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વાર્ષિક અહેવાલ – વષષ ૨૦૧૮-૧૯
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 ૨૦૧૮-૧૯)

૫

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત મારિતી

૬

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની જુદી જુદી સવમવતઓ

૮

ફેકલ્ટી ડીનની મારિતી

૩૬

વિભાગીય અધ્યિોની મારિતી

૩૭

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ

૩૮

મિાદે સ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરા

૪૧

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે

૪૩

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

૪૫
૫૨

સામાજિક ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામઅર્ષશાસ્ત્ર

૫૮

૦૨. ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત

૬૫

૦૩. સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

૭૨

૦૪. સમાજવિજ્ઞાન વિભાગ

-

ર્શક્ષિ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. વશિણ વિભાગ
રિન્દી વશિક વિભાગ
ગાાંધીદશષન અભ્યાસક્રમ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. શાંવત સંશોધન કેન્ર અને ગાંધીદશષન વિભાગ
વ્યવસાર્યક અભ્યાસક્રમ ર્વદ્યાશાખા
૦૧. આજીિન વશિણ અને વિસ્તરણ વિભાગ
૦૨. સમાજકાયષ

૭૮
૯૫
૧૦૩
૧૦૯

ક્રમ

ર્વગત
૦૩. પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન

પ ૃષ્ાાંક
૧૨૭

દૃશ્યશ્રાવ્ય વિભાગ

૧૩૧

૦૪. ગ્રંર્ાલય અને મારિતીવિજ્ઞાન

૧૩૬

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

૧૩૯

ર્વજ્ઞાન અને પ્રયોજિત ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. બાયોગેસ સંશોધન કેન્ર

૧૫૨

૦૨. ગૃિવિજ્ઞાન

૧૬૧

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોણગકી ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામવ્યિસ્ર્ાપન

૧૭૪

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

૧૬૭
૧૮૪

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

૧૮૯
૨૦૬
૨૦૯
૨૧૩
૨૧૪
૨૧૮
૨૩૭
૨૩૯
૨૪૦
૨૪૨
૨૪૬

ગ ૂિરાત ર્વદ્યાપી્ના અન્ય ર્વભાગો
૦૫.

મધ્યસ્ર્ ગ્રંર્ાલય, અમદાિાદ

૨૫૭

૦૬.

વિદ્યાકીય શાખા

૨૬૩

૦૭.

જીિનલિી કેળિણી/વિદ્યાર્ી રોજગાર પરામશષ એકમ

૨૬૬

૦૮.

ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ

૨૭૦

૦૯.

આરદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્ર

૨૭૪

૧૦.

આંતરરક ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)

૨૮૨

૧૧.

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

૨૮૩

૧૨.

મરિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકિા માટેન ુ ં સેલ)

૨૮૪

૧૩.

પ્રકાશન વિભાગ

૨૮૫

પુસ્તક ભંડાર

૨૮૬

મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો

૨૮૭

૧૪.

ક્રમ

ર્વગત

પ ૃષ્ાાંક

૧૫.

ગ ૂજરાત રિિંદી પ્રચાર સવમવત, રિિંદી ભિન, અમદાિાદ

૨૯૪

૧૮.

ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્ર્ાન, અમદાિાદ

૨૯૮

૧૯.

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

૨૯૯

૨૦.

મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ

૩૦૦

૨૧.

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ

૩૦૧

૨૨.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર, અમદાિાદ

૩૦૨

૨૩.

કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ

૩૦૪

૨૪.

જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા

૩૦૫

૨૫.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્ર, સાદરા

૩૦૭
કૃર્ષ ર્વજ્ઞાન કેન્રો

૨૬.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

૩૧૦

૨૭.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, દે ર્લી

૩૧૩

૨૮.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

૩૧૯

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બર્ુ નયાદી ર્વદ્યાલયો
૨૯.

ગ ૂજરાત કુમાર વિનય મંરદર, અમદાિાદ

૩૨૩

૩૦.

ગ્રામસેિા કેન્ર, બોચાસણ

૩૨૫

૩૧.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભારે લ

૩૨૮

૩૨.

ગ્રામસેિા કેન્ર, અંભેટી

૩૩૦

૩૩.

ગ્રામસેિા કેન્ર, દે ર્લી

૩૩૨

૩૪.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભલાડા

૩૩૪

૩૫.

ચોસઠમો પદિીદાન સમારં ભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૮

૩૩૭

૩૬.

અનુપારં ગત (એમ.રફલ.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૧

૩૭.

વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૩

૩૮.

શ્રી મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર યોજના

૩૪૬

૩૯.

મિેકમ (િિીિટ) વિભાગ

૩૪૮

૪૦.

બાંધકામ વિભાગ

૩૫૮

૪૧.

સક્ષચિાલય પ્રવશિણ અને પ્રબંધ સંસ્ર્ાન, રદલ્િી (ISTM) દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની

૩૬૦

મુલાકાત
૪૨.

CWMG વિભાગ

૩૬૨

૪૩

યુવનિસષલ િીલીંગ સેન્ટર (UHP)

૩૬૩

૪૪.

જાળિણી વિભાગ

૩૬૪
તસવીરો

કુ લનાયકશ્રીન ુંુ નનવેદન

મહાત્મા ગાાંધી સ્થાપિત એવી ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની છત્રછાયા હેઠળ એપિલ-૨૦૧૮થી માર્ચ ૨૦૧૯
સુધીમાાં થયેલાાં અનેકપવધ કાયોને સમાપવષ્ટ કરતો બહઆ
ુ યામી અને પવસ્ત ૃત એવો વાપષિક અહેવાલ રજૂ કરતાાં
મને ખ ૂબ આનાંદ થાય છે .
કુલ ૪૪ જેટલા સાંભાગોમાાં પવભાજજત એવો આ વાપષિક અહેવાલ ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ માંડળના નેજાં
હેઠળ વષચ દરમ્યાન થઈ ગયેલી િવ ૃપિઓને તેમ જ સાંસ્થાગત અલગ અલગ એકમો અને વ્યક્તતગત થયેલી
કામગીરીને િણ સુગ્રપથત રીતે રજૂ કરવાનો નમ્ર િયાસ છે . િથમ પવભાગમાાં આશરે ૨૫૦થી િણ વધુ
પ ૃષ્ઠોમાાં યુ.જી.સી. માન્ય તેમજ NAAC દ્વારા ‘A’ ગ્રેડ િાપ્ત ડીમ્ડ યુપનવપસિટી તરીકે ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠમાાં
પવપવધ પવદ્યાશાખાઓ તેમજ પવભાગો દ્વારા થયેલી ઉચ્ર્ પશક્ષણની શૈક્ષણણક તેમજ સાંશોધન કામગીરીનો
અહેવાલ છે , જ્યારે બાકીનાાં પ ૃષ્ઠોમાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ માંડળના કાયચક્ષેત્રમાાં આવતી અન્ય તમામ િવ ૃપિ
ર્લાવતાાં પવપવધ એકમોનો પવશેષ અહેવાલ આિેલ છે .
૨૦૧૮-૧૯ના સમગ્ર વષચ દરમ્યાન ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ માંડળની ત્રણ, કાયચવાહક સપમપતની ર્ાર, બોડચ
ઑફ મેનેજમેન્ટની ત્રણ, ઉચ્ર્ પશક્ષણ નાણાાં સપમપતની એક, ઉચ્ર્ પશક્ષણ પવદ્યાસભાની બે, ઉચ્ર્ પશક્ષણ
પ્લાપનિંગ અને મોપનટરરિંગ બોડચ ની એક, ગ્રામસેવા સપમપતની એક, િકાશન સપમપતની એક, ગ્રાંથાલય સપમપતની
એક, પવદ્યાથી ઉત્કષચ અને છાત્રાલય સપમપતની એક, રહન્દી િર્ાર સપમપતની એક, આરદવાસી સાંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર સલાહકાર સપમપતની એક, પવદ્યાિીઠ નાણાાં માંડળ સલાહકાર સપમપતની એક, એસ.સી./એસ.ટી.
સલાહકાર સપમપતની બે, ઓબીસી સલાહકાર સપમપતની બે, રાષ્રીય સેવા યોજના સલાહકાર સપમપતની એક,
કમચર્ારી િશ્ન પનવારણ સપમપત, સ્વાવલાંબન સપમપતની બે, ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃપત સાંસ્થાન સલાહકાર
સપમપતની એક, જતીય સતામણી સેલની એક, બાાંધકામ સપમપતની બે, ખરીદ સપમપતની ત્રણ અને મકાન
ફાળવણી સપમપતની ર્ાર બેઠક થઈ હતી. આ ઉિરાાંત િૌઢપશક્ષણ સાંસાધન સલાહકાર સપમપત મળી હતી.
અન્ય સપમપતઓ અને જરૂરરયાત િમાણેની અપવપધસરની અનેક બેઠકો િણ અનૌિર્ારરક રીતે મળી હતી.
૨૦૧૮-૧૯નો વાપષિક અહેવાલ એટલે ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ સાથે સાંકળાયેલાાં ત્રણ િરરસરો, છ શાળાસાંકુલો, છ ગ્રામસેવા કેન્રો, ત્રણ તાલીમ કેન્રો, ત્રણ કૃપષપવજ્ઞાન કેન્રો અને બીજ િાાંર્થી િણ વધુ સાંશોધન
કેન્રોની કામગીરી. અહીં આઠ પવદ્યાશાખાઓ અંતગચત ૧૭ અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો, ૧૨ જેટલા સ્નાતક અને
અનેકપવધ રડપ્લોમા તેમજ સરટિરફકે ટ અભ્યાસક્રમો ર્ાલે છે . ઉિરાાંત ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના આ તમામ અંગભ ૂત
એકમોની અનેકપવધ િવ ૃપિઓ, ઉિરાાંત પશણબરો, કાયચશાળાઓ, ગ્રામજીવન િદયાત્રાઓ, િરરસાંવાદો, રાષ્રીયઆંતરરાષ્રીય િરરષદો, સાંશોધન િેઝન્ટેશનો િણ અહેવાલમાાં સમાપવષ્ટ થાય છે .
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વીતેલા વષચમાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના ૧૦૯ જેટલાાં મદદનીશ િાધ્યાિકો, સહિાધ્યાિકો તેમજ
િાધ્યાિકો આશરે ૧૮૦ જેટલી રાજ્યસ્તરીય, રાષ્રીય કે અન્ય િરરષદો-િરરસાંવાદોમાાં સહભાગી થયા છે . ૨૧
અધ્યાિકોએ પવપવધ સજ્જતાની તાલીમો લીધી છે . ૫૭ જેટલા અધ્યાિકોએ જુદી જુદી કાયચશાળાઓમાાં ભાગ
લીધો છે , િાાંર્ અધ્યાિકોએ ‘ઑિવગચ’ કયાચ છે . વળી ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના અધ્યાિકો દ્વારા ૨૮ જેટલાાં
સાંશોધન િકલ્િો હાથ િર લેવામાાં આવ્યા છે , જે હજુ ઘણા અિયાચપ્ત છે . આિણા અધ્યાિકોએ વધુ સાંશોધન
િકલ્િો માટે હજી વધુ ઘપનષ્ઠ િયાસો કરવા જરૂરી છે . વાપષિક અહેવાલમાાં આ તમામ પવગતો મ ૂકેલી છે .
તદ્ ઉિરાાંત, અધ્યાિકોના ૧૫૩ જેટલાાં સાંશોધન તેમજ અન્ય લેખો સાંશોધન સામપયકો કે અન્ય
સામપયકોમાાં િકાપશત થયા છે . ૧૯ જેટલાાં અલગ અલગ પુસ્તકો અધ્યાિકો દ્વારા િકાપશત થયાાં છે . ક્ાાંક
સાંિારદત ગ્રાંથો િણ છે . અન્ય ભાષામાાં ૬ જેટલાાં પુસ્તકિકરણો આલેખાયા છે , તો ૨૨ જેટલાાં િકરણો ગુજરાતી
ગ્રાંથોમાાં િકરણ તરીકે સ્થાન િામ્યા છે . જુદા જુદા પવષયો તેમજ પવભાગો દ્વારા વૈપવધ્ય ધરાવતાાં ૪૬ જેટલાાં
ઉિમ િરરસાંવાદોનુ ાં આયોજન થઈ શક્ુ ાં હતુ ાં અને તેમાાં મોટી સાંખ્યામાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના પવદ્યાથીઓ તેમજ
અધ્યાિકોએ ભાગ લીધો હતો. આ પવગતો િણ િરરપશષ્ટ તરીકે આિવામાાં આવી છે .
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના એડજતટ
ાં િોફેસરો દ્વારા તમામ પવભાગોના અધ્યાિકોને માટે IQAC સાથે રહીને
તેમ જ વ્યક્તતગત સ્તરે સાંશોધન માગચદશચન અને સાંશોધન િદ્ધપતના તાલીમ કાયચક્રમો થયા, જેમાાં
ડૉ. પવદ્યુતભાઈ જોશીનુ ાં નોંધિાત્ર િદાન રહ્ુ.ાં એડજતટ
ાં િોફેસર તેમજ આર્ાયચ કૃિલાણી ર્ેર સાંભાળી રહેલા
શ્રી િકાશભાઈ ન. શાહની ઐપતહાપસક િરરિેક્ષ્યમાાં વતચમાન સાાંિત િરરક્સ્થપતને લગતી પવશ્લેષણાત્મક
વ્યાખ્યાનશ્રેણીને ઘણો આવકાર સાાંિડયો. જુદાાં જુદાાં િરરસરોમાાં બહારનાાં તજ્જ્ઞો, અધ્યાિકો, સારહત્યકારો,
લેખકો તેમજ પવષયપનષ્ણાતોનાાં વ્યાખ્યાનોનો ઉિક્રમ િણ સારી રીતે ર્ાલ્યો છે .
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠે શતાબ્દી વષચ પનપમિે આમ તો છે લ્લાાં દોઢેક વષચથી અનેક નક્કર કાયચક્રમોનુ ાં
આયોજન કયુું છે , જેમાાં અનેક સ્તરે આિણે શહેરો તેમજ ગામડાાંના સેંકડો લોકોને સાાંકળી શક્ા છીએ. આ જ
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની એક પવશેષતા છે .
સ્િધાચત્મક િરીક્ષાઓમાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના પવપવધ પવભાગોના પવદ્યાથીઓનો બેસવાનો, અનુભવ
લેવાનો તેમજ િરીક્ષાઓ સફળતાપ ૂવચક િસાર કરવાનો અણભગમ વધતો જય છે . ‘ટાટ’ની િરીક્ષામાાં ૬૫,
નેટ, સ્લેટ તેમજ અન્ય િરીક્ષાઓમાાં ગુજરાતી પવભાગના ૧૯, ઇપતહાસ પવભાગના િાાંર્, પશક્ષણ પવભાગના
િાાંર્, સમાજપવજ્ઞાનના િાાંર્, યોગપવભાગના ત્રણ, તેમ જ ગ્રામ અથચશાસ્ત્ર પવભાગના આઠ પવદ્યાથીઓ સફળ
રહ્યા છે તેમને અણભનાંદન. કમ્પ્ય ૂટર અને અન્ય પવભાગોના પવદ્યાથીઓ ઓનલાઇન િરીક્ષાઓમાાં સારો દે ખાવ
કરી શક્ા છે . ગ્રામપવસ્તારમાાં ર્ાલતી આિણી શાળાઓનાાં િરરણામો ૮૦ ટકાથી ૧૦૦ ટકા સુધી િાપ્ત થયાાં
છે , તો ક્ાાંક નબળાાં િરરણામો આિણા માટે ર્ેતવણીરૂિ છે .
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એ ઉલ્લેખનીય છે કે તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ના ર્ોઇસ બેઝ્ડ ક્રેરડટ પસસ્ટમ (CBCS)
અન્વયે અહેવાલના સમયગાળામાાં (૧) ભાષાઓ અને સારહત્ય પવદ્યાશાખાના ૯ (નવ) અભ્યાસક્રમો
(૨) સામાજજક પવજ્ઞાન પવદ્યાશાખાના ૧૨ (બાર) અભ્યાસક્રમો (૩) પશક્ષણ પવદ્યાશાખાના ૩ (ત્રણ) અભ્યાસક્રમો
(૪) વ્યાવસાપયક અભ્યાસક્રમ પવદ્યાશાખાના ૧૩ (તેર) અભ્યાસક્રમો (૫) શારીરરક પશક્ષણ અને રમતપવજ્ઞાન
પવદ્યાશાખાના ૪ (ર્ાર) અભ્યાસક્રમો (૬) પવજ્ઞાન અને િયોજજત પવજ્ઞાન પવદ્યાશાખાના ૭ (સાત) અભ્યાસક્રમો
(૭) વ્યવસ્થાિન અને િૌદ્યોણગકીપવજ્ઞાન પવદ્યાશાખાના ૩ (ત્રણ) અભ્યાસક્રમો (૮) ભારતીય ભાષા સાંસ્થાનના
૭ (સાત) એમ કુલ ૫૮ અભ્યાસક્રમોને CBCS અભ્યાસક્રમો તરીકે પવદ્યાથીઓને ઉિલબ્ધ કરાવ્યા છે . આમ
લગભગ તમામ પવદ્યાશાખાઓએ િોતાનો યજત્કિંણર્ત ફાળો આિેલ છે તે ઉલ્લેખનીય છે . આગામી વષોમાાં હજુ
વધુ પવકલ્િો િાપ્ત થાય તે સમયની માાંગ છે .
રાજ્ય અને કેન્ર સરકારના સાાંસ્કૃપતક માંત્રાલય તેમજ િવાસન માંત્રાલયના અનુદાનથી જૂની
પવરાસતને અસર ન થાય તે રીતે કોર્રબ આશ્રમ, િાણજીવન પવદ્યાથીભવન અને બાઇબલ ખાંડનુ ાં નવીનીકરણ
કરવાની રદશામાાં આિણે આગળ વધ્યા છીએ. િાણજીવન પવદ્યાથીભવનના િવેશદ્વાર િાસે, ઐપતહાપસક
દાાંડીકૂર્ સમયે, ૧૯૩૦માાં ૧૨મી માર્ે તેમના ૭૮ સાથીઓ સાથે જ્યાાં મહાત્મા ગાાંધી િધાયાચ હતા અને તેમને
કુમકુમ પતલક થયા હતા, તે ઐપતહાપસક ઘટનાની કાયમી સ્મ ૃપત માટે ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠમાાં ‘દાાંડીકૂર્ સ્મારક
સ્તાંભ’ની જગ્યાએ આદરણીય કુલિપત ઇલાબહેનન હસ્તે પ ૂજન કરાયુ ાં હતુ.ાં
‘કલેતટેડ વકચ સ ઑફ મહાત્મા ગાાંધી’ CWMG Cell ના માનદ્ પનયામક સુશ્રી દીનાબહેન િટેલ તેમજ
તેના સહુ સહકાયચકતાચઓ દ્વારા વષચ દરમ્યાન ‘સાંપ ૂણચ ગાાંધી વાડ઼મય’ના રડજજટલાઇઝેશન માટેન ુ ાં તકનીકી કાયચ
ખ ૂબ સારી રીતે થયુ.ાં તેમાાં ભારત સરકારના મારહતી-િસારણ માંત્રાલય તેમજ ગાાંધી રરસર્ચ ફાઉન્ડેશન,
જલગાાંવનો ઉિમ સહકાર મળ્યો છે . આ મહત્વનુ ાં કાયચ પનષ્િન્ન થશે ત્યારે તે મહાત્મા ગાાંધીની સાધચ શતાબ્દી
તેમજ ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની શતાબ્દી પનપમિે એક મોટુાં ‘નજરાણુ’ાં સમગ્ર દે શ-દુપનયાના રહન્દીભાષીઓ,
રહિંદીિેમીઓ તથા ગાાંધીિેમીઓ માટે િાપ્ત થશે. ૨૦૨૦માાં આ કાયચ પ ૂરુાં થવાની ધારણા છે .
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના સ્થાિનાકાળે શરૂ થયેલા ગુજરાત પુરાતત્વ પવદ્યામાંરદરને નવા સ્વરૂિમાાં –
ઓરરએન્ટલ સ્ટડી ઍન્ડ હેરરટેજ મૅનેજમેન્ટ રરસોસચ સેન્ટર (OSHMR) તરીકે શરૂ કરવાના િયાસો આરાં ભાયા છે .
આ સેન્ટરના માનદ્ પનયામક શ્રી દે વાપશષ નાયકના િયાસોથી ભારત સરકારના સાાંસ્કૃપતક માંત્રાલય દ્વારા
મળે લા ‘િકલ્િ’ ફાંડમાાંથી દાાંડીકૂર્ના ‘દાાંડી હેરરટેજ કૉરરડૉર મૅનેજમેન્ટ પ્લાન’ માટે આંતરરાષ્રીય કક્ષાના
પવદ્વાનોને અમેરરકાથી ખાસ પનમાંત્રણ આિીને રાષ્રીય કાયચશાળા યોજવામાાં આવી છે .
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સમગ્ર વષચ દરમ્યાન જુદા જુદા સિામાંડળોની બેઠકમાાં, રસ્ટી માંડળની બેઠકોમાાં તેમજ અનેક
સપમપતઓમાાં આદરણીય ઇલાબહેનનુ ાં માગચદશચન ખ ૂબ ઉિયોગી રહ્ુ.ાં વળી દરે ક પનણચયમાાં રસ્ટીઓના ખ ૂબ જ
હકારાત્મક અણભગમથી કાયો પનષ્િન્ન થઈ શક્ાાં. આિણા બોડચ ઑફ મૅનેજમેન્ટ અને IQAC સરહત અન્ય
સપમપતઓના પનયુતત બાહ્ય તજ્જ્ઞોએ િણ ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના તમામ શૈક્ષણણક, સાંશોધનાત્મક કાયચક્રમોની
ણખલવણીમાાં અને માગચદશચનમાાં યજત્કિંણર્ત્ ફાળો આપ્યો છે .
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના મહત્વના કાયચક્રમો િૈકીની ‘ગ્રામપશલ્િી યોજના’ અંતગચત કામ કરતાાં
ગ્રામપશલ્િીઓ સાથે વષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સાંકલન-આયોજન બરાબર થતા રહ્યાાં છે . ‘સ્વાણભમાન
પશષ્યવ ૃપિ’નો વધુ વ્યાિક સાંખ્યામાાં પવદ્યાથીઓ લાભ લઈ રહ્યા છે . આ વષે કુલ રૂ. ૧૨,૧૯,૦૦૦/પવદ્યાથીઓને આ પશષ્યવ ૃપિ િેટે આિવામાાં આવ્યા.
વષચ દરમ્યાન રાષ્રીય સેવા યોજના એકમ દ્વારા િોગ્રામ ઑરફસરોની તાલીમ પશણબરો, િાંર્ાયતીરાજ
તાલીમ કેન્રના તાલીમ કાયચક્રમો, ભારસ સરકારના ISTMના તાલીમ કાયચક્રમો તથા આરદવાસી સાંશોધન અને
તાલીમ કેન્ર દ્વારા અનેકપવધ તાલીમ કાયચક્રમો, સવેક્ષણો તથા સાંશોધનો હાથ ધરવામાાં આવ્યા હતા. સરકાર
િાયોજજત સાાંસ્કૃપતક કાયચક્રમોનાાં આયોજનો િણ થયાાં હતાાં.
આ વષચના અહેવાલમાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના મુખ્ય િરરસરોમાાં જે અનેકપવધ િવ ૃપિઓ માટે પવદ્યાિીઠ
પસવાયની સાંસ્થાઓ ઉિયોગ કરે છે અને તેમાાં આિણો યથેચ્છ સહકાર મળતો રહે છે તેવા તમામ કાયચક્રમોની
તવારીખ િણ પવશેષ ઉમેરી છે . આિણાાં છાત્રો આિણા િરરસરમાાં યોજતાાં ઘણા વૈર્ારરક કે સામાજજક
જગૃપતનાાં કાયચક્રમોમાાં અનાયાસે ઉલટભેર ભાગ લેતા હોય છે અને અભ્યાસેતર જ્ઞાનપિિાસા સાંતોષે છે તે
આનાંદની વાત છે .
૧૦થી િણ વધુ વષચ સુધી કુલસણર્વ તરીકે િોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરનાર અને ગ ૂજરાત
પવદ્યાિીઠના તમામ િરરસરો માટે પ ૂરી પનષ્ઠાથી કાયચરત એવા કુલસણર્વ શ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાણી
તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ પનવ ૃિ થયા. તેમની વષચ દરમ્યાનની ઉિમ કામગીરીની તેમજ ણબનશૈક્ષણણક
અપધકારીઓ, સેવકોની શ્રેષ્ઠ સેવાઓની નોંધ લઈએ. મુખ્ય િરરસર તેમજ અન્યત્ર સહન
ુ ા યોગદાનને વષાચન્તે
અહેવાલમાાં યાદ કરીએ. ૨૦૧૯ના એપિલ માસમાાં સેવાકાળ પ ૂરો થતાાં આિણા કુલસણર્વ તરીકે પનવ ૃિ
થયેલા શ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાણીને ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ તરફથી શુભેચ્છાઓ આિવામાાં આવી અને તેમના સ્થાને
કાયચકારી કુલસણર્વ તરીકે પશક્ષણ પવભાગના ડીન ડૉ. ભરતભાઈ જોશીને જવાબદારી સોંિવામાાં આવી છે .
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ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના તમામ િરરસરોના સાંયોજકો, ડીનશ્રીઓ, પવભાગીય અધ્યક્ષો, માનદ્ પનયામકો
પવશેષ કરીને રહિંદી િર્ાર સપમપત, ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃપત સાંસ્થાન, સમતા અને પવકાસ કેન્ર, ગાાંધીદશચન,
શાાંપત સાંશોધન કેન્ર, િૌઢ પશક્ષણ તાલીમ અને સાંશોધન પવભાગ, યુપનવસચલ હીણલિંગ સેન્ટરના કાયચકતાચઓ,
સહુ સાથી પમત્રોનાાં કાયોની, ગ્રામીણ પવસ્તારોની શાળાના ગ ૂજરાત પવનય માંરદરના સાંર્ાલકો, આર્ાયચ અને
ગૃહિપતઓ, ગૃહમાતાઓ તથા સાંયોજકોની ભ ૂપમકાનો અને તેમની ઉિમ કામગીરીનો ઉલ્લેખ જરૂરી છે . વષચની
કામગીરી બદલ અણભનાંદન.
આિણાાં સરહયારા િયાસોને કારણે ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠનો છાત્ર કે છાત્રા સમગ્ર રાજ્ય કે અન્ય િદે શમાાં
જ્યાાં િણ જય છે ત્યાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની એક પવપશષ્ટ છાિ સાથે જય છે અને તેને હષચભેર આવકારવામાાં
આવે છે . તે આિણાાં ૧૦૦ વષચના ઉચ્ર્ પશક્ષણ તેમજ કેળવણી ક્ષેત્રે કરવામાાં આવેલાાં કાયોનુ ાં િરરણામ છે .
વાપષિક અહેવાલમાાં ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠમાાં અભ્યાસ કરતાાં પવદ્યાથી ભાઈ-બહેનોના સાંસ્થા, અધ્યાિકો,
છાત્રપનવાસ અને અન્ય િવ ૃપિઓ અંગે મુતત રીતે િોતાના અણભિાયો જણાવ્યા છે , જેને વાપષિક અહેવાલમાાં
મ ૂકવા િાછળનો હેત ુ પવદ્યાથી ભાઈ-બહેનોની માન્યતા, અણભિાયો તેમજ મનોવલણો અંગે સહણર્િંતન થાય તે
િણ છે .
ખાનગીકરણ અને વૈપિકીકરણથી પશક્ષણમાાં િણ ખતરો જોવા મળે છે ત્યારે નવી પશક્ષણનીપતના
મુસદ્દાએ આિણા બારણે ટકોરા માયાચ છે . માત ૃભાષામાાં પશક્ષણના સફળ િયોગો તેમજ રાષ્રભાષાને મહત્વ
અને છતાાં બહારના જ્ઞાન-પવજ્ઞાનને િણ સ્વીકારવાની આિણી તૈયારી છે . જેમ આિણાાં ધ્યેયમાંત્રમાાં ‘મુક્તત
અિાવે તે પવદ્યા’ની સાથે સાથે અરે ણબક કલામમાાં કહેવામાાં આવ્યુ ાં છે તેમ ‘અલ રહકમતો ઝાલ્લત ૂલ મોંમીને
ફહૈસો વજદહા અહક્કો બેહા’ અથાચત ્ તમામ જ્ઞાનને આિણી ગ ૂમ થયેલી વસ્તુ ગણીને, વગર સાંકોર્ે તે લેવ,ુ ાં
ગ્રહણ કરવુ ાં – તેને અનુસરવામાાં હજુ ઘણુ ાં કરવાનુ ાં બાકી રહે છે . શતાબ્દી િવેશ પનપમિે આિણે સહએ
ુ આ
અંગે આદરણીય ઇલાબહેન, રસ્ટીઓ તેમજ તજ્જ્ઞો દ્વારા ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના ભાપવ સ્વરૂિ પવશે માગચદશચન
મેળવી, ૨૫ કે ૫૦ વષચન ુ ાં પ ૂવચઆયોજન કરવુ ાં જરૂરી બને છે . યુજીસી કે નામાાંરકત તરફથી ઘટતા જતા
નાણાાંસ્રોતને કારણે આિણા જેવી ડીમ્ડ યુપનવપસિટીઓના સવચસામાન્ય િશ્નો િરત્વે સરકારના માનવસાંસાધન
માંત્રાલય દ્વારા કેટલાક પનણચયો લેવાવા જરૂરી છે . ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠને લાગેવળગે છે ત્યારે આવા પનણચયો
શતાબ્દી વષચ દરમ્યાન લેવાય, તો તેની ગરરમા વધુ જળવાશે અને ઉજવણીના એક ભાગ તરીકે તે આવકાર
િામશે.
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ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની સ્થાિનાના ૧૦૦મા વષચની – શતાબ્દી યાત્રા બારણે ટકોરા મારી રહી છે ત્યારે
આિણા આદ્ય કુલિપત મહાત્મા ગાાંધી અને કુલિપતઓની દે દીપ્યમાન શ્રેણીમાાં રહેલા સહુ કુલિપતઓ, ગ ૂજરાત
પવદ્યાિીઠના આર્ાયચિદે રહેલાાં પવિપવખ્યાત પશક્ષણકારો અને સ્વાતાંત્ર્ય ર્ળવળના જ્યોપતધચરો, પશક્ષણ, ભાષા,
ધમચ અને તત્વજ્ઞાનમાાં િોતાના આગવા િદાનથી ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠની અનેરી ગૌરવગાથા આલેખનારા
પવદ્વાન અધ્યાિકો, સમાજનાાં પવપવધ ક્ષેત્રોમાાંથી આવીને રસ્ટીઓ તરીકે સેવા આિનારા સહુ રસ્ટીઓ, અને
જેમના થકી આિણે સહુ ઊજળાાં થયાાં છીએ તેવા િાયાના કમચઠ સેવકોની કેટલીય િેઢીઓ, અને રાષ્રના
ઘડતરમાાં, સ્વાતાંત્ર્યની લડતમાાં ભાગ લેનારા અને ખિી જનારા હજરો ભ ૂતપ ૂવચ પવદ્યાથીઓ – એ સહન
ુ ુ ાં આ
વાપષિક અહેવાલમાાં સ્મરણ કરી ઋણસ્વીકાર કરુાં છાં.
ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠ દ્વારા વષચમાાં થયેલી ઉિમ કામગીરીનો આ સાંણક્ષપ્ત અહેવાલ રજૂ કરુાં છાં ત્યારે
સમગ્ર વષચ દરમ્યાન ગ ૂજરાત પવદ્યાિીઠના કુલિપત સુ. શ્રી ઇલાબહેનનાાં હફ
ાં ૂ અને માગચદશચન તેમજ અનુભવી
રસ્ટીઓ, અધ્યાિક રસ્ટીઓ સવચશ્રી દ્વારા સમયે સમયે અિાતી સલાહ અને ઉિયોગી સ ૂર્ન તેમજ
કુલસણર્વશ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાણી અને કમચર્ારીગણ, કાયમી અને પનયત અધ્યાિકો, સેવકો સહન
ુ ો ખ ૂબ જ
સહકાર મળ્યો છે તે તમામનો આ તકે હ્રદયપ ૂવચક આભાર માનુ ાં છાં.
સમગ્ર અહેવાલ તૈયાર કરવામાાં ખ ૂબ જ અસરકારક રીતે પનષ્િન્ન કરવામાાં પનવ ૃિ થઈ રહેલાાં
કુલસણર્વશ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાણી, કાયચકારી કુલસણર્વ તરીકે હવે જવાબદારી વહન કરનારા િો.
ડૉ. ભરતભાઈ જોશી, તેમના સાથી સહકાયચ કરનારાાં કમચર્ારી શ્રી કાપમની યાદવ અને કુલસણર્વ કાયાચલયના
અન્ય સેવકો તથા િકાશન પવભાગના શ્રી ત ૃપ્પ્તબહેન આડેસરા, શ્રી શાહબાઝખાન િઠાણ, શ્રી યોગેશભાઈ
િજિપત અને શ્રી સત્યનારાયણભાઈ અગ્રવાલ (પ્ર ૂફરીડર) વગેરેનો હુ ાં વ્યક્તતગત આભાર માનુ ાં છાં.

અનાનિક શાહ

તા.

VI

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 ૃિ)
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ (િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)
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 શ્રીકુમાર

- રસ્ટી (તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮ સુધી)

૧૧.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ

- રસ્ટી

૧૨.

શ્રી કનપલકુમાર શાહ

- રસ્ટી

૧૩.

શ્રી માઇકલભાઈ મઝગાાંવકર

- રસ્ટી

૧૪.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયાંગાર

- રસ્ટી

૧૫.

ડૉ. સાંધ્યાબહેન ઠાકર

- સભ્ય અને ડીનશ્રી, વ્યાવસાનયક અભ્યાસક્રમ નવદ્યાશાિા

૧૬.

ડૉ. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય

- સભ્ય અને નવભાગીય અધ્યિ, ગુજરાતી નવભાગ,

ટ્રસ્ટી

અમદાવાદ

સમાજસેવા સાંકુલ, અમદાવાદ

૧૭.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ

- સભ્ય અને સાંયોજક, મ. દે . ગ્રામસેવા સાંકુલ, રાાંધજા
ે

૧૮.

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

- સભ્ય અને પ્રાધ્યાપક, નશિણ નવદ્યાશાિા, અમદાવાદ

૧૯.

ડૉ. ગુલાબભાઈ પટેલ

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

૨૦.

ડૉ. સોનલબહેન પટેલ

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, નશિણ નવભાગ, અમદાવાદ

૨૧.

ડૉ. લક્ષ્મણભાઈ અવૈયા

- સભ્ય અને નનયામક, ફ્રહન્દી પ્રચાર સનમનત, અમદાવાદ

૨૨.

શ્રી ઉદે નસિંહભાઈ સોલાંકી

- સભ્ય અને સાંયોજક, ગ્રામસેવા કેન્ર, બોચાસણ

૨૩.

ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી

- માંત્રી / કુલસક્ષચવ
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મ. દે .

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 : ૨૦૧૮-૧૯
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. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીનશ્રી, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાિી તવભાગ, િહાદે વ દે સાઈ

સભ્ય

સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ
૧૬.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાંધેજા

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. ગુલાબભાઈ પટેલ, સહ-પ્રાધ્યાપક, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૧૯.

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

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૧.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
(૧) તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૮ (૨) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૮ (૩) તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૯
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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. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાિી તવભાગ, િહાદે વ

સભ્ય

દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ
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. રાજીવભાઈ પટેલ, સંયોજક, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા
કલિ-૪ (ર્) હેઠળ :

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

ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, હહન્દી ભવન, અિદાવાદ
કલિ-૪ (છ) હેઠળ ગ્રાિસેિા કેન્દ્રના સંયોજક

૫.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, 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 ત્રણ વષષ િાટે)

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી ત્રણ વષષ િાટે)

સભ્ય

૧૧.

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯થી ત્રણ વષષ િાટે)

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર, ટ્રસ્ટીશ્રી (પ ૂવષ કુલનાયકશ્રી)
કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
(૧) તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ (૨) તા. ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ (૩) તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૯
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ઉચ્ર્વશક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્દ્ટ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િહાવિદ્યાલયના બે ડીન વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી
૨.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૩.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

ુ ોદનકતાચ શૈક્ષણણક
કુ લપવત દ્વારા ત્રણ નક્કી કરાયેલ ગાંધીવિર્ારને અનિ
તજ્જ્ઞ
૪.

ડૉ. અરુણભાઈ દવે, લોકભારિી, સણોસરા

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

ડૉ. ભરાયુભાઈ વચ્છરાજાની

સભ્ય

૭.

ડૉ. િહેશભાઈ તત્રકિલાલ છાબહરયા, તપ્રન્ન્સપાલશ્રી, એલ.એિ. કૉલેજ ઑફ ફાિષસી,

સભ્ય

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

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

સભ્ય

વસવનયોદરટી િિાણે
૮.

ડૉ. આરિીબહેન પટેલ, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

ડૉ. ઉષાબહેન પટેલ, સહ-પ્રાધ્યાપક, ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળિાંથી નક્કી કરાયેલ બે સભ્યો
૧૦.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વશક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્દ્ટ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૮ (૨) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૮ (૩) તા. ૦૨-૦૩-૨૦૧૯

10

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 ઑફ િેનેજિેન્દ્ટના. તેિાંથી એક સભ્ય િંડળના સભ્ય હોિા
જોઈએ.
૪.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

સેન્દ્રલ ગિનચિેન્દ્ટ
૬.

શ્રી િનુભાઈ વસાવા, એકાઉન્ટ ઓહફસર, આણંદ એચગ્રકલ્ચર યુતનવતસિટી, આણંદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

નોંધ : ફાયનાન્દ્સ ઑદફસરની જગ્યા ના હોય તો કુ લસણર્િશ્રી િંત્રી તરીકે રહેશે.
એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વશક્ષણ નાણાં સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૦૮-૦૮-૨૦૧૭
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વશક્ષણ વિદ્યાસભા
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

ડીન
૨.

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

સભ્ય

અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર તવભાગ,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૫.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
૬.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ,

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા
૭.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિગિિ તવભાગ, સાદરા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા
૮.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, બાયોગૅસ સંશોધન અને

સભ્ય

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

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

સભ્ય

રાંધેજા, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

વિભાગીય અધ્યક્ષ
૧૦.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, તવભાગીય અધ્યક્ષ, હહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સાહહત્ય

સભ્ય

તવદ્યાશાખા
૧૧.

ડૉ. િહેબ ૂબભાઈ દે સાઈ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તવભાગ,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૮)
૧૨.

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીિ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૩.

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

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૪.

ડૉ. તવનોદભાઈ પાંડ,ે તવભાગીય અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન,
વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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સભ્ય

ક્રિ

સભ્યન ંુ નાિ

૧૫.

શ્રી ઉષાબહેન પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા
૧૬.

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન

સભ્ય

અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

દસ પ્રાધ્યાપક (વિભાગીય અધ્યક્ષ વસિાય)
૧૭.

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

સભ્ય

અિદાવાદ
૧૮.

ડૉ. ભરિભાઈ જોષી, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. કોહકલાબહેન પારે ખ, હહન્દી તશક્ષક િહાતવદ્યાલય, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. આરિીબહેન કસ્વેકર, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૧.

ડૉ. જગદીશચંર કે. સાવચલયા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક

સભ્ય

તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા
૨૨.

ડૉ. પ્રભુદાસ કાસુન્રા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક તશક્ષણ

સભ્ય

અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા
૨૩.

ડૉ. રાિગોપાલતસિંહ, હહન્દી તવભાગ, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૪.

ડૉ. લાલજીભાઈ પટેલ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૫.

ડૉ. પુતનિાબહેન હણે, પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૨૬.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, બાયોગૅસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન

સભ્ય

અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

બે રીડર/સહપ્રાધ્યાપક (વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી) વિભાગીય અધ્યક્ષ
વસિાય
૨૭.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી

સભ્ય

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૨૮.

ડૉ. ગુલાબભાઈ પટેલ, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

બે િદદનીશ િાધ્યાપક વિભાગોિાંથી (વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી)
૨૯.

ડૉ. પ ૂચણિિાબહેન ઉપાધ્યાય, ગ્રંથાલય અને િાહહિી તવજ્ઞાન તવભાગ, વ્યાવસાતયક

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮)
૩૦.

શ્રી બંહકિભાઈ વસૈયા, સિાજકાયષ તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા,
અિદાવાદ
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સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

ત્રણ સભ્યો (બહારના) વિવશષ્ટ વિર્યના વનષ્ણાત (સંસ્થાના નહીં)
કુ લનાયકશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલા.
૩૧.

ડૉ. ભરાયુભાઈ વચ્છરાજાની

સભ્ય

૩૨.

ડૉ. જગદીશભાઈ અરોરા, ડાયરે ક્ટર, ઇન્ફન્લલબનેટ, ગાંધીનગર

સભ્ય

૩૩.

ડૉ. તુષારભાઈ શાહ, આણંદ

સભ્ય

િહાવિદ્યાલયના શૈક્ષણણક સેિક ના હોય તેિા વિવશષ્ટ વિર્યના ત્રણ વનષ્ણાત
૩૪.

ડૉ. એસ. આર. દવે, પ્રોફેસર ઍન્ડ હેડ, હડપાટષ િેન્ટ ઑફ િાઇક્રોબાયોલોજી ઍન્ડ

સભ્ય

બાયોટે ક્નૉલોજી, ગુજરાિ યુતનવતસિટી, અિદાવાદ

૩૫.

ડૉ. અશોકભાઈ વૈદ્ય, મુબઈ
ં

સભ્ય

૩૬.

ડૉ. રઘુવીરભાઈ ચૌધરી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વશક્ષણ વિદ્યાશાખા સવિવતની બેઠક :
(૧) ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ (૨) ૧૫-૦૩-૨૦૧૯
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વશક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

સાત સભ્યો (વિદ્યાપીઠિાંથી)
૨.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર તવભાગ,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ,

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫.

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

સભ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધજા
ે
૬.

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, તવભાગીય અધ્યક્ષ, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ડૉ. શ્રીતનવાસ મ ૂતિિ, બાયોગૅસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૮.

ડૉ. િનોજભાઈ પરિાર, સિાજકાયષ તવભાગ, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

ત્રણ બહારના વિદ્વાન વનષ્ણાત (જેિાં એક ય.ુ જી.સી. તરફથી વનિણ ૂક કરે લ
હોય)
૯.

ડૉ. અશોકભાઈ વૈદ્ય, મુબઈ
ં

સભ્ય

૧૦.

શ્રી તવભાબહેન ગુપ્િા, િગન સંગ્રહાલય, વધાષ

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. આર. કે. એસ. ઢાકરે , ડીન, પ્રોફેસર ઑફ કેિેસ્ટ્રી, સ્કૂલ ઑફ કેતિકલ સાયન્સ,

સભ્ય

ડૉ. ભીિરાવ આંબેડકર યુતનવતસિટી. આગ્રા
ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વશક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચ ની
બેઠક :
(૧) ૦૨-૦૩-૨૦૧૯
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ગ્રાિસેિા સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રીકુિાર

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ

સભ્ય

િંડળે નીિેલ અન્દ્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ
૭.

શ્રી અતુલભાઈ પંડયા

સભ્ય

૮.

શ્રી અમ ૃિભાઈ પટેલ, ગ્રાિભારિી

સભ્ય

૯.

ડૉ. બંહકિભાઈ, મુતન આશ્રિ

સભ્ય

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીનશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ , સાદરા

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, બાયોગૅસ સંશોધન કેન્ર, સાદરા

સભ્ય

૧૩.

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

સભ્ય

૧૪.

શ્રી રિેશભાઈ પટેલ, વ્યાખ્યાિાશ્રી, ગૌશાળા તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૫.

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

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ, કુદરિી તનસગોપચાર કેન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કેન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. તવષ્ણુભાઈ ગગષ, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. રાજુભાઈ ઠાકોર, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. પ્રતવણકુિાર શિાષ, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૧.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૨૨.

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

સભ્ય

૨૩.

શ્રી તવતપનભાઈ િકવાણા, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૪.

ઇન્ચાર્જ આચાયષશ્રી, કુિાર તવનય િંહદર, અંભેટી

સભ્ય

૨૫.

શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૬.

શ્રી જસુિિીબહેન પટેલ, આચાયષશ્રી, ગ ૂજરાિ કુિાર તવનય િંહદર, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૭.

શ્રી િેહલ
ુ ભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :
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(૧) તા. ૦૩-૦૩-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
િકાશન સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િંડળે પોતાના સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ અન્દ્ય બે વ્યક્ક્તઓ
૪.

શ્રી રઘુવીરભાઈ ચૌધરી

સભ્ય

૫.

શ્રી િનસુખભાઈ સલ્લા

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લા વશક્ષણ અને સંશોધન વિભાગોના ત્રણ વનયાિકો/ડીન
૬.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, ગ ૂજરાિ

સભ્ય

તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
૭.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

તનયાિક, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૯.

સંયોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૦.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૧.

તનયાિક, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૨.

ડૉ. કુિારપાળભાઈ દે સાઈ

તનિંતત્રિ

૧૩.

શ્રી તશચલનભાઈ શુક્લ

તનિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ િકાશન સવિવતની બેઠક :
(૧) ૨૭-૦૨-૨૦૧૯
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ગ્રંથાલય સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િંડળે પોતાનાિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૨.

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

૩.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

િંડળે નીિેલ એિી બે અન્દ્ય વ્યક્ક્તઓ જેિાં એક ગ્રંથાલયશાસ્ત્રના જાણકાર ગ્રંથપાલ હોય
૪.

શ્રી દત્તાત્રેય કુલકણી, ચિહટશ લાઇિેરી, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

શ્રી િનોજ કુિાર, ઇન્ફન્લલબનેટ, અિદાવાદ

સભ્ય

રાજ્ય સરકારના ગ્રંથાલય વ્યિસ્થા અવધકારી (ક્યુરેટર)
૬.

શ્રી કૌતશકભાઈ શાહ

સભ્ય

ગ્રંથાલયના કાિ અંગે સંબધ
ં ધરાિતા રાજ્ય સરકાર સ ૂણર્ત બે અવધકારીઓ
૭.

ગ્રંથાલય તનયાિકશ્રી, ગ્રંથાલય તનયાિકશ્રીની કચેરી, જૂની તવધાનસભા, સેકટર-૧૭,

સભ્ય

ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૭
વશક્ષણ અને સંશોધન વિભાગોના બધા વનયાિકો
૮.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૯.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન, ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૩.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધેજા

સભ્ય

૧૬.

તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

સંયોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. િાગીબહેન શાસ્ત્રી, તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિકશ્રી, પ્રૌઢ તશક્ષણ (એસ.આર.સી.)

સભ્ય

૨૦.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ગ્રંથાલય સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯
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વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત / વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય
વિદ્યાપીઠની ભ ૂવિ પરના વિદ્યાશાખાઓના ડીન

૩.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૪.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૫.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન, ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૭.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૯.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૧૦.

ગૃહપવત/ગૃહિાતા
૧૧.

શ્રી પ્રદીપભાઈ સોનાર, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી નટવરસંગ ડાભી, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી જયેશભાઈ વાઘેલા, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૪.

શ્રી પ્રતવણભાઈ, ગૃહપતિ, અનુસ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૫.

શ્રી રીટાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૬.

શ્રી શોભનાબહેન શાહ, ગૃહિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

શ્રી રિીલાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

શ્રી રિેશભાઈ બારોટ, ગૃહપતિ, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૯.

શ્રી સંદીપભાઈ ગોસ્વાિી, ગૃહપતિ, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

શ્રી િોહનભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૨૧.

શ્રી જયેશકુિાર રાવલ, ગૃહપતિ, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૨૨.

શ્રી સ ૂયાષબહેન ભગોરા, ગૃહિાિા, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૨૩.

શ્રી ભરિભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૨૪.

શ્રી ગીિાબહેન ભટ્ટ, ગૃહિાિા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૨૫.

શ્રી શ્રી હદલુતસિંહ હાલુતસિંહ ઝાલા, ગૃહપતિ, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૨૬.

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

સભ્ય

૨૭.

શ્રી હંસાબહેન ચૌધરી, ગૃહિાિા, િ.દે . કન્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

સભ્ય

૨૮.

શ્રી રસીલાબહેન દે સાઈ, ગૃહિાિા, િ.દે . કન્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

સભ્ય

૨૯.

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

સભ્ય
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સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

ુ ાં િધ ુ પાંર્ વ્યક્ક્તઓ
િંડળે નીિેલ અધ્યાપકો સદહત િધિ
૩૦.

ડૉ. દાતિનીબહેન શાહ, સિાજકાયષ તવભાગ, િ.દે .સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૧.

શ્રી પ્રીતિબહેન શુક્લ, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૩૨.

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૩૩.

શ્રી બળદે વભાઈ િોરી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા

સભ્ય

૩૪.

શ્રી હકરણભાઈ ચાવડા, લોકતનકેિન, રિનપુર

સભ્ય

દરે ક છાત્રાલયના િહાિંત્રી
૩૫.

િહાિંત્રી, અનુસ્નાિક છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૬.

િહાિંત્રી, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૭.

િહાિંત્રી, બી.એડ્ . છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૮.

િહાિંત્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા છાત્રાલય

સભ્ય

૩૯.

િહાિંત્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા છાત્રાલય

સભ્ય

૪૦.

િહાિંત્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – ભાઈઓ િાટેન ુ ં છાત્રાલય

સભ્ય

૪૧.

િહાિંત્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા – બહેનો િાટેન ુ ં છાત્રાલય

સભ્ય

૪૨.

િહાિંત્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા – બહેનો િાટેન ુ ં છાત્રાલય

સભ્ય

૪૩.

િહાિંત્રી, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા સંકુલ, રાંધેજા – ભાઈઓ િાટેન ુ ં છાત્રાલય

સભ્ય

વિભાગીય અધ્યક્ષો (આ સવિવતની બેઠકિાં આિંવત્રત તરીકે હાજર રહી શકશે)
૪૪.

ડૉ. કિલેશભાઈ પટેલ, રિિગિિ તવભાગ, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત/વિદ્યાથી િશ્ન
વનિારણ સવિવતની બેઠક :
(૧) ૨૫-૦૨-૨૦૧૯
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દહિંદી િર્ાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

દહિંદી ભિનના સંર્ાલક
૨.

સંયોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ દહિંદી વિર્યના એક અધ્યાપક
૩.

શ્રી અશોકભાઈ પરિાર, હહન્દી તશક્ષક તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

િંડળે પોતાના સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ ત્રણ સભ્યો
૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

િંડળ નીિે તે અન્દ્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ
૭.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ડીન, ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૮.

ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ, પ્રાધ્યાપક, હહન્દી તવભાગ, િ.દે .સિાજસેવા સંકુલ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૯.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અિદાવાદ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ ત્રણ િર્ારકો
૧૦.

શ્રી બદમુઝ્ઝિા આઈ. પઠાણ, ગોિિીપુર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૧.

શ્રી રાજુભાઈ પી. ડાંગરવાલા, વલસાડ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી િનોજભાઈ દે સાઈ, હળપતિ સેવા સંઘ, બારડોલી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ દહિંદી િર્ાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૬-૦૨-૨૦૧૯
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આદદિાસી સંશોધન તાલીિ કેન્દ્ર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

કેન્દ્રના વનયાિક
૨.

તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર

સભ્ય

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

સચચવશ્રી, આહદજાતિ તવકાસ

સભ્ય

૪.

કતિશનરશ્રી, આહદજાતિ તવકાસ

સભ્ય

૫.

તનયાિકશ્રી, અનુસ ૂચચિ જનજાતિ આયોગ, પતિિ તવભાગ

સભ્ય

િંડળે પોતાનાિાંથી વનયક્ુ ત કરે લ બે સભ્યો
૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૭.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લા અન્દ્ય બે સભ્યો
૮.

