૯
૨૬/૧૨/૨૦૧૯

૦૭/૦૧/૨૦૨૦
૧૨/૦૨/૨૦૨૦

૦૯થી ૧૨ના
મવદ્યાથીઓ
ર્ાળાના
તિાિ
મવદ્યાથીઓ
૧૨
૦૯થી ૧૨ના
મવદ્યાથીઓ
૩૮

નિગત

તારીખ

મવદ્યાપીઠના વાલી દ્વારા પ્રાથમિકર્ાળાના
બાળકોને નોિબુકનુ ાં મવતરણ કરવાિાાં આવ્્ુ ાં
મનષ્ણાત દ્વારા મવદ્યાથીઓને કેન્સરની િાટહતી
આપી અને ઇનાિ મવતરણ
ચાઈલ્ડ્ડ કેર સાંસ્થા તરફથી મવદ્યાથીઓને
સ્વચ્છતા અંગે િાટહતી આપી અને સ્વચ્છતા
િાિે જરૂરી કીિનુ ાં મવતરણ
પક્ષીની સુરક્ષા િાિે ટફલ્ડ્િ દર્શન
લબનજરૂરી દોરીઓ એકઠી કરવી

૧૬-૦૬-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૨૦૦

૦૩-૦૨-૨૦૨૦

૧૦૦

૨૦-૦૨-૨૦૨૦

૯૫

૧૨-૦૧-૨૦૨૦
૧૪-૦૧-૨૦૨૦

૧૯૦
૧૯૦

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧.

વાાંચન

સમ ૂહ વાાંચન

દરરોજ

૭૨

૨.

ર્ાકભાજી વાવેતર

ટુકડી મુજબ પ્રવ ૃમિ

િોસિ પ્રિાણે

૦૮

૩.

ઘઉં દળાિણ

-

દરરોજ

૦૨

૪.

કોઠાર જાળવણી

-

દરરોજ

૦૨

૫.

વ ૃક્ષોને રાં ગકાિ

મવદ્યાપીઠ કેમ્પસનાાં તિાિ

૧૫-૧૦-૨૦૧૯

૭૨

વ ૃક્ષોને રાં ગ કરવાિાાં આવ્યો

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત):
ખેતીની જિીન : ગૌર્ાળાની જિીન : - ગાયોની સાંખ્યા : -ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર
છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)
ઉત્પાદન
(દકલોગ્રામ)
૧.
પાલક
બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

સ્િાિલુંબન (ટકા)
-

૨.

ધાણા

બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

-

૩.

ભીડા

બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

-
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૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ રેં દટયાનો પ્રકાર
૧.

રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા

૧૯૯

૧૯૯૦

યેરવડા

એક આંટીમાું
તારની સુંખ્યા
૫૦૦

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત
(મીટરમાું)
૧૩૦ (આસન)

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસધ્ધ્ધઓ :
૧. NSP (જાહેર પરીક્ષાિાાં પાસ)
૨. રિતગિત જજલ્ડ્લા કક્ષા સુધી (ધો. ૧૧ કોિસશ/મવજ્ઞાન પ્રવાહનાાં મવદ્યાથીઓ)
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
૧.

ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ – સોિનાથ, ગીર મસિંહ દર્શન. તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ સ ૂયોદય સમુર ટકનારે
સ ૂયશ નિસ્કાર કાયશક્રિ

૨.

મનિાશણ િી.વી. તરફથી મવદ્યાથીઓનો દૈ મનક કાયશક્રિ રજૂ થયો.

૩.

તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ મવદ્યાપીઠના કા. કુલસલચવશ્રીની મવનય િાંટદરિાાં મુલાકાત.

૪.

ડૉ.રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ મનયાિકશ્રી અને પાંજાબ બેંકનાાં અમધકારી દ્વારા ર્ાળાિાાં
વ ૃક્ષારોપણ કાયશક્રિ યોજવાિાાં આવ્યો.

૫.

મનયાિકશ્રી ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણીએ તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૯નાાં રોજ ર્ાળાનાાં મર્ક્ષકશ્રી
ઇન્રવદનભાઈ પુરોટહત વય િયાશદાથી મનવ ૃત થતાાં શુભચ્
ે છા સિારાં ભિાાં ઉપસ્સ્થત રહ્ાાં.

૬.

કા.કુલસલચવશ્રી ડૉ. ભરતભાઈ જોષી પ્રાથશના સભાિાાં પ્રેરક પ્રવચન અને કન્યાઓના સાઇકલ
મવતરણ કાયશક્રિિાાં ઉપસ્સ્થત રહ્ા

૭.

તા.૨૦-૦૨-૨૦૨૦નાાં રોજ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી પ્રા. અનામિક ર્ાહે શુભેચ્છા પાઠવી.
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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 ૩૭

ક્રમ

નિભાગ

૧

બાલર્ાળા (જજલ્ડ્લા પાંચાયત સાંચાલલત)

૧ થી ૫

કુિાર િાંટદર

૨
૩
૫

ઉચ્ચતર ઉિર બુમનયાદી મવદ્યાલય
કુિાર છાત્રાલય

૭

અધ્યાપન િાંટદર ( ડી.એલ.એડ.)

૬

૯ થી ૧૦
૫ થી ૧૨
-

પ્રથિ વષશ/બીજુ ાં વષશ

ગ્રાિસેવા કેન્ર, મુખ્ય કાયાશલય

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

બાલપોથી
પહલી
દૂ સરી
તીસરી
મવનીત
ગાાંધી જીવન ઝાાંખી
ગાાંધી જીવન સ્મ ૃમત
ગાાંધી જીવન પ્રવેર્
ગાાંધીમવચાર પટરચય
ટહન્દી સેવક

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
ટહન્દીની પરીક્ષાઓ
૮
૧૧
૪૫
૨૬
૨૨
૮
૧૧
૧૬
૧૦
૨૫

૧

૨

૧

૩ (પ્રવાસી)

૩

૧૧-૧૨

ગાંગાબા ગૌર્ાળા

૮

૨

૬ થી ૮

ઉિર બુમનયાદી મવદ્યાલય

૪

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

ધોરણ

૮
૭

૬

૧
૩

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પદરણામ
(ટકા)

૮
૧૧
૩૯
૨૩
૧૭
૮
૧૧
૧૬
૮
૨૪

૧૦૦
૧૦૦
૮૬.૬૬
૮૮.૪૬
૭૭.૨૭
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૮૦
૯૬

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧

શુભચ્
ે છા સિારાં ભ

૨

સ્નેહ સાંિેલન અને
મિલન

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

કુિાર છાત્રાલય (મવકમસત જામત)
નિગત

૨૨૦
તારીખ

અધ્યાપન િાંટદરના બીજા વષશના
ભાઈબહેનો
િા. કુલસલચવશ્રી વયિયાશદાથી મનવ ૃિ
થતાાં ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ તથા
ભારે લના સેવકોનુ ાં સાંિેલન
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૦૨/૦૪/૨૦૧૯

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૧૭

૨૭/૦૪/૨૦૧૯

૪૬

ક્રમ
૩

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
ગ્રીષ્િ મર્લબરો

નિગત

તારીખ

૧. ્ુવા અને નેત ૃત્વ મર્લબર, બોચાસણ
૨. ભ ૂમિ સુધારણા મર્લબર ભારે લ
૩. નાિય તાલીિ મર્લબર સાદરા
૪. ગાાંધી જીવન ર્ૈલી મર્લબર દે થલી
૫. કૌર્લ્ડ્ય મનિાશણ મર્લબર ભલાડા

૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

યોગ ટદવસ
અધ્યાપન િાંટદર
પ્રવેર્
ઇન્િનશમર્પ કાયશક્રિ
સ્વાતાંત્ર્ય ટદનની
ઉજવણી
સ્વાવલાંબન સિીક્ષા
અને આયોજન
બેઠક
વાલી સાંિેલન

૧૧

મવભાગીય વડાઓ
સાથે બેઠક
સેવક પ્રવાસ

૧૨

બાલક્રીડાાંગણ

૧૩
૧૪

ૂશ ચ ૂલા
મનર્િ
પ્રજાસિાકટદન
ઉજવણી
રાજયકક્ષાનો
રિતોત્સવ
શુભચ્
ે છા સિારાં ભ

૧૫
૧૬

યોગ
પ્રવેર્ ઉત્સવ અને અલભમુખતા કાયશક્રિ

રામત્ર પ્રાથશના સાંિલ
ે ન

૨

મવનોબા જયાંતી

૪
૩
૩
૨
૨૦૦
૩૦

અધ્યાપન િાંટદરના તાલીિાથીઓનો
ઇન્િનશમર્પ કાયશક્રિ

પ્રથિ વષશ ૯૬ ટદવસ
બીજુ ાં વષશ ૩૦ ટદવસ
૧૫/૦૮/૨૦૧૯

૧૭
૨૫
૩૦૦

ગ્રાિસેવા કેન્રોના સાંયોજકો, આચાયો,
ખેતીમર્ક્ષકોની બેઠક. કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર,
અંભેિી.
ધો. ૫થી ૧૨ તથા અધ્યાપન િાંટદરના
તાલીિાથીઓના વાલીઓનુ ાં વાલી સાંિેલન
મવભાગીય વડાઓ સાથે બેઠક - ર્ૈક્ષલણક
પ્રવ ૃમિઓ અને આયોજન
સેવક પટરવારના સભ્યોનો પ્રવાસ - સ્િેચ્્ુ
ઑફ ્ુમનિી, કુબેર ભાંડારી, ગરુડેશ્વર,
હષશદભવાની – રાજપીપળા
કુિાર િાંટદરના મવદ્યાથીઓ િાિે બાલ
ક્રીડાાંગણ તૈયાર ક્ુું
અબ્દુલ ચાચાની મર્લબર
ધ્વજવાંદન

૨૦/૦૮/૨૦૧૯ અને
૨૦/૦૨/૨૦૨૦

૩૦

અધ્યાપન િાંટદરના તાલીિાથીઓએ
રાજપીપળાિાાં ભાગ લીધો.
ધો. ૧૦, ૧૨

૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧

૧૩/૦૫/૨૦૧૯થી
૧૮/૦૫/૨૦૧૯
૧૯/૦૫/૨૦૧૯થી
૨૭/૦૫/૨૦૧૯
૨૭/૦૫/૨૦૧૯થી
૩૧/૦૫/૨૦૧૯
૨૭/૦૫/૨૦૧૯થી
૦૩/૦૬/૨૦૧૯
૨૯/૦૫/૨૦૧૯થી
૦૩/૦૬/૨૦૧૯
૨૧/૦૬/૨૦૧૯
૨૯/૦૬/૨૦૨૦

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૨

૧૫/૧૨/૨૦૨૦
દર િટહને

૧૦૦
૫

૧૨/૦૧/૨૦૨૦

૫૦

૨૧/૦૧/૨૦૨૦

૧૫૦

૨૧/૦૧/૨૦૨૦
૨૬/૦૧/૨૦૨૦

૮
૩૦૦

૨૯/૦૨/૨૦૨૦

૧૦૦

નિગત

તારીખ

શ્રીજીપુરાિાાં રાત્રે શ્રદ્ાાંજલલ મનમિિે
સાાંજની પ્રાથશના
િાનદ્ મનયાિકશ્રી (મવસ્તરણ) સાંત
િહાત્િા સ્મ ૃમત રસ્િના રસ્િી િહેન્રભાઈ
પિેલ, પાંચાયતી રાજ તાલીિ કેન્રના
સાંયોજકશ્રી
તેજસભાઈ
ઠાકરના
સાાંમનધ્યિાાં મવનોબા જયાંતી ઊજવાઈ.
પ્રદર્શન, વાતાશલાપ.

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૨૯/૦૮/૨૦૧૯

૨૦૦

૧૧/૦૯/૨૦૧૯

૩૦૦
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ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

૩

ગ્રાિજીવન પદયાત્રા

૪

‘ગાાંધી ૧૫૦‘ ઉજવણી

૫

ગાાંધી જયાંતી તથા
ગાાંધી સપ્તાહ

૬

ર્તાબ્દી વન તથા
ર્તાબ્દી વ ૃક્ષ

નિગત

તારીખ

્ુવા,
સરકારીયા
કૂવા,
ઉનેલી, ૨૧/૦૯/૨૦૧૯
રાવણાપુરાિાાં સાિાજજક તથા ર્ૈક્ષલણક
થી
પ્રવ ૃમિઓ કરી.
૨૪/૦૯/૨૦૧૯
“ઇન્ન્ડયન એક્સપ્રેસ“
૨૫/૦૯/૨૦૧૯
અખબારના ખબરપત્રી િા. શ્રી કુ. ઋતુ
ર્િાશ સાંસ્થાની મુલાકાતે આવ્યા. સાંસ્થા
મવર્ે “ઇન્ન્ડયન એક્સપ્રેસ“ અખબારિાાં
લેખ પ્રકામર્ત કયો.
પ્રભાતફેરી,
ગ્રાિજીવન
પદયાત્રા, ૦૨/૧૦/૨૦૧૯૦
મવદ્યાથી સાંિેલન.
૨/૧૦/૨૦૧૯
થી
૦૬/૧૦/૨૦૧૯
શ્રિકાયશ, ર્તાબ્દી વન તથા ર્તાબ્દી ૧૭/૧૦/૨૦૧૯
વ ૃક્ષ ઉછે ર િાિે શ્રિકાયશ

૫૦

૩૦૦

રામત્ર પ્રાથશના સાંિલ
ે ન

શ્રીજીપુરાિાાં
પ્રાથશના

રામત્ર

૨૯/૧૧/૨૦૧૯

૨૦૦

૮

સાિાજજક સિરસતા યાત્રા

૨૪/૧૨/૨૦૧૯

૨૦૦

૯

ર્તાબ્દી વષશ ઉજવણી

આણાંદ જજલ્ડ્લાની સાિાજજક સિરસતા
યાત્રાનુ ાં સ્વાગત. જજલ્ડ્લાના આગેવાનો
હાજર રહ્ા.
પ્રભાતફેરી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના ધ્વજથી
ધ્વજવાંદન. ર્તાબ્દી વન – ફળાઉ વ ૃક્ષો.
ર્તાબ્દી વ ૃક્ષ – વડ. અઠવાટડક પ્રવ ૃમિ
િાિે ગાિોની પસાંદગી.
મવનયિાંટદર – ગોરે લ, ડભાસી, ઉનેલી,
ખાનપુર, સરકારીયા કૂવો
અધ્યાપન િાંટદર – બોચાસણ, રૂદે લ,
નાવડ, ચ ૂવા, રાવણાપુરા.
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સાંચાલલત
ગ્રાિસેવા કેન્રોનો સવોદય િેળો જીવન
સાધના રસ્િ સાંચાલલત સાંસ્થા બાિણગાિે
યોજાયો. તેિાાં નીચેની પ્રવ ૃમિઓ કરી :
તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૦ ગ્રાિયાત્રા
તા.
૧૨/૦૨/૨૦૨૦
પ્રભાતફેરી,
સવારની પ્રાથશના, મવદ્યાથી સાંિેલન,
પ્રદર્શન ઉદઘાિન, ટફલ્ડ્િ દર્શન, િેદાની
કાયશક્રિ, સાાંજની પ્રાથશના તથા સાંસ્કાર
કાયશક્રિ.

૧૧/૦૨/૨૦૨૦
૧૨/૦૨/૨૦૨૦

૧૦૦૦

જીવનજરૂટરયાતની
સાિગ્રીની
કીિ
બનાવી. જરૂટરયાતવાળા સેવકોને કીિ
વહેંચી

૨૮/૦૩/૨૦૨૦

૮

સવોદય િેળો, બાિણગાિ
તા. િાતર

૧૧

કીિમવતરણ
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મનમિિે

૨

૭

૧૦

શ્રદ્ાાંજલલ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૧૪

૨૫૦

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
પ ૂ. રમવર્ાંકર િહારાજ
(પુણ્યમતમથ)
(જન્િટદવસ)
પ ૂ. રમવર્ાંકર િહારાજ
સિામધ સ્થાન/ સમ ૂહ
પ્રાથશના

ક્રમ
૧
૨

૩
૪

સિતોલ આહારનુ ાં
આયોજન
સજીવ ખેતીના ર્ાકભાજી
વપરાર્

૫

રસોઈ

૬

દૂ ધિાાં સ્વાલાંબન

નિગત
પુષ્પાાંજલી અને પ્રાથશના

તારીખ
૦૧/૦૭/૨૦૧૯
૦૪/૦૩/૨૦૨૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
છાત્રાલયના બધા
મવદ્યાથીઓ અને સેવકો

દર િાસના પ્રથિ શુક્રવારે

વષશ દરમિયાન

૨૨૫

પોષક મવમવધ વાનગીઓ
કઠોળ, ર્ાકભાજી અને ફળોિાાંથી
કોબીજ, બીિ, રીંગણ, િેથી,
ડુગ
ાં ળી,પાલક, વાલોળ, પાપડી,
ચોળી, ધાણા, ફલાવર, મ ૂળા,
દૂ ધી, ર્ક્કરીયા મવગેરે.
બીિ, પાલક, રોિલી, ફણગાવેલ
કઠોળ, ઠોંસાવડા, ઇડલીસાંભાર, સરગવાના પાનના
મુઠીયા વગેરે.
ગૌર્ાળાના તાજા દૂ ધની
વપરાર્

વષશ દરમિયાન

૨૨૦

વષશ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

વષશ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

વષશ દરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન (મવનય િાંટદર)
ગાંગાબા ગૌર્ાળાની જિીન
ગાયોની સાંખ્યા
ક્રમ

: ૧૩ એકર ૭ ગુઠાં ા
:

૯ એકર

૧

: ૧૭ ગાયો, વાછરડા ૪, વાછરડી ૫
ઉત્પાદનનો પ્રકાર
છાત્રાલયની જરૂદરયાત
(દકલોગ્રામ)
ઘઉં
૫૨૮૦

૨

બાજરી

૨૦૦૦

૫૮૧૬

૧૦૦

૩

ચોખા

૫૦૦૦

-

-

૪

ર્ાકભાજી

૧૫૨૫૦

૫૨૦૮

૩૪.૧૫

૫

દૂ ધ

૬૦૦૦ (લલિર)

૨૬૪૮૫ (લલિર)

૧૦૦

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ
-

રેં દટયાનો
પ્રકાર
-

રેં દટયાની સુંખ્યા
-

કાુંતેલી આંટીઓની
સુંખ્યા
-

ઉત્પાદન
(દકલોગ્રામ)
૬૨૭૫

સ્િાિલુંબન
(ટકા)
૧૦૦

એક આંટીમાું
તારની સુંખ્યા
-

ે
કુ લ કાુંતલ
ુ ર (મીટરમાું)
સત
-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧.

ખેલ િહાકુાંભિાાં જજલ્ડ્લા કક્ષાએ ૧૦૦ િીિર દોડિાાં પ્રથિ

૨.

ખેલ િહાકુાંભિાાં જજલ્ડ્લા કક્ષાએ લાાંબી કુદિાાં પ્રથિ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ:

૧. વરસાદી પાણી જિીનિાાં ઉતારવા ૪ ખાંભાતી કૂવા બનાવ્યા.
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૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

:

શ્રી નશ. ગો. પટેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય, ભારે લ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

:

૧૯૭૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

:

કન્દ્યા નિદ્યાલય, કન્દ્યા છાત્રાલય, ખેતી નિભાગ
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ધોરણ
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

ક્રમ

નિભાગ
નશ. ગો. પટેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય

૧.

૯ થી ૧૨

કન્દ્યા છાત્રાલય

૨.

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧
૨
૩
૪

ગાાંધી મવચાર પટરચય
ટહન્દી દૂ સરી
GK IQ
દર્િી રાજ્યસ્તરીય સ્વાિી
મવવેકાનાંદ મવષયક સ્ક્વઝ

૯ થી ૧૨
પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૩૧
૩૨
૧૨૨
૧૧૮

૪

૪
૫

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૩૧
૩૨
૧૨૨
૯૦

પદરણામ
ટકા
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૭૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

બક્ષીપાંચ કન્યા છાત્રાલય

૧૭૮

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
૧.

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
મવશ્વ યોગ ટદવસ

૨.

વષાશિોજ

૩.

ર્ાળા પાંચાયત ચિણી
ાં ૂ

૪.

ગૌરી વ્રત ઉજવણી

૫.

ગુરુ પુલણિિા

૬.

રક્ષાબાંધન પવશ

૭.
૮.

રિતોત્સવ
ટહન્દી ટદન

૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.

નવરામત્ર
દર્ેરા પવશ
બાંધારણ ટદનની ઉજવણી
સ્વયાંપાક

નિગત
યોગાસન તથા તેની
ઉપયોલગતાની સિજ
વષાશસ્નાન, વષાશગીતો,
વષાશ ગરબા
ચિણી
ાં ૂ
કમિર્નરની પસાંદગી,
ઉિેદવારોના નાિની જાહેરાત,
ફોિશ ભરવા, ચિણી
ાં ૂ
પ્રચાર
િહેંદી, ઢોલકવાદન, કેર્ ગુફાં ન,
વ્યસ્ક્ત-અલભવ્યસ્ક્ત તથા
પયશિન
ગીતો, મવદ્યાથી-મર્ક્ષક રજૂઆત,
સભાસાંચાલન, સુર્ોભન
રાખડી બનાવવી, ગીતો,
મવદ્યાથી-મર્ક્ષક રજૂઆત, તજ્જ્ઞ
શ્રી નટુભાઈ
મવમવધ રિતો રિવી
ટહન્દી ટદનનુ ાં િહત્વ
સિજાવવાિાાં આવ્્ુ ાં
ગરબા, િાતાજીની પ ૂજા
સમ ૂહ ભોજન
ભારતીય બાંધારણની સિજૂતી
સમ ૂહ ભોજન બનાવવુ ાં
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તારીખ
૨૧-૦૬-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૧૩

૨૫-૦૬-૨૦૧૯

૧૯૦

૦૨-૦૭-૨૦૧૯

૨૧

૧૪-૦૭-૨૦૧૯

૨૧૩

૧૭-૦૭-૨૦૧૯

૨૦૯

૧૪-૦૮-૨૦૧૯

૨૦૭

૨૯-૦૮-૨૦૧૯
૧૪-૦૯-૨૦૧૯

૨૦૭
૨૦૬

૨૯-૦૯-૨૦૧૯
૦૮-૧૦-૨૦૧૯
૨૬-૧૧-૨૦૧૯
૦૬-૧૨-૨૦૧૯

૨૦૪
૨૦૪
૨૦૦
૧૯૮

ક્રમ
૧૩.

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
વાલી સ્નેહ મિલન

૧૪.

સ્વાવલાંબી ગ્રામ્ય મર્લબર

૧૫.

ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

નિગત
ટકર્ોરીઓના ઉછે રિાાં િાતામપતાની ભ ૂમિકાની વાલીઓને
સિજ અપાઈ, જૂથચચાશ,
વાલી-મવદ્યાથી-મર્ક્ષક સાંવાદ
લોકમિત્રા ઢેઢુકી સાંસ્થા પ્રવ ૃમિિાાં
જોડાયા, સિજવુ,ાં રાિપરા
ગાિિાાં રામત્રરોકાણ, ગાિિાાં
સાાંસ્કૃમતક કાયશક્રિ
દ્વારકા

૧૬.

ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

ઢેઢુકી, દ્વારકા

૧૭.

ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

કચ્છ

૧૮.

સવોદય િેળો

મવમવધ સાાંસ્કૃમતક કાયશક્રિ

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧.
સ્વાતાંત્ર્ય ટદન
૨.
ગાાંધીજયાંતી ઉજવણી

૩.

ગુજરાત મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી
વષશ ઉજવણી
ગુજરાત મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી
વષશ ઉજવણી
ગુજરાત મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી
વષશ ઉજવણી
ગુજરાત મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી
વષશ ઉજવણી
ગુજરાત મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી
વષશ ઉજવણી

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧.
સફાઈ
૨.
નાતાલ પવશ
૩.
રસોઈિાાં િદદ
૪.
સમ ૂહ ભોજન
૫.
સમ ૂહ પ્રાથશના
૬.
સમ ૂહ વાાંચન

તારીખ
૨૭-૧૨-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૦૭

૦૫-૦૧-૨૦૨૦

૭૧

૫-૦૧-૨૦૨૦થી
૮-૦૧-૨૦૨૦
૫-૦૧-૨૦૨૦થી
૮-૦૧-૨૦૨૦
૫-૦૧-૨૦૨૦થી
૮-૦૧-૨૦૨૦
૧૨-૦૨-૨૦૨૦

૪૧

નિગત
ગ્રાિસફાઈ, સાાંસ્કૃમતક કાયશક્રિ
પ્રાથશનાસભા, મર્ક્ષક-મવદ્યાથી
રજૂઆત, ગાાંધી જીવન પ્રસાંગો,
ગાાંધીગીતો, ગ્રાિસફાઈ, પટરસર
સફાઈ
ભારે લ ગાિિાાં ગાાંધી પ્રદર્શન,
ગાાંધી ગીતો, ગાાંધી પ્રસાંગ તથા
મવમવધ ચચાશ
સુદરણા
ાં
ગાિિાાં ગાાંધી પ્રદર્શન,
ગાાંધી ગીતો, ગાાંધી પ્રસાંગ તથા
મવમવધ ચચાશ
મવશ્રાિપુરા ગાિિાાં ગાાંધી
પ્રદર્શન, ગાાંધી ગીતો, ગાાંધી
પ્રસાંગ તથા મવમવધ ચચાશ
ર્ાંકરપુરા ગાિિાાં ગાાંધી
પ્રદર્શન, ગાાંધી ગીતો, ગાાંધી
પ્રસાંગ તથા મવમવધ ચચાશ
ર્ાહપુર ગાિિાાં ગાાંધી પ્રદર્શન,
ગાાંધી ગીતો, ગાાંધી પ્રસાંગ તથા
મવમવધ ચચાશ

તારીખ
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૨-૧૦-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૦૭
૨૦૪

૦૧-૦૨-૨૦૨૦

૫૦

૦૮-૦૨-૨૦૨૦

૪૫૦

૧૫-૦૨-૨૦૨૦

૧૫૦

૦૮-૦૨-૨૦૨૦

૬૩

૧૫-૦૨-૨૦૨૦

૨૫૧

નિગત

તારીખ
દૈ મનક
૨૫-૧૨-૨૦૧૯
દૈ મનક
દૈ મનક
દૈ મનક
દૈ મનક

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૦
૧૯૦
૨૦
૧૯૦
૧૯૦
૧૯૦

નાતાલ પવશન ુ ાં િહત્વ સિજ્યા
-
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૬૭
૫૦
૫૦

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :

ખેતીની જિીન : ક્ષેત્રફળ ૩-૭૨-૯૭,
ગૌર્ાળાની જિીન :
ક્રમ

--

હે./આરે ./ચો.િી. ૪૪/૩-૭૨-૯૭/૪૨.૫૫ (કુલ જિીન)

ગાયોની સાંખ્યા : --

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૧.

ર્ાકભાજી

૮૦૮

૨.

ફળ

૫૦.૫

૩૫૨.૫

૭૦૪

૩.

અનાજ - ઘઉં

૩૪૭૫

૩૦૦.૭૭૫

૮.૬૩

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
૧.

રેં દટયાનો પ્રકાર
અંબર ચરખા

રેં દટયાની સુંખ્યા
૨૧

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા
૭૫

એક આંટીમાું

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૫૦૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ:
ખેલ મહાકુું ભ :
૧. કબડ્ડીની િીિ તાલુકા કક્ષાએ પ્રથિ નાંબરે મવજેતા (અંડર ૧૭)
૨. વોલીબોલ િીિ તાલુકા કક્ષાએ પ્રથિ નાંબરે મવજેતા (અંડર ૧૭)
૩. ૨૦૦ િીિર દોડિાાં તાલુકા કક્ષાએ બીજો અને ત્રીજો નાંબર િેળવ્યો.
૪. દર્િી રાજ્યસ્તરીય સ્વાિી મવવેકાનાંદ મવષયક લેલખત સ્ક્વઝિાાં તાલુકા કક્ષાએ પ્રથિ
સ્થાન િેળવ્્ુ ાં : રાઠોડ તનસ્વીબહેન રાજેર્કુિાર
૫. CRC કક્ષાએ લચત્રસ્પધાશ, વકત ૃત્વ સ્પધાશ અને કાવ્યસ્પધાશિાાં પ્રથિ ક્રિાાંક િેળવ્યો :
(૧) ચૌહાણ િનીષા કે. (૨) વ્યાસ ગીતા એચ. (૩) િકવાણા ટહરલ કે.
૬. BRC તાલુકા કક્ષાએ લચત્રસ્પધાશ, વક્ત ૃત્વ સ્પધાશિાાં દ્વદ્વતીય ક્રિાાંક િેળવ્યો :
(૧) ચૌહાણ િનીષા કે. (૨) િકવાણા ટહરલ કે.
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર અંભેટી

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૫૪

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: ૨૬

ક્રમ

નિભાગ

ધોરણ

૧

શ્રી મવદ્યાપીઠ આશ્રિર્ાળા

૨
૩

મવનય િાંટદર
મવનય કુિાર છાત્રાલય

૫

ગ્રાિસેવા કેન્ર અંભેિી મુખ્ય કાયાશલય

૪

૧થી ૮

૪. ઇત્તર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧.
૨.
૩.

બાલપોથી / પહલી /દૂ સરી
ટહન્દી તીસરી
ટહન્દી મવમનત

૧.
૨.

ગાાંધીજીવન ઝાાંખી
ગાાંધીમવચાર પ્રવેર્

૧.

ભારતીય સાંસ્કૃમત જ્ઞાન

૭

૧

૯થી ૧૨

૭

૩

૯ થી ૧૨

-

૪

૯થી ૧૨

મવનય કન્યા છાત્રાલય

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

-

-

પરીક્ષા આપનાર
પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
દહન્દ્દી પરીક્ષાઓ
૨૦+૮૮
૧૦૮
૦૮
૦૮
૧૦
૧૦
ગાુંધીનિચાર પરીક્ષાઓ
૬૬
૬૬
૪૮+
અન્દ્ય પરીક્ષાઓ
૫૦+૮૪
૧૩૪

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
છાત્રાલયનો પ્રકાર
૧
આ.ર્ાળા કુિાર (આટદજામત)
૨
આ.ર્ાળા કન્યા (આટદજામત)
૩
મવનય કુિાર છાત્રાલય (આટદજામત)
૪
મવનય કન્યા છાત્રાલય (આટદજામત)

૨
૨
પદરણામ
ટકા
૯૩.૫૧
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

છાત્રોની સુંખ્યા
૭૬
૭૩
૬૪+૪૧ = ૧૦૫
૪૯+૨૯ = ૭૮

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

૧
૨
૩

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

૪

મવજ્ઞાન િેળો
રાષ્રીય /ધામિિક તહેવારોની ઉજવણી
્ુવા ઉત્સવ /કલા/ખેલ િહાકુાંભિાાં
મવમવધ સ્પધાશિાાં ભાગ
ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

િોડેલ સ્કૂલ, િાાંડવા
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેિી
SVS કક્ષા/તાલુકા
/જજલ્ડ્લા
સોરાષ્ર દર્શન

૫
૬

વાલી સાંિેલન
સવોદય િેળો

મવનય િાંટદર
બાિણગાિ
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તારીખ

૧૨/૯/૨૦૧૯
૧૩/૯/૨૦૧૯
૧૬/૧/૨૦૨૦થી
૨૧/૧/૨૦૨૦
૨૩/૧૦/૨૦૧૯
૧૨/૨/૨૦૨૦

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૨+૨
૩૭૫
૬૨

૫૨+૪
૧૯૩
૫૬

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

૭

આરોગ્ય તપાસણી

તારીખ

ગ ૂ.મવ. અિદાવાદ,
ઇસરો સેન્િરની
મુલાકાત

ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
ગ્રાિસફાઈ
૨
ગાાંધીિેળો
૩
પાવર ગ્રીડ મુલાકાત
૪
મવજ્ઞાન કેન્રની મુલાકાત
૫
એન એસ એસ મર્લબર
૬

નિગત

નિગત
િોિાપોંઢા/અંભેિી /સુખાલા
વાપી
અંભેિી
ધરિપુર
ગ ૂ.મવ. રાાંધજા
ે દ્વ્રારા
(અંભેિી ખાતે)
મવનય િાંટદર

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
કાગળની થેલી બનાવવી
૨
પગલુછણીયા / નાલળયેરના
પાનિાાંથી ઝાડુ
૩
ડાાંગર/ર્ાકભાજી રોપાની
વાવણી િાવજત

ભાગ લેનારની

૧૭/૨/૨૦૨૦થી
૧૯/૨/૨૦૨૦

સુંખ્યા

૬૩

તારીખ
૨૬/૧૧/૨૦૧૯
૭/૨/૨૦૨૦૨
૧૯/૧૨/૨૦૧૯
૪/૧૦/૨૦૧૯
૭/૧૨/૨૦૧૯ થી
૧૩/૧૨/૨૦૧૯
૧૬/૧/૨૦૨૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૫૫+૪
૫૬+૬
૫૫
૮ +૨

નિગત
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેિી
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેિી

તારીખ
૨૮/૨/૨૦૨૦
૨૮/૧/૨૦૨૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૫૫+૨
૬૦+૪

ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેિી

વામષિક

૧૫૦+૧૮૩+૪

૧૮૩

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન :૧૨ એકર, ગૌર્ાળાની જિીન : -, ગાયોની સાંખ્યા : ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર
છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)
ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)
૧
ચોખા
૧૨૦૦૦ કી.ગ્રા
૩૬૧૯
૨

ર્ાકભાજી

૬૦૦૦ કી.ગ્રા

સ્િાિલુંબન (ટકા)
૩૦.૧૫

૧૨૧૦

૨૦.૧૬

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન : ૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧. ખેલ િહાકુાંભ (જજલ્ડ્લા કક્ષાએ)
૨. કલા િહાકુાંભ (જજલ્ડ્લા કક્ષાએ)
૩.જર્ોદા રસ્િ દ્વ્રારા આ.ર્ાળાની રિતસ્પધાશિાાં ખો-ખો, કબડ્ડી, રીલે દોડિાાં પ્રથિ.
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ:

૧.

તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ શ્રી રિણલાલ પાિકર, િાંત્રીશ્રી વન અને આટદજામત મવકાસ, ગુજરાત
રાજ્યની ઉપસ્સ્થમતિાાં ર્તાબ્દી વન ઉજવણી કાયશક્રિનુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવ્્ુ ાં

૨.

તા. ૧૭-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ જજલ્ડ્લા મર્ક્ષણામધકારીએ મવનય િાંટદરની મુલાકાત લીધી.

૩.

શ્રી મવજયકુિાર કે. પિેલ (િ.મર્.) એચ.એસ.સી. બોડશ ની પરીક્ષાિાાં મવષયનુ ાં ૧૦૦ %
(ગુજરાતી/ટહન્દી) પટરણાિ બદલ િેડલ અને પ્રિાણપત્ર.

૪.

ુ રી દરમ્યાન લોકભારતી, સણોસરા મુકાિે નઈ તાલીિિાાં ભાગ તથા આચાયશ સાંઘ
તા. ૬થી ૮ ફેબ્રઆ
અમધવેર્ન, અંબાજી મુકાિની મુલાકાત.
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૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ, ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, દે થલી, તા. માતર, જજ. ખેડા

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૨૧મી જુલાઈ ૧૯૫૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા : ૨૫
ક્રમ

નિભાગ

ધોરણ

૦૧

ઉ. બુ. મવદ્યાિાંટદર

૦૨

અનુદામનત મનવાસી પ્રાથમિક ર્ાળા

૦૪

તપોવન છાત્રાલય

૦૩
૦૫
૦૬

૦૬

૦૦

૧ થી ૮

૦૮

૦૦

છાત્રાલય

૦૦

૦૨

મનયત વેતન

૦૦

બાલિાંટદર

બાલિાંટદર

ઉ.બુ.છાત્રાલય

છાત્રાલય

ગ્રાિસેવા કેન્ર

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
૦૧
૦૨
૦૩
૦૪
૦૫
૦૬

૯ થી ૧૦

પરીક્ષાન ુંુ નામ

ટહન્દી બાલપોથી
ટહન્દી પહલી
ટહન્દી દૂ સરી
ટહન્દી તીસરી
ગાાંધી પટરચય
ભારતીય સાંસ્કૃમત જ્ઞાન
પરીક્ષા

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૪૮
૦૬
૬૪
૧૪
૮૧
૪૮

૦૨
૦૩
૦૪
૦૫
૦૬
૦૭
૦૮
૦૯
૧૦
૧૧
૧૨

સાંસ્થા સ્થાપના ટદન
સ્વાતાંત્ર્ય પવશની ઉજવણી
રક્ષાબાંધન પવશ
વ ૃક્ષારોપણ
ફીિ ઇન્ન્ડયા કાયશક્રિ
ખેલ િહાકુાંભ
કારટકદી સપ્તાહની
ઉજવણી
ગલણત મવજ્ઞાન પ્રદર્શન
ગાાંધી જયાંતીની ઉજવણી
િી.બી. જાગૃમત અલભયાન
સુરક્ષા સેત ુ લોકજાગૃમત

૧૩

સ્વચ્છ ભારત અલભયાન

નિગત
નવા મવદ્યાથીના પ્રવેર્
ધોરણ-૧ અને ધોરણ-૯
સ્થાપના ટદવસની ઉજવણી
સાંસ્થા કક્ષાએ ઉજવણી
ર્ાળા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ
તાલુકા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ
ગ્રીન હાઉસ પ્રોજેક્િ
ર્ાળા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ
પોલીસ જનતા મિત્ર
કાયશક્રિ
ર્ાળા કક્ષાએ
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૦૨

૦૦

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૪૫
૦૪
૩૫
૧૪
૮૧
૧૪૮

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રિ
છાત્રાલયનો પ્રકાર
૦૧
તપોવન છાત્રાલય
૦૨
ઉ.બુ. છાત્રાલય
૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૦૧
ર્ાળા પ્રવેર્ોત્સવ

૦૦

૦૧
૦૩

પદરણામ
ટકા
૯૦
૬૦
૫૨
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

છાત્રોની સાંખ્યા
૩૪
૪૦

તારીખ
૧૦-૦૬-૨૦૧૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૦૦

૨૧-૦૭-૨૦૧૯
૧૫-૦૮-૨૦૧૯
૦૭-૦૮-૨૦૧૯
૧૭-૦૮-૨૦૧૯
૨૯-૦૮-૨૦૧૯
૦૯-૦૯-૨૦૧૯
૨૩-૦૯-૨૦૧૯થી
૩૦-૦૯-૨૦૧૯
૨૫-૦૯-૨૦૧૯
૦૨-૧૦-૨૦૧૯
૨૯-૧૧-૨૦૧૯
૦૧-૧૨-૨૦૧૯

૫૦૦
૫૨૦
૪૮૦
૨૧૭
૪૫૦
૨૫૧
૨૪૭
૧૦ મવદ્યાથી+૨ મર્ક્ષક
૪૪૨
૪૫૦
૪૪૦

૧૨-૧૨-૨૦૧૯

૨૦૬

ક્રમ
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
પેરોલ બચાવો કાયશક્રિ
ગણતાંત્ર ટદનની ઉજવણી
ધો.-૧૦ શુભેચ્છા સિારાં ભ
રાષ્રીય િટહલા ટદનની
ઉજવણી
ર્ૈક્ષલણક પ્રવાસ

નિગત
ર્ાળા કક્ષાએ
તાલુકા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ

તારીખ
૩૦-૧૨-૨૦૧૯
૨૬-૦૧-૨૦૨૦
૨૮-૦૨-૨૦૨૦
૦૮-૦૩-૨૦૨૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૭૫
૧૦૦૦
૨૩૨
૧૫૫

ર્ાળા કઆએ

૨૧-૧૨-૨૦૧૯થી
૨૪-૧૨-૨૦૧૯

૪૦૦

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ
૦૧

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
્ુવા મર્લબર

૦૨

ગ્રાિજીવન પદયાત્રા

સાંસ્થાગત

૦૩

મનર્ુિ
શ ચ ૂલા પ્રોજેક્િ

સાંસ્થાગત

૦૪

૦૬
૦૭
૦૮
૦૯

સોલાર ઊજાશ સૌર ઊજાશ
જાગૃમત
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સ્થાપના
ટદનની ઉજવણી
ર્તાબ્દી વ ૃક્ષ/વ ૃક્ષારોપણ
ગ્રાિસફાઈ
થ્રો બોલ ટુનાશિેન્િ
િેટડકલ કેમ્પ

૧૦
૧૧

સળીઝાડુાં બનાવવાની પ્રવ ૃમિ
વ્યસનમુસ્ક્ત કાયશક્રિ

૧૨
૧૩

સવોદય િેળો
પ ૂજ્ય કસ્ત ૂરબા પુણ્યમતમથ
કાયશક્રિ
રાર્નકીિ મવતરણ કાયશક્રિ

૦૫

૧૪

નિગત
સાંસ્થા કક્ષાએ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૫૦

ગ્રામ્ય કક્ષાએ

તારીખ
૦૨-૦૬-૨૦૧૯ થી
૦૮-૦૬-૨૦૧૯
૨૧-૦૯-૨૦૧૯ થી
૨૪-૦૯-૨૦૨૦
૦૩-૧૦-૨૦૧૯ થી
૦૫-૧૦-૨૦૧૯
૧૦-૧૦-૨૦૧૯

સાંસ્થાગત

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

૪૪૦

ર્તાબ્દી વષશ મનમિિે
ગ્રામ્ય કક્ષાએ
રાજ્ય કક્ષાએ
સાંસ્થાગત

૪૩૦
૧૦૦
૫૨૬
૪૦૦

બાિણગાિ સાંસ્થા કક્ષાએ
ર્ાળા કક્ષાએ

૧૮-૧૦-૨૦૧૯
૧૯-૧૦-૨૦૧૯
૨૫-૧૦-૨૦૧૯
દરિટહનાના બીજા
અને ચોથા િાંગળવારે
૧૬-૧૧-૨૦૧૯
૧૮-૧૧-૨૦૧૯ થી
૨૨-૧૧-૨૦૧૯
૧૨-૦૨-૨૦૨૦
૨૨-૦૨-૨૦૨૦

કોરોના િહાિારી સાંદભે

૩૧-૦૩-૨૦૨૦

સાંસ્થા કક્ષાએ
આજુબાજુનાાં ગાિડાિાાં

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
નિગત
૦૧
ટફનાઇલ
વામષિક ૫૦ લલિર
૦૨
ઊભા ઝાડુાં
૧૫ ઝાડુાં
૦૩
આડા ઝાડુાં
૧૫૦ ઝાડુાં
૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન
ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

૦૧

તારીખ
વામષિક
વામષિક
વામષિક

: ૧૨.૫ એક ગૌર્ાળાની જિીન : ૧ એકર

૨૦
૩૦
૮૬

૩૨
૧૫૨૫
૧૦૨
૨૧૭
૦૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
ધો.-૭,૮ના મવદ્યાથીઓ દ્વારા
ધો.-૯ અને ૧૦
તિાિ

ગાયોની સાંખ્યા : ૩૦

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

ચોખા

૬૦૦૦

૧૯૬૩

૩૨.૭૨%

૦૨

ઘઉં

૧૫૦૦૦

૬૩૨૦

૪૨.૧૩%

૦૩

દૂ ધ

૧૫૦૦૦

૧૫૧૬૨
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૧૦૦%

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ

રેં દટયાનો પ્રકાર

રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત

સુંખ્યા

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૦૧

બે ત્રાાંક

૪૦

૩૬૦

૧૦૦૦

ઉ.બુ.મવદ્યાિાંટદર

૦૨

બે ત્રાાંક

૨૦

૬૦

૧૦૦૦

અ.મન.પ્રા.ર્ાળા

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧.

વાાંચન સ્પધાશ તાલુકા કક્ષાએ પ્રથિ નાંબર - પરિાર જૈમિન રાજુભાઈ

૨.

વાાંચન સ્પધાશ જજલ્ડ્લા કક્ષાએ ત ૃતીય નાંબર - પરિાર જૈમિન રાજુભાઈ

૩.

ખેલ િહાકુાંભ
-

ખો–ખો (તાલુકા કક્ષાએ) ઉ. બુ. મવદ્યાિાંટદર બહેનો પ્રથિ નાંબર

-

લાાંબી કૂદ (તાલુકા કક્ષાએ) ઉ. બુ. મવદ્યાિાંટદર બહેન પ્રથિ નાંબર

-

ઊંચીકુદ (તાલુકા કક્ષાએ) ઉ. બુ. મવદ્યાિાંટદર બહેન પ્રથિ નાંબર અને ભાઇ ટરમતય નાંબર

-

દોડ (તાલુકા કક્ષાએ) ૧૦૦ િીિર પ્રથિ નાંબર

-

દોડ (તાલુકા કક્ષાએ) ૮૦૦ િીિર પ્રથિ નાંબર

-

ખો-ખો (જજલ્ડ્લા કક્ષાએ) બહેનો પ્રથિ નાંબર

-

લાાંબી કૂદ (જજલ્ડ્લા કક્ષાએ) દ્વદ્વતીય નાંબર

-

ખો-ખો રાજ્ય કક્ષાએ ભાગ લીધો.
ઉપરોક્ત રિત ગિતિાાં ભાઇઓ બહેનો િળીને ૬૦,૦૦૦/- રૂમપયા જેિલી િાતબર
રકિનુ ાં ઇનાિ પ્રાપ્ત કરે લ છે .

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
૧.

સ્ત્રીઓિાાં મર્ક્ષણનુ ાં પ્રિાણ ર્રૂઆતિાાં ઓછાં હતુ.ાં અત્યારે આ સાંસ્થાિાાં અભ્યાસિાાં કન્યાઓનુ ાં
પ્રિાણ વધ્્ુ ાં છે .

૨.

વાલી સાથેનો લોકસાંપકશ વધ્યો.

૩.

સ્વાવલાંબન અને સમ ૂહજીવનની ભાવના કેળવાઈ.

૪.

સૌર ઊજાશ જાગૃમત અલભયાન.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧.

કેન્દ્રન ુંુ નામ

૨.

કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ :

૩.

કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા : ૧ નિભાગ અને ૭ સેિકો

ગ્રામસેિા કેન્દ્ર – ભલાડા

:

૧૯૪૨

ક્રમ

૦૧

નિભાગ

ધોરણ

અનુદામનત મનવાસી પ્રાથમિક ર્ાળા, ભલાડા

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ

સેિક [કાયષકર] સુંખ્યા

૧ થી ૮

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

૪

૬

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પદરણામ
(ટકા)

૦૧

ટહન્દી બાલપોથી

૧૪૩

૧૪૩

૧૦૦

૦૨

ટહન્દી પ્રથિ

૧૯૯

૧૯૯

૧૦૦

૦૩

ટહન્દી દૂ સરી

૧૦૪

૧૦૪

૧૦૦

૦૪

ટહન્દી તીસરી

૦૫
૦૬

ટહન્દી મવનીત
ગાાંધી જીવન ઝાાંખી

૧૦
-

૮
-

૮૦
-

૧૩

૧૩

૧૦૦

૦૭

ગાાંધીમવચાર પ્રવેર્

૨૫

૨૫

૧૦૦

૦૮
૦૯

૨૮
૧૬

૨૮
-

૧૦૦
-

૨૮

૨૮

૧૦૦

૧૧

ગાાંધી જીવન સ્મ ૃમત
રાજ્ય પરીક્ષા બોડશ પ્રાથમિક
મર્ષ્યવ ૃમિ પરીક્ષા
રાજ્ય પરીક્ષા બોડશ પ્રાથમિક અને
િાધ્યમિક લચત્રકાિ પરીક્ષા
નવોદય મવદ્યાલય પરીક્ષા

૦૭

-

-

૧૨

બાલાછડી પરીક્ષા

૦૧

-

-

૧૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

૦૧

અનુદામનત મનવાસી પ્રાથમિક ર્ાળા ભલાડા

૧૧૦

૬. શૈક્ષણીક પ્રવ ૃનત્તઓ :

ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૦૧

બાળિજૂરી – જાગૃમત ટદવસ

૧૨-૬-૧૯

૦૨

સ્વાવલાંબન પ્રવ ૃમિ

૧૯-૬-૧૯

૧૧૦

૦૩

મવશ્વ યોગ ટદન

૨૧-૬-૧૯

૧૧૦

૦૪

દાન

૨૩-૬-૧૯

૧૧૦
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૧૧૦

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

તારીખ

૦૫

રાષ્રીય ચશ્િા ટદવસ

૦૭

વ ૃક્ષારોપણ કાયશ

૭-૭-૧૯

૪૫૦

૦૮

ર્ાળા આરોગ્ય તપાસણી

૯-૭-૧૯

૧૧૦

૦૯

મવશ્વ વસ્તી ટદન

૧૧-૭-૧૯

૧૧૦

૧૦

ગૌરી વ્રતની ઉજવણી

૧૨-૭-૧૯

૩૮

૧૧

સ્વાવલાંબન પ્રવ ૃમિ

૧૨-૭-૧૯

૧૧૦

૧૨

પ્રાયોલગક મર્ક્ષણ

૧૨-૭-૧૯

૧૧૦

૧૩

સ્વાવલાંબન પ્રવ ૃમિ

૧૪-૭-૧૯

૧૧૦

૧૪

બાળ સાંસદ સમિમતઓની િેક્નોલૉજી દ્વારા રચના

૧૫-૭-૧૯

૧૧૦

૧૫

ગુરૂપ ૂલણિિા

૧૬-૭-૧૯

૧૧૦

૧૬

બાળસુરક્ષા, બાળસાંસ્કાર, બાળગોષ્ઠી કાયશર્ાળા

૧૭-૭-૧૯

૩૨૦

૧૭

સાંગીત તાલીિ

૧૯-૭-૧૯

૧૧૦

૧૮

ચાંરર્ેખર આઝાદની જ્નન્િજ્યાંતી

૨૩-૭-૧૯

૧૧૦

૧૯

ચાંરયાન-૨ પરીક્ષણ

૨૪-૭-૧૯

૬૫

૨૦

કારલગલ મવજય ટદવસ

૨૬-૭-૧૯

૬૫

૨૧

બાળ વાતાવરણ પટરષદ

૨૭,૨૮

૪

૨૨

વ ૃક્ષારોપણ

૨-૮-૧૯

૧૧૦

૨૩

કઠપ ૂતળી દ્વારા મર્ક્ષણ અને સ્વાવલાંબન

૩-૮-૧૯

૧૧૦

૨૪
૨૫

વલ્ડ્ડ ઇન્ડસ્રીયલ ટડઝાઈનન ડે – સેમિનાર
વેસ્િિાાંથી બેસ્િ – (બાળમુતરડી)

૬-૮-૧૯
૭-૮-૧૯

૪
૧૧૦

૨૬

રાષ્રીય કૃમિમુસ્ક્ત ટદવસ

૮-૮-૧૯

૧૧૦

૨૭

આંખની તપાસ

૯-૮-૧૯

૧૧૦

૨૮

મવક્રિ સારાભાઈ જન્િ જ્યાંતી- મવજ્ઞાનોત્સવ ટદન

૧૨-૮-૧૯

૧૧૦

૦૬

૨૭-૬-૧૯

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

મવશ્વ ચોકલેિ ટદન

૭-૭-૧૯
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૧૧૦
૧૧૦

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૨૯

ર્ારીટરક મર્ક્ષણ તાલીિ

૧૪-૮-૧૯

૩૦

૧૫િી ઑગસ્િ અને રક્ષાબાંધનની ઉશજવણી

૧૫-૮-૧૯

૧૧૦

૩૧

વાલી સાંિેલન

૧૭-૮-૧૯

૧૧૦

૩૨
૩૩

િચ્છર દવા છાંિકાવ અને જળશુદ્વદ્કરણ
ટફિ ઈન્ન્ડયા મુવિેંિ અને સ્પોટ્શ સ ડે ઉજવણી

૨૮-૮-૧૯
૨૯-૮-૧૯

૧૧૦
૧૧૦

૩૫

૩૮
૩૯

૩૪
૩૬
૩૭

ઇકોફ્રેન્ડલી ગણેર્ અને િાિીનાાં રિકડાાંની તાલીિ

૩૦-૮-૧૯

૨૨૦

બાળ લચત્રકાર

૨-૯-૧૯

૧૧૦

મર્ક્ષક ટદન
ક્લસ્િર કક્ષાનો ગલણત – મવજ્ઞાન િેળો

૫-૯-૧૯
૯-૯-૧૯
૧૧-૯-૧૯

૧૧૦
૨૪ મવદ્યાથી /
૧૨ ર્ાળાઓ
૧૧૦

૧૩-૯-૧૯
૧૯-૯-૧૯

૬૪
૧૧૦

આત્િકથા વાાંચન
બાગબગીચાની સાંભાળ

૪૦

આરોગ્યલક્ષી મુલાકાત (િાનવ સાંસાધન િાંત્રાલય)