ડૉ. તવનોદભાઈ અગ્રવાલ

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, ભાષા કેન્ર, મુ. િેજગઢ, જજ. વડોદરા

તનિંતત્રિ

હોદ્દાની રૂએ
૧૦.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

તનિંતત્રિ

૧૧.

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીિ, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, સિાજિાનવશાસ્ત્ર તવભાગ,

તનિંતત્રિ

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૨.

ડૉ. કોહકલાબહેન પારે ખ, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ આદદિાસી સંશોધન અને તાલીિ કેન્દ્ર સલાહકાર
સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૭-૦૯-૨૦૧૮

(૨) તા. ૦૪-૦૩-૨૦૧૯
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વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી પ્રા. કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

આિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૮-૧૨-૨૦૧૮ (૨) તા. ૨૫-૦૩-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૪.

આચાયષશ્રી, સરકારી ઓ. િા. સંસ્થા, કુબેરનગર

સભ્ય

૫.

જનરલ િેનેજર, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર

સભ્ય

૬.

શ્રી હસુભાઈ દે વમુરારી, લોકભારિી, સણોસરા

સભ્ય

૭.

ગુજરાિ ઊજાષ તવકાસ એજન્સી, ગાંધીનગર

સભ્ય

૮.

ગ્રામ્પય ટેક્નૉલોજી સંસ્થા, ગાંધીનગર

સભ્ય

૯.

તપ્રન્ન્સપાલશ્રી, સરકારી પોચલટેન્ક્નક, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૦.

િદદનીશ તનયાિકશ્રી, રોજગાર અને િાલીિ, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૧.

જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રી, શહેરી તવસ્િાર, એચલસચિજ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી વેલજીભાઈ પટેલ, ટાઇટતનક એન્ફન્જતનયહરિંગ, રાજકોટ

સભ્ય

૧૩.

તનયાિકશ્રી, આઈ. ટી. આઈ., શાહીબાગ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૬-૦૨-૨૦૧૯
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ક્રિ

એસ.સી. / એસ.ટી. સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર

સભ્ય

૩.

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીિ, લાયઝન ઑહફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ

સભ્ય

૪.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, આજીવન તશક્ષણ તવભાગ,

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

સભ્ય

તવભાગ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા
૬.

ડૉ. તનિેષભાઈ ચૌધરી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. અશોકભાઈ પરિાર, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

તનયાિક, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ એસ.સી./એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ (૨) તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ

ક્રિ

ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૩.

ડૉ. કોહકલાબહેન પારે ખ, લાયઝન ઑહફસર, ઓ.બી.સી. સેલ

સભ્ય

૪.

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

સભ્ય

અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૫.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કેન્ર,

સભ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધજા
ે
૬.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૭.

શ્રી ભાતવકકુિાર ચાવડા, િહાદે વ દે સાઈ ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાંધજા
ે

સભ્ય

૮.

તનયાિક, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ (૨) તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯
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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. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા, ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૭.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા

સભ્ય

૯.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, ડીન, તવજ્ઞાન અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

સભ્ય

૧૦.

તનયાિકશ્રી, રાજ્ય પ્રૌઢતશક્ષણ સંસાધન કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૧.

યુવા અતધકારીશ્રી, ક્ષેત્રીય કાયાષલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

રાજ્ય સંપકષ અતધકારીશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગુજરાિ રાજ્ય

સભ્ય

૧૩.

પ્રોગ્રાિ ઑહફસર

સભ્ય

૧૪.

તવદ્યાથી સ્વયંસવ
ે ક

સભ્ય

૧૫.

સંયોજકશ્રી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૫-૦૨-૨૦૧૯

25

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
કિચર્ારી િશ્ન વનરાકરણ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૪.

શ્રી પીય ૂષભાઈ શાહ, નાયબ કુલસચચવ, હહસાબ તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

શ્રી પ્રીતિબહેન શાહ, હહસાબ તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

શ્રી તવરિભાઈ રબારી, િ.દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ 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 ડૉ. સુદશષનભાઈ આયંગાર

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.

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

સભ્ય

૮.

તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૧૦.

તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૧૧.

િહાતવદ્યાલયની છાત્રાલયોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૨.

ગ્રાિસેવા કેન્રોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૩.

ઉદ્યોગ તશક્ષક

સભ્ય

૧૪.

તવષયતનષ્ણાિ

સભ્ય

૧૫.

બધા કેન્રના તવનય િંહદરના આચાયષશ્રી

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ સ્િાિલંબન સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૩૦-૧૦-૨૦૧૮ (૨) િા. ૦૩-૦૩-૨૦૧૯
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
શ્રી રાિલાલ પરીખ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૩.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ પટેલ

સભ્ય

૪.

શ્રી સંજયભાઈ ભાવે

સભ્ય

૫.

ડૉ. રઘુવીરભાઈ ચૌધરી

સભ્ય

૬.

ડૉ. તસિાંશ ુ યશિંર

સભ્ય

૫.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન

સભ્ય

૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન સલાહકાર
સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૯

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 ઑહફસર, જાિીય સિાિણી સેલ, ગ ૂ. તવ.

સભ્ય

૪.

શ્રી સારાબહેન બાલદીવાલા

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

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

સભ્ય

૭.

ડૉ. કોહકલાબહેન પારે ખ, અધ્યાતપકા, હહન્દી તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ જાતીય સતાલણી સેલની બેઠક :
(૧) તા. ૧૨-૦૯-૨૦૧૮
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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.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયષશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ુ ાથન, કાયષપાલક ઇજનેર, સી.પી.ડબલ્યુ.ડી., અિદાવાદ
શ્રી એસ. શંભન

સભ્ય

૬.

શ્રી સંકલ્પભાઈ, સ્થપતિ પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૭.

શ્રી નરે ન્રભાઈ ગાંધી, કાયષપાલક ઇજનેર, ટુહરઝિ કોપોરે શન ઑફ ગુજરાિ ચલતિ.,

સભ્ય

ગાંધીનગર
૮.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, સંયોજકશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

તનિંતત્રિ

૯.

ડૉ. કનુભાઈ નાયક, િ.દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

તનિંતત્રિ

૧૦.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયષ, ઇનચાર્જશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

તનિંતત્રિ

૧૧.

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

તનિંતત્રિ

૧૨.

શ્રી રિેશભાઈ ભાહટયા, આંિહરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતત્રિ

૧૩.

શ્રી અભુભાઈ રબારી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, જાળવણી તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૪.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ બાંધકાિ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૨-૧૦-૨૦૧૮ (૨) તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૯
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િંત્રી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ખરીદ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૩.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયષશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, સંયોજકશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયષ, ઇનચાર્જશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૮.

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

સભ્ય

૯.

આંિહરક અન્વેષક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતત્રિ

તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (Proposer)

તનિંતત્રિ

૧૦.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ ખરીદ સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ (૨) િા. ૨૭-૧૨-૨૦૧૮ (૩) ૧૫-૦૩-૨૦૧૯

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
િકાન ફાળિણી સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

૨.

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

સભ્ય

૩.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. રીટાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ િકાન ફાળિણી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ (૨) િા. ૧૬-૦૭-૨૦૧૮ (૩) િા. ૧૬-૦૧-૨૦૧૯
(૪) િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯
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રાજ્ય િૌઢવશક્ષણ સંસાધન સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૩.

શ્રી કાનજીભાઈ પટેલ, લુણાવાડા

સભ્ય

૪.

શ્રી નીિાબહેન હાડીકર, આનંદી સંસ્થા, દે વગઢ બારીયા

સભ્ય

૫.

તનયાિકશ્રી, રાષ્ટ્રીય સાક્ષરિા તિશન, િાનવ સંસાધન તવકાસ િંત્રાલય, નવી હદલ્હી

સભ્ય

૬.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયષ, ઇનચાર્જશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

શ્રી ખોડાભાઈ ખતસયા, આચાયષશ્રી, જીવનશાળા, આંબરડી

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, સાક્ષરિા અને તનરં િર તશક્ષણ, ગાંધીનગર

સભ્ય

સંયક્ુ િ તનયાિકશ્રી (િીડીયા), પ્રૌઢતશક્ષણ તનદે શાલય, િાનવ સંસાધન તવકાસ િંત્રાલય,

સભ્ય

૧૦.

નવી હદલ્હી
૧૧.

સચચવશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, સચચવાલય, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. ભરાયુ વચ્છરાજાની, તનયાિક, સૌરાષ્ટ્ર યુતનવતસિટી, રાજકોટ

સભ્ય

૧૩.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ, તનયાિકશ્રી, રૂરલ ડેવલપિેન્ટ ઍન્ડ િેનેજિેન્ટ ઇન્ફન્સ્ટટય ૂટ,

સભ્ય

ગાંધીનગર
૧૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયષશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિકશ્રી, રાજ્ય પ્રૌઢતશક્ષણ સંસાધન કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. ગૌરાંગભાઈ જાની, એસો. પ્રોફેસર, સિાજશાસ્ત્ર તવભાગ, ગુજરાિ યુતન., અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી, સંયોજકશ્રી, તવદ્યાથી રોજગાર પરાિશષ એકિ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, તનયાિકશ્રી, આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ રાજ્ય િૌઢવશક્ષણ સંસાધન સલાહકાર સવિવતની
બેઠક : -
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ટે ક્ક્નકલ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

૨.

ુ ાથન, કાયષપાલક ઇજનેર, સી.પી.ડબ્લલ્ય ૂ.ડી., અિદાવાદ
શ્રી એસ. શંભન

સભ્ય

૩.

શ્રી સંકલ્પભાઈ, સ્થપતિ, પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૪.

શ્રી નરે ન્રભાઈ ગાંધી, કાયષપાલક ઇજનેર, ટુહરઝિ કોપોરે શન ઑફ ગુજરાિ ચલતિ.,

સભ્ય

ગાંધીનગર
૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ 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. સુરભીબહેન લેઉવા, ચીફ િેહડકલ ઑહફસર, િોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય ધાિ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૩.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટેલ, ચીફ િેહડકલ ઑહફસર, કુદરિી ઉપચાર કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૪.

ડૉ. નૈનેશભાઈ વસાવા, તસતનયર િેહડકલ ઑહફસર, સાદરા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૮
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િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર : ૨૦૧૮ નાિાંકન સવિવત
ક્રિ

સભ્યન ંુ નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૩.

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

સભ્ય

૪.

ડૉ. િોિીભાઈ પટેલ, પ્રમુખશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સંઘ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ડૉ. કાન્ન્િભાઈ પરિાર, િંત્રીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સંઘ, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૮.

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

સભ્ય

૯.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, 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, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

ુ સ્કાર : ૨૦૧૮
એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
નાિાંકન સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૨૫-૦૭-૨૦૧૮

શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર : ૨૦૧૮ પસંદગી સવિવત
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૪.

ડૉ. િોિીભાઈ પટેલ

સભ્ય

૫.

શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાહ

સભ્ય

૬.

શ્રી દલપિભાઈ પહઢયાર

સભ્ય

૭.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્રા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવજ્ઞાન

સભ્ય

તવભાગ, સાદરા
૮.

શ્રી નીલિભાઈ પટેલ (વષષ ૨૦૧૭ના પુરસ્કૃિ પદવીધારી)

સભ્ય

૯.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

ુ સ્કાર : ૨૦૧૮ પસંદગી
એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
સવિવતની બેઠક : િા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૮
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ક્રિ

સભ્યનું નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

હડસ્ટ્રીક્ટ ડેવલપિેન્ટ ઑહફસર, નાબાડષ બૅન્ક, ખેડા

સભ્ય

૪.

પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટરશ્રી, આત્િા, ઠાસરા, ખેડા

સભ્ય

૫.

રે ન્જ ફોરે સ્ટ ઑહફસરશ્રી, વન તવભાગ, િાિર

સભ્ય

૬.

નાયબ તનયાિકશ્રી, જિીન સંરક્ષણ, નહડયાદ

સભ્ય

૭.

િાન્ચ િેનેજરશ્રી, ગુજરાિ રાજ્ય વીજ તનગિ, નહડયાદ

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 ઇન્ન્ડયા, ખાંડલી, િા. િાિર, જજ. ખેડા

સભ્ય

૧૧.

નાયબ ખેિી તનયાિકશ્રી, તવસ્િરણ, નહડયાદ

સભ્ય

૧૨.

નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, નહડયાદ

સભ્ય

૧૩.

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

સભ્ય

૧૪.

જજલ્લા ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, જજલ્લા પંચાયિ, નહડયાદ

સભ્ય

૧૫.

નાયબ તનયાિકશ્રી, પશુપાલન, જજલ્લા પંચાયિ, નહડયાદ

સભ્ય

૧૬.

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

સભ્ય

૧૭.

નાયબ કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, નહડયાદ તસિંચાઈ પેટા તવભાગ, નહડયાદ

સભ્ય

૧૮.

સંશોધન વૈજ્ઞાતનક, મુખ્ય ચોખા સંશોધન કે ન્ર, નવા ગાિ

સભ્ય

૧૯.

લીડ બૅંક િેનજ
ે રશ્રી, બેંક ઑફ બરોડા, નહડયાદ

સભ્ય

૨૦.

સંચાલકશ્રી, જનતશક્ષણ સેવા સતિતિ, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૧.

િાન્ચ િેનેજરશ્રી, િધ્યસ્થ સહકારી બૅંક, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૨.

નાયબ કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, િહી તસિંચાઈ યોજના, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૩.

જનરલ િેનજ
ે રશ્રી, જજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્ર, નહડયાદ

સભ્ય

૨૪.

સંચાલકશ્રી, ઇન્ન્ડયન સોસાયટી ફોર પોપ્યુલેશન એજ્યુકેશન, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૫.

જજલ્લા વનસંરક્ષકશ્રી, વન તવભાગ, નહડયાદ

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 હકશનભાઈ સોલંકી, દે થલી

સભ્ય

૩૨.

શ્રી િફિભાઈ ચતરુ ભાઈ ગોહહલ, ફહરયારાપુરા

સભ્ય

૩૩.

તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કે ન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
િવતવનવધની સિયની અનુકળ
ૂ તાના અભાિે બેઠક યોજાઈ નથી.
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કવૃ ર્વિજ્ઞાન 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 કૃતષનગર દાંિીવાડા કૃ તષ યુતન., દાંિીવાડા, જજ. બનાસકાંઠા

સભ્ય

૪.

ડાયરે ક્ટર હરસચષ, સરદાર કૃતષનગર 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. ચબન્લ્ડિંગ, બહિ
ુ ાળી ભવન, છઠ્ઠો િાળ, ડી તવિંગ, સેક્ટર-૧૧,

સભ્ય

ગાંધીનગર
૮.

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

સભ્ય

૯.

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

સભ્ય

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

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

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, ઑલ ઇન્ન્ડયા રે હડયો, આકાશવાણી, નવરં ગપુરા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૩.

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

સભ્ય

૧૪.

જજલ્લા પ્રોજેક્ટ ડાયરે ક્ટરશ્રી, ગુજરાિ પ્રદે શ પંચાયિ પહરષદ 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 િંહદર 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

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : - ATIRAના
િવતવનવધની સિયની અનુકળ
ૂ તાના અભાિે બેઠક યોજાઈ નથી.
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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.

હડસ્ટ્રીક્ટ એચગ્રકલ્ચર ઑહફસર, વલસાડ

સભ્ય

૬.

લીડ બૅંક, બૅંક ઑફ બરોડા, વલસાડ

સભ્ય

૭.

ઑલ ઇન્ન્ડયા રે હડયો, દિણ

સભ્ય

૮.

રૂરલ ટે ક્નોલોજી ઇન્ફન્સ્ટટય ૂટ, પારડી

સભ્ય

૯.

હડસ્ટ્રીક્ટ સાયન્સ સેન્ટર, ધરિપુર

સભ્ય

૧૦.

હડસ્ટ્રીક્ટ 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 કૉ-ઑહડિનેટર, કૃ તષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

ગુજરાિ લેન્ડ ડેવલપિેન્ટ કોપોરે શન, ધરિપુર

સભ્ય

૨૧.

ફોરે સ્ટ હડપાટષ િેન્ટ, વલસાડ

સભ્ય

૨૨.

વસુધારા ડેરી, અલીપોર

સભ્ય

૨૩.

ડાયરે ક્ટર, ગ્રાિ સેવા કે ન્ર, અંભેટી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૮થી િાર્ચ ૨૦૧૯ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક : ATIRAના િવતવનવધની સિયની અનુકળ
ૂ તાના અભાિે બેઠક યોજાઈ નથી.
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ફેકલ્ટીના ડીનની િાદહતી
ક્રિ
૧.

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સાહહત્ય
તવદ્યાશાખા

ડીનન ંુ નાિ

હોદ્દો

સિયગાળો

ડૉ. ઉષાબહેન

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

ઉપાધ્યાય

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

(Faculty of Language

ગુજરાિી તવભાગ

and Literature)
૨.

સાિાજજક તવજ્ઞાન
તવદ્યાશાખા

ડૉ. તનતિષાબહેન

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

શુક્લ

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

(Faculty of Social

ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર

Science)
૩.

તશક્ષણ તવદ્યાશાખા
(Faculty of Education)

તવભાગ
ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

પંડયા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

તશક્ષણ તવભાગ
૪.

ગાંધીદશષન અભ્યાસક્રિ

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭ થી

તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

(Faculty of Gandhian

ગાંધીદશષન તવભાગ

Studies)
૫.

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

તવદ્યાશાખા (Faculty of

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

Professional Studies)

આજીવન તશક્ષણ અને
તવસ્િરણ તવભાગ

૬.

શારીહરક તશક્ષણ અને

ડૉ. પ્રભુદાસ કાસુન્રા

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮

રિિગિિ તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

થી

(Faculty of Physical

શારીહરક તશક્ષણ અને

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

Education and Sports)
૭.

તવજ્ઞાન અને પ્રાયોજજિ

રિિગિિ તવભાગ
ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

(Faculty of Science and

સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન

Applied Science)
૮.

વ્યવસ્થાપન અને

તવભાગ
ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ

પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન
તવદ્યાશાખા (Faculty of

પ્રાધ્યાપક,

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

Management and

તવભાગ

Technology)
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વિભાગીય અધ્યક્ષની િાદહતી
વિભાગન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ગુજરાિી તવભાગ

વિભાગીય અધ્યક્ષન ંુ નાિ

સિયગાળો

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૨.

હહન્દી તવભાગ

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૩.

ગ્રાિઅથષશાસ્ત્ર તવભાગ

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૪.

ઇતિહાસ તવભાગ

ડૉ. મુજાલભાઈ
ં
ભીિડાદકર

િા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮થી
િા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦

૫.

સિાજિાનવશાસ્ત્ર અને સિાજશાસ્ત્ર

ડૉ. િહેશભાઈ ગાિીિ

તવભાગ
૬.

તશક્ષણ તવભાગ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૭.

હહન્દી તશક્ષક તવભાગ

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૮.

ગાંધીદશષન તવભાગ

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭થી
િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

૯.

આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ તવભાગ

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૧૦.

સિાજકાયષ તવભાગ

ડૉ. આનંદીબહેન પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૧૧.

પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન તવભાગ

ડૉ. તવનોદભાઈ પાંડે

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૧૨.

શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ

ડૉ. પ્રભુદાસ કાસુન્રા

તવભાગ
૧૩.

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦

બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ

તવજ્ઞાન તવભાગ
૧૪.

િા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮થી
િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

ગૃહતવજ્ઞાન તવભાગ

શ્રી ઉષાબહેન પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૧૫.

ગ્રાિવ્યવસ્થાપન તવભાગ

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

૧૬.

કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯
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મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલ, અમદાવાદ
અ.
બ.

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય (પ રાં ગત કક્ષ ) : ૪૨૪
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય (પ રાં ગત કક્ષ ) : ૪૦૦
શૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી
ક્રમ

:

હોદ્દો

સંખ્યા

૧.

પ્રોફેસર

૧૫

૨.

એસોસીએટ પ્રોફેસર

૦૩

૩.

આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

૦૬

કુ લ
ણિનશૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી
ક્રમ

૨૪

:

હોદ્દો

સંખ્યા

૧.

સેક્સન ઑફફસર

૦૦ (ચ ર્જ)

૨.

આવસસ્ટન્ટ

૦૧

૩.

યુ.ડી.સી.

૦૧

૪.

એલ.ડી.સી.
કુ લ

૦૧
૦૪

વવદ્ય પીઠન આદ્ય પફરસરમ ાં આવેલ ુાં મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલ ઉચ્ચ વશક્ષણનુ ાં મહત્વનુ ાં વવદ્ય લય છે .
સમ જસેવ ને લગત મોટ ભ ગન વવર્યોન અભ્ય સક્રમોમ ાં અહીં એમ.એ. (મ સ્ટર ઇન આર્ટષ સ), એમ.ફફલ. અને
પીએચ. ડી. સુધીનો અભ્ય સ ર્થઈ શકે છે . વવશ્વવવદ્ય લય અનુદ ન આયોગન વનયમો અનુસ ર અહીં એમ.એ., એમ.ફફલ.
અને પીએચ.ડી.મ ાં પ્રવેશની ક યષવ હી ર્થ ય છે .
વવવવધ વવદ્ય શ ખ ન વવદ્ય ર્થીઓ, સાંયોજકશ્રી, વશક્ષકો અને બબનશૈક્ષબણક સેવકો સૌ સ ર્થે મળીને પ્ર ર્થષન અને
કત
ાં ણ કરે છે . સવ રની ૧૧ર્થી ૧૧.૪૫ દરમ્ય ન ઉપ સન ખાંડમ ાં વવવવધ પ્રવ ૃવિઓ ર્થ ય છે .
૧. મહેમાન વક્તાઓએ આપેલ ભાષિ :
દે શ-વવદે શન અનેક મહેમ નો જ્ય રે વવદ્ય પીઠ આવે છે ત્ય રે તેઓ મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલ,
અમદ વ દની ઉપ સન મ ાં જરૂર આવે છે . ૫૫૦ર્થી વધુ વવદ્ય ર્થી અને વશક્ષકગણને એક સ ર્થે પ્ર ર્થષન અને ક ત
ાં ણ
કરત જોઈને તેઓ અચાંબો જરૂર પ મે છે , તો સ ર્થોસ ર્થ એક પ્રક રની અહોભ વ અને ધન્યત ની લ ગણી અનુભવે છે .
ગત વર્ષ દરમ્ય ન આવેલ મહેમ નોએ પય ષવરણ, ગ ધ
ાં ીવવચ ર, સવષધમષ સમભ વ, સ ફહત્ય, આરોગ્ય, યોગ,
ૃ
વ્યસન-મુક્ક્ત, સોવશયલ મીફડય વવશે મ ફહતી અને ક ળજી, કવર્ અને મફહલ સશક્ક્તકરણ જેવ વવર્યો પર વ્ય ખ્ય ન
આપ્ય હત . વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ય ન બહ રન તજ્ઞો દ્વ ર કુ લ ૬૦ જેટલ ાં વ્ય ખ્ય નો લેવ મ ાં આવેલ છે .
૨. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા વાંચન :
વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર વ ચ
ાં નની પ્રવ ૃવિ પત્રક રત્વ વવભ ગન ડૉ. અવશ્વનભ ઈ ચૌહ ણ સાંભ ળે છે . પ્ર ર્થષન મ ાં
વવદ્ય ર્થીઓ વવવવધ વવર્યો પર વ ચ
ાં ન કરે તે મ ટે તેમને મ ગષદશષન અપ ય છે . મોટ ભ ગે કોઈ ઘટન , દુઘષટન ,
વ્યક્ક્તવવશેર્નો જન્મફદન કે મ ૃત્યુવતવર્થ જેવ ફદવસને ધ્ય નમ ાં ર ખીને વવદ્ય ર્થીઓ સ મગ્રી એકવત્રત કરી, સાંકબલત કરીને
વચ
ાં ે છે . શ્રી અવશ્વનભ ઈ પણ વવવવધ મહ નુભ વોન પફરચય અને લખ ણો વ ચ
ાં વ , ચચ ષ કરવી, વવવવધ સ્પધ ષઓની
જાહેર ત કરવી અને તે મ ટે મ ગષદશષન આપવ નુ ાં ક મ ઉપ સન ખાંડમ ાં સાંભ ળે છે .
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૩. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ ૂચના સંચાલન અને કાયયક્રમ સંચાલન :
ુ ી ઉપ સન મ ાં ર્થત મોટ ભ ગન ક યષક્રમોમ ાં
વવદ્ય ર્થીઓને ત લીમ અને ક યષક્રમોમ ાં ભ ગ લેત ર્થ ય તે હેતર્થ
સાંચ લન કરવ નુ ાં ક મ વવદ્ય ર્થીઓને અને વગષ પ્રવતવનવધઓને સોંપવ મ ાં આવે છે .
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 છે .
૪. દસ્તાવેજી ણચત્રોન ંુ વનદશયન :
ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ, ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠની ગ્ર મ જીવન પદય ત્ર , અમદ વ દનો ઇવતહ સ, સ્વચ્છત
અબભય ન, ગ ધ
ાં ીજયાંતી, સત્યમેવ જયતે જેવ ાં દસ્ત વેજી બચત્રો ઉપ સન ખાંડમ ાં બત વવ મ ાં આવે છે અને તે અંગે
ચચ ષ પણ કરવ મ ાં આવે છે . જુદ ાં જુદ ાં તજ્ઞો દ્વ ર આપવ મ ાં આવતી મ ફહતી સ ર્થે દસ્ત વેજી બચત્રો અને ફફલ્મ પણ
બત વવ મ ાં આવેલ હતી.
૫. વવશેષ મહેમાનોનાં વ્યાખ્યાનોન ંુ જીવંત પ્રસારિ :
કેટલ ક ક યષક્રમો એવ પણ હોય છે જેમ ાં કુલન યકશ્રી, કુલસબચવશ્રી અને સાંયોજકશ્રી તર્થ મુખ્ય વક્ત
અમદ વ દ પફરસરમ ાં આવ્ય હોય અને તમ મ પફરસરની ઉપ સન મ ાં બેઠેલ લોકો સુધી એ વ ત એ જ સમયે પહોંચે
તે જરૂરી હોય, તેવ સાંજોગોમ ાં મ.દે . અમદ વ દન ઉપ સન ખાંડમ ર્થ
ાં ી ક યષક્રમનુ ાં જીવાંત પ્રસ રણ ર્થ ય છે અને દરે ક
ુ
પફરસરન સૌ કોઈ જોડ ય છે . તદપર ત
ાં સ દર , ર ધ
ાં ેજા કે અન્ય પફરસરમ ાં કોઈ વવશેર્ વક્ત દ્વ ર વ્ય ખ્ય ન
આપવ મ ાં આવે તો ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન બ કીન પફરસરમ ાં તેન ુ ાં જીવાંત પ્રસ રણ કરવ મ ાં આવે છે .
૬. મેહમાનો અને સંયોજકશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો:
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલ, અમદ વ દન સાંયોજક્શ્રી કમલેશભ ઈ પટેલ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન ઇવતહ સ
અંગે, પ ૂવષ કુલન યકો અંગે, પ ૂવષ કુલપવતઓ અંગે, વવદ્ય પીઠે કરે લ સ મ જજક સેવ ન ાં ક યો જેવ કે પ ૂર ર હત ક મગીરી,
ગ મડ ન
ાં ુ ાં પુનવષસન, ભ ૂકાંપ ર હત ક મગીરી, વવદ્ય પીઠે કરે લ સ મ જજક સવેક્ષણ, આવર્થિક સવેક્ષણ, વવદ્ય પીઠન
સમય ત
ાં રે ચ લત લ બ
ાં પ્રવ સો અને તે દરમ્ય ન ર્થતુ ાં વશક્ષણ જેવ વવવવધ વવર્યો પર સમય ત
ાં રે સાંવ દ કરત રહે
છે . સાંયોજકશ્રી કમલેશભ ઈ પટેલ વવદ્ય ર્થીઓને વશસ્ત, વનયવમતત , ખ દી, ક ત
ાં ણ, પ્ર ર્થષન અને સમ ૂહજીવન અંગે
અવ રનવ ર મ ગષદશષન આપત રહે છે .
૭. રમતોત્સવ :
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલનો રમતોત્સવ દર વર્ે ઘણુ ાં કરીને જાન્યુઆરી મફહન મ ાં યોજાય છે .
વવદ્ય પીઠન રમતોત્સવમ ાં અહીંર્થી જીતેલ વવજેત ઓ ભ ગ લે છે . દર વર્ે યજમ ન તરીકે અલગ અલગ પફરસર
અને સાંકુલ દ્વ ર જવ બદ રી સાંભ ળવ મ ાં આવે છે . આ રમતોત્સવમ ાં વવવવધ અંતરની દોડ, લ બ
ાં ો કૂદકો, ઊંચો કુદકો,
વોલીબોલ, ફક્રકેટ, બેડવમન્ટન, ટેબલ ટેવનસ, ગોળ ફેંક જેવી રમતો યોજાય છે . મહ દે વ દે સ ઈસ સાંકુલ, અમદ વ દમ ર્થ
ાં ી
દર વર્ે આંતર વવશ્વવવદ્ય લય કક્ષ એ અને ર જ્યકક્ષ એ વવદ્ય ર્થીઓ રમીને ઇન મ અને ચાંદ્રક મેળવે છે . વર્ષ ૨૦૧૮૧૯ દરમ્ય ન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન કુલ ૦૪ વવદ્ય ર્થીઓએ આંતર યુવનવવસિટી કક્ષ એ ભ ગ લીધેલ હતો.
૮. ગ્રામજીવન પદયાત્રા :
વવદ્ય પીઠની ઓળખ સમી આ ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ, અધ્ય પકો અને સેવકો ગ મડ મ ર્થ
ાં ી શીખવ ને અર્થે ચ રર્થી
પચ
ાં ફદવસની ય ત્ર કરે છે . આ દરમ્ય ન તેઓ ગ્ર મવ સીઓની હ જતોને જાણે છે , તેમની સમસ્ય ઓ અંગે વવગતો
એકઠી કરે છે , તેમની આવકન ાં સ ધનો અને જાવકન ાં ક રણોની મ ફહતી મેળવે છે . દરે ક પ્રદે શની કૃવર્ની પદ્ધવતઓ
અને જરૂફરય તો જુદી હોય છે . ભ રતમ ાં કૃવર્ એ અર્થષતત્ર
ાં નો એક આધ ર અને સમ જ જીવનનુ ાં કેન્દ્ર હોઈ કૃવર્ન
વૈવવધ્યને સમજવુ ાં જરૂરી છે .
ગ મડ મ ાં રહેલો વવદ્ય ર્થી પણ ભ ગ્યે જ પોત ન ગ મને સાંપ ૂણષપણે જાણતો હોય છે . આર્થી આ પદય ત્ર
દરમ્ય ન વવદ્ય ર્થીઓ પોતે જાત અનુભવર્થી ગ્ર મજીવનને જુએ છે અને સમજે છે .
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આ પદય ત્ર દરમ્ય ન વવદ્ય ર્થીઓ પ્ર ર્થવમક શ ળ મ ાં વગો લે છે અને ગ મસફ ઈન ાં કયો પણ કરે છે . ગ્ર મજનો
સ ર્થે સહભ ગી ર્થઈને ર્થતી આ ગ્ર મજીવન ય ત્ર મ ાં વવદ્ય ર્થીઓ જ્ય રે વ્યસનમુક્ક્ત અને અંધવવશ્વ સનુ ાં વનદશષન કરત
ક યષક્રમો કરે છે ત્ય રે આખુય
ાં ે ગ મ તેમની સ ર્થે આનાંદ લે છે . એ રીતે વવદ્ય પીઠ અને તેન વવદ્ય ર્થીઓ મ ત્ર ગ મ
સ ર્થે નર્થી જોડત પણ એ ગ મમ ર્થ
ાં ી આવન રો ભવવષ્યનો વવદ્ય ર્થી શોધી તેની સ ર્થે દોસ્તી પણ કરત આવે છે .
વષય ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ય ન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન વવભ ગો અને વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર જુદ જુદ જજલ્લ ન કુલ
૧૫૦ર્થી વધુ ગ મોમ ાં પદય ત્ર કરવ મ ાં આવેલ હતી.
૯. પહરસંવાદ ખંડમાં ર્થતાં કાયયક્રમો :
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન પફરસાંવ દ ખાંડમ ાં વવવવધ વવર્યોન પફરસાંવ દ, પીએચ.ડી. અને
એમ.ફફલ.ન વવદ્ય ર્થીઓની મૌબખક પરીક્ષ , અધ્ય પકો સ ર્થેની બેઠકો અને જુદી જુદી બબનસરક રી સાંસ્ર્થ ઓ કે સ્વૈચ્ચ્છક
સાંસ્ર્થ ઓન ક યષક્રમો યોજાય છે .
ુ તા કાયયક્રમ :
૧૦. અણભમખ
વર્ષની શરૂઆતમ ાં વવવવધ વવદ્ય શ ખ મ ર્થ
ાં ી આવત અને વવવવધ વવશ્વવવદ્ય લયોમ ર્થ
ાં ી આવત વવદ્ય ર્થીઓને
વવદ્ય પીઠની જીવનશૈલીનો પફરચય ર્થ ય અને વવદ્ય ર્થીઓ પરસ્પર એકબીજાને ઓળખે તે મ ટે આ પ્રક રની અબભમુખત
વશબબરનુ ાં આયોજન ત . ૦૯ -૦૭-૨૦૧૮ર્થી ત . ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં
ત્રણ ફદવસ ચ લત આ ક યષક્રમમ ાં અધ્ય પકો અને મહેમ ન વક્ત ઓની મદદ લઈને વશબબર સાંચ લક એક
ક યષક્રમ ઘડી ક ઢે છે , જે અનુસ ર સવ રન પ્રભ તફેરીર્થી મ ડ
ાં ીને વ્ય ખ્ય નો, સહભ ગી ક યો, સમ ૂહચચ ષ, રમતગમત
અને ર ત્રીબેઠક સુધીનુ ાં આયોજન તેમ ાં હોય છે . વ્યસનમુક્ક્ત, સ મ જજક જવ બદ રી, ઉચ્ચ વશક્ષણ અને તેન ુ ાં
ઉિરદ વયત્વ, ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠનો ઇવતહ સ અને તેની સાંસ્ક ર પરાં પર જેવ વવર્યો પર વ્ય ખ્ય ન અને દસ્ત વેજી
બચત્રો મ રફતે સૌને અબભમુખ કરવ મ ાં આવે છે .
દરે ક વવર્યન ર્થોડ વવદ્ય ર્થીઓને લઈને એક વમશ્ર ર્ુકડી બન વવ મ ાં આવતી હોઈ પોત ન વવભ ગ વસવ યન
વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે પણ સૌનો એ ત્રણ ફદવસ દરમ્ય ન પફરચય ર્થ ય છે , જેન ર્થી વવદ્ય ર્થીને વવદ્ય પીઠમ ાં ગોઠવવ મ ાં
ઘણી મદદ ર્થઈ રહે છે .
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા
૧.

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો

અ.

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

:

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય :
૨.

૧૨૬
૧૧૮

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસંવાદ / કાયયશાળા :
કાયયક્રમન ંુ નામ

ક્રમ

વવષય

તારીખ

ભાગ લેનારની
સંખ્યા

૧.

સત્ર ત
ાં ફદવસ

કુલન યક અન વમકભ ઈ શ હ અને આઇ.

૧૧-૦૪-૨૦૧૮

આઇ.ટી આઈ, ગ ધ
ાં ીનગરન ાં કુલપવતન ાં

સમગ્ર
મહ વવદ્ય લય

વ્ય ખ્ય ન
૨.
૩.

ઉમ શાંકર જોશી

ગુજર તી વવર્યન

અધ્ય પકો અને

જન્મજયાંતીની ઉજવણી

વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર રજૂઆત

નમષદ જન્મજયાંતીની ઉજવણી

સમીર ભટ્ટનુ ાં વ્ય ખ્ય ન

૨૧-૧૧-૨૦૧૮

સમગ્ર
મહ વવદ્ય લય

૨૩-૦૮-૨૦૧૮

સમગ્ર
મહ વવદ્ય લય

૩.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ક્રમ

વવષય

તારીખ

૧.

વ્ય ખ્ય ન – સાંજય ર વલ

ભયમુક્ત જીવન

૦૭-૦૪-૨૦૧૮

૨.

વ્ય ખ્ય ન – ડાંકેશ ઓઝ

જાહેરમ ાં વ ણી અને વતષન

૦૩-૦૯-૨૦૧૮

૪.

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :

૩.૧

પદયાત્રા :
ત . ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ર્થી ૦૫-૧૦-૨૦૧૮ દરમ્ય ન મહ વવદ્ય લયની પદય ત્ર યોજાઈ હતી. કુલ 18 ર્ુકડીમ ાં
મ ણસ , બ વળ , ઇડર, આહવ , સુબીર, વવસનગર અને કપડવાંજ ત લુક ન ાં ગ મોમ ાં પદય ત્ર નુ ાં આયોજન ર્થયુ ાં
હતુ.ાં

૩.૨

ુ તા કાયયક્રમ :
અણભમખ
૦૪ જુલ ઈ, ૨૦૧૮ર્થી ૦૭ જુલ ઈ ૨૦૧૮ દરમ્ય ન અબભમુખત વશબબરનુ ાં આયોજન - કનૈય લ લ ન યક, જગદીશ
સ વબલય , વવક્રમવસિંહ અમર વત, જજતેન્દ્ર ઢેબરીય , ધ્વવનલ પ રે ખ, ગ યત્રીદિ મહેત , મોતી દે વ,ુ તેજલબેન
ે કયુું હતુ.ાં
અધ્વયુષ વગેરેન ાં વ્ય ખ્ય નો અને મ ગષદશષન. સમગ્ર આયોજન ફદવ્યેશ ભટ્ટ અને અમરે ન્દ્ર પ ડ
ાં એ
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૩.૩

ઉદ્યોગ :
સમગ્ર સમયગ ળ દરમ્ય ન વવદ્ય ર્થીઓએ ૧૪૩૮ પેટીરેં ફટય ની આંટી, ૭૦ આસન, ૩૫ પગલ ૂછણીય , ૭૦ બોટલ
ફફન ઈલ, ૧૧૪ સ બુ, ૩૦૦ અગરબિી, ૨ ફકગ્ર . વોવશિંગ પ વડર વગેરે બન વવવ ની ક મગીરી કરી હતી.

૩.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો
1.

વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર સમ ૂહ સફ ઈ ક યષ – ત . ૩૦-૦૬-૨૦૧૮

2.

વવશ્વ વસ્તી સપ્ત હની ઉજવણી અંતગષત વનબાંધ સ્પધ ષ, વક્ત ૃત્વ સ્પધ ષ, બચત્ર સ્પધ ષ અને વવવવધ
વ્ય ખ્ય નોનુ ાં આયોજન – ત . ૧૧-૦૭-૨૦૧૮ર્થી ૧૮-૦૮-૨૦૧૮

૩.

વવશ્વ આફદવ સી ફદવસ વનવમિે વવદ્ય ર્થીઓની ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ, અમદ વ દ ખ તે આફદવ સી ન ૃત્યની
પ્રસ્તુવત – ત . ૦૯-૦૮-૨૦૧૮

4.

દર વર્ષની જેમ મહ વવદ્ય લયનો સાંસ્કૃવતક ક યષક્રમ ૧૪-૦૮-૨૦૧૮ન ફદવસે યોજાયો હતો. આ ક યષક્રમમ ાં
ગરબ , ન ટક, ગીત, આફદવ સી ન ૃત્ય વગેરેની રજૂઆત વવદ્ય ર્થીઓએ કરી હતી. સમગ્ર આયોજન ધ્વવનલ
પ રે ખે કયુું હતુ.ાં

3.

મહ વવદ્ય લયનો પ્રવ સ ત . ૦૬-૧૧-૨૦૧૮ર્થી

૦૯-૧૧-૨૦૧૮ દરમ્ય ન મધ્યપ્રદે શન ઉજ્જૈન,

ઇન્દોર, મહ,ુ ઓમક રે શ્વર, મ હેશ્વર, મ ડ
ાં ુ વગેરે સ્ર્થળોએ યોજાયો હતો. આ પ્રવ સમ ાં ૧૦૦ વવદ્ય ર્થીઓ
ઉપર ત
ાં અધ્ય પકો ર જેન્દ્ર જોશી, કનુ વસ વ , ધ્વવનલ પ રે ખ, વવક્રમવસિંહ અમર વત, અમરે ન્દ્ર પ ડ
ાં .ે
ફદવ્યેશ ભટ્ટ, મોતી દે વ ુ અને સેવવક વ સાંતીબેન પરમ ર જોડ ય ાં હત .ાં
5.

મહ વવદ્ય લયનો આંતફરક રમતોત્સવ, આયોજન ફદવ્યેશ ભટ્ટ, મોતી દે વ ુ અને વમલન ભટ્ટે કયુું હતુ ાં ત . ૦૯-૦૧-૨૦૧૯

6.

ગધ
ાં ી જીવનશૈલી પદય ત્ર ડોબળય ર્થી બગોદર મ ાં મહ વવદ્ય લયન

૦૩ અધ્ય પકો - કનુ વસ વ ,

વવક્રમવસિંહ અમર વત અને અમરે ન્દ્ર પ ડ
ાં ે તર્થ ૧૯ વવદ્ય ર્થીઓ જોડ ય ાં હત
૩.૫.

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :
૧.

સ વવત્રીબ ઈ ફૂલે યુવનવવસિટી, પ ૂન ખ તે ત . ૧૯-૧૨-૨૦૧૮ ર્થી ૨૪-૧૨-૨૦૧૮ દરમ્ય ન યોજાયેલ
આંતર યુવનવવસિટી યુવક મહોત્સવમ ાં ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠની ટીમે ભ ગ લીધો હતો અને કલ ય ત્ર મ ાં
દ્વદ્વતીય ક્રમ પ્ર પ્ત કયો હતો. આ ટીમમ ાં મહ વવદ્ય લયન ૨૦ વવદ્ય ર્થીઓ જોડ ય ાં હત .ાં સમગ્ર ટીમનુ ાં
નેત ૃત્વ ધ્વવનલ પ રે ખે કયુું હતુ.ાં સ ર્થે વવક્રમવસિંહ અમર વત અને વમલન ભટ્ટ જોડ ય હત .

૨.

ર ષ્રીય યુવ પ્રેરણ ત્મક વશબબર કસ્ત ૂરબ ગ ધ
ાં ી મેમોરીયલ રસ્ટ, બેન્ગલુરુ ખ તે ત . ૧૯-૦૨-૨૦૧૯ર્થી
૨૫-૦૨-૨૦૧૯ દરમ્ય ન યોજાઈ હતી. મહ વવદ્ય લયની ૦૬ વવદ્ય વર્થિનીઓએ ભ ગ લીધો હતો અને જુદી
જુદી કેટેગરીમ ાં ચાંદ્રકો પ્ર પ્ત કય ષ હત .ાં
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંધેજા
વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
અ.

વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૧૩૩

વર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૧૨૪

૧. વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસંવાદ / કાયયશાળા :
ક્રમ

કાયયક્રમન ંુ નામ

વવષય

તારીખ

ભાગ લેનારની
સંખ્યા

૧.

ક યષશ ળ

ખ દી અને ગ્ર મોદ્યોગ આયોગ, ગુજર ત દ્વ ર

૦૯-૦૩-૨૦૧૯

૧૦૦

૧૯-૦૧-૨૦૧૯

૩૮

વનષ્ણ તોન વ્ય ખ્ય ન, વક્ત ૃત્વ અને વનબાંધ સ્પધ ષ.
૨.

ક યષશ ળ

SPSS

ર્થી
૨૨-૦૧-૨૦૧૯

૨.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ક્રમ

વવષય

તારીખ

વસ્તી અને પય ષવરણ

૧૧-૦૭-૨૦૧૯

૧.

પ્રો. ડૉ. વનવમર્ બહેન શુક્લ

૨.

ડૉ. વ ચસ્પવત શુક્લ

વસ્તી અને ગરીબી

૧૨-૦૭-૨૦૧૮

૩.

ડૉ. ભ વેશ દે સ ઈ

વસ્તી અને વશક્ષણ

૧૭-૦૭-૨૦૧૮

૪.

શ્રી ભ વવક ચ વડ

ભ રતીય ન ગફરકત સાંસ્ર્થ

૦૬-૦૮-૨૦૧૮

૫.

શૈલજા અંધ રે

યુવ ચેતન

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

૬.

શ્રી રજનીભ ઈ ભટ્ટ

સ્વ મી વવવેક નાંદ અને યુવ નો

૧૧-૦૧-૨૦૧૯

૭.

અંજલી પટેલ

બોલવ ની કળ

૦૧-૦૨-૨૦૧૯

૮.

પ્રો. ડૉ. આનાંદીબહેન પટેલ

સહવશક્ષણની સ ચી સમજ

૦૬-૦૨-૨૦૧૯

૩.

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
૩.૧

પદયાત્રા : ત . ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ર્થી ૦૫-૧૦-૨૦૧૮ સુધી, સ યલ અને ચોટીલ ત લુકો, ૧૨ ર્ુકડી,
૧૨અઘ્ય પકો અને ૨૨૮ વવદ્ય ર્થીઓએ ૪૮ ગ મોમ ાં ગ્ર મજીવન સ્વવશક્ષણ ય ત્ર કરે લ.

૩.૨

ુ તા કાયયક્રમ : ત . ૦૫-૦૭-૨૦૧૮ર્થી ત . ૦૭-૦૭-૨૦૧૮ દરમ્ય ન અબભમુખત વશબબરમ ાં સત્ર અણભમખ
૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ અને બુવનય દી વશક્ષણ અંગે અબભમુખ કય ષ.
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૩.૩

૩.૪

ઉદ્યોગ :
ક્રમ

વવદ્યાર્થી

ઉદ્યોગ

સેવકોનાં નામ

૧.

સત્ર – ૧, ૨

અંબર ચરખ ર્થી ક ત
ાં ણ

હસમુખભ ઈ, કૈ લ શભ ઈ,
વાંદન બહેન, રમેશભ ઈ, મણીબેન

૨.

સત્ર – ૩, ૪

ગૃહ ઉદ્યોગ ત લીમ

ઉવષશીબહેન

૩.

સત્ર – ૪, ૫

ફકચન ગ ડષ ન

ફહતેશભ ઈ, સાંજયભ ઈ, રવીભ ઈ,
અતુલભ ઈ

૪.

૧૦ વવદ્ય ર્થી

રમત-ગમત મેદ ન જાળવણી

જીતેન્દ્ર ઢેબરીય

૫.

૦૫ વવદ્ય ર્થી

આમળ ઉદ્યોગ

રવસલ બહેન

૬.

૦૬ વવદ્ય ર્થી

વવદ્ય ર્થી ગ્ર હક સહક રી ભાંડ ર

નશેમનબહેન, ધ ર બહેન

૭.

૦૭ વવદ્ય ર્થી

વમી કમ્પોસ્ટ

ર જીવભ ઈ

૮.

અર્થષશ સ્ત્ર સત્ર- ૪
વવદ્ય ર્થી

રમત-ગમત મેદ ન જાળવણી,
પફરસર જાળવણી, વ ૃક્ષોનુ ાં જતન.

ર જીવભ ઈ

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો : વવવવધ ફદવસોની ઉજવણીમ ાં વક્ત ૃત્વ, પોસ્ટર, ફેસ પેનન્ટિંગ, ક્ક્વઝ અને
વનબાંધ સ્પધ ષઓનુ ાં તેમજ સ સ્ાં કૃવતક ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન ર્થયેલ. મહ વવદ્ય લયન રમતોત્સવમ ાં ૧૧૪ વવદ્ય ર્થીઓએ
ભ ગ લીધેલ તેમજ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ કક્ષ એ વ્યક્ક્તગત ૮ વવદ્ય ર્થીઓએ પ્રર્થમ નાંબર, ૪ વવદ્ય ર્થીઓએ દ્વદ્વતીય નાંબર
અને ૪ વવદ્ય ર્થીઓએ ત ૃતીય નાંબર પ્ર પ્ત કરે લ.

૩.૫.

ક્રમ

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :

વવદ્યાર્થીન ંુ નામ

રાષ્ટ્રીય /પ્રાદે વશક

સ્પધાય

તારીખ

૧.

ભક્ક્ત પાંડય

ર ષ્રીય, પ ૂન

ક ર્ષ ુ ન પેનન્ટિંગ,
ડ્રોઇંગ, રાં ગોળી

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૨.

ભ ૂવમક ઠ કરે

ર ષ્રીય, પ ૂન

મહેંદી

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૩.

ઉત્સવ મુજપર

ર ષ્રીય, પ ૂન

ક્ક્વઝ

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૪.

બચર ગ પઢ ફરય

ર ષ્રીય, પ ૂન

ક્ક્વઝ

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૫.

ફદબલપ પરમ ર

ર ષ્રીય, પુન

ફડબેટ

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૬.

અજીત દાં ત ણી

ર ષ્રીય, પુન

ફોટોગ્ર ફી

૧૮ર્થી ૨૩ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૭.

સ ૂરજ ચૌહ ણ

આંતર યુવનવવસિટી,
સુરત

ફક્રકેટ

૫ર્થી ૨૦ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૮.

ખો-ખો ટીમ - ર ઠવ સાંજય, સ બળે
હેમત
ાં , ગ યકવ ડ નરે ન્દ્ર, પવ ર પાંકજ

આંતર યુવનવવસિટી,
મુબઈ
ાં

ખો-ખો

૮ર્થી ૨૪ ફડસેમ્બર ૨૦૧૮

૯.

કબડ્ડી ટીમ-હેમત
ાં સ બળે

આંતર યુવનવવસિટી,
કોલ્હ પુર

કબડ્ડી

16 ર્થી 28 નવેમ્બર-18

44

¼k»kkyku yLku MkkrníÞ rðãkþk¾kyku
Faculty of Language and Literature

૧. ફેકલ્ટીન ું નામ : ભાષાઓ અને સાહિત્ય
૨. વિભાગન ું નામ : ગુજરાતી વિભાગ, મ.દે .સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ.
૩. અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

નામ

:
િોદ્દો

મિત્તમ
યોગ્યતા

૧

ડૉ. ઉષાબિેન
ઉપાધ્યાય

૨

પ્રા.મિેશકુ માર

પ્રોફેસર અને

પીએચ.ડી.

અધ્યક્ષ

સિપ્રાધ્યાપક

મંગળદાસ

અનુપારં ગત
(એમ.હફલ.)

જાદિ

૩

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
GUJ :103: ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ : ઇવતિાસ લેખન અને પરં પરા
GUJ :102 : ભાષાસાહિત્ય અને સંદભભસાહિત્ય
COMP : 102 : ગ્રામજીિન પદયાત્રા
GUJ : 303 : ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
GUJ : EC : 301 : તુલનાત્મક સાહિત્ય : સંજ્ઞા અને વિભાિના
COMP : 302 : ગ્રામજીિન પદયાત્રા
GUJ : 203 : ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
COMP : 202 : સમ ૂિજીિન
GUJ : 404 : લઘુ શોધવનબંધ
GUJ : EC : 401 : તુલનાત્મક સાહિત્ય : કૃવતલક્ષી અધ્યયન
COMP : 401 : ઉદ્યોગ
COMP : 402 : સમ ૂિજીિન
બે ક્રેહડટ અભ્યાસક્રમ
સત્ર-૨ સર્જનાત્મક સાહિત્ય
એમ.હફલ./પીએચ.ડી. કોર્સિકસ
101 : સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
GUJ : 101 : સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
GUJ : 104 : ગાંધીસાહિત્ય
GUJ:EC:104 : ગુજરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્ય ૂટર ટાઈવપિંગ
(પ્રેક્ટટકલ)

COMP : 102 : ગ્રામજીિન પદયાત્રા
GUJ : 303 : ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
GUJ : 304 : સાહિત્ય અને કમ્પ્ય ૂટર (પ્રેક્ટટકલ)
COMP : 301 : ઉદ્યોગ
COMP : 302 : ગ્રામજીિન પદયાત્રા
GUJ : 201 : સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
GUJ : 202 : લોકવપ્રય સાહિત્ય
GUJ : 401 : સંશોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ
GUJ : 402 : ભાષાવિજ્ઞાન (અડધુ)ં
GUJ : 404 : લઘુ શોધવનબંધ

ડૉ. સંજય

સિ

એમ.એ.

મકિાણા

અધ્યાપક

પીએચ.ડી.

1. સત્ર :
2. સત્ર :
3. સત્ર :
4. સત્ર :

1 : ગુજરાતી ભાષાવ્યિિાર
3 : સાહિત્ય અને ગાંધીવિચાર
5 : ભાષાવિજ્ઞાન
4 : અિાભ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
(સુધારક યુગ અને પંહડત યુગ)
5. સત્ર : 6 : અિાભ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
(આધુવનક યુગ અને અનુ આધુવનક યુગ)
6. 2 ક્રેહડટ : સર્જનાત્મક સાહિત્ય-સાદરા
7. 2 ક્રેહડટ : સર્જનાત્મક સાહિત્ય-રાંધેજા
8. એમ.એ. સત્ર : 3 : ભાષાવિજ્ઞાન ( અડધુ પેપર )
9. એમ.એ. સત્ર : 4 : ભાષાવિજ્ઞાન ( અધુભ પેપર )
10. એમ. હફલ. સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર ( એક એકમ)
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ક્રમ

નામ

િોદ્દો

મિત્તમ
યોગ્યતા

૪

૫

ડૉ. કનુભાઈ

મદદનીશ

એમ.એ.

િસાિા

અધ્યાપક

પીએચ.ડી.

શ્રી બળદે િ

મદદનીશ

અનુપારં ગત

મોરી

અધ્યાપક

(એમ.હફલ.)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
1. CC-102 - ભાષાવ્યિિાર : ગુજરાતી
2. MJRGUJ – 303 : સાહિત્યનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
3. MJRGUJ – 503 : ભારતીય સાહિત્ય
4. MJRGUJ – 502 : ડાયસ્પોરા સાહિત્ય
5. MJRGUJ - 201 : છંદ- અલંકાર પહરચય
6. MJRGUJ – 402 : લોકસાહિત્ય – ૨ (લોકકથા)
7. MJRGUJ - 403 : ગુજરાતી દલલત સાહિત્ય
8. MJRGUJ – 602 : ગુજરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ
1. GUJ – 102 - ભાષાસાહિત્ય અને સંદભભસજ્જતા
2. GUJ – EC – 104 - ગુજરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્ય ૂટર ટાઈવપિંગ
3. GUJ - 301- સાહિત્ય સંશોધન અને વિિેચન : વિભાિના અને
વિશેષો
4. GUJ – 302 - ભાષાવિજ્ઞાન
5.GUJ – EC – 302 - લોકસાહિત્ય અને કથામ ૂલક પ્રાચીનસાહિત્ય
6.GUJ – 201 - મુહિત અને િીજાણુ માધ્યમ : વ ૃત્ાંતલેખન
7.GUJ – EC – 204 - પ્ર ૂફરીહડિંગ અને કમ્પ્ય ૂટર ટાઈવપિંગ
8.GUJ - 404- લઘુ શોધવનબંધ
9. GUJ – EC – 402 - લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરૂપલક્ષી અધ્યયન

૩. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) (બી.એ.) િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

: ૩૭

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની િાવષિક પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

: ૨૦

(એમ.એ.) િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

: ૩૫

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની િાવષિક પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

: ૩૨

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્ર

અભ્યાર્ક્રમન ું

મ

નામ

1

બી.એ. સત્ર-૧

૦૯

૧૧

2

સત્ર-૨

૦૯

3

સત્ર-૩

4

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

૨૦

૦૧

૧૧

૦૬

૧૧

૨૦

૦૧

૧૧

૦૨

૦૧

૦૩

૦૧

સત્ર-૪

૦૨

૦૧

૦૩

5

સત્ર-૫

૦૩

૦૨

6

સત્ર-૬

૦૩

7
8
9
10

પારં ગત-સત્ર-૧
(એમ.એ.)
પારં ગત-સત્ર-૨
(એમ.એ.)
અનુપારં ગત
(એમ.હફલ.)
વિદ્યાિાચસ્પવત
(પીએચ.ડી.)

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

ર્ામાન્ય

કલ

૦૨

--

૨૦

૦૬

૦૨

--

૨૦

૦૧

૦૧

--

--

૦૩

૦૧

૦૧

૦૧

--

--

૦૩

૦૫

--

૦૩

૦૧

--

૦૧

૦૫

૦૨

૦૫

--

૦૩

૦૧

--

૦૧

૦૫

૦૯

૨૩

૩૨

૦૧

૨૭

૦૧

--

૦૩

૩૨

૦૯

૨૮

૩૭

૦૨

૨૭

૦૭

૦૧

૦૧

૩૭

૦૧

--

૦૧

--

--

૦૧

--

--

૦૧

૦૧

--

૦૧

--

--

--

--

૦૧

૦૧
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૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર

1.

ડૉ. વસતાંશ ુ યશશ્ચન્દ્િ

રસવિચા અને િક્રોક્ટત વિચાર

02-07-18 થી 06-07-18

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞો
1.

ગાંધી ૧૫૦ : કાયભક્રમ શ્રેણી-૧

ડૉ. અમ ૃત ગંગર

07-10-2018થી 10-10-2018

મિાત્મા ગાંધીનો વસનેમા પર પ્રભાિ

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ. વસતાંશ ુ યશશ્ચંિ મિેતા
ડૉ. વિનોદ જોશી
શ્રી જયભાઈ તથા રીમાબેન
ડૉ. દલપત પહિયાર
ડૉ. ઉમાકાંત રાજગુરુ
ડૉ. રાઘિજી માધડ
લેડી પેરીન સોમાણી
શ્રી વનલેશ રાણા
'વમશાલ' સંસ્થાના કાયભકરો દ્વારા
શ્રી પ્રીવત સેનગુ્તા

વિષય

કવિ પ્રેમાનંદનુ ં આખ્યાન ‘રણયજ્ઞ’
કવિતા કળા
'વમશાલ' અંતગભત યુિાનોને પ્રેરણા
ગુરુપ ૂલણિમા વનવમત્ે વ્યાખ્યાન
લેખનરીવત અને જોડણી
મારી સર્જનપ્રહક્રયા
પીએચ.ડી. સંશોધન પદ્ધવતની સમજ
મારી સર્જનયાત્રા- ડાયાસ્પોરા સાહિત્યસર્જન
'વમશાલ' અંતગભત યુિાનોને પ્રેરણા
ગાંધી 150 વનવમત્ે દલક્ષણ આહિકામાં ગાંધી

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ
વિષય
આયોજક ર્ુંસ્ર્થા
,,
ડૉ. ઉષા
વિશેષ વ્યાખ્યાન
માત ૃભાષાનો મહિમા
શ્રીિન વિદ્યાલય,
ઉપાધ્યાય
આંબાિાડી, તા. િાંસદા
૨
,,
વિશેષ વ્યાખ્યાન
માત ૃભાષાનો મહિમા
શ્રી સત્ય સાંઈ લક્ષ્મી
મોિન વિદ્યાલય,
મહુિાસ, તા.િાંસદા
૩
,,
વિશેષ વ્યાખ્યાન
માત ૃભાષાનુ ં
શ્રી કે.બી. પટેલ
મહિમાગાન
ગુજરાતી ગર્લસભ
િાઈસ્કૂલ, ઇંદોર
૪
,,
વિશેષ વ્યાખ્યાન
मातभ
ृ ाषा : सिर्फ भाषा માત ૃશ્રી કંકુબિેન િીરચંદ
સંઘિી ગુજરાતી ગર્લસભ
या िंस्कृतत ?
કૉલેજ, ઇંદોર
૫
,,
પહરસંિાદમાનિતાનુ ં મિાકાવ્ય વિશ્વિાત્સર્લય માનિસેિા
વ્યાખ્યાન
શ્રી બચુભાઈ
ટ્રસ્ટ, બગસરા તથા
િડોદરા
૬
,,
વિશેષ વ્યાખ્યાન
ગુજરાતી સાહિત્યમાં
કૉમસભ અને આર્ટભ સ
નારીિાદ
કૉલેજ, ઓલપાડ
૭

,,

૮

પ્રા. મિેશ જાદિ

૯

ડૉ.સંજય મકિાણા

વિશેષ વ્યાખ્યાન

રાજેન્દ્િ શાિની કવિતા

દલલત સાહિત્ય વિમશભ

ઉમેશ સોલંકીકૃ ત
‘ફેરફાર’ નિલકથા વિશે
પટ્ટણી બોલી

અધ્યેતા કોશ
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જે.પી.શ્રોફ આર્ટભ સ કૉલેજ,
િલસાડ
દલલત સાહિત્ય વિમશભ
મંચ, ગાંધીનગર
કેન્દ્િીય હિિંદી સંસ્થાન,
આગ્રા

તારીખ

03-07-2018
12-07-2018
19-07-2018
27-07-2018
28-07-2018
23-12-2018
24-01-2019
25-01-2019
02-02-2019
08-02-2019
તારીખ
20-8-18
20-8-18
29-10-18
29-10-18
6-1-2019
21-1-19
22-1-2019
30-12-2018
9થી 12
એવપ્રલ -2018

ક્રમ
૧૦

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ.સંજય મકિાણા

કાયસક્રમન ું નામ

વિષય

અધ્યેતા કોશ

પટ્ટણી બોલી

૧૧

,,

વિદ્યાથી સજ્જતા
વશલબર

૧૨

,,

સ્ટે ટ લેિલ વસલેબસ
હરવ્ય ૂ સેવમનાર

ધીરુબિેન પટે લની
નિલકથા િાંસનો
અંકુ રની સમીક્ષા
માગભદશભન

૧૩

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની
વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ઓ

એન.એસ.એસ.
અલભમુખતા

સંદભભ વ્યક્ટત
એન.એસ.એસ.ના ઉદ્દે શો
અને મિત્ત્િ
વશક્ષણનુ ં મિત્ત્િ

૧૪

ડૉ. કનુભાઈ
િસાિા

૧૫

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૧૬

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૧૭

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૧૮

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૧૯

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

નાટય તાલીમ

૨૦

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૨૧

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

ભગિતીકુ માર શમાભ ની
કાવ્યસ ૃક્ટટ
ધ્રુિસ્િાવમનીદે િી

૨૨

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

૨૩

,,

વિશેષ વ્યાખ્યાન

ધો. ૧૧, ૧૨
પાઠયપુસ્તક અધ્યાપન
તાલીમ
કાવ્યલેખન અને પઠન
સંદભે કાયભશાળા
ગઝલ સ્િરૂપ અને એના
છંદ

કાવ્યલેખન સંદભે
કાયભશાળા
કાવ્યલેખન અને પઠન
સંદભે કાયભશાળા

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
આંતરરાષ્રીય /રાષ્રીય /પ્રાદે વશક કક્ષાએ
મેળિેલ વર્દ્ધિ
1
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
પ્રાદે વશક
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આયોજક ર્ુંસ્ર્થા

તારીખ

કેન્દ્િીય હિિંદી સંસ્થાન,
આગ્રા
સમપભણ કૉલેજ,
ગાંધીનગર

28 થી 20
જૂન 2018
10-09-2018

આહદિાસી સંશોધન કે ન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ.
બી.એ., સત્ર-1,
અલભમુખતા વશલબર
કાયભક્રમ, મ.દે . ગ્રામસેિા
સંકુલ, રાંધેજા
સત્ર-1 અલભમુખતા વશલબર
કાયભક્રમ,મ.દે . ગ્રામસેિા
સંકુલ, સાદરા
નરવસિંિભાઈ પટે લ કૉલેજ
ઓફ કોમ્પ્ય ૂટર સ્ટડીઝ
એન્દ્ડ મેનેજમેન્દ્ટ, કડી
સેકન્દ્ડરી ટીચસભ ટ્રે વનિંગ
ઇન્સન્દ્સ્ટટય ૂટ, ગાંધીનગર

16-05-2018

અવશ્વનભાઈ એ. પટે લ
કૉમસભ કૉલેજ, ગાંધીનગર
ગુજરાતી વિભાગ, િીર
નમભદ દલક્ષણ ગુજરાત
યુવનિવસિટી, સુરત
ઉવમયા આર્ટભ સ કોમસભ
કૉલેજ ફોર ગર્લસભ,
અમદાિાદ
ગાંધીનગર સાહિત્ય સભા,
ગાંધીનગર
શ્રી આર્ટભ સ કૉલેજ,
ઝીંઝુિાડા
IITE, ગાંધીનગર
પ્રમુખ સ્િામી સાયન્દ્સ
એન્દ્ડ એચ.ડી.પટે લ
આર્ટભ સ કૉલેજ, કડી.

જુ લાઈ-2018

02/08/18
21-06-18
26-07-18
13-08-18
18-08-18
07-09-18
અને
08-09-18
09-09-18
18-09-18
17-11-18
10-12-18

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
સ્િ. ભાગીરથીબિેન મિેતા કિવયત્રી
સંન્દ્માન-૨૦૧૮ (બુદ્ધસભા,
વશશુવિિાર, ભાિનગર દ્વારા)

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

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

પીય ૂષ ચાિડા, વનલેશ િસાિા, જયેન્દ્િ પટે લ, સ્નેિલતા ગાવમત, બળદે િ મોરી

૨

ડૉ. સંજય મકિાણા

હિતેષ મોદી

એમ.હફલ. કક્ષાએ
૧

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

હકરીટ મેડા, યોલગતા ગોહિલ

૨

ડૉ. સંજય મકિાણા

નીવતન િાિોદરા

૩

ડૉ.કનુભાઈ િસાિા

મિેશભાઈ સોલંકી, સંજયભાઈ રોજાસરા, િહરભાઈ ગાંવિત, િીનાબિેન કુ રકુ હટયા,
જમનાબિેન ચોયાભ

૪

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ

ત્જજ્ઞેશ ગામીત

૧

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય

કલાિતીબિેન રાયસીંગભાઈ િસાિા, જગદીશભાઈ કરમશીભાઈ દે સાઈ,

અનસ્નાતક (એમ.એ.) કક્ષાએ

જયદીપકુ માર અરજણભાઈ ચાિડા, હડમ્પપલ ચતુરભાઈ ડાભી, ધરમસીંગભાઈ
સેનીયાભાઈ િસાિા, ભીખાભાઈ માદે િભાઈ રબારી, યમુનાબિેન વશિરામભાઈ
ગાંવિત, રીનાબિેન ભીમવસિંગભાઈ ભાભોર, િાબેલભાઈ નાનાભાઈ ગામીત,
૨

પ્રા.મિેશ જાદિ

આવશષભાઈ લક્ષ્મણભાઈ િસાિા, પ્રજ્ઞાબિેન હકશાનભાઈ ચૌધરી, બેલસીબિેન
રમેશભાઈ ગામીત, મનીષાબિેન રામજીભાઈ ગાવમત, મોસમીબિેન જયેશભાઈ
વ્યાસ, શંકરભાઈ ધમાભ ભાઈ ટોકયાભ , સાહરકાબિેન નરે શભાઈ િસાિા, હિતુબિેન
લીમજીભાઈ મેડા

૩

ડૉ.સંજય મકિાણા

આરતી થોહરયા, હદવ્યા પરમાર, સુરેખા પારગી, જયશ્રી ભોયે

૪

ડૉ.કનુભાઈ િસાિા

ચેતનભાઈ ગિળી, અવસતાબેન આમલલયાર, સ્િીટીકાબિેન ડામોર, દશભનાબિેન
િસાિા

૫

શ્રી બળદે િ મોરી

દક્ષા મકિાણા, ગીતા ડાભી, રોહિતા ગામીત, આશા નીનામા, જ્યોવત પોળંજ્યા,
લખમા મુવનયા, ભાવુ ઝાપડીયા, સુભિા રાઠિા

૬

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ

રાજેન્દ્િ િસાિા, આશા ચૌધરી, આશા ડામોર, ભાિના િસાિા

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : NIL

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : NIL
૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :NIL
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

ડૉ. સંજય મકિાણા – રૂ. 50,000/-

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ /અન્ય ર્ેિાઓ : NIL

૧૨.૩

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ
ર્િાય) : NIL
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૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.) / :
NIL
૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૧
૫
૬

પદયાત્રા :

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
પ્રા. મિેશ જાદિ
પ્રા. બળદે િ મોરી
ર્ુકડીના માગભદશભક
વિદ્યાથી નીલેશ
િસાિા
ડૉ. સંજય મકિાણા
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

વિદ્યાર્થી ર્ુંખ્યા
૧૮
૧૭
૧૭
૧૭

પદયાત્રાનાું ગામ
વશિારીમાળ, ચીખલી-ડાંગ, બારીપાડા, આિેરડી
ધિલીદોડ, ધુબીટા, કોટબા, ગોંડલવિિીર
ભદરપાડા, ધાંગડી, ચીંચચોડ, સાદળમાળ
ભીંસ્યા, પીપલઘોડી, મિાલપાડા, નાંદનપેડા

૧૪ (રાંધેજા)
૧૩ (સાદરા)
૧૪ (સાદરા)

ફૂલગ્રામ, નાના મિાદ, મોટા મિાદ, નિી મોરિાડ, ચોટીલા
ધુબડીયા, કરં જડા, ઉગા, સુબીર, કડમાળ તા. સુબીર ત્જ. ડાંગ
લગરમાળ, ગાંિદિાડ, બુડથડી, જામન્દ્યામાળ, શીંગાણા. તા.
સુબીર, ત્જ. ડાંગ

૧૪.૨ અચભમખતા કાયસક્રમ :
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
તારીખ
૧.

પ્રા. મિેશ જાદિ

૨.

પ્રા. મિેશ જાદિ

૧૪.૩

9-10-11 જુલાઈ,
2018
10-08-2018

કાયસક્રમ/વિષય

સ્ર્થળ

અલભમુખતા વશલબર
ર્ુકડી-૪, માગભદશભક
એન.એસ.એસ.
અલભમુખતા કાયભક્રમ

મ.દે .સમાજસેિા સંકુલ,
અમદાિાદ
િીરક મિોત્સિ િૉલ,
અમદાિાદ

વિદ્યાર્થી
ર્ુંખ્યા
૫૪
૩૨

ઉદ્યોગ :

ટકડી નુંબર
એમ.એ. સત્ર-1 ર્ુકડી-1
એમ.એ. સત્ર-1 ર્ુકડી-2
એમ. એ. સત્ર-2
એમ. એ. સત્ર-3
એમ. એ. સત્ર-4

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

િાંસકામ
ગૃિઉદ્યોગ
અંબરચરખો
બાગાયત
લચત્રકલા તથા
સજાિટ

16
16
32
38
38

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રમતોત્સિ 2019
સ્થાવનક
22-12-2018
થી
23-12-2018
રમતોત્સિ 2019
પ્રાદે વશક
26-01-2019
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અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી સંજુટતાબિેન મિાંતી
શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા
શ્રી અશોકભાઈ પરમાર
શ્રી અભુભાઈ રબારી
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

મ. દે . સમાજસેિા
સંકુલ, અમદાિાદ

20

સાદરા, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

14

૧૪.૫

૧૪.૬
૧૪.૭

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
1. એમ.એ. ર્ત્ર-1 – હિન્દી અને ગજરાતી કુલ-51 વિદ્યાથીઓની તા. 10-01-2019થી તા.16-01-2019
સુધી એન. એન. એસ. વશલબર યોજાઈ િતી.
વશલબર સ્થળ - િીરાતલાિડી, તા. ત્જ. ગાંધીનગર.
વશલબર સંચાલક તરીકે પ્રા. મિેશ જાદિ, વશલબર માગભદશભક – ડૉ. ગાયત્રીદત્ મિેતા
2. બી.એ., બી.આર.એર્. રાંધજા
ે ના કુલ - 250 વિદ્યાથીઓની તા. 17-12-2018થી તા. 23-12-2018
સુધી એન.એસ.એસ. યોજાઈ િતી.
વશલબર સ્થળ - રૂપાલ, તા. ત્જ. ગાંધીનગર
વશલબર સંચાલક – ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ, વશલબર માગભદશભક – ડૉ. સંજય મકિાણા
3. બી.એ. સાદરાના કુલ 28 વિદ્યાથીઓની તા. 27-12-2018થી તા. 02-01-2019 સુધી એન.એસ.એસ.
વશલબર યોજાઈ િતી.
વશલબર સ્થળ – મજરા, તા. પ્રાંવતજ, ત્જ. ગાંધીનગર
વશલબર સંચાલક – ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : NIL

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

SET

01

04

GATE
-

CAT

IAS

-

07

IPS
-

PSSC

UPSA

અન્દ્ય

-

JRF-1
TAT-07
TET-07

-

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ : - NIL

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : NIL
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક (સત્ર-2)
32
અનુસ્નાતક (સત્ર-4)
35
૩.
એમ.હફલ.
04
૪.
પીએચ.ડી.
૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
૦૧ (નેશનલ
ફેલોશીપ)
૪.
પીએચ.ડી.
૦1 (JRF)

૧૪.૯.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
694520/645500/118000/-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
3,00000/- (વમવનસ્ટ્રી ઑફ
ટ્રાયબલ અફેસભ દ્વારા)
3,00000/- (UGC દ્વારા)

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : NIL
૧૫.૨

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : NIL
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ફેકલ્ટીન ું નામ :

૧.

भाषा संकाय

વિભાગન ું નામ : ह द
ं ी विभाग

૨.

અધ્યાપકોની માહિતી :

૩.
ક્રમ

નામ, િોદ્દો ને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્ર ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-1-2-3-4-5) (Core Others)

૧.

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ, પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ,
એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી., અનુિાદ મેં
પી.જી. હડ્લોમા

એમ.એ. હિિંદી, િષભ– 1, HIN – 104 સત્ર – 1 EC – 101,

એમ.એ. હિિંદી, િષભ – 1, HIN – 204 સત્ર – 1 EC – 201,
એમ.એ. હિિંદી, િષભ – 2, HIN – 2, સત્ર – 3 HIN – 303
EC – 301 એમ.એ. હિિંદી, િષભ – 2, HIN – 403, EC –

401 અનુિાદ મેં પી.જી. હડ્લોમા PGTH – 101, 102,
103, 104 PGTH – 201, 202, 203, 204, 205

પ્રયોજનમ ૂલક હિિંદી મેં પી.જી. હડ્લોમાં PGFH – 101,
102, 103, 104, PGFH – 201, 202, 203, 204, 205
૨.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા પ્રોફેસર
એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી.

એમ.એ. હિિંદી, સત્ર-1 HIN - 102 – આધુવનક હિિંદી કાવ્ય
– 1, સત્ર-2 HIN - 102 – આધુવનક હિિંદી કાવ્ય,

એમ.એ. હિિંદી, સત્ર-3 HIN - 302 – હિિંદી સાહિત્ય કા

ઇવતિાસ – 1, એમ.એ. હિિંદી, સત્ર-4 HIN 402 – હિિંદી
સાહિત્ય કા ઇવતિાસ – 2, એમ.એ. હિિંદી, સત્ર-1 EC -102 –
હિિંદી ઉપન્દ્યાસ – 1, એમ.એ. હિિંદી, સત્ર–2 EC – 202 –
હિિંદી ઉપન્દ્યાસ – 2, એમ.એ. હિિંદી, સત્ર –3, સત્ર –4 EC –
302 –નાટક ઔર રં ગમંચ – 1

એમ.એ. હિિંદી, સત્ર –4 સત્ર –3 – નાટક ઔર રં ગમંચ – 2
૩.

ડૉ. જ્યોવત લામ્પબા, એસોવસએટ પ્રોફેસર
એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી.

સત્ર-3, MJRHIN – 301, છાયાિાદોતર કાવ્ય -1
સત્ર-2, MJRHIN – 202, હિિંદી નાટયસાહિત્ય -2
સત્ર- 4, MJRHIN – 401, છાયાિાદોતર કાવ્ય
સત્ર- 4, MJRHIN – 404, હિિંદી નાટયસાહિત્ય

પ્રયોજનમ ૂલક હિિંદી મેં પી.જી. હડ્લોમાં PGFH –202,204,
૪.

ડૉ. ગાયત્રી મેિતા, એસોવસએટ પ્રોફેસર
એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી.

સત્ર -1 HIN – CC 103 હિિંદી ભાષા વ્યિિાર

સત્ર- 3, MJRHIN – 301, છાયોિાદોત્ર કાવ્ય -1
સત્ર- 2, MJRHIN – 202, હિિંદી નાટયસાહિત્ય -2
સત્ર- 4, MJRHIN – 401, છાયાિાદોતર કાવ્ય
સત્ર- 4, MJRHIN – 404, હિિંદી નાટયસાહિત્ય

સત્ર- 1, CC HIN – 103, આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો ને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્ર ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-1-2-3-4-5) (Core Others)

૫.

સત્ર -1 HIN – CC 103 હિિંદી ભાષા વ્યિિાર

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી, એસોવસએટ પ્રોફેસર,

સત્ર-3, MJRHIN – 301, છાયોિાદોતર કાવ્ય -1

એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી.

સત્ર-2, MJRHIN – 202, હિિંદી નાટયસાહિત્ય -2
સત્ર-4, MJRHIN – 401, છાયાિાદોત્ર કાવ્ય
સત્ર- 4, MJRHIN – 404, હિિંદી નાટયસાહિત્ય

સત્ર- 1, CC HIN – 103, આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય
સત્ર – 3 CC HIN – 304, ભારતીય સાહિત્ય
સત્ર – 4 CC HIN – 304, ભારતીય સાહિત્ય
૬.

સત્ર -1 HIN – CC 103 હિિંદી ભાષા વ્યિિાર

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા, સિાયક પ્રોફેસર,

સત્ર- 3, MJRHIN – 301, છાયાિાદોતર કાવ્ય -1

એમ.એ., એમ. હફલ., પીએચ.ડી.

સત્ર- 2, MJRHIN – 202, હિિંદી નાટયસાહિત્ય -2
સત્ર- 4, MJRHIN – 401, છાયાિાદોતર કાવ્ય
સત્ર- 4, MJRHIN – 404, હિિંદી નાટયસાહિત્ય

સત્ર- 1, CC HIN – 103, આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : સ્નાતક/અનુસ્નાતક :૦૮
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક): ૧૯

(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું

વિદ્યાર્થીઓ

નામ
ભાઈઓ
૧.

સ્નાતક

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૦૮

-

૦૮

૦૧

૦૪

૦૩

-

-

૦૮

-

-

૧૯

૦૨

-

-

૦૧

-

૧૯

(સત્ર-૧)
૨.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્દ્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની : -

૫.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞોનાું વ્યાખ્યાનો :

૬.

ક્રમ

તારીખ

૧.

ડૉ. અવનલ રાય

રાજભાષા હિિંદી

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

૨.

ડૉ. નટિરભાઈ પરમાર

મમતા કાલીયા કા કથાસાહિત્ય

૨૦-૦૯-૨૦૧૮

૩.

ડૉ. ધનંજય ચૌિાણ

મનોિૈજ્ઞાવનક હિિંદી ઉપન્દ્યાસ

૨૨-૦૯-૨૦૧૮

ક્રમ

૯.

વિષય

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

૭.

૮.

તજ્જ્ઞન ું નામ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા

૨.

,,

૩.

,,

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

ક્રાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
હિિંદી હદિસ, હિિંદી વિભાગ, સૌરાટટ્ર,
યુવન., રાજકોટ
નાઈપર ગાંધીનગર અવતવથવિશેષ
રાટટ્રીય સેવમનાર, હિિંદી વિભાગ,
અલીબાગ, મુબઈ
ં
યુવન., મિારાટટ્ર
પત્રકારત્િ અને માસ કોમ્પયુવનકેશન,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
િીર માયા સ્મારક સવમવત,
ગાંધીનગર
કેન્દ્િીય હિિંદી સંસ્થાન આગ્રા અને
હિિંદી વિભાગ, ગુજરાત યુવન.,
અમદાિાદ આયોત્જત સેવમનાર

વિષય
હિિંદી વ્યંગ્ય સાહિત્ય

તારીખ
૨૦-૦૯-૨૦૧૮

હિિંદી સાહિત્ય એિં
સમાજ
ભ ૂમંડલીકરણ એિં
હિિંદી સાહિત્ય
હિિંદી નાટકોં મેં
ગાંધીવિચાર
હિિંદી નાટકોં મેં
ગાંધીવિચાર
હિિંદી સાહિત્ય મેં
ગાંધી વિચાર

૧૪-૦૯-૨૦૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ
વર્દ્ધિ
૧.
ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા
જનતા મંડળ અલીબાગ હિિંદી વિભાગ આટભ સ
કોલેજ દ્વારા સન્દ્માવનત
૨.
ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ
રાજભાષા હિિંદી એિં અનુિાદ વિજ્ઞાન કે ક્ષેત્ર મેં
વ્યાિિાહરક અિદાન એિં છાત્રો કો
ુ કરને િેત ુ
રોજગારોન્દ્મખ
,,
૩.
અલખલ ભારતીય વિકાસ સંસ્કૃવત સાહિત્ય દ્વારા
વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા

૨.

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ

૩.

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી

૪.

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

૦૫-૦૩-૨૦૧૯
૧૪-૧૫ માચભ
૨૦૧૯
૨૪-૦૩-૨૦૧૯
૨૫-૦૩-૨૦૧૯

પ્રાપ્ત કરે લ
ઉપલબ્ધિ
સન્દ્માન
ડૉ. વિમલ પાઠક
રાટટ્રીય સન્દ્માન
પારસનાથ ગૌરિ
પુરસ્કાર

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
જસાભાઈ રં ગપરા, નરે શ જોશી, િચનરામ કાબાિત,
ધમેન્દ્િ િસાિા
િીરે ન્દ્િવસિંિ રાિ, સુરતન િસાિા, ઘનશ્યામ ધરજીયા,
દીપકકુમાર િેગડા, રમેશ િસાિા, વિજય શૉ, અરવિિંદ
કટાહરયા
રક્ષા િસાિા, અવશ્વન બારીયા, પ્રીવત પાંડેય, સંગીતા
યાદિ
વનલેશ પટેલ, વિજુભાઈ મકિાણા
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.
૨.
૩.
૪.

ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.

જશિંતભાઈ પંડયા
રામ ગોપાલ વસિંિ
શવશબાલા પંજાબી
ગેલજી ભાહટયા

૧.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા

૨.

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ

૩.
૪.
૫.
૬.

ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.

શવશબાલા પંજાબી
ગાયત્રી મેિતા
ગેલજી ભાહટયા
જ્યોવત લાંબા

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
બેનજીરબાનુ ં શેખ, બબીતા ચૌધરી
દીપક સરિૈયા
શ્રદ્ધા યાદિ
રૂપસંગ જીહડયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
ભાગભિીબેન ગાવમત, સેજલકુમારી ચૌધરી, મનીષાબિેન
ગાવમત, લબવપન ગાવમત
રિીના મિીડા, િરે ન્દ્િ િસાિા, મંજુબિેન ચોિરા, િીના
ગાવમત, રૂક્ષ્મણીબિેન કુરકુહટયા
અમીન તરીયા
હફલલપ િસાિા
સુવનતાબેન િાઘમારે
સરોજ પાડિી

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

૧૧.

એવપ્રલ – ૨૦૧૮ર્થી ૨૦૧૯ દરવમયાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : -

૧૨

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરવમયાન કરિામાું ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : ૧૨.૧
૧૨.૨

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) : -

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનાું ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ :



૧૨.૩

ઑપન ર્ોર્સ ર્ેિાઓ : -

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્ર આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિન, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



૧૩.

અંદાજજત મ ૂલ્ય (આંકડામાું) : -

આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : ઑપન ર્ોર્સ ર્ેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) : -

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરવમયાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)

etc.)/ : ૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :

ટકડી નુંબર
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. જશિંતભાઈ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

ગામનાું નામ

૦૯

પંડોળી, માળે જ, આમોદ, ભ ૂરાકી,
સંતોષપુરાતા, પેટલાદ, ત્જ. આણંદ
લર્ુડા, સાયલા, િાડેિા, િસ્તાણા, િાલોત્રી, તા.
સુરેન્દ્િનગર
દલોલી, સાયલા, િાડેિા, િસ્તાણા,
િાલોત્રીયા,માતર, ત્જ. ખેડા
બાિળા, વશયાળ, ડુમાલી, છળાસર, ત્જ.
અમદાિાદ

પંડયા
૨.

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ

૧૦

૩.

અવશ્વન બારીયા

૦૯

૪.

ડૉ. ગાયત્રી મેિતા

૨૦
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ટકડી નુંબર

૧૪.૨
૧૪.૩

અધ્યાપકન ું નામ

૫.

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

૨૦

૬.

ડૉ. જ્યોવત લાંબા

૧૨

ગામનાું નામ
ધજાળા
કાંસા, થલોટા, વિસનગર, મજરા

અચભમખતા કાયસક્રમ : ઉદ્યોગ :

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

સત્ર-૧

ઇલેટટ્રોવનટસ

૧૯

જીતુભાઈ મેિાડા

સત્ર-૨

સ્ક્રીન વપ્રિંક્ન્દ્ટિંગ

૦૭

નયનભાઈ જોષી

સત્ર-૩

ઉદ્યોગ

૧૨

અશોકભાઈ

સત્ર-૪

સ્ક્રીન વપ્રિંક્ન્દ્ટિંગ

૧૩

નયનભાઈ જોષી

સત્ર-૫

ઉદ્યોગ

૧૩

ડૉ. ગાયત્રીભાઈ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : -

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

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

ટકડી નુંબર
૨.
૧૪.૭

અધ્યાપકન ું નામ

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંિ

ગામનાું નામ

૧૦

-

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાર્ કરે લ NET,SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State PSSC, UPSA
અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્દ્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
રમગગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે
મેળિેલ વર્દ્ધિ
૧.
જાગૃવત મકિાણા
૧૬-૦૨-૨૦૧૯થી ૨૭-૦૨-૨૦૧૯
રાટટ્રીય સેિા યોજના
૨.
જયરામ બાંતરી
૨૨-૧૨-૨૦૧૯
રાટટ્રીય સેિા યોજના
૩.
ભાિનાબિેન ગાવમત
૦૧-0૨-૨૦૧૯
બૅન્દ્ક ઑફ બરોડા, સન્દ્માન
૪.
સુભિાબિેન ગામીત
૦૧-0૨-૨૦૧૯
બૅન્દ્ક ઑફ બરોડા, સન્દ્માન
૫.
હિરલ માછી
૦૧-0૨-૨૦૧૯
બૅન્દ્ક ઑફ બરોડા, સન્દ્માન
૬.
સુભિાબેન ગાવમત
૧૮-૧૦-૨૦૧૮
પાહરતોવષક
૭.
સુભિાબેન ગાવમત
નાનુભાઈ બારોટ અમ ૃત મિોત્સિ
૮.
જયરામ બાત્રી
૨૨-૧૨-૨૦૧૮ રમત મિોત્સિ
૪૦૦ મીટર
૯.
સહરતા સંગાડા
૨૨-૧૨-૨૦૧૮ રમત મિોત્સિ
૪૦૦ મીટર
૧૦. સરસ્િતી િસાિા
૨૨-૧૨-૨૦૧૮ રમત મિોત્સિ
૪૦૦ મીટર
૧૧. ચંિકાંત િસાિા
૨૨-૧૨-૨૦૧૮ રમત મિોત્સિ
પ્રથમ નંબર બેડવમન્દ્ટન
૧૨. દૂ પક િસાિા
પ્રથમ નંબર
પ્રથમ નંબર
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૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
3 બક્ષી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

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

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

-

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૨૭
૦૨
03

૪૦૨૭૦૦
૩૨૦૦૦
૭૫૦૦૦

૧૪.૯. ૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

૧૫.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-

-

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૦૧

૧૨૦૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૧૭૦૦૦૦

૪.

પીએચ.ડી.

૦૩

૧૭૫૦૦૦

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧
૧૫.૨

પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement : -

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું વિિરણ

૧.

જશાભાઈ રં ગપરા

મદદનીશ વશક્ષક

૨.

રમેશ િસાિા

પ્રાધ્યાપક

૩.

ઘનશ્યામભાઈ ધરજીયા

મદદનીશ વશક્ષક

૪.

ડૉ. મિેશ પંડયા

આચાયભ
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૧.

ફેકર્લટીનુ ં નામ

: સામાત્જક વિજ્ઞાન વિદ્યા શાખા

૨.

વિભાગનુ ં નામ

: ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર વિભાગ

૩.

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

પ્રા. વનવમષા શુટલ
પ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

૨.

પ્રા.િસમુખ દે સાઈ
પ્રાધ્યાપક અધ્યક્ષ
(પીએચ.ડી.)

૩.

પ્રા. મંજુલા ડાભી
સિપ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

૪.

પ્રા. નરે શ ચૌિાણ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

૫.

પ્રા. ધારા િઘાડીયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧ (સત્ર ૧)
ગાંધીના આવથિક વિચારો (સત્ર ૧)
એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧ (સત્ર ૨)
પયાભિરણીય અથભશાસ્ત્ર (સત્ર 3)
કુદરતી સંસાધનોનુ ં અથભશાસ્ત્ર (સત્ર ૪)
વિકસતા દે શોનુ ં અથભશાસ્ત્ર (સત્ર ૪)
આવથિક વિકાસ : વિભાિના અને ઉત્ક્રાંવત (CBCS)
સંશોધન પ્રકર્લપ (સત્ર-૪)
પહરમાણાત્મક પદ્ધવત-૧ (સત્ર ૧)
પહરમાણાત્મક પદ્ધવત-૨ (સત્ર ૨)
સિકારના વસદ્ધાંતો અને વ્યિિાર (૫.3 (િૈકન્સર્લપક) (સત્ર ૧)
આંતરરાટટ્રીય અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંત - ૧૧ (સત્ર 3)
સિકારનુ ં વ્યિસ્થાપન - ૧૦.3(સત્ર ૨)
આંતરરાટટ્રીય નાણાકીય વ્યિસ્થા - ૧૬ (સત્ર ૪)
ભારતીય અથભતત્ર
ં નો પહરચય ૨.૫ (૨ ક્રેહડટ સાદરા)
સંશોધન પ્રકર્લપ (સત્ર ૪)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧ (સત્ર ૧)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર -૨ (સત્ર ૨)
ભારતીય બેંક્ન્દ્કગ
િં વ્યિસ્થા (સત્ર ૧)
જાિેર અથભશાસ્ત્ર (સત્ર 3)
વિકસતા દે શોનુ ં અથભશાસ્ત્ર (સત્ર ૪ )
ભારતીય અથભતત્ર
ં ની સમસ્યાઓ (CBCS)
આવથિક વિકાસ : વિભાિના અને ઉત્ક્રાંવત (CBCS)
સંશોધન પ્રકર્લપ (સત્ર ૪)
ભારતીય આવથિક નીવત-૧ (સત્ર ૧)
આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાંતો (સત્ર ૨)
ભારતીય આવથિક નીવત-૨ (સત્ર ૨)
ગ્રામ અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો-૧ (સત્ર 3)
સ્િાસ્્યનુ ં અથભશાસ્ત્ર (સત્ર 3)
ગ્રામ અથભશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો- ૨(સત્ર ૪)
સંશોધન પ્રકર્લપ (સત્ર ૪)
અથભશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાંતો ૧ (સત્ર ૧)
અથભશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાંતો ૨ (સત્ર ૨)
ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય (સત્ર ૨) (બે ક્રેહડટ)
પવશ્ચમી આવથિક વ્યિસ્થા(િૈકન્સર્લપક)(સત્ર 3)
કૃવષ અથભશાસ્ત્ર-૧ (સત્ર ૪)
અથભશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્ર(સત્ર ૫)
કૃવષ અથભશાસ્ત્ર (સમસ્યાઓ)-૨ (સત્ર ૫)(બે ક્રેહડટ)
આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધના વસદ્ધાંતો (સત્ર ૬)
સંશોધન પ્રકર્લપ (૧૨ વિદ્યાથીઓ)
SPSS પહરચય (CBCS) (બે ક્રેહડટ)
બજાર અને તેની સમતુલા(CBCS)(બે ક્રેહડટ)
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ક્રમ
૬

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
cc 204 ભારતીય અથભરચનાનો પહરચય
302 ભારતીય અથભરચના – ૧
401 ભારતીય અથભરચના – ૨
403 સંશોધનની સૈદ્ધાંવતક રૂપરે ખા
501 કૃવષ અથભશાસ્ત્ર (સમસ્યાઓ – ૨)
504 ગુજરાતનુ ં અથભતત્ર
ં
604 સિકારનુ ં અથભશાસ્ત્ર
605 સંશોધન પ્રકર્લપ (12 વિદ્યાથીઓ)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૧(સત્ર ૨)
સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર-૨ (સત્ર 3)
જાિેર અથભશાસ્ત્ર (સત્ર ૪)
વિકાસનુ ં અથભશાસ્ત્ર (સત્ર ૫)
સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર (િૈકન્સર્લપક) (સત્ર ૫)
અથભશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ(સત્ર ૬)
આંતરરાટટ્રીય અથભશાસ્ત્ર ( સત્ર ૬)
સંશોધન પ્રકર્લપ (૧૨ વિદ્યાથીઓ)(સત્ર ૬)
પાયાનુ ં અથભશાસ્ત્ર (CBCS) (બે ક્રેડીટ)

પ્રા. કૈ લાશ ભોયે
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

૭

પ્રા. નશેમાન બંદૂકિાલા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(પીએચ.ડી.)

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક : ૩૫, અનસ્નાતક : ૩૪
િષભ

૨૦૧૮-૧૯માં

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : સ્નાતક : ૩૪, અનસ્નાતક : ૩૨
(બ) કલ વિદ્યાર્થીઓની વિગત :
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

ભાઈ

બિેનો

કલ

ઓ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨૩

૧૨

૩૫

૦૧

૨૪

૧૦

-

-

૩૫

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૫

૧૯

૩૪

-

૨૮

૬

-

-

૩૪

૩.

એમ.હફલ.

૨

૧

3

-

૧

૧

-

૧

3

૪.

પીએચ.ડી.

૨

૧

3

૧

-

૨

-

-

3

૫.

અન્દ્ય (CBCS)

૫

૪

૧૦

-

3

૭

-

-

-

૫. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
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-

૬.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
શ્રી આર.એન. વમશ્રા
િસ્તી અને સ્િાસ્્ય
ડૉ. િાચસ્પવત શુટલા
િસ્તી અને ગરીબી
ડૉ. ભાિેશ દે સાઇ
િસ્તી અને વશક્ષણ
ડૉ. યોગેશ િાવસયા
SPSS (કાયભશાળા)

૭.

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

ક્રમ
૧.
૨.
3.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રા. વનવમષા શુટલ
પ્રા. િસમુખ દે સાઈ
પ્રા. ધારાબેન
િઘાહડયા

૪.
૫.
૬.

,,
નશેમન બંદૂકિાલા
કૈ લાસ ભોયે

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ગાંધી શાંવત સંશોધન સંસ્થા
જલગાંિ

૮.

મંજુલા ડાભી

વિષય

તારીખ

ગાંધી વિચાર

૧-૨
ઓટટોબર,૨૦૧૮

વિદ્યાથી સજ્જતા વશલબર
સમપભણ વિનયન અને િાલણજ્ય
કૉલેજ, ગાંધીનગર
વિદ્યાથી સજ્જતા વશલબર
સમપભણ વિનયન અને િાલણજ્ય
કૉલેજ, ગાંધીનગર
વનટણાત વ્યાખ્યાન, અથભશાસ્ત્ર
વિભાગ, ભાિનગર યુવન.

ગુજરાતમાં સિકારી ડેરી

૧૫-૯-૨૦૧૮

ઉદભિ અને વિકાસ
પયાભિરણના પ્રશ્નો

૧૫-૯-૨૦૧૮

આંતરરાટટ્રીય અને કૃવષ

૧૨-૧૩ ફેબ્ર.ુ

વનટણાત વ્યાખ્યાન, અથભશાસ્ત્ર
વિભાગ, ભાિનગર યુવન.

અથભશાસ્ત્ર

૨૦૧૯

એકમલક્ષી અથભશાસ્ત્ર અને

૧૨-૧૩ ફેબ્ર.ુ

વનટણાત વ્યાખ્યાન, અથભશાસ્ત્ર
વિભાગ, ભાિનગર યુવન.

પહરમાણાત્મક અથભશાસ્ત્ર

૨૦૧૯

સમગ્રલક્ષી અથભશાસ્ત્ર

૨૫-૨૬ સ્ટે.

વિદ્યાથી સજજતા વશલબર
૭.

તારીખ
૧૬-૦૭-૨૦૧૮
૧૨-૦૭-૨૦૧૮
૧૭-૦૭-૨૦૧૮
૨૧-૨૨ જાન્દ્ય.ુ ૨૦૧૯

Indian Institute of Dalit
Studies, New Delhi

૨૦૧૮
સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર

૧૫-૦૯-૨૦૧૮

Women’s Participation in

૨૭-૧૧-૨૦૧૮

Labour Market

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :

ક્રમ
૧
૯.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રા. િસમુખ દે સાઈ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ

પ્રાપ્ત કરે લ

વર્દ્ધિ

ઉપલબ્ધિ

પ્રાદે વશક, ગુજરાત સરકાર

શ્રેટઠ લેખ પુરસ્કાર

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧

પ્રા. વનવમષા શુટલ

મયુર પરમાર

૨

પ્રા. િસમુખ દે સાઈ

સોનલ ઝાપડીયા

પ્રા. િસમુખ દે સાઈ

જીિરાજ ઝાપડીયા
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એમ.હફલ. કક્ષાએ
૧

પ્રા. મંજુલા ડાભી

મેરાભાઈ જમોડ

૨

પ્રા. નરે શ ચૌિાણ

જયદીપ ગાયકિાડ

3

પ્રા. િસમુખ દે સાઈ

ક્રીના
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧

પ્રા. વનવમષા શુટલ

અક્ષય િસાિા, ઘનશ્યામ બાિલળયા

૨

પ્રા. િસમુખ દે સાઈ

અવનલ િસાિા, દીલક્ષત ગાવમત

3

પ્રા. મંજુલા ડાભી

મનીષા ડાભી, અપ ૂિભ પારધી, દે િેન્દ્િ સોલંકી, કોઠારી

૪

પ્રા. ધારા િઘાડીયા

ઇલેશ ગાવમત, નીલમ કાણોતરા, મનીષા પટેલ, રાકેશ િરાણીયા,
શોભના વમણીયા, સોનલ િસાિા.

૫

પ્રા. કૈ લાશ ભોયે

નીતા કુિર, હિના ચૌધરી, વમત્લ પારગી, રાહલ
ુ ગાયકિાડ, સંદીપ
ગાયકિાડ, કાનજી સોલંકી, ભ ૂપેન્દ્િ િસાિા.

૬

પ્રા. નશેમન બંદૂકિાલા

ુ િસાિા, વપિંજલ ગાવમત, િનરાજ સ ૂયભિશ
ભ ૂવમકા પટેલ, કુસમ
ં ી,
વમનલ પટેલ, સાધના ગાવિત.

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ નિાું જોડાણ (Linkages) : -

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ

રૂ. ૨૦૦૦, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

:

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન ર્ોર્સ ર્ેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) : Contribution of Ambedkar in India’s Federal

-

Finance System, Contemporary Voice of Dalit, Sage Publication.
૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : -
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

૧૪.૨



પદયાત્રા (૧-૫ ઓકટોબર ૨૦૧૮)
ટકડી
નુંબર
3

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રા. વનવમષા શુટલ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૭

૧૦
૬

પ્રા. િસમુખ દે સાઈ
પ્રા. મંજુલા ડાભી

૧૪
૧૫

૧

પ્રા. નરે શ ચૌિાણ

૧૫

૨

પ્રા. ધારા િઘાડીયા

૧૬

૮

પ્રા. કૈ લાશ ભોયે

૧૫

૯

શ્રી અબ્દુ લ ચાચા

૧૭

૪

શ્રી જીિરાજ ઝાપહડયા

૧૭

૫

શ્રી મેરા જમોડ

૧૫

૭
૧૧

શ્રી જયદીપ ગામીત
શ્રી વિપુલ ગામીત

૧૫
૧૪

૧૨

નશેમન બંદૂકિાલા

૧૩

અચભમખતા કાયસક્રમ :

ગામનાું નામ
સાપુર, ઘાઠીલા, ફાટરપરા, ધણફૂલયા,
િડાલી
વિરપુર, માધુપરુ , લાખા પાદર, નાંગરા
પરબ ધામ, પરબ િાિડી, કહરયા,
ખંભાલળયા, માલીડા
સુહર, છીલલણ, ત્જિંતરી, િળમટ્ટયા,
જાંબોર
જામિાડા, રતીધાર, જમજીર,
કનકાઈનેસ
ભેસાણ, રાણપુર, િાંદરિડ, ગોરખપુર,
અને ચણાકા
ખીચા, સરે િસયા, મલિસર, ધારી,
દલખણીયા
િવશિંધજ, ફાચટરયા, દે લપુર, છાછર,
ગીર
પરબ િાિડી, ખજૂરી, િડમતીયા,
મેંદપરા, ગડત, રફાડીયા
ડુ ગ
ં રપુર, પલાસિા, ખાહડયા, વિજાપુર
ફાચરીયા, સરસીયા, કુ બડા, અમરતપુર,
અત્રખી
મોટીમોનપ ૂરી, ચાપડાભ , જૂની ચાિડ,
ખંભાલળયા, બરહડયા

મ.દે .ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે . ખાતે તા. ૫થી ૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ દરવમયાન અલભમુખતા કાયભક્રમમાં
ભાગીદારી (નસેમન બંદૂકિાલા, કૈ લાસ ભોયે, ધારાબિેન િઘાડીયા)



મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ ખાતે એમ.એ.માં પ્રિેશેલ વિદ્યાથીઓના અલભમુખતા કાયભક્રમ ૯૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૮માં પ્રા. મંજુલાબેન અને પ્રા. નરે શ ચૌિાણની ભાગીદારી.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

ર્ુંખ્યા

સ્નાતકના સત્ર-1, 2ના

વિદ્યાથી સિકાર ભંડાર

૦૬

નશેમન બંદૂકિાલા

વિદ્યાથી સિકાર ભંડાર

૦૬

ધારાબેન િઘાડીયા

અંબર કાંતણ ઉદ્યોગ

૩૫

કૈ લાસ ભોયે

તમામ વિદ્યાથીઓ
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

ઝોનલ યુથ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

ર્ુંખ્યા

રાટટ્રીય

૧૯-૨૩ હડસે. ૨૦૧૮

ફેસ્ટીિલ
કૉલેજ

આયોજક

સાવિત્રીબાઈ ફૂલે

03

પુણે યુવન.
પ્રાદે વશક

૨૧-૦૯-૨૦૧૮

NIEM

૦૧

રાટટ્રીય

26-28 નિે. 2018

વશિાજી યુવન.