૪૩
૪૪

પ ૂજ્ય બાપુને પત્ર
નવતર પ્રયોગ

૪૧
૪૨

૪૫

૧૧૦

ઊજાશસરાં ક્ષણ અંતગશત લચત્રસ્પધાશ
જન્િટદવસની ઉજવણી - િાિીના ગણેર્ મવસર્જન

૧૧-૯-૧૯
૧૨-૯-૧૯

૬૪
૧૧૦

૪૬

તાલુકા કક્ષાનો ગલણત – મવજ્ઞાન િેળો

૨૬-૯-૧૯

૪૭

કલા ઉત્સવ

૨૭-૯-૧૯

૬૪

૪૮

ર્હીદ ભગતમસહ જન્િજયાંતી

૨૮-૯-૧૯

૪૯

ટહન્દી મવદ્યાપીઠ પરીક્ષા

૨૯-૯-૧૯

૫૦

ગાાંધી જયાંતી

૨-૧૦-૧૯

૧૧૦

૫૧
૫૨

ઇંગ્ગ્લર્ વ્યાકરણ વગો
આરોગ્યલક્ષી લોહીની તપાસ

૫-૧૦-૧૯
૭-૧૦-૧૯

૬૪
૧૧૦

૫૪
૫૫

નવતર પ્રયોગ – વાસના કપ
બાળટદન

૯-૧૦-૧૯
૧૪-૧૧-૧૯

૧૧૦
૧૧૦

૫૬

રાણી લક્ષ્િીબાઈ જન્િટદવસની ઉજવણી

૧૯-૧૧-૧૯

૧૧૦

૫૭

ૂશ ન અને કેન્સર જાગૃમત કાયશક્રિ
વ્યસન મનમલ

૨૩-૧૧-૧૯

૧૬૦

૫૮
૫૯

દાન
બાંધારણ ટદવસની ઉજવણી

૨૫-૧૧-૧૯
૨૬-૧૧-૧૯

૧૧૦
૧૧૦

૬૩

દાન – થાળીવાિકી

૬-૧૨-૧૯

૧૧૦

૬૦
૬૧
૬૨

૨૧-૦૯-૧૯

૧૧૦
૧૧૦

૧૧૦ + ૭
ર્ાળાઓ
૪

૫૩

ઔષમધ ઉકાળાનુ ાં મવતરણ

3-૯-૧૯
૪-૯-૧૯

સ્વચ્છતાનાાં રિકડાાં

૮-૧૦-૧૯

વેસ્િિાાંથી બેસ્િ – િાયર
આંતરરાષ્રીય ટદવ્યાાંગ ટદન
રાષ્રીય નૌસેના ટદવસ

૨૭-૧૧-૧૯
૩-૧૨-૧૯
૪-૧૨-૧૯
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૬૪

૧૧૦

૧૧૦
૧૧૦
૧૧૦

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૬૪

આંતરરાષ્રીય િાનવ અમધકાર ટદન

૧૦-૧૨-૧૯
૧૫-૧૨-૧૯

૧૨૯

૬૬
૬૭

પગરખાાં કેન્ર
ટફિ ઇન્ન્ડયા કાયશક્રિ

૧૬-૧૨-૧૯
૧૬-૧૨-૧૯

૧૧૦
૧૧૦

૭૦

પ્રાથમિક લચત્રકાિ પરીક્ષા
૧૨િો બાળ રિતોત્સવ

૨૧-૧૨-૧૯

૨૩-૧૨-૧૯

૭૪

૭૨

સ્વરક્ષણ અને જાતીય ર્ોષણ જાગૃતતા તાલીિ

૨૫-૧૨-૧૯

૧૧૦ + ૭
ર્ાળાઓ
૩૮

૭૩

બાળ િેળો

૯-૦૧-૨૦૨૦

૧૧૦

૭૬

મવશ્વ કેન્સર ટદવસ

૪-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૭૭

બાળિેળો – પેિલાદ
સવોદય િેળો
મવશ્વ રે ટડયો ટદવસ

૯-૦૨-૨૦૨૦

૧૨-૦૨-૨૦૨૦
૧૩-૦૨-૨૦૨૦

૭૪

૧૧૦
૧૧૦

૮૦

િાત ૃભાષા ગૌરવ ટદન

૨૧-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૮૧

રાષ્રીય કૃમિ જાગૃમત અને બાળઆરોગ્ય િાગશદર્શન

૨૧-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૮૩

મુખવાચન અને વાચન અથશગ્રહણ સ્પધાશ

૨૪-૦૨-૨૦૨૦

૭૪

૬૫

૬૮
૬૯
૭૧

૭૪
૭૫

૭૮
૭૯

૮૨

બાહ્ પરીક્ષા

દાન - સ્વેિર
વેસ્િિાાંથી બેસ્િ

૧૭-૧૨-૧૯
૧૯-૧૨-૧૯

સુભાષચાંર બોઝ જન્િજ્યાંતી
૨૬િી જાન્્ુઆરી

૨૩-૦૧-૨૦૨૦
૨૬-૧૨-૨૦૨૦

સ્કાઉિ ગાઇડ ટદન

૨૨-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૧૧૦
૧૧૦

૧૧૦
૧૧૦

૭૪

૮૪

રાષ્રીય કૃમિનાર્ક ટદવસ

૨૭-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૮૫

ૂશ ન
વ્યસન મનમલ

૨૭-૦૨-૨૦૨૦

૧૧૦

૮૭

મવશ્વ વન્યજીવ ટદવસ

૩-૦૩-૨૦૨૦

૯૬

૮૮

ગાાંધી સાથે ગુગલ અને સ્વાવલાંબન આધાટરત
પ્રજ્ઞા વગશ
કન્યા સ્વરક્ષણ તાલીિ સાંવાદ

૫-૦૩-૨૦૨૦

૧૧૦

૬-૦૩-૨૦૨૦

૩૮

૮૬

૮૯

રાષ્રીય મવજ્ઞાન ટદન

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ

તારીખ

પ્રવ્રનુ તન ુ નામ

૦૧

બાલવાડી મર્લબર

૦૨

કૌર્લ્ડ્ય તાલીિ મર્લબર

૨૮-૦૨-૨૦૨૦

૭૪

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

અલભનય ગીત, બાળગીત,
મવજ્ઞાનર્ાળા પ્રવ ૃમિ, સર્જનાત્િક
પ્રવ ૃમિ (કાગળકાિ)
કાગળની કઠપ ૂતળી તાલીિ

૧૫-૦૫૨૦૧૯થી
૨૨-૦૫-૧૯
૨૯-૦૫ થી
૦૩-૦૬-૨૦૧૯

૬૦
મર્લબરાથીઓ
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૫ મર્ક્ષકો

ક્રમ

પ્રવ્રનુ તન ુ નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

ૂ ટદન મનમિિે –
ખેડત
ૂ મર્લબર
ખેડત
વ ૃક્ષારોપણ કાયશ

ખેતીમવષયક સરકારી યોજના
િાગશદર્શન
૫૦૦૦ રોપનુ ાં મવતરણ

૦૩-૦૭-૨૦૧૯

ૂ ો
૨૬ ખેડત

૦૭-૦૭-૨૦૧૯

૪૩૦

રોપમવતરણ અને
વ ૃક્ષારોપણ
પુસ્તક પરબ

નવજ્યોત મવદ્યાલય, ભલાડા
તથા પ્રાથમિક ર્ાળા, હરીપુરા
ગાિના િાંટદરે પુસ્તકાલય

૦૨-૦૮-૨૦૧૯

૩૪૦

૦૧-૦૯-૨૦૧૯

૧૪૦

ખેડા કેમ્પ

૦૭-૦૯-૨૦૧૯

૨૫૦

ujjivan small finance bank
પ્લાન્સ્િકમુક્ત સાઇકલ રે લી

૨૧-૦૯-૨૦૧૯
૦૨-૦૯-૨૦૧૯

૬૦
૨૫૦

ગાિના િાંટદરે – સારવાર કેમ્પ

૦૬-૧૦-૨૦૧૯

૩૨ મનદાન

૧૧

ખેડા જજલ્ડ્લા પોલીસ
મવભાગનો વનિહોત્સવ
બૅન્કની ર્રૂઆત
રજી ઑક્િોબર –
ગાાંધીજ્યાંતી
પ્રાથમિક સારવાર મનદાન
કેમ્પ
પશુસારવાર કેમ્પ

૧૫-૧૦-૨૦૧૯

૫૪ મનદાન

૧૨

૧૮ ઑક્િોમ્બર

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

ૂ ો
૮૨ ખેડત

૧૩

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

ૂ
૬૦ ખેડત

૧૪

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૨-૧૧-૨૦૧૯

૬૩૦

૧૫

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૩-૧૧-૨૦૧૯

૧૯૦

૧૬

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

પશુ રસીકરણ અને
દવામવતરણ
ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી
(ભલાડા)
રૂફિોપ યોજના તાલીિ
(પરીએજ –
ઇકોટુટરઝિ)
ુ ૂર, સાયલા, પરીએજ,
ર્ેખપ
મર્િંજીવાડા
ૂશ ન અને કેન્સર
વ્યસન મનમલ
જાગૃમત (ભલાડા)
એન.એસ.એસ. મર્લબર

૨૮-૧૧-૨૦૧૯

૨૮

૧૮

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૧૧-૧૨-૨૦૧૯

૫૨

૧૯

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૧૩-૧૨-૨૦૧૯

૨૬

૨૦

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૧૪-૧૨-૨૦૧૯

૧૨

૨૧

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૧૮-૧૨-૨૦૧૯

૨૨

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૮-૧૨-૨૦૧૯

૧૬૨ તપાસ
૫૨ ચશ્િામવતરણ
૧૩૭ + ૫૦

૨૩

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૦૨-૦૧-૨૦૨૦

૯૦

૨૪

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૦૬-૦૧-૨૦૨૦

૨૫

૦૩
૦૪
૦૫
૦૬
૦૭
૦૮
૦૯
૧૦

૧૭

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

સ ૂયશઊજાશ િાટહતી અને
િાગશદર્શન (નાદોલી)
સૌર ઊજાશ અને રૂફિોપ યોજના
િાટહતી અને િાગશદર્શન
પશુસારવાર કેમ્પ – રસીકરણ
અને દવામવતરણ
નાર – વ ૃદ્ાશ્રિના વડીલોને –
આરોગ્ય સારવાર કેમ્પ
આંખ મનદાન અને સારવાર
કેમ્પ – મસિંજીવાડા
આંખ મનદાન અને સારવાર
કેમ્પ – પરીએજ
એન.એસ.એસ. મર્લબર –
પરીએજ
સાઇકલ પ્રવાસ – સ્વચ્છતા
રે લી – જળ બચાવો સાંદેર્
ુ ર
ુ
ર્ેખપ
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૧૦-૧૨-૨૦૧૯

૪૨

ક્રમ

પ્રવ્રનુ તન ુ નામ

૨૫

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૬

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૭

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૮

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૨૯

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૩૦
૩૧
૩૨

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી
ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી
ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૩૩

ર્તાબ્દી વષશની ઉજવણી

૩૪

કોરોના વાઇરસ લોકજાગૃમત
કોરોના વાઇરસ લોકજાગૃમત

૩૫

૩૬
૩૭
૩૮
૩૯

િાનવસેવા સહાય અને
સેવા : નાસ્તા
કીિમવતરણ
િાનવસેવા ટિટફન સહાય
ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા
પટરવાર સેવા
કીિમવતરણ
નાસ્તા ટકિ મવતરણ

૪૦

અનાજ–કટરયાણાની
ટકિનુ ાં મવતરણ

૪૧

િાસ્કમવતરણ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

આંખ મનદાન અને સારવાર
કેમ્પ - ભલાડા
ૂ પ્રવાસ
ખેડત

૦૭-૦૧-૨૦૨૦

૧૬૦+૪૦

૨૮-૦૧-૨૦૧૯

૬૦

પ્રાથશનાસભા – પ્રાથમિક ર્ાળા
ભલાડા
િોમતયાના મન:શુલ્ડ્ક લેન્સ
ઓપરે ર્ન – મર્િંજીવાડા ભલાડા
મવશ્વ જળપ્લામવત ટદવસ –
પ્રકૃમત દર્શન, લચત્રસ્પધાશ
સવોદય િેળો
પ્રાથશના સભા – વનભોજન
આંતરરાષ્રીય િટહલા ટદન
ઉજવણી
પયાશવરણ જાગૃમત કાયશક્રિ –
પરીએજ
ભલાડા અને પરામવસ્તાર –
લાઉડસ્પીકર દ્વારા
આરોગ્ય મવભાગ દ્વારા ભલાડા,
ુ ર
ુ ,
વસઈ, દે થલી, ર્ેખપ
સાયલા, રડાસણ, નાદોલી,
િાલાવાડા
ભલાડા અને પરામવસ્તાર

૩૦-૦૧-૨૦૨૦

૩૫૦

૩૧-૦૧-૨૦૨૦

૬

૦૩-૦૨-૨૦૨૦

૨૧૫

૨૭-૦૨-૨૦૨૦
૨૮-૦૨-૨૦૨૦
૦૮-૦૩-૨૦૨૦

૬૦૦
૭૮૦
૧૩૦

૧૪-૦૩-૨૦૨૦

૬૪

૨૪-૦૩-૨૦૨૦

૨

૨૮-૦૩-૨૦૨૦

૪

ભલાડાનો પરા મવસ્તાર

૦૬-૦૪-૨૦૨૦

૨૫

૯-૦૪-૨૦૨૦

૩

૦૮-૦૫-૨૦૨૦

૮૦

૧૧-૦૫-૨૦૨૦

૨૦૦

૧૩-૦૫-૨૦૨૦

૨૦૦૦

અનાજ-કટરયાણા ટકિ મવતરણ
િાતા મપતા ન હોય તેવા –
ભલાડા
૧૪ પ્રકારની જીવનજરૂરી
વસ્તુઓ – જરૂટરયાતિાંદને
આપવાિાાં આવી – ભલાડા
ભલાડા દૂ ઉત્પાદક ડેરી િાાં

૮ . છાત્રાલયની પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
૧
૨
૩

પ્રવ ૃનત્તનુ નામ

કોથળાિાાંથી પગલુછ
ાં ણીયા

કચરાિોપલી, સાવરણી, સાવરણો
સમ ૂહસફાઈ, કપડાની હાથ મસલાઈ,
હાથના નખ કાપવા

નિગત

િાનર્િક શ્રમ કાયષ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧૫

૧ કલાક

૧૫૮ મવદ્યાથીઓ તથા મર્ક્ષકો

૬૦ -૩૦- ૨૦

૨૦ કલાક વામષિક

૪૦ મવદ્યાથી

દૈ મનક સપ્તાહિાાં દર

૧૧૦ મવદ્યાથી

રમવવારે

૪ સેવકો
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ડીિર્જન્િ પાઉડર, ટફનાઇલ, બાથરૂિ
ક્લીનર, બાિ, રાખડી., જૂની
કાંકોત્રીિાથી કાડશ અને કવર, જૂની
બોિલના ઉપયોગથી હાજર –
ગેરહાજર, નાલળયેરની કાછલી, છાણ,
પાદડાાંના મિશ્રણ દ્વારા કાંપોસ્િ ખાતર,
સાઇકલ િરાિત, લબન ઉપયોગી
વસ્તુનો ઉપયોગ – વેસ્િિાાંથી બેસ્િ
(બાળ પેર્ાબખાનુ),ાં ઇકોફ્રેન્ડલી ગણેર્
અને િાિીનાાં રિકડાાં

૪

ર્ીખવા િાિે બનાવ્યા

૧૧૦

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતી જિીન : ૯ વીઘા, ગૌર્ાળા જિીન : ૧ વીઘા, ગાયોની સાંખ્યા: ૫
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુ નામ
ઉત્પાદન (દકગ્રા)
તારીખ
૧
૨
૩

દૂ ધ
ચોખા
ઘઉં

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
૧

૬૧૮૩
૩૬૫૦
૩૨૦૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
-

વામષિક
વામષિક
વામષિક

રેં દટયાનો

રેં દટયાની

કાુંતેલી આટીઓની

એક આટીમાું

કુ લ કાુંતેલ ું ુ સ ૂતર

પ્રકાર

સુંખ્યા

સુંખ્યા

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

બે ત્રાક

૨૫

૧૧૬

૫૦૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
-

-

ક્લસ્િર ક્ક્ષાએ ગલણત અને મવજ્ઞાન પ્રદર્શનિાાં ૧) સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય ૨) ઔદ્યોલગક મવકાસ. કૃમતની તાલુકા
કક્ષા િાિે પસાંદગી.
શ્રીિતી એસ. આર. િહેતા આટ્શ સ કૉલેજ દ્વારા બાળતન્દુરસ્તી સ્પધાશ રાખવાિાાં આવી, જેિાાં બાળકોની સ્વચ્છતાને
િહત્વ આપી તેિના કાન, નાક, નખ, વાળ અને કપડાાંને ધ્યાનિાાં રાખીને તાંદુરસ્ત બાળ કોને કહેવાય તેના
સાંદેર્ાના ભાગરૂપે આ એક સ્પધાશન ુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવ્્ુ ાં હતુ ાં . જેિાાં ધોરણ ૪નો મવદ્યાથી મવજેતા થયો હતો.
મવજેતા બાળકોને ઇનાિ મવતરણ પણ કરવાિાાં આવ્યા હતા .
અનુદામનત મનવાસી પ્રાથમિક ર્ાળા, ભલાડાના મવદ્યાથી કલાઉત્સવ અંતગશત સીઆરસી (ક્લસ્િર) કક્ષાની સ્પધાશિાાં
કાવ્યગાન અને મનબાંધ લેખન સ્પધાશિાાં મવદ્યાથીઓ પ્રથિ નાંબરે મવજેતા બન્યા થયા હતા.
ભારતીય સાંસ્કૃમત પ્રસાર પરીક્ષાિાાં ર્ાળાકક્ષાએ ધોરણ-૮ના મવદ્યાથી સન્નીભાઈ તુફાનીભાઈ ગોસ્વાિીએ પ્રથિ
સ્થાન પ્રાપ્ત ક્ુ.ું
૮ના તિાિ મવદ્યાથીઓને ઇ-િેઇલ આઈડી બનાવતા ર્ીખવાડવાિાાં આવ્્ુ.ાં

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
-

-

Indus uni " અિદાવાદ દ્વારા એકટદવસીય સેમિનાર નુ ાં આયોજન થ્ુ,ાં જેિાાં વલ્ડ્ડ ઇન્ડસ્રીયલ ટડઝાઇન ડેના
ટદવસે સી.બી.એસ.સી. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી િાધ્યિની ૨૫૦ ર્ાળ।ઓ અને કૉલેજો, જેિાાં ગુજરાત અને ગુજરાત
બહારના ૧૦૦૦ મવદ્યાથીઓએ પયાશવરણની મવમવધ કૃમતઓ રજૂ કરી, જેિાાં અિારી ર્ાળાના મવદ્યાથી તેલના
ડબ્બાિાાંથી બનાવેલ લીલા- સ ૂકા કચરા અંગેની કૃમતિાાં ત ૃતીય સ્થ।ન િેળવી પાાંચ હજારનુ ઇનાિ અને પ્રિાણપત્ર
િેળવી કેન્રનુ ાં ગૌરવ વધા્ુ.ું
ખેલ િહાકુાંભિાાં બહેનોએ ૧૪ વષશથી નીચેના વયના કબડ્ડીિાાં તાલુકાિાાં દ્વદ્વતીય સ્થાન િેળવ્્ુ,ાં જ્યારે યોગિાાં
તાલુકાિાાં પ્રથિ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ર્ાળાનુ ાં ગૌરવ વધા્ુું હતુ.ાં ઊંચી કૂદિાાં ૧૪ વષશથી નીચેના વયિાાં તાલુકાિાાં
બીજો નાંબર અને ૨૦૦ િીિર દોડિાાં પ્રથિ નાંબરે મવજેતા થયા.
સાંસ્થાને મર્ક્ષણિાાં બાળકોને ઉપયોગી થાય તે િાિે િેબ્લેિ દાનિાાં િળ્યા, જેથી મવદ્યાથીઓ િેબ્લેિ દ્વારા
િેક્નોલોજીના િાધ્યિથી મર્ક્ષણ િેળવર્ે.
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૬૫મો પદિીદાન સમારું ભ : ૨૨-૧૦-૨૦૧૯
તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૯ને િાંગળવારના રોજ સવારે ૦૯-૩૦ વાગ્યે કુલપમતશ્રી ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટના અધ્યક્ષસ્થાને
તથા અઝીિ પ્રેિજી ્ુમનવમસિિીના કુલપમતજી આદરણીય શ્રી અઝીિ હામસિ પ્રેિજીના મુખ્ય િહેિાન પદે પ્રાણજીવન
મવદ્યાથી ભવનિાાં ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનો પદવીદાન સિારાં ભ યોજવાિાાં આવ્યો હતો. આ સિારાં ભિાાં સિગ્ર પરીક્ષાિાાં
કે મવષયિાાં પ્રથિ આવવા બદલ ૩૮ મવદ્યાથીઓને પાટરતોમષક આપવાિાાં આવ્યા. વળી, ૨૭ પીએચ.ડી., ૨૫
એિ.ટફલ., ૩૫૫ અનુસ્નાતક, ૨૦૪ સ્નાતક અને ૭૭ અનુસ્નાતક ટડપ્લોિાને પ્રિાણપત્ર આપવાિાાં આવ્યા.

ુ ણષચર
િર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૯ દરમ્યાન સમગ્ર પરીક્ષામાું કે નિર્યમાું પ્રથમ આિિા માટે સિ
ું ક/રજતચુંરક તથા
તામ્રપત્ર (પાદરતોનર્ક) મેળિનાર નિદ્યાથીઓની સ ૂણચ :
ક્રમ
૧.
૨.

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

શ્રી રાં ગ અવર્ ૂત િહારાજશ્રી
સુવણશચરાં ક
સિાજમવદ્યા મવર્ારદ

શ્રી રાણા પાાંચા વાઘેલા

શ્રી િલણભાઈ ભીિભાઈ દે સાઈ
સુવણશચરાં ક
િાસ્િર ઑફ સોમર્યલ વકશ (સિાજકાયશ પારાં ગત)

શ્રી પ્રર્ાાંતકુ િાર િોહનભાઈ વાઘેલા

લઝન્દાલ એલ્ડ્્ુમિમનયિ જ્્ુલબલી - બેંગલુરુ
સુવણશચરાં ક
િાસ્િર ઑફ લબઝનેસ ઍડમિમનસ્રેર્ન (ગ્રાિવ્યવસ્થાપન
અનુસ્નાતક)
સ્વ. શ્રી રાઈબહેન કા. પિેલનાાં સ્િરણાથે સુવણશચરાં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ મવર્ારદ)
સ્વ. ર્ારદાગૌરી કસ્વેકરના સ્િરણાથે સુવણશચરાં ક
િાસ્િર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ પારાં ગત)
સ્વ. રૂક્ષ્િણીબહેન જ. ગોરનાાં સ્િરણાથે સુવણશચરાં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (ટહન્દી મર્ક્ષા મવર્ારદ)

શ્રી મવર્ાલભાઈ દે વાણાંદભાઈ પીટઠયા

૭.

સ્વ. પ્રો. રાસલબહારીલાલના સ્િરણાથે સુવણશચરાં ક

શ્રી જજજ્ઞાબહેન હનાભાઈ ગાાંભડીયા

૮.

શ્રી પ્રિોદભાઈ જોર્ી
સુવણશચરાં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ સ્નાતક) ભાઈઓિાાં પ્રથિ
શ્રી પ્રિોદભાઈ જોર્ી સુવણશચરાં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ સ્નાતક) બહેનોિાાં પ્રથિ

શ્રી જજજ્ઞેર્ાઈ નરે ન્રભાઈ રાઠવા

૩.

૪.
૫.
૬.

૯.

બૅચલર ઑફ આટ્શ સ (સિાજર્ાસ્ત્ર મવર્ારદ)
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શ્રી રાજુ ભાઈ અર્ોકભાઈ ચૌહાણ
શ્રી મિતલબહેન સુખાભાઈ વાઘિર્ી
શ્રી ભાગશવીબહેન રાજેર્ભાઈ ચૌધરી

શ્રી દીમપકાબહેન સુરેર્ભાઈ પિેલ

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

ક્રમ
૧૦.

૧.
૨.
૩.
૪.

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

ડૉ. ઇન્ન્દરાબહેન ટહવે પ્રેટરત
શ્રી પાાંડુરાંગ દે ર્પાાંડે સુવણશચરાં ક
સાિાજજક મવજ્ઞાન મવદ્યાર્ાખા (સિાજર્ાસ્ત્ર)

શ્રી જજજ્ઞાબહેન હનાભાઈ ગાાંભડીયા

રજતચુંરક

ડૉ. ગીતા ટકરણકુિાર ર્ાહ
રજતચાંરક
યોગમવદ્યા અનુસ્નાતક ટડપ્લોિા
કુલપમત ડૉ. જયેર્ભાઈ જર્વાંતરાય દે સાઈ રજતચાંરક
બેચલર ઑફ આટ્શ સ (અથશર્ાસ્ત્ર મવર્ારદ)
ડૉ. જર્વાંતરાય દે સાઈ રજતચાંરક
બૅચલર ઑફ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન મવર્ારદ)
શ્રીિતી હસમુખબા જર્વાંતરાય દે સાઈ રજતચાંરક
ડૉક્િરે િ ઑફ ટફલોસોફી (પીએચ.ડી.)
(આટદવાસી મવષયક સાંર્ોધન િાિે)

શ્રી શુલચ પિેલ

શ્રી કુલપમત
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ
શ્રી કુલપમત

શ્રી રાણા પાાંચા વાઘેલા

શ્રી પાયલબહેન ભરતભાઈ રાવળ
શ્રી રોર્ની ટદનેર્ભાઈ પિેલ
શ્રી સાંગીતાબહેન ભુપતભાઈ જાિવા

તામ્રપત્ર

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

શ્રી રે ખાબહેન િાંગળભાઈ બારીઆ

બૅચલર ઑફ આટ્શ સ (ગ્રાિમવકાસ મવર્ારદ)
શ્રી કુલપમત
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ (અથશર્ાસ્ત્ર મવર્ારદ)
સ્વ. શ્રી િગનભાઈ પ્રભુભાઈ દે સાઈ
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ (ગુજરાતી મવર્ારદ)
શ્રી ર્ાસ્ન્તલાલ જીવણલાલ ગાાંધી
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ : ટહન્દી - ભાષાવ્યવહાર
શ્રી રિણલાલ િર્રૂવાલા પટરવાર
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ (ઇમતહાસ મવર્ારદ)
શ્રી પ્રમિલા કુરવા ફાઉન્ડેર્ન
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ – ભારતિાાં સિાજકાયશ

શ્રી પાયલબહેન ભરતભાઈ રાવળ
શ્રી ટકર્નભાઈ પારમસિંગભાઈ વસાવા
શ્રી રાણા પાાંચા વાઘેલા
શ્રી રાહુલભાઈ ધીરુભાઈ વનાણી
શ્રી જીજ્ઞાબહેન હનાભાઈ ગાાંભડીયા

સ્વ. શ્રી નરહટરભાઈ દ્વારકાદાસ પરીખ
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ – કમ્પ્્ ૂિર ઉપયોજન
સ્વ. શ્રી હટરલાલ િાણેકલાલ દે સાઈ
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ – ગાાંધીમવચાર દર્શન

શ્રી રાણા પાાંચા વાઘેલા
શ્રી રાણા પાાંચા વાઘેલા

સ્વ. શ્રી મવઠ્ઠલદાસ િગનલાલ કોઠારી
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ - ખાદીમવદ્યાિાાં
સ્વ. શ્રી મવઠ્ઠલદાસ િગનલાલ કોઠારી
બૅચલર ઑફ આટ્શ સ - ખાદીમવદ્યાિાાં (રાાંધજા
ે કેન્ર)
સ્વ. શ્રી રાજેન્રભાઈ દે સાઈ
બેચલર ઑફ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન મવર્ારદ)
શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ ઝવેરભાઈ પુરુષોિિભાઈ પિેલ
મવજ્ઞાન મવર્ારદ
(બહેનોિાાં પ્રથિ આવનાર) (રૂ. ૧,૦૦૦-૦૦ રોકડા)
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શ્રી કિલેર્કુિાર િાંગળુભાઈ ર્ ૂિ
શ્રી સુરજજી સેંધાજી ચૌહાણ
શ્રી રોર્ની ટદનેર્ભાઈ પિેલ
શ્રી રોર્ની ટદનેર્ભાઈ પિેલ

ક્રમ
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.
૨૧.