૦૧

આઇડીયલ
કબડ્ડી સ્પધાભ

કોર્લિાપુર
ગાંધીવિચાર
યુિા મિોત્સિ
સિભધમભ

રાટટ્રીય
રાટટ્રીય
રાટટ્રીય

૨૨-૩૦ હડસેમ્પબર,

ગાંધીવિચાર

૨૦૧૮

પહરષદ, િધાભ

ુ રી,
૧૨-૧૪ ફેબ્રઆ

ઈક્ન્દ્ડયન રે ડ ક્રોસ

૨૦૧૯

સોસાયટી, નોઈડા

ુ રી,
૨૭-૧૯ જાન્દ્યઆ

ગાંધી શાંવત

૨૦૧૯

પહરષદ,

સમભાિ

૦૪
૦૧
૦૪

િધાભ
રાટટ્રીય સેિા

રાટટ્રીય

વશમલા

૦૧

ુ રી
૧૮-૨૦ જાન્દ્યઆ

એમ.આઈ.ટી, નિી

૦૩

૨૦૧૯

હદર્લિી

૧૨-૨૧ સ્ટે મ્પબર,

યોજના વશલબર
ભારતીય છાત્ર

૨૦૧૮
રાટટ્રીય

સંસદ

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :



ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર વિભાગના એમ.એ.ના સત્ર ૧ના ૩૨ વિદ્યાથીઓ માટે ખેડા ત્જર્લલાના માતર તાલુકાના
ખરેં ટી ગામ ખાતે ૯-૧૫ હડસેમ્પબર ૨૦૧૮ના હદિસો દરમ્પયાન રાટટ્રીય સેિા યોજના અંતગભત
વશલબરનુ ં આયોજન થયુ ં િતુ.ં ગામમાં ‘કસ્તુરબા’ની યાદમાં મહિલા જાગૃવત, સ્િચ્છતા જાગૃવત,
ગામસફાઈ, ગ્રામસંપકભ , ગ્રામ અનુબધ
ં અને પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ સાથે મળીને સાંસ્કૃવતક
કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં



ગ્રામઅથભશાસ્ત્ર વિભાગના સ્નાતક સત્ર-૧ અને ૩ ના ૫૭ વિદ્યાથીઓ ગાંધીનગર તાલુકાના રૂપાલ
ગામે તારીખ ૧૭-૨૩ હડસેમ્પબર ૨૦૧૮ દરવમયાન રાટટ્રીય સેિા યોજના અંતગભત વશલબરનુ આયોજન
થયુ ં િતુ.ં જે અન્દ્િયે સમ ૂિ સફાઈ, રટતદાન, વ્યસનમુક્ટત, સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમ િગેરે પ્રવ ૃવત્ઓ
કરિામાં આિી િતી.
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૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

GSET પાર્ વિદ્યાર્થીઓની યાદી

GSET reference No.

૧

ઉમેશ િડસ

20181869509606723

૨

સોનલ ઝાપહડયા

20181857109467332

સઈદ કુરેશી

20181749109434401

૪

પ્રફુલકુમાર ગાવમત

20182035209426373

૫

જયેશ નારોલા

20181773109415751

૬

જયદીપ ગાવમત

20181739509562573

૭

ભારતી ઝાપહડયા

20182164809407882

૮

આવશષ મછાર

20181674709467993

3

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

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

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

કલ વિદ્યાર્થી
૮+૫૮+૨૬
૨૪(ST)+૪(OBC)
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૧,૬૦૦૦૦
૬,૧૬૦૦૦
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
૪
૨.
રૂ. ૨૪૦૦૦ (ગુજરાત અથભશાસ્ત્ર મંડળ વસર્લિર
જ્યુલબલી ટ્રસ્ટ, િડોદરા)
૩.
એમ.હફલ.
૧
૪.
પીએચ.ડી.
૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ

-

૧૫.૨

-

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: ર્ામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ઇવતિાર્ અને ર્ુંસ્કૃવત

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
ડીન અને અધ્યક્ષ
પીએચ.ડી.

૨.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
પ્રોફેસર, પીએચ.ડી.

૩.

ડૉ. રાજેન્દ્િ આર.જોષી
પ્રોફેસર, પીએચ.ડી.

૪.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી
સિપ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

એમ.એ.
HIS – ૧-૩૦૨ આધુવનક વિશ્વનો ઇવતિાસ(૧૮૭૦-૧૯૪૫)
HIS – ૨-૩૦૨ સાંપ્રત વિશ્વનો ઈવતિાસ (૧૯૪૫-૨૦૦૦)
EC – ૩-૨૦૪ ભારતીય અલભલેખવિદ્યા-I
EC – ૪-૨૦૪ ભારતીય અલભલેખવિદ્યા-II
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
બી.એ.
MJRHIS - ૬૦૪ ઇવતિાસ અને પ્રિાસન
MJRHIS - ૫૦૫ ચીનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૬૪)
બે ક્રેહડટ પ્રિાસન પહરચય
એમ.એ.
EC - ૩૨૦૬ પુરાતત્ત્િવિદ્યા -૧
EC - ૪૨૦૬ પુરાતત્ત્િવિદ્યા -૨
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
બી.એ.
MJRHIS - ૩૦૩ ગુજરાતનો ઇવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ.૧૩૦૪)
MJRHIS - ૪૦૩ ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૩૦૪ થી ૧૫૭૩)
MJRHIS - ૫૦૩ ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૫૭૩-૧૮૫૭)
MJRHIS - ૬૦૩ ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૫૭ થી ૧૯૬૦)
એમ.એ.
EC-૩૨૦૧ ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૭૭૩-૧૯૧૯)
EC-૪૨૦૧ ભારતનો બંધારણીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૯૧૯-૧૯૫૦)
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
એમ.એ.
HIS – ૧-૩૦૩: અમદાિાદનો ઇવતિાસ
HIS – ૨-૩૦૩ : િીસમી સદીમાં ગુજરાતમાં રચનાત્મક પ્રવ ૃવત્ઓ અને
સંસ્થાઓ
HIS – ૨-૩૦૫ : ભારતમાં આઝાદીની ચળિળોનો ઇવતિાસ
(ઈ.સ. ૧૯૧૯-૧૯૪૭)
GE-HIS-PG-૦૧ : મધ્યકાલીન અમદાિાદનાં સ્થાપત્યો
HIS-૩-૨૦૧ : અમદાિાદનો ઇવતિાસ
EC-૩- ૨૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ
(ઈ.સ.૧૮૫૦-૧૯૪૭)-૧
GE-HIS-PG-૦૧ : મધ્યકાલીન અમદાિાદનાં સ્થાપત્યો
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ ૧ :(સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર) ૨૧ કલાક (૬૦ પૈકીના)
૨. IQAC દ્વારા અભ્યાસકાયભ : ૬ કલાક
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ક્રમ
૫.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.

૬.

ડૉ. ઝેનામાબીબી અમુમીયા
કાદરી મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ,
પીએચ.ડી.

૭.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.

બી.એ.
MJRHIS-101 ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. 320 સુધી)
MJRHIS-301 ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 650થી 1206 સુધી)
MJRHIS-502 ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1605થી 1757)
MJRHIS-201 ભારતનો રાજકીય ઇવતિાસ (ઈ.સ. 320થી 1206 સુધી)
MJRHIS-EC-202 આધુવનક યુરોપનો રાજકીય ઇવતિાસ
(1500થી 1950)
MJRHIS- 601 ભારતનો ઇવતિાસ (1757થી 1857)
MJRHIS- 602 ભારતનો ઇવતિાસ (1857થી 1950)
GE-HIS-UG-02 આધુવનક વિશ્વનો પહરચય
એમ.એ.
HIS-1-301 ઇવતિાસનુ ં તત્ત્િજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય ઇવતિાસ લેખન
પરમ્પપરા
HIS-2-301 પૌિાભત્ય પરમ્પપરામાં ઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લેખન
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
બી.એ.
CC-302 ભારતીય સંસ્કૃવતનો િારસો ;
MJRHIS-301 આધુવનક વિશ્વના મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ 1789-1945)
MJRHIS-401 ભારતનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ.1206-1526)
MJRHIS-404 અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1497-1865)
MJRHIS-501 ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.1526-1605)
MJRHIS- 605 જાપાનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1840-1949)
એમ.એ.
HIS - 1304 ભારતમા ઇસ્ટ ઇંહડયા કંપનીની સ્થાપના અને િિીકરણ
(ઇ.સ.1757 - 1857)
HIS 2305પ્રિાસન મા ઇવતિાસ નો વિવનયોગ
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
બી.એ.
CC - 105 પયાભિરણીય અને કુદરતી સંસાધનનુ ં વ્યિસ્થાપન
CC - 302 ભારતીય સંસ્કૃવતનો િારસો - સામાન્દ્ય પહરચય
MJRHIS - 504 અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૬૫થી ૧૯૬૧)
GE-HIS-UG-06 ગાંધીયુગીન ગુજરાત – બે ક્રેહડટ
CC-202 વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો
CC-૬૦૧ આપવત્ વ્યિસ્થાપન
MJRHIS-૪૦૨ ઇવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્ધવત
MJRHIS-EC- આધુવનક યુરોપનો સાંસ્કૃવતક ઇવતિાસ
(ઈ.સ. ૧૫૦૦-૧૯૫૦)
એમ.એ.
HIS-૧-૩૦૫ ભારતની આઝાદીની ચળિળનો ઇવતિાસ (૧૮૫૭-૧૯૧૯)
HIS-૨-૩૦૧ પૌિાભત્ય પરં પરામાં ઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લેખન
એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
૧. અભ્યાસકાયભ-૧ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
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૪.

વિદ્યાથીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૫૦/૧૯
િષભ - ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
૫૦/૧૮

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

વિદ્યાથીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કુલ

૩૫

૧૫

૦૮

૩.

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

૪.

પીએચ.ડી.

૫.

અન્દ્ય

૧.
૨.

૫.

અનુસ ૂલચત
જનજાવત
૧૫

અન્દ્ય
પછાતિગભ
૨૭

શારીહરક
વિકલાંગ
૦૦

સામાન્દ્ય

કુલ

૫૦

અનુસ ૂલચત
જાવત
૦૪

૦૪

૫૦

૧૦

૧૮

૦૩

૧૩

૦૧

૦૦

૦૧

૧૮

૦૨

૦૨

૦૪

૦૧

૦૦

૦૨

૦૦

૦૧

૦૪

૦૪

૦૧

૦૫

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૧

૦૫

-

-

-

-

-

-

-

-

-

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
માહિતી : --

૬.
ક્રમ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

ડૉ. સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ

૨.
૩.
૪.

ડૉ. અરુણ િાઘેલા
ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ
ડૉ. િરી દે સાઈ

૭.
ક્રમ

૧.

વિષય

ગાંધીજીના આગમન સમયનુ ં ગુજરાત અને પ્રારં લભક
લડતો
અસિકારનુ ં આંદોલન અને ગુજરાત
સવિનય કાન ૂનભંગ ચળિળ અને ગુજરાત
હિિંદ છોડો લડત અને ગુજરાત

તારીખ

૧૯/૦૩/૨૦૧૯
૧૯/૦૩/૨૦૧૯
૧૯/૦૩/૨૦૧૯
૧૯/૦૩/૨૦૧૯

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૨.

,,

૩.

,,

૪.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

સમાજવિદ્યા ભિન, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
ઇવતિાસ ભિન, સૌરાટટ્ર
યુવનિવસિટી, રાજકોટ
ઇવતિાસ ભિન, સૌરાટટ્ર
યુવનિવસિટી, રાજકોટ
પાંડુલલવપ પઠન એિં ભાષા
વિજ્ઞાન વિષયક કાયભશાલા
રાજસ્થાની શોધ સંસ્થાન
ચૌપાસની, જોધપુર
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વિષય

સંશોધનની
વિભાિના
ગુજરાતના
સ્થળનામોનો
ઇવતિાસ
પસભનાલલટી
ડેિલપમેન્દ્ટ
‘राजस्थान के
स्थानीय इततहाि की
पाण्डुसिपपयााँ - ख्यात
िाहहत्य के पिशेष
िंदभफ में ’

તારીખ

૨૫/૦૧/૨૦૧૯
૨૮/૦૧/૨૦૧૯
૨૮/૦૧/૨૦૧૯
૨૪/૦૨/૨૦૧૯

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૫.

ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત

૬.

ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં

૭.

,,

૮.

,,

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Finance & Banking In
Princiely States of Western
India વિષયક રાટટ્રીય સેવમનાર,
ઇવતિાસ વિભાગ, એમ.એસ.
યુવનિવસિટી, બરોડા
ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્દ્મ
જયંતી, સરકારી વિનયન અને
િાલણજ્ય કૉલેજ,ગાંભોઈ
શ્રી કે.આર.આજણા આર્ટભ સ એન્દ્ડ
કૉમસભ કૉલેજ, ધાનેરા ત્જ.
બનાસકાંઠા
ગાંધી સ્મ ૃવત વ્યાખ્યાનમાળા,
સીવનયર વસહટઝન્દ્સ કાઉક્ન્દ્સલ,
ગાંધીનગર

વિષય

‘िनद परिाना बह ीः
अठारहिीं िद के
मारिाड़ राज्य की
आर्थफक गततपिर्ियों
का महत्िपूर्फ
प्राथसमक स्रोत’
મિાત્મા ગાંધીના
વિચારો

તારીખ
૨૭,૨૮/૦૨/
૨૦૧૯

૧૧/૦૧/૨૦૧૯

ગાંધીયુગ
(ઈ.સ.૧૯૧૫-૧૯૪૮)

૧૮/૦૧/૨૦૧૯

સિોદય વિચાર

૦૧/૦૨/૨૦૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.
ક્રમ

૨.
3
૪.
૫.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
અધ્યાપકન ું નામ
માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર ૧.મુકેશ આહિર ૨. બબીતા ચૌબે ૩. જીિરાજ ગાબુ ૪. પારસ ગોિેલ ૫. સુગમ
રાઠોડ ૬. મેરૂ મકિાણા
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
૧. વિનુભાઈ ભરિાડ ૨. રાકેશ પટેલ ૩. પ્રવિણ શેખ ૪. વિપુલ ચૌિાણ
૫. વિપુલ પ્રજાપવત ૬. પ્રજ્ઞેશ પટેલ ૭. જવતન મોરે ૮. નીતુ બરહડયા
ુ
ડૉ. લબિંદિાવસની જોષી ૧. કૃણાલકુમાર મકિાણા ૨. અવનલ બકુત્રા ૩. કમલેશ હકિલા ૪.
નમભદાકુમારી પટેલ
ડૉ. વિક્રમવસિંિ
૧. જીજ્ઞેશ કટારા ૨. કૌશલ સુથાર
અમરાિત
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં
૧. લાખાભાઈ ખાંભલા
એમ.હફલ કક્ષાએ
ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર ૧. હકિંજલભાઈ પટેલ ૨. િષાભબેન િાળા ૩. ધરતીબેન પટેલ
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
૧. સુવનતા િસાિા ૨. ગગજી જમોડ ૩. િેત ુ શમાભ
ુ
ડૉ. લબિંદિાવસની જોષી ૧. રાજેશ ચડોતરા ૨. શશીકાંત ઝાલા
ડૉ. રાજેન્દ્િ જોષી
૧. શૈલેન્દ્િ રાણા ૨. કમલા રાઠોડ
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં
નરે શ દે સાઈ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર ૧. અજય િાનાણી ૨. અનીતા પટેલ ૩. અલકા મકિાણા
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
૧. ઉવમિલા ચિરા ૨. કમળા ચોધરી ૩. હક્રશ્ના ભગત ૪. ખ્યાવત ચૌધરી
ડૉ. રાજેન્દ્િ જોશી
૧. ચેતન દરજી ૨. જયેશ પરમાર ૩. જીજ્ઞા િાઢુ
ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી ૧. જીજ્ઞેશકુમાર લબલિાલ ૨. જ્યોત્સના મકિાણા ૩. પ્રજ્ઞેશ ચૌધરી
૪. પ્રેવમલા ડામોર
ડૉ. વિક્રમવસિંિ
૧. ભગીરથ માતા ૨. મિેન્દ્િ પરમાર ૩. વમતલ પટેલ ૪. મુકેશ ભોયે
અમરાિત
ડૉ. ઝેનામાબીબી
૧. રાધા ચૌધરી ૨. રે ખા બારીયા ૩. રામવસિંગ ગાવમત ૪. રે ખા સંગાડા
કાદરી
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ક્રમ
૭.
૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
૧. લલીતા ડામોર ૨. શારદા હકશોરી ૩. સિદે િ સાબળીયા ૪. સંજય ઝાલા

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

આવથિક

૧૫૦૦૦/-

અન્ય
એક હદિસીય

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

વ્યાખ્યાનમાળા
૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :
ઈવતિાસ ભિન, સૌરાટટ્ર યુવનિસીટી રાજકોટ સાથે MOU .

૧૨.

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં) :
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ટનકલ/અન્દ્ય સેિાઓ
અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)
:
ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
૧૨.૩ સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનટણાત,
ટેક્ટનકલ સિાય) :
આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ :

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧.
ડૉ. મુજા
ં લ ભીમડાદકર

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૫

૨.

ડૉ કનૈયાલાલ નાયક

૧૨

૩.

ડૉ. રાજેન્દ્િ જોશી

૧૨

૪.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

૧૦

૫.

ડૉ વિક્રમવસિંિ અમરાિત

૧૪

૬.
૭.

ડૉ. ઝેનામાબીબી
કાદરી
ડૉ મોતીભાઈ દે વ ુ ં

૧૨

૮.

શ્રી પ્રવિણ પરીખ

૧૪
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ગામનાું નામ
ગોજારીયા, નાિાગાજા, લચચબા,
વસિંગલદા, રે ણદા
શેઠીયાપુરા, રીિોલ, દે લિાડા,
વિજયનગર, લોદરા
અંલબકાનગર, આજોલ, િેડા,
અજરપરા, લોદરા
ભેખડીયા, મંદિાડા, જાંબિા,
મુડં ામોર-મુગ
ં લાિાટ, ચીપણ
બીલીઆંબા, કેશબંધ, ટીંબરથિા,
જામલા, ઝરણ
ડોલળયા , આયા, સામતપર,
કેસરપર(તા.ચોહટલા
જૂના કાછલા, આજોલ, વ્યાસ
પાલડી, પુધ
ં રા, લોદરા
રાજાિટ, કાંકણપુર, ગેલેસર ૧,
આડવતયા, બીલધા

ટકડી
નુંબર
૯.
૧૪.૨




૧૪.૩

૧૪.૪

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રવિણ શેખ
(પીએચ.ડી. વિદ્યાથી)

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૫

ગામનાું નામ
માણકા-૧, માણકા-૨, શોડિાણી,
જડૂલી, ભડં ૂ માહરયા ૨

અચભમખતા કાયસક્રમ:
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલમાં યોજિામાં આિેલ અલભમુખતા કાયભક્રમમાં ઇવતિાસ અને
સંસ્કૃવત વિભાગના ૧૮ વિદ્યાથીઓને અલભમુખ કરિામાં આવ્યાં. વિભાગમાંથી માગભદશભક તરીકે
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર, ડૉ.લબિંદુિાવસની જોષી અને પ્રવિણ પરીખ જોડાયા. ડૉ. લબિંદુિાવસની
જોષીએ નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓને અલભમુખ કરિા વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
સાદરા કેન્દ્િમાં ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, ડૉ. રાજેન્દ્િ જોષી, ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત અને
ડૉ. મોતીભાઈ દે વ ુ ં અને ઝેનામાબીબી કાદરીએ અલભમુખતા કાયભક્રમમાં સહક્રય કામગીરી કરી.
ઉદ્યોગ :
ટકડી
નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ઉદ્યોગ વશક્ષણના કૉ-ઓહડિનેટર
આકાભઇવ્ઝ (જુલાઈ)
મ્પયુઝીયમ ડેિલપમેન્દ્ટ
અંબર કાંતણ
ગ્લાસબ્લોઇંગ
ઈલેક્ટટ્રકલ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
િષભ ૧/૨
૧૬
૧૮
૧૮
૧૦
૨૦

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

માનિ અવધકાર કાયભક્રમ
જૈનવિદ્યા ધમભ

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

તારીખ

વિશ્વ આહદિાસી હદિસ

પ્રાદે વશક

આહદિાસી નાટય લેખન
વશલબર

પ્રાદે વશક

૦૮થી ૨૩
ઑટટોબર
૨૦૧૮

શ્રવમકો પ્રત્યે ગાંધીિાદી
અલભગમ
ગાંધી વિચાર સત્ર

પ્રાદે વશક

૧૪/૧૨/૨૦૧૮

પ્રાદે વશક

૧૧-૧૨-૧૩/૦૨/૨૦૧૯

૨૬/૧૦/૨૦૧૮
૨૬થી ૨૮
જુલાઈ ૨૦૧૮
૦૯/૦૮/૨૦૧૮

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી
ડૉ. વિક્રમવસિંિ અમરાિત
અશોકભાઈ મકિાણા
નયનભાઈ જોષી
લીમ્પબાભાઈ િાણીયા

આયોજક
સમાજકાયભ વિભાગ
જૈન વિદ્યા વિભાગ
મ.દે . સમાજસેિા
સંકુલ
ગુજરાત રાજ્ય
સાહિત્ય અકાદમી
અને ગુજરાત
વિદ્યાપીઠ
મિાત્મા ગાંધી શ્રમ
સંસ્થાન, અમદાિાદ
૭૦મો ગાંધી મેળો
તથા ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, સુરત

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૨૭
૫૫
૫૫
૪૫

૫૫
૨૦

૧૪.૫ એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
 ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર સાિેબે વશલબર દરવમયાન રૂબરૂ મુલાકાત
લઇ વશલબરાથીઓને પ્રેરણાદાયક વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં તારીખ ૧૧/૧૨/૨૦૧૮થી તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૮
દરવમયાન ઇવતિાસ િષભ-૧ના ૧૮ વિદ્યાથીઓ અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગનાં ૩૪ વિદ્યાથીઓની એન.
એસ.એસ. વશલબર ખંભાત તાલુકાના જીણજ ગામે યોજાઈ. જેમાં વશલબર સંચાલક તરીકે પ્રવિણભાઈ પરીખે
સહક્રય કામગીરી કરી.
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 મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરાની એન.એસ.એસ. વશલબર તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૮ થી ૦૨/૦૧/૨૦૧૯ મજરા
તા.પ્રાંવતજ, ત્જ. સાબરકાંઠા ખાતે યોજાઈ, જેમાં વિક્રમભાઈ, મોતીભાઈ જોડાયા.

 મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે ની એન.એસ.એસ. વશલબર તા. ૧૭-૧૨-૨૦૧૮થી ૨૩-૧૨-૨૦૧૮ દરમ્પયાન
રૂપાલ, ગાંઘીનગર ખાતે યોજાઈ, જેમાં જેનેમાબેન જોડાયા.

૧૪.૬

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
 તારીખ ૨૨/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ રાજ્યકક્ષાના રાટટ્રીય સેિા યોજના હદનની ઉજિણી ગુજરાત
યુવનિસીટી, અમદાિાદ ખાતે યોજિામાં આિી જેમાં િષભ ૨ના વિદ્યાથી ભગીરથ માતા શોટભ હફર્લમ
ડૉક્યુમેન્દ્ટરી સ્પધાભમાં પ્રથમ અને પાિર પોઇન્દ્ટ સ્પધાભમાં ત્રીજુ ં સ્થાન પ્રા્ત કયુ.ું
 OASIS દ્વારા વમશાલ કાયભક્રમ અંતગભત હક્રટનાબેન ભગતની પસંદગી કરિામાં આિી.
ુ રી ૨૦૧૯ દરમ્પયાન વપ્રયંકાબેન ગાવમતની કણાભટક ખાતે આયોત્જત યુથ
 તા. ૧૬થી ૨૭ ફેબ્રઆ
કેમ્પપમાં પસંદગી.
૧૪.૭

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

NET

SET

૦૧

૦૨

GATE
-

CAT

IAS

-

IPS
-

PSSC
-

-

UPSA

અન્દ્ય

-

૦૨

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ
૦૧ ભગીરથ માતા
રાટટ્રીય
ફુટબૉલમાં પસંદગી
૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

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

કલ વિદ્યાર્થી
04
03
00
00

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
20000
15000
00
00

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સ્તર (કક્ષા)

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
01
06

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
કલ વિદ્યાર્થી
૧.
સ્નાતક
૨.
અનુસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
01
૧૫.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
30,000 અંદાત્જત
1.80,000 અંદાત્જત
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
RGNF SRF 28000 MONTHLY

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

પહરસરની બિાર વનયુક્ટત (Off Campus Placement) વિિરણ : --

71

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: ર્ામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ર્માજશાસ્ત્ર અને ર્માજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ. મિેશ ગાવમત
અધ્યક્ષ
Ph.D.

૨.

ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૩.

ડૉ. જયશ્રી શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૪.

શ્રી જીતેન્દ્િ િેબહરયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
M.Phil., NET-JRF.

૫.

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

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
soc 102 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રની
સંશોધન પદ્ધવતઓ
soc 202 – ભારતના આહદિાસીઓ
soc 203 – સામાત્જક આંદોલનો
soc 301 – સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર
soc 305 – ઔદ્યોલગક સમાજશાસ્ત્ર
soc 403 – લગ્ન, કુર્ુંબ અને સગાઈ સંબધ
ં
એમ.હફલ / – સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને
પીએચ.ડી.
આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધવતઓ
soc 101 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ માનિશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો
soc 103 – ભારતીય ગ્રામીણ સમાજ
soc 201 – સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાંતો
soc 205 – નગર સમાજશાસ્ત્ર
soc 304 – ભારતમાં સ્ત્રી અને સમાજ
soc 401 – ધમભન ુ ં સમાજશાસ્ત્ર
એમ.હફલ./ – સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને
પીએચ.ડી.
આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધવતઓ
soc 104 – પયાભિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 105 - પ્રાદે વશક સમાજશાસ્ત્ર
soc 204 – સામાત્જક પહરિતભનની વિચારધારા
soc 302 – સામાત્જક સમસ્યાઓ
soc 303 – વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 402- માનિસંસાધન સંચાલન
soc 404 – વિકાસનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc-101 - સમાજશાસ્ત્ર પહરચય
soc-201 - સામાન્દ્ય સમાજશાસ્ત્ર
soc 301 – ભારતમાં ગ્રામવિકાસનાં સામાત્જક પાસાં
soc 404 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૧
soc 503 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૨
soc 504 - િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુર્ુંબ વનયોજન
soc 602 - સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-૨
soc 605 - હક્રયાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 202 – સામાત્જક સમસ્યાઓ
soc 302 - સામાત્જક કર્લયાણ અને કાન ૂનીકરણ
soc-303 - સામાત્જક સમસ્યાઓ-ભાગ-2
soc-402 - પયાભિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc-501 - સંશોધન પદ્ધવત-ભાગ-1
soc-502- સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-ભાગ-1
soc-601-સંશોધન પદ્ધવત-ભાગ-2
soc 603 - ગુનાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક : ૪૩, અનુસ્નાતક : ૩૪
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
સ્નાતક : ૩૯, અનુસ્નાતક : ૩૪

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૯

૨૪

૪૩

૦૫

૨૯

૦૯

-

-

૪૩

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૩

૨૧

૩૪

૦૪

૨૩

૦૭

-

-

૩૪

૩.

એમ.હફલ.

૦૦

૦૪

૦૪

૦૧

૦૨

-

-

૦૧

૦૪

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

૦૨

૦૩

-

-

૦૩

-

-

૦૩

૫.

અન્દ્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
---

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : -

૭.

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

ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મિેશ ગાવમત

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
ગુજરાતમાં જ્ઞાવત : પ્રશ્નો અને

વિષય

તારીખ

આહદિાસી ગુજરાત

૨૫/૦૯/૨૦૧૮

જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા,

૧. ગુનો અને ભૌગોલલક

૧/૦૬/૨૦૧૮

અમદાિાદ

પહરબળની અસર

પહરિતભન,
સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ,
ગુજરાત યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
૨.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

૨. સમાજીકરણ અને

૨૪/૦૭/૨૦૧૮

ગુનો
૩. ધોરણ અનુરૂપતા,
ધોરણભંગ અને ગુનો

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : ----
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૨૫/૦૭/૨૦૧૮

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૨.

ડૉ. લગરધરલાલ પટે લ

૧. વનલમ પી ડાંગર

૨. પ ૂજા બી. બાંભલણયા

એમ.હફલ કક્ષાએ
૩.

ડૉ. જયશ્રીબિેન શાિ

૧. પુટપા સી. નીકુ લળયા ૨. વપ્રયંકા એસ. ગાવમત

૪.

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

૧. શ્રી અંહકતા એન. પટે લ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ડૉ. મિેશ ગામીત

૧.કરણ એન. રાઠોડ ૨. ગોવિિંદ કે. સંગાડા ૩. વનલેશ આર બામણીયા
૪. પ્રવતક્ષા પી. ગાવમત ૫. વપ્રયંકા આર. લબલિાળ

૨.

ડૉ. લગરધરલાલ પટે લ

૧. અંજલી આર. િોહડયા ૨. અંજલ જી. ગાવમત ૩. રાજેશ એન. ધ ૂળે
૪. હરપકા સી. ચૌધરી ૫. સ્મ ૃવત એમ. ચૌધરી

૩.

ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ

૧. અવમષા બી. િસાિા ૨. અંહકતા બી. સરિૈયા ૩. રીના આર.
ગાવમત ૪. િરે શ ડી. ગાયકિાડ

૪.

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

૧. કેસર કે. તાિીયાડ ૨. જાગવૃ ત આર. ચૌધરી ૩. નંદુ કે મકિાણા
૪. વનવમષા આર. ગાવિત ૫. િાહદિ ક આર. બારૈ યા

૫.

શ્રી જીતેન્દ્િભાઈ િેબરીયા

૧ અવનલ બી. મોિળે ૨. આવશતા એસ. ગાવમત ૩. તુષાર ડી િસાિા
૪. પ્રીવત યુ. ગાવમત ૫. મ ૃગેશ સી. પટે લ

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : NIL

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : NIL

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

NIL
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :

૧૩.



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : NIL
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી
નુંબર
૧
૨
૩

૧૪.૨

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. લગરધરભાઈ
પટેલ
ડૉ.મિેશભાઈ ગાવમત

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૪
૧૫
૧૫

૪

અવનલ આઈ. કાથુડ
(એમ.હફલ.)
પ્રદીપ િી. કોઠારી

૫

મંદીપ એ. ગાવમત

૧૪

૬

શ્રી ત્જતેન્દ્િ િેબરીયા

૧૯

૭

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

૧૯

૧૫

અચભમખતા કાયસક્રમ :

ગામનાું નામ
૧.
૪.
૧.
૩.
૧.
૩.
૧.
૪.
૧.
૪.
૧.
૪.
૧.
૪.

શાહડ
ુ ા ૨. િલિેરી ૩. લલખિડ
નાની પલસણ ૫. લબલલયા
આબા જગલ
ં
૨. કરજુન
લિકર ૪. િડસેત ૫. કોલિેરા
સુથારપાડા ૨. લગરનારા
બારપુડા ૪. ફળી ૫. શેરી
સુલલયા ૨. ઉસર ૩. ટીર્ુમાળ
દીધી ૫. તેરી લચખલી
હદક્ષલ ૨. ચાિશાળા ૩. નારિડ
ઘોટણ ૫. કુમધા
ઓરી ૨. દડલી ૩. લાખાિાડ
ઓરીપરા
નાિા ૨. રૂપાિટી ૩. રામપરા
જૂની રાજાિડ ૫. નાિા

અલભમુખતા કાયભક્રમ મિાવિદ્યાલય કક્ષાએ ગોઠિાય છે . જેમાં સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના ૩૪
વિદ્યાથીઓને અલભમુખ કરિામાં આવ્યા. વિભાગમાંથી માગભદશભક તરીકે ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ અને
ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ જોડાયા. તારીખ: ૭,૮,૯ જુલાઈ ૨૦૧૮
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજામાં પ્રથમ િષભના વિદ્યાથીઓ માટે ૫, ૬, ૭ જુલાઈ ૨૦૧૮
સુધી અલભમુખતા કાયભક્રમમાં ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ અને શ્રી ત્જતેન્દ્િ િેબરીયા જોડાયા.
૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

સત્ર -૧

અંબરકાંતણ

૩૫

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

સત્ર -૨

સ્ક્રીન વપ્રક્ન્દ્ટિંગ

0૮

ઝાડું / સફાઈ

શ્રી નયનભાઈ

૦૫

શ્રી જયેશભાઈ િાઘેલા

િસ્તકલા

૨૧

શ્રી સંજુકતાબેન

ઇલેટટ્રોવનટસ

૧૬

શ્રી જીતુભાઈ મેિાડા

ઊજાભ પ્રકર્લપ/સોલાર

૧૮

ુ ભાઈ ભટ્ટ
શ્રી કેયર

પહરસર જાળિણી

૩૪

ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત

સત્ર - ૩
સત્ર - ૪

ડૉ. લગરધરભાઈ પટેલ
ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ
સ્નાતક

અંબર કાંતણ

૪૩

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

મેદાન જાળિણી

૧૦

શ્રી જીતેન્દ્િ િેબહરયા
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વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

૧૪.૪

કાયસક્રમન ું
નામ

Sociology of
Sanitation

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
National

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

25-27 June 2018

M.K. Bhavnagar
University, Gujarat
University, Sulabh
International
Centre for Action
Sociology
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પ્રાદે વશક

૧૪/૧૨/૨૦૧૮

મિાત્મા ગાંધી

૩૪

શ્રવમકો પ્રત્યે
ગાંધીિાદી

શ્રમસંસ્થાન,

અલભગમ

અમદાિાદ

ગાંધી મ ૂર્લયોના

રાટટ્રીય

૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી

માગે પદયાત્રા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૦૪

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૦૨

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

ગાંધી ૧૫૦

પ્રાદે વશક

૨૩/૦૨/૨૦૧૯

િષભ વનવમત્ે
પદયાત્રા

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

તા. ૧૧/૧૨/૨૦૧૮ થી તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૮ જીણજ તા. ખંભાત ત્જ. આણંદ મુકામે વશલબર કરી. િષભ૧ના ૩૪ વિદ્યાથીઓ સાથે અધ્યાપક તરીકે શ્રી પ્રવિણ પરીખ જોડાયા.
ડૉ. મિેશ ગાવમત

આયોજન અને માગભદશભન

ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ

આયોજન અને

ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ

આયોજન અને માગભદશભન

માગભદશભન

તા. ૧૭/૧૨/૨૦૧૮થી તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૮ રૂપાલ મુકામે વશલબર કરી. િષભ-૧ના ૨૧૮ વિદ્યાથીઓ સાથે
વશલબર સંચાલક ડૉ. િસમુખ પંચાલ અને પ્રોગ્રામ ઑહફસર શ્રી જીતેન્દ્િ િેબહરયા જોડાયા.

૧૪.૬

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

NIL

૧૪.૭

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

SET
૦૫

GATE
-

CAT
-

IAS
-
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IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

અન્ય
-

૧૪.૮
ક્રમ

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ

૧.

આંતર યુવનિવસિટી

અવનતા બી. ભાહટયા

બનારસ હિિંદુ યુવનિવસિટી
(NCC/NSS)

૧૫/૦૧/૨૦૧૯ થી ૨૬/૦૧/૨૦૧૯

સાંસ્કૃવતક પ્રોગ્રામમાં ભાગ
NSS camp
NIC camp UP
OACIS camp

સુધી
૧.

આઝાદ િળિી

૨.

િવનતા ગાવમત

આંતર કૉલેજ સ્પધાભ,

મ.દે . સમાજસેિા સંકુલ

ઊંચી કૂદ - પ્રથમ

બરછી ફેંક – પ્રથમ

૧૦૦ મી. દોડ – પ્રથમ
૨૦૦ મી. દોડ – પ્રથમ
ગોળા ફેંક – ત ૃતીય

કબડ્ડી – પ્રથમ વિજેતા

૧.

અવનલ મોિળે

૨.

આઝાદ િળિી

િાવષિક રમતોત્સિ

૩.

ગાયત્રી ચૌિાણ

ુ રી, ૨૦૧૯
૨૬મી જાન્દ્યઆ

૪.

પાયલ પરમાર

૧.

આઝાદ િળિી

બરછી ફેંક– દ્ધદ્વતીય

િોલીબોલ- દ્ધદ્વતીય વિજેતા
િોલીબોલ- દ્ધદ્વતીય વિજેતા

ખેલમિાકુંભ ગુજરાત રાજ્ય
નહડયાદ (૧૮/૧૧/૨૦૧૮)
તાપી (૦૯/૧૦/૨૦૧૮)

બરછી ફેંક- રાજ્ય લેિલ
ટિોલલફાય

બરછી ફેંક- પ્રથમ ત્જર્લલા
કક્ષાએ

૧૪.૯

૧૫.

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

-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

-

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

-

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વશક્ષણ વિદ્યાશાખા(IASE)

૨.

વિભાગન ું નામ

: વશક્ષણ વિભાગ અને હિન્દ્દી વશક્ષણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
1

પ્રો. ભરત એચ. જોશી
િહરટઠ પ્રાધ્યાપક
અધ્યક્ષ/ ડીન/વનયામક

2.

પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા
પ્રાધ્યાપક
એમ.એસસી., એમ.એડટ ., એમ.હફલ,
પીએચ.ડી.

78

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

ર્ત્ર-૧
(M.Ed.)
A-103 અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
A-104 શૈક્ષલણક સંશોધનની સંકર્લપના અને સોપાનો
ર્ત્ર-૨
(M.Ed.)
B-202 શૈક્ષલણક સંશોધનની પદ્ધવતઓ
B-203 અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
ર્ત્ર-૩
(M.Ed.)
C-302 વિવશટટ ક્ષેત્ર-માધ્યવમક કક્ષા : માધ્યવમક
વશક્ષણનુ ં સંસ્થાકીય આયોજન અને
C-304 વશક્ષક પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ અને સંશોધન
વ્યિસ્થાપન
ર્ત્ર-૪
M.Ed.)
D-402 માધ્યવમક કક્ષા : અભ્યાસક્રમ અને શાળાકીય
સિભગ્રાિી મ ૂર્લયાંકન
(B.Ed.) A-106 , A-403
ર્ત્ર-૧
(M.Ed.)
A-101 અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
A-104 શૈક્ષલણક સંશોધનની સંકર્લપના અને સોપાનો
(B.Ed.)
B-102 ગલણત વશક્ષણ પદ્ધવત
M.Phil./Ph.D. કોસભ િકભ :
વિષય-1 સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર
ર્ત્ર-૨
(M.Ed.)
EPC-3 શોધવનબંધ (સંશોધન પ્રસ્તાિ અને રજૂઆત)
(B.Ed.)
B-202 શૈક્ષલણક સંશોધનની પદ્ધવતઓ
B-202 ગલણત વશક્ષણ પદ્ધવત
ર્ત્ર-૩
(M.Ed.)
C-304 વશક્ષક પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ અને સંશોધન
ર્ત્ર-૪
(M.Ed.)
D-402 માધ્યવમક કક્ષા : અભ્યાસક્રમ અને શાળાકીય
સિભગ્રાિી મ ૂર્લયાંકન
D-403 દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષલણક સાધન-સામગ્રી વનમાભણ
EPC-6 શોધવનબંધ
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નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
પ્રો. આરતીબિેન પટેલ
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

4.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ
િોદ્દો : પ્રોફેસર
Ph.D.(વશક્ષણશાસ્ત્ર)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
M.Ed. ર્ત્ર-૧
A-102 ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
A-102 ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
A-105 કેળિણીનુ ં તત્ત્િજ્ઞાન
A-104 અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂર્લયાંકન
M.Phil./Ph.D. કોસભ િકભ : 5 તાસ
M.Ed. ર્ત્ર-૨
B-201 નઈ તાલીમ દશભન
B-204 પ ૂિભસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
EPC-2 ઇન્દ્ટનભવશપ કાયભક્રમ
M.Ed. ર્ત્ર-૩
C-301 વિવશટટ ક્ષેત્ર-માધ્યવમક કક્ષા : માધ્યવમક
વશક્ષણના પ્રશ્નો અને પ્રિાિો
C-303 વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
M.Ed. ર્ત્ર-૪
D-401 માધ્યવમક વશક્ષણ િિીિટ અને નેત ૃત્િ
B.Ed. ર્ત્ર- ૧
A-102 સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
D-404.2 સ્િાસ્્ય અને યોગ
ર્ત્ર-૧ B.Ed.
B-101 શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર - 1 (વિજ્ઞાન)
C-101 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - 1 (વિજ્ઞાન)
EPC-1 પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને લચિંતનાત્મક અલભવ્યક્ટત,
Home Room
M.Ed.
A-104 શૈક્ષલણક સંશોધનની સંકર્લપના અને સોપાનો,
Colloquium, Home Room
ર્ત્ર-૨ - B.Ed.
B-201 શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર-2(વિજ્ઞાન)
C-201 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 (વિજ્ઞાન)
EPC-2 વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
EPC-3 માહિતી અને પ્રત્યાયનની વિિેચનાત્મક
સમજ(ICT), Home Room
M.Ed. - B - 202 શૈક્ષલણક સંશોધનની પદ્ધવતઓ
EPC-3 સંશોધન પ્રસ્તાિ અને રજૂઆત, Colloquium,
Home Room
ર્ત્ર-૩ - M.Ed.
B-304 - વશક્ષણ પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ અને સંશોધન
EPC-6 - ઉપકરણ રચના અને માહિતી વિશ્લેષણ
Colloquium, Home Room
ર્ત્ર-૪ - B.Ed.
D-404.3 સ્િાસ્્ય અને યોગ
EPC-3 - માહિતી અને પ્રત્યાયનની વિિેચનાત્મક સમજ
(ICT), Home Room
M.Ed.
D-402 - માધ્યવમક કક્ષા - શાળાકીય સતત અને સિભગ્રાિી
મ ૂર્લયાંકન Colloquium, Home Room
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ડૉ. ડાહ્યાભાઈ એમ. પટેલ
પ્રાધ્યાપક
Ph.D. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)
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જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
અનસ્નાતક
A-101 - અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
(Philosophy of Learning and Development)
A-103 - અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
(Education : A Study)
B-201 નઈ તાલીમનુ ં દશભન
(Philosophy of Nai Taleem
C-302 - માધ્યવમક વશક્ષણ – શૈક્ષલણક વ્યિસ્થાપન અને
સંસ્થાકીય આયોજન
(Secondary Level : Institutional Planning and Management)
સ્નાતક
B-102 - શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર - 2 (ગલણત)
(Pedagogy of School Subject - 2 (Maths)
C-101 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 (ગલણત)
(Under standing discipline and subject – 2 (Maths)
A-204 અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂર્લયાંકન
(Assesment of Learning-2)
D-404 - માગભદશભન અને સલાિ (Guidance and Counselling)
સત્ર-૧
B.Ed. : A-102 : સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ – 1
A-104 : અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂર્લયાંકન – 1
B-102 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર – 2 : સા.વિ.
C -102 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - 2 : સા.વિ.
EPC – 1 પાઠયપુસ્તકનુ ં િાંચન અને લચિંતનાત્મક
અલભવ્યક્ટત * િોમરૂમ
M. Ed. : કમ્પ્ય ૂટર પ્રેક્ક્ટર્ િકસ
ર્ત્ર-૨
B.Ed. :
A-206 નઈ તાલીમ - 2
B-202 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર - 2 : સા.વિ.
C -202:વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ – 2 : સા.વિ.
EPC – 2 વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
M.Ed.
B-202 - કમ્પ્ય ૂટર પ્રેક્ટટસ િકભ - Colloquium
M. Phil. / Ph. D. Course Work :
રક્સ્કન, થોરોની વિચારધારાઓમાં વ્યટત થતો
ગાંધીવિચાર દશભન 2. સંશોધનની જરૂહરયાત 3. વનદશભની
પ્રયુક્ટતઓ 4. સંશોધનનાં લક્ષણો 5. વનદશભની પ્રયુક્ટતઓ
6. વનદશભની પ્રયુક્ટતઓ
ર્ત્ર-૩
M.Ed. કમ્પ્ય ૂટર પ્રેક્ટટસ િકભ - Colloquium
ર્ત્ર-૪
B.Ed. - A – 403 સમાિેશી શાળા વનમાભણ, Home Room
M. Ed. - D – 401 માધ્યવમક કક્ષા : શૈક્ષલણક િિીિટ
અને નેત ૃત્િ - Colloquium
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A-103
A-204
B-102
B-202
C-102
C-202
EPC-1
EPC-2
EPC-3
સમજ
D-403 દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષલણક સાધન-સામગ્રી વનમાભણ
EPC કમ્પ્ય ૂટર પ્રેક્ટટસ િકભ
(આંતર વિદ્યાકીય 2 ક્રેહડટ) દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષલણક સાધન
સામગ્રી વનમાભણ
બી.એડ. - ર્ત્ર-૧
A-201 બાર્લયાિસ્થા અને વિકાસ
A-202 સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ 1 - 2
A-205 જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
B-202 સામાત્જક વિજ્ઞાન વિષયિસ્તુ - મેથડ
EPC-1 િાુંચન ચચિંતન
EPC-2 વશક્ષણમાું નાટય અને કલા
EPC-4 ‘સ્િ’ની ર્મજ
એમ.એડ્ .
B-201 નઈતાલીમ દશભન
C-303 વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
M.Phil./Ph.D. કોસભ િકભ :
જ્ઞાનનુ ં સર્જન
ઐવતિાવસક સંશોધન - વ્યક્ટત અભ્યાસ
ર્ત્ર-૧
A-101 અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
A-102 ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
A-105 કેળિણીનુ ં તત્ત્િજ્ઞાન
A-104 અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂર્લયાંકન
M.Phil./Ph.D. કોસભ િકભ :
વિષય-2 સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટરનુ ં ઉપયોજન
વિષય-4 સંબવં ધત વિષયિસ્તુ
ર્ત્ર-૨
B-201 નઈ તાલીમ દશભન
B-201 અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
B-204 પ ૂિભસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
ર્ત્ર-૩
C-301 વિવશટટ ક્ષેત્ર-માધ્યવમક કક્ષા : માધ્યવમક
વશક્ષણના પ્રશ્નો અને પ્રિાિો
C-303 વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
ર્ત્ર-૪
D-403 દૃશ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષલણક સાધન-સામગ્રી વનમાભણ
A-401 જાતીયતા, શાળા અને સમાજ

પ્રો. ત્જજ્ઞેશ પટેલ
પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

8

પ્રો. છનાભાઈ એન. ભીંસરા
પ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.(વશક્ષણશાસ્ત્ર)
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(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
અધ્યયન અને અધ્યાપન-1
અધ્યયન માટેન ુ ં મ ૂર્લયાંકન-2
શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર – 2 - ગલણત
શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર – 2 - ગલણત
વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - 2 ગલણત
વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - 2 ગલણત
પાઠયિસ્તુનુ ં િાંચન અને લચિંતનાત્મક અલભવ્યક્ટત
વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
માહિતી અને પ્રત્યાયન તકનીકીની વિિેચનાત્મક

ડૉ. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ
પ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.(વશક્ષણશાસ્ત્ર)
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નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ.મિેશ નારાયણ દીલક્ષત
સિપ્રાધ્યાપક,
પીએચ.ડી.

11

ડૉ. શીતલ રાિત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Ph. D. (Education)

12

ડૉ. નીવતનકુમાર િાિોદરા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
બી.એડ. : ર્ત્ર 1
A 102 - સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ - 1
A 105 - અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
B-101 - શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર -2 સંસ્કૃત
C -102 - વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 સંસ્કૃત
EPC-2 વશક્ષણમાં નાટયીકરણ
EPC-પ્રત્યાયન અને લેખન કૌશર્લય
એમ.એડ.
EPC-2 - સ્િ-વિકાસ
C 303 - વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
બી.એડ. : ર્ત્ર 2
B-202 - શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર -2 સંસ્કૃત
C -202 - વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 સંસ્કૃત
EPC 5 પ્રત્યાયન અને લેખન કૌશર્લય
B 203 - અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
A 402 - જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
ર્ત્ર 4
D 404.2 સ્િાસ્્ય અને યોગ
સત્ર 1 અને 2
Course work(M.Phil., Ph.D.)
શૈક્ષલણક સંશોધન
B.Ed : સત્ર-1
A 103 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-1
A 105 : અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
B 101 : Pedagogy of School Subject-1 English
C-101 : Understanding Descipline and Subject-1
English
EPC1 : પાઠયપુસ્તકનુ ં િાંચન અને લચિંતનાત્મક અલભવ્યક્ટત
ર્ત્ર:2
A 203 : અધ્યયન અને અધ્યાપન-2
B 202 : Pedagogy of School Subject-1 English
C – 201 : Understanding Descipline and Subject-1
English
EPC 2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
ર્ત્ર 4
EPC 4 : સ્િની સમજ
M.Ed : ર્ત્ર-1
A-101 : અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
બી.એડ્ . ર્ત્ર -૧
A 101 : બાર્લયાિસ્થા અને વિકાસ - ૧
A 105 : અભ્યાસક્રમ અંતગભત ભાષા
B 101: શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર – ગુજરાતી
C 101 : વિદ્યાશાખા અને વિષયનો સંબધ
ં – ગુજરાતી
EPC 1 : પાઠયિસ્તુન ુ ં િાંચન અને લચિંતન
બી.એડ્ . ર્ત્ર - ૨
A 201 : બાર્લયાિસ્થા અને વિકાસ - ૨
A 205 : જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
B 201 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર- ગુજરાતી
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જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
C 201 : વિદ્યાશાખા અને વિષયનો સંબધ
ં – ગુજરાતી
EPC 2 : વશક્ષણમાં નાટય અને કલા
બી.એડ્ . ર્ત્ર - ૪
A 401: જાતીયતા, શાળા અને સમાજ
એમ.એડ્ . ર્ત્ર - ૧
EPC 1 : પ્રત્યાયન કૌશર્લયો અને શૈક્ષલણક લેખન-૧
એમ.એડ્ . ર્ત્ર - ૨
EPC 4 : પ્રત્યાયન કૌશર્લયો અને શૈક્ષલણક લેખન-૨
એમ.એડ્ . ર્ત્ર - 3
EPC 5 : પ્રત્યાયન કૌશર્લયો અને શૈક્ષલણક લેખન-૩

1

2

હિન્દી વશક્ષણ વિભાગ
ર્ત્ર - 1
પ્રો.કોહકલાબેન પી. પારે ખ
A 102 - िमकाि न भारत और सशक्षा-1
પ્રાધ્યાપક
A 105 - ज्ञान और पाठ्यक्रम
B-101 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र 1 हहन्द
પીએચ.ડી.
C -102 - पिद्याशाखा एिं पिषय की िमझ-1 हहन्द
(તા. 30-04-2019ના રોજ વનવ ૃત્)
EPC-1 पाठ्यिस्तु का िाचन एिं र्चंतनात्मक
असभव्यक्तत
M.Ed.
A-105 - Educational Philosophy
ર્ત્ર 2
A 202 - िमकाि ि भारत और सशक्षा - 2
B-201 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र - 2
EPC-2 - सशक्षा में नाट्य एिं किा
4 D - 402 - िक्ममसित पिद्यािय तनमाफर्
M.Ed.
D – 401 - માધ્યવમક વશક્ષણ િિીિટ અને નેત ૃત્િ
M.Phil., Ph.D., સત્ર 1 અને 2 Course work
શૈક્ષલણક સંશોધન - પ્રાયોલગક સંશોધન
ર્ત્ર-૧
A-105 - पाठ्यक्रम के अंतगफत भाषा
B-101 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र - 1
B-102 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र - 2
C-102 - पिद्याशाखा एिं पिषय की िमझ - 1
A -102 - ઇવતિાસ અને રાજકીય અથભશાસ્ત્ર
M.Phil./Ph.D. કોસભિકભ :
સંશોધનમાં ઉપકરણ
સંબવં ધત વિષયિસ્તુ
ર્ત્ર-૨
A-205 - ज्ञान और अभ्यािक्रम-2
B-202 - पिद्यािय पिषयो को पद्िततशास्र
C-201 - पिद्याशाखा एिं पिषय की िमज
C-202 - पिद्याशाळा एिं पिषय की िमज-2
B-204 - પ ૂિભસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક
પ્રવશક્ષણ

ડૉ. સોનલબેન પી. પટેલ
મદદનીશ અધ્યાપક
પીએચ.ડી.(વશક્ષણશાસ્ત્ર)
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ર્ત્ર-૩
EPC – પ્રત્યાયન કૌશર્લય અને શૈક્ષલણક લેખન
ર્ત્ર-૪
A-402 - ज्ञान और अभ्यािक्रम
ર્ત્ર-1
A 103 - अध्ययन-अध्यापन प्रक्रक्रया - 1
A 104 - अध्ययन के सिए मल
ू यांकन- 1
B-101 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र 1 हहन्द
C -102 - पिद्याशाखा एिं पिषय की िमझ 2 (गज
ु राती)
EPC - सशक्षा में नाट्यीकरर्
EPC 5 - પ્રત્યાયન અને લેખન કૌશર્લય
ર્ત્ર-2
A 203 - अध्ययन-अध्यापन प्रक्रक्रया - 2
A 204 - अध्ययन के सिए मल
ू यांकन- 2
B-201 - पिद्याियी पिषयों का पद्िततशास्र 2 (हहन्द )
C -202 - पिद्याशाखा एिं पिषय की िमझ 2 (गुजराती)
EPC 5 - પ્રત્યાયન અને લેખન કૌશર્લય
A 401 - जातीयता पिद्यािय एिं िमाज
ર્ત્ર- 1/2
Course work એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.
શૈક્ષલણક સંશોધન - પ્રાયોલગક સંશોધન

ડૉ.અશોક પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

4

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

ર્ત્ર 1 - (ह न्दी बी.एड्.)
A 101 - (बालयािस्था और पिकाि-1)
A 106 - (ऩई ताि म-1 )
EPC 1 - पाठ्यिस्तु का पठन एिं र्चंतनात्मक
प्रस्तत
ु ीकरर्
EPC 3 - (िर -1 िे 4) िूचन एिं प्रत्यायन तकनीकी
की पििेचनात्मक िमझ (Computer)

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

એમ.એડ્ .
Communication Skill in English (sem 1 to 4)
A-103 (M.Ed.) અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર
ર્ત્ર 2 - (ह न्दी बी.एड्.)
A 201 - (बालयािस्था और पिकाि-2)
A 206 - (ऩई ताि म-2 )
EPC 1 - पाठ्यिस्तु का पठन
प्रस्तत
ु ीकरर्
એમ.એડ્

एिं

र्चंतनात्मक

Communication Skill in English (sem 1 to 4)
સત્ર 4 (हहन्द बी.एड्.)
A 403 - िमािेशी पिद्याियी तनमाफर्

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષસ ૨૦૧૮-૧૯માું ર્ત્ર - ૧માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :
સ્નાતક (બી.એડ.) : 50, સ્નાતક (હિન્દ્દી બી.એડ.) : 41, અનુસ્નાતક (એમ.એડ.) : 29
િષસ ૨૦૧૮-૧૯માું ર્ત્ર-૧ની ર્ત્રાુંત પરીક્ષામાું બેર્નાર વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :
સ્નાતક(બી.એડ.) : 48, સ્નાતક (હિન્દ્દી બી.એડ.) : 37, અનુસ્નાતક (એમ.એડ.) : 25
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૧.