૨૨.
૨૩.
૨૪.
૨૫.
૨૬.
૨૭.

૨૮.
૨૯.
૩૦.
૩૧.

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

શ્રી સોિાલાલ બબલદાસ િોદી (ઊંઝાવાળા)
બૅચલર ઑફ ટફલઝકલ એજ્્ુકેર્ન ઍન્ડ સ્પોટ્શ સ
શ્રી કુલપમત પાટરતોમષક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ સ્નાતક)
સ્વ. શ્રી પ્રભાર્ાંકર ગુલાબર્ાંકર આચાયશ પાટરતોમષક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (ટહન્દી મર્ક્ષા સ્નાતક)
શ્રી કુલપમત પાટરતોમષક
િાસ્િર ઑફ એજ્્ુકેર્ન (મર્ક્ષણ અનુસ્નાતક)
શ્રી ડાહ્ાભાઈ જી. નાયક
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (ગુજરાતી અનુસ્નાતક)
શ્રી બસાંતલાલ લેખરાજ વાષ્ણેય
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (ટહન્દી અનુસ્નાતક)
શ્રી નાનુભાઈ બારોિ
અમ ૃત િહોત્સવ સમિમત પ્રેટરત
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (ટહન્દી અનુસ્નાતક)
શ્રી ર્ાાંમતલાલ જીવણલાલ ગાાંધી
સન્િાનમનમધ સિમપિત
સ્વ. શ્રી આચાયશ કૃપાલાણીજી
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (સિાજર્ાસ્ત્ર અનુસ્નાતક)
સ્વ. શ્રીદા બાંસીધર પાંચોલી
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (અથશર્ાસ્ત્ર અનુસ્નાતક)
સ્વ. શ્રી પુરુષોિિદાસ ગો. પિેલ (લાાંભવેલ)
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (ઇમતહાસ અનુસ્નાતક)
શ્રી સોિાલાલ બબલદાસ િોદી (ઊઝાવાળા)
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન
અનુસ્નાતક)
સ્વ. શ્રી િાંજુલાબહેન ર્ાાંમતલાલ આચાયશ
િાસ્િર ઑફ આટ્શ સ (ગુજરાતી અનુસ્નાતક)
શ્રી રિણલાલ િાણેકલાલ ર્ાહ
િાસ્િર ઑફ સોમર્યલ વકશ (સિાજકાયશ અનુસ્નાતક)
શ્રી નવનીતલાલ દયારાિ જરીવાલા
િેિોટરયલ ફેમિલી પબ્બ્લક ચેટરિેબલ રસ્િ પ્રેટરત
સ્વ. કોટકલાબહેન જરીવાલાના સ્િરણાથે
િાસ્િર ઑફ સોમર્યલ વકશ (સિાજકાયશ અનુસ્નાતક)
- ક્ષેત્રકાયશ
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સિાજકાયશ સાંગઠન પ્રેટરત
ડૉ. પરિેશ્વરી દયાલ ઉત્કૃષ્િતા એવોડશ
િાસ્િર ઑફ સોમર્યલ વકશ (સિાજકાયશ પારાં ગત)
શ્રી કનુભાઈ લ. ર્ાહ સન્િાન સમિમત પ્રેટરત
િાસ્િર ઑફ લાઇબ્રેરી એન્ડ ઇન્ફિેર્ન સાયન્સ
(ગ્રાંથાલય અને િાટહતીમવજ્ઞાન અનુસ્નાતક)
શ્રી સોિાલાલ બબલદાસ િોદી (ઊંઝાવાળા)
િાસ્િર ઑફ કમ્પ્્ ૂિર ઍગ્પ્લકેર્ન (કમ્પ્્ ૂિર મવમનયોગ
પારાં ગત)
શ્રી અંબેલાલ િલણભાઈ નાયક
િાસ્િર ઑફ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુમવજ્ઞાન અનુસ્નાતક)
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શ્રી તથાગત િનોજભાઈ મપ્રયદર્ી
શ્રી રાજુભાઈ અર્ોકભાઈ ચૌહાણ
શ્રી ભાગશવીબહેન રાજેર્ભાઈ ચૌધરી
શ્રી મિતલબહેન સુખાભાઈ વાઘિર્ી
શ્રી ભીખાભાઈ િાદે વભાઈ રબારી
શ્રી સેજલકુિારી મવનોદભાઈ ચૌધરી
શ્રી સેજલકુિારી મવનોદભાઈ ચૌધરી
શ્રી િાથાશબહેન ગિનભાઈ ગાિીત

શ્રી ર્ોભનાબહેન કલજીભાઈ િેલણયા
શ્રી સેજલબહેન લગરીર્ભાઈ ગાિીત
શ્રી પલકબહેન ટદલલપભાઈ ઠક્કર
શ્રી ભીખાભાઈ િાદે વભાઈ રબારી
શ્રી પ્રર્ાાંતકુિાર િોહનભાઈ વાઘેલા
શ્રી િયાંક પ્રમવણમસિંહ રાઠોડ

શ્રી પ્રર્ાાંતકુિાર િોહનભાઈ વાઘેલા
શ્રી નરે ર્ભાઈ ભુપતભાઈ વાઘેલા
શ્રી હીનાબહેન રાજુભાઈ િકવાણા
શ્રી ઉન્નમત ભાવેર્ભાઈ યાલજ્ઞક

ક્રમ
૩૨.
૩૩.

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

સ્વ. કાંચનબહેન બાબુલાલ આચાયશ

શ્રી ઉન્નમત ભાવેર્ભાઈ યાલજ્ઞક

િાસ્િર ઑફ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુમવજ્ઞાન અનુસ્નાતક)
શ્રી સોિાલાલ બબલદાસ િોદી (ઊંઝાવાળા)
િાસ્િર ઑફ ટફલઝકલ એજ્્ુકેર્ન (એિ.પી.એડ્ .)
(ર્ારીટરક મર્ક્ષણ અનુસ્નાતક)

શ્રી દે વપાલ ધીરુભાઈ સારલા

૩૪.

િાત ૃશ્રી સ્વ. ર્કુન્તલાબહેન રમતલાલ પુરાણી પટરવાર
િાસ્િર ઑફ લબઝનેસ ઍડમિમનસ્રેર્ન
(ગ્રાિવ્યવસ્થાપન અનુસ્નાતક)

શ્રી મવર્ાલભાઈ દે વાણાંદભાઈ પીટઠયા

૩૫.

શ્રીિતી કાન્તાબહેન સોિાલાલ િોદી (ઊંઝાવાળા)
પોસ્િ ગ્રેજ્્ુએિ ટડપ્લોિા ઇન કમ્પ્્ ૂિર એગ્પ્લકેર્ન
(કમ્પ્્ ૂિર મવમનયોગ અનુસ્નાતક ટડપ્લોિા)

શ્રી રિીલા િાલસી બુલચયા

૩૬.

ુ યાલ ભટ્ટનાગર
શ્રી બસેશ્વરદયાલ ર્ાંભદ
ટહન્દી સેવક

શ્રા હેતલબહેન િગનભાઈ પિેલ

૩૭.

શ્રી સાંધ્યાબહેન બાલુભાઈ ઠાકર પટરવાર પ્રેટરત
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) – ગુજરાતી

શ્રી જજજ્ઞેર્કુિાર નાથુભાઈ ગાિીત

૩૮.

િાત ૃશ્રી શ્રી સરસ્વતીદે વી દુબે
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) – ટહન્દી

શ્રી મનલેર્કુિાર કાળીદાસ પિેલ

૩૯.

શ્રી ભાઈલાલભાઈ એિ. પિેલ પ્રેટરત
શ્રીિતી ર્ાાંતાબહેન ભાઈલાલભાઈ પિેલ
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) – સિાજકાયશ (બહેનોિાાં
પ્રથિ)

શ્રી રીના મવઠ્ઠલભાઈ લોકડીયા

૪૦.

સ્વ. શ્રી નવીનચાંર પુરુષોિિદાસ પિેલ
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) – કમ્પ્્ ૂિર મવજ્ઞાન

શ્રી અનેરી મનમતનકુિાર બોરડીયા

૪૧.

સ્વ. શ્રી લીલાકાાંત મિશ્રા
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) – મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

શ્રી અમિષાબહેન િગનભાઈ પરિાર

૪૨.

શ્રી ર્ૈલર્
ે ભાઈ કોદરભાઈ પિેલ
િાસ્િર ઑફ ટફલોસોફી (એિ.ટફલ.) - ર્ારીટરક મર્ક્ષણ

શ્રી મવષ્ણુભાઈ જસુભાઈ ચૌધરી
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તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૯થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ દરમ્યાન એમ. દિલ. (M.Phil.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ
૧.

નિદ્યાથીન ુંુ નામ
યોલગતાબહેન
રણછોડભાઈ ગોટહલ

૨.

ટહનાબહેન સુરેર્ભાઈ
કુ રકુ ટિયા

૩.

ફૂલવાંતીબહેન
િાંગાભાઈ વસાવા

૪.

સાંજયકુ િાર
અરમવિંદભાઈ ચૌધરી

૫.

ટદપકકુ િાર જેરાિભાઈ
સરવૈયા

૬.

૭.

શ્રદ્ા મર્વરાિ યાદવ

ધરતીબહેન ઓિપ્રકાર્
પિે લ

૮.

ગગજીભાઈ
વર્રાિભાઈ જિોડ

૯.

રે વાભાઈ ભ ૂપેન્રભાઈ
ભરવાડ

૧૦.

મપ્રયાંકાબહેન
જજતેન્રકુ િાર સથવારા

૧૧.

વૈર્ાલી નિવરલાલ
રાઠોડ

૧૨.

અમનલકુિાર
ઈશ્વરભાઈ કાથુડ

૧૩.

રીના મવઠ્ઠલભાઈ
લોકડીયા

૧૪.

તેજલબહેન નરે ન્રભાઈ
પરિાર

માગષ દશષકન ુંુ નામ

નિર્ય

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ગુજરાતી

ડૉ. ઉષાબહેન
ઉપાધ્યાય

શોધનનબુંધનો નિર્ય

ગુજરાતી બ્લોગ સાટહત્યનુ ાં
સિીક્ષાત્િક અધ્યયન
(‘લયસ્તરો’ અને ‘ગુજરાતી
પ્રમતભા પટરચય’ના મવર્ેષ
સાંદભશિાાં)

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ગુજરાતી

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ટહન્દી

ડૉ. દક્ષાબહેન જાની

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ટહન્દી

ડૉ. રાિગોપાલ મસિંહ

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ટહન્દી

ડૉ. રાિગોપાલ મસિંહ

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ટહન્દી

ડૉ. ર્ર્ીબાલા
પાંજાબી

‘મવદ્યાપીઠ’ સાિમયકનુ ાં
મવશ્લેષણાત્િક અધ્યયન (વષશ
૧૯૬૩થી ૧૯૭૩)

विष्णु प्रभाकर की चयनित कहानियााँ
में यग
ु चेतिा

२१िी सदी में हहन्दी गजल :
स्िरूप एिं िैशिष्टय

श्री गजेन्र नतिारी की व्यंग्य
साधिा
आहदिासी विस्थापि एिं
सांस्कृनतक विलोपि (‘डूब’,
‘ग्लोबर गााँि के दे िता’तथा ‘मरं ग
गोडा िीलकंठ हुआ’ उपन्यासो के
वििेष संदभभमें

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : ઇમતહાસ

ડૉ. મુજાલભાઈ
ાં

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : ઇમતહાસ

ડૉ. કનૈયાલાલ

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : અથશર્ાસ્ત્ર

ડૉ. નરે ર્ભાઈ

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : અથશર્ાસ્ત્ર

ડૉ. નરે ર્ભાઈ

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા :
સિાજર્ાસ્ત્ર

ડૉ. સુભાષભાઈ

ભીિડાદકર
નાયક
ચૌહાણ
ચૌહાણ

પાાંડર

પ્રણાિી ધિશ પ્રચારિાાં લાલદાસ
સ્વાિીનુ ાં યોગદાન
સુરેન્રનગર જજલ્ડ્લાના પ્રવાસન
સ્થળો : એક અધ્યયન
િારગ સાંચાલલત “િાલધારી
હેલ્ડ્પલાઈન”ના લાભાથીઓનો
આમથિક અભ્યાસ
ઘન કચરાનુ ાં મવકેન્ન્રત
વ્યવસ્થાપન : એક આમથિકસાિાજજક અભ્યાસ (િહાત્િા
ગાાંધી સ્થામપત ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠના સાંદભશિાાં
અનુસ ૂલચત જામતિાાં ધિાું તરણ –
પટરબળો અને પટરવતશન (ખેડા
જજલ્ડ્લાના સાંદભશિાાં)

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા :
સિાજર્ાસ્ત્ર

ડૉ. િહેર્ભાઈ

વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : સિાજકાયશ

ડૉ. દામિનીબહેન
ર્ાહ

વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહપ્રત્યાયન

કાથોડી આટદિજામતનો
સિાજર્ાસ્ત્રીય અભ્યાસ (તાપી
જજલ્ડ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાને
કેન્રિાાં રાખીને)
આંગણવાડીના અમત કુ પોમષત
બાળકોની સ્સ્થમત અને તેના
મનવારણના ઉપાયો

ડૉ. પુમનતાબહેન હણે

ટદવ્ય ભાસ્કર વતશિાનપત્રના

ગાિીત
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તાંત્રીલેખોનો અભ્યાસ

ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

૧૫.

પ્રતીક ટદલીપકુ િાર
ભટ્ટ

૧૬.

અલ્ડ્પેર્ જયાંમતભાઈ
િારુ

૧૭.

અંટકતા મુકેર્ભાઈ
પિે લ

૧૮.

ભ્રમિત સુરેર્ભાઈ
ચૌહાણ

૧૯.

હરસુખભાઈ
કરસનભાઈ રાં ગપરા

૨૦.

રમવ પ્રફૂલચાંર
જાડાવાલા

૨૧.

રૂલચતાબહેન બટુકલગટર
ગોસ્વાિી

૨૨.

સ્નેહા ઘનશ્યાિભાઈ
ઠક્કર

માગષ દશષકન ુંુ નામ

નિર્ય

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. જયપ્રકાર્ પાંડયા

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. જયપ્રકાર્ પાંડયા

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારાિભાઈ

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારાિભાઈ

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ પી.

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોલગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન
વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોલગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

ડૉ. સતીષભાઈ

પી. દે ર્મુખ
પી. દે ર્મુખ

પિે લ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

આઠિા ધોરણના ગુજરાતી
મવષયના પાઠયપુસ્તકિાાં
સિામવષ્િ મ ૂલ્ડ્યો અને તે પ્રત્યે
મર્ક્ષકોની સભાનતા
ઉચ્ચતર િાધ્યમિક કક્ષાએ
િાટહતી અને પ્રત્યાયન તકનીકી
(ICT)ના ઉપયોજનિાાં મર્ક્ષકોમવદ્યાથીઓ વચ્ચેના તફાવતો
(પેઢીગત તફાવત)નો અભ્યાસ
બી.એડ્ .ના પ્રમર્ક્ષણાથીઓના
સાિાજજક િનોવલણોનો અભ્યાસ
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના પદવીદાન
સિારાં ભના મુખ્ય િહેિાનોનાાં
વ્યાખ્યાનોિાાંથી મનષ્પન્ન થતાાં
મ ૂલ્ડ્યો
તાપી જજલ્ડ્લાની પ્રાથમિક
ર્ાળાઓિાાં ટહન્દી મર્ક્ષણની
પ્રવતશિાન પટરસ્સ્થમત

પિે લ

A study of ERP system for milk
co-operative dairy

ડૉ. િ્ુરીબહેન

ગીર સોિનાથ જજલ્ડ્લાના સીદી

ફાિશર

સમુદાયની સ્ત્રીઓની સ્સ્થમતનો
અભ્યાસ

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોલગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : કમ્પ્્ ૂિર
મવજ્ઞાન

ડૉ. ધીરે નભાઈ
પિે લ
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Selection and Prioritization of
Test Cases History in Regression
Testing

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૯થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ દરમ્યાન પીએચ.ડી. (Ph.D.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
નિદ્યાથીન ુંુ નામ

ક્રમ
૧.

જયેન્રકુ િાર ગુલાબભાઈ
પિે લ

૨.

મુકેર્કુ િાર
પરસોિિભાઈ આટહર

૩.

પલક હટરકૃ ષ્ણભાઈ
િહેતા

૪.

અજજતકુ િાર આરએસપી
મસિંઘ

૫.

ભરતભાઈ સીધાભાઈ
િકવાણા

૬.

ધાટરણીબહેન રમતલાલ
બુરાનપુરી

૭.

સાંજય ભીિાભાઈ
પાાંડાવદરા

૮.

ટદનાબહેન બાબુભાઈ
પિે લ

૯.

૧૦.

જલ્ડ્પા રાજેન્રકુ િાર ર્ાહ

િહેર્કુ િાર ચતુરભાઈ
વાઘેલા

૧૧.

ભલુભાઈ જેિાભાઈ ર્ેખ

નિર્ય

ભાષાઓ અને સાટહત્ય
મવદ્યાર્ાખા : ગુજરાતી

માગષ દશષકન ુંુ નામ
ડૉ. ઉષાબહેન
ઉપાધ્યાય

શોધનનબુંધનો નિર્ય

સ્વાતાંત્ર્યોિર ગુજરાતી
નવલલકાિાાં લેલખકાઓનુ ાં પ્રદાન
: એક અધ્યયન (બાર
લેલખકાઓના મવર્ેષ સાંદભશિાાં)
િધ્ય ગુજરાતના વણકરોનુ ાં
વણાિકલા ક્ષેત્રે પ્રદાન : એક
ઐમતહામસક અધ્યયન
(૧૮૧૮થી ૧૯૪૭)
આર્ુમનક અને પરાં પરાગત ખેત
પદ્મત દ્વારા થતી કેળાની
ખેતીનુ ાં ખચશ-લાભ મવશ્લેષણ –
નિશદા જજલ્ડ્લાના નાાંદોદ
તાલુકાનો એકિલક્ષી અભ્યાસ
Development of Parent
Training Programme and its
effectiveness on Parents of
Children with Intellectulal
Disability
ધોરણ-૮ના મવદ્યાથીઓ િાિે
ગુજરાતી ભાષાક્ષિતા કસોિીની
રચના અને પ્રિાણીકરણ
A Study of the Virtual
Classroom Project at
Upper Primary Level
આઠિા ધોરણનાાં મવજ્ઞાન અને
િે ક્નોલોજી િાિે કમ્પ્્ ૂિર
સહાયક અધ્યયન સાિગ્રીની
અસરકારકતા
દલક્ષણ ગુજરાતની ઉિર
બુમનયાદી આશ્રિર્ાળાઓનો
સવશગ્રાહી અભ્યાસ
ઉચ્ચતર િાધ્યમિક ર્ાળાના
મવદ્યાથીઓની સ્વ-મનયાંમત્રત
અધ્યયન પ્રત્યેની તત્પરતાનો
તેિના િાનમસક સ્વાસ્થ્ય અને
ર્ૈક્ષલણક મસદ્વદ્ સાથેનો સાંબધ
ાં

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : ઇમતહાસ

ડૉ. મુજાલભાઈ
ાં

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : અથશર્ાસ્ત્ર

ડૉ. િાંજુલાબહેન

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબહેન

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. જજજ્ઞેર્ભાઈ જી.

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. જજજ્ઞેર્ભાઈ જી.

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. જજજ્ઞેર્ભાઈ જી.

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. દીપુબા દે વડા

મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા :
મર્ક્ષણર્ાસ્ત્ર

ડૉ. િહેર્ નારાયણ

ગાાંધીદર્શન અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : ગાાંધીમવચાર

ડૉ. પુષ્પાબહેન

ગુજરાતના મનસગોપચાર

િોતીયાની

કેન્રોનો અભ્યાસ

વ્યાવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : સિાજકાયશ

ડૉ. આનાંદીબહેન

સૌરાષ્રની મવચરતી જામતઓના
જીવનની પટરસ્સ્થમત અને
સિસ્યાઓ – એક અભ્યાસ
(બજાલણયા, વાદી, િદારી,
ગાડલલયા અને સરાલણયાના
સાંદભશિાાં)
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ભીિડાદકર

ડાભી

પિે લ

પિે લ
પિે લ
પિે લ

દીલક્ષત

પિે લ

ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

૧૨.

િહેર્ નાથાલાલ ર્ાહ

૧૩.

અમવનાર્કુ િાર
ગોમવિંદભાઈ પિે લ

૧૪.

પારૂલબહેન ટદલીપભાઈ
પિે લ

૧૫.
૧૬.

રાકેર્ દુ ધાભાઈ પરિાર
ઉવશર્ી વલ્ડ્લભભાઈ
કાંિારીયા

૧૭.

ર્ાટહનબાનુ ઉસ્િાનમિયા
કાજી

૧૮.

મનલેર્ ભાઈલાલભાઈ
નાંદા

૧૯.

રજનીકાાંત અનાંતરાય
પાંડયા

નિર્ય

વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન

માગષ દશષકન ુંુ નામ
ડૉ. મવનોદકુ િાર
પાાંડેય

વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન
વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન

ડૉ. પુમનતાબહેન હણે

વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : ગ્રાંથાલય અને
િાટહતી મવજ્ઞાન
વ્યવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાર્ાખા : વસમત મર્ક્ષણ

ડૉ. પ્રયતકર

ડૉ. પુમનતાબહેન હણે

કાનટડયા
ડૉ. સાંધ્યાબહેન ઠાકર

ર્ારીટરક મર્ક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાર્ાખા :
ર્ારીટરક મર્ક્ષણ

ડૉ. અરમવિંદભાઈ

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોલગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : કમ્પ્્ ૂિર
મવજ્ઞાન
વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોલગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા : કમ્પ્્ ૂિર
મવજ્ઞાન

ડૉ. અજયભાઈ
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રાિી

પરીખ
ડૉ. અજયભાઈ
પરીખ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

ગુજરાતી દૈ મનક
સિાચારપત્રોિાાં િટહલાઓની
સાિાજજક સિસ્યાઓનુ ાં મનરૂપણ
: િાનવ તસ્કરી (હ્યુિન
રાટફટકિંગ)ના મવર્ેષ સાંદભશિાાં
દલક્ષણ ગુજરાતના ગુજરાતી
પત્રકારત્વના બદલાતા પ્રવાહો
(વૈમશ્વકરણના સાંદભે)
કૃમષ પત્રકારત્વ : એક
અધ્યયન (પસાંદ કરે લાાં
ગુજરાતી દૈ મનકો તથા
સાિમયકોના મવર્ેષ સાંદભે
ગુજરાતના આટદવાસી
મવસ્તારોના ગ્રાંથાલયો : એક
અભ્યાસ
ટકર્ોરી ર્સ્ક્ત યોજનાની
અસરકારકતા અંગેનો અભ્યાસ
ચક્રીય તાલીિ દ્વારા
તાલીિાથીઓની ર્ારીટરક
યોગ્યતાનાાં પાસાાંઓ પર થતી
અસરોનો અભ્યાસ
A Hybrid Approach for
Network Based Intrusion
Detection System with Alert
Generation
Predicting Rural Electric
Power Requirments using data
Mining and Analytics

શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પરુ સ્કાર યોજના
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સ્નાતકો દ્વારા થયેલાાં ગ્રાિસેવાનાાં કાયોને લબરદાવી, સ્નાતકોને પ્રોત્સાટહત કરવાના
આર્યથી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૯૮થી ‘શ્રી િહાદે વ દે સાઈ સ્નાતક ગ્રાિસેવા પુરસ્કાર’ યોજનાનો પ્રારાં ભ,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના જ એક સ્નાતક અને સ્વાતાંત્ર્યસેનાની એવા શ્રી મવષ્ણુભાઈ અિીનની આમથિક સહાયથી
કરવાિાાં આવ્યો છે . ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનાાં મવલભન્ન િહામવદ્યાલયોના પદવીધારીઓને આવરી લેવાના ઉદ્દે ર્થી
વષશ ૨૦૦૨થી આ પુરસ્કારનુ ાં ક્ષેત્ર વ્યાપક બનાવવાિાાં આવ્્ુ ાં છે . જેથી વષશ ૨૦૦૨થી આ પુરસ્કાર ‘શ્રી િહાદે વ
દે સાઈ સિાજસેવા પુરસ્કાર’ તરીકે ઓળખાય છે . સિાજસેવાનુ ાં ઉલ્ડ્લેખનીય કાયશ કરનાર, િહામવદ્યાલયના
મનવડેલા એક પદવીધારીને દર વષે આ પુરસ્કાર આપવાિાાં આવે છે . પુરસ્કાર પેિે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, સ્મ ૃમતલચહ્ન તથા
સન્િાનપત્ર અપશણ કરવાિાાં આવે છે .
શ્રી િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા પુરસ્કાર : ૨૦૧૯ અંતગશત આવેલી મવલભન્ન ભલાિણોિાાંથી પુરસ્કાર
પસાંદગી સમિમતએ શ્રી તરલાબહેન બાબુભાઈ ર્ાહનુ ાં નાિ પસાંદ ક્ુ.ું શ્રી તરલાબહેન બાબુભાઈ ર્ાહના કાિનો
ૂ ો પટરચય આ પ્રિાણે છે :
ટાંક
શ્રી તરલાબહેન બાબુભાઈ ર્ાહનો જન્િ તા. ૧૮-૦૧-૧૯૩૬ના રોજ ભુજ (જજ. કચ્છ)િાાં થયો હતો.
શ્રી તરલાબહેન ર્ાહને સેવાના સાંસ્કારો કચ્છના અગ્રણી કેળવણીકાર, લોકસેવક અને ગાાંધીરાં ગે રાં ગાયેલા
સિાજસુધારક એવા તેિના મપતા શ્રી પ્રભુલાલભાઈ ધોળટકયા પાસેથી િળ્યા હતા. તેઓએ ભુજની નજીક
તેિના મપતા દ્વારા સ્થામપત મર્ક્ષણસાંસ્થા ‘સદનવાડી’ િાાં પ્રાથમિક મર્ક્ષણ તથા રાજકોિના કડવીબાઈ
વીરાણી કન્યા મવદ્યાલયિાાં િાધ્યમિક મર્ક્ષણ લીર્ુ ાં હતુ.ાં વળી તેઓએ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠિાાંથી ૧૯૫૩િાાં
મવનીતની પરીક્ષા ઉિીણશ કરી અને ૧૯૫૬િાાં ‘સિાજમવદ્યા મવર્ારદ’ની પદવી િેળવી હતી.
સ્નાતક થયા બાદ, તેઓ વલ્ડ્લભપુર (તા. રાપર, જજ. કચ્છ) ખાતે શ્રી િગનભાઈ સોનીની સાંસ્થાિાાં
જોડાયા. ૧૯૫૭-૫૮િાાં તેઓએ િટહલા સિાજમર્ક્ષણ અમધકારી તરીકે ૧૪૦ ગાિોિાાં કાિગીરી કરી. ૧૯૬૦િાાં
શ્રી બાબુભાઈ ર્ાહ સાથે લગ્ન કયાશ બાદ, સુરત જજલ્ડ્લાના અંતટરયાળ આટદવાસી મવસ્તારિાાં ગ્રાિભારતી,
કલિકૂઈ િારફતે, તેઓએ મર્ક્ષણ અને સેવાનાાં અનેક કાયો આરાં ભ્યાાં. ૧૯૯૮િાાં આચાયશપદે થી મનવ ૃમિ બાદ
તેઓએ વેડછી પ્રદે ર્ સેવા સમિમત, વાલોડ િારફતે આટદવાસીઓ અને િટહલાઓના ઉત્થાનનુ ાં અનન્ય કાયશ
ક્ુ.ું
િહાત્િા ગાાંધીજી સ ૂલચત રચનાત્િક કાયશક્રિો દ્વારા તેિણે નઈ તાલીિ, આટદવાસી-કલ્ડ્યાણ, જાહેર
આરોગ્ય, વ્યસનમુસ્ક્ત, સ્વરોજગારી, પયાશવરણસુરક્ષા, સજીવ ખેતી, િટહલામવકાસ જેવાાં અનેક ક્ષેત્રે
પ્રર્ાંસનીય કાયો કયાશ છે .
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ુ ીના પર
ુ સ્કૃત સ્નાતકો આ પ્રમાણે છે :
અત્યાર સધ
ક્રમ

િર્ષ

નામ

૧.