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

સ્નાતક (બી.એડ.)

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

13

37

50

02

38

10

0

0

50

સ્નાતક (હિન્દી બી.એડ.)

04

37

41

0

41

0-

0

0

41

૨.

અનસ્નાતક (ર્ત્ર-૧)

13

16

29

05

19

05

0

0

29

૩.

એમ.હફલ.

09

06

15

02

01

04

0

08

15

૪.

પીએચ.ડી.

04

03

07

0

01

02

0

04

07

(ર્ત્ર-૧) )

૫.

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

:--

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

ડૉ. વિનુભાઈ ગાંધી

યોગ હદનની ઉજિણી

21-6-2018

૨.

ડૉ. વિનુભાઈ પટેલ

વિશ્વ િસવત હદન / યોગ

11-11-2018

હદન
૩.

8-3-2019

વમની જોસેફ સ્ટેટ પોલીસ કવમશનર (ક્રાઇમ

વિશ્વ મહિલા હદનની

બ્રાંચ, શાિીબાગ ) ગુજરાત

ઉજિણી

૪.

ુ ભાઈ ઠાકર
શ્રી કુમદ

સ્િની સમજ

ુ રી, 2019
7-8 ફેબ્રઆ

૫.

પ્રા. (ડૉ.) પુટપા મોવતયાની

સ્િની સમજ

ુ રી, 2019
7 ફેબ્રઆ

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

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

૧.

પ્રો. (વસ.) ભરત એચ.

Refresher Course,

Women
empowerment What,
Why and How
Women
empowerment and
Gandhiji
Review of Related
Literature
Gandhiji’s Educational
Thoughts
Nai Talim

31-12-18

જોશી
૨.

,,

Refresher Course

૩.

,,

M.Ed. Bhavnagar Uni.

૪.

,,

DIET, Surendranagar

૫.

,,

૬.

,,

Satyam College of Edu.,
Bharuch
Vallabh Vidyalay, Bochasan
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A Message to the
Gardians

1-1-2019
14-8-2018
26-9-2018
9-10-2018
15-12-2018

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૭.

પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા

૮.

પ્રો. આરતી વિ. પટેલ

૯.

૧૦.

પ્રો. લાલજીભાઈ પટેલ

પ્રો. દીપ ૂબા દે િડા

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
गुजरात िाहहत्य अकादमी,
गांिीनगर एिं हहन्द पिभाग,
िरकार पिनयन एिं िाणर्ज्य
महापिद्यािय, मेघरज आयोक्जत
दो हदििीय राष्ट्र य पररिंिाद
દાદા-દાદી પ ૂજ્ય મિોત્સિ
અવતવથ વિશેષ – કડી યુવન.
મર્લટી મીહડયા બુક િકભ શોપ

વિષય
हहन्द िाहहत्य में
गांिीपिचार दशफन

તારીખ
12 माचफ, 2019

08-09-2018

ઉ.બુ. વિદ્યાલયોના વિજ્ઞાનગલણત વશક્ષકો માટે વશક્ષક
સજ્જતા વશલબર
િાઘેચા, ત્જ. સુરત
જ્ઞાનસત્ર - ગાંધી 150
લોકવિદ્યાલય િાળકડ

બાળકોના વિકાસમાં
દાદા-દાદીનુ ં મિત્િ
તરુણાિસ્થા સંદભે
તારુણ્ય વશક્ષણ
વિજ્ઞાનની કેટલીક
સંકર્લપનાઓનુ ં
સ્પટટીકરણ
નઈ તાલીમ : એટલે
જીિન વિદ્યાની તાલીમ

16-2-2019

10-12-2018
08-01-19

૧૧.

,,

સ્િરશ્ર ૃવત વિદ્યામંહદર –
ઉદઘાટન, સુરત

વિવશટટ બાળકો માટેની
શૈક્ષલણક પ્રવ ૃવત્ઓ

ુ રી,
17-18 ફેબ્રઆ
2019

૧૨.

,,

નઈ તાલીમ વશલબર
ગ્રામ ભારતી, અમરાપુર

ઉત્ર બુવનયાદી
વિદ્યાલયમાં વશક્ષણ
મિાવિદ્યાલયની
પ્રવ ૃવત્ઓ
યોગ અને વિજ્ઞાન

ુ રી1-2 ફેબ્રઆ
2019

ગલણત-વિજ્ઞાનના અઘરા
મુદ્દાઓનુ ં સરળીકરણ

08-01-2019

િધાભ વશક્ષણ યોજના

02-10-2018

માહિતી સાથે સંબવં ધત
કેટલાંક વિવશટટ પદોની
સમજ-1

08/02/2019

Yoga : A way to Ensure
Harmony in life

1/1/2019

Philosophy of Yoga : An
Introduction in
Inclusion of Softy Skill
in Teacher Training
Programme

31/12/2018

૧૩.
૧૪.

ડૉ. ત્જજ્ઞેશ પટેલ
,,

૧૫.

પ્રો. સીતારામ દે શમુખ

૧૬.

ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત

૧૭.

,,

૧૮.

,,

૧૯.

,,

યોગ વશક્ષણ, બાપુ વિદ્યાલય
ઘંટોલી, તા. માંડિી, ત્જ. સુરત
ગલણત વિજ્ઞાન વશક્ષક સજ્જતા
વશલબર ઉ.બુ વિદ્યાલય િાઘેચા,
તા. બારડોલી, સુરત
ગાંધીજયંતીની ઉજિણી
બાપુ આશ્રમ, ઘંટોલી,
તા. માંડિી
IASE અને GCERT,
ગાંધીનગરના સંયટુ ત ઉપક્રમે
‘શૈક્ષલણક સંશોધનમાં ઑપન
સોસભ સૉફ્ટિેયર િડે આંકડાકીય
વિશ્લેષણ કાયભવશલબર’
અમદાિાદ
IASE અને GCERT,
ગાંધીનગરના સંયટુ ત ઉપક્રમે
‘શૈક્ષલણક સંશોધનમાં ઑપન
સોસભ સૉફ્ટિેયર િડે આંકડાકીય
વિશ્લેષણ કાયભવશલબર’
અમદાિાદ
th
226 Refresher course
organized by HRDC, Rajkot
Faculty of Education Kadi Sarw
Visvavidyalay, Gandhinagar
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27-9-2018

27/12/ 2018.

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૨૦.

ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત

૨૧.

,,

૨૨.

,,

૨૩.

ડૉ. નીવતનકુમાર િાિોદરા

૨૪.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
School of Education, Baba
Saheb Ambedkar Open
University,Ahmedabad
School of Education,
Baba Saheb Ambedkar Open
University, Ahmedabad
School of Education, Baba
Saheb Ambedkar Open
University,
Ahmedabad
પ્રકાશ કૉલેજ ઑફ એજ્યુકેશન
એ.જી. ટીચસભ કૉલેજ

વિષય

તારીખ

Variable : Concept and
types

9-5-2018

Validity of Research
10-5-2018
Sampling : concept,
types, techniques and
advantages

11-5-2018

બ્ર્લય ૂવપ્રન્દ્ટ : સંકર્લપના
અને મિત્ત્િ
સ ૂક્ષ્મ અધ્યાપન :
માગભદશભન અને
અિલોકન

15-05-2018

હિન્દ્દી કા મિત્િ

15/9/2018

હક્રયાત્મક સંશોધન

30-11-2018

15-05-108

હિન્દી વશક્ષણ વિભાગ
૨૫.

ડૉ. કોહકલાબિેન પારે ખ

૨૬.

ડૉ. સોનલબિેન પી.
પટેલ

૨૭.

ડૉ. સોનલબિેન પી.
પટેલ

૨૮.
૨૯.

૩૦.

૩૧.

ડૉ. અશોક પરમાર
,,

ડૉ. અશોક પરમાર

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

હિન્દ્દી પખિાડા સુમન વિદ્યાલય
જીસીઆરટી. ગાંધીનગર
વશક્ષક અલભયોગ્યતા કસોટી
માગભદશભન
ઉચ્ચ અધ્યયન વશક્ષણ સંસ્થાન,
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ વશક્ષણ
અલભયોગ્યતા કસોટી માગભદશભન
કાયભક્રમ
જીસીઆરટી, ગાંધીનગર
વશક્ષક અલભયોગ્યતા કસોટી
માગભદશભન
ઉચ્ચ અધ્યયન વશક્ષણ સંસ્થાન,
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ વશક્ષણ
અલભયોગ્યતા કસોટી માગભદશભન
કાયભક્રમ
ગાંધીનગરના સંયટુ ત ઉપક્રમે
‘શૈક્ષલણક સંશોધનમાં ઑપન
સોસભ સૉફ્ટિેયર િડે આંકડાકીય
વિશ્લેષણ કાયભવશલબર’
બાબાસાિેબ આંબેડકર ઓપન
યુવનિવસિટી આયોત્જત બી.એડટ .
તાલીમી કાયભક્રમ
એ.જી. ટીચસભ કૉલેજ, અમદાિાદ

87

વિષયક વ્યાખ્યાન
શૈક્ષલણક સંસ્થાઓ

28-6-2018

વિષયક વ્યાખ્યાન

વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસ

01/12/2018

વિષયક વ્યાખ્યાન
વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસ
વિષયક વ્યાખ્યાન

માહિતી સાથે સંબવં ધત

21-06-2018

08-02-2019

કેટલાંક વિવશટટ પદોની
સમજ
ભારતીય સમાજ અને
તેના પ્રશ્નો

13/05/2018

ક્રમ
૩૨.

૮.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

વિષય
અધ્યયન-અધ્યાપન
પ્રયુક્ટતઓ

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો. આરતી વિ. પટેલ

પ્રાપ્ત કરે લ

મેળિેલ વર્દ્ધિ
ICURE – 2018 BHUમાં Yoga for
Sarvodaya through Rajyog પર પેપર
રજૂ કયુું અને પ્રકાવશત થયુ.ં
National on Revisiting Gandhi
Women’s Perspective સેશનમાં
Chairperson
અચલા ફાઉન્દ્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોત્જત
ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો અને
કાયોની અસર ઉપરના સેવમનારમાં એક
સેશનનાં તજ્જ્ઞ તરીકે નઈ તાલીમ ઉપર
વ્યાખ્યાન

ઉપલબ્ધિ

,,

૩.

,,

૪.

,,

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા પ્રકાવશત ENews letter માં મારી નજરે ગ ૂજરાત
ુ રી
વિદ્યાપીઠ લેખ પ્રકાવશત થયો. ફેબ્રઆ
2019

૫.

,,

૬.

,,

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા પ્રકાવશત ENews letter માં વશક્ષણની
સિભસમસ્યાઓનો ઉકેલ ગાંધીજીની નઈ
તાલીમ લેખ પ્રકાવશત થયો. માચભ
2019
ગુજરાત યુવનિવસિટી અને કડી સિભ વિશ્વ
વિદ્યાલય યુવનિવસિટીમાં આર.ડી.સી. માં
તજ્જ્ઞ તરીકે સહક્રય ભ ૂવમકા ભજિી.
National conference : Revisiting
Gandhi from Women's Perspective

૯.

14/05/2018

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ

૨.

૭.

તારીખ

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :

ક્રમ
૧.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
બાબાસાિેબ આંબેડકર ઓપન
યુવનિવસિટી આયોત્જત બી.એડટ .
તાલીમી કાયભક્રમ
એ.જી. ટીચસભ કૉલેજ, અમદાિાદ

ડૉ શીતલ રાિત

ICURE – 2018 BHUના
સેશનમાં Chairperson
સેશનમાં Chairperson

અચલા ફાઉન્દ્ડેશન
ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોત્જત
ગાંધીજીના શૈક્ષલણક
વિચારો અને કાયોની
અસર ઉપર વિશેષ
અંકનુ ં સંપાદન કયુ.ું
વિશ્વ ગુજરાતી
સમાજની કારોબારીમાં
અને E-General માં
સભ્ય તરીકે સહક્રય
કામગીરી કરી.
E-General માં સંપાદક
તરીકે

આર.ડી.સી.માં ચાર
બેઠકમાં તજ્જ્ઞ તરીકે
માગભદશભન
CHAIRPERSON

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ
1.
2.
3.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો.ભરત જોશી
પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા
પ્રો. આરતી વિ. પટેલ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
7
માસુમ પટેલ
6

88

ક્રમ
4.

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રો. દીપ ૂબા દે િડા

5.

ડૉ. લાલજીભાઈ પી. પટેલ

6.

પ્રો. ડાહ્યાભાઈ પટેલ

7.

પ્રો. ત્જજ્ઞેશભાઈ પટેલ

8.

ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત

9

પ્રો. કોહકલાબેન પારે ખ

10
11
12

ડૉ. સોનલબેન પટેલ
ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર
ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

1
2

પ્રો. ભરત જોશી
પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા

3
4

પ્રો. આરતી વિ. પટેલ
પ્રો. દીપ ૂબા દે િડા

5

પ્રો. લાલજીભાઈ પટેલ

6
7
8
9

પ્રો.
પ્રો.
પ્રો.
પ્રો.

10

ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત

1
2
3

પ્રો. કોહકલાબિેન પારે ખ
ડૉ. સોનલબિેન પટેલ
ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર

4

ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

ડાહ્યાભાઈ પટેલ
ત્જજ્ઞેશભાઈ પટેલ
છનાભાઈ ભીંસરા
સીતારામ દે શમુખ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

(1) દીનાબિેન પટેલ (2) શરદકુમાર વત્રિેદી
(3) મનોજભાઈ પટેલ (4) વશિરામભાઈ રાઠોડ
(5) રૂલચબિેન વિરે ન્દ્િભાઈ દિે (6) શૈલેષકુમાર
કાંવતલાલ પટેલ (7) નવિનચંિ રાઘુભાઈ ભીમસેન
(1) કમલેશકુમાર કે. મકિાણા (2) અવનલકુમાર એન.
પરમાર (3) પ્રકાશકુમાર બી. પટેલ (4) દીવપકાબિેન
એમ. જાદિ (5) રાવધકા િી. તેરૈયા
(1) મનીષાબિેન જી. પટેલ (2) આરતીબિેન બી. પટેલ
(3) એમ. આર. પ્રજાપવત (4) દે િેન્દ્િકુમાર કે. દે સાઈ
ુ ીશા એચ. સૈયદ
(5) ત્જજ્ઞેશકુમાર કે. અમીન (6) ઝેબન
(7) હદગમ્પબર ઓ. િણઝારા (8) પ્રજ્ઞેશકુમાર કે. પટેલ

(1) ભરત મકિાણા (2) સંજય ભીમાભાઈ પાન્દ્ડાિડાર

(૩) ધાહરણીબિેન આર. બુરાનપુરી (૪) અશોક
ગેગડા (૫) દે િાંગના અવનલભાઈ પટેલ (૬)
શૈલેશકુમાર બી. પનારા (૭) પ્રવિણ મકિાણા
(1) અત્જત મેર (2) ગીતા કે. િાિોદરા (3) જર્લપા શાિ
(4) મોિન િાજા
હિન્દી વશક્ષણ વિભાગ
(1) ચીમન િસાિા (2) િષભદા ચૌધરી (3) પ્રિીણ પાંડિ
(4) ઉષા સોનીગ્રા (5) નરે શ ભ ૂવમ (6) ભ ૂવમ સુથાર
(7) એકતા શમાભ (8) સરસ્િતી ગાવિત
ભાિના પટેલ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
2
(1)પ્રવતક ભટ્ટ (2) અર્લપેશ મારૂ
મનીષકુમાર આર. પટેલ
(1) ડૉ. માયાબિેન જીર્લકા (2) પ્રવિણકુમાર અમ ૃતભાઈ
પટેલ (3) વત્રપલબિેન કર્લપેશકુમાર ઠાકર
(1) અશોક ય ૂ. ગેગડા (2) અવનલકુમાર એન. િલપવત
(3) િષભકુમાર રં ગપરા
અવશ્વન ચૌધરી
પ્રકાશભાઈ એમ. પટેલ અંહકતા એમ. પટેલ
ભ્રવમતવસિંિ એસ. ચૌિાણ
હિમાની ગજ્જર
હિન્દી વશક્ષક વિભાગ
-

(1) અવમષા પરમાર (2) શૈલેષ ઝીંઝુિાહડયા (3)
ડૉ.ચંન્દ્િકાંત પરમાર (4) ડૉ. મીનાબિેન રાઠોડ
-
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ક્રમ

૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ

1
2

પ્રો. ભરત એચ. જોશી
પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા

3
4

પ્રો. આરતી વિ. પટેલ
પ્રો. દીપ ૂબા દે િડા

5

પ્રો. લાલજીભાઈ પટેલ

6

પ્રો. ડાહ્યાભાઈ પટેલ

7

પ્રો. ત્જજ્ઞેશભાઈ પટેલ

8
9

પ્રો. છનાભાઈ ભીંસરા
પ્રો. સીતારામ દે શમુખ

10

ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત

11

ડૉ. નીવતનકમાર ઢાઢોદરા

1
2
3
4

પ્રો.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.

કોહકલાબેન પારે ખ
સોનલબેન પટેલ
અશોક ભાઈ પરમાર
વનલેશ કાપહડયા

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

અનસ્નાતક કક્ષાએ
11

(1) વપ્રન્દ્કલબિેન મુકેશભાઈ ચૌધરી (2) મયુરીકુમારી
ઈશ્વરભાઈ ચૌધરી (3) કર્લપેશભાઈ મોિનભાઈ સોલંકી
6

(1) ગાયકિાડ તૈનેષ આર. (2) ચૌધરી નયનાબિેન ડી.

(3)િેમત
ં ભાઈ (4) ભાિના ચૌધરી (5) વપ્રયંકા ચૌધરી
(1) ત્જજ્ઞેશાબિેન જી. ડાભી (2) પર્લલિીકુમારી જે.
ચૌધરી (3) સલમાબિેન આઈ. ગાવમત (4) અવનતાબિેન
પી. બગુલ (5) ઈશ્વરભાઈ ટી. રોહિત
(1) દીવપકાબિેન જી. િસાિા (2) પુટપાબિેન સુમેરા
હિનાબિેન એમ. ચૌધરી
(1) પ્રિીણવસિંિ ડામોર (2) અર્લપાબિેન ચૌધરી (3)
લીલાબિેન ચૌધરી (4) રવસલાબિેન ગણેશભાઈ ચૌધરી
(5) મુકેશભાઈ મગનભાઈ િસાિા
(1) અચભના પટેલ (2) વનતેશ ગાગુડે
(1) પુટપાબિેન દે િશીભાઈ ગાવમત (2) પ્રીવતબિેન
તુલસીભાઈ ચૌધરી (3) મુકુંદભાઈ બાલુભાઈ ચૌધરી
(4) રિીન્દ્િભાઈ માિદુભાઈ ગાવિત (5) વિજયભાઈ
ગંજુભાઈ ધનગહરયા
(1) ગીતાબેન એમ. ગાવિત (2) જાગૃવત ડી. ચૌધરી
(3) લક્ષ્મણ એસ. િસાિા
(1) સ્નેિલકુમાર પટેલ (2) અજુ ભનવસિંિ સોલંકી
હિન્દ્દી વશક્ષણ વિભાગ
(1) િૈશાલી (2) પ્રવતભા (3) સંજય ચૌધરી
(1) જાગૃવત ચૌધરી (2) લક્ષ્મી ભોયા (3) રીના િસાિા
(1)મીતલ પટેલ (2) રક્ષા િસાિા (3) નૈવતક ખાંડરા
(1) રણજીતાબિેન િસાિા (2) સીલાસ ગાઈન

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

PAPER
PRESENTATION
AND WORKED AS
CHAIRPERSON IN
SESSION

2019
SPONCERED
BY WILPH
AND GUJARAT
VIDYAPITH

પ્રો. સીતારામ દે શમુખ
કાયસક્રમ ર્ુંયોજક

50,000/-

નામ
National conference :
Revisiting Gandhi from
Women's Perspective
20-03-2019

તા. 17-09-2018, સોમિારથી
તા. 19-09-2017, બુધિાર
સુધી આયોત્જત

રાષ્રીય
WILPH INDIA &
GUJARAT
VIDYAPITH
અન્ય
GCERT અને વશક્ષણ
વિદ્યાશાખા (IASE)
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ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ
દૃશ્ય શ્રાવ્ય સામગ્રી વનમાભણ
અને વિવનયોગ સંદભે
‘વશક્ષક સજ્જતા કાયભવશલબર’
કુદરતી ઉપચાર અને યોગ
મિામંડળ દ્વારા આયોત્જત
નેચરોપથી વશલબર
જીિનકૌશર્લયના વશક્ષણ માટે
અધ્યાપક સજ્જતા કાયભવશલબર
ુ રી, 2019
17 થી 18 જાન્દ્યઆ
સંશોધન સાર પરથી ટ્રેન્દ્ડ
રીપોટભ કાયભશાળા
18 થી 19 માચભ, 2019
English language teaching
through theatre
19 to 20 March, 2019
ઉ. બુ. વિદ્યાલયોના
વિજ્ઞાન-ગલણત વશક્ષકો
માટેની કાયભવશલબર
િાઘેચા, તા.બારડોલી, ત્જ.
સુરત
શૈક્ષલણક સંશોધનમાં ઑપન
સોસભ સૉફ્ટિેયર િડે
આંકડાકીય વિશ્લેષણ
કાયભવશલબર
Project work

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

કુદરતી ઉપચાર અને
યોગ મિામંડળ

કાયભક્રમ સંયોજક અને
તજ્જ્ઞ તરીકે

GCERT અને વશક્ષણ
વિદ્યાશાખા (IASE)

કાયભક્રમ સંયોજક અને
તજ્જ્ઞ તરીકે

50,000/- રૂ.
કુદરતી ઉપચાર
મિામંડળ
અનુદાવનત
GCERT

GCERT અને વશક્ષણ

કાયભક્રમ સંયોજક તરીકે

અનુદાવનત
GCERT

GCERT અને વશક્ષણ

કાયભક્રમ સંયોજક તરીકે

અનુદાવનત
GCERT

GCERT, Gandhinagar

કાયભક્રમ સંયોજક

87,000/-

GCERT, Gandhinagar

કાયભક્રમ આયોજન અને
સંયોજન

45,000/-

GCERT, Gandhinagar

સંશોધક
કાયભક્રમના સંયોજક
તરીકે

10.000/......

નામ

વિદ્યાશાખા (IASE)

વિદ્યાશાખા (IASE)

English Language Teaching
through TIE -માટે અધ્યાપકટ
સજ્જતા કાયભવશલબર : 19-

gcert અને વશક્ષણ
વિદ્યાશાખા (IASE)

૦૩-2019 અને 20-૦૩-2019

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
1.

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા IASE દ્વારા ઇન્ટનસવશપ કાયસક્રમન ું મ ૂલ્યાુંકન ર્ુંદભે પ્રોજેક્ટ રૂ. 10,000/મુંજૂર ર્થયેલ તેન ું ર્ુંશોિન કાયસ ચાલ છે . (આરતી વિ. પટેલ).

૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

-



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-
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ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,

૧૨.૩

૧૩.

ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :


આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : --

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
પ્રો. ભરત જોશી
પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા
3

ડૉ. આરતીબેન વિ. પટેલ

4
5

પ્રો. દીપ ૂબા દે િડા
પ્રો. લાલજીભાઈ પટેલ

વિદ્યાર્થીઓની
ગામનાું નામ
ર્ુંખ્યા
13
મોટીદિરૂપણ, િહરપુરા, ચકરા,
ઉમરદા, જરાિાણી, તા. ઉમરપાડા,
ત્જ. સ ૂરત
9
દે િગિ, કોલખડી, લુિારિડ
જૂનિાણ, ઈસર તા. માંડિી, ત્જ.
તાપી
12
કેિડી, સાદડાપાણી, શરદા, િેલાિી,
બીજલિાડી
11
1.બલેઠી, મંહદર ફલળયુ ં તા. માંડિી,

6

પ્રો. ડાહ્યાભાઈ પટેલ

11

7

પ્રો. ત્જજ્ઞેશભાઈ પટેલ

15

8

પ્રો. છનાભાઈ ભીંસરા

9

9

પ્રો. સીતારામ દે શમુખ

15
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ત્જ. સુરત
2. ઘોડબાર, વનશાળ ફલળયુ ં તા.
માંગરોળ, ત્જ. સુરત
3. લુિાર િડ, તા. માંડિી, ત્જ. સુરત
4 િિાર. તા. ઉમરપાડા, ત્જ. સુરત
5 બલેઠી, ગેટ ફલળયુ,ં તા. માંડિી, ત્જ.
સુરત
1.બલેઠી, મંહદર ફલળયુ ં તા. માંડિી,
ત્જ. સુરત
2. ઘોડબાર, વનશાળ ફલળયુ ં તા.
માંગરોળ, ત્જ. સુરત
3. લુિાર િડ, તા. માંડિી, ત્જ. સુરત
4 િિાર. તા. ઉમરપાડા, ત્જ. સુરત
5 બલેઠી, ગેટ ફલળયુ,ં તા. માંડિી, ત્જ.
સુરત
ફેદહરયા, મોરીઠા, ગોરધા, ઘંટોલી,
તરસાડા ખ ૂદભ તા. માંડિી ત્જ. સુરત
દે િગિ, કોલખડી, લુિારિડ,
જૂનાિાણ, ઇસર
ઘંટોલી, મોરીઠા, ગોડધા, તરસાડી,
ફેદહરયા
તા. માંડિી

ટકડી
નુંબર
10

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની
ગામનાું નામ
ર્ુંખ્યા
13
મોટીદિરૂપણ, િહરપુરા, ચકરા,
ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત
ઉમરદા, જરાિાણી, તા. ઉમરપાડા,
ત્જ. સ ૂરત
11
11
ડૉ શીતલ રાિત
કેિડી ,સરદા,સાદડાપાણી,
િેલાિી ,બીજલિાડી
12
13
િહરપુરા, ઉચ્છબ, નાના છોરિા,
ડૉ. નીવતનકુમાર િાિોદરા
રાજપરા, ઉમર્લલા
હિન્દી વશક્ષણ વિભાગ
1
પ્રો. કોહકલાબેન
પારે ખ
2
3
4

૧૪.૨

12

ડૉ. સોનલબેન પી.
પટેલ
ડૉ. અશોક ભાઈ
પરમાર
ડૉ. વનલેશ કાપહડયા

13
12

કાકડકૂઈ, મંડાળા, ફૂલિાડી, બેડા
કંપની, થિા તા. નેત્રગ
ં , ત્જ. ભરૂચ
ચાસિડ, કોયલીમાંડિી, ઝરણા,
ઈટકલા, સેિડ, તા-નેત્રગ
ં ત્જ-ભરૂચ
િડપાડા, નાની િલદરી, મોટી
િલદરી, બરડીપાડા, બીલિણ

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. 5-7-2018 થી તા. 7-7-2018 દરવમયાન બી.એડટ . / એમ.એડટ . પ્રથમ િષભના વિદ્યાથીઓ
માટે અલભમુખતા કાયભક્રમ યોજિામાં આવ્યો િતો.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી
નુંબર
1
2
3
4
5
6

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
બાગાયત
બાગાયત
બાગાયત
બાગાયત
અંબર કાંતણ
િણાટ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

55
55
55
55
B.Ed./M.Ed. ના બધા જ
વિદ્યાથીઓ
B.Ed./M.Ed. ના બધા જ
વિદ્યાથીઓ

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક
નઈ તાલીમ
૧-૨-૨૦૧૯
સંઘનુ ં અવધિેશન
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પ્રો. જયપ્રકાશ પંડયા
પ્રો. છનાભાઈ ભીંસરા
પ્રો.સીતારામ દે શમુખ
ડૉ. મિેશનારાયણ દીલક્ષત
ડૉ. પંકજભાઈ પટેલ
ડૉ. પંકજભાઈ પટેલ

આયોજક
નઈ તાલીમ સંઘ અને
ગ્રામભારતી, અમરાપુર
ત્જ. ગાંધીનગર

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
M.Ed. ના ૪૨
વિદ્યાથીઓ

હિન્દ્દી
સંિધભનાત્મક
કાયભક્રમ
અલખલ ભારતીય
હિન્દ્દી સંઘ
કાયભવશલબર અને
િટત ૃત્િ સ્પધાભ

રાષ્રીય

22 થી 25
ુ રી,
જાન્દ્યઆ
2019
6-3-2018

રાષ્રીય

કેન્દ્િીય હિન્દ્દી સંસ્થાન,
આગરા

02

અલખલ ભારતીય હિન્દ્દી
સંઘ, નઈ હદર્લલી

02

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

--

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

2

4

-

-

-

-

-

-

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

૧૫.

NET

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

સ્તર (કક્ષા)

CTET-1
TAT-65

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
8000/20,000/-

કલ વિદ્યાર્થી
2
4
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

:

--

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

:

--

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :

-

૧૫.૨

-

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

ગાુંિીદશસન અભ્યાર્ક્રમ વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગાુંિીદશસન વિભાગ અને શાુંવત ર્ુંશોિન કેન્ર

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

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

૨.

શ્રી રવતલાલ અમીન
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.હફલ., નેટ

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-101 સમાજ વિજ્ઞાન કે આધાર
પ્રશ્નપત્ર-201 ગાંધી કા કેન્દ્િીય દશભન / વિશ્વ દૃક્ટટ
પીએચ.ડી. (કોર્સ િકસ ) : ગાંધીવિચાર
આંતરરાષ્રીય હડપ્લોમા કોર્સ :
ગાંધીયન નોનિાયોલન્દ્સ : થીયરી ઍન્દ્ડ એ્લીકેશન
કોસભ-1, કોસભ-2, કોસભ-3નુ ં અધ્યાપન
(1) પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(2) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(3) પ્રમાણપત્ર : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(4) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(5) પ્રમાણપત્ર : રાટટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-103 : ભારતીય સ્િતંત્રતા આંદોલન : ઇવતિાસ મેં ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-204 : ગાંધીિાદી વ્યિિાર

(1) પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(2) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(3) પ્રમાણપત્ર : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(4) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર

૩.

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

૪.

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

એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-102 : મિાત્મા કી ઓર પ્રયાણ
પ્રશ્નપત્ર-202 : સિોદય : અહિિંસક વિશ્વ વ્યિસ્થા કી ગાંધી કી દૃક્ટટ
(1) પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(2) CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
(3) પ્રમાણપત્ર : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(4) CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
(5) પ્રમાણપત્ર : રાટટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-104 અનુસધ
ં ાન પદ્ધવત
પ્રશ્નપત્ર-203 સિોદય વિશ્વ વ્યિસ્થા કી સંરચના
પીએચ.ડી. (કોર્સ િકસ ) : ગાંધીવિચાર

(1) પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક
(2)
(3)
(4)
(5)

વિચારો
CBCS અભ્યાસક્રમ : ગાંધીજીના શૈક્ષલણક વિચારો
પ્રમાણપત્ર : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
CBCS : પ્રિતભમાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
પ્રમાણપત્ર : રાટટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશભ
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વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૦૪

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
: ૦૩

(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત
જનજાવત
-

અન્ય
પછાતિગસ
-

શારીહરક
વિકલાુંગ
-

ર્ામાન્ય

કલ

-

અનસ ૂચચત
જાવત
-

-

-

-

-

૦૩

૦૦

૦૩

-

-

-

-

-

-

-

૦૩

-

૦૩
-

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.

-

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

-

૦૧

-

૦૧

-

-

-

૦૧

૫.

અન્દ્ય
ઇન્દ્ટરનેશનલ કોસભ
(ગાંધીયન નોન
િાયોલન્દ્સ થીયરી ઍન્દ્ડ
એન્સ્લકે શન)
પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના શૈક્ષલણક
વિચારો
CBCS અભ્યાસક્રમ :
ગાંધીજીના શૈક્ષલણક
વિચારો
પ્રમાણપત્ર : પ્રિતભમાન
જીિનશૈલી અને
ગાંધીવિચાર
CBCS : પ્રિતભમાન
જીિનશૈલી અને
ગાંધીવિચાર

૦૧

૦૭

૦૮

-

-

-

-

-

૦૮

૦૭

૦૨

૦૯

૦૨

૦૧

૦૧

-

૦૫

૦૯

૦૧

૧૧

૧૨

-

૧૨

-

-

-

૧૨

૦૭

૦૨

૦૯

૦૩

-

૦૨

-

૦૪

૦૯

૦૫

૧૧

૧૬

૦૧

-

૦૩

-

૧૨

૧૬

૦૭

૦૨

૦૯

૦૨

-

૦૧

-

૦૬

૦૯

પ્રમાણપત્ર : રાટટ્રીય
સેિા યોજના અને
ગાંધીવિમશભ

૫.

-

-

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
માહિતી :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

પ્રો. એમ. પી. મથાઈ

૨.

પ્રો. સુદશભન આયંગાર

૧.

ડૉ. શ્રી કુમાર

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર
ગાંધીદશભન અને શાંવત સંશોધન કેન્દ્િ
ગાંધીદશભન અને શાંવત સંશોધન કેન્દ્િ
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
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૪/૧૦/૧૮ થી ૧૬/૧૦/૧૮
૨૨/૧૦/૧૮ થી ૨૯/૧૦/૧૮
૧૫/૧/૧૯ થી ૨૪/૧/૧૯
૩/૧/૧૯ થી ૪/૧/૧૯, ૮/૧/૨૦૧૯
૨/૧૨/૧૮ થી ૪/૧૨/૨૦૧૮

-

૬.

૭.
ક્રમ

૧.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. િીણા મિેતા

વિષય
Fetishism : Symbolic Capital (Spinning
Wheel and Khadi )

૨.
૩.
૪.
૫.

ડૉ. એચ.એસ. રાણા
પ્રો. પ્રકાશ ન. શાિ
પ્રો. ઓલેક વનઝર
પ્રો. અવનલ સુકલાલ

સંવિધાન વિશે જાગૃવત
કોચરબ આશ્રમ એક વિચાર : વિશ્વ ફલક પર
Philosophy of Dehumanization

૬.

પ્રો. એમ.એમ. શમાભ
અધ્યાપકન ું નામ

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
,,

૩.

,,

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

૮.

ડૉ. િહરભાઈ એમ.
પટેલ
,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

શાંવત સદભાિના યુિા વશલબર,
બોચાસણ
સંિેદનશીલ નાગહરત્િ કાયભ
વશલબર, લોકનાદ બી.એડ.
કૉલેજ, રલખયાલ
Gandhi at 150
Central University of Gujarat,
Gandhinagar
ગાંધીજી અને જૈન ધમભ, રાટટ્રીય
પહરસંિાદ
લાલભાઈ દલપતભાઈ
ભારતીય સંસ્કૃવત વિદ્યામંહદર,
અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

૯.

,,

સ્કૂલ ઓફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

૧૦.

,,

સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

૧૧.
૧૨.

૧૮/૪/૨૦૧૮
૨૫/૫/૨૦૧૮
૨૮/૧૨/૨૦૧૮
૨/૨/૨૦૧૯
૮/૨/૨૦૧૯

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

૨.

૭.

Gandhi Mandela Legacy – ગ્રામ અથભશાસ્ત્ર
વિભાગના સંયટુ ત ઉપક્રમે આયોત્જત
Chemistry in Everyday Life

તારીખ
૧૭/૪/૨૦૧૮

શ્રી કવપલ દે શિાલ
,,

ગ્રામ સેિા કેન્દ્િ, બોચાસણ
શેઠ સી.એન. કૉલેજ ઑફ
એજ્યુકેશન, આંબાિાડી
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વિષય

સામાત્જક, રાજકીય
પહરક્સ્થવતમાં યુિા અને શાંવત
નાગહરત્િ અને િૈવશ્વક પ્રિાિો

તારીખ

૮/૬/૧૮
૨૯/૮/૧૮

Gandhi’s Intervention in
Contemporary Discourses

૭/૧/૧૯

Gandhi on Jain Practices

૨૧/૧/૧૯

Marxism, Naxlism and Gandhian Thought
Gandhian Thought and Modern Feminism
હિન્દ્દ સ્િરાજ : એક પહરચય

૬/૩/૧૯

ગાંધીજીએ પ્રબોધેલા રચનાત્મક
કાયભક્રમો (Sarvodaya and Social Change)
રચનાત્મક કાયભક્રમો દ્વારા
સમાજપહરિતભન (Sarvodaya
and Social Change)
વ્યાપવિશ્વ અને વનદશભ
(Research Scope and Sampling )
સામાત્જક સદભાિનાના
મશાલચી ગાંધી
સ્િચ્છતાથી સ્િસ્થતા તરફ

૮/૩/૧૯
૨૭/૮/૧૮
૧૩/૨/૧૯
૧૪/૨/૧૯
૧૬/૨/૧૯
૮/૬/૧૮
૧૦/૭/૧૮

ક્રમ

૧૩.

અધ્યાપકન ું નામ

શ્રી કવપલ દે શિાલ

૧૪.

,,

૧૫.

,,

૧૬.

,,

૧૭.
૧૮.

,,
,,

૧૯.

,,

૮.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
જાિેર વ્યાખ્યાન, GICEA િૉલ,
લૉ ગાડભ ન
કમભ ફાઉન્દ્ડેશન
ગ્રામવિદ્યા અનુસ્નાતક કેન્દ્િ
લોકભારતી, સણોસરા
શેઠ સી.એન. કૉલેજ ઑફ
એજ્યુકેશન, આંબાિાડી
કોચરબ આશ્રમ, પાલડી
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

વિષય

તારીખ

ગાંધીજીની આત્મકથા

૫/૧૦/૧૮

મોિનથી મિાત્મા સુધીની
અદ્ધદ્વતીય યાત્રા

૭/૧૦/૧૮

ગાંધીવિચાર

૨૩/૧૧/૧૮
૨૫/૧૧/૧૮
૧૮/૧૨/૧૮

ગાંધી વશક્ષણ દશભન
ગાંધી જીિન અને કાયભ
સિોદય અને સામાત્જક
બદલાિ
હિન્દ્દ સ્િરાજ અને સત્યાગ્રિ

૧૨/૨/૧૯
૧૩/૨/૧૯
૧૪/૨/૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

વર્દ્ધિ
૧.

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

ઇન્દ્ટરનેશનલ પીસ હરસચભ એસોવસયેશન

એમ્પબેસડ
ે ર ફોર પીસ ઍિોડભ

તા. ૨૮/૧૧/૧૮

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

(૧) સંજય વસિંિ (૨) સંજય પંથી (૩) કમલ કુમાર કર

૨

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

(૧) કનૈયાલાલ પટેલ (૨) મનોજ અગ્રાિત (૩) હિમાંશ ુ નાયક
(૪) પારૂલબેન ભટ્ટ

એમ.હફલ કક્ષાએ
૧

૧૦.

પ્રો. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

(૧) ધનજીભાઈ બગડા

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

IPRA

Co-organizer

-

School of Law, Gujarat
University

Co-organizer

-

આંતરરાષ્રીય
International Peace
Research Association,
Conference
24/11 to 28/11/18
International Symposium
on Human Rights
10/12/18
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ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

રાષ્રીય
तपोभसू म रस्ट, ओड़ड़िा

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

िंयत
ु त तत्िाििान में
अहहंिा शोि भिन,
गज
ू रात पिद्यापीठ में
आयोक्जत

-

राष्ट्र य कायफशािा
पिषय : िामाक्जक
जनजागरर् की प्रक्रक्रया में
िैज्ञातनक िोच एिं
आध्याक्त्मकता का महत्ि
२१/७/१८ िे २२/७/२०१८
राष्ट्र य िेसमनार
पिषय : अस्पश्ृ यता
आिुतनक भारत में प्राचीन
रोग
१३/१०/१८ िे १४/१०/१८
राष्ट्र य कायफशािा
Women Empowerment
Law and Justice
८ माचफ २०१९

हहन्दस्
ु तानी प्रचार िसमतत,
मुंबई

िंयुतत तत्िाििान में
अहहंिा शोि भिन,
गूजरात पिद्यापीठ में
आयोक्जत

-

स्कूि ऑर् िॉ, गज
ु रात
युतनिसिफट

-

WILPF સેવમનાર
Revisiting Gandhi :
Women’s Perspective
૨૮-૨૯ માચભ ૨૦૧૯

WILPF (India) અને
આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Co-organizer
स्कूि ऑर् िॉ,
गुजरात यतु निसिफट में
आयोक्जत
સંયટુ ત ઉપક્રમે અહિિંસા
શોધ ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત

અન્ય
ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડભ ,
ગુજરાત રાજ્ય

સંયટુ ત ઉપક્રમે
આયોત્જત

-

વનબંધ લેખન સ્પધાભ
ગુજરાતની
યુવનિવસિટીઓના
વિદ્યાથીઓ માટે
િષભ ૨૦૧૮-૧૯

૧૧.

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

-

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૮, ઇક્ન્દ્દરા ગાંધી નેશનલ ટ્રાયબલ યુવનિવસિટી, અમરકંટક, મધ્યપ્રદે શ સાથે MOU

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

૧૨.૨

૧૨.૩

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)
(૧) ડૉ. િહરભાઈ મા. પટેલ

ર્ુંશોિન પ્રોજેક્ટનો વિષય : પ્રિતસમાન જીિનશૈલીન ું સ્િરૂપ અને ગાુંિી ચચિંતન
પ્રોજેટટ મંજૂર થયા તા. ૧૭/૧/૨૦૧૯, પત્રક્રમાંક ૧૬૦/ગ ૂવિ/૨૦૧૯-૨૦
પ્રોજેટટની રકમ : ૫૦,૦૦૦ રૂ., સમયગાળો : ૧ િષભ
પ્રોજેટટ આપનાર સંસ્થા : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ :  અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ
:
ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :
 આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) :
 ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :
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૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ :
૧૪.

-

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

૧૪.૨

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

ગામનાું નામ

ગ્રામ અથભશાસ્ત્ર વિભાગ
સાથે

૦૩

આંબરડી, ધારી, ભેસાણ,
ચનાકા, રાણપુર અને
આસપાસના વિસ્તાર

અચભમખતા કાયસક્રમ :

(1) તા. ૨૦/૫/૧૮ થી ૩૦/૫/૧૮
પ્રવતભાગીઓની ભાગીદારી

“यि
ु ा की ओर गााँिी" સઘન કાયભશાળા, ૯ રાજ્યોમાંથી ૩૫

(2) તા. ૧/૭/૧૮ ચચાભ બેઠક - સેિાગ્રામ કલેક્ટટિ, ગાંધી ૧૫૦ સંદભે (કુલ ૨૫ પ્રવતભાગી)
(3) તા. ૨૦/૭/૧૮ Duke University, USAના વિદ્યાથીઓ સાથે Gandhi Today પર ચચાભ વિમશભ (કુલ ૨૦
પ્રવતભાગી)

(4) તા. ૩/૮/૨૦૧૮ ગ્રામસેિા કેન્દ્િ, દે થલીની સીિણ િગભની બિેનો માટેની ગાંધીવિચાર અલભમુખતા
વશલબર (કુલ ૬૦ પ્રવતભાગી બિેનો)

(5) તા. ૪/૮/૨૦૧૮ ગ્રામસેિા કેન્દ્િ, દે થલીની સીિણ િગભની બિેનો માટેની ગાંધીવિચાર અલભમુખતા
વશલબર (કુલ ૬૦ પ્રવતભાગી બિેનો)

(6) તા. ૬/૮/૨૦૧૮ હિરોશીમા સ્મ ૃવત હદિસ, પરમાણુ ઊજાભના ખતરા સંદભે ચચાભ (કુલ ૧૦૦ પ્રવતભાગી)
(7) તા. ૧૯/૮/૧૮ જૈન યુવનિવસિટી, બેંગલુરુના વિદ્યાથીઓ સાથે ગાંધી અને ૨૧મી સદી વિષય પર
વિમશભ (કુલ ૨૦ પ્રવતભાગી)

(8) તા. ૨૩/૮/૧૮ ગાંધી હરસચભ ફાઉન્દ્ડેશન, જલગાંિના ગાંધી અને સોશ્યલ િકભ ના વિદ્યાથીઓ સાથે
ગાંધી કી સમાજકાયભ કી વિભાિના ઉપર વિમશભ (કુલ ૧૭ પ્રવતભાગી)

(9) તા.

૨૭/૮/૨૦૧૮ સ્કૂલ ઑફ લૉ, ગુજરાત યુવનિવસિટીના LLBના વિદ્યાથીઓ
ગાંધીવિચાર અલભમુખતા વશલબર અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દશભન (કુલ ૨૫ પ્રવતભાગી)

માટે

(10) તા. ૨૮/૮/૧૮ બિાઈ ગ્રુપ, અમદાિાદના પ્રવતવનવધઓ સાથે ગાંધી અને આજનો યુિા વિષય પર
ચચાભ વિમશભ (કુલ ૧૯ પ્રવતભાગી)

(11) તા. ૨૫/૯/૧૮ લોકવમત્રા, િેઢુકીના વિદ્યાથીઓ સાથે આતંકિાદ અને નટસલિાદ પર ચચાભ (કુલ
૧૨ પ્રવતભાગી)

(12) તા. ૧૩/૧૧/૧૮થી ૧૭/૧૧/૧૮ સુધી Mexican Indigenous ગ્રુપની “Gandhi : Reconstruction
and Resistance” વિષય પર અલભમુખતા (કુલ ૧૦ પ્રવતભાગી)

(13) તા. ૨૪/૧૧/૧૮ મોરારજીભાઈ નેચરોપથી કેન્દ્િ, િડોદરાના વિદ્યાથીઓ સાથે ગાંધી એિમટ કુદરતી
લચહકત્સા પર ચચાભ (કુલ ૪૫ પ્રવતભાગી)

(14) તા. ૧૦/૧/૧૯ શ્રી તુષાર ગાંધી અને વિદેશી ગ્રુપ સાથે ભારત અને અહિિંસાની વિભાિના વિષય પર
ચચાભ (કુલ ૧૬ પ્રવતભાગી)

(15) તા. ૧૨/૧/૧૯ એચ.કે. કૉલેજ અને યુ.એસ.એ. ગ્રુપ સાથે Gandhian Thinking પર ચચાભ (કુલ ૪૦
પ્રવતભાગી)
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(16) તા. ૧૦/૨/૧૯ Vegvoyages European Union & USA સાથે Gandhi and Vegetarianism પર ચચાભ
(કુલ ૨૦ પ્રવતભાગી)

(17) તા. ૭/૩/૨૦૧૯ Dept. of Personnel Trainingના અવધકારીઓ સાથે Gandhian Ethics પર વિમશભ
૧૪.૩

(કુલ ૧૮ પ્રવતભાગી)

ઉદ્યોગ :

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૦૩

શ્રી રવતલાલ અમીન

કાંતણ સત્ર-૧
બાગાયત સત્ર-૨

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
આયોજક
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
राष्ट्र य िेसमनार
राष्ट्र य
१३/१०/१८ िे
गांिीदशफन पिभाग एिं
पिषय – अस्पश्ृ यता
१४/१०/१८
हहन्दस्
ुं ई
ु तानी प्रचार िसमतत, मब
आिुतनक भारत में
द्िारा िंयुतत रुप िे आयोक्जत
प्राचीन रोग
मानि अर्िकार
पिषय पर
आंतरराष्ट्र य
सिमपोक्जयम

आंतरराष्ट्र य

राष्ट्र य कायफशािा
Women
Empowerment Law
and Justice

१०-१२-२०१८

राष्ट्र य

०८-०३-२०१९

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓ
ની ર્ુંખ્યા
૦૪

गांिीदशफन पिभाग एिं स्कूि
ऑर् िॉ, गज
ु रात युतनिसिफट
द्िारा िंय़ुतत रुप िे अहहंिा
शोि भिन, गज
ू रात पिद्यापीठ
में आयोक्जत
गांिीदशफन पिभाग एिं स्कूि
ऑर् िॉ, गज
ु रात युतनिसिफट
द्िारा िंय़त
ु त रुप िे स्कूि
ऑर् िॉ, गज
ु रात युतनिसिफट में
आयोक्जत

૦૪

૦૪

૧૪.૫ એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
રાજ્યસ્તરીય પહરસંિાદ પ્રાદે વશક
રાટટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધી
તા. ૧૭/૩/૧૯
અધ્યયન વિદ્યાશાખા દ્વારા અહિિંસા શોધ
“ગાંધીજી અને સ્િચ્છતા”
ભિન, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત
રાજ્યસ્તરીય કાયભશાળા
પ્રાદે વશક
રાટટ્રીય સેિા યોજના અને ગાંધી
તા. ૨૪/૩/૧૯
અધ્યયન વિદ્યાશાખા દ્વારા અહિિંસા શોધ
“સફાઈ સાધન વનમાભણ
ભિન, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોત્જત
કૌશર્લય “
૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

SET
---

GATE
---

૦૪

-

CAT
---

૦૪

IAS
---
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IPS
---

PSSC
---

UPSA
----

અન્ય

----

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી
----

૦૩

-----

દર માસે પ્રત્યેક વિદ્યાથીને

રૂ. ૬૦૦૦/- (૧૦ માસ સુધી)

----

-----

----

-----

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

-----

-----

-----

-----

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૧૫.

-----

-----

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
૧૫.૨

: -

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

: પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ

૨.

વિભાગન ું નામ

: આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
1.

િોદ્દો

મિત્તમ
યોગ્યતા

વનયામક-

પીએચ.ડી.

મજૂર કાયદાઓ, કાયભસ્થળ સંબધ
ં

પીએચ.ડી.

સંગઠનાત્મક િતભન, સંશોધન પદ્ધવત

પીએચ.ડી.

માનિ સંસાધન વ્યિસ્થાપન, ધંધાકીય

નામ
ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

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

પ્રાધ્યાપક
2.

ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ

સિપ્રાધ્યાપક

3.

ડૉ. શેતલબિેન બડોહદયા

મદદનીશ
પ્રાધ્યાપક

પ્રત્યાયન, સ્િૈન્સચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન,
કામગીરી વ્યિસ્થાપન પ્રણાલી

4.

ડૉ. સુભાષચંિ પાંડર

મદદનીશ

પીએચ.ડી.

સંગઠનાત્મક િતભન, સંશોધન પદ્ધવત

પ્રાધ્યાપક

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 09
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

09
(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.

૪.

૫.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

07

09

02

04

01

---

02

09

પીએચ.ડી.

૦1

01

02

---

---

---

---

02

02

અન્દ્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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૫.
ક્રમ

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી:
તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર
૧.

ડૉ. રોહિતભાઈ શુટલ

િષભ – ૨૦૧૯-૨૦નાં અંદાજપત્ર અંગે ચચાભ

૪-૨-૧૯

૨.

,,

સાંપ્રત અને ગાંધીદશભન

૫-૨-૧૯

૩.

,,

સંશોધન (૨ વ્યાખ્યાન)

૧૩-૨-૧૯

૪.

,,

ગાંધીલક્ષી વશક્ષણના વિચારો

૧૫-૨-૧૯

૫.

,,

ગાંધીજીને ગુમાિિા પાલિે નિીં

૧૮-૨-૧૯

૬.

,,

ગ્રામીણ વ્યિસ્થાપન અને ગાંધીજી

૫-૩-૧૯

૭.

,,

પત્રકારત્િ અને ગાંધીજી

૬-૩-૧૯

મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

ડૉ. િેમત
ં ભાઈ શાિ

ધંધાકીય પયાભિરણ

જુલાઈ – ઑટટોબર ૧૮

૨.

શ્રી મ ૃણાલબિેન મિેતા

માનિ સંસાધન વિકાસ

જુલાઈ – ઑટટોબર ૧૮

૩.

શ્રી માગીબિેન શાસ્ત્રી

કૉમ્પયુવનકેશન ક્સ્કલ

જુલાઈ – ઓટટોબર ૧૮

૪.

શ્રી હદલીપભાઈ પ્રજાપવત

કૉમ્પ્ય ૂટર

જુલાઈ – ઓટટોબર ૧૮

૫.

ડૉ. સંજય મુજપરા
ં

ઉદ્યોગ સાિવસકતા

ઑગસ્ટ ૧૮

૬.

શ્રી. આર.કે. ઠાકર

લેબર લો

ુ રી - માચભ ૧૯
જાન્દ્યઆ

૭.

શ્રી. યોગેશભાઈ ચાટી

કાયભસ્થળ સંબધ
ં અને અલભગમો

ુ રી - માચભ ૧૯
જાન્દ્યઆ

૮.

શ્રી. ભાગ્યેશભાઈ દિે

માનિ સંસાધન માહિતી પ્રણાલી

ુ રી - માચભ ૧૯
જાન્દ્યઆ

૯.

વિરચંદભાઈ પટેલ

ઔધોલગક સંબધ
ં ો અને આઇએલઓ

ુ રી, ૧૯
ફેબ્રઆ

૬.
ક્રમ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

શ્રી ડંકેશભાઈ ઓઝા

ભારતીય બંધારણ હફલોસોફી/વિભાિના

૧૯ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮

૨.

પ્રો. આવશ્વન કાહરયા

મ ૂળભ ૂત અવધકારો અને માગભદશભક વસદ્ધાંતો

૮ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮

૩.

પ્રો. રોહિત શુટલ

અલભવ્યક્ટતનુ ં સ્િાતંત્ર્ય – ખ્યાલ અને

૧૫ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮

પડકારો
૪.

શ્રી િી. સી. વિનોદ

માહિતી અવધકારનો આંતરરાટટ્રીય સંદભભ

૨૨-૨૩ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮

૫.

શ્રી. અમરીશ ઉપાધ્યાય

૧. માહિતીનો અવધકાર v/s પ્રોટેટશન ઑફ

૩૦ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮

પ્રાયિસી
૨. ઑહફવશયલ વસક્રેટ એટટ ૧૯૨૩
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૬ ઑટટોબર, ૨૦૧૮

ક્રમ
૬.

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી. વમહિરભાઈ

વિષય

તારીખ

આપણુ ં ટલોન બનાિીએ સંપવત સર્જન

ુ રી, ૨૦૧૯
૧૮ ફેબ્રઆ

કરીએ
૭.

શ્રી. મુકેશભાઈ લુકુમ

આપવત્ વ્યિસ્થાપન

૧૫ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮
૨૨ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૮

૮.

ડૉ. વિનુભાઈ પટેલ

૯.

શ્રી. ભાસ્કરભાઈ જોષી

વિશ્વ િસવતહદન

૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૮

૧. ઇન્દ્ટરવ્યુ ટેક્ટનક

ુ રી, ૨૦૧૯
૧૫ ફેબ્રઆ

૨. કામ તરફનો િકારાત્મક િલણ

ુ રી, ૨૦૧૯
૧૬ ફેબ્રઆ

૧૦.

શ્રી. મિેશભાઈ પંડયા

વિશ્વ િન હદિસ

૧૮ માચભ ૨૦૧૯

૧૧.

શ્રી. ફાર્લગુનીબિેન જોષી

વિશ્વ જળ હદિસ

૧૯ માચભ ૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

૧

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

આનંદ NGO , અમદાિાદ

ગાંધીવિચાર

૧૪-૫-૨૦૧૮

૨.

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

આંતરરાટટ્રીય પહરસંિાદ

સ્લાય ચેન

૨૮ – ૩૦ જૂન,

મેનેજમેન્દ્ટ

૨૦૧૮

લોકજાગૃવત માટે

૧૪-૧૫ માચભ,

ગાંધીજીના પ્રયોગાત્મક

૨૦૧૯

,,

૩.

રાટટ્રીય પહરસંિાદ

અલભગમો
,,

૪.
૩

ડૉ. સુભાષચંિ પાંડર

૮.

રાટટ્રીય પહરસંિાદ
સેવમનાર ખેડબ્રહ્મા

ઇકોલોત્જકલ

૨૯-૩૦ માચભ,

કોન્દ્ફીર્લકસ

૨૦૧૯

બંધારણીય જોગિાઈ

૧૮-૧૧-૨૦૧૮

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
૧.
ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર
શ્રી ઉિભશીબેન કંટાહરયા, શ્રી. ભાનુબેન કુમારખાલણયા
શ્રી. ભાનુબન
ે કુમારખાલણયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧.
ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર
હદવ્યા ઝાલા, લચરાગ શાિ (ગ્રીટમ તાલીમ)
૨
વિશાલ ગહિયા, હદપેશ પરમાર, ગાવમત માયાબિેન,
ડૉ. રમીલાબેન પટેલ
ડામોર યોલગની, ડામોર ઉષાબિેન, ભાહટયા સવિતાબિેન,
ચિેરાજી ઠાકોર (ગ્રીટમ તાલીમ)
૩

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

૪

ડૉ.સુભાષચંિ પાંડર

ચિેરાજી ઠાકોર, વિશાલ ગહિયા (ગ્રીટમ તાલીમ), હદપેશ
પરમાર (ગ્રીટમ તાલીમ)
લચરાગ શાિ, હદવ્યા ઝાલા (ગ્રીટમ તાલીમ)
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૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

કાયભક્રમ ભાગીદારી

-

કાયભક્રમ તજ્જ્ઞ અને
આયોજન

જરૂહરયાત મુજબ

આંતરરાષ્રીય
નેશનલ સેવમનાર
રીવિલઝહટિંગ મિાત્મા ગાંધી
– વુમન પ્રસ્પેક્ટટિ
ગ્રીન કેટાલલસ્ટ

૧૧.
૧૨.

અન્ય
પયાભિરણવમત્ર

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : --

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



૧૩.

રાષ્રીય
વિર્લફ ઇક્ન્દ્ડયા

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

-

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : -૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

ગામનાું નામ

૧.

ડૉ. સુભાષચંિ પાંડર

૨૦

ગ્રામજીિન પદયાત્રા સ્થળ -

૨.

ડૉ. રૂપાભાઇ

મુ-ભીમોરા, ચોટીલા, ત્જ-

માલહકયા

સુરેન્દ્દ્દનગર
વપપાિા, લાખણકા,
મોકાસર,પાંચિડા,સુરઇ
કુંિડા, ખેરાણા, સણોસરા
ધરમપુર,ચોબારી

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. ૭-૭-૨૦૧૭ થી ૯-૭-૨૦૧૭ એમ.એ. માનિ સંસાધન વિકાસના અભ્યાસક્રમની
અલભમુખતા વશલબર યોજાયેલ િતી.
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

૧

િસ્તકલા

0૯

શ્રી સંજુટતા મોિંતી

૨

પગલ ૂછલણયા

0૫

ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
આયોજક
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રમતોત્સિ
પ્રાદે વશક
૨૬ જાન્દ્યુઆરી,
રાંધેજા
૧૯
વિશ્વ િસવત
પ્રાદે વશક
૧૧ જુલાઈ, ૧૮
અમદાિાદ
હદિસ
ગ્રીન કેટાલલસ્ટ
પ્રાદે વશક
અમદાિાદ
૧૮-૧૯ માચભ,
૧૯
૭૦મો ગાંધી
રાજય
૧૦ થી ૧૩
સુરત
ુ રી, ૧૯
મેળો
ફેબ્રઆ
વિશ્વ
પ્રાદે વશક
૯ ઓગસ્ટ ૧૮
અમદાિાદ
આહદિાસી
હદિસ
ગાંધી વનિાભણ
પ્રાદે વશક
૩૦ જાન્દ્યુઆરી,
એચ.કે. આર્ટભ સ
હદન
૧૯
કૉલેજ, અમદાિાદ
ુ રી,
કસ્ત ૂરબા મેળો
પ્રાદે વશક
૨૪ ફેબ્રઆ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
૧૯
અમદાિાદ
ગ્રીન કેટાલલસ્ટ
પ્રાદે વશક
કે
િ
હડયા કોલોની
૧૮-૧૯ ઑગસ્ટ,
૧૮
શ્રવમકો પ્રત્યે
ગાંધીિાદી
અલભગમ

પ્રાદે વશક

૨૬ નિેમ્પબર,
૧૮

GLI, અમદાિાદ

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

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

IPS
-

PSSC
-

0૬

૧૪
૧૪
0૬
૦૧
૦૯
૦૯
0૨
૦૯

૧૪.૫

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
SET
GATE
CAT
01
-

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

UPSA
-

અન્ય
-

૧૪.૮ વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ
ચિેરાજી હદનેશજી ઠાકોર
પ્રાદે વશક
૧.
બેડવમન્દ્ટન - દ્ધદ્વતીય
ુ
િે
મ
બ
ન
ે
સુ
ર
ે
શ
ભાઈ
િસાિા
પ્રાદે
વ
શક
૨.
દોડ - ત ૃતીય
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વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯

૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સ્તર (કક્ષા)

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
20000
-

કલ વિદ્યાર્થી
04 (5000 X 4)
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
કલ વિદ્યાર્થી
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
૧.
અનુસ્નાતક
સ્કોલરવશપ – ફુડલબલ
૨.
ST – 3 (12000 X 3)
SC – 3 (12000 X 3)
OBC – 2 (5100 X 2)
૩.
૪.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

સ્કોલરવશપ – ફુડલબલ
36000
36000
10200
-

-

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

૧૫.૨
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

:

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું વિિરણ

1

લચરાગ પ્રદ્યુમન ગાંધી

ધંધો

2

ચિેરાજી હદનેશજી ઠાકોર

જી. એસ. એચ. ઇક્ન્દ્ડયા પ્રા. લલ, સાણંદ

3

હદપેશ ડાહ્યાભાઈ પરમાર

ત્જન્દ્દાલ ટેક્ષટાઇલ, અમદાિાદ

4

હદવ્યા વિરે ન્દ્િવસિંિ ઝાલા

3rd આઇ અલાઇડ સવિિવસસ, અમદાિાદ

5

વિશાલ જીણાભાઈ ગિીયા

3rd આઇ અલાઇડ સવિિવસસ, અમદાિાદ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વ્યાિર્ાવયક અભ્યાર્ક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ર્માજકાયસ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

પ્રો. આનંદી પટેલ
અધ્યક્ષા
વિદ્યાિાચસ્પવત

૨.

પ્રો. ગીતા વ્યાસ
વિદ્યાિાચસ્પવત

૩

ડૉ. દાવમની શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

૧૦૨ - વ્યાિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા
૧૦૩ - સમાજકાયભની ગાંધીવિચારધારા
૨૦૪ - માનિવિકાસ અને િતભન
૩૦૧ - સમાજકર્લયાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
૪૦૧ - દલલત સમુદાય વિકાસ
૪૦૨ - કાઉન્દ્સેલલિંગ-થીયરી અને પ્રેક્ટટસ
૪૧૦ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
CBCS બાળ અવધકારો
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
M.Phil.,Ph.D. કોસભ િકભ માં લેટચર
૧૦૨ - વ્યાિસાવયક સમાજકાયભની વિચારધારા
૨૦૩ - સામુદાવયકસંગઠન અને સામાત્જક હક્રયા
૩૦૪ - કુર્ુંબ,બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો
EC ૪૦૨ - સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયભ
૪૧૦ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
૨૦૯ - સમ ૂિજીિન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
ર્ત્ર:૧
૧૦૧ - રાજ્યશાસ્ત્ર (MSW અને MPSW બંનેમાં)
૧૦૫ - સામાત્જકજૂથકાયભ,
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ - પદયાત્રા
૨૦૧ - સંકલલત અલભગમ અને પ્રત્યાયન
૨૦૬ - CBCS-બાળ અવધકાર
૨૦૭ - ગ્રામ સિજીિન વશલબર
EC ૩૦૨ - અપરાધશાસ્ત્ર
૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૧- દલલત અને આહદિાસી સમુદાયનો વિકાસ
EC ૪૦૧ - માનિ અવધકાર
૪૦૪- કેન્દ્િ વનિાસ
૪૦૫- પ્રિાસ
૪૧૦- વનબંધ: સત્ર ૩ અને ૪
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર- ૧,૨ અને ૩

કોસભ િકભ ના િગો : Mphil/PhDના વિદ્યાથીઓ માટે
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ક્રમ
૪

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડો. મનોજ પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

૫

ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત

૬

૭

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - અથભશાસ્ત્ર(MSW, MPSW)
૧૦૬ - વ્યક્ટતગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ કોસભ (PPDC)
૧૧૦ - સમ ૂિજીિન
૨૦૨ - સમાજકાયભ સંશોધન
૨૦૫ - ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
૩૦૫ - અસંગહઠત શ્રવમક કર્લયાણ અને માનિસંસાધન વિકાસ
સત્ર-૩ - એજન્દ્સી ક્ષેત્રકાયભ
૪૦૧ - દલલત આહદિાસી સમુદાય વિકાસ
EC ૪૦૨ - યુિાનો સાથે સમાજકાયભ
૩૦૫ - CBCS જીિન કૌશર્લય વિકાસ
૪૧૦- લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
૪૦૫- શૈક્ષલણક પ્રિાસ
સત્ર-૪ કેન્દ્િ વનિાસ
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસભ િકભ માં લેટચર
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - સમાજશાસ્ત્ર
૨૦૬ - શૈક્ષલણક વશલબર
EC ૪૦૧ - પયાભિરણ અને આપવત્ વ્યિસ્થાપન
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
૪૧૦- તપાસ વનબંધ માગભદશભન
સંયોજક, સમાજકાયભ વિસ્તરણ કેન્દ્િ – થલતેજ

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૨૦૬ - શૈક્ષલણક વશલબર

એસોવસયેટ પ્રોગ્રામ કો-ઓહડિનેટર

ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર - ૧ અને ૨

શ્રી બંહકમભાઈ િસૈયા

૧૦૪—સામાત્જક િૈયક્ટતક 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 - લભન્નશારીહરક યોગ્યતા ધરાિતા વ્યક્ટતઓ સાથે
સમાજકાયભ
EC ૪૦૨ - મનોલચહકત્સ્કીય સમાજકાયભ
૪૦૪ - કેન્દ્િવનિાસ
૪૦૭ - સમ ૂિજીિન
૪૧૦ - લઘુશોધ વનબંધ માગભદશભન
ઉદ્યોગ સત્ર-૧, ૨ અને ૩
ક્ષેત્રકાયભ માગભદશભન સત્ર- ૧, ૨ અને ૩
૧૦૧ - સમાજવિજ્ઞાન પહરચય – સમાજશાસ્ત્ર ( MPSW)
સત્ર ૨ - MPSW ઉદ્યોગ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
અનુસ્નાતક
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૮

ડૉ. ઈશાની પટેલ
મદદનીશ અધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત
NET

૯

ડૉ. જ્યોવત કા. પટેલ
મદદનીશ અધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત
NET

૪.

(MPSW)
૧૦૨ - સમાજકાયભનો ઇવતિાસ અને વિચારધારા
૧૦૩ - સામાત્જક કોસભિકભ
૧૧૦ – સમ ૂિ જીિન
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ – પદયાત્રા
૨૦૫ - મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયભ વ્યિિારનાં ક્ષેત્ર
૨૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૨૦૯ - સમ ૂિ જીિન
૩૦૫ - સમાજકર્લયાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓની વ્યિસ્થા
૩૦૪ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સમાજકાયભ સંશોધન
૩૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૩૦૯ – પદયાત્રા
૪૦૧ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સામાત્જક હક્રયા, નેટિહકિંગ અને
એડ્િોકસી
૪૦૪ – શૈક્ષલણક પ્રિાસ
૪૦૬ - સમ ૂિ જીિન
૪૧૦ – સંશોધન વનબંધ
(MPSW)
૧૦૪ - સામ ૂહિક જૂથ કાયભ
૧૦૫ - માનિ વિકાસ અને િતભન
૧૦૭ - ક્ષેત્રકાયભ
૧૦૮ - પદયાત્રા
૨૦૨ - સામુદાવયક સંગઠન
૨૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૨૦૭ - શૈક્ષલણક વશલબર
૩૦૧ - સામુદાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાિેર આરોગ્ય
૩૦૪ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સમાજકાયભ સંસોધન
૩૦૬ - ક્ષેત્રકાયભ
૩૦૯ - પદયાત્રા
૪૦૧ - માનવસક સ્િાસ્્યમાં સામાત્જક હક્રયા, નેટિહકિંગ અને
એડિોકસી
૪૦૩ - કેન્દ્િવનિાસ
૪૧૦ - સંશોધન વનબંધ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં MSW સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૪૦

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં MPSW સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૨૦

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં MSW સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૩૯

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં MPSW સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(અનુસ્નાતક) : ૨૦
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(બ) િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :
ક્ર
મ

અભ્યાર્ક્રમન ું
નામ

૧

૩

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

૪

પીએચ.ડી.

૨

૫.
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૨૬

૧૪

૪૦

૪

૧૭

૩
૩

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

0

૭

૪૦

૨૧

૮

૨

૫

0

૬

૨૧

૧

૪

૧

૧

૧

-

૧

૪

૪

૭

૨

૧

-

-

૪

૭

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ. લચરાગભાઈ પરમાર

૨.

ડૉ. વિશાલભાઈ દામાણી

3.
૪.

,,
શ્રી અપભણભાઈ નાયક

૫.

,,

૬.

,,

૯.

અનસ ૂચચત
જનજાવત

૧૧

૯

૧૩

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી:

૧.

૭.
૮.

અનસ ૂચચત
જાવત

ડૉ. સુવનતાબિેન મિેહરયા
,,
,,

૧૦.

શ્રી અશોકભાઈ પાંડિ

૧૧.

ડૉ. પ ૂજાબિેન પંચાલ

વિષય

તારીખ

વનયતકાલીન અધ્યાપક
મનોસામાત્જક પુનઃસ્થાપન અને માનિ
અવધકારો
મનોસામાત્જક પુનઃસ્થાપન અને માનિ
અવધકારો
માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ
મનોસામાત્જક પુનઃસ્થાપન અને માનિ
અવધકારો
માનવસક આરોગ્ય, નીવત, કાયદાઓ
અને કાયભક્રમો
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય
સમાજકાયભ
કાઉન્દ્સેલલિંગ અને રોગોપચાર
માનવસક આરોગ્ય, નીવત, કાયદાઓ
અને કાયભક્રમો
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય
સમાજકાયભ
મનોસામાત્જક પુનઃ સ્થાપન અને માનિ
અવધકારો
કાઉન્દ્સેલલિંગ અને રોગોપચાર

ઓગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮
ઑગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮
હડસેમ્પબર ૨૦૧૮થી એવપ્રલ ૨૦૧૯
ઓગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮
હડસેમ્પબર ૨૦૧૮થી એવપ્રલ ૨૦૧૯
ઑગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮
હડસેમ્પબર ૨૦૧૮થી એવપ્રલ ૨૦૧૯
ઑગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮
ઑગસ્ટથી નિેમ્પબર ૨૦૧૮

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

૬.

ક્રમ
૧
૨
3.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબિેન
સંજય પાહટલ, ડૉ. સવતશ - ગિલચરોલી
પ્રશાંત દયાળ

વિષય

તારીખ

છાત્રાલય જીિન અને પ્રશ્નો

૭-૪-૧૯

1000 ગામો સાથે સામુદાવયકવિકાસ કાયોનુ ં

૨૩-૭-૧૮

આદાન- પ્રદાન
સાબરમતી જેલની મુલાકાત

૮-૧૦-૧૮

વ્યાખ્યાન : જેલના કેદીઓના પ્રશ્નો (સત્ર - ૩ના
વિદ્યાથીઓ માટેઃ
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૧૦-૧૦-૧૮

ક્રમ
૪.

૫.
૬.
૭.
૮.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. આરતીબિેન મિેતા, ડૉ.ત ૃન્સ્તબિેન
પટેલ, ડૉ. સાલલન િીરાની, વિશેષ
ઉપક્સ્થવત શ્રી િસમુખભાઇ પટેલ Additional Director of ACB,
પેરેંહટિંગ ફોર પીસ દ્વારા આયોત્જત
ડૉ. આરતીબિેન મિેતા
સલીલ ચૌધરી-ઇક્ન્દ્ડયા રીનલ
ફાઉન્દ્ડેશન
જેમ્પસ ડગ્લાસ
ગૌરાંગ રાિલ અને સૌિાદભ ટીમ

વિષય
4 આત્મિત્યા વનિારણ કાયભક્રમ YOLO

તારીખ
૨૨-૧૦-૧૮

(You Only Live Once)

વ્યસનમુક્ટત વિશે

૨૨-૧૦-૧૮

હકડનીના રોગો અંગેની જાગૃવત (સત્ર – ૨)

૮-૧૨-૧૮

ગાંધી ઍન્દ્ડ અન્દ્સ્પીકેબલના લેખક સાથે સંિાદ

૧૯-૧૨-૧૮

કાયભક્રમ

(સત્ર - ૨,૪)

નાટક : ‘ભીડ-ભેડ’-પ્રશ્નોત્રી

૨૦-૧૨-૧૮

સમગ્ર વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ માટે - િીરક
૯.
૧0.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.

વિપુલ પંડયા, બાંધકામ મજૂર સંગઠન
કૃપાબિેન શાિ તથા પુજાબિેન- પ્રયાસ
સંસ્થા, ભરૂચ
અંજલી ગામીત
ડૉ. કાવમનીબિેન દશેરા
લગરીશભાઈ વત્રિેદી
ડૉ. હિરિાબિેન વમશ્રા
વિશાલભાઈ
વિવનતભાઈ અને પ્રણિભાઈ
રિીકેશ વત્રિેદી
શ્રી િાહદિ કભાઈ

૧૯.

શ્રી સુશીલાબિેન પ્રજાપવત

૨૦.

શ્રી સંજયભાઈ દિે

૨૧.
૨૨.

શ્રી આવતશભાઈ છારા
શ્રી ગૌરાંગ રાિલ

મિોત્સિ િોલ
અસંગહઠત ક્ષેત્રના મજૂરોના પ્રશ્નો – સત્ર - ૪

૩-૧-૧૯

(માનિ અવધકારના વિદ્યાથીઓ માટે)
હક્રવમનલ જસ્ટીસ વસસ્ટમ તથા પોલીસ સ્ટેશનમાં

૧૨-૨-૧૯

સમાજ કાયભકરની દરવમયાનગીરી
જમીન-વમલકતમાં મહિલાઓની ભાગીદારી અને

૧૨-૨-૧૯

હિિંસા.
ઘરે લ ું હિિંસા, બાળકો અને મહિલાઓનાં કાયદા,

૧૫-૧૦-૧૮

બાળસુરક્ષા બાળલગ્ન
સામુદાવયક માનવસક સ્િાસ્્ય

૧૯-૧૧-૨૦૧૮

બાળકો માટે મનોલચહકત્સકીય સારિાર થેરેપીઝ

૧૬-૦૨-૨૦૧૯

વ્યસનની સામાન્દ્ય સમજ

૨૭-૦૩-૨૦૧૯

વ્યસનીનાં લક્ષણો અને widrawal Symptoms

૨૭-૦૩-૨૦૧૯

કાઉન્દ્સેલલિંગની જરૂહરયાત અને પ્રહક્રયા

૨૭-૦૩-૨૦૧૯

જીિન કૌશર્લય કાયભશાળા

૨૦-૯-૧૮થી
૨૧-૯-૧૮

વ્યાિસાવયક વિકાસ અને દરમ્પયાનગીરીની
કુશળતા (કાયભશાળા)

૨૩-૯-૧૮

દસ્તાિેજીકરણ કાયભશાળા

૨૨-૯-૧૮

પરં પરાગત માધ્યમ કાયભશાળા

૨૬-૯-૧૮થી
૨૭-૯-૧૮

દસ્તાિેજી હફર્લમનો સમજણ વિકાસમાં ઉપયોગ

૨૮-૯-૧૮થી
૨૯-૯-૧૮
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ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ
૨૩. શ્રી લચરાગ વ્યાસ (Project Officer)
શ્રી જાસમીન દે િળીયા (Project Officer)

વિષય
CSR કાયભશાળા,

તારીખ
૩૦-૧૦-૧૮

ગુજરાત CSR ઓથોહરટી

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

૭.

ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રો. આનંદી પટેલ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
અલભમુખતા કાયભક્રમ,
મ.દે . સમાજસેિા સંકુલ

વિષય
સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા
સમન્દ્િય

તારીખ

જ ેંડર સેન્દ્સેટાઇઝેશન કાયભક્રમ, રે લિે
પોલીસ ફોસભ, અમદાિાદ
યુનાઈટેડ બેન્દ્ક ઓફ ઈક્ન્દ્ડયા
,અમદાિાદ

મહિલા સશક્ટતકરણ

૨૬-૭-૧૮

મહિલા સશક્ટતકરણ

૧૧-૮-૧૮

૧૧-૭-૧૮

૨.

,,

3

,,

૪

,,

પેરેંહટિંગ ફોર પીસ

બાળકોના જાતીય શોષણ
બાબતે જાગૃવત અંગે તાલીમ

૩૦-૮-૧૮

૫

,,

બાળકીઓની િંલચતતા અને
સશક્ટતકરણ

૧૧-૧૦-૧૮

૬

,,

આંતરરાટટ્રીય ગલભચાઇર્લડ ડે,
ગુજરાત રાજ્ય બાલ આયોગ
આયોત્જત કાયભક્રમ
CRCG આયોત્જત બાળકોના ચટણી
ંૂ
િંિેરા અંગેની કાયભવશલબર

૫-૧-૧૯

૭

,,

સપોટભ પસભન અને સીડબર્લયુ ચેર
પસભન માટે ઇંડટશન તાલીમ

િંલચત બાળકોના પ્રશ્નો લઘુમતી, આહદિાસી અને
અન્દ્ય તકિંલચત બાળકોના
પ્રશ્નોની સમ ૃજ
POCSO ACT,Role of various
stakeholders

૮

,,

ગુજરાત લઘુમતી સમાજ વિકાસ
સવમવત આયોત્જત કાયભક્રમ

૯

,,

૧૦

,,

સાણંદ તાલુકાની વશલક્ષકાઓ, YI,
DPEO અને Childline દ્વારા આયોત્જત
YI, DPEO અને childline દ્વારા
આયોત્જત

૧૧

,,

Karve Institute, પ ૂનાથી આિેલ
વિદ્યાથીઓ

૧૨

,,

ફેવમલી કાઉન્દ્સેલલિંગ પ્રમાણપત્ર કોસભ,
સ્ત્રી ચેતના, વસટી કોલેજ

૧૩

,,

૧૪

,,

૧૫

,,

મોહટિેશનલ કાયભશાળા, મહિલા
સામાખ્ય
Chair person in technical session,
State level seminar on develop road
map to ensure safe migration
વિદ્યાથીઓ સમક્ષ વ્યાખ્યાન, સાદરા
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યુિાિસ્થા અને પહરપટિ
િૈચાહરક વિકાસ, યુિાિસ્થા
અને શક્ટતની ઓળખ :
સમાજની ઉન્નવતમાં પ્રદાન
બાળકોના જાતીય શોષણ
બાબતે જાગૃવત અંગે તાલીમ
બાળકોના જાતીય શોષણ
બાબતે જાગૃવત અંગે તાલીમ,
સાણંદ તાલુકાનાં વશલક્ષકાઓ
Reflection of Gandhian
Philosophy in Social work
training and practice
ફેવમલી અને મેરેજ કાઉન્દ્સેલલિંગ
સામાત્જક કાયભકતાભઓની
સમસ્યા અને સમાધાન
Child protection issues in
organized and unorganized
sector,
સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા
સમન્દ્િય તથા મહિલા સેલ
વિશે

૨૪-૧-૧૯
૩-૧૧-૧૮

૩૦-૧૧-૧૮
૪-૧૨-૧૮
૧૮-૧૨-૧૮
૨૧-૧૨-૧૮
૩૦-૧-૧૯
૪-૨-૧૯

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
Capacity building programme for
CWC, યુવનસેફ અને જીએસસીપીએસ
દ્વારા આયોત્જત

વિષય

તારીખ
૫-૨-૧૯

,,

રાંધેજા વિદ્યાથીઓ સાથે િાતાભલાપ

,,

બાિળા તાલુકાની વશલક્ષકાઓ, YI,
DPEO અને Childline દ્વારા આયોત્જત

An Overview of POCSO Act
and role and responsibility of
CWC and other allied
Department
સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા
સમન્દ્િય,
બાળકોના જાતીય શોષણ
બાબતે જાગ્રવત અંગે તાલીમ

૧૯

,,

ધોળકા તાલુકાનાં વશલક્ષક, YI, DPE
અને Childline દ્વારા આયોત્જત ,

બાળકોના જાવતય શોષણ
બાબતે જાગ્રવત અંગે તાલીમ

૫-૩-૧૯

૨૦

,,

આંતરરાટટ્રીય મહિલા હદન વનવમત્ે
આયોત્જત કાયભક્રમ, યુવનયન બેન્દ્ક

૭-૩-૧૯

૨૧

,,

State level consultation, organized
by UNICEF and CIF

૨૨

,,

દૂ રદશભનમાં આપણાં મુદ્દા આપણી
િાત કાયભક્રમ

મહિલાઓની વ્યક્ટતગત અને
વ્યાિસાવયક ભ ૂવમકા, ભ ૂવમકા
સંઘષભ અને અિરોધક પહરબળો
Innovative practices of
Childline, Ahmedabad, in last
two years
POCSO કાયદામાં કેલબનેટ
દ્વારા થયેલા સુધારા બાબત
ચચાભમાં વનષણાત તરીકે
િાતાભલાપ
યુિા નેતાગીરી શુ ં કરી શકે ?

૧૬

૧૭

પ્રો. આનંદી પટેલ

૧૮

૨૩

ડૉ. દાવમની શાિ

૨૪

,,

૨૫

,,

૨૬

ડૉ. મનોજ પરમાર

૨૭

,,

૨૮

,,

૨૯

,,

૩૦

,,

૩૧

,,

૩૨

,,

આયોજક : ગુજરાત લઘુમતી સમાજ
વિકાસ સવમવત
કાયભક્રમ સ્થળ : ડૉ.આંબેડકર
કૉમ્પયુવનટી િૉલ, દાણીલીમડા
એચ.કે. કૉલેજ,અમદાિાદ
કૉલેજના અધ્યાપકો માટે
રાટટ્રભાષા વિનયન અને િાણીજ્ય
કૉલેજ, અમદાિાદ
યુિા પ્રેરણા વશલબર, જીણજ
તા. ખંભાત, ત્જ. આણંદ
યુિા વશલબર, દે થલી, ગ્રામસેિા કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
NSSના સ્િયંસેિકો માટે યોજાયેલ
વશલબર, બોચાસણ, ગ્રામસેિા કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
સેત ુ કાયભક્રમ, HNGU પાટણ,
સમાજકાયભ વિભાગમાં
વિદ્યાથીઓની અલભમુખ તાકાયભક્રમ,
મ.દે . સમાજસેિા મિાવિદ્યાલય,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
“રોટરી કલબ ઑફ મિેસાણા”
મિેસાણા
વસકલસેલ એનીવમયા જાગૃવત
સેવમનાર, TRTI, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
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૬-૨-૧૯
૫-૩-૧૯

૧૩-૨-૧૯
૫-૨-૧૯

૩-૧૧-૧૮

જાતીય સતામણી વિશે કાન ૂની
જોગિાઈઓ
રજત જયંતી િષભ અને
િાવષિકોત્સિમાં મુખ્ય અવતવથ
યુિાનોનુ ં ધ્યેય વનધાભરણ અને
વસદ્ધદ્ધ પ્રેરણા
“ગાંધીની યુિાની અને આપણે.”

૨૨-૧૨-૧૮

સામાત્જક સંિાહદતા અને શાંવત
(યુિાજાગૃવતના સંદભભમાં)

૮-૬-૧૮

“ સ્િજાગૃવત” ઉપર કાયભશાળા

૭-૭-૧૮

સ્િપહરચયની કાયભશાળા

૧૦-૭-૧૮

“અક્સ્તત્િની ખોજ “કાયભશાળા

૨૭-૦૭-૧૮

“વસકલસેલ કાઉન્દ્સેલલિંગ”

૧૬-૦૮-૧૯

૧૪-૩-૧૯
૨૩-૫-૧૮
૨૮-૫-૧૮

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

33

ડૉ. મનોજ પરમાર

૩૪

,,

૩૫

,,

૩૬

ડૉ.

જ્યોવત

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
સ્િચ્છતા અલભયાન વમશન કાયભક્રમ,
પ્રસાર ભારતી, અમદાિાદ મુકામે
રાંધેજા, ગ્રામસેિા કેન્દ્િ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
લઘુમતી સમુદાયના યુિા માગભદશભન
સેવમનાર.

કા.

પટેલ

૮.

Institute of M.S.W.
C. & S.H. Desai Arts & L.K.L. Doshi
Commerce College, Balasinor

વિષય
“ગાંધીજીનો સ્િચ્છતા અંગેનો
ખ્યાલ.”
“ટકાઉ વિકાસના ધ્યેયો” ઉપર
વ્યાખ્યાન
“િતભમાન સામાત્જક, આવથિક,
રાજકીય, શૈક્ષલણક મુદ્દો અને
યુિાનો”
‘સમાજકાયભમાં સંશોધન પ્રહક્રયા,
લઘુશોધ વનબંધ, સમાજકાયભ
અભ્યાસનુ ં મિત્િ તેમજ
કારહકદી’

તારીખ
૨૭-૮-૧૮
૧૩-૯-૧૮
૩-૧૧-૧૮
૨-૨-૧૯

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧

પ્રો. આનંદી પટેલ

૨

ડૉ. દાવમની શાિ

૯.

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

વર્દ્ધિ
પ્રાદે વશક કક્ષાએ ચાઇર્લડ સેટસ્યુયલ અબ્યુસ
અિેરનેસ માટે 1200 વશક્ષકોને તાલીમ
નમભદ સુિણભચિં ક (ગુજરાત)નમભદ સાહિત્ય સભા,
સુરત તરફથી

વશક્ષણ મંત્રી દ્વારા
સન્દ્માવનત
Ph.D.ના પુસ્તકને સુિણભ
ચંિક તા. ૩૦-૬-૧૮

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

પ્રો. આનંદી પટેલ

(૧) ભલુભાઈ શેખ (૨) સુવશલા પ્રજાપવત (૩) રણજીત ઠાકોર

ડૉ. દાવમની શાિ

(૧) અંજલી ગાવમત (૨) નીવતશા જોશી (અધ ૂરું છોડ્ુ)ં

૩

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

(૧) અનાવમકા ક્રીક્ટટ (૨) મિેશ (૩) અર્લપા સુથાર (૪) િેમા પટેલ

૪

ડૉ. મનોજ પરમાર

(૧) વિનોદ સોનિણે (૨) હિરે ન ચિાણ

૧
૨

(૪) લબનલ પટેલ

(૩) સુરેશ પરમાર (અધ ૂરું છોડ્ુ)ં (૪) કાજલ િાલણયા

એમ.હફલ. કક્ષાએ
(૧) મિેન્દ્્ ટવસિંિ ઝાલા (૨) શ્વેતાંલગની પટેલ

૧

પ્રો. આનંદી પટેલ

૨

ડૉ. દાવમની શાિ

(૧) રીના લોકહડયા

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

(૧) હકશન ડી. મથભક

ડૉ. બાદર કુરેશી

(૧) અશોક ડાંગર (એમ.હફલ.) (૨) આવશષ િસાિા (એમ.હફલ.)

3

૪
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧

૨

3
૪

પ્રો.આનંદી પટેલ

(૧) ભ્રાંવત િાિેર (૨) ધિલ રબારી (૩) ગુજ
ં ન પ્રજાપવત

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

(૧) સોનલ ખુમાનવસિંિ પહિયાર (૨) દક્ષા ધીરજભાઈ િેગડા

(૪) નેિા મકિાણા (૫) પ્રદીપ િાઘેલા (૬) જૈવનક પટેલ

(૩) સુરેશ કનુભાઈ સરલા (૪) અવમતા લક્ષ્મણભાઈ ખાંટ
(૫) રાહુલ કર્ુભાઈ બાહરયા

ડૉ. દાવમની શાિ

(૧) મિેન્દ્િ પગી (૨) પ્રશાંત િાઘેલા (૩) હદનેશ ખાંટ (૪) પ્રાચી

ડૉ. બાદર કુરેશી

(૧) રં જન એમ. ડાભી (૨) વપ્રયંકા જી. પરમાર (૩) ઝંખના એન.

શેલોત (૫) સુરેખા મકિાણા (૬) ખુશબ ૂ કે. મન્દ્સરુ ી

પટેલ (૪) સવિતા વિ. રં ગપરા (૫) પારસ કુમાર એમ. ટાંક
(૬) હદવ્યાબિેન બી. ગોસ્િામી

૫

ડૉ. મનોજ પરમાર

(૧) ખુશબ ૂ િાજીભાઈ મનસુરી (૨) હકિંજલ અવનલભાઈ પટેલ
(૩) મનીષા ર. મકિાણા (૪) સુવમત ગૌતમભાઈ દે સાઈ

(૫) યોગેશ સુદેશભાઈ કામડી (૬) વિહકતા અશોકભાઈ પટેલ
૬
૭

ડૉ. અશોક પટેલ

(૧) મયંક પ્રિીણવસિંિ રાઠોડ (૨) આરતી ખોડુભાઈ ડાભી

શ્રી બંહકમ િસૈયા

(૧) િેમત
ં છગનભાઈ દે શમુખ (૨) રક્સ્મકા હદનેશભાઈ ડાભી

(૩) હકિંજલ પ્રકાશભાઈ પરમાર (૪) મુકેશ ઘુસાભાઈ વશયાળ
(૩) પ્રકાશ ભોળાભાઈ સોલંકી (૪) વનલેશ સુરેશભાઈ િસાિા
(૫) હકિંજલ અ. અગ્રિાલ (૬) જયશ્રી વિજેન્દ્િવસિંિ રાઓલ

૮

ડૉ. ઈશાની પટેલ

(૧) બાબુલાલ નારણભાઈ જેપાલ (MPSW સત્ર ૩, ૪)
(૨) ભ ૂવમકા જનકભાઈ પટેલ (MPSW સત્ર ૩, ૪)

(૩) રામેશ્વરી મનજીભાઈ મિાલા (MPSW સત્ર ૩, ૪)
(૪) જયેશ શંકરભાઈ પટેલ (MPSW સત્ર ૩, ૪)
૯

ડૉ. જ્યોવત કા. પટેલ

(૧) મહિમા નાનજીભાઈ પિાર (MPSW સત્ર ૩,૪)
(૨) વિકાસ વિનુભાઈ મેર (MPSW સત્ર ૩,૪)

(૩) સેજલ નટિરભાઈ પરમાર(MPSW સત્ર ૩,૪)

(૪) વિજય અશોકભાઈ સેનમા MPSW (સત્ર - ૩ અને સત્ર-૪)
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૧૦. ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ
ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ
અન્ય
ફેવમલી કાઉન્દ્સેલર પ્રમાણપત્ર કોસભ

આદશભ અમદાિાદ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

સંયટુ ત ઉપક્રમે ૧

સેર્લફ ફંડેડ

મહિનાનો કોસભ
મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયભ

અનુસ્નાતક (MPSW)નો કોસભ

માનવસક આરોગ્યની

M.O.U.

20,00,000/-

નાણાકીય સિાય

૧,૦૦,૦૦૦/-

આવથિક

૬૦,૦૦૦/-

વિશેષ

માનદ સેિા

િૉક્સ્પટલ

બદલાતા વિશ્વમાં યુિાનો અને

માનવસક સ્િાસ્્ય

માનવસક સ્િાસ્્ય, રાજ્ય સ્તરીય

િૉક્સ્પટલ

પહરસંિાદ તા.૧-૩-૧૯
માનિ અવધકાર તાલીમ કાયભક્રમ,

રાટટ્રીય માનિ અવધકાર
કવમશન, હદર્લિી

તા. ૨૬-૧૦-૧૮

અનુદાવનત
એક્યપ્રેશર તાલીમ
(૨૬થી ૩૦ નિે. ૨૦૧૮)

આદશભ, અમદાિાદ

વનટણાતના

થલતેજ, અમદાિાદ - ૩૭

લેટચર તથા
પ્રેક્ટટકલ

તાલીમાથી જોડાયેલ

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :
(૧) VASMO ના હડક્સ્ટ્રટટ કો-ઓહડિનેટરની ભરતીની પ્રહક્રયા માટેની કામગીરી માટે TOR,
અનુદાન 50,100/(૨) માસુમ પ્રોજેકટ માટે YI સાથે ત્રણ િષભ માટે MOU કયુ.ું
(3) માનવસક સ્િાસ્્યની િૉક્સ્પટલ સાથે સમાજકાયભ અનુપારં ગત (મનોલચહકત્સા) માટે MOU કયુ.ું
( ૪) ગ્રામ વિસ્તરણ કેન્દ્િ - થલતેજમાં, અમાયા ફાઉન્દ્ડેશન - અમદાિાદ તરફથી - હકશોર વિદ્યાથીઓના
વિકાસની પ્રવ ૃવતઓ માટે - એક િષભન ુ ં MOU તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ કયુ.ું

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ :

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :
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૧૩.



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : -૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

ર્ુંખ્યા

૨

પ્રો.આનુંદી પટેલ

૧૬

૪

ડૉ. દાવમની શાિ

૧૫

૧

ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર

૧૫

૩

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

૧૫

૫

શ્રી બંહકમભાઈ િસૈયા

૧૪

૬

ડૉ. ઈશાની પટેલ

૧૪

૭

ડૉ. જ્યોવત કા. પટેલ

૧૩

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : -

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર
સમાજકાયભ સત્ર
1, 2, ૩

M.S.W. સત્ર : ૨

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
અંબર કાંતણ - િાઉસ
િાયહરિંગ અને ઇલેટટ્રોવનટસ
– પહરસર જાળિણી
- બાગાયત

આણંદના ગામો : જોળ, રામપુરા, િલાસણ,
લાંભિેલ, ગાના
આણંદના ગામો રાિળાપુરા, સદાનાપુરા,
સામરખા, રાિતળાિ, કાસોર
તા. ૧-૧૦-૧૮થી ૫-૧૦-૧૮
રં ગાઈપુરા, દં તાલી, િટાિ, ભિાનીપુરા,
ઇસરામા
ુ ા,
મોગરી,
સંદેશર,
જીટોહડયા,
મઢૂપર
ચાિડાપુરા
ગ્રામજીિન સ્િવશક્ષણ પદયાત્રા ગામો ભાટતલાિડી, નિી-જૂની માલાસોની, જીણજ,
નગરા,ઝાલાપુર, તા. ખંભાત.ત્જ. આણંદ
ખાનપુર, િરસડા, ચાંગડ, કાનાિાડા,
ઇન્દ્િણજ
ટોલ, પાદરા, િર્લલી, જીચકા, આમલીયારા

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા
સત્ર 1 – 40
સત્ર 2 - 40
સત્ર ૩- 40
મનોલચહકત્સકીય
સમાજકાયભ - સત્ર -૨

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી બંહકમચંિ એસ.
િસૈયા

૪૧

ડૉ. બાદર કુરેશી

હકચન ગાડભ ન

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
વ્યસનમુક્ટત
સ્થાવનક
૮-૧-૧૯
રે લી અને
વ્યસનમુક્ટત
જાગૃવત કાયભક્રમ
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આયોજક
MSW અધ્યાપક અને
વિદ્યાથીઓ
(પ્રો. ગીતાબેન વ્યાસ)

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૩૫

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રાટટ્રીય કક્ષા
પહરસંિાદ

Social Work &
Well being:
Practice &
Strategies
ચલ મન
ગાંધીની િાટે
િકત ૃત્િ સ્પધાભ

પ્રાદે વશક

વનબંધ સ્પધાભ

પ્રાદે વશક

વમશાલ પ્રોજેટટ
યુિા વશલબર2018

રાટટ્રીય
પ્રાદે વશક, દે થલી,
ગ્રામસેિા કેન્દ્િ, તા.
માતર, ત્જર્લલો.
ખેડા, ગ ૂજરાત
વિધાપીઠ મુકામે

તારીખ

આયોજક

૩થી ૫
ુ રી
જાન્દ્યઆ
૨૦૧૯
-

NIMHANS સંસ્થા
બેંગલુરુ, ISPSW

પ્રાદે વશક

27-5-18થી
3-6-18

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૦૮ (MPSW
સત્ર - ૪)

કીમ એજ્યુકેશન
સોસાયટી અને ગ ૂ.વિ.
આહદિાસી સંશોધન
કેન્દ્િ, ગ ૂ. વિ.
આહદિાસી સંશોધન
કેન્દ્િ, ગ ૂ. વિ.
ભારત સરકાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૧૪
૨
૩
૯
22 (યુિતીઓ)
+21 (યુિકો)
=43

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

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

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાર્ 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 વર્દ્ધિ : --

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

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

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી
૯
-

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

વિદ્યાર્થી
35
-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ---
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અન્ય

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
રૂ. ૪૫૦૦૦/પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
3, 73, 100
-

-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ
ર્ુંપકસ ર્ુંસ્ર્થાઓની ર્ુંખ્યા

(No. of. Organization Visited)

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

ર્ુંખ્યા

ર્ુંખ્યા

(No. of Students Participated)

(No. of. Student Placement)

૩૧માંથી ૯

૩+૧૨=૧૫

૧૮

૧૫.૨ પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
ક્રમ

વિદ્યાર્થી

ર્ુંસ્ર્થા / એજન્ર્ી

િોદ્દો

િેતન રૂ.

નોંિ

૧

હદશાલી પટે લ

સંિેદના સિોદય ટ્રસ્ટ, વિરમપુર
તા. અમીરગિ, ત્જ. બનાસકાંઠા

કૉઓહડિનેટર
(સ્માઈલ પ્રોજેટટ)

૧૫૦૦૦/-

હકશોરીઓ સાથેની
પ્રવ ૃવત્

૨

વશર્લપા કટારા

સંિેદના સિોદય ટ્રસ્ટ, વિરમપુર
તા. અમીરગિ, ત્જ. બનાસકાંઠા

કૉઓહડિનેટર
(સ્માઈલ પ્રોજેટટ)

૧૫૦૦૦/-

હકશોરીઓ સાથેની
પ્રવ ૃવત્

૩

જયશ્રી ભાટીયા

સંિેદના સિોદય ટ્રસ્ટ, વિરમપુર
તા. અમીરગિ, ત્જ. બનાસકાંઠા

કૉઓહડિનેટર
(સ્માઈલ પ્રોજેટટ)

૧૫૦૦૦/-

હકશોરીઓ સાથેની
પ્રવ ૃવત્

૪

ભાિેશ ભોયે

૫
૬

આવશષ
પાડિી
પ ૂનમ શમાભ

૭

રવિરાજ દિે

૮

અરવિિંદ
ખમળ
મવનષા
મેઘનાથી
ત્જતેન્દ્િ
મકિાણા
અવનલ
પરમાર
આરઝૂ િેગડા

૯
૧
૦
૧
૧
૧
૨
૧
૩
૧
૪
૧
૫
૧
૬

ઝંખના
હિરાગર
િષભદ
દુ માદીયા
જોગેન્દ્િ પટે લ
સુનીલ ડાભી

જશોદા નરોત્મ પબ્બ્લક ચેહરટી
ટ્રસ્ટ કપરાડા
માનિ સાધના, સાબરમતી
આશ્રમ, િાડજ, અમદાિાદ
માનિ સાધના, સાબરમતી
આશ્રમ, િાડજ, અમદાિાદ
GHCL સ ૂત્રાપાડા

હફર્લડ સુપરિાઇઝર
(િેર્લથ પ્રોજેટટ)
કૉઓહડિનેટર

૧૩૦૦૦/-

આરોગ્યલક્ષી
પ્રવ ૃવત્
-

કૉઓહડિનેટર

૧૨૦૦૦/-

-

િોલનટીયર (કૃવષ)

૧૦૦૦૦/-

GHCL સ ૂત્રાપાડા

િોલનટીયર (કૃવષ)

૧૦૦૦૦/-

GHCL સ ૂત્રાપાડા

િોલનટીયર (કૃવષ)

૧૦૦૦૦/-

ઉન્નવત સંસ્થા, ભચાઉ
(Social Accontability)
ચેતના સંસ્થા, િાડજ,
અમદાિાદ
ચેતના સંસ્થા, િાડજ,
અમદાિાદ
રે ડ ક્રોસ, િાડજ, અમદાિાદ
(Disaster Management)
માનિ વિકાસ પ્રવતટઠાન
ખીટલા, તા: સાયલા
ગુરુકુળ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ,
િાંસદા, રાણીફલળયા
ઓબીસી કવમશન

પ્રોગ્રામ એસોવસયેટ

૧૩૦૦૦/-

ખેડૂતો સાથે
ખેતીની પ્રવ ૃવત્
ખેડૂતો સાથે
ખેતીની પ્રવ ૃવત્
ખેડૂતો સાથે
ખેતીની પ્રવ ૃવત્
-

ફીર્લડ િકભ ર

૧૧૦૦૦/-

ફીર્લડ િકભ ર

૧૧૦૦૦/-

Disaster Preparedness Supervisor

૧૨૦૦૦/-

સિસંચાલક

૧૦૦૦૦/-

(O S) ઑહફસ
સુપહરટે ન્દ્ડન્દ્ટ
ફીર્લડ ઑહફસર

૬૦૦૦/-
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૭૦૦૦/-

12000

મહિલા અને
બાળકોના ક્ષેત્રે
મહિલા અને
બાળકોના ક્ષેત્રે
હડઝાસ્ટર
મેનેજમેન્દ્ટ
ખેતી, વશક્ષણ,
પયાભ િરણ
કારકુ નની
કામગીરી
ઓબીસી
કવમશનની
કામગીરી

ર્માજકાયસ દ્વારા આયોજજત કાયસક્રમો / ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ :

૧૬.