૧૯૯૮

ુ ાઈ ગુલાબભાઈ નાયક
શ્રી ઘેલભ

૨.

૧૯૯૮

શ્રી રાિજીભાઈ પસવાભાઈ વોરા

૩.

૧૯૯૯

શ્રી જયાંતભાઈ જિાર્ાંકર રાવલ

૪.

૨૦૦૦

શ્રી બાબુભાઈ વજુભાઈ ર્ાહ

૫.

૨૦૦૦

શ્રી કસ્ત ૂરભાઈ બેચરભાઈ પિેલ

૬.

૨૦૦૧

શ્રી જીવરાજભાઈ ભીખાભાઈ પિેલ

૭.

૨૦૦૧

શ્રી િલ્ડ્લાભાઈ રોઝ

૮.

૨૦૦૨

શ્રી કીકુભાઈ ગુલાબભાઈ નાયક

૯.

૨૦૦૩

શ્રી અરમવિંદભાઈ છોટુભાઈ દે સાઈ

૧૦.

૨૦૦૪

શ્રી જેસાંગભાઈ ફલજીભાઈ ડાભી

૧૧.

૨૦૦૫

શ્રી સુિમતબહેન ગોમવિંદભાઈ રાવલ

૧૨.

૨૦૦૬

શ્રી ગણપતભાઈ કાળીદાસભાઈ ગાિીત

૧૩.

૨૦૦૭

શ્રી આયર્ાબહેન રાજાભાઈ પિેલ

૧૪.

૨૦૦૮

શ્રી િાર્ુભાઈ ઘુટરયાભાઈ ચૌધરી

૧૫.

૨૦૦૯

૧૬.

૨૦૧૦

શ્રી વાલાભાઈ હીરાભાઈ પિેલ
-

૧૭.

૨૦૧૧

શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ પુજી
ાં રાિ પ્રજાપમત

૧૮.

૨૦૧૨

૧૯.

૨૦૧૩

શ્રી ભરતકુિાર કચરાભાઈ પિેલ
-

૨૦.

૨૦૧૪

શ્રી િાનમસિંહભાઈ હટરમસિંહભાઈ િાાંગરોળા

૨૧.

૨૦૧૫

શ્રી મનરાં જનાબહેન મુકુલભાઈ કલાથી

૨૨.

૨૦૧૬

શ્રી જલદીપભાઈ કનૈયાલાલ ઠાકર

૨૩.

૨૦૧૭

શ્રી નીલિભાઈ ધીરુભાઈ પિેલ

૨૪.

૨૦૧૮

શ્રી રતનબહેન રામતડયા

૨૫.

૨૦૧૯

શ્રી તરલાબહેન બાબુભાઈ ર્ાહ
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મહેકમ (િહીિટ) નિભાગ
િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ

ક્રમ

નામ

નિભાગ

નાણાકીય બઢતી/બઢતી આપેલ હોદ્દો

CAS આપેલ
તારીખ

૧

૨

૩

૩

૫

ડૉ. પ્રવીણકુિાર
૧.
ર્િાશ

વટરષ્ઠ વૈજ્ઞામનક અને વડા

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

૦૮-૦૮-૨૦૧૫

37400-67000 RGP 9000 થી
37400-67000 RGP 10000
વટરષ્ઠ વૈજ્ઞામનક અને વડા

૨. ડૉ. મવષ્ણુકુિાર ગગશ

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધજા
ે

37400-67000 RGP 9000 થી
37400-67000 RGP 10000

ડૉ. મવનોદકુિાર
૩.
લાલજીભાઈ દે સાઈ

કમ્પ્્ ૂિર મવજ્ઞાન મવભાગ,
વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોલગકી
મવજ્ઞાન મવદ્યાર્ાખા

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
Academic Level 10 (57700-182400)
To
Academic Level 11 (68900-205500)

ક્રમ

૦૬-૦૩-૨૦૧૬

૧૭-૦૬-૨૦૧૮

િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન MACPs/ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ

નામ

૧ શ્રી આલાપ મવ. બ્રહ્મભટ્ટ

નિભાગ

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર
ધોરણમાું આપેલ પગારધોરણ

દૃશ્યશ્રાવ્ય મવભાગ, િહાદે વ
દે સાઈ સિાજસેવા સાંકુલ,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
ગૃહમવજ્ઞાન મવભાગ, મવજ્ઞાન
અને પ્રયોજજત મવજ્ઞાન
મવદ્યાર્ાખા, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
સાદરા

(2nd FUG)
Pay Level 7 (44900-142400)
9300-34800 GP 4600)

ACP/MACP/ઉચ્ચતર
પગાર ધોરણ આપેલ
તારીખ
૦૨-૧૧-૨૦૧૮

(3rd FUG)
Pay Level 8 (47600-151400)
(9300-34800 GP 4800)

૦૫-૧૧-૨૦૧૮

૩ શ્રી રસ્શ્િકાબહેન સોલાંકી

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

(3rd FUG)
Pay Level 7 (44900-142400)
(9300-34800 GP 4600)

૦૫-૧૧-૨૦૧૮

૪ ડૉ. કૌર્લ એ. પ્રજાપમત

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

15600-39100 + GP 6600
(T 7-8)

૧૪-૦૪-૨૦૧૮

૫ શ્રી મુકેર્કુિાર ચૌધરી

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

15600-39100 + GP 6600
(T 7-8)

૨૯-૦૪-૨૦૧૬

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

15600-39100 + GP 5400
(T 6)

૦૧-૦૧-૨૦૧૭

૭ શ્રી મવનય ગોર

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધેજા

15600-39100 + GP 7600
(T 9)

૨૩-૦૧-૨૦૧૮

૮ શ્રી લલલતકુિાર િી. કપ ૂર

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેિી

15600-39100 + GP 7600
(T 9)

૧૬-૧૨-૨૦૧૮

શ્રી મિતેર્કુિાર એિ.
ગજ્નજર

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેિી

15600-39100 + GP 6600
(T 8)

૧૭-૦૯-૨૦૧૮

૨ શ્રી નીતાબહેન પિેલ

૬

૯

શ્રી ર્ોભનાબહેન
એચ.પિેલ
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૧૦ શ્રી બાલુકુિાર એિ. પિેલ

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેિી

15600-39100 + GP 5400
(T 6)

૦૨-૧૨-૨૦૧૭

૧૧ શ્રી પરે ર્કુિાર આર.પિેલ

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેિી

15600-39100 + GP 5400
(T 6)

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

૧૨ શ્રી રિેર્ભાઈ ડી. રોટહત

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેિી

5200-20200 + GP 2800
(T 3)

૧૬-૦૬-૨૦૧૮

િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન નનવ ૃત/સ્િૈધ્ચ્છક નનવ ૃત્ત/િરજમુક્ત થયેલ સેિકોનાું નામ

ક્રમ

નામ

૧

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી

૨

ડૉ. કોટકલાબહેન પારે ખ

૩

શ્રી િાયાદે વી વડનેરકર

૪

૫

૬

૭
૮
૯

ડૉ. સાંધ્યાબહેન બાલુભાઈ ઠાકર
શ્રી અભુભાઈ િહાદે વભાઈ
રબારી
શ્રી દીગ્પ્તબહેન િનહરભાઈ
વૈદ્ય
શ્રી ઇન્રવદન ઉપેન્રપ્રસાદ

નિભાગ

હોદ્દો

મુખ્ય કાયાશલય, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

નનવ ૃત્ત/સ્િૈધ્ચ્છક
નનવ ૃત્ત/રાજીનામાની
તારીખ

કુલસલચવ

૩૦-૦૪-૨૦૧૯

પ્રાધ્યાપક

૩૦-૦૪-૨૦૧૯

મવનય િાંટદર, વલ્ડ્લભ મવદ્યાલય,
બોચાસણ

િદદનીર્ મર્ક્ષક

૩૧-૦૫-૨૦૧૯

આજીવન મર્ક્ષણ મવભાગ, વ્યવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાર્ાખા, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

પ્રાધ્યાપક

૩૧-૦૮-૨૦૧૯

મર્ક્ષણ મવભાગ, મર્ક્ષણ મવદ્યાર્ાખા,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

જાળવણી મવભાગ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

મસમનયર િેસ્ક્નકલ

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,
અિદાવાદ

સેિી પ્રોફેર્નલ

આમસસ્િન્િ

આમસસ્િન્િ

૩૧-૦૮-૨૦૧૯

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત કુિાર મવનય િાંટદર, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િદદનીર્ મર્ક્ષક

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

શ્રી દીપકભાઈ ડી. પાંડયા

કૃમષમવજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધજા
ે

સ્િેનોગ્રાફર

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

શ્રી ભ ૂપતમસિંહ ડાહ્ાભાઈ

મવનય િાંટદર, વલ્ડ્લભ મવદ્યાલય,
બોચાસણ

પિાવાળા

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

મવભાગીય અમધકારી

૩૧-૦૧-૨૦૧૯

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક

૩૧-૦૧-૨૦૧૯

પુરોટહત

પરિાર

૧૦ શ્રી હષશદભાઈ મર્. મત્રપાઠી

૧૧ ડૉ. જયશ્રીબહેન ર્ાહ

પગાર મવભાગ, ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
સિાજિાનવર્ાસ્ત્ર અને સિાજર્ાસ્ત્ર
મવભાગ, સાિાજજક મવજ્ઞાન મવદ્યાર્ાખા,
િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સાંકુલ,
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
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િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની ભરતી પ્રદક્રયાની નિગત
ક્રમ

જાહેરાત
ક્રમાુંક

જગ્યાનુું નામ

નનમણકૂ પામેલ સેિકનુું નામ

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

જુ મનયર રીસચશ ફેલો

સ ૃન્ષ્િબહેન પ્રહલાદભાઈ પિે લ

-

લેબ અિે ન્ડન્િ

કોઈ ઉિેદવાર પસાંદગી પાિેલ
નથી

બાયોગેસ સાંર્ોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન
મવભાગ, સાદરા

મસમનયર રીસચશ ફેલો

હરમસદ્વદ્ ભીખુભાઈ લીંબાણી

કાયશક્રિ અમધકારી

શ્રી રીનલકુ િાર રતુભાઈ આહીર

1

01-2019-20

2

02-2019-20

કૃમષમવજ્ઞાન કે ન્ર,
અંભેિી

અંટકતાબહેન અરમવિંદભાઈ
ચૌધરી

3

4

03-2019-20

04-2019-20

ટફલ્ડ્ડ કો-ઓટડિનેિર

-

જન મર્ક્ષણ સાંસ્થાન,
અંભેિી

-

શ્રી જયેર્કુ િાર ચાંપકલાલ
િાહલા

સેવા કરાર રદ
કરે લ છે .

ભામવકાબેન ધીરુભાઈ પિે લ

પ્રમતક્ષા ક્રિ-૧,
હાજર થયેલ છે .

રાઇવર-કિ-સ્િોરકીપર

શ્રી સચીનકુ િાર ટદનેર્ભાઈ
પિે લ

-

લેબ અિે ન્ડન્િ

શ્રી રીંકલ મવષ્ણુભાઈ પિે લ

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(MSW in Psychiatry)
– લબનઅનાિત

06-2019-20
5

ન ૂતનબહેન કીકુ ભાઈ પિે લ

-

-

ટહસાબનીર્-વ-કમ્પ્્ ૂિર શ્રી મુકેર્ભાઈ વેસ્તાભાઈ પિે લ

શ્રી મિલખલકુ િાર ભાન્જુ ભાઈ
જાદવ

-

05-2019-20
િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(કેમિસ્રી) – લબન
અનાિત
િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(ગહૃ મવજ્ઞાન – ફૂડ

ડૉ. ઈર્ાની પરાં તપભાઈ પિે લ
ડૉ. મવમપનભાઈ ચાંદુભાઈ
િકવાણા

બાયોગેસ સાંર્ોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન
મવભાગ, સાદરા
સિાજકાયશ મવભાગ,
િહાદે વ દે સાઈ
સિાજસેવા સાંકુલ,
અિદાવાદ

-

કોઈ ઉિેદવાર પસાંદગી પાિેલ
નથી.

ગ્રાિ અથશર્ાસ્ત્ર મવભાગ,
િહાદે વ દે સાઈ
સિાજસેવા સાંકુલ,
અિદાવાદ

-

ડૉ. દીપેન મપ્ ૂષકુ િાર ર્ાહ

બાયોગૅસ સાંર્ોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન
મવભાગ, સાદરા

-

ગહૃ મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાદરા

-

ડૉ. પીનલ કામતિક દવે
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િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની ભરતી પ્રદક્રયાની નિગત
ક્રમ

જાહેરાત
ક્રમાુંક

જગ્યાનુું નામ

નનમણકૂ પામેલ સેિકનુું નામ

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

િે ક્નોલોજી) –
લબનઅનાિત

ડૉ. નેહલ
ુ કુ િાર િહેર્ભાઈ
શ્રીગોડ

પ્રમતક્ષા ક્રિ-૧,
હાજર થયેલ છે .

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(અંગ્રેજી) – ઓબીસી

ડૉ. ટકરણકુ િાર ગોપાલભાઈ
રોટહત

-

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(અંગ્રેજી) – અનુસ ૂલચત
જામત

અબ્દુ લ જલલલ કલામથિંગલ
વેલ્ડ્લાંગારા

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(ર્ારીટરક મર્ક્ષણ) –
ઓબીસી

કોઈ ઉિેદવાર પસાંદગી પાિેલ
નથી.

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(સુક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન)
– લબનઅનાિત

ડૉ. ઊજાશ મવનોદરાય પાંડયા

િદદનીર્ પ્રાધ્યાપક
(સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન)
– ઓબીસી

કોઈ ઉિેદવાર પસાંદગી પાિેલ
નથી.

મવષયમનષ્ણાત
(એગ્રોિેિરોલોજી) –
DAMU પ્રોજેક્િ

પ ૂજા ભીિાભાઈ રામતયા

એગ્રોિેિ ઓબ્ઝવશર –
DAMU પ્રોજેક્િ

અટદતી હષશદમસિંહ સોલાંકી

મનયાિક

શ્રી પ્રદીપકુ િાર િર્ુકર સોનાર

િદદનીર્ મર્ક્ષક
(ગુજરાતી)

શ્રી મવણાબહેન બાલકૃષ્ણ પિે લ

િદદનીર્ મર્ક્ષક
(ગલણત-મવજ્ઞાન)

શ્રી સાંગીતાબહેન ગોરધનભાઈ
ઠાકોર

6

7

8

9

06-2019-20

07-2019-20

08-2019-20

09-2019-20
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િહાદે વ દે સાઈ
ગ્રાિસેવા સાંકુલ, રાાંધેજા

-

ર્ારીટરક મર્ક્ષણ રિત
મવજ્ઞાન મવભાગ, સાદરા

બાયોગૅસ સાંર્ોધન અને
સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન
મવભાગ, સાદરા

કૃમષમવજ્ઞાન કે ન્ર,
અંભેિી
જનમર્ક્ષણ સાંસ્થાન,
અંભેિી
શ્રી મર્. ગો. પિે લ કન્યા
મવદ્યાલય, વલ્ડ્લભ
મવદ્યાલય, ભાલેલ

-

-

-

-

ઇજનેરી નિભાગ
િર્ષ ૨૦૧૭ - ૧૮ દરમ્યાન કરે લ બાુંધકામનાું કામની યાદી

ક્રમ
૧

૨

૩

૪

કામનુું નામ

ખચષ ખાતુું

Renovation of Gymnasium
hall at Ahmedabad Campus
for Gujarat Vidyapith
Proposed Construction of
Extension of Girls Hostel
Block for M.D.P.E. at rural
campus Sadra
Proposed Construction of
women
Hostel for
Microbiology Department
at rural campus Sadra

ગ ૂ. મવ.

૪૯,૬૩,૦૦૦.૦૦

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

૩૫,૪૬,૦૭૮.૦૦

૧૧/૪/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૨૫/૧૨/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૧૧/૪/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૧૫/૮/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૧૧/૪/૨૦૧૭

કાિ ચાલુ છે .

િાંડળ
ગ ૂ. મવ.

૧,૦૫,૦૦,૦૦૦.૦૦

૯૦,૭૫,૨૯૯.૮૮

િાંડળ
ગ ૂ. મવ.

૩,૭૪,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

૨,૨૪,૦૦૦.૦૦

૧,૮૮,૨૨૩.૦૦

નોંધ

િાંડળ

મવદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનો િાિે

ગ ૂ. મવ.

િોઇલેિ

બ્લોક

બાાંધકાિ

િાંડળ

ગ ૂજરાત

કુ િાર

મવનય

ર્ાળા,

ગ ૂજરાત

શ્રી

અંદાજજત ખચષ

૫/૫/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૧૫/૭/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૧/૬/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૩૦/૧૨/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૧૫/૭/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૩૦/૧૨/૨૦૧૭

થયેલ છે .

િાંટદર

મવદ્યાપીઠ,

અિદાવાદ
૫

૬

૭

૮

૯

Proposed Construction of
Boy's Hostel Building at
Randheja Campus for
Gujarat Vidyapith
Proposed Furniture work
for Staff Quarters at
Randheja Campus for
Gujarat Vidyapith
Electrical
works
for
proposed Extension to
Morarji
Desai
Health
Centre at Gujarat Vidyapith
Campus
Electrical Works for Girls
Hostel at Gujarat Vidyapith
Ahmedabad Campus
Electrification Work of GF
& FF at Kumar Vinay
Mandir , Gujarat Vidyapith
Ahmedabad Campus

ગ ૂ. મવ.

૧,૩૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

૧,૧3,૬૭,૯૫૨.૦૦

િાંડળ

ગ ૂ. મવ.

૪૯,૩૫,૦૦૦.૦૦

૨૧,૮૯,૮૮૪.૦૦

િાંડળ

ગ ૂ. મવ.

૯,૭૭,૦૦૦.૦૦

--

૪,૫૫,૦૦૦.૦૦

૩,૦૯,૩૦૮.૦૦

૩/૮/૨૦૧૭

કાિ ચાલુ છે .

િાંડળ

UHP
૧૨િી
મવકાસ

૨૦/૮/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૨૦/૯/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૨૭/૧૦/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૨૦/૧/૨૦૧૮

થયેલ છે .

યોજના
ગ ૂ.મવ.િાંડળ

૫,૮૫,૯૧૦.૦૦
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૪,૮૫,૧૫૦.૦૦

ક્રમ

કામનુું નામ

ખચષ ખાતુું

૧૦

SUPPLY, INSTALLATION &
COMMISSIONIG FOR AIR
CONDITIONING
WORK
FOR
MORARJI
DESAI
HEALTH CENTRE (UHP) AT
GUJARAT
VIDYAPITHAHMEDABAD

ગ ૂ. મવ.

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ,

ગ ૂ. મવ.

અિદાવાદનાાં િોરારજી દે સાઈ

િાંડળ

૧૧

આરોગ્યધાિ અને UHP

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

નોંધ

૧૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨,૯૩,૬૦૦.૦૦

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

કાિ પ ૂણશ

૧૦/૨/૨૦૧૭

થયેલ છે .

૫/૧૨/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણશ

િાંડળ

UHP

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

થયેલ છે .

UHP

સેન્િર િાિે લલફ્િ ઈન્સ્િોલેર્ન
૧૨

૧૩

૧૪

Colour Work in Repaired
Staff Quarter at rural
Campus Randheja
Construction of Canteen
Building
at
Randheja
Campus Gujarat Vidyapith
Proposed Construction of
Toilet Block and Compound
wall at Kochrab Ashram at
Ashram Road, Ahmedabad

ગ ૂ. મવ.

૪,૦૮,૦૦૦.૦૦

૩,૨૦,૪૭૦.૦૦ ૧/૧/૨૦૧૮

િાંડળ
ગ ૂ. મવ.

કાિ પ ૂણશ

૨૦/૩/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

૧૫/૩/૨૦૧૮

કાિ ચાલુ છે .

૨૭,૬૩,૦૦૦.૦૦

--

૨૮/૩/૨૦૧૮

કાિ ચાલુ છે .

િાંડળ

ગ ૂ. મવ.
િાંડળ
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ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ - CWMG Cell
ગાાંધીજીનાાં લખાણો એિલે શુ ાં ? એ એક અમ ૂલ્ડ્ય વારસો છે , અને અખ ૂિ ખજાનો છે , જેની એક મવર્ેષ
ભ ૂમિકા નીચે પ્રિાણે છે :
ગાાંધીજીનાાં લખાણો બહલ
ુ પ્રિાણિાાં છે . કદાચ િાનવસાંસ્કૃમતના ઇમતહાસિાાં આિલી બહલ
ુ તા બીજી
કોઈ વ્યસ્ક્ત સાંદભે નહીં હોય. પરાં ત ુ ખાસ વાત એ છે કે, ગાાંધીજીનુ ાં એક પણ લખાણ એ લેખનમવલાસ નથી.
ગાાંધીજીએ પોતાની ઓળખ ‘... દટરરનારાયણનો પોતે જ મનિાયેલો વાણોતર છાં, આડમતયો છાં.1 (. . . selfappointed agent of Daridranarayan . . .2)’ તરીકે આપી છે . તેિનુ ાં દરે ક કાયશ તે અથે સાંયોજાયેલ ુાં છે . તે શુદ્
સાધ્ય અથે પ્રયોજજત એ દરે ક કાયશ શુદ્-પટરશુદ્ હોવુ ાં જરૂરી છે . તે દરે ક કાયશની તાટકિક, વૈધામનક, સૈદ્ાાંમતક,
નૈમતક, કાન ૂની ભ ૂમિકા ર્બ્દોિાાં મ ૂકી વ્યસ્ક્તઓ અને લોકસમ ૂહોનુ ાં મર્ક્ષણ કરવુ ાં જરૂરી છે . તે યજ્ઞિાાં વ્યસ્ક્તએ
અને લોકસમ ૂહે પ ૂરી સિજ અને સ્વેચ્છાએ જોડાવાનુ ાં છે . તે અથે જાગૃમત િાિે ગાાંધીજીએ અમવરત લેખનયાત્રા
કરી છે . આથી તેિનુ ાં લેખનકાયશ એ લેખનમવલાસ ન હોતા કાયશની શુદ્વદ્ અથે સાંયોજાયેલ ુાં સાધન છે અને તેિ
કરતાાં ર્બ્દ અને કાયશન ુ ાં સાંપ ૂણશ સાિાંજ્યસ્ય સધાયેલ ુાં છે .
અિદાવાદ મિલિજૂરોની હડતાલ પ્રસાંગે િજૂરો અને િાલલકો સાથે ગાાંધીજી, શ્રીિતી અનસ ૂયાબહેન
સારાભાઈ, તથા અન્ય સાથીઓનો સતત સાંવાદ ચાલે છે . સત્યાગ્રહ આશ્રિ, સાબરિતી નદીના તિ પર
બાવળના વ ૃક્ષ નીચે િજૂરો સાથે ગાાંધીજીની બેઠકો યોજાય છે . હડતાલના મસદ્ાાંતો સરળ ભાષાિાાં િજૂરોને
સિજાવવા િાિે પમત્રકાઓ વહેંચાય છે . તે સાંદભે િજૂરોને લડતની તાલીિ આપવા િાિે અનેક ઉપાયો
યોજવાિાાં આવ્યા હતા. ... દરરોજ સુબોધ પમત્રકાઓ કાઢવાનો મનણશય પણ કરવાિાાં આવ્યો હતો. એનો હેત ુ એ
હતો કે : “આ મસદ્ાાંતો અને રહસ્ય તેિનાિાાં સદાને િાિે દૃઢીભ ૂત થઈ રહે, તેિને સાદુાં પણ ઉિિ પ્રકારનુ ાં
સાટહત્ય પ ૂરુાં પડે અને તેિનાાં િન અને બુદ્વદ્ની ઉન્નમત થઈ, તે ઉન્નમતનાાં સાધનો તેઓ પોતાનાાં બાળબચ્ચાાંને
વારસાિાાં આપે.”3
ગાાંધીવારસો એિલે શુ?ાં તેને હરહાંિેર્ જીવાંત રાખવા શુ ાં કરવુ ાં ? તથા તેિ કરવાિાાં ગાાંધીમવચારની
ર્ોભા થાય તે િાિે કેવાાં અને કેવી રીતે સાધનો પ્રયોજવાાં ? — વગેરેની મવર્દ અને તલસ્પર્ી મવચારણા
ગાાંધીજીના પ્રખર કિશસાથીઓએ ૧૯૪૮-૪૯િાાં કરી. તેિાાંથી ઊભરે લા મવચારોને ઘાિ આપવા તથા કાયાશસ્ન્વત
કરવા ગાાંધી સ્િારક મનમધ (કેન્રીય િાંડળ, નવી ટદલ્ડ્હી)ની ૧૯૪૯િાાં સ્થાપના કરી. તે ઉપક્રિે નક્કી થયેલાાં
કાયોિાાંન ુ ાં એક તે ગાાંધીજીનાાં લખાણોનુ ાં સાંપાદન. પાંટડત જવાહરલાલ નેહરુ આ િાંડળના એક સદસ્ય હતા.
તેિણે આ કાયશ િાિે એક સ્વાયિ તથા સુસજ્નજ વ્યવસ્થાની ગોઠવણી કરી અને ગાાંધીજીનાાં લખાણોને સાંપાટદત
કરવાનો પ્રકલ્ડ્પ યોજ્યો. આ પ્રકલ્ડ્પને સુમવધાઓ કરી આપવા િાિે ભારત સરકારના િાટહતી અને સ ૂચના
પ્રસારણ િાંત્રાલયના પ્રકાર્ન મવભાગને જરૂરી વહીવિી સ ૂચના આપી. તે અન્વયે ટદર્ાસ ૂચન આપવા િાિે
ગાાંધીજીનો અક્ષરદે હ, ખાંડ ૩૩, પા. ૯૬, ૧૦-૦૨-૧૯૨૭; નવજીવન, ૬-૩-૧૯૨૭

1
2

CWMG, XXXIII, p. 100, 10-02-1927; Young India, 10-3-1927

ગાાંધીજીનો અક્ષરદે હ, ખાંડ ૧૪, પા. ૧૮૪

3
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ગાાંધીજીનાાં પ્રખર સાથી-કિીઓનુ ાં સલાહકાર િાંડળ રચ્્ુ ાં તથા તે િોભી િાંડળને લખાણોની વસ્તુ-સાિગ્રી
(CONTENT) ની સિગ્ર જવાબદારી સોંપી. શ્રી િોરારજીભાઈ દે સાઈને તેન ુ ાં નેત ૃત્વ સોપ્્ુ.ાં સલાહકાર સમિમતના
બધા જ સભ્યો ગાાંધીજીના મવશ્વાસુ સાથીઓ હતા, તે ઉપરાાંત ગાાંધીજીની જુદી જુદી સાંસ્થાઓિાાં સાંચાલનકાયશિાાં
પણ પ્રવ ૃિ હતા. સલાહકાર સમિમતએ કાયશની સાંપાદકીય જવાબદારી કેિલાક ખાસ ચિાં ૂ ેલાાં મવદ્વાનોને સોંપી એવા મવદ્વાનો કે જેિને મવશ્વનુ ાં સાટહત્ય, મવશ્વનાાં ધિો, અને મવશ્વના ઇમતહાસનુ ાં ઊંડુાં અને બહોળુાં જ્ઞાન હતુ,ાં
સાથે સાથે ગાાંધી્ુગ તથા ગાાંધીમવચારની પ ૂરી, તાદૃર્ સિજણ હતી. તે સાંપાદક િાંડળીને પ્રોફેસર કે.
સ્વાિીનાથને લગભગ ત્રીસ વષશથી વધારે સિય સટક્રય નેત ૃત્વ પ ૂરુાં પાડ્ુ.ાં
ગાાંધીજીનાાં લખાણો મવશ્વભરિાાં ખ ૂણે ખ ૂણે પથરાયેલાાં પડેલાાં છે . તેિને મવશ્વભરિાાંથી એકમત્રત કરીને,
તે દરે કની પ્રિાલણતતા ચકાસીને, એક ચોક્કસ ક્રિિાાં ગોઠવીને, વગેરે જેવી અનેક મર્સ્તબદ્ પ્રટક્રયાઓ કરીને,
મવર્ેષ આદે ર્ાત્િક મનયિો પ્રિાણે સાંપાદન કરવાનો પ્રકલ્ડ્પ ૧૯૫૬િાાં ર્રૂ થયો. તેની અંગ્રેજી શ્રેણીનો છે લ્ડ્લો
એિલે કે ૧૦૦િો ગ્રાંથ ૧૯૯૪િાાં પ્રકામર્ત થયો. આ પ્રકલ્ડ્પ અને આ ૧૦૦ ગ્રાંથોની ગ્રાંથિાળા ‘ધ કલેક્િેડ વકશ સ
ઑફ િહાત્િા ગાાંધી’ (The Collected Works of Mahatma Gandhi-CWMG) નાાં નાિથી ઓળખાય છે . અંગ્રેજી

શ્રેણીને સિાાંતર અને તે જ િાળખા અને સ્વરૂપ સાથે ટહન્દી શ્રેણી પણ બની, જે ‘સાંપ ૂણશ ગાાંધી વાાંગ્િય’ (सम्पण
ू भ
गांधी िाड़्मय) ના નાિથી ઓળખાય છે .
આ બાંને ગ્રાંથશ્રેણીઓના જીવનકાળિાાં એવો સિય આવ્યો, કે જયારે તેિની ઇલેક્રોમનક િાસ્િર
પ્રમતકૃમત કાયિના ઉપયોગ િાિે બનાવવાની જરૂર પડી. તે કાયશ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ િાંડળનાાં સૌજન્યથી
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના આંગણે થઈ રહ્યુાં છે . આ કાયશ દીનાબહેન પિેલનાાં નૈમતક જવાબદારી તથા સટક્રય
િાગશદર્શન નીચે થઈ રહ્યુાં છે . અંગ્રેજી શ્રેણીની ઈ-િાસ્િર પ્રમતકૃમત બની ગઈ છે . તેના પરથી બનેલી DVD નુ ાં
લોકાપશણ ભારત સરકારે ૨૦૧૫િાાં ગાાંધી ર્ાાંમત પ્રમતષ્ઠાન, નવી ટદલ્ડ્હી ખાતે ક્ુું છે . તે ડેિા પરથી આખા
ુ નુ ાં પુનમુર
સાંપિ
શ ણ પણ થ્ુ ાં છે , જેનુ ાં પુન:લોકાપશણ સાબરિતી આશ્રિ, અિદાવાદ ખાતે ૨૦૧૭િાાં ક્ુું છે . આ
પુનમુટશ રત આવ ૃમિ, જે ૧૯૫૬થી ૧૯૯૪િાાં બનેલી અસલ આવ ૃમિની પ્રમતકૃમત છે , તેને લોકસભાના
પુસ્તકાલયિાાં ગૌરવપ ૂવશક સ્થાન આપવાિાાં આવ્્ુ ાં છે . તેની નકલો ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ તથા નવજીવન રસ્િને
પણ આદરપ ૂવશક ભેિ આપવાિાાં આવી છે . આ ડેિા પરથી ડીવીડી, પેન-રાઇવ (DVD, Pen-Drive) પણ બન્યાાં
છે , જે દે ર્-મવદે ર્િાાં પણ પહોંચ્યાાં છે . તે જ ડેિા સાબરિતી આશ્રિ ખાતે ચાલતા ‘ગાાંધી હેરીિેજ પોિશ લ’ પર
પણ મ ૂકવાિાાં આવ્યો છે . આ ડેિાને પ્રા. કે. સ્વાિીનાથનનાાં અદ્વદ્વતીય પ્રદાનની કદર તરીકે ‘CWMG-KS-19561994’ નાિ આપવાિાાં આવ્્ુ ાં છે .
આ કાયશ સાંપન્ન કરવા િાિે ગ ૂ.મવ.નાાં આંગણે એક ખાસ મવભાગ — CWMG Cell ઊભો કરવાિાાં આવ્યો
છે . આ કાયશ મનષ્પન્ન કરતી વખતે મવમવધ તકનીકી પ્રટક્રયાઓને સાંયોજજત કરીને એક મવર્ેષ સોફ્િવેર-િાળખુાં
તૈયાર કરવાિાાં આવ્્ુ ાં છે . અને સેવક-સેમવકાઓને ઘમનષ્ઠ તાલીિ આપીને, ચોકસાઈપ ૂણશ મનદર્શન નીચે, બારીક
ચકાસણી કરીને પ ૂરી પ્રટક્રયા યોજવાિાાં આવી છે . મ ૂળ પ્રકલ્ડ્પ ૧૯૫૬િાાં ર્રૂ થયો ત્યારે ગાાંધીજીનાાં લખાણોના
સાંપાદનની પ્રટક્રયાિાાં અમનવાયશ રીતે પાળવાના થતા મનયિોિાાંથી કેિલાક મનયિો ર્રતોરૂપે આલેખાયેલા છે .
તે ર્રતો આલેખતો દસ્તાવેજ ૧૯૫૬િાાં નવજીવન રસ્િ અને ભારત સરકાર વચ્ચે થયેલો સહિતી કરાર છે .
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આ કરારને કાન ૂની સ્વરૂપ આપેલ ુાં છે . તેિાાં આલેખાયેલા મનયિો સાંપાદનની પ્રટક્રયા તથા દરે ક ગ્રાંથ અને
ગ્રાંથિાળા બન્યા પછી કોઈ પણ સ્વરૂપના પુનઃપ્રકાર્નને પણ પાક્કા લાગુ પડે છે . ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ ખાતે
કાિ કરતા CWMG-Cell મવભાગિાાં મ ૂળ ગ્રાંથિાળાઓની ઈ-િાસ્િર કોપી બનાવતી વખતે ૧૯૫૬ના સહિતી
કરારની ર્રતોનો અિલ કરવાની પ ૂરતી કાળજી લેવાઈ રહી છે .
આ કાયશ ભારત સરકારનાાં નાિે (રાષ્રપમત વતી) અને નવજીવન રસ્િની સહિતીથી થઈ રહ્યુાં છે .
અંગ્રેજી અને ટહન્દી બન્ને પ્રકલ્ડ્પો િાિે ભારત સરકારે જરૂરી અનુદાન જુદુાં જુદુાં િાંજૂર ક્ુું છે . અંગ્રેજીના કાયશિાાં
ખાસ કરીને ગાાંધીપ્રેિી દાતા પાસેથી ઘણુ ાં િોટુાં અનુદાન િળ્્ુ ાં છે . તે ઉપરાાંત કેિલાાંક મિત્રોએ કાયશિાાં શ્રિસેવા
તથા મન:શુલ્ડ્ક િાગશદર્શન પણ પ ૂરાાં પાડયાાં છે .
અંગ્રેજી ગ્રાંથિાળાની ઈ-પ્રમતકૃમત બન્યા પછી તેને સિાાંતર ટહન્દી આવ ૃમિની તેવી જ ઈ-પ્રમતકૃમત
બનાવવાનો બીજો પ્રકલ્ડ્પ ર્રૂ થયો છે . જેના િાિે પણ ભારત સરકારે નવેસરથી જરૂરી અનુદાનની િાંજૂરી
આપી છે .
અંગ્રેજી પ્રટક્રયાના અનુભવો ઉપરથી સજ્નજ થઈને ટહન્દી ગ્રાંથિાળા િાિે પણ મવર્ેષ સોફ્િવેર-િાળખુાં
તૈયાર કરવાિાાં આવ્્ુ ાં છે . તેને તૈયાર કરવાની પ્રટક્રયા ૨૦૧૯-૨૦નાાં વષશ દરમ્યાન ચાલુ રહી છે અને તેના
ઊપયોગ િાિે સેવક-સેમવકાઓને અત્યાંત ઘમનષ્ઠ તાલીિ અપાઈ છે . આપણા આ કાયશિાાં સટક્રય રીતે જોડાયેલા
ગાાંધી ટરસચશ ફાઉન્ડેર્ન, જલગાાંવ (GRF-JGN) િાાં તેની કાયશપ્રટક્રયા ર્રૂ થઈ ગઈ છે . તેના િાિે GRF-JGNની
વારાં વાર રૂબરૂ મુલાકાત લીધી છે અને તેિની સાથે અરસપરસ યોગ્ય પ્રટક્રયાઓનો ક્રિ નક્કી કરીને જરૂરી
તાલીિ આપી છે . ભારત સરકારના સ ૂચના અને પ્રસારણ િાંત્રાલયના પ્રકાર્ન મવભાગ સાથે પણ જરૂરી બેઠકો
કરી છે .
અભારદશષન: અંતિાાં, આ કાયશ િાિે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ િાંડળના સૌ સભ્યોનો આદરપ ૂવશક મવર્ેષ
આભાર િાનવો જરૂરી છે . ખાસ કરીને, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂવશ કુલપમત િાનનીય શ્રી નારાયણ દે સાઈ,
તથા વતશિાન કુલપમત શ્રીિતી ઇલાબહેન ભટ્ટ; ભ ૂતપ ૂવશ કુલનાયક શ્રી સુદર્શનભાઈ આયાંગાર તથા વતશિાન
કુલનાયક શ્રી અનામિકભાઈ ર્ાહ; ભ ૂતપ ૂવશ કુલસલચવ શ્રી રાજેન્રભાઈ ખીિાણી તથા વતશિાન કુલસલચવ
શ્રી ભરતભાઈ જોર્ી; ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના બધા જ મવભાગના અધ્યાપકો તથા સેવક ભાઈ-બહેનો; CWMG
Cell - ગ ૂ.મવ. િાાં સેવા આપી ચ ૂકેલા તથા સેવા આપી રહેલા સવશ ભાઈ-બહેનો, સૌને સાભાર વાંદન.
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ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ સુંચાણલત યનુ નિસષલ હીલીંગ પ્રોગ્રામ સેન્દ્ટર, અમદાિાદ
ડૉ.રિેર્

કાપટડયા

દ્વારા

ગ ૂજરાત

મવદ્યાપીઠિાાં ્ુમનવસશલ

હીલીંગ

પ્રોગ્રાિની

ર્રૂઆત

તા ૨૧-૦૪-૨૦૧૮થી કરવાિાાં આવી. ્ુ.એચ.પી. સેન્િરનો મુખ્ય ઉદ્દે ર્ લોકોિાાં હ્વદય રોગ અંગે જાગૃતતા
ફેલાવવાનો છે , ્ુમનવસશલ હીલીંગ પ્રોગ્રાિ િાનમસક તણાવ દૂ ર કરવાિાાં ખ ૂબ જ કારગત સાલબત થયો છે .
હાલ ્ુમનવસશલ હીલલિંગ પ્રોગ્રાિ સેન્િરિાાં સોિવાર થી ર્મનવાર સવારે ૦૬-૦૦ થી ૦૬-૪૫, ૦૭-૦૦થી ૦૭૪૫ એિ બે બેચ ચાલે છે , જેિાાં ૨૦થી ૩૦ લોકો તથા સોિવાર, ગુરુવાર અને ર્મનવાર સાાંજે ૦૫-૧૫થી ૦૬૦૦ વાગ્યે ૨૦થી ૩૫ લોકો અને ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના મવદ્યાથીઓ તેિજ બહારથી આવતા મવદ્યાથીઓ એિ
ફુલ િળીને ૭૦ જેિલા લોકો ભાગ લઇ રહ્ા છે .
સ્િતુંત્રસેનાની શ્રી નુંદલાલભાઈ ટી. શાહનો સન્દ્માન કાયષક્રમ તા. ૨૧-૦૪-૨૦૧૯
સ્વતાંત્રસેનાની શ્રી નાંદલાલભાઈ િી. ર્ાહનો જન્િ ૧૯૨૬, લીંબડીિાાં થયેલો. ટકર્ોરાવસ્થાથી જ
િાત ૃભ ૂમિને ગુલાિીની સાાંકળોથી મુક્ત કરવાનો સાદ સાંભળાયો અને અભ્યાસ છોડી દે ર્ની સેવા િાિે નીકળી
પડયા. ૨ ઓક્િોબર, ગાાંધી જયાંતીના ટદને ડૉ. રિેર્ભાઈ કાપટડયા દ્વારા પ્રેટરત ‘્ુમનવસશલ ટહલલિંગ કાયશક્રિ’િાાં
જોડાયા અને હાલ પણ તેઓ પ્રવ ૃિ છે . આદરણીય નાંદલાલભાઈની પ્રેરણાથી અનેક લોકો ‘્ુમનવસશલ ટહલલિંગ
કાયશક્રિ’િાાં જોડાયા. શ્રી નાંદલાલભાઈ િી. ર્ાહનુ ાં સ્વ. ડૉ. કોટકલાબહેન કાપટડયાની પુણ્યમતમથએ તેિના
પુણ્યસ્િરણિાાં હ્વદયપ ૂવશકનુ ાં અલભવાદન કરવાિાાં આવ્્ુ.ાં
ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ શતાધદી, અને યનુ નિસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રામના સ્થાપના દદિસની ઉજિણી
તા. ૦૨-૧૦-૨૦૧૯
્ુમનવસશલ હીલલિંગ પ્રોગ્રાિની સ્થાપને તારીખ ૨ ઓક્િોબર ૨૦૧૯ના રોજ ૨૮ વષશ પ ૂણશ થયા તેના
ભાગરૂપે લોકોિાાં જાગૃતતા ફેલાય તેના િાિે એક કાયશક્રિનુ ાં આયોજન કરે લ. જેિાાં મુખ્ય િહેિાન
ડૉ. રિેર્ કાપટડયા, શ્રી પદ્માબહેન જયકૃષ્ણ, ડૉ. ધવલભાઈ દોર્ી અને ગુજરાતના જાણીતા ગુજરાતી કમવ
શ્રી િાધવ રાિાનુજ ઉપસ્સ્થત રહ્ા તથા િાનનીય શ્રી ડૉ. અનામિકભાઈ ર્ાહ, ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણીની
મવર્ેષ ઉપસ્સ્થમત રહી હતી. UHP્ુ. એચ.પી. સેન્િરના કાયશકરો, હ્વદયરોગના દદીઓ અને ગ ૂજરાત
મવદ્યાપીઠના સેવકો પણ કાયશક્રિિાાં ઉપસ્સ્થત રહ્ા હતા. જેઓએ ડૉ. રિેર્ભાઈ સાથે હ્વદયરોગોને લગતા
પ્રશ્નોની ચચાશ કરી હતી.
ગત વષે ખાસ વ્યસ્ક્તઓએ કેન્રની મુલાકાત લીધી જે નીચે પ્રિાણે છે .
૧.

ડૉ. સિીરભાઈ કાપટડયા. (U.S.A)

૨.

ડૉ. ઉદયભાઈ એન. ર્ાહ (U.S.A)

૩.

અમશ્વનભાઈ બારોિ અને ઈંગ્લેંડથી ટરસચશ િાિે આવેલ તેિના મવદ્યાથીઓ
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સમતા અને નિકાસ સુંસ્થાન
સિતા અને મવકાસ સાંસ્થાનની સ્થાપના સન ૧૯૯૦િા જાણીતા અથશર્ાસ્ત્રી ડૉ. સુરેન્રભાઈ પિેલના
િાગશદર્શન હેઠળ કરવાિાાં આવી હતી. સાંસ્થાનના સૌપ્રથિ િાનદ્

મનયાિક જાણીતા િાનવર્ાસ્ત્રી

પ્રો. બી. આર. લાલ હતા. પ્રો. બી. આર. લાલના અિેટરકાગિન પછી આ સાંસ્થાનની પ્રવ ૃમિ િાંદ પડી હતી.
સન ૨૦૦૫-૦૬િાાં પ્રો. રોટહતભાઈ દે સાઈને આ કાિગીરી સોંપી હતી. એકાદ વષશ કાિ કરીને તેિણે
પદત્યાગ કયો હતો. ત્યાર બાદ સન ૨૦૧૫-૧૬િાાં ડૉ. ચાંરકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય આટદવાસી સાંર્ોધન અને
તાલીિ કેન્રના મનયાિક પદે થી મનવ ૃિ થતા સિતા અને મવકાસ સસ્થાનના િાનદ્ મનયાિક પદે મ ૂકવાિાાં
આવ્યા હતા. ભ ૂકાંપ પછીના કચ્છના એક તાલુકાનો અભ્યાસ સિતા અને મવકાસ કેન્ર દ્વારા કરવાિાાં આવ્યો
હતો. ડૉ. ચાંરકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાયે આટદવાસી સવશસગ્ર
ાં હ તેિજ દાહોદ જજલ્ડ્લા સવશસગ્ર
ાં હનાાં કાિો આ સાંસ્થાનિાાં
ર્રૂ કયાું હતાાં. ડૉ. ચાંરકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય પરદે ર્ જતા થોડો સિય ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણીએ ઇન્ચાર્જ
તરીકે આ પ્રવ ૃમિ ચલાવી હતી. ત્યારબાદ ઑક્િોબર ૨૦૨૦થી જાણીતા સિાજર્ાસ્ત્રી અને પ ૂવશ કુલપમત પ્રોફેસર
ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીને િાનદ્ મનયાિક પદે નીિવાિાાં આવ્યા હતા.
સાંસ્થાનનુ ાં તાંત્ર વ્યવસ્સ્થત બને તે િાિે અને િાળખાકીય રીતે સાંર્ોધનનો મવકાસ કરવા િાિે સિતા
અને મવકાસ સાંસ્થાનને ર્તાબ્દીવષશિાાં વર્ુ સુગ્રમાં થત બનાવવા એક સલાહકાર સમિમતનુ ાં ગઠન કરવાિાાં આવ્્ુ ાં
છે . આ સમિમતિાાં નીચે મુજબના સભ્યો છે :
(૧)

ડૉ. અનામિકભાઈ ર્ાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ

(૨)

ડૉ. ભરતભાઈ જોર્ી, ઇન્ચાર્જ કુલસલચવશ્રી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ

(૩)

ડૉ. સુદર્શનભાઈ આયાંગાર, રસ્િીશ્રી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ

(૪)

ડૉ. િાંદાબહેન પરીખ, રસ્િીશ્રી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ

(૫)

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, િાનદ્ મનયાિકશ્રી (મવસ્તરણ પ્રવ ૃમિઓ), ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ િાંડળ

(૬)

સિાજર્ાસ્ત્ર મવભાગના પ્રમતમનમધ

(૭)

સિાજકાયશ મવભાગના પ્રમતમનમધ

(૮)

પ્રો. ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષી, િાનદ્ મનયાિકશ્રી, સિતા અને મવકાસ સાંસ્થાન
હાલિાાં સિતા અને મવકાસ સાંસ્થાન પાસે નીચેના પ્રકલ્ડ્પો કાયશરત છે .

(૧)

આટદવાસી સવશસગ્ર
ાં હ - કાિ પ ૂણશ થ્ુ ાં છે .

(૨)

દાહોદ જજલ્ડ્લા સવશસગ્ર
ાં હ – છે લ્ડ્લુાં પ્ર ૂફરીટડિંગ ચાલુ છે .
આ બાંને પ્રકલ્ડ્પોનાાં કાિ ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીના નેજા હેઠળ કરવાિાાં આવી રહ્ા છે .
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(૩)

મવદ્યાપીઠની ર્તાબ્દી મનમિિે ગાાંધીલચિંતનની પ્રસ્તુતતા પર ૨૦ પ્રકલ્ડ્પો મવદ્યાપીઠના અને મવદ્યાપીઠ
સાથે સાંકળાયેલા સારસ્વતોએ લીધા છે . આ પ્રકલ્ડ્પોની કાિગીરી ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષી અને
ડૉ. સુદર્શનભાઈ આયાંગારના સાંકલન થકી ચાલી રહેલ છે . ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીનો પ્રથિ અહેવાલ
'Gandhian Humanism For the 21st Century' લખાઈ ગયો છે અને બે પરાિર્શકોને આપવાિાાં આવ્યો
છે . બાકીના અભ્યાસો લખાણના મવમવધ સ્તરે છે .

(૪)

અથશર્ાસ્ત્ર મવભાગ પાસે રહેલા આટદવાસી આમથિક મવકાસ દર્શનનો પ્રકલ્ડ્પ પાછો આવતાાં આ પ્રકલ્ડ્પ
સિતા અને મવકાસ સાંસ્થાને સાંભાળ્યો છે . ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીના સાંકલન હેઠળ ડૉ. મનમિષા શુક્લ અન્ય
૬ સાથીદારો સાથે રહીને પ ૂણશ કરર્ે.

(૫)

ડૉ. જે.સી. કુિારપ્પાએ સ્વાતાંત્ર્ય પહેલાાં િાતર તાલુકાનો સવે કયો હતો. તે સવેિાાં સાંકળાયેલા
ડૉ. મવિલભાઈ ર્ાહે ગુજરાત ઇનન્સ્િિ્ ૂિ ઑફ ડેવલપિેન્િ રીસચશના નેજા હેઠળ તેનો પુનઃ અભ્યાસ
કયો હતો. મવદ્યાપીઠ ર્તાબ્દી ઉજવણીના ભાગરૂપે તેનો ત્રીજો અભ્યાસ કરવાનુ ાં નક્કી કરવાિાાં આવ્્ુ ાં
છે . ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીના સાંકલન હેઠળ ડૉ. િાંદાબહેન પરીખ આ પ્રકલ્ડ્પને આગળ વધારર્ે.

(૬)

આ પ્રકલ્ડ્પો ઉપરાાંત મવદ્યાપીઠના અનુસ્નાતક અભ્યાસિાાં િદદરૂપ થાય તે િાિે ગુગલ ક્લાસરૂિની
દરખાસ્ત ડૉ. મવદ્યુતભાઈ જોષીએ મ ૂકી છે .

(૭)

પીએચ.ડી. ના મવદ્યાથીઓને સાંર્ોધન પદ્મતની તાલીિ આપવાનો મનયિ થતાાં સિતા અને મવકાસ
સાંસ્થાન દ્વારા IQAC ને દરખાસ્ત કરવાિાાં આવી છે .

(૮)

ઉપરોક્ત કાિગીરી ઉપરાાંત સાંપ ૂણશ િાનદ્ રીતે જોડાયેલ શ્રીિતી અંજના દે સાઈ – Corporate Social
Responsibility ના પ્રકલ્ડ્પની દરખાસ્ત બનાવી રહ્ા છે

તથા ડૉ. રૂપાભાઈ િાલટકયા અને

ડૉ. િહેર્ પિેલ ગ્રાિકારીગરો િાિે સમુલચત િેક્નૉલોજીની તાલીિની દરખાસ્ત બનાવી રહ્ા છે .
આટદવાસી સાંર્ોધન અને તાલીિ કેન્ર ગાાંધીનગર ખાતે ખસેડાતા ખાલી પડેલ િકાનના એક ભાગિાાં
સિતા અને મવકાસ કેન્રની બેઠકવ્યવસ્થા ગોઠવવાિાાં આવી છે .
'આટદવાસી ગુજરાત'ના છે ક છે લ્ડ્લા અંકની કાિગીરી પણ સિતા અને મવકાસ કેન્રિાાં ડૉ. મવદ્યુતભાઈ
જોષીએ સાંભાળી હતી.
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પ્રાચ્યનિદ્યા અને નિરાસત વ્યિસ્થાપન સુંસાધન કેન્દ્ર

(ORIENTAL STUDIES AND HERITAGE MANAGEMENT RESOURCE CENTER)
પ્રાચ્યમવદ્યા અને મવરાસત વ્યવસ્થાપન સાંસાધન કેન્રની પુનમનિમિત રચના ૨૦૧૯ના ઠરાવથી કરવાિાાં
આવી હતી. આ અગાઉ જુલાઈ ૨૦૧૮િાાં દાાંડીપથ મવરાસત વ્યવસ્થાપન કેન્રના અનુસધ
ાં ાનિાાં જ આ કેન્ર
બનાવવાિાાં આવેલ છે .
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા આ કેન્રના સાંચાલન િાિે પ્રો. દે બામર્ષ નાયકને િાનદ્ મનયાિક તરીકે આિાંમત્રત
કરીને ૧૮ જાન્્ુઆરી, ૨૦૧૯થી કેન્રની કાિગીરી ર્રૂ કરવાિાાં આવેલ છે . આ બન્ને કેન્રના ભાગરૂપે મવમવધ કાયશક્રિો
હાથ ધરવાિાાં આવેલ છે .
૧.