(૧) અધ્યાપક દ્વારા આયોજજત યિા વશચબર - ૨૦૧૮ કાયભક્રમ સંયોજકો - ડૉ.મનોજ પરમાર, ડો. વિવપન મકિાણા
તારીખ/િાર

ક્રમ

વિષય

પર્થદશસક

1

27.5.18
રવિિાર

આગમન, નોંધણી અને વ્યિસ્થા સંકલન અને પહરચય

2

28.5.18
સોમિાર

ઉદઘાટન બેઠક, આપણી જીિનશૈલીમાં િૈજ્ઞાવનક દૃક્ટટકોણ

ડૉ. રાજેન્દ્િ ખીમાણી

ગાંધીની યુિાિસ્થા, ચાલો આપણી યુિાિસ્થા સાથે સરખાિીએ

ડૉ. મનોજ પરમાર

વિચાર અને કાયભ કરિાની તાહકિક/રે શનલ રીતો

ડૉ .વિદ્યુતભાઈ જોશી

ગાંધીજીનો િૈજ્ઞાવનક દૃક્ટટકોણ

ડૉ. અરુણભાઈ દિે

સ્િચ્છતા અને સુઘડતામાં િૈજ્ઞાવનક અલભગમ

શ્રી દે િેન્દ્િભાઈ

પયાભિરણીય સમસ્યાઓના ઉકેલોમાં બૌદ્ધદ્ધક વિચારણા

શ્રી મિેશ પંડયા

હૃદય અને મનની કેળિણી માટેન ુ ં િાંચન

શ્રી સંજયભાઈ દિે

3
4

ડૉ. મનોજ પરમાર
ડૉ. વિવપન મકિાણા

29.5.18
મંગળિાર
૩૦.5.18
બુધિાર

5

31.5.18
ગુરુિાર

6

01.06.18
શુક્રિાર

7

02.06.18
શવનિાર

િૈજ્ઞાવનક શોધખોળનાં નિીન આયામો અને યુિાનોની જિાબદારી

ડૉ.અનાવમકભાઈ શાિ

કેટલાંક નોખા ચીલે ચાલનારા યુિાનો

ડૉ. વિવપન મકિાણા

8

03.06.18
રવિિાર

િૈજ્ઞાવનક સમજણને આચરણમાં લાિિાનો કાયભપથ, હુ ં શુ ં કરી શકું ?
હક્રયાત્મક પગલાનુ ં આયોજન અને સુદશભન પવત્રકા

ડૉ.મનોજ પરમાર

શૈક્ષલણક પ્રિાસ: અધ્યાપકના નામ : (૧) ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર
તારીખ
૨૮-૧-૧૯
થી
૬-૨-૧૯

સ્થળ

લોથલ, ધોલેરા, ભાિનગર,
મણાર, અલંગ,
ઝાઝમેરકોટડા, સણોસરા,
રોજમાળ, િેઢુકી, મોરબી,
ભિેશ્વર, માંડિી, ભુજ, ધોરડો,
ભુજોડી, અંજાર

સંસ્થાના નામ

ડૉ.વિવપન મકિાણા

(૨) ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી

શૈશિ, અલંગ જિાજિાડા,
ઝાઝમેર દહરયાહકનારો,
લોકભારતી કૃવષવિજ્ઞાન કે ન્દ્િ,
ગ્રામટે ટનોલોજી, લોકવમત્રા,
મગાંધી, ઉ.બુવનયાદી,
નિચેતન સાિભજવનક ટ્રસ્ટ, યુસફુ
મિેરઅલી ટ્રસ્ટ, વિજય પેલેસ,
VRTI, K & VS,
સિજાનંદ રૂરલ ડેિ. કચ્છ યુવન.,
સફેદ રણ, સ ૃજન, જેસલ-તોરલ

મુલાકાત લીધેલ વ્યક્ટત

ુ ેન પંડયા, શ્રી ફાર્લગુનભાઈ
સુશ્રી દે વબ
શ્રી સુરસંગભાઇ, શ્રી અરુણભાઈ દિે,
શ્રી ચૈતન્દ્યભાઈ,.શ્રી કાટે શરીયાભાઈ
શ્રી મનસુખભાઈ, શ્રી ધમેશભાઈ,
શ્રી માિજી બારૈ યા, સુશ્રી પ્રીવત સોની,
શ્રી વિનોદભાઈ, ડૉ. લચરાગ પટે લ

શૈક્ષલણક પ્રિાસ (સાઇકીયાટ્રી સોવસયલ િકભ ) – ડો.ઈશાનીબિેન પટેલ – NIMHANS, બેંગલોર
(૧) ગ્રામવશક્ષણ વશચબર : ડૉ.દાવમની શાિ , ડૉ. અશોક પટેલ
સમાજકાયભ અનુસ્નાતક િષભ-૧, સત્ર-૨ ના વિદ્યાથીઓ માટે
૬/૨/૨૦૧૯ દરવમયાન ગ્રામ સિજીિન શૈક્ષલણક વશલબર

અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે તા. ૨૮/૧/૨૦૧૯થી

મુ. ખોબા, તા. ધરમપુર, ત્જ. િલસાડ ખાતે યોજિામાં આિી

િતી. જેમા આચભ િાહિની - ધરમપુર, લોકમંગલમ વિદ્યાપીઠ - ખોબા, ગાંધી બાગ - ધરમપુર, કચરાબાગ-ધરમપુર, માટીધન
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- બીલપુડી, સિોદય પહરિાર ટ્રસ્ટ - વપિંડિળ, વિર્લસન હિલ, સિોદય પહરિાર ટ્રસ્ટ - ખડકી, કાજુ પ્રોસેવસિંગ યુવનટ - ગુદ
ં ીયા,
સાપુતારા પ્રિાસ, બાહરયા િાટ, ૧૮ પહરિારોમાં વિદ્યાથીઓનો ગિૃ વનિાસ, ખોબા, ભુતરણ, ધુરાપાડા, બાબરીપાડા, ખપાહટયા,
િાંગણ, સાતિાકલ િગેરે ગામોની મુલાકાત કરિામાં આિી િતી તેમજ ગામજનો, આગેિાનો, અવધકારીઓ, પદાવધકારીઓ,
સમાજસેિકો, કમભશીલોની સાથે સંિાદ, િાતાભ લાપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં વિદ્યાથીઓના પ્રવતભાિ મેળિિામાં
આવ્યા

િતા

તેમજ

મ ૂર્લયાંકન

કામગીરી

પણ

કરિામાં

આિી

(૨) ગ્રામવશક્ષણ વશચબર - ડો.જ્જ્યોવત પટેલ - મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયભ સત્ર 2ના વિદ્યાથીઓ માટે

િતી.

તા.

૨/૧ /૨૦૧૯ થી ૧૧/૧/૨૦૧૯ સુધી અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપ શૈક્ષલણક વશલબરનુ ં આયોજન શ્રીમતી માલલની હકશોર
સંઘિી િોવમયોપેથી િૉક્સ્પટલ, તાલુકો. કરજણ, ત્જ. િડોદરામાં કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં વિદ્યાથીઓ સમુદાય િચ્ચે
જઈને માનવસક બીમાર લોકોની ઓળખ કરિી, તેની સામાત્જક-આવથિક પહરક્સ્થવતની સમજ મેળિિી, માનવસક
બીમાર સભ્યોના જીિનને ઉન્નત કરિાની મથામણ કરનારા કાયભકરો, લચિંતકોની પાસે જઈને તેમના અનુભિોને
સમજિાનો પ્રયાસ કરિો, તેમજ સ્થાવનક સ્તરે કાયભરત સરકારી અને લબનસરકારી માળખાઓની માનવસક બીમાર
સભ્યો પ્રત્યેની ભ ૂવમકા, કામગીરીની સમજણ પ્રા્ત કરી તેમજ સેરેબ્રલ પાર્લસીના દદીઓની સારિારનુ ં impact
assessment કયુ.ું
ર્માજકાયસ વિભાગ ર્ુંચાચલત ર્માજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર – ગોતા, કાયસ-પ્રવ ૃવત્તઓ :

ક્રમ

વિગત

તારીખ

સ્ર્થળ

ર્ુંખ્યા

ર્િયોગ

તજ્જ્ઞ

૦૩/૦૪/૧૮

ભુિાલડી

૫૧

ગ્રામપંચાયત

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ
શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા

૧

રોજગારની પ્રવ ૃવત્ઓ
અંગે માગભદશભન

૨

બેલઝક કૉમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

૦૧/૦૫/૧૮થી
૩૧/૦૫/૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૨૪

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી રક્શ્મકાન્દ્તભાઈ પંડયા

૩

બેલઝક કૉમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

૦૧/૦૬/૧૮થી
૩૦/૦૬/૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૨૫

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી રક્શ્મકાન્દ્તભાઈ પંડયા

૪

કુ ર્ુંબ સલાિ કે ન્દ્િ

૩+૪=
૭ કેસ

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી મનીષાબિેન રાિલ
(સોમિાર, ગુરુિાર)
શ્રી અિનીબિેન ભટ્ટ
(મંગળિાર, બુધિાર)

૫

વિશ્વ યોગ હદિસની
ઉજિણી

૬

૦૪/૦૬/૧૮થી શરૂ ગોતા કેન્દ્િ
કયુ.ું
સમય : (૩થી ૫)
૨૧/૦૬/૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૪૦

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી મનીષાબિેન રાિલ

વિશ્વ િસવત હદિસની
ઉજિણી

૧૧/૦૭/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૯૫

પ્રા. શાળા-ગોતા
આદશભ
અમદાિાદ

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ
શ્રી અિનીબિેન ભટ્ટ

૭

તલાટી કમ મંત્રીઓને
સાક્ષરતા અંગે
માગભદશભન

૨૬/૦૭/૨૦૧૮

SRC ગ ૂ,વિ.

૬૦

પંચાયતીરાજ
તાલીમ કેન્દ્િ,
સાદરા

ડૉ.અશોકભાઈ પટે લ

૮

ચોકલેટ, કેક, ડેઝટભ
વનદશભન તાલીમ

૦૭/૦૮/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૪૨

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી હિનાબિેન રાિલ

૯

શાળા વ્યિસ્થાપન
સવમવતની બેઠક

૧૪/૦૮/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૧૩

પ્રાથવમક શાળા,
ગોતા

શ્રી જયશ્રીબિેન સુતહરયા
ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ
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ક્રમ

વિગત

તારીખ

સ્ર્થળ

ર્ુંખ્યા

ર્િયોગ

તજ્જ્ઞ

૧૦

પ્રાથવમક સારિાર
(First-Aid) તાલીમ

૧૬/૦૮/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૫૯

ઇક્ન્દ્ડયન રે ડ
ક્રોસ સોસાયટી,
િાડજ

ડૉ. રુિશ
ે ભાઈ શમાભ

૧૧

બેલઝક કૉમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

૦૧/૦૭/૧૮થી
૩૧/૦૭/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૧૪

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી રક્શ્મકાંતભાઈ પંડયા

૧૨

બેલઝક કૉમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

૦૧/૦૮/૧૮થી
૩૧/૦૮/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૦૫

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી રક્શ્મકાંતભાઈ પંડયા

૧૩

સીિણ તાલીમ િગભ

૦૧/૦૭/૧૮થી
૩૧/૦૮/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૧૩

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી પુટપાબેન ચૌધરી

૧૪

પયાભ િરણ (વ ૃક્ષારોપણ)
અને સ્િચ્છતા જાગવૃ ત્
કાયભક્રમ

૨૪/૦૮/૨૦૧૮

વનમાભ ણ
િાઇસ્કૂલ,
લપકામણ

૬૫

લપકામણ
નસભરી અને
વનમાભ ણ િાઇસ્કૂલ

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ
શ્રી સુરેશભાઈ પટે લ
શ્રી ગોબરજી ઠાકોર
શ્રી બળદે િભાઈ દે સાઈ

૧૫

મહિલા સુરક્ષા
માગભદશભન

૦૭/૦૯/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૨૫

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી નીવતનભાઈ વત્રિેદી

૧૬

વિશ્વ સાક્ષરતા હદિસની
ઉજિણી

૦૮/૦૯/૨૦૧૮

મ.દે .
સાદરા

૨૧૫

શારીહરક વશક્ષણ
વિભાગ સાદરા

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ

૧૭

બિેનોના કેન્દ્સરના રોગો
માટે ન ુ ં માગભદશભન/પેપ
ટે સ્ટ

૨૫/૦૯/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૩૪

આદશભ
અમદાિાદ

ડૉ. મીનાબિેન શાિ
ડૉ. દાવમનીબિેન પટે લ
શ્રી હિનાબિેન િડાલલયા

૧૮

બેલઝક કૉમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

૦૧/૦૯/૧૮થી
૩૦/૦૯/૨૦૧૮

ગોતા કેન્દ્િ

૦૭

ગોતા કેન્દ્િના
પ્રયાસથી

શ્રી રક્શ્મકાંતભાઈ પંડયા

૧૯

સીિણ તાલીમ િગભ
બેચ સમય સંખ્યા
(૧) ૧૨ થી ૨
૧૪
(૨) ૨ થી ૪
૧૪

૦૧/૦૧/૨૦૧૯
થી
૩૧/૦૩/ ૨૦૧૯

સમાજ
કાયભ
વિસ્તરણ
કેન્દ્િ, ગોતા

૨૮

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી ભારતીબિેન પંચાલ

૨૦

વ્યસનમુક્ટત કાયભક્રમ

૦૮/૦૧/૨૦૧૯

લીલાપુર
તા.
દસક્રોઈ

૧૭૨

સરદાર પટે લ
વ્યસનમુક્ટત
કેન્દ્િ, સ ૃક્ટટ,
લીલાપુર

શ્રી પ્રફુર્લલભાઈ નાયક
પ્રો.ગીતાબેન વ્યાસ
ડૉ. અશોકભાઈ
શ્રી ભ ૂપતભાઈ

૨૧

વ્યસનમુક્ટત અંગે
જાગવૃ ત કાયભક્રમ

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

પ્રાથવમક
શાળા મોટી
ભોયણ
તા. કલોલ

૫૫૦

ગ્રામ પંચાયત
અને પ્રા. શાળા

સરપંચશ્રી, ડો.અશોકભાઈ
પટે લ
શ્રી ભ ૂપતભાઈ

૨૨

સ્િરોજગારી અંગે બેઠક
ખાખરા બનાિિા માટે

૧૨/૦૨/૨૦૧૯

ગોતા કેન્દ્િ

૨૧

સ્િ-પ્રયાસ

ડો.અશોકભાઈ
શ્રીનીવતનભાઈ

૨૩

કલમકારી અંગે િકભ શોપ

૧૬/૦૨/૨૦૧૯

ગોતા કેન્દ્િ

૧૯

IHWF (India
Heritage Walk
Festival)

શ્રી મેધાબિેન કવપલભાઈ
શાિ
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ક્રમ

તારીખ

સ્ર્થળ

ર્ુંખ્યા

ર્િયોગ

તજ્જ્ઞ

આંતરરાટટ્રીય મહિલા
હદિસની ઉજિણી
હકડની અંગે માગભદશભન
ડાયાલબટીસ BP ચેકઅપ

૦૮/૦૩/૨૦૧૯

ગોતા કેન્દ્િ

૮૦

ઇક્ન્દ્ડયા રીનલ
ફાઉન્દ્ડેશન,
અમદાિાદ

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ

૨૫

જનજાગવૃ ત કાન ૂની
વશલબર (બજારૂ ફાસ્ટફુડ,
ભેળસેળ અને તેની
સ્િાસ્્ય પર અસરો)

૧૪/૦૩/૨૦૧૯

ગોતા કેન્દ્િ

૯૦

આદશભ
અમદાિાદ

શ્રી અવનલભાઈ કક્કડ

૨૬

રાધે ગિૃ ઉદ્યોગની
મુલાકાત ખાખરા
પ્રવ ૃવત્નુ ં વનદશભન

૧૫/૦૩/૨૦૧૯

રાણીપ

૧૭

ખાદી ભંડાર

શ્રી નીવતનભાઈ પટે લ

૨૭

હકડની અંગે માગભદશભન
ડાયાલબટીસ, BP ચેક
અપ

૨૯/૦૩/૨૦૧૯

લીલાપુર
તા.
દસક્રોઈ

૬૦

IRF અમદાિાદ

ડૉ. અશોકભાઈ પટે લ
શ્રી સાહિલભાઈ ચૌધરી

૨૪

વિગત

૦૮/૦૩/૨૦૧૯

૫૩

શ્રી સાહિલભાઈ ચૌધરી

ર્માજકાયસ ગ્રામ વિસ્તરણ કેન્ર – ર્થલતેજ :
ડૉ. બાદર કરે શી - સંયોજક, ગ્રામ વિસ્તરણ કેન્દ્િ – થલતેજ, અમદાિાદ
ક્રમ

તારીખ/ ર્મય

કાયસક્રમ વિગત

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થા

તજ્જ્ઞ

લાભાર્થી
ર્ુંખ્યા

૧

૨

૪/૬/૨૦૧૮

િી ફેવમલી સેિા કન્દ્સર્લટન્દ્સી

{૧૦થી ૧૨}

સેન્દ્ટર

૨૨/૦૬/૧૮

િારસાઈ વિલ માગભદશભન

આદશભ અમદાિાદ

૧૧/૦૭/૧૮

આદશભ અમદાિાદ

૦૧/૦૮/૧૮

વિશ્વ િસ્તી હદન ઉજિણી

વ ૃક્ષારોપણ કાયભક્રમ

(૧૦થી ૧૧:૩૦
૫

૬

િકીલ શ્રી

૨૭

કમલેશભાઈ

( ૩ થી ૫)
૪

૨૩

શ્રી શોભા પટે લ

{૧૦:૩૦થી ૧૨}
૩

સુશ્રી જયશ્રી દિે

V.S. Hospital

ડૉ. જગદીશ દાફડા

૩૧

લાઇબ્રેરીના સીવનયર

સ્િાતંત્ર્યસેનાની

૧૭

વસટીઝન

શ્રી અવનલભાઈ
ડૉ. મીનાબિેન

૧૯

શ્રી કમલેશ મિેતા

૩૧

પાલડી , અમ.

૨૦/૮/૧૮

કેન્દ્સર જાગવૃ ત તથા પેપ ટે સ્ટ

કરુણાલય ટ્રસ્ટ અને

( ૩થી ૫)

કાયભક્રમ

આદશભ અમદાિાદ

૧૨/૯/૧૮

ચામડીની સમસ્યા અને

આદશભ અમદાિાદ

(૩થી ૫:૩૦)

સમાધાન
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ક્રમ

તારીખ/ ર્મય

કાયસક્રમ વિગત

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થા

તજ્જ્ઞ

લાભાર્થી
ર્ુંખ્યા

૭

ગ્રાિક સુરક્ષા માગભદશભન

આદશભ અમદાિાદ

ડૉ. પારુલ શાિ

૧૬

૧૯/૯/૧૮

પૌક્ટટક િાનગી રે વશપી અને

આદશભ અમદાિાદ

આશાબિેન રાઠી

૩૭

( ૩થી ૫)

પ્રેક્ટટટલ

૨/૧૦/૧૮

સફાઈ મિા અલભયાન

લાઇબ્રેરીના સીવનયર

શ્રી કીવતિભાઈ

૧૭

(૧૦થી ૧૧:૩૦)

{ગાંધીજયંતી વનવમત્ે કાયભક્રમ}

વસટીઝન

૨૬થી ૩૦

એક્યુપ્રેશર તાલીમ {પાંચ

આદશભ અમદાિાદ

ડૉ. ભાગભિીબિેન

૨૩

નિે.૨૦૧૮

હદિસ બપોરે ૨થી ૫}

૧૭/૧/૧૯

માનિ કર્લયાણ યોજનાઓનુ ં

આદશભ અમદાિાદ

શ્રી હકરણ મોદી

૨૮

{ ૨થી ૫ }

માગભદશભન

૧૪/૨/૧૯

ડાયાલબટીસ, માગભદશભન અને

આદશભ અમદાિાદ

ડૉ. સરોજબિેન

૩૩

( ૩થી ૫:૩૦)

પડકારો અને સાિધાની

૧૯/૨/૧૯થી

માલીસ - મિત્િ, માગભદશભન

આદશભ અમદાિાદ

ડૉ. રજનીબેન સોની

૨૨

૨૮/૨/૧૯

અને પ્રેક્ટટસ

૧૯/૯/૧૮
(૧૦થી ૧૨)

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

{દશ હદિસ બપોરે ૩થી ૫ }

ે ર પ્રેકહટશ કેમ્પપ ર્થલતેજ વિસ્તરણ કેન્રમાં – દર મંગળ, બુધ, ગુરુ - સિારે ૧૦
૧૪ ૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી એક્યુપ્રશ
થી ૧૨ દરમ્પયાન ડૉ. સરોજબેન અને ડૉ. ભાગભિીબેન આદશભ અમદાિાદ દ્વારા સેિા બજાિે છે , જેમાં દરરોજ
૧૫થી ૨૦ જેટલા લાભાથીઓ વનયવમત લાભ લે છે .
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યિર્ાયલક્ષી અધ્યયન

૨.

વિભાગન ું નામ

: પત્રકારત્િ અને ર્મ ૂિ પ્રત્યાયન વિભાગ

૩.

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

ડૉ. પુવનતા િણે (પ્રોફેસર) (પીએચ.ડી.)
અધ્યક્ષ પત્રકારત્િ વિભાગ

૨.

ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ (પ્રોફેસર)
(પીએચ.ડી.)

૩.

ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે (પ્રોફેસર)
(પીએચ.ડી.)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ, સંચાર માધ્યમ સંશોધન,
આંતર સાંસ્કૃવતક પ્રત્યાયન, જનસંપકભ , જાિેરખબર અને
માધ્યમ પ્રબંધન
સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ, જાિેરખબર, જનસંપકભ અને
માધ્યમ પ્રબંધન, પ્રત્યાયન સંશોધન આંતર સાંસ્કૃવતક
પ્રત્યાયન
મુહિત માધ્યમ માટે વ ૃત્ાંત વનિેદન, મુહિત માધ્યમ માટે
સંપાદન, પ્રાયોલગક (મુહિત અને િીજાણુ માધ્યમ) વિકાસ
પ્રત્યાયન

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષસ ૨૦૧૮-૧૯માું ર્ત્ર - ૧માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા (અનસ્નાતક) :

૨૩

િષસ ૨૦૧૮-૧૯માું ર્ત્ર - ૧ની ર્ત્રાુંત પરીક્ષામાું બેર્નાર વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા (અનસ્નાતક) :
૨૧ (બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્ર

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

મ
૧.

અનસ્નાતક (ર્ત્ર-૧)

૨.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૧૩

૮

૨૧

૨

૨

૭

૦

૧૦

૨૧

એમ.હફલ.

૨

૩

૫

૧

૦

૩

-

૧

૫

૩.

પીએચ.ડી.

૧૫

૪

૧૯

૦

૧

૪

-

૧૪

૧૯

૪.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.
ક્રમ

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર
૧.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

૨.

ડૉ. લબનોદ અગ્રિાલ

૩.

ડૉ. માલતી મિેતા

ન્દ્ય ૂઝ, અિેિાલ લેખન, પ્રેક્ટટકલ

૬થી ૧૧ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮

િેર્લથ કમ્પયુવનકેશન, સંશોધન પદ્ધવત,

૧૪/૯, ૧૮/૧, ૮/૨

િીજાણુ માધ્યમો

-

મલાકાતી અધ્યાપક
૧

શ્રી રવિકુમાર

ભારતીય સંસ્કૃવત અને વિિેકાનંદ
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૧૧/૯/૨૦૧૮

ક્રમ
૨

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

શ્રી ડો. અશોક પાંડય
ે

દૂ રદશભન કી કાયભપ્રણાલી, ઇલેટટ્રોવનક

૨૬/૭, ૨૭/૭ સ્ટેમ્પબર

(આવસ. વનદે શક દૂ રદશભન)

મીહડયા માટે લેખન, કાયભક્રમ વનમાભણ

૨૦૧૮

મિાત્મા ગાંધીનુ ં પ્રત્યાયન

૧૪/૮/૨૦૧૮

સમાચારપત્રોનુ ં સંપાદન

૨૧/૧૨/૨૦૧૮

૩

શ્રી ધીરજ કાકહડયા

૪.

શ્રી િહર દે સાઈ

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. રાજનારાયણ પાંડેય (એસોસીએટ પ્રો. ડો રામ મનોિર

વિષય
Media and Ayodhya Issues

તારીખ
11/1/2019

લોહિયા યુવન., અયોધ્યા)

૭.

ક્રમ
૧.
ર.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકનુ ં નામ
કાયભક્રમનુ ં નામ અને સ્થળ
વિષય
તારીખ
ડૉ. વિનોદકુમાર
પાંડેય
ડૉ. અવશ્વનકુમાર
ચૌિાણ

વિશેષ વ્યાખ્યાન સ્િામી રામાનંદ તીથભ
મરાઠિાડા યુવનિવસિટી, નાંદેડ (મિારાટટ્ર)
૧. યુિા પ્રેરણા વશલબર, જીણજ,
તા. ખંભાત, ત્જ. આણંદ
૨. ગાંધી-૧૫૦ વ્યાખ્યાનમાળા, જીટીયુ,
અમદાિાદ

સમાચાર સંપાદન
'યુિાનોનો આદશભ:
સમયજન ગાંધીજી'
'ગાંધીજીનુ ં
પત્રકારત્િ'

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

ુ રી,
૧થી ૫ જાન્દ્યઆ
૨૦૧૯
૨૧-૫-૨૦૧૮
૨૯-૧૨-૨૦૧૮

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ
અવિનાશ પટે લ, પારુલ પટે લ, સંદીપ િીરપરા, વપ્રયંક ભટ્ટ, રામકુ ભેડા, ચૈતન્દ્ય

૧.

ડો. પુવનતા િણે

૨.

ડો. અવશ્વનકુ માર

હકરણ કપ ૂરે , ઉત્પલ અનીશ, ઉત્પલ ભટ્ટ, મોના ગલસર, અવમત મેિતા

૩.

ડો. વિનોદ પાંડેય

મિેશ શાિ, આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ, મવનષ ભોઈ, સેજુ દુ બે, નંહદની દ્ધદ્વિેદી, સત્યબ્રત દાસ

જૈન, નીવતન કાપુરે, નિીન ખત્રી

એમ.હફલ. કક્ષાએ
૧.

ડો. પુવનતા િણે

ભ ૂવમકા બારોટ, તેજલ પરમાર

૨.

ડો. વિનોદ પાંડેય

સંધ્યા કાર, વમતેશ મોદી, શૈલેશ નાઘેરા

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

અન્ય
તા. ૧૮/૮/૨૦૧૮ના રોજ NIMCJ સંસ્થા અને પત્રકારત્િ વિભાગના સંયટુ ત ઉપક્રમે સ્િચ્છ ભારત વિષય પર
ચચાભ થઈ અને ફેસબુક લાઇિ પણ કરિામાં આવ્યુ.ં જેમાં પલક ઠક્કર અને મિષભ ઉપાધ્યાયે પેનલમાં િાજર
રિીને ચચાભ કરી િતી. ડૉ. વિનોદ પાંડેયે તજ્જ્ઞ તરીકે િાજરી આપી િતી.
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૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

(1) અંદાજજત મ ૂલ્ય (આંકડામાું)

૧૨.૩

ઑપન ર્ોર્સ ર્ેિાઓ

--

:

--

:

--

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : --



ઑપન ર્ોર્સ ર્ેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

--

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ : -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯)
૧૪.૧
ર્ુકડી

પદયાત્રા : જજલ્લો : ડાુંગ, તાલકો : આિિા
અધ્યાપકનુ ં નામ

વિદ્યાથીઓની

નંબર

ગામનાં નામ

સંખ્યા

૧.

ડૉ. પુવનતા િણે

૧૦

કોટમદાર, શામ ગિાન, ભ ૂરા પાણી, ચીરા પાડા

૨.

ડૉ. અવશ્વનકુમાર

૧૦

મોટા ચયાભ, િારી પાડા, પીપલ પાડા, ગલકુંડ

૩.

ડૉ. વિનોદ પાંડય
ે

૧૦

ધ ૂમ્પખલ, પાયર પાડા, ખૈર, માલેગામ

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
અલભમુખતા કાયભક્રમ જુલાઈ ૨૦૧૮માં યોજાયો. તેમાં જુદી જુદી ર્ુકડીઓની જિાબદારી
પુવનતાબિેન િણે અને અવશ્વનભાઈ ચૌિાણને સોંપિામાં આિી િતી. મ.દે . સમાજસેિા સંકુલના
અધ્યાપકો અને સેિકોની મદદથી આ કાયભક્રમ સફળતાપ ૂિભક સંપન્ન થયો.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ર્ુકડી નંબર
૧

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્

વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

અધ્યાપકનુ ં નામ

૨૧

અશોકભાઈ

અંબર કાંતણ

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : --

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
રાટટ્રીય સેિા યોજના વશલબર આદશભ પ્રાથવમક શાળા, ગામ ખરે ટી, તા. માતર, ત્જ. ખેડામાં તા. ૯
હડસેમ્પબરથી ૧૫ હડસેમ્પબર ૨૦૧૮ દરમ્પયાન યોજાઈ. જેમાં વિભાગના ૨૧ વશલબરાથીઓએ ભાગ લીધો.
વશલબરાવધપવત તરીકે વિભાગના અધ્યાપક ડૉ. પુવનતા િણે િતા.
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૧૪.૬

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
૧. કમલ પરમારને નાકોહટટસ કંટ્રોલ બ્યુરો દ્વારા યુથ આઇકોન એિોડભ થી સન્દ્માવનત કરિામાં
આવ્યા.
૨. કમલ પરમારને કેન્દ્િ સરકારની યુથ વમવનસ્ટ્રી અને રાટટ્રીય સેિા યોજનાના સંયટુ ત ઉપક્રમે
સન્દ્માવનત કરિામાં આવ્યા.

૧૪.૭

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

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS
-

PSSC

-

-

UPSA
-

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
૧.
સ્નાતક
૨.
અનસ્નાતક
૩.
એમ.હફલ.
૪.
પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૨
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક
અનસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

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

૧૫.

IPS

સ્નાતક
અનસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

અન્ય
-

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

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

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

S.No.

૧

વિદ્યાર્થીન ું નામ

મિષસ ઉપાધ્યાય

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું
વિિરણ

ABP ASMITA માું પત્રકાર

તા. ૭/૪/૧૮ના રોજ મ.દે . સમાજસેિા સંકુલના ઉપાસનાખંડમાં કેચ ફાઉન્દ્ડેશન દ્વારા કુલસલચિ
શ્રી રાજેન્દ્િ ખીમાણીનુ ં પયાભિરણના સંરક્ષણ માટેના પ્રયત્નો માટે સન્દ્માન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગનું નામ

:

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માવિતી
ક્રમ
૧.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
આલાપ િી. બ્રહ્મભટ્ટ
ઇન્દ્ચાર્જ
વસવનયર ટેક્ટનકલ આવસસ્ટન્દ્ટ
અનુપારં ગત બૌદ્ધદશભન
પારં ગત પત્રકારત્િ અને
સમ ૂિપ્રત્યાયન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયનમાં
પી.એચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે .

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેનું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશર્લય
AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ -૧ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-201 - કાયભક્રમ વનમાભણમાં સંશોધન અને સર્જનશીલતા
AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેઝીક ફોટોગ્રાફી
િાઇર્લડલાઇફ ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોલગક િગો

૨.

મનીષ ભોઈ
ટેક્ટનકલ આવસસ્ટન્દ્ટ
અનુપારં ગત, ગ્રામવ્યિસ્થાપન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશર્લય
AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ -૧ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-201 - કાયભક્રમ વનમાભણમાં સંશોધન અને સર્જનશીલતા
AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેઝીક ફોટોગ્રાફી તેમજ
પ્રાયોલગક િગો

૩.

ધ્રિ દિે
ટેક્ટનકલ આવસસ્ટન્દ્ટ (વનયત િેતન)

AV-102 - કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
AV-103 - ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશર્લય
AV-104 - કાયભક્રમ વનમાભણ - ૧(મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-202 - કાયભક્રમ વનમાભણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં પ્રાયોલગક િગો

પારં ગત, પત્રકારત્િ અને
સમ ૂિપ્રત્યાયન
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણ હડ્લોમા

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક)

: ૨૦

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : ૧૮
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(બ)
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૫.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

કલ

-

-

-

-

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

પીએચ.ડી.
અન્દ્ય - ફોટોગ્રાફી પ્રમાણપત્ર
અભ્યાર્ક્રમ

૨૭

૦૧

૨૮

-

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી વિનોદકુમાર પાંડેય
શ્રી અવશ્વન ચૌિાણ
શ્રી પુવનતા િણે
િાસુભાઈ પટેલ
રોહિત ભગત
પ્રશાંત િૈદ્ય
ભાિેશ પટેલ
ઉત્પલ પટેલ
લબવપન હક્રશ્ચન
િષભલ ગીર્લદર
વસદ્ધાથભ રાઠોડ

પ્રશાંત કુિીકર
િાહદિ ક જાની
ભ ૂવમકા બારોટ
રાગી જાની
પ્રકાશ િાઘેલા
આલાપ વત્રપાઠી

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
ફોટોગ્રાફીમાં પ્રકાશ
કમ્પપોઝીશન
વપટટોહરયલ ફોટોગ્રાફી
હક્રએટીિ ફોટોગ્રાફી
સ્થાપત્ય ફોટોગ્રાફી
િેહડિંગ ફોટોગ્રાફી
ફોટોશોપ અને આફ્ટર ઈફેટટ
સ્ટ્રીટ અને ટ્રાિેલ ફોટોગ્રાફી

અઠિાહડયામાં ૧ હદિસ
અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ
અઠિાહડયામાં ૧ હદિસ
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા
કાયભ પ્રમાણે િગો લીધા

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ

ટી.િી. કાયભક્રમ વનમાભણ કૌશર્લય
િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન પ્રત્યાયન
અને સમ ૂિમાધ્યમો
કાયભક્રમ વનમાભણ પહરચય
સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
સંકલન અને ધ્િવનમુિણ

દરે ક મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા
તેમના કાયભ પ્રમાણે ૫-૫
િગો લેિા આવ્યા.

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : --

૭.

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

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : -ક્રમ
અધ્યાપકનુ ં નામ
આંતરરાટટ્રીય/રાટટ્રીય/પ્રાદે વશક
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધદ્ધ
આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ
પ્રાદે વશક
૧.
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પ્રા્ત કરે લ ઉપલન્સબ્ધ
ગુજરાત રાજ્ય િન વિભાગ દ્વારા
આયોત્જત ફોટોગ્રાફી સ્પધાભમાં
પ્રથમ ઇનામ

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ

૧.

૧૦.
૧૧.
૧૨.

બનાિિા માટે માગભદશભન આ્યુ.ં

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩

૧૩.

વિભાગના તમામ વિદ્યાથીઓને તેમની દસ્તાિેજી હફર્લમ



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે / ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : -૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર
-

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ
મનીષ ભોઈ
ધ્રુિ દિે

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : --

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :

૧૮

ગામનાું નામ
દામાિાસ કમ્પપા
લક્ષ્મી કમ્પપા

સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા કરિામાં આિતા કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા ફોટોગ્રાફી,

િીહડયો , ધ્િવનવ્યિસ્થા, પ્રોજેટટર વ્યિસ્થા િગેરે કામગીરી કરી.

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
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--

૧૪.૫

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

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : --

૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃત્ત
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
૧૫.

--

: --

: --: ---

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

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : --

અન્ય કામગીરી :
-

-

દર મહિનાના પ્રથમ ગુરુિારે અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજાથી જીિંત પ્રસારણ કયુ.ું
ગ્રીન કેમ્પપસ માટેની દસ્તાિેજી હફર્લમ અને ફોટોગ્રાફી

પદિીદાન સમારં ભનુ ં અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધેજા પહરસરમાં જીિંત પ્રસારણ કયુ.ું
સંસ્થાના વિવિધ કાયભક્રમોમાં શુહટિંગ, ફોટોગ્રાફી, ધ્િવનવ્યિસ્થા અને ધ્િવનમુિણ કયુ.ું

વિભાગને સોપિામાં આિેલા શાંવત-સંશોધન, હિરક મિોત્સિ અને મુખ્ય સભાખંડમાં ધ્િવન વ્યિસ્થા
અને પ્રોજેટટર વ્યિસ્થા કરી.
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓના પ્રાયોલગક કાયભના ભાગરૂપે ૨૫ વમવનટની દસ્તાિેજી હફર્લમ
બનાિી.
વિભાગના સ્ર્ુહડયોમાં સંસ્થાના વિવિધ વિભાગોના વિદ્યાથીઓને હફર્લમ બતાિી અને સ્ર્ુહડયો િપરાશ
માટે આ્યો તેની તમામ વ્યિસ્થા કરી.
શેઠ સી.એન. ફાઇન આર્ટભ સમાંથી ઇન્દ્ટનભવશપમાં આિેલા વિદ્યાથીઓના સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક િગો
લીધા.
આહદિાસી િાટનુ ં િીહડયો વનમાભણ અને ફોટોગ્રાફી કરી.
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-

કોચરબ આશ્રમ, અભય ઘાટ િગેરે જગ્યાએ ધ્િવનવ્યિસ્થા અને ફોટોગ્રાફી.

-

દાંતીિાડા કૃવષ યુવનિવસિટીની વિદ્યાવથિનીને ઇન્દ્ટનભવશપમાં સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક િગો લીધા.

-

એડવમશન માટે જુદા જુદા વિભાગોની િીહડયો જાિેરાત બનાિી.

-

યુવનિસભલ િીલલિંગ કાયભક્રમના મકાનના ઉદઘાટન કાયભક્રમનુ ં જીિંત પ્રસારણ અને ફોટોગ્રાફી.

-

યોગ હદન ઉજિણીનુ ં િીહડયો શુહટિંગ

-

આહદિાસી વિભાગનો ન ૃત્યનો પ્રોજેટટ - તલિાર ન ૃત્યનુ ં િીહડયો વનમાભણ કયુું અને હફર્લમ તૈયાર કરી.

-

સ્િાિલંબન ટ્રસ્ટની ફોટોગ્રાફી

-

સફાઈ, ધાબા ખેતી અને કમ્પપોસ્ટનુ ં િીહડયો એહડહટિંગ
-

પત્રકારત્િ વિભાગના વિદ્યાથીઓના દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાભણના સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક િગો લીધા.

-

આહદિાસી હદિસ ઉજિણીનુ ં િીહડયો વનમાભણ અને સંકલન કરી ડી.િી.ડી. બનાિી

-

હકસાન સ્િરાજ સંમેલન સમગ્ર કાયભક્રમનુ ં ૮ કેમેરા દ્વારા િીહડયો વનમાભણ, જીિંત પ્રસારણ અને
દસ્તાિેજી હફર્લમ બનાિી.

-

ડાયરો "માત ૃિંદના" િીહડયો વનમાભણ.

-

રાજ્યપાલશ્રીનો કાયભક્રમ - ગાંધીવિચારકોનુ ં સન્દ્માન, િીહડયો વનમાભણ કયુ.ું

-

ગોિા - રાજ્યપાલના કાયભક્રમનુ ં જીિંત પ્રસારણ.

-

વિભાગના વિદ્યાથીઓના પ્રાયોલગક કાયભના ભાગરૂપે ક્ટિઝ કાયભક્રમનુ ં વનમાભણ.

-

દાિોદ રાટટ્રીય આહદિાસી કલામિોત્સિ -ફોટો િીહડયો કિરે જ - દાિોદ ખાતે

-

વશક્ષણ વિભાગના વિદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમ અંતગભત સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક િગો લીધા અને હફર્લમ
વનમાભણ કરી.

-

મયુર ગાડભ નમાં શિીદોની યાદમાં પ્રાથભના સભા ફોટોગ્રાફી અને િીહડયો વનમાભણ.

-

સંસ્થાના જુદા જુદા વિભાગોનુ ં એમ.હફલ. અને પીએચ.ડી.ના ઓપન િાઈિાનુ ં િીહડયો વનમાભણ અને
ડી.િી.ડી. તૈયાર કરી.

-

વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોત્જત ગુજરાતના શાળા-કૉલેજના અધ્યાપકો માટેની દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયભક્રમ
વનમાભણની તાલીમશાળામાં કાયભક્રમ વનમાભણ કરી હફર્લમ બનાિડાિી.
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વ્યાિસાવયક

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

ડૉ. પ્રયતકર કાનહડયા

ર્ત્ર-૧

સિપ્રાધ્યાપક (Ph..D.)

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો
જ્ઞાન સંગઠન અને પ્રહક્રયા - ૧
ગ્રંથાલય િગીકરણ અને સ ૂલચકરણ પ્રાયોલગક - ૧
માહિતી અને પ્રત્યાયન
સંશોધન પદ્ધવતઓ અને આંકડાકીય રીતો

ર્ત્ર-૨
(૧) માહિતી સ્રોત
(૨) માહિતી સેિાઓ
(૩) ગ્રંથાલય િગીકરણ અને સ ૂલચકરણ
(૪) માહિતી પ્રહક્રયા અને પુનઃપ્રાન્સ્ત
(૫) માહિતી પદ્ધવત અને ઊપજો પ્રાયોલગક - ૨

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત
જાવત

અનસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

-

-

૦૭

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૨

૦૫

૦૭

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૦૫

૦૩

૦૮

૦૪

૦૩

૦૧

-

-

૦૮

૩.
૪.

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૦૨

-

૦૨

૦૧

-

૦૧

-

-

૦૨

૫.
ક્રમ

૦૧

૦૩

૦૩

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય
મલાકાતી અધ્યાપક

૧.

શ્રી રમણભાઈ એલ. પટેલ

૨.

શ્રી કનુભાઈ શાિ

૩.

શ્રી મહિપતવસિંિ િાઘેલા

૪.

ડૉ. ઉવમિલાબેન રાિત

૫.

શ્રી જીતેન્દ્િભાઈ પરમાર

તારીખ

િગીકરણ પ્રાયોલગક

બંને સત્ર દરવમયાન

ગ્રંથાલય અને માહિતી કેન્દ્િો/જ્ઞાન સંગઠન અને પ્રહક્રયા ૧
ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો

બંને સત્ર દરવમયાન
પ્રથમ સત્ર દરવમયાન

ગ્રંથાલય વ્યિસ્થાપન/કમ્પ્ય ૂટર વિવનયોગ

બંને સત્ર દરવમયાન

માહિતી કૌશર્લય/માહિતી સેિાઓ

બંને સત્ર દરવમયાન
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૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

શ્રી રમણભાઈ એલ. પટેલ

ડૉ. રં ગનાથન - જીિન-કિન

૧૧-૦૮-૨૦૧૮

૨.

શ્રી મહિપતવસિંિ િાઘેલા

ડૉ. રં ગનાથનનાં પાંચ સ ૂત્રો

૧૧-૦૮-૨૦૧૮

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિષય
તારીખ
૧. ડૉ. પ્રયતકર કાનહડયા
વ્યાખ્યાન, મેઘરજ કૉલેજ
કારહકદી માગભદશભન
૦૪-૧૦-૨૦૧૮
,,
૨.
સેવમનાર, વતથલ
સમાજના ગાંધી અને
૦૪-૦૧-૨૦૧૯
ગ્રંથાલયનાં ગાંધી
,,
૩.
સેવમનાર, વતથલ
ગ્રંથાલય ક્ષેત્રે
૦૫-૦૧-૨૦૧૯
વિદ્ર્યાથીઓની કારહકદી
,,
૪.
અવધિેશન, ડાકોર
સમાજમાં ગ્રંથપાલોની
૨૪-૦૨-૨૦૧૯
ભ ૂવમકા

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧.

રાકેશ પરમાર, અત્જત પ્રજાપવત

ડૉ. પ્રયતકર કાનહડયા

અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧.

તુષાર ચૌધરી, દીન્સ્ત િસાિા, વનમભલ કુંભાર, નૈવતક

ડૉ. પ્રયતકર કાનહડયા

મેિાડા, પ્રીવતકા રાઠોડ, મિેશ્વરી મકિાણા

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)

:



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :

૧૩.



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : -
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૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા

: ---

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
િષભની શરૂઆતમાં થયેલ અલભમુખતા કાયભક્રમમાં વિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકે ભાગ લીધો.

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર
૧
૨

૧૪.૩

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ગૃિ ઉદ્યોગ
અંબર કાંતણ

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા
૦૮
૦૭

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
સેવમનાર
પ્રાદે વશક
૦૪-૦૧-૨૦૧૯થી
૦૬-૦૧-૨૦૧૯

અધ્યાપકન ું નામ
ભ ૂપતવસિંિ
અશોકભાઈ

આયોજક
ગુજરાત ગ્રંથાલય
સેિા સંઘ

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૦૮

-

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
-

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS

IPS

-

-

PSSC
-

UPSA
-

૧૪.૮

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

૧૪.૯

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

-

અન્ય

-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -૧૫.૨
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું વિિરણ
ચૌધરી િષાભ
લાઇબ્રેરી આવસસ્ટન્દ્ટ, ઈસરો
ચૌિાણ યોગેશ
ગ્રંથપાલ, સ્ટલલિંગ િૉક્સ્પટલ
િસાિા સૌરભ
ટ્રેઈની, આહદિાસી કેન્દ્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
િસાિા પુટપા
ગ્રંથપાલ, કે.જે ઈન્સન્દ્સ્ટટય ૂટ ઑફ આયુિદ
ે ા,
સાિલી
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરા

૨.

વિભાગન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, સાદરા

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્દ્િા
ડીન, પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૨.

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ ક. સાિલલયા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૩.

ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૪.

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

૫.

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ લા. ગોઠી
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૬

ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટેલ
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૭

ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૮

ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
-

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને આંકડાશાસ્ત્ર.
શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને મ ૂર્લયાંકન
યોગવિજ્ઞાન
શારીહરક યોગ્યતા અને સુક્સ્થવત
શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન
શૈક્ષલણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન
શા.વશ.નાં મ ૂર્લયો અને ગાંધીવિચાર
રમત સમાજશાસ્ત્ર
રમત મનોવિજ્ઞાન
શારીહરક યોગ્યતા
િલનચલનશાસ્ત્ર અને જૈિ યંત્રવિજ્ઞાન
શારીહરક વશક્ષણની તાત્ત્િક આધારશીલાઓ અને ઇવતિાસ
રં જન
િલનચલનશાસ્ત્ર
રમતગમતના વસદ્ધાંતો - 3
રમત સંચાલન
રમતગમતના વસદ્ધાંતો - 1
શારીહરક વશક્ષણમાં પદ્ધવત અને આયોજન
રમત તાલીમ
પયાભિરણ અને સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
રમત આિાર વિજ્ઞાન
રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર
શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમાં મનોવિજ્ઞાન
રમત તાલીમના િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો
વ્યાિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસક્રમ રચના
શારીહરક વશક્ષણમાં વ્યિસ્થા અને સંચાલન
શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસદ્ધાંતો
પંચકાયભ અને રાિબરી
યોગવિજ્ઞાન
રમતગમતના વસદ્ધાંતો - 5
શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસદ્ધાંતો
આપવત્ વ્યિસ્થાપન

-

રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર
રમતગમતના વસદ્ધાંતો
યોગવિજ્ઞાન
કસરતીય શરીર વિજ્ઞાન
શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
ઈજાઓ અને વ્યિસ્થાપન
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ક્રમ
૯

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
-

ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌધરી
મ. પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૧૦

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

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

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
રમતગમતના વસદ્ધાંતો – 3
શરીર રચના શરીર વિજ્ઞાન
જૈિયંત્રશાસ્ત્ર
શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
શારીહરક વશક્ષણમાં આંકડાશાસ્ત્ર
કુદરતી ઉપચાર
રમતમાં ઈજાઓ અને ઉપચાર
રમત સમાજશાસ્ત્ર
શારીહરક વશક્ષણમાં સંશોધન પદ્ધવતઓ

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 95
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 81

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

55

19

74

07

12

30

00

25

74

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

11

10

21

00

10

06

00

05

21

૩.

એમ.હફલ.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

૪.

પીએચ.ડી.

04

02

06

00

00

04

00

02

06

૫.

અન્દ્ય

00

00

00

00

00

00

00

00

00

૫.

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

તજ્જ્ઞોની

માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
કમ્પ્ય ૂટર

સત્ર

શ્રી અબ્દુલભાઇ

અંગ્રેજી

સત્ર

શ્રી જતીનભાઈ કાપડીયા

અંગ્રેજી

સત્ર

૧.

શ્રી વમલનભાઈ ભટ્ટ

૨.
૩.

વનયતકાલીન અધ્યાપક
૧.

ડૉ. મોિમદ બાદી

શા.વશ. યોગ્યતા
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સત્ર

૬.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
મિામહિમ શ્રી ઓ. પી. કોિલી
ગાંધીવિચાર
શ્રી સંજયભાઈ રાિલ
ભયમુટત જીિન
ડૉ. રાજેન્દ્િ ખીમાણી
િાવષિક સત્રાંત હદિસ
ડૉ. કાક્ન્દ્તભાઈ લીખીયા
િાવષિક સત્રાંત હદિસ
ડૉ. અનાવમકભાઈ શાિ
િાવષિક સત્રાંત હદિસ
શ્રી દશભનભાઈ રામી
ફાયર સેફ્ટી/ગેસની બચત
ડૉ. જમનાદાસ સાિલલયા
ગુરુપ ૂલણિમા વિશે
ડૉ. ભરતભાઈ જોશી
જગતને જોિાની બારી
ડૉ. ઉષાબેન ઉપાધ્યાય
સાંપ્રત મ ૂર્લયો અને શાશ્વત મ ૂર્લયો
ડૉ. પ્રકાશ આમટે
સમાજસેિા, પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમ
શ્રી રજનીકાન્દ્ત ભટ્ટ
સ્િામી વિિેકાનંદ
ડૉ. આનંદીબેન પટેલ
મહિલા સશક્ટતકરણ
ડૉ. રોહિતભાઈ શુટલ
ગાંધીને ગુમાિિા પાલિે નિીં
ડૉ. એન. જે. ચવનયારા
શારીહરક વશક્ષણનુ ં જીિનમાં મિત્િ
શ્રી કનુભાઈ પટેલ (તાલુકા વિકાસ
યોગનુ ં જીિનમાં મિત્િ
અવધકારી)
શ્રી અશોકભાઈ પટેલ
િસવત વશક્ષણ
શ્રી રમેશભાઈ પટેલ
વ્યસનમુક્ટત
ડૉ. મિાર પટેલ (વસમ્પસ િોક્સ્પટલ)
અંગદાન અને હ્રદયને લગતા રોગો
શ્રી િસમુખભાઈ શાિ (સીવનયર
થેલલવસવમયા અને રટતદાન
વસટીઝન સંસ્થા, ગાંધીનગર)
શ્રી રજનીભાઈ ભટ્ટ
સ્િામી વિિેકાનંદનુ ં જીિન યુિાનો માટે
પ્રેરણા

તારીખ
04/04/2018
07/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
20/04/2018
27/07/2018
02/08/2018
06/09/2018
17/10/2018
12/01/2019
04/02/2019
18/02/2019
16/03/2019
21/06/2018
11/07/2018
13/08/2018
09/09/2018
08/01/2019
12/01/2019

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

૭.
ક્રમ
૧.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્િા

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
K.C.G.

૨.

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ
ક.સાિલલયા

પીએચ.ડી. કોસભ િકભ ,
નોથભ ગુજરાત યુવન., પાટણ

૩.
૪.

,,
ડૉ. નીરજ વસલાિટ

K.C.G.

વિષય
થીવસસ ફોમેટ ઇન
હફલઝકલ એજ્યુકેશન
Ethics in Research
and Hypothesis

તારીખ
10/07/2018
23/05/2018
09/07/2018

રાટટ્રીય સેિા યોજના
અલભમુખતા વશલબર, ગ ૂજરાત
વિધાપીઠ, અમદાિાદ

Ethics in Research
and Hypothesis
રાટટ્રીય સેિા
યોજનાના વિવશટટ
આયામો

11/08/2018

૫.

,,

રાટટ્રીય સેિા યોજના લચિંતન
વશલબર, જી. ટી. યુ., ટેન્દ્ટ વસટી,
કેિડીયા કોલોની

રાટટ્રીય સેિા
યોજનામાં ગ્રામલક્ષી
કાયભક્રમો

07/03/2019

૬.