દાુંડીપથ નિરાસત વ્યિસ્થાપન કેન્દ્ર અંતગષત કરિામાું આિેલ પ્રવ ૃનત્તઓ
(૧)

દાાંડીકૂચ વ્યવસ્થાપન િાિે બેટદવસીય ભાગીદારોની સાંગોન્ષ્ઠનુ ાં આયોજન તા. ૧૨ અને ૧૩
એમપ્રલ, ૨૦૧૯ના રોજ અટહિંસા ર્ોધ કેન્ર, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ ખાતે કરવાિાાં આવ્્ુ.ાં

(૨)

ગાાંધીજીની ૧૫૦િી જન્િજ્યાંતી ઉજવણી મનમિિે ભારત સરકારના સાાંસ્કૃમતક િાંત્રાલય દ્વારા રૂ.
૬૬ લાખની સહાય િાંજૂર કરવાિાાં આવી. અને તે પૈકી રૂ. ૨૦ લાખ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠને
ફાળવવાિાાં આવ્યા.

(૩)

આ બેટદવસીય ભાગીદારોની સાંગોન્ષ્ઠિાાં મુખ્ય ભાગીદારોની સાથે અિેટરકાથી નૅર્નલ પાકશ સમવસ
કે જે લોકો િાટિિન લ્ડ્્ુથર ટકિંગની પ્રખ્યાત ૫૩ િાઈલના અંતરની યાત્રાનુ ાં વ્યવસ્થાપન કરે છે તે
પ્રમતમનમધઓ પણ આ સાંગોન્ષ્ઠિાાં જોડાયા. અને દરે ક ભાગીદારોએ પોતાના દાાંડીકૂચ વ્યવસ્થાપન
િાિેનાાં િાંતવ્યો રજૂ કયાું હતાાં. જેિાાં ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી ડૉ. અનામિકભાઈ ર્ાહ
અને ગાાંધીજીના પ્રપૌત્ર શ્રી તુષારભાઈ ગાાંધી પણ સહભાગી થયા હતા.

૨.

દાુંડીપથના માગષમાું આિતાું ગામ અને શહેરના લોકોને ગાુંધીજીના નિચારો પ્રત્યે જાગૃત કરીને પ્રોત્સાહન
માટેના લીધેલ પગલાું :
(૧)

દાાંડીકૂચ દરમ્યાન ૨૬ િાચશ, ૧૯૩૦ના રોજ િહાત્િા ગાાંધીજી અને યામત્રકો ભરૂચિાાંથી પસાર
થયા હતા. બપોરનો મવશ્રાિ સેવાશ્રિિાાં કયો અને સાાંજના સિયે નિશદા નદી પાર કરીને અંકલેશ્વર
પહોંચ્યા હતા અને ૦૬ એમપ્રલના રોજ દાાંડીિાાં િીઠાના કાયદાનો ભાંગ કયો હતો. આ અનુસધ
ાં ાનિાાં
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ અને સેવાશ્રિના સાં્ક્ુ ત ઉપક્રિે “ચરખા ચલાવતા ર્ીખીએ”ની તાલીિ
યોજવાિાાં આવી હતી. ત્યાર બાદ સાાંજના સિયે કે જ્યાાંથી ગાાંધીજી અને દાાંડીયાત્રીઓએ જૂના
ભરૂચિાાં આવેલ બેગિવાડી નજીક અને જૂના િાવર પાસે સભા કરી હતી, તે સ્થળ પર ભજન
સાંધ્યા અને પ્રાથશના કરવાિાાં આવી હતી. જેિાાં ભરૂચના પનોતા પુત્ર અને મવખ્યાત શ્રી પાંટડત
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ઓિકારનાથ ઠાકુરનાાં ભજનો આવરી લેવાિાાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ ગાાંધીજી અને દાાંડીયાત્રીઓ
હોડીિાાં બેઠા તે જગ્યા નૌચોકી ઓવારાની મુલાકાત લેવાિાાં આવી.
(૨)

દાાંડીકૂચનાાં ગાિો અને ર્હેરોિાાં ગાાંધીજીના મવચારોની જાગૃમત વધારે લોકો સુધી પહોંચે તેવા
આશ્રયથી “દાાંડીટદવસ”ની ઉજવણી કરવાનુ ાં નક્કી કરવાિાાં આવ્્ુ.ાં ૧૨ િાર્ થી ૦૬ એમપ્રલના
ટદવસો િાિે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની ટુકડીએ દાાંડીપથનાાં તિાિ ગાિોની પ્રાથમિક ર્ાળા સાથે
કાયશક્રિનુ ાં આયોજન કરવા િાિે પ્રાથમિક ર્ાળાઓની મુલાકાત લીધી હતી. જેિાાં આણાંદ જજલ્ડ્લા
સુધી આ કાયશક્રિનુ ાં અિલીકરણ ખ ૂબ જ સારી રીતે થઈ ર્ક્ુ ાં હતુ,ાં પરાં ત ુ કોરોના િહાિારીના
કારણે કાિગીરી આગળ થઈ ર્કી નહીં.

(૩)

દાાંડીપથનાાં ગાિોિાાં આવેલ કેિલીક જગ્યાઓ જેવી કે સાબરિતી આશ્રિ, અિદાવાદ, સૈફીમવલા
દાાંડી, ભરૂચિાાં આવેલ જૂના િાવર પાસેની ૧૦૦૦ વષશ જૂની લાકડાની િસ્સ્જદ, નૌચોકી ઓવારા
આસપાસ આવેલ જૂના ટકલ્ડ્લાની દીવાલનો સવે અને થ્રીડી સ્કેમનિંગ કે જે વ્યવસ્થાપન અને
આયોજન િાિે પાયાનુ ાં દસ્તાવેજીકરણ આવશ્યક છે . આ કાિગીરી અિેટરકાના પ્રમતમનમઘ થોિસ
જ્હોન્સ અને ડગલ્ડ્સ િેસન દ્વારા કરવાિાાં આવી.

(૪)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના ટદનાબહેન પિેલના િાગશદર્શન હેઠળ દાાંડીયાત્રાના સાટહત્યનુ ાં મવશ્લેષણ કે
જે દાાંડીપથ વ્યવસ્થાપનને અસરકારક કરવા િાિે જરૂરી છે , તે કાિગીરી એક ટુકડીને સોંપવાિાાં
આવી.

(૫)

અિદાવાદ અબશન િેનેજિેન્િ સેન્િર( ્ુ.એિ.સી.) ને દાાંડીપથના િાગશદર્શક નક્ર્ા કે જે સવે ઑફ
ઇન્ન્ડયાના નક્ર્ા પ્રિાણે તૈયાર કરવાની કાિગીરી સોંપવાિાાં આવી. દાાંડીકૂચની ર્રૂઆત
સાબરિતી આશ્રિ, અિદાવાદથી દાાંડી સુધીના િાગશને કુલ ૨૯ ખાંડિાાં આ નક્ર્ો છે . આ િાિે
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની ટુકડી દાાંડીપથનાાં ગાિો અને ર્હેરોિાાંથી દાાંડીકૂચ પસાર થઈ હતી તે
જગ્યાની મુલાકાત લઈને લોકોનો અલભપ્રાય તેિજ સાંદભશ સાટહત્ય દ્વારા મવગતો તૈયાર કરીને ્ુ.
એિ. સી.ને આપવાિાાં આવી હતી. જેના આધારે િાગશદર્શક પુસ્સ્તકા તેિજ હાથિાાં રાખી ર્કાય
તેવા નક્ર્ા તૈયાર થર્ે. જે દાાંડીકૂચ કરનાર યાત્રીઓને િાિે ખ ૂબ જ ઉપયોગી થર્ે.

(૬)

બે પ્રકારના સવેની કાિગીરી કરવાિાાં આવી :
1.1.1.

દાાંડીપથના ગાિ/ર્હેરિાાં આવેલ વ્યસ્ક્તગત સાંસ્થાઓ તેિજ દાાંડીયાત્રાઓને િદદ કરે લ હોય
તેવા લોકોની ર્ોધ, ઓળખ અને તેને જાગૃત કરીને ભમવષ્યિાાં જોડવા િાિે સાંપકશ ની યાદી
તૈયાર કરવાિાાં આવી.
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1.1.2.

દાાંડીપથનાાં ગાિો કે ર્હેરોિાાં જ્યાાં િહાત્િા ગાાંધીજી અને દાાંડીયાત્રીઓનુ ાં રોકાણ તેિજ
પ્રાથશનાસભા કરવાિાાં આવેલ હોય તેવી જગ્યાએ આવેલ વ ૃક્ષને હેરીિેજ (મવરાસત) વ ૃક્ષ જાહેર
કરવા િાિેની ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા પ્રટકયા હાથ ધરવાિાાં આવી. સાિાજજક વનીકરણ
મવભાગ દ્વારા આ વ ૃક્ષ મવરાસત જાહેર કરવા િાિેની કાિગીરી ચાલી રહી છે . આ વ ૃક્ષના
વ્યવસ્થાપન અને સાંરક્ષણ િાિે ગ ૂજરાત સરકારના પ્રવાસન મવભાગ દ્વારા આયોજન થઈ
રહેલ છે .

(૭)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદના ઇમતહાસ અને સાંસ્કૃમત મવભાગના અનુપારાં ગત વષશ-૨ના કુલ
૧૮ મવદ્યાથી ભાઈ-બહેનોને અભ્યાસના ભાગરૂપે દાાંડીપથનાાં ૧૮ ગાિોની ઐમતહામસક િાટહતી
એકત્ર કરવા િાિેની કાિગીરીિાાં સહભાગી કરવાિાાં આવ્યા. આ િાિે જરૂરી એકટદવસીય
િાગશદર્શન કાયશમર્લબર ક્ષેત્રકાયશના એક ગાિિાાં કરવાિાાં આવી હતી. આ ગાિોની ગાિની
ઐમતહામસક િાટહતી સાથે દાાંડીયાત્રાની મવગતો પણ એકત્ર કરે લ છે . આ િાટહતી ગાિિાાં ભમવષ્યના
મવકાસના આયોજન િાિે ઉપયોગી થર્ે.

૩.

પ્રાચ્યનિદ્યા અને નિરાસત વ્યિસ્થાપન સુંસાધન કેન્દ્ર અંતગષત કરિામાું આિેલ કામગીરી :
(૧)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદિાાં હીરક િહોત્સવ હોલિાાં પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન મવભાગ,
ઇમતહાસ અને સાંસ્કૃમત મવભાગ અને સિાજર્ાસ્ત્ર મવભાગ અને પ્રાચ્યમવદ્યા અને મવરાસત
વ્યવસ્થાપન સાંસાધન કેન્ર, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સાં્ક્ુ ત ઉપક્રિે “મવરાસત વ્યવસ્થાપન અને
િાધ્યિો ’’HARITAGE MANAGEMENT AND MASS MEDIA” મવષય પર બેટદવસીય આંતર
ુ રી, ૨૦૨૦િાાં કરવાિાાં આવ્યો,. જેિાાં નાિક અને
મવદ્યાર્ાખાકીય પટરસાંવાદ તા.૨૫-૨૬ ફેબ્રઆ
હેટરિેજ વોકનુ ાં આયોજન પણ કરવાિાાં આવેલ.

(૨)

કેન્ર અને ઇમતહાસ મવભાગ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સાથે ચચાશમવચારણા કરીને ગ્રાિીણ પ્રવાસન અંગે
બે ક્રેટડિના અભ્યાસક્રિ કોસશ ઇમતહાસ મવભાગના અનુપારાં ગત અભ્યાસક્રિિાાં દાખલ કરવાિાાં
આવેલ છે .

(૩)

ગ્રાિીણ મવરાસત અને વ્યવસ્થાપન એક મુખ્ય પહેલ છે કે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના િોિા ભાગના
મવદ્યાથીઓ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાંથી આવે છે . તેને પરાં પરાગત જ્ઞાન તેિજ સાંસ્કૃમતને સિજવા અને
તેના િકાઉ તથા આજીમવકા િાિે આ પહેલ ખ ૂબ જ ઉપયોગી થર્ે. આ મવષયને સર્જનાત્િક રીતે
સિજાવવા િાિે િાનવમ ૂડીસર્જનની વહીવિીય અને વ્યવસામયક તાલીિ આપવાિાાં આવર્ે.
(૧)

આ પહેલની સિજ વધે તે િાિે શ્રી દે બામર્ષ નાયક અને ડૉ. િાંજુલા લક્ષ્િણ સાથે સાં્ક્ુ ત
પેપર “ગાાંધીના ગ્રાિસ્વરાજની મવરાસત” તૈયાર કરવાિાાં આવ્્ુ.ાં જે બાબતે ગ ૂજરાત

366

મવદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી તેિજ કુલપમત સાથે ચચાશ કરીને ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના તિાિ
મવભાગોના વડાઓને પોતાના મવષય સાંબમાં ધત પ્રમતટક્રયા િોકલવા જણાવવાિાાં આવ્્ુ.ાં
(૨)

આ િાિે એક આંતરરાષ્રીય સેમિનારનુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવર્ે, જેનો મવષય છે
“ગ્રાિીણ મવરાસત અને િકાઉ મવકાસ”.

(૩)

અનુપારાં ગતના મવદ્યાથીઓ િાિે એક વષની ક્ષેત્રકાયશ આધાટરત ફેલોમર્પ અંગેન ુ ાં
આયોજન ચાલી રહેલ છે .

(૪)

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની સ્થાપનાકાળે ર્રૂ થયેલ પ્રાચ્યમવદ્યા(પુરાતત્વ િાંટદર) ને પ્રાચ્યમવદ્યા અને
મવરાસત વ્યવસ્થાપન સાંસાધન કેન્ર દ્વારા પુન:જીમવત કરી અને તેનો વ્યાપ વધારવાનો મનધાશર
કયો છે . આ િાિે વડોદરાની ઓટરએન્િલ રીસચશ ઇગ્ન્સ્િિ્ ૂિના મનયાિક શ્વેતા પ્રજાપમત અને
દે બામર્ષ નાયકના સાં્ક્ુ ત ઉપક્રિે પેપર તૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે .

(૫)

ગ ૂજરાત

મવદ્યાપીઠ

અિદાવાદ

ખાતે

આવેલ

િોરારજીભાઈ

દે સાઈ

સાંગ્રહાલયિાાંથી

શ્રી પ્રમવણભાઈ પરીખ દ્વારા પુરાતત્વ િાંટદરનુ ાં સાટહત્ય બ્રોર્ર િળે લ છે કે જે આંતરરાષ્રીય
સેમિનારિાાં ભાગ લેવા આવનાર િાિે તૈયાર કરે લ. જેનો મવષય હતો “ઇન્ડોલોજીનો અભ્યાસ” આ
બ્રોર્રના આધારે પુરાતત્ત્વ િાંટદરની મવગતો સાટહત્ય પ્રકાર્ન પ્રાપ્ત થયા. પટરણાિે પુરાતત્વ
િેગઝ
ે ીન શ્રી રમસકલાલ પરીખ દ્વારા સાંપાટદત થયા હતા. તે પાાંચ ભાગની નકલ ફોબશસ લાઇબ્રેરી,
મુબઈથી
ાં
સ્કેન કરે લી િેળવવાિાાં આવી. જે પુરાતત્વ િાંટદરની ર્ોધની કાિગીરીિાાં ખ ૂબ જ િહત્વનુ ાં
છે . બ્રોર્રને પણ નવજીવન પ્રેસ, અિદાવાદ દ્વારા ફરીથી છાપવાિાાં આવ્્ુ.ાં
(૬)

ઇન્ન્દરા ગાાંધી નૅર્નલ સેન્િર ફોર આિશ ટદલ્ડ્હી કે જે સાાંસ્કૃમતક મવરાસત સાંર્ોધન િાિે જાણીતી
સાંસ્થા છે . તા. ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ સાથે સિજૂતી કરાર કરવાિાાં
આવેલ છે . જે પ્રાચ્યમવદ્યા અને મવરાસત વ્યવસ્થાપન સાંસાધન કેન્ર િાિે િહત્વની બાબત છે . આ
કેન્ર સાથે ઘણી પ્રવ ૃમિઓ હાથ ધરવાની થાય છે . તે પૈકી એક વેલબનાર “કલ્ડ્ચરલ ઇન્ફરિેટિક્સ”
બાબતે નક્કી કરવાિાાં આવેલ છે .

(૭)

દાાંડી કેન્રિાાં કાયશરત ફેલો કુ. પ્રાથી ર્ાહને બે વષશ િાિે એિલે કે િે ૨૦૨૦ સુધી અથશ-ડે નેિવકશ
(EDN) વોમર્િંગ્િનની ફૅલોર્ીપ અને દાાંડી િાચશ રૂિ પર પયાશવરણલક્ષી તેિની ઉત્કૃષ્િ કાિગીરી
બદલ અથશ ડે નેિવકશ નો ‘બાયોડાયવશમસિી’ એવોડશ પણ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠને િળે લ છે , જે
ઉલ્ડ્લેખનીય છે .
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u}hzft LjNf5l9 O vdnfjfnV!$
hf/j6l Ljefu
Ljefuli sfi"s~dm S5~j'LÿfvmFgl gm\w O v[L5~, z_!)yl dfr" z_z_
s~d

Ljut

tfzlb

!p

af,V;fLcTi vsfndl ;\:yfgm sfi"s~d V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfpzV$Vz_!)

zp

7fgxf/f tf,ld LxLaz4 vdnfjfn V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfp#V$Vz_!)yl
tfp&V$Vz_!)

#p

;[Ldgfz V vy"xf:Ê Ljefu4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjp4 vdnfjfn

tfp!_V$Vz_!)

$p

z[,l S;f|<8 dfr"F V c[zl8[.H ;[,gl tyf uf\wl nx"g Ljefu4 u}pLjp vdnfjfn

tfp!z4 !#Vdfr"4 z_!)

5p

j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d4 imu LjNfgm ;efb\0

tfp!#V$Vz_!)

&p

uf\wl vWiiggm sfi"s~d V uf\wlnx"g Ljefu4 u}pLjp4 vdnfjfn

Tfp!(V$Vz_!)

*p

CC zLjxs]dfz sc[ k[ CC V 5]:tsg]\ ,msf5"64 Zlp zhglef. nj[ vfimLht tfpz_V$Vz_!)
sfi"s~dSu]hzft ;jf{ni d\0/gm sfi"sdF V vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

(p

vLb, efztli ;n=efjgf å:8 vfimLht 5~f|p d{i]nlg amDa[jf,fgm ;Gdfg ;dfzmc4 tfpz(V$Vz_!)
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

)p

b[0}tm ;fy[ LdL8\u V Zlp s5l,ef. xfc4 å:8l u}hzft LjNf5l9 ßfzf vfimLht4
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

!_p

u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌgf LjNfyÀvmgl Lgjf;l tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg tfp*V5Vz_!)yl
Lj:tz6 s[GÌ4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfp!_V5Vz_!)

!!p

:g[c Ld,g sfi"s~d V L;Lgiz ;l8lHg of|zd4 vdnfjfn V vLc\;f xmw ejg tfp!zV5Vz_!)
;efb\04 u}p Ljp

!z

u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌgf LjNfyÀvmgl Lgjf;l tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Tfp!$V5Vz_!)yl
Lj:tz6 s[GÌ4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfp!*V5Vz_!)

!#p

.LG0if vfo8z .,[sxg V z_!)4 Zlp zhglef. nj[ Su]hzft ;jf{ni d\0/F4 vLc\;f tfpz5V5Vz_!)
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

!$p

v[;p8lpQv[;p;lp :8]0G8 å[gl\u 5~f|u~fd V :8[8 a[Gs vf|o .LG0if vfimLht4
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 V Lczs dcmT;j cm, tyf vfLnif;l s[GÌgm ;efb\04
u}p Ljp

tfp#V&Vz_!)yl
tfp(V&Vz_!)

!5p

Lgj'ÿf sd"rfzlvmgl ;fdfGi ;ef4 Lgj'ÿf sd"rfzl ;bfjtl dcfd\0/4 j0mnzf
Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

ptfp&V&Vz_!)

!&p

dcLqf" j[n Jif; v[s[0[dl ;\:yf4 vdnfjfngm sfi"s~d V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp tfp(V&Vz_!)yl
vdnfjfn
tfp)V&Vz_!)

!*p

“;cÔjgè ;\:yf4 LdL8\u4 e}h V 5~f{-Lx1f6 s[GÌgm ;efb\04 u}p Ljp4 vdnfjfn

tfp!$V&Vz_!)

!(p

;fdfGi ;ef V L;Lgiz ;l8lHg of|zd4 vdnfjfn V vLc\;f xmw ejg ;efb\04
u}p Ljp

tfp!&V&Vz_!)
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tf[#V5Vz_!)

s~d

Ljut

tfzlb

!)p

imu tf,ld V Ld8l\u4 5t\hL, ;\:yf4 vdnfjfnV Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp tfp!(V&Vz_!)
vdnfjfn

z_p

5lp v[op df8[ V .Gsd 8[1f vf|Lo;gm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfpz5V&Vz_!)

z!p

vf|L0";G; df8[ .G8zJi]4 dfLctl vg[ 5~;fz6 d\Êf,i4 efzt ;zsfz4 gjl Ln<cl
u]hzft zfhi ;zsfzgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfn

tfpz5V&Vz_!)yl
tfpz(V&Vz_!)

zzp

vfrfifÁgl 1fdtf jw"g tf,ld LxLaz4 vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌ4 u}p Ljp vdnfjfn
vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04

tfpz*V&Vz_!)yl
tfpz(V&Vz_!)

z#p

j'1ffzm56 sfi"s~d V :8[8 a[Gs vf|o .LG0if4 u}p Ljp 5Lz;z4 vdnfjfn

tfp!V*Vz_!)

z$

uf\wl vWiiggm sfi"s~d V Zlp s5l,ef. xfc4 umÊl ;\:yf4 j0mnzf tyf uf\wlnx"g tfpzV*Vz_!)yl
Ljefu4 u}pLjp4 vdnfjfn4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfp#V*Vz_!)

z5p

v[gp v[;p v[;p4 u}hzft LjNf5l9gf LjNfyÀvmgf ;[Ldgfz V Pn=3f8g sfi"s~d 4 tfp)V*Vz_!)
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

z&p

èvfg\nlè ;\:yf4 vdnfjfngm sfi"s~d V jfLqf"s ;\d[,g4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04
u}p Ljp

z*p

vEif;s~d Pn=3f8g sfi"s~d4 efqffejg4 u}pLjp4 V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp tfp!5V*Vz_!)

z(p

j'1ffzm56 :8[8 a[Gs vf|o .LG0ifgm sfi"s~d V d[dguz ;[js Lgjf;4 vdnfjfnp

z)p

Zlp 5~sfxef; gp xfcgf 5]:ts 5~sfxggm sfi"s~d V C;fy"s 5~sfxgC ;\:yf4 vdnfjfn tfpz_V*Vz_!)

Tfp!#V*Vz_!)

tfp!)V*Vz_!)

Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfn
#_p

v[gp v[;p v[;p4 u}hzft LjNf5l9gf LjNfyÀvmgf ;[Ldgfz V Pn=3f8g sfi"s~d 4 tfpzzV*Vz_!)
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

#!p

vf|, .LG0if ;[j v[hi]s[xg V ;LdLtgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp tfpz(V*Vz_!)

#zp

v[gp v[;p v[;p4 u}hzft LjNf5l9gf LjNfyÀvmgf ;[Ldgfz V Pn=3f8g sfi"s~d 4
5~f{-Lx1f6 s[GÌgm ;efb\04 u}p Ljp

##pp

;[LdgfzV uf\wlnx"g Ljefu4 u}pLjp4 vdnfjfn V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp tfpz)V*Vz_!)yl
tfp#_V*Vz_!)

#$p

v[dp ;lp v[p sf|D%i]8z Ljefu4 u}p Ljp4 vdnfjfngm ;f\:s'Lts sfi"s~d4 Lczs dcmT;j
cm,4 u}p Ljp

#5p

Lj7fg Lj:tz6 tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌ4 u}p Lj4 vdnfjfn V vLc\;f tfp&V(Vz_!)
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

#&p

Lj7fg Lj:tz6 tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌ4 u}p Lj4 vdnfjfn V vLc\;f tfp(V(Vz_!)yl
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfp)V(Vz_!)

#*p

g[xg, d]jd[G8 o~G8gm sfi"s~d4 ,ms ;LdLt4 vdnfjfn

#(p

Lj7fg Lj:tz6 tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌ4 u}p Lj4 vdnfjfn V vLc\;f Tffp!#V(Vz_!)yl
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfp!$V(Vz_!)
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tfpz(V*Vz_!)

tfp#V(Vz_!)

Tfp!_V(Vz_!)

s~d

Ljut

tfzlb

#)p

LcGnl 5zfdx" ;LdLtgl a[9s V LcGnl Ljefugf e}t5}j" LjNfyÀvmgm ;[Ldgfz4
Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp4 vdnfjfnp

Tffp!&V(Vz_!)

$_p

Ld8l\u V u]hzftl ,[bs d\0/ Sdglqfl hfglF4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfp!(V(Vz_!)

$!p

Lj7fg Lj:tz6 tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌ4 u}p Lj4 vdnfjfn V vLc\;f tfpz_V(Vz_!)yl
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfpz!V(Vz_!)

$zp

Ld8l\u V PGGfLt ;\:yf4 vdnfjfn V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfpz#V(Vz_!)

$#p

gf;f ofPG0[xg Ld8l\u V d]Bi dc[dfgu'c4 u}p Ljp4 vdnfjfn

tfpz&V(Vz_!)

$$p

g[xg, d]jd[G8 o~G8gm sfi"s~d4 ,ms ;LdLt4 vdnfjfn V vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04 Tfpz*V(Vz_!)
u}p Ljp4 vdnfjfn

$5p

v[gp v[;p v[;p V vLed]btf LxLaz4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i u}p Ljp V Lczs
dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfnp

tfpz*V(Vz_!)

$&p

uf\wl xf\Lt kfÊ ;\3gl Ld8l\u4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfp!V)Vz_!)

$*p

v[gp v[;p v[;p V tf,ld LxLaz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfp#V)Vz)!)

$*p

Ôpv[,pvfzpv[;pgf vfrfifÁ df8[gl 1fdtfjw"g sfi"LxLaz4 vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04
u}p Ljp4 vdnfjfnp

tfp5V)Vz_!)yl
tfp&V)Vz_!)

$(p

rf.<0 c[<5 ,f.g4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjpgm sfi"sd4 vLc\;f xmw tfp5V)Vz_!)
ejg ;efb\04 u}p Ljp

$)p

èvfg\nlë ;\:yfgm vGg ;]z1ff vLeifggm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04
u}p Ljp

5_p

èZ[q9tfg[ 5fdjf ;]wl O ;dfhsfi"gf ;\ne"df\ V JifBifgdf/f4è ;dfhsfi" Ljefu4 tfp(V)Vz_!)
dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i u}p Ljp V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfnp

5!p

j[n ;ef V Zlp s5l,ef. vmHf4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

tfp!!V)Vz_!)

5zp

dLc,f hfu'Lÿf sfi"s~d V vL:dtf å:84 vdnfjfn4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04
u}p Ljp

Tffp!$V)Vz_!)

5#p

gf8s V ëdcfTdf uf\wl cfÔz cmègf Lzc;", df8[4 Ln5s v\tf6lVdcfn[j v[s[0[dl tfp!5V)Vz_!)yl
ofPG0[xg4 vdnfjfn4 Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfnp
tfp!&V)Vz_!)

5$p

vfrfi" s'5,f6l JifBifg df/f V Zlp 5~sfxef. gp xfc4
;efb\04 u}p Ljpp ;di OV a5mz[ #p#_ yl &p__ ;]wlp

55p

.p 8lp vf.p tf,ld V zfqåli ;[jf imhgf4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04
u}p Ljpp ;di OV ;jfz[ )p#_ yl a5mz[ zp#p_ ;]wlp

tfpp!*V)Vz_!)

5&p

u~fG8 .g v[.0 kfÊf,igf u'cdftf V u'c5Lt tf,ld4 vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04
u}p Ljp4 vdnfjfnp

Tfp!(V)Vz_!)yl
tfpz_V)Vz_!)

5*p

;fiG; ;[Ldgfz4 u]hsm:8 ;\:yf Szfdfg]hef.F4 vdnfjfn4 vLc\;f xmw ejg tfpz!V)Vz_!)
;efb\04 u}p Ljpp ;di OV ;jfz[ *p#_ yl a5mz[ !zp#p_ ;]wlp

5(p

hg5y ;\:yf SZlp cz6[xef.Fgm sfi"s~d4 5~f{-Lx1f6 s[GÌgm ;efb\04 u}p Ljp
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tfp&V)Vz_!)

vLc\;f xmw ejg tfp!&V)Vz_!)yl
tfpz!V)Vz_!)

tfpz(V)Vz_!)

s~d

Ljut

tfzlb

5)p

Zlp d]Btfz xfc VëafVaf5] !5_è vg[ ëu}hzft LjNf5l9 !__ jqf"è Phj6lgm tfp!)V!_Vz_!)
sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

&_p

;fy"s h<;m V ;fy"s 5~sfxg4 Zlp PLj"xef. sm9fzlgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw Tffpz_V!_Vz_!)
ejg ;efb\04 u}p Ljpp

&!p

vfLnjf; af/smg]\ Lx1f6 30tz V Zlp hi j;fj0fg]\ JifBifg4 ,ms ;cimu å:8
vfimLht sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp vdnfjfnp

Tffpz_V!_Vz_!)

&zp

u}hzft LjNf5l94 vdnfjfn V 5njlnfg ;dfzmc4 d]Bi dc[dfg Zlp vHld 5~[dÔ4
r[zd[gZl4 Lj5~m V 5~f6Ôjg kfÊf,i4 u}p Ljp vdnfjfnp

tfpzzV!_Vz_!)

&#p

5]:ts ,msf5"6gm sfi"s~d4 ;jfÁni d\0/4 u}p Ljp4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp tfpz)V!_Vz_!)

&$p

ëaf/ vLwsfzè V :j5y ;\:yfgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

tfpzV!!Vz_!)yl
tfp&V!!Vz_!)

&5p

dLc,f ;fdBi ;\:yfgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

tfp)V!!Vz_!)

&&p

sf|D%i]8z Ljefu v[<i]dlgl v[;mL;v[xg ßfzf JifBifg4Lczs dcmT;j cm,4 u}pLjp

tfp!&V!!Vz_!)

&*p

5[Gxgzmgl Ld8l\u4 s'Lqf i]Lgp4 vf6\n V smrza vfZd4 5f,0l4 vdnfjfnp

tfp!*V!!Vz_!)

&(p

Lj7fg Lj:tz6 tf,ld LxLaz4 u~fd Lj7fg Lj:tz6 s[GÌ4 u}p Lj4 vdnfjfn V vLc\;f tfp!)V!!Vz_!)
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljp

&)p

i]Lg;[ogf 5~mh[s8gm sfi"s~d4 ;dfhsfi" Ljefu4 dpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjp4
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

tfpz_V!!Vz_!)yl
\tfpz#V!!Vz_!)

*_p

Lgj'ÿf vLwsfzlvmgm ;f\:s'Lts sfi"s~d4 hgz, .G:imzG; Lz8fi0" vf|Lo;;" of|zd4
vdnfjfn4smrza vfZd4 5f,0l4 vdnfjfnp

tfpz!V!!Vz_!)

*!p

htg ;\:yf4 ;jfÁni d\0/V u}pLjp vg[ hg 5y ;\:yfgm ;\i]st sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

tfpz&V!!Vz_!)

*zp

;fiG; sf|\u~[; vLwj[xg4 u]hsm:8 ;\:yf S zfdfg]hef.F4 Lczs dcmT;j cm,4 tfpz(V!!Vz_!)yl
vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04 5~f{-Lx1f6 s[GÌgm ;efb\04 ,fia~[zlgm ;efb\0
tfpz)V!!Vz_!)

*#p

vfZd xf/fgf Lx1fsmgm tf,ld ju"4 vfLnjf;l s[GÌ4 u}p Ljp4 V vfLnjf;l s[GÌgm tfp#V!zVz_!)yl
;efb\04 u}p Ljp
tfp5V!zVz_!)

*$p

dfgj vLwsfz Lnj;gl Phj6lgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

*5p

Ljgmaf efj[gf sfi"s~dgl Í5z[bf4 ;jfÁni d\0/4 u}p Ljp4 V vLc\;f xmw ejg tfp!!V!zVz_!)
;efb\04 u}p Ljpp

*&p

LcGnl jst'ÿj :5wf"4 LcGnl Lx1fs Ljefu4 alp v|0=p sf|,[h4 u}p Ljp4 V vLc\;f xmw tfp!*V!zVz_!)
ejg ;efb\04 u}p Ljpp

**p

èLcGnl ;fLcTi d[\ Jist uf\wlë V zfqåli ;[Ldgfz4 LcGnl Ljefu4pn[p;dfh;[jf tfp!)V!zVz_!)yl
dcfLjNf,i4 V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp
tfpz_V!zVz_!)

*(p

ëzfdfi6 V vf\tz zfqåli ;\d[,g4 LcGnl Ljefu4pn[p;dfh;[jf dcfLjNf,i4 V vLc\;f tfpz!V!zVz_!)yl
xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp
tfpzzV!zVz_!)

*)p

a[Gs sd"rfzlvmg]\ ;\d[,gV L;G0ls[8 a[Gs4 vdnfjfn4 Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp
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tfp!_V!zVz_!)

tfpzzV!zVz_!)

s~d

Ljut

tfzlb

(_p

v[dp v[;p 0a<i]gf e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,g4 V ;dfhsfi" Ljefu4 dpn[p;dfh;[jf tfpzzV!zVz_!~)
dcfLjNf,i4 u}pLjp4 V vf|L08mzlid S;efb\0F u}p Ljpp

(!p

Zlp gfz6ef. n[;f.gl hGd hi\Ltgl Phj6l V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp tfpz$V!zVz_!)

(zp

vEif;s~d Pn=3f8g sfi"s~d4 efqffejg4 u}p Lj4VvLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Ljpp

tfp&V!Vz_z_

(#p

vfLnjf;l ;dfhgl Ld8l\uV vfLnjf;l ;\xmwg vg[ tf,ld s[GÌgm ;efb\04 u}p Ljp

tfp)V!Vz_z_yl
tfp!_V!Vz_z_

($p

;fLcTigm sfi"s~d4 u]hzftl nL,t ;fLcTi vsfndl4 vdnfjfnV vLc\;f xmw tfp!zV!Vz_z_
ejg ;efb\04 u}p Ljpp

(5p

vf\tzzfqåli imu ;[Ldgfz V imu Ljefu4 dpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjp4 V
Lczs dcmT;j cm,

(&p

vf.p v[;p ;lp .p gm sfi"s~d V i]js Ljsf; å:84 vdnfjfnV
ejg ;efb\04 u}p Ljpp

(*p

guz zfqåefqff vg[ vmpv[gpÔp;lpgf ;\i]st P5s~d[ LcGnl ;\d[,g V Lczs dcmT;j tfpz$V!Vz_z_
cm,4 u}p Ljp

((p

ë;csfzl 1f[Ê[ sfzLs"nlè V u]hzft zfhi ;csfzl ;\3gm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,4 tfpz(V!Vz_z_
u}p Ljp

()p

;f\:s'Lts sfi"s~d4 Z[i gL;"\u sf|,[h4 vdnfjfn V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

)_p

rf.<0 c[<5 ,f.g4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjpgm sfi"sd4 vLc\;f xmw tfp&VzVz_z_
ejg ;efb\04 u}p Ljp

)!p

a]8f,f ;fc[agm sfi"s~d4 ;jfÁni d\0/4 u}p Ljp4 V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

tfp(VzVz_z_yl
tfp)VzVz_z_

)zp

af,V;fLcTi vsfndl ;\:yfgm sfi"s~d V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Lj

tfp)VzVz_z_

)#p

s[p jlp s[p V zf\w[hfgm sfi"s~d V vfLnjf;l tf,ld ;\xmwg s[GÌgm ;efb\04 u}p Ljp

Tfp!zVzVz_z_yl
tfp!$VzVz_z_

)$p

5Lzqfn V ;dfhxf:Ê Ljefugm sfi"s~d4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}p Ljp V
Lczs dcmT;j cm,4 vfLnjf;l tf,ld ;\xmwg s[GÌgm ;efb\0 tyf vLc\;f xmw
ejg ;efb\04 u}p Lj

tfp!5VzVz_z_yl
tfp!&VzVz_z_

)5p

tf,ld LxLaz4 vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌ4 u}p Ljp vdnfjfnV vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\04 tfp!(VzVz_z_yl
tfpz_VzVz_z_

)&p

.gfd Ljtz6 sfi"s~d V zmLct ;dfh4 0f|p a/n[j vfuhfV Lczs dcmT;j cm,4
u}p Ljp

)*p

dft'efqff vLeifg V sfi"s~d4 efqff ejg4 u}p Ljp4V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 tfpz5VzVz_z_
u}p Lj

)(p

sfi"s~d V c[zl8[h L05f8"d[G8 S 5~f|p n[jvfxlqf F 5ÊsfzTj vg[ .Ltcf; Ljefu4
dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}p Lj4V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

tfpz5VzVz_z_yl
tfpz&VzVz_z_

))p

vWif5smgm ;[Ldgfz V v\u~[Ô Ljefu4 alp v[0=p sf|,[h4 u}p Ljp4 V alp v[0=p sf|,[hgf
;efb\0df\4 u}p Ljp

tfpz*VzVz_z_yl
tfpz)VzVz_z_
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tfp!*V!Vz_z_

vLc\;f xmw tfpz!V!Vz_z_yl
tfpz#V!Vz_z_

tfpzVzVz_z_

tfpz#VzVz_z_

s~d

Ljut

tfzlb

!__p

a]8f,f ;fc[agm sfi"s~d4 ;jfÁni d\0/4 u}p Ljp4 V vf|L08mzlid4 u}p Ljp

tfpz)VzVz_z_

!_!p

sfi"s~d V u65t i]LgjL;"8l4 vdnfjfn V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp

tfp!V#Vz_z_

!_zp

v[s Lnj;li ;[Ldgfz V .Ltcf; vg[ 5]zftÿj Ljefu4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 tfpzV#Vz_z_
u}p Lj4 V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Lj

!_#p

;[Ldgfz V Ljgmaf efj[ Ljx[ V uf\wlnx"g Ljefu4 u}p Ljp V vLc\;f xmw ejg tfp$V#Vz_z_
;efb\04 u}p Lj

!_$p

5njlnfg ;dfz\e V .G8zg[xg, v[:åm ofPG0[xg4 vdnfjfn V Lczs dcmT;j cm,4 tfp&V#Vz_z_yl
u}p Ljp
tfp(V#Vz_z_

!_5p

sfi"s~d V hunl6 jlzf6l ofPG0[xg V 0f|p Lct[g e88 V Lczs dcmT;j cm,4 u}p Ljp tfp*V#Vz_z_

!_&

;[Ldgfz V sf|D%i]8z Ljefu4 u}p Ljp4 V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Lj

tfp*V#Vz_z_

!_*p

;[Ldgfz V vfÔjg Lx1f6 Ljefu4 u}p Ljp V vLc\;f xmw ejg ;efb\04 u}p Lj

Tffp!zV#Vz_z_

!_(p

;[Ldgfz V vfLnjf;l tf,ld vg[ ;\xmwg s[GÌ4 u}p Lj4 V vfLnjf;l tf,ld ;\xmwg Tfp!&V#Vz_z_yl
s[GÌgm ;efb\0
tfp!(V#Vz_z_

!_)p

rf.<0 c[<5 ,f.g4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}pLjpgm sfi"sd4 vLc\;f xmw tfpz$V#Vz_z_yl
ejg ;efb\04 u}p Ljp
tfpz*V#Vz_z_

!!_p

;[Ldgfz V u]hzft Ljefu4 dp n[p tyf ;fLcTi 5Lzqfn4 vdnfjfngf ;\i]st P5s~d[
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tfpz(V#Vz_z_

íkMkðehku

Œk. 26-1-2020™k hkus «ò‚¥kkf rË™ r™r{¥ku
‚÷k{Œe ÔÞðMÚkk ‚uðf (r‚fâkìrhxe)
‚uðf ©e {™e»k¼kE hkð÷, fBÃÞqxh rð¼k„™k
nMŒu æðsðtË™ fkÞo¢{

hk»xÙeÞ ‚nfkhe rþûkk fuLÿ
(¼khŒeÞ hk»xÙeÞ ‚nfkhe ‚t½) rËÕne ¾kŒu
‚nfkh ÔÞðMÚkk…™™e Œk÷e{ (14Úke 16-2-2020)
zkì. ‚Œe»k …xu÷, zkì. ÷kufuþ si™, zkì. y{e»kk þkn
ŒÚkk yu{.ƒe.yu.(„úk{ ÔÞðMÚkk…™)
‚ºk-1™k rðãkÚkeoyku

„úk{ ÔÞðMÚkk…™ rð¼k„, hktÄuò{kt
ykÞkursŒ fkÞo¢{

Œk. 15-12-2019
fku…kuohux ‚k{krsf sðkƒËkhe (CSR)
yÇÞk‚¢{™k WËT½kx™ fkÞo¢{{kt
zkì.y™kr{f¼kE þkn ŒÚkk {wtƒE Þwr™ðr‚oxe™k
…qðofw÷…rŒ zkì. hks™ ðu÷wfh W…rMÚkŒ hÌkk nŒk.

ƒk-ƒk…w 150, yk[kÞo rð™kuƒk 125 y™u
„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe ð»ko ytŒ„oŒ
‘rð™kuƒk : rð[kh y™u ÔÞðnkh’ rð»kÞ …h
Œk. 4-3-2020™k hkus hkßÞMŒheÞ …rh‚tðkË™k
WËT½kx™ ‚ºk{kt zkì. «u{ yk™tË r{©,
©e y{]Œ¼kE {kuËe, «ku. y™kr{f¼kE þkn,
©e …hk„¼kE [ku÷fh y™u zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

þŒkçËe ð»ko Wsðýe ytŒ„oŒ
þŒkçËe ð™ fkÞo¢{{kt
©e h{ý÷k÷ …kxfh ({tºke©e ð™ y™u
ykrËòrŒ rðfk‚, „wshkŒ hkßÞ)
©e yh®ðË¼kE Ëu‚kE, ©e ƒe.yu{.skuþe,
rð¿kk™Mðk{e, zkì.sÞtŒe¼kE …xu÷,
©e «Ëe…¼kE ‚ku™kh

Œk÷wfk fûkkyu ðkt[™ M…Äko{kt «Úk{ ™tƒh
– „úk{‚uðk fuLÿ – ËuÚk÷e

ÔÞ‚™{wrõŒ rðþu™e {krnŒe
™rzÞkË r‚rð÷ nkìrM…x÷ îkhk
– „úk{‚uðk fuLÿ – ËuÚk÷e

Œk. 26-02-2020™k hkus
„wshkŒ hkßÞ Þku„ ƒkuzo îkhk ykÞkursŒ
Þku„ xÙu™h Œk÷e{ rþrƒh™e Au.
su{kt zkì. Ä{uoþ …xu÷ îkhk fwËhŒe W…[kh y™u
MðkMÚÞ rð»kÞ …h ÔÞkÏÞk™ yk…ðk{kt ykÔÞwt nŒwt.
Œ‚ðeh{kt Mxus …h rƒhks{k™ Þku„ xÙu™h
©e fk™S¼kE ƒkðrhÞk ŒÚkk
zkì. Ä{uoþ …xu÷ árü„ku[h ÚkkÞ Au.

rð™kuƒk sÞtŒe Œk.11-09-2019
‚t{u÷™™u ‚tƒkuÄŒk {k™Ë r™Þk{f (rðMŒhý)
{k.©e hksuLÿ¼kE ¾e{kýe
ƒuXu÷k zkƒe ƒkswÚke ©e Œus‚¼kE Xkfh,
©e {nuLÿ¼kE …xu÷ ŒÚkk
©e WËur‚tn ‚ku÷tfe y™u fkÞofhku – rðãkÚkeoyku.

hk»xÙeÞ ‚uðk Þkus™k, „qshkŒ rðãk…eX,
fBÃÞqxh rð¿kk™ yuf{ yuÕÞw{™e yì‚kur‚Þuþ™ ŒÚkk
{k™ð ‚t‚kÄ™ rðfk‚ y™u
‚t[k÷™ yuÕÞw{™e yì‚kur‚Þuþ™ îkhk
„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe ytŒ„oŒ
hõŒËk™ rþrƒh fuLÿ™wt ykÞkus™

„qshkŒ rðãk…eX, hk»xÙeÞ ‚uðk Þkus™k,
fBÃÞqxh rð¿kk™ yuf{, yuÕÞw{™e yì‚kur‚Þuþ™
ŒÚkk {k™ð ‚t‚kÄ™ rðfk‚ y™u ‚t[k÷™
yuÕÞw{™e yì‚kur‚Þuþ™ îkhk
rðãk…eX þŒkçËe ð»ko ytŒ„oŒ
hõŒËk™ rþrƒh fuB…™wt WËT½kx™ fhŒk
fw÷™kÞf©e, fw÷‚r[ð©e ŒÚkk
rðMŒhý r™Þk{f©e

rVx RrLzÞk fkÞo¢{ ytŒ„oŒ
™unhw Þwðk fuLÿ™k ‚nÞku„Úke
„qshkŒ rðãk…eXÚke fku[hƒ yk©{ ‚wÄe™e hu÷e

Œk. 1-12-2019 – hksfkux
„wshkŒ yuRzT‚ ftxÙku÷ ‚ku‚kÞxe îkhk
fkÞo¢{ yrÄfkhe «rþûký fuLÿ (ETI)
«{ký…ºk – M{]rŒr[nT™ y…oý fhŒk r™Þk{f©e

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe r™r{¥ku
Œk. 18 ykìõxkuƒh, 2020™k hkus
‘VMxo zu fðh’ rð{ku[™ fkÞo¢{{kt
„qshkŒ rðãk…eX™kt fw÷…rŒ ©e R÷kƒnu™ ¼è,
fw÷™kÞf ©e y™kr{f¼kE þkn,
…kuMx{kMxh s™h÷ ykh. …e. „wók y™u
[eV …kuMx ‚w…rhLxuLzuLx ‚wr™÷ ð{ko Œu{ s
RL[kso fw÷‚r[ð ©e ¼hŒ¼kE skuþe.

Œk. 14-11-2019™k hkus
ykrËðk‚e ‚tþkuÄ™ y™u Œk÷e{ fuLÿ,
„qshkŒ rðãk…eX, y{ËkðkË ŒÚkk
ykrËòrŒ rðfk‚ rð¼k„, „ktÄe™„h™k
‚tÞwõŒ W…¢{u ykÞkursŒ
“ykrËðk‚e …ht…hk„Œ ð™ki»kÄeÞ «Ëþo™
y™u ðu[ký {u¤k”™wt WËT½kx™ {k™.{tºke©e
(yk.rð.) „ý…Œr‚tn ð‚kðkS™k nMŒu
y{ËkðkË nkx, ð†k…wh ¾kŒu fhðk{kt ykÔÞwt.

©e ‚tËe…¼kE sÞMðk÷,
zkì. yhwý¼kE „ktÄe,©e ð‚tŒ¼kE …xu÷,
zkì. «¼w÷k÷ fk‚wLÿk, zkì. yswo™r‚tn hkýk,
zkì. y™kr{f¼kE þkn, zkì. ¼hŒ¼kE sku»ke,
zkì. s{™kËk‚ ‚kðr÷Þk,
zkì. n»koË¼kE …xu÷, ©e h{uþ¼kE …xu÷

{kR¢kuƒkÞku÷kuS rð¼k„, „]nrð¿kk™ rð¼k„,
„qshkŒ rðãk…eX, ‚kËhk,
r‚r™Þh r‚xes™ „úq…, „ktÄe™„h
y™u huz ¢kì‚, y{ËkðkË™k ‚tÞwõŒ W…¢{u
Œk. 30-1-2020 „ktÄer™ðkoý rË™ r™r{¥ku
hõŒËk™ rþrƒh™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt.
su{kt rðãkþk¾k™k ze™©e zku. ©er™ðk‚ {qrŒo,
„]nrð¿kk™ rð¼k„™k yæÞûk zku. r™r¾÷ ¼è,
ƒt™u rð¼k„™k yu™.yu‚.yu‚. «ku„úk{ ykurV‚h
zku. fkirþf¼kE …xu÷, zkì.…khw÷ ‚kÄw,
ƒt™u rð¼k„™k ‚uðfku y™u Œ{k{ rðãkÚkeoyku™k
‚½™ «Þí™Úke 61 Þwr™x hõŒ yufrºkŒ fhðk{kt ykÔÞwt.

„qshkŒ rðãk…eX rh‚[o yuLz RLVku{uoþ™ r‚Mx{ y™u
rh¢qx{uLx „wshkŒ RLxhrþ…
ykuV zuð÷ku…{uLx rh‚[o™k ‚tÞwõŒ
W…¢{u ykÞkursŒ ÔÞkÏÞk™
‘Gandhi Mandela Legacy’

18 ykìõxkuƒh, 2019™k hkus ykÞkursŒ
66{k …ËðeËk™ ‚{khkun{kt
{wÏÞ {nu{k™ ©e yÍe{ «u{S ŒÚkk
„qshkŒ rðãk…eX {tz¤ xÙMxe„ý

ykrËðk‚e ‚tþkuÄ™ y™u Œk÷e{ fuLÿ îkhk
Œk. 14-11-2019Úke 18-11-2019 Ëhr{Þk™
ykÞkursŒ …ht…hk„Œ ykrËðk‚e ð™kii»kÄeÞ
«Ëþo™ y™u ðu[ký {u¤ku

„qshkŒ rðãk…eX™k 66{k …ËðeËk™
«‚t„u {k™™eÞ {nu{k™©e™u
¾kËe y…oý fhŒkt rðãkÚkeoyku

„qshkŒ rðãk…eX™k 66{k …ËðeËk™
‚{kht¼{kt WËTƒkuÄ™ fhŒkt
ykËhýeÞ fw÷…rŒ ©e R÷kƒnu™ ¼è

30 òLÞwykhe, 2020™k hkus „ktÄeS™e
…wÛÞrŒrÚk r™r{¥ku ykÞkursŒ
þktrŒÞkºkk{kt ‚k{u÷ ykËhýeÞ
fw÷™kÞf ©e y™kr{f¼kE þkn,
RL[kso fw÷‚r[ð ©e ¼hŒ¼kE sku»ke ŒÚkk
yLÞ {nk™w¼kðku.

ykrËðk‚e ‚tþkuÄ™ y™u Œk÷e{ fuLÿ
îkhk ykÞkursŒ fkÞo¢{{kt
™]íÞ fkÞo¢{

…ºkfkhíð rð¼k„ îkhk ykÞkursŒ
‚ur{™kh™k ¼k„Y…u rðãkÚkeoyku îkhk
swB{k {rMsË™e {w÷kfkŒ

„qshkŒ rðãk…eX, y{ËkðkË y™u
Sð™ ‚kÄ™k xÙMx îkhk ykÞkursŒ
‚ðkuoËÞ {u¤ku – 2020

Œk. 9-1-2020Úke 12-1-2020
„qshkŒ rðãk…eX y™u „wshkŒ hkßÞ
Þwr™ðr‚oxe f{o[khe h{Œ„{Œ y™u
‚ktMf]rŒf {tz¤™k ‚tÞwõŒ W…¢{u ykÞkursŒ
„wshkŒ hkßÞ yktŒh rðïrðãk÷Þ
f{o[khe r¢fux xq™ko{ìLx

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe r™r{¥ku
„qshkŒ rðãk…eX y™u ©e ‚tsÞ-Œw÷k rðï„úk{™k
‚nÞku„Úke „w÷Íkh yn{Ë fkÞo¢{

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe r™r{¥ku
12 {k[o, 2019™k hkus
Ëktzefq[ yirŒnkr‚f ½x™k™e
ÞkË{kt Ëktzefq[ rË™u rðþu»k fkÞo¢{
‘Ëktzefq[ M{]rŒMŒt¼’

Œk. 20-2-2020™k hkus
fMŒqhƒk …wÛÞrŒrÚk r™r{¥ku
ykÞkursŒ …rhðkh {u¤ku

W…k‚™k ¾tz {nkËuð Ëu‚kE ‚{ks ‚uðk ‚tfw÷,
y{ËkðkË{kt yk„tŒwf ‚kÚku ðkŒko÷k… fhŒkt
ykËhýeÞ fw÷…rŒ ©e R÷kƒnu™ ¼è

„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¢{

y™wðkË «rŒck™, „qshkŒ rðãk…eX îkhk
Œk. 24-12-2019™k hkus ykÞkursŒ
…qðo fw÷…rŒ ©e ™khkÞý¼kE Ëu‚kE™k
…wMŒf™ku ÷kufk…oý fkÞo¢{

Œk. 29-2-2020™k hkus ykÞkursŒ
„qshkŒ rðãk…eX y™u „ktÄeÞ™ ‚ku‚kÞxe™k
‚tÞwõŒ W…¢{u ƒk-ƒk…w 150 ‚tË¼uo
¼khŒ{kt „úk{eý fûkkyu fkÞo fh™kh
fkÞofŒkoyku™ku ‚L{k™ ‚{khkun

Œk. 30-09-2019Úke Œk. 1-10-2019 Ëhr{Þk™
hk»xÙeÞ rðïrðãk÷Þ ‚t„X™ (AIU) ŒÚkk
„qshkŒ rðãk…eX îkhk ykÞkursŒ
fw÷…rŒyku™wt hk»xÙeÞ ‚t{u÷™

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe : 2020 ytŒ„oŒ
rðãk…eX fw{kh rð™Þ {trËh, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursŒ ‚ktMf]rŒf fkÞo¢{

„qshkŒ rðãk…eX þŒkçËe ð»ko r™r{¥ku
18 ykìõxkuƒh, 2019™k hkus ykÞkursŒ
ð]ûkkhku…ý fkÞo¢{{kt ykËhýeÞ
fw÷…rŒ ©e E÷kƒnu™ ¼è™k nMŒu ð]ûkkhku…ý

{nuLÿ¼kE ¼è – {kt„hku¤(™{oËk)
„úk{rþÕ…eyku™e ‚kÚku ƒuXf

¾uzqŒku ‚kÚku ‚Sð ¾uŒe yt„u [[ko fhŒk
„úk{rþÕ…e „kiŒ{¼kE

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