,,

રાટટ્રીય સેિા યોજના વિવશટટ
વશલબર, જખિાડા, વિરમગામ

યોગા સ્િાસ્્ય માટે
એક દિા

23/01/2019
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ક્રમ
૭.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. નીરજ વસલાિટ

૮.

,,

૯

,,

૧0

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ ગોઠી

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
શારીહરક વશક્ષણ વિષયનુ ં
મિત્િ અને તેમાં રોજગારની
તકો, ડી.ડી. લગરનાર ચેનલ પર
ગુડમોવનિંગ કાયભક્રમ, દૂ રદશભન
સ્ર્ુડીઓ, અમદાિાદ
ઉદઘાટન કાયભક્રમ િાવષિક
સ્પોર્ટભ સ ડે
આઈ.આઈ.ટી., ગાંધીનગર
ડી.ડી. લગરનારના સ્િચ્છતા પર
પ્રોગ્રામ ચોખુ ં ચણાટ, મોતીપુરા
િેલો કારહકદી, દૂ રદશભન કેન્દ્િ,
અમદાિાદ

વિષય
શારીહરક વશક્ષણ
વિષયનુ ં મિત્િ અને
તેમાં રોજગારની
તકો

તારીખ
11/09/2018

યુથ ઍન્દ્ડ સ્પોર્ટભ સ

15/04/2019

સ્િચ્છતામાં નાગહરક
તરીકેની ભ ૂવમકા
વ્યાિસાવયક
માગભદશભક

10/05/2018

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : ---

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૧.
૨.
૩.

૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ

05/12/2018

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ
રણજીતવસિંિ બળિંતવસિંિ રાઠોડ
ડૉ. જગદીશચન્દ્િ સાિલલયા
ભાિના મોિનભાઈ ચૌિાણ
ડૉ. જગદીશચન્દ્િ ગોઠી
દશભના દે િજીભાઈ સેધાંણી
ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ
અવમત લાભશંકર રાિલ
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી
કુલદીપ નરસંગભાઈ રાબા
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી
અનસ્નાતક કક્ષાએ
- ત ૃન્સ્તબિેન સમુએલભાઇ ગામીત
ડૉ. પ્રભુલાલ એમ. કાસુન્દ્િા
- શ્રદ્ધા નાનજીભાઈ મોરહડયા, ભરત ભનુભાઈ િાળા
ડૉ. જગદીશચંિ કે. સાિલલયા
ડૉ. ઉદાજીિી. પરમાર

૪.

ડૉ. દલસંગભાઈ એફ. ચૌધરી

૫.

ડૉ. ગીતાબિેન એમ. પટેલ

૬.

ડૉ. જગદીશચંિ એલ. ગોઠી

૭.

ડૉ. વિજયકુમાર આર. મકિાણા

૮.

ડૉ. નીરજ એન. વસલાિટ

૯.

ડૉ. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી

૧0.

ડૉ. અરવિિંદભાઈ ચુ. રામી

-

જનક લક્ષ્મણભાઈ ભરાડીયા,
વનલેશકુમાર ખીમાભાઇ િાજા
વનલયકુમાર ઉત્મભાઈ પટેલ
ગોપાલભાઈ મથુરભાઈ મકિાણા
જયરાજવસિંિ પ્રતાપવસિંિ ગોહિલ
સંહદપકુમાર દે િવસિંગભાઈ ચૌધરી
અજયકુમાર કાલલદાસ પટેલ
સુરપાલભાઈ િનરાજભાઈ અસોડા
ભાવિનકુમાર મુકેશભાઈ ચૌધરી
રવિકાન્દ્ત પટિા
િેત્િીબેન ધીરજલાલ સુતરીયા
દે િપાલ ધીરુભાઇ સારલા
અજુ ભનજી ભરતજી ઠાકોર
સતેન્દ્િકુમાર ભારતી
સંજય ભરતભાઇ શેખ

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : ----
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૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/:-

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧ પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

૧.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્િા

13

૨.

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ સાિલલયા

13

૩.

ડૉ. ઉદાજી પરમાર

13

૪.

સુરેશભાઈ પટેલ

13

૫.

ડૉ. જગદીશચન્દ્િ ગોઠી

14

૬

ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી

13

૭

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ

13

૮

ડૉ. વિજયભાઈ મકિાણા

14

૯

ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી

13

૧૦

ડૉ. નીરજભાઈ વસલાિટ

13

૧૧

ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી

13

૧૨

શ્રી ભરતભાઈ પટેલ

14

143

ગામનાું નામ
જગાણા, એસ.બી.પુરા, પાલનપુર,
ચડોસર, જોડનાપુરા
રતનપુર, રાણોલ, જેગોલ, િેળાિાસ,
ધાનેરી
પાંથાિાડા, આરબી, સાંતરિાડા,
સરિા, મફતપુરા
ગણેશપુરા, ભાકોદર, ભાડલીકોઠા,
ચોડુગ
ં રી, જોરાપુરા
િાિધરા, ડેરી, મગરીિાસ
િહરયાિાડા, તાલેનગર, ઓિિા
ઢુ િા, ધરપડા, ખરડોસણ, આસેડા,
નિા
ભોયણ, રસાણા નાના, રસાણા મોટા,
ગોકુળ નગર, કાંટ
ટેકરા, આખોલ નાની, આખોલ મોટી,
માલગિ
દામા, રામપુરા, લક્ષ્મીપુરા, જેનાલ,
િરણ
થાિર, મોટા મેડા, જીિાણા, જડીયા,
ભાટીબ
રામપુરા છોટા, િડતા, ચારડા, કોટડા,
ધાખા
ફાફડીયા, ધરણોધર, શેરગિ,
કુંિારલા, મગરાિા

ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

૧૩

ડૉ. મોિમદ બાદી

13

૧૪

ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ

14

૧૫

શ્રી સ ૂયાભબિેન ભગોરા

14

૧૬

શ્રી ભાિનાબિેન

14

૧૪.૨

ગામનાું નામ
રમુણા, િીંછીિાડી, નાનુડા, ભાંજણા,
લિારા
પાલનપુર, રામપુરા, સદરપુર,
કરજોડા, સાંગ્રા
ગઠામણ, સાગ્રોસણા, ભાવિસણા,
ગાદલિાડા, ટાકરિાડા
ખેમાણા, િેબતપુર, જશપુહરયા,
લચત્રાસણી, મલાણા

અચભમખતા કાયસક્રમ : તા. ૦૭/0૭/૨૦૧૮ થી ૦૯/0૭/૨૦૧૮ સુધી

તારીખ
ર્મય

07/07/2018

08/07/2018

09/07/2018

ર્િારે ૬:૩૦ર્થી

પ્રાથભના

પ્રાથભના

પ્રાથભના

૭:૦૦ સિી

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ર્િારે ૭:૦૦ર્થી

શ્રમ અને સફાઈ

ઝાડું બનાિિા

શ્રમ અને સફાઈ

૮:૩૦ સિી

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ગૃિપવત તેમજ ગૃિમાતા

ર્િારે

અલભમુખતા કાયભક્રમ શા

ઉદ્યોગ અને કાંતણનુ ં મિત્િ

ગ ૂજરાત

૧૧:૦૦ર્થી

માટે ? તેન ુ ં મિત્િ

શ્રી હિમ્પમતભાઈ િણકર

પહરચય, ઇવતિાસ અને

૧૧:૪૫ સિી

ડૉ. જગદીશચંિ ગોઠી

વિદ્યાપીઠનો

વિશેષ પ્રવ ૃવત્ઓ
ડૉ.

જમનાદાસ

સાિલલયા
ર્િારે

પ્રાથભના, ભજન અને

ખાદી શા માટે ? તેન ુ ં મિત્િ અને

મ ૂર્લયલક્ષી વશક્ષણ

૧૨:૦૦ર્થી

ઉપાસનાનુ ં મિત્િ

તેની પાછળનુ ં વિજ્ઞાન

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્િા

૧૨:૪૫ સિી

ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ

શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

બપોરે

હદનચચાભ

સંસ્થાનાં ધ્યેયોના સંદભે

શારીહરક વશક્ષણનુ ં મિત્િ

૧૨:૪૫ર્થી

જીિનની પ્રવ ૃવત્ઓ દ્વારા

આચારસંહિતા

અને તેમાં કારહકદીની તકો

૧:૩૦ સિી

સમ ૂિ જીિન અને ઘડતર

અને વ્યસનમુક્ટત

ડૉ. ઉદાજી પરમાર

શ્રી ભરતભાઈ પટેલ

ડૉ. જગદીશચંિ સાિલલયા

ડૉ. નીરજ વસલાિટ

શ્રી સ ૂયાભબિેન ભગોરા

ડૉ. નીરજ વસલાિટ

ર્ાુંજે ૪:૦૦ર્થી

વિવિધ રમતો અને પહરસર

સંસ્થા દશભન

પરીક્ષાલક્ષી મુર્લયાંકન

૬:૦૦ સિી

મુલાકાત

ડૉ. દલસંગભાઇ ચૌધરી ડૉ

પદ્ધવત

ડૉ. વિજયભાઈ મકિાણા

ડૉ. ગીતાબિેન પટેલ

શ્રી રણછોડભાઈ ચૌિાણ

ડૉ. નીરજ વસલાિટ

ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી

છાત્રાલય,

ડૉ. અરવિિંદ રામી
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ
ટકડી
નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

:

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
20
31
26
42
50
20
18
210

મેદાન અને ટ્રેક માહકિંગ
રમતગમત સાધન મરામત
રમત આયોજન
્લન્સમ્પબિંગ મરામત
મેદાન અને ટ્રેક માહકિંગ
ઇલેક્ટટ્રક મરામત
્લન્સમ્પબિંગ મરામત
ઘાસ ઉગાડિાની કામગીરી

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
પ્રાદે વશક
એન. એસ. એસ.
24થી 26
સ્થાપના હદિસના
સ્ટેમ્પબર, 2018
ઉપલક્ષ્યમાં આયોત્જત
કાયભક્રમ
રાટટ્રીય એકતા વશલબર
રાટટ્રીય
10થી 16
ઑટટોબર 2018
રાટટ્રીય એકતા વશલબર
રાટટ્રીય
25 નિેમ્પબરથી
1 હડસેમ્પબર,
2018
ત્જર્લલા કક્ષાની યુથ
પ્રાદે વશક
ુ રી,
28 જાન્દ્યઆ
2019
પાલલિયામેન્દ્ટ

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. દલસંગભાઈ
ડૉ. જગદીશચન્દ્િ સા.
ડૉ. મિમદ બાદી
ડૉ. નીરજ વસલાિટ
ડૉ. દલસંગભાઇ
ડૉ. વનમેશભાઈ
ડૉ. પ્રભુલાલ
તમામ સેિકો

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ

05

એમ.એસ.
યુવનિવસિટી, િડોદરા
સરદાર પટેલ
યુવનિવસિટી, િર્લલભ
વિદ્યાનગર
ટીચસભ ટ્રેવનિંગ
યુવનિવસિટી,
ગાંધીનગર

03
04
11

રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા
આયોત્જત રટતદાન
વશલબર
વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પપ,
નાગપુર

પ્રાદે વશક

ુ રી,
2 ફેબ્રઆ
2018

રાજભિન, ગાંધીનગર

20

રાટટ્રીય

આર. ટી. એમ.
યુવનિવસિટી, નાગપુર

02

પ્રજાસત્ાકહદન વનવમત્ે
પાલનપુરમાં થયેલ
પરે ડ
પ ૂજ્ય મિાત્મા
ગાંધીજીની ૧૫૦મી
જન્દ્મ જયંતી વનવમત્ે
ગાંધી જીિનશૈલી
પદયાત્રા
કેન્દ્િ વનિાસ

પ્રાદે વશક

ુ રી
28 જાન્દ્યઆ
2019થી 06
ુ રી 2019
ફેબ્રઆ
ુ રીથી
20 જાન્દ્યઆ
ુ રી,
26 જાન્દ્યઆ
2019
ુ રીથી
30 જાન્દ્યઆ
ુ રી,
04 ફેબ્રઆ
2019

પાલનપુર

02

પોરબંદરથી
અમદાિાદ

26

06/08/2018 થી
15/08/2018

ગ્રામસેિા કેન્દ્િ, દે થલી

05

પ્રાદે વશક

પ્રાદે વશક
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કાયસક્રમન ું નામ

મેદાની અને િગભખડં ના
લેશન, સાદી રીલે
રમતો, સાંવઘક રમતો,
સંઘવ્યાયામની
પ્રવ ૃવત્ઓ, રાટટ્રપિભ
હદિસની ઉજિણી
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ
કેન્દ્િ વનિાસ – ઉપર
મુજબ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

પ્રાદે વશક

06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
06/08/2018 થી
15/08/2018
16/01/2019 થી
26/01/2019

ગ્રાિસેિા કેન્દ્િ ભલાડા

05

માધ્યવમક શાળા,
જોધપુર, (મોરબી)
માધ્યવમક શાળા,
િાંકાનેર
માધ્યવમક શાળા,
દે રાલપર
બાલારામ સઘનક્ષેત્ર,
લચત્રાસણી
ગ્રામસેિા કેન્દ્િ, ભારે લ

05

લોકવનકેતન, રતનપુર

06

વિનય મંહદર,
બોચાસણ
મિાત્મા ગાંધી ઉ. બુ.
મા. શાળા, જોધપુર
નાલંદા વિદ્યાલય

06

એચ. ડી. ગાડી ઉ.બુ.,
ધાંગધ્રા
સિયોગ વિદ્યાલય,
પંચાવસયા
ઉત્ર બુવનયાદી
વિદ્યાલય, નારોલી
મિવષિ ગુરુકુળ
વિદ્યાલય, િળિદ
શ્રી ગીતાંજલી ઉ. મા.
શાળા, સાંકરડી
િાર્લમીહક વિદ્યાલય,
સુરત

06

પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
16/01/2019 થી
26/01/2019
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05
06
06
06

06
06

06
06
06
07
07

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિિાશાખા, ગ ૂજરાત વિિાપીઠ, ર્ાદરાની રાષ્રીય ર્ેિા યોજના

(1)

એકમની વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત વિવિધ ગ્રીટમકાલીન વશલબરોમાં કુ લ અંદાત્જત 73 વિદ્યાથીઓ ભાઈ અને
બિનોએ ભાગ લીધો િતો.

(2)

તા. ૨૮થી ૩૦ એવપ્રલ સુધી જળસંરક્ષણ કાયભક્રમનુ ં આયોજન સાદરા અને કર્લયાણપુરામાં કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં
જેમાં મુખ્ય ભ ૂવમકા શ્રી રાકે શ ચૌિાણ સ્િયંસેિકે વનભાિી િતી.

(3)

21 જૂન વિશ્વ યોગ હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં સાદરાની આજુ -બાજુ ની વિવિધ શાળાઓ જેિી કે, મોતીપુરા, પ્રાથવમક
શાળા, કર્લયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર પ્રાથવમક શાળા, માધિગિ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા,
સાદરા િાઈસ્કૂલ અને જ્ઞાનધારા વશક્ષણતીથભમાં યોગની તાલીમ આપી અને વિશ્વ યોગ હદિસની ઉજિણીમાં મદદ
કરી.

(4)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રામ સેિા કેન્દ્િ, સાદરામાં પણ વિશ્વ યોગ હદિસની તાલુકા કક્ષાએ ઉજિણી કરી જેમાં તાલુકા
વિકાસ અવધકારીશ્રી કનુભાઈ પટે લે િાજરી આપી િતી અને સાથે સાથે યોગસાહિત્યની પ્રદશભનીનો આયોજન પણ
ગ્રંથાલયમાં કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(5)

તા. 11 જુ લાઈ વિશ્વ િસવત વશક્ષણ હદિસ વનવમત્ે શ્રી અશોકભાઈ પટે લના િટતવ્યનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં
િતુ ં અને સ્તાિ દરમ્પયાનની પ્રવ ૃવત્ઓમાં વનબંધ સ્પધાભ , સ ૂત્રલેખન સ્પધાભ અને લચત્ર સ્પધાભ ન ુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ ં અને સાથે સાથે વિવિધ પ્રાથવમક શાળાઓમાં પણ િસવત િધારો વિષયને લગતા કાયભક્રમોનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(6)

તા. 9 ઑગસ્ટ, 2018ના રોજ માનનીય રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા આયોત્જત બ્લડ ડોનેશન કેમ્પપમાં 20 વિદ્યાથીઓએ
રટતદાન કયુું િતુ.ં

(7)

તા. 13 ઑગસ્ટ, 2018ના રોજ શ્રી પ્રમુખ સ્િામી મિારાજ સ્મ ૃવત હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં વ્યસનમુક્ટત કાયભક્રમનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં મુખ્ય ભ ૂવમકા શ્રી રમેશભાઈ પટે લ, ગૌસંિધભન કે ન્દ્િ, સાદરાની રિી િતી અને
તેમને રસોડાના સેિકોને વ્યસનમુક્ટત માટે જળ લેિડાવ્યુ ં તેમજ રૂ. ૫૦૦/- આપી પ્રોત્સાહિત કયાભ .

(8)

તા. 12 ઑગસ્ટ ના રોજ ટાઇમ્પસ ઑફ ઇક્ન્દ્ડયા અને િીરો િોન્દ્ડા દ્વારા પ્રાયોત્જત ગ્રીન ડ્રાઇિ કાયભક્રમ અંતગભત
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની િાજરીમાં આયોત્જત વ ૃક્ષારોપણ કાયભક્રમમાં સ્િયંસેિકો દ્વારા
વ ૃક્ષારોપણની કામગીરી કરિામાં આિી િતી.

(9)

તા. 15 ઑગસ્ટના રોજ ગાંધી પીસ ફાઉન્દ્ડેશનના પહરપત્ર પ્રમાણે કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(10)

તા. 15 ઑગસ્ટના હદિસે સિારે પ્રભાતફેરી અને ગામની સમ ૂિ સફાઈનુ ં આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને
મહિનામાં એક િખત સાદરા ગામની સમ ૂિ સફાઈનુ ં આયોજન પણ સતત કરિામાં આિે છે .

(11)

29 ઑગસ્ટ રાટટ્રીય રમત હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં “સ્િસ્થ જીિનમાં રમતગમત અને શારીહરક પ્રવ ૃવત્ઓની
ભ ૂવમકાના જાગવૃ તના સંદભભમાં” સાદરાની આજુ બાજુ ની વિવિધ શાળાઓ, જેિી કે મોતીપુરા પ્રાથવમક શાળા,
કર્લયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર પ્રાથવમક શાળા, માધિગિ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, સાદરા
િાઈસ્કૂલ અને જ્ઞાનધારા વશક્ષણતીથભમાં સાદી રમતોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને વિજેતા વિદ્યાથીઓને
ઇનામો પણ આપિામાં આવ્યા િતા.

(12)

તા. 9 સ્ટે મ્પબર વસમ્પસ િોક્સ્પટલ દ્વારા આયોત્જત સિભ રોગ વનદાન વશલબરના આયોજનમાં સિકાર આ્યો અને
તેની પિેલા તેની જાિેરાત માટે પણ આજુ બાજુ નાં ગામોમાં જઈ લોકોને તે હદિસ સિભ રોગ વનદાન કેમ્પપમાં લગતી
માહિતી આપિામાં આિી િતી.

(13)

તા. 24થી 26 સ્ટે મ્પબર સુધી ગુજરાત યુવનિવસિટી, અમદાિાદ દ્વારા એન.એસ.એસ. સ્થાપના હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં
આયોત્જત કાયભક્રમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ર્ુકડીના પ્રોગ્રામ ઑહફસર તરીકેની જિાબદારી વનભાિી િતી અને
સાથે રિી વિવિધ પ્રવ ૃવત્ઓમાં સ્િયંસેિકોને ભાગ લેિડાવ્યો િતો.

147

(14)

તા. 26થી 28 સ્ટે મ્પબર સુધી સ્િાઇન ફ્લ ૂથી બચિા માટે ના ઉકાળાનુ ં વિતરણ ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિાના
માગભદશભન િેઠણ સાદરા અને માધિગિ ગામમાં કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં શ્રી પ્રિીણભાઈ દુ લેરાએ સાથે રિી
વિશેષ કામગીરી વનભાિી િતી.

(15)

તા. 10થી 16 ઑટટોબર સુધી િડોદરા ખાતે આયોત્જત રાટટ્રીય એકતા વશલબરમાં ત્રણ સ્િયંસેિકો
રાયશીખ, વિમલ પટે લ અને અજય મેમાહકયાએ ભાગ લીધો િતો.

(16)

તા. 15થી 16 હડસેમ્પબર, 2018ના રોજ મુટત જીિન સંસ્થાના શ્રી હિતેશભાઈ પટે લના માગભદશભનમાં ૫૦ સ્િયંસેિકોને
હડઝાસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટનુ ં બેવસક કોસભ કરાિિામાં આવ્યો િતો.

(17)

તા. 25 નિેમ્પબરથી 1 હડસેમ્પબર સુધી આણંદ ખાતે આયોત્જત રાટટ્રીય એકતા વશલબરમાં ચાર સ્િયં સેિકો કૃણાલ
ઝાલા, વનલખલ પોકાર, રતનવસિંિ ડાભી અને હદનેશ મેરે ભાગ લીધો િતો.

(18)

તા. 8 જાન્દ્યુઆરી, 2019ના હદિસે સીવનયર વસટીઝન સંસ્થાના શ્રી િસમુખભાઈ શાિ દ્વારા થેલલસેવમયા અને
રટતદાન વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ ં િતુ.ં

(19)

તા. 10 જાન્દ્યુઆરી, 2019ના હદિસે સીવનયર વસટીઝન સંસ્થા અને બ્રહ્માકુ મારી ઇશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય, લચલોડા
કેન્દ્િના સિયોગથી રટતદાન વશલબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં જેમાં 102 સ્િયંસેિકો, વિદ્યાથીઓએ રટતદાન
કયુું િતુ.ં

(20)

તા. 12 જાન્દ્યુઆરી સ્િામી વિિેકાનંદજીની જન્દ્મ જયંતી વનવમત્ે શ્રી રજનીભાઈ ભટ્ટના વ્યાખ્યાનનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને સ્તાિ દરમ્પયાન સ ૂત્રલેખન સ્પધાભ , િટત ૃત્િ સ્પધાભ , લચત્રસ્પધાભ અને પતંગ ઉત્સિનુ ં
આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(21)

ુ રી, 2019ના હદિસે ત્જર્લલા કક્ષાની યુથ પાલભયામેન્દ્ટમાં 11 સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો િતો .
તા. 28 જાન્દ્યઆ

(22)

તા. 22થી 26 ઑગસ્ટ દરમ્પયાન સાદરા પહરસર અને આજુ બાજુ ની શાળાઓમાં વ ૃક્ષારોપણની કામગીરી કરિામાં
આિી િતી અને સાથે સાથે સ્િયંસેિકોને તેમના નામ સાથે બગીચાઓની સંભાળની કામગીરી આપિામાં આિી
છે . જે ખુબ જ સારી રીતે ચાલે છે . જેમાં વિશેષ જિાબદારી શ્રી રમેશભાઈ પટે લ, ડૉ. જગદીશચંિ સાિલલયા અને
ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી વનભાિી રહ્યા છે .

(23)

નિેમ્પબર મહિનામાં બટાટાની ખેતીનુ ં પણ આયોજન કરિામાં આવ્યુ. જેમાં અંદાત્જત 18,000થી 20,000/- રૂ.ની
આિક થશે. જેની મુખ્ય જિાબદારી શ્રી અજુ ભનવસિંગ રાયશીખ, રતનવસિંિ ડાભી, સુવમતવસિંિ ડાભી, નરે ન્દ્િવસિંિ
ચાિડા, વિરમવસિંિ ચૌિાણ, વિજયભાઈ સાપરા, અજયભાઈ મેમહકયા, વસદ્ધાથભવસિંિ ઝાલા, હદનેશ મેર અને
અનીલભાઈ કુ કહડયા વનભાિી રહ્યા છે અને અધ્યાપક તરીકે માગભદશભન શ્રી રમેશભાઈ પટે લ, ડૉ. દલસંગભાઈ
ચૌધરી અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી વનભાિી રહ્યા છે .

(24)

આ િષે મોટા પાયે જૈવિક ખાતર બનાિિાનુ ં આયોજન પણ કરિામાં આવ્યુ ં છે . જેમાં 15,000થી 20,000/- રૂની
આિક થશે. જેની મુખ્ય જિાબદારી શ્રી કરણ રાઠોડ, હદનેશ મેર, મકિાણા વિશાલ, વશયાળ રાજુ વનભાિી રહ્યા
છે અને અધ્યાપક તરીકે માગભદશભન શ્રી રમેશભાઈ પટે લ , ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી
વનભાિી રહ્યા છે .

(25)

ઉનાળાની આમી તાલીમ વશલબરના ટ્રે નર તરીકે ની જિાબદારી વનભાિી મળે લ મિેનતાણુ ં રૂ. 5500/- શ્રી
જયરાજવર્િંિ ગોહિલે એન.એસ.એસ. કર્લયાણ વનવધમાં દાન કયુું છે , જે તેમની સરાિનીય અને લબરદાિિાની
કામગીરી છે

(26)

ૂ વશલબરનુ ં સરસ આયોજન કરિા બદલ એન.એસ.એસ. કર્લયાણ
ગાુંિીનગર િન પ્રર્ારણ વિભાગ દ્વારા પણ ખેડત
વનવધમાં રૂ. 10,000/-ના ચેક દ્વારા દાન કરિામાં આવ્યુ ં છે .

(27)

ભ ૂતપ ૂિસ બી.પી.એડ્ .ના વિદ્યાર્થી શ્રી સરે શ પટે લે બટાકાની ખેતી માટે રૂ. 7000/- ના બટાકાનુ ં લબયારણ વન:શુર્લક
આ્યુ ં છે .
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(28)

ગયા િષે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં અંદાત્જત ૧૦૦૦ વિદ્યાથીઓએ
ભાગ લીધો િતો. જેના કેન્દ્િ વનભાિ ખચભ તરીકે અંદાત્જત રૂ. 8020/-ની આિક થઈ િતી, જે રકમ એન.એસ.એસ.
કર્લયાણ વનવધમાં જમા કરાિિામાં આિી છે . જેની મુખ્ય જિાબદારી શ્રી અજ સન રાયશીખે વનભાિી િતી.

(29)

આ િષે પણ ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં શાળા અને ગામના વિદ્યાથીઓને ભાગ લેિા માટે પ્રેરણા
આપિામાં આિી રિી છે . જેમાં મુખ્યરૂપે શ્રી અજ સન રાયશીખ અને શ્રી દે િાવશષ મોિુંતી પોતાના ભણિાના
સમયમાંથી િધારાના સમયમાં વિદ્યાથીઓને ગાંધી વિચાર અને ગાંધી જીિનશૈલી વિશે સમજ આપી રહ્યા છે અને
ગાંધીજી દ્વારા લખેલ સાહિત્યનો ખુબ જ પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છે . આ િષે પણ શ્રી અજુ ભન રાયશીખ અને
શ્રી દે િાવશષ મોિંતીએ સાદરાના આજુ બાજુ નાં ગામો જેિા કે રાજપુર, કર્લયાણપુરા, માધિગિ, ચંિાલા, મોતીપુરા,
છાલા, સાદરા, ચેખલારાણી, જાખોરા, િરીપુરા, દોલારાિાસના અને લચલોડા ગામની વિવિધ શાળાઓના અંદાત્જત
૧૨૦૦ વિદ્યાથીઓને ગાંધીવિચારને લગતી વિવિધ પરીક્ષાઓમાં ભાગ લેિડાિિા માટે તૈયાર કરી રહ્યા છે .

(30)

આિતા િષભ માટે એન.એસ.એસ. સ્િયંસેિક શ્રી રતનવર્િંિ ડાભીએ બટાકાનુ ં લબયારણ વન:શુર્લક આપિા માટે ની
તૈયારી બતાિી છે .

(31)

મતદાન જાગવૃ ત અલભયાન અન્દ્તગભત શ્રી દે િાવશષ મોિંતી સ્િયંસેિકને ગાંધીનગર ત્જર્લલાવધકારીશ્રી દ્વારા કેમ્પપસ
એમ્પબેસેડરની જિાબદારી આપિામાં આિી છે . તે અન્દ્તગભત શ્રી દે િાવશષ મોિંતીના નેત ૃત્િમાં મતદાનના સંદભભમાં
શાળાઓ અને ગામમાં શેરી નાટક અને ગામ સિેની કામગીરી કરિામાં આિી છે .

(32)

તા. 30 નિેમ્પબરથી 6 હડસેમ્પબર સુધી રાટટ્રીય સેિા યોજનાની વિવશટટ વશલબરનુ ં આયોજન જાખોરા ગામમાં કરિામાં
આવ્યુ ં છે અને તેમાં ગ્રામસફાઈ, હડઝાસ્ટરની તાલીમ સ્કૂલના વિદ્યાથીઓ માટે , િાનગી િરીફાઈ ગામની બિેનો
માટે , મહિલા સશક્ટતકરણ અન્દ્તગભત વ્યાખ્યાન, સ્મશાનની સફાઈ, ગામના બધાં જ જાિેર સ્થળો અને પહરસરની
સફાઈ, સજીિ ખેતી વિશે માહિતી, અંગદાન વિશે માહિતી અને કાયભક્રમ, વ્યસનમુક્ટત વિશે ગામમાં આયુટય સંસ્થા
દ્વારા કાયભક્રમ, સાંસ્કૃ વતક કાયભક્રમ અને અંધશ્રદ્ધા વિષયના કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(33)

સાદરા ગામની આજુ બાજુ નાં ગામોમાં મોતીપુરા, પ્રાથવમક શાળા, કર્લયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર પ્રાથવમક
શાળા, માધિગિ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, સાદરા િાઈસ્કૂલ અને જ્ઞાનધારા વશક્ષણ તીથભમાં
ુ રી-ફેબ્રઆ
ુ રીમાં વિશેષ િગોનુ ં આયોજન કરિામાં આિી રહ્ું છે , જેમાં
ભણિામાં નબળા વિદ્યાથીઓ માટે જાન્દ્યઆ
વિશેષ જિાબદારી શ્રી રતનવસિંિ ડાભી વનભાિી રહ્યા છે .

(34)

મધુબન સેિા સંસ્થાના શ્રી કનુભાઈ ગોસ્િામીના સિયોગથી સાદરા ગામના વિદ્યાથીઓ માટે કમ્પ્ય ૂટરના વિશેષ
ુ રીથી ફેબ્રઆ
ુ રી માસ માટે શ્રી તથાગત વપ્રયદશી, પ્રેમ મુલચંદાની, ગૌરિ બાર્લયાન અને
િગોનુ ં આયોજન જાન્દ્યઆ
શ્રી પ્રતાપવસિંિ રાયશીખના નેત ૃત્િમાં કરિામાં આિી રહ્યો છે .

(35)

સાદરા ગામની આજુ બાજુ ન ં ગામોમાં મોતીપુરા, પ્રાથવમક શાળા, કર્લયાણપુરા પ્રાથવમક શાળા, રાજપુર પ્રાથવમક
શાળા, માધિગિ પ્રાથવમક શાળા, સાદરા પ્રાથવમક શાળા, સાદરા િાઈસ્કૂલ અને જ્ઞાનધારા વશક્ષણતીથભમાં
ુ રી સુધી ચલાિિામાં આિી રિી છે .
શાળાઓમાં યોગ અને રમતગમતની પ્રવ ૃવત્ઓ પણ જાન્દ્યુઆરીથી ફેબ્રઆ
જેમાં મુખ્ય જિાબદારી અનીલભાઈ કુ કહડયા, ગુરુતેજવસિંગ રાયશીખ, રતનવસિંિ ડાભી, હકશનવસિંિ ચૌિાણ, વિરમવસિંિ
ચૌિાણ, રાજેન્દ્િવસિંિ ગેલોત, વસદ્ધાથભવસિંિ ઝાલા, સુવમતવસિંિ ડાભી, નરે ન્દ્િવસિંિ ચાિડા, બોવનસ ચૌિાણ, હદલલપ
ડામોર, રવિ સોલંકી, કનક ઠાકોર, વપન્દ્ર્ુ ઠાકોર, પાથભ ચૌધરી, લંકેશ મકિાણા અને વિિેક ચૌધરી વનભાિી રહ્યા
છે .

(36)

તા. 10-2-2019થી શ્રી ગોવિન્દ્દભાઈ િાઘેલાના સિયોગથી બપોરે 2-30થી 3-30 સુધી સંગીત શીખિા માટે ના
િગોનુ ં આયોજન પણ શરૂ કરિામાં આવ્યુ ં છે .

(37)

ુ રી 2018ના રોજ માનનીય રાજ્યપાલશ્રી દ્વારા આયોત્જત રાજભિનમાં રટતદાન વશલબરમાં પણ 20
2 ફેબ્રઆ
સ્િયંસેિકો દ્વારા રટતદાન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

(38)

રાટટ્રીય સેિા યોજના એકમના બે વિદ્યાથીઓ શ્રી અનીલ કુ કહડયા અને શ્રી દે િાવશષ મોિંતી િેસ્ટ ઝોન કક્ષાના
વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પપ નાગપુરમાં પસંદ થયા િતા.

(39)

ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા આયોત્જત પ્રજાસત્ાક હદન વનવમત્ે પાલનપુરમાં થયેલ કાયભક્રમમાં શ્રી અનીલ કુ કહડયા અને
શ્રી દે િાવશષ મોિંતીએ પરે ડમાં રાટટ્રીય સેિા યોજના ર્ુકડીનુ ં પ્રવતવનવધત્િ કયુું િતુ.ં
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(40)

પ ૂજ્ય મિાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્દ્મ જયંતી વનવમતે, એન.એસ.એસ.ના ૫૦ િષભની ઉજિણી અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના ૧૦૦ િષભની ઉજિણીના ભાગરૂપે આયોત્જત ગાંધી જીિનશૈલી પદયાત્રામાં અમારા
ુ રીથી
એકમના 26 સ્િયંસેિકો તથા અધ્યાપક શ્રી રમેશભાઈ પટે લ અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામીએ તા. 30 જાન્દ્યઆ
ુ રી સુધી ભાગ લીધો િતો અને જેના ઉદઘાટન પ્રસંગે ધારાસભ્યશ્રી બાબુભાઈ બોલખરીયા, ત્જર્લલા
04 ફેબ્રઆ
કલેટટરશ્રી, ડૉ. કમલ કુ માર કર, ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી, શ્રી રમેશભાઈ પટે લ, શ્રી રમેશભાઈ શમાભ , શ્રી રમેશભાઈ
બારોટ, ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામી અને શ્રી ગણેશભાઈ રાયકા િાજર રહ્યા િતા.

(41)

ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ચાલતી એન.એસ.એસ.ની વિવિધ પ્રવ ૃવત્ઓનો એક અિેિાલ માનનીય કેન્દ્િીય યુિા કર્લયાણ
અને રમતગમત મંત્રીશ્રી રાજ્યિધભનવસિંિ રાઠોડને આ્યો િતો અને તેમને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ચાલતી એન.
એસ. એસ. ની વિવિધ પ્રવ ૃવત્ઓ વિશે માહિતી આપિામાં આિી િતી.

(42)

રાજ્ય કક્ષાની વપ્ર. આર. ડી. માટે ની વિદ્યાથીઓની પસંદગી કાયભક્રમનુ ં આયોજન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
ખાતે કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં તેમાં વનણાભ યકની ભ ૂવમકા પણ વનભાિી િતી.

(43)

આ િષે િન, પયાભ િરણ અને જળિાયુ પહરિતભન મંત્રાલય, ભારત સરકારની નોડલ એજન્દ્સી ગીર ફાઉન્દ્ડેશન,
ગુજરાત દ્વારા અમારા પહરસરને નેશનલ ગ્રીન કો્સભ (NGC) ઇકો ટલબ તરીકે ની માન્દ્યતા આપિામાં આિી છે
અને તે અંતગભત રૂ. ૫૦૦૦/-નુ ં ઇનામ આપિામાં આવ્યુ ં છે .

(44)

તા. 9 એવપ્રલ, 2018ના રોજ સંસ્થાના સત્રાંત હદિસે રાટટ્રીય સેિા યોજનાના વિદ્યાથીઓનો સન્દ્માન હદિસ પણ
યોજિામાં આવ્યો િતો અને તે હદિસ એન. એસ. એસના શ્રેટઠ સ્િયંસેિકોને સ્મ ૃવતલચહ્ન આપી તેમનુ ં સમ્પમાન
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૪.૬

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

1. પ ૂજ્ય બાપુ મિાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્દ્મ જયંતીને ધ્યાનમાં રાખી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ દ્વારા

આયોત્જત ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં સાદરા ગામની આજુબાજુના ૧૮ ગામોનાં અંદાત્જત ૧૩૦૦
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો, જેના પહરણામ સ્િરૂપે હિન્દ્દી અને ગાંધીવિચાર, અમદાિાદના
ડૉ. લક્ષ્મણભાઈ અિૈયાએ રાટટ્રીય સેિા યોજના ,એકમના શ્રી અજુ ભન રાયશીખને શ્રેટઠ કામગીરી બદલ
પ્રમાણપત્ર તરીકે સન્દ્માવનત કરિામાં આવ્યા િતા.
2. મતદાન જાગૃવત અલભયાન અન્દ્તગભત શ્રી દે િાવશષ મોિંતી સ્િયંસેિકને ગાંધીનગર ત્જર્લલાવધકારીશ્રી દ્વારા
કેમ્પપસ એમ્પબેસેડરની જિાબદારી આપિામાં આિી છે . તે અન્દ્તગભત શ્રી દે િાવશષ મોિંતીના નેત ૃત્િમાં
મતદાનના સંદભભમાં શાળાઓ અને ગામમાં શેરી નાટક અને ગામ સિેની કામગીરી કરિામાં આિી છે .

૧૪.૭

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

૧૪.૮

SET
01

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

અન્ય
-

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/
રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય
પ્રાદે વશક
ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ
૧
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
રાટટ્રીય
ત્રીજુ ં સ્થાન
ટાગેટબોલ ભાઈઓની ટીમ
૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
ટાગેટબોલ બિનોની ટીમ

રાટટ્રીય
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ત્રીજુ ં સ્થાન

૧૪.૯

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

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

કલ વિદ્યાર્થી
107
24
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
4,28,000
1,20,000
-

કલ વિદ્યાર્થી
54
14
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
8,85,600
2,29,600
-

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

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

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

૨.

વિભાગન ું નામ

:

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ
1

વિજ્ઞાન અને પ્રયોજીત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

બાયોગેસ સંશોધન કેન્દ્િ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
Theory and Practicals
M.Sc.-Microbiology
1. SEM-1 : MIC301 : Bioinstrumentation
2. SEM-2 : EC201 : Bioinformatics
3. SEM-3 : MIC302 : Environmental Biotechnology
4. SEM-4 : MIC-402 : Research Methodology & 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
Ph.D.: Research Methodology (Course Work)
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
5.
Theory and Practicals
M.Sc.-Microbiology
 SEM-1 : EC-101 : Immunology
 SEM-2 : MIC 203 rDNA Technology
 SEM-3 : MIC 301 Methanogenesis
SEM-4 : MIC-403: Dissertation
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
UDYOG ACTIVITY
(Health and Hygiene-Hb Analysis)
SEM-3 : COMPL : 302-Udyog-3
SEM-4 : COMPL : 401-Udyog-4
SEM-5 : COMPL : 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL : 201-Udyog-6

વનલખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ
પ્રાધ્યાપક, Ph.D.

(Biochemistry)

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી.
પ્રાધ્યાપક

Ph.D. (Microbiology)

3

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ
પ્રાધ્યાપક

Ph.D. (Microbiology)

1.
2.

3.

Theory and Practicals
B.Sc.- Microbiology
1. MIC : 501 : Molecular Genetics of Prokaryotes
2.MIC : 503 : Principles of Immunology
3.MIC : 603 : Medical Microbiology
4.MIC : 605 : Medical Microbiology
M.Sc.-Microbiology
1. SEM-2 : MIC-202 : Molecular Biology & Bacterial Genetics
(Half portion)
2. SEM-4 : MIC-403 : Dissertation
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ક્રમ
4

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ
પ્રાધ્યાપક

Ph.D. (Chemistry)

Theory and Practicals
B.Sc.
GE-202 : Biogas Technology (Theory)
CHEM-301 : Organic Chemistry
CHEM-302 : Analytical Chemistry
CHEM-401 : Organic Chemistry
CHEM-402 : Analytical Chemistry
EC-401 : Biogas Technology
(Environmental Sciences and Technology)
M.Sc.
EST-104 : Environmental Pollution
EST-202 :Industrial Pollution and Control Technology
EST-203 :Research Part-I(3 Students)
EC-201 : Seminar and Field Visit (3 Students)
EST-302 : Environmental Chemistry
EST-303 :Research Part-II (1 Student)
EC-301 : Seminar and Field Visit (1 Student)
EST-401 : Sustainable Development (25% portion of Syllabus)
EST-402 : Environmental Management
(50% portion of syllabus)
EST-403 :Research Part-III (1 Student)
EC-401 : Seminar and Field Visit (1 Student)
ઉદ્યોગ : પ્રયોગ/વશક્ષણ સામગ્રી વનમાભણ
SEM-5 : COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6

5

શ્રીમતી પ્રીવત કે .શુકલ
સિપ્રાધ્યાપક

M.Phil. (Microbiology)

Theory and Practicals
B. Sc.-Microbiology
SEM-2 - MIC 201 : Basic Bacteriology (Half)
1.
SEM- 3MIC 301 : Biochemistry
2.
SEM -3 MIC303 :Control Of Microorganisms
4. SEM -4 MIC 402 :Air and Water Microbiology (Half)
5. SEM -4 MIC 403 : Enzymes and Introduction to Metabolism
6. SEM -5 MIC 502 : Bacterial Metabolism
7. SEM -5 MIC 504 : Bioprocess technology
8. SEM -6 EC 601 : Geo microbiology
9. SEM -6 MIC 604 : Fermentation Technology
M.Sc.-Microbiology
10.SEM-3 MIC 301 Bioprocess Technology (half )
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
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ક્રમ
6

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. પ્રવતક જી. વશર્લપકાર
સિપ્રાધ્યાપક

Ph.D (Soil Science)

7

શ્રી અરવિિંદકુમાર બી.
ડુગ
ં રે ચીયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(માઇક્રોબાયોલોજી)

M.Sc Microbiology
(CSIR NET Qualified)

Theory and Practicals
M.Sc.-Microbiology
1.
SEM -1 MIC 101 : Microbial Diversity
2.
SEM -2 MIC 201 : Enzymology)
3.
SEM - 3 MIC303 : Microbial Technology
4.
SEM - 4 MIC 401 : Statestical Techniqes and computer
Application.
5. SEM- 4 : MIC-403 : Dissertation
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology
Sem-4, EST-401 “Sustainable Development” (2 Units)
Sem-4, EST-402 “Environmental Management” (1 Unit)
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
UDYOG ACTIVITY
Compost Preparation
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6

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

MIC-401 : Food and Dairy Microbiology
MIC-402 : Air and Water Microbiology (half)
MIC-505 : Environmental Microbiology
EC-501 : Microbiology Laboratory Hazards and
Precautions સૈદ્ધાંવતક

8.
9.
10.
11.
8

૪.

ડૉ. કૌવશક પટેલ

Theory and Practicals
MIC-201 : Basic Bacteriology (half)
.MIC-302 : Soil Microbiology
EC-301 : Diversity of Bacteria સૈદ્ધાંવતક

MIC-601 : Genetic Engineering and Biotechnology
.MIC-602 : Virology and Mycology
MIC-301 : Bioprocess Technology (half)
.MIC-403 : ડેઝટે શન

Theory and Practicals
PHY-01 : PHYSICS-I
PHY201 : PHYSICS-II
GE-102 : Alternative Energy (theory)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક : 57, અનુસ્નાતક : 45, અનુસ્નાતક : (Environmental Science) : 07
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 56
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

૧.
૨.

વિદ્યાથીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કુલ

સ્નાતક (સત્ર-૧)

22

35

09

૩.

અનુસ્નાતક (સત્ર૧)
અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)EST
એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૫.
૬.

૧.

શારીહરક
વિકલાંગ
0

કુલ

22

57

36

45

04

04

11

0

26

45

02

05

07

01

02

02

0

02

07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

-

-

માહિતી : -

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
1
2

ક્રમ

અન્દ્ય
પછાતિગભ
25

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની

ક્રમ

૭.

અનુસ ૂલચત
જનજાવત
08

સામાન્દ્ય

57

અનુસ ૂલચત
જાવત
02

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

Ashvin Patel
Talati Cum Mantri

Emergency Services108
Preparation for Competitive Examination

Feb. 2018
Jan. 2018

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મય ૂર શાિ

૨.

,,

૩.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
PTC કૉલેજ, સોમનાથ
આયોજક:
Regional Institute of Education
(NCERT),Bhopal
(ગુજરાતના પ્રાથવમક શાળાના
વિજ્ઞાનવશક્ષકો માટે યોજેલ
તાલીમમાં)

National Workshop on Foldscope-Twining Programme for
Outreach & Research Activity
Anandaram Dhekial Phookan
College, Nagaon, Assam
A One Day Workshop on “ Biotechnological Potential on
Usage of Foldscope”
Department of Botany,
kakching Khunou College,
Umathel, Manipur
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વિષય

* એવસડ,બેઇઝ અને ક્ષાર
* અલગીકરણ પ્રવિવધઓ
* રસપ્રદ વશક્ષણ
(રસાયણ વિજ્ઞાન)

તારીખ

13-02-2019

Science Extension
Activity through
Foldscope

25-02-2019

Scope of Foldscope

26-03-2019

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. વનલખલ સુ. ભટ્ટ

(૧) સ ૂચી દિે (૨) પાયલ અઘેરા (૩) પ ૂજા િીરપરા (૪)

૨.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી..

(૧) સ ૃક્ટટ પટેલ (૨) શ્રદ્ધા શમાભ (૩) ભગિતી ગૌની

૩.

ડૉ.નીરજ તુ. શેઠ

અક્ષય પટેલ

૪.

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ (સિ

(૧) અવમત શાિ (૨) કાવતિક અંધાહરયા

પ્રીવત માિલા (૫) વિપુલ પટેલ
(૪) આશ્રુવત પિાર

માગભદશભક)
૫.

ડૉ પ્રવતક વશર્લપકાર

(૧) શ્રીમતી પ્રીવતબિેન શુટલ (૨) શ્રી અવમત શાિ
(૩) શ્રી અવમત પ્રજાપવત(૪) શ્રી સુરેન્દ્િ ગોહિલ

(૫) શ્રી કાવતિક અંધાહરયા (૬) શ્રી બીજલ ચૌિાણ
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧.

ડૉ પ્રવતક વશર્લપકાર

(૧) હકશનકુમાર રમેશભાઈ મેલણયા (૨) ઉન્નવત

ભાિેશભાઈ યાલજ્ઞક (૩) ખુશ્બુબેન જીતેન્દ્િભાઈ િોલરીયા
(૪) જૈવમનકુમાર સતીષભાઈ મોદી (૫) હદવ્યાબેન

રમેશભાઈ પ્રજાપવત (૬) વનમેષ િરસુખભાઈ ગહિયા (૭)
વમલલન્દ્દ જન્દ્મેજય ગોહિલ (૮) મોક્ષાબિેન રમેશભાઈ
તારપરા

(૯) મોનાલીબેન રાજેન્દ્િવસિંિ સાંગડોત (૧૦) હરિંકલ
વિટણુભાઈ પટેલ (૧૧) િીણા ગોગન ડાંગર (૧૨)
સપનાબેન પુરુષોત્મભાઈ સરસાિા (૧૩)

ક્સ્મતકુમાર

િરે શભાઈ િાિેર
(૧૪)

હિતેશકુમાર પ્રેમાભાઈ માળી

૨.

ડૉ. મય ૂર શાિ

(૧) ધારા કેશિભાઈ મારકણા (૨) અંહકતકુમાર મિેશભાઈ

૩.

શ્રી અરવિિંદકુમાર ભીખાલાલ

(૧) કાજલ પટેલ (૨) શ્રુવત ગજેરા

પટેલ (૩) હડમ્પપલબેન મિેશભાઈ પટેલ

ડુગ
ં રે લચયા
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૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

રાષ્રીય
National Workshop on Foldscope- Anandaram Dhekial
Twining Programme for Outreach Phookan College,
Nagaon, Assam
& Research Activity

(Twining
Programme)
NationalWorkshopનો
તમામ ખચભ

-ગ ૂ.વિ (વિષય
તજજ્ઞતા)
ફોર્લડસ્કોપ પ્રોજેટટ અંતગભત
રાટટ્રીય કક્ષાના િકભ શોપનુ ં
આયોજન

૧૧.
૧૨.

1. Dr. Mousmi Saikia,
Anandaram Dhekial
Phookan
College,
Nagaon, Assam
2. Ms. Sundaridevi,
Kakching
Khunou
College, Manipur

એકેડવે મક

NIL

એવપ્રલ ૨૦૧૮થી માચભ ૨૦૧૯ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલા નિાં જોડાણ (Linkages) : --

એવપ્રલ ૨૦૧૮ થી માચભ ૨૦૧૯ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ સંશોધન (Research) માટે મેળિેલ રકમ
: 30,000,00.00 (પ્રેકહટકલ પ્રયોગશાળા ખચભ), 3,000,00.00 સાધન

25,000,00.00 િધારાની ગ્રાન્દ્ટ (ફેકર્લટી માટે)
૧૨.૧ મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં) : FOLD SCOPE LAB : 08.00 Lakhs
૧૨.૨ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ટનકલ/અન્દ્ય સેિાઓ

૧૨.૩

૧૩.



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)



ઑપન સોસભ સેિાઓ

--

:

--

સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનટણાત,
ટેક્ટનકલ સિાય) :



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) : --



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

--

એવપ્રલ-૨૦૧૮થી માચભ ૨૦૧૯ દરમ્પયાન પ્રા્ત કરે લ બૌદ્ધદ્ધક સંપદા અવધકાર (Patents (IPR)etc.) :- -

-

૧૪.

:

વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ :
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૧૪.૧
ટકડી
નુંબર

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
20

1

ડૉ. વનલખલ સુ. ભટ્ટ

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ ડી. મ ૂવતિ

3

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ

20

4

શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુટલ

20

5

ડૉ. પ્રવતક જી. વશર્લપકાર

19

6

શ્રી અરવિિંદકુમાર બી.
ડુગ
ં રે લચયા
ડૉ. કૌવશક પટેલ

૧૯

7

20

20

ગામનાું નામ
સિેલા, મિાદે િપુરા, તાલોદ, નાગાના મઠ
ુ ા,ગુલાબપુર
જત્રાલ,
ં
ડાભા, ફતેપર
અમરગિ, બીબીની િાિ, રમાસ અને અલાણ
જીતપુર, જોધપુર, લાલપુર, રૂગ્નાથપ ૂર
(તા.બાયડ દિેગામ, બાયડ રોડ)
તેનપુર, જૂના ઉંટરડા, લીંબ, માથાસુહરયા,
તાલુકો : બાયડ, ત્જર્લલો- અરિર્લલી
િાસણી, ચાંદરે જ, િજેપુરા કંપા, િજેપુરા ગાંિ
િાંટા, છાપરીયા, નારમીયાની મુિાડી,
ચોઈલા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
વિજ્ઞાન અને પ્રયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા અંતગભત તા. 05-07-2018 થી તા. 07-07-2018 સુધી
અલભમુખતા વશલબર યોજાઈ િતી આ અલભમુખતા વશલબરમાં નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓને જુદા જુદા
વિષય મુદ્દા જેિા કે છાત્રાલય, સમ ૂિજીિન અને ખાદી, ગાંધીવિચાર અને યુિા (છાત્રાલયના સંદભભમાં),
મ ૂર્લયવશક્ષણ, યુિા અને સમાજકાયભ, પરીક્ષા પદ્ધવત પરીક્ષા અંગેના વનયમો, સ્િચ્છતા વ્યક્ટતગત અને બાહ્ય
સ્િચ્છતા અને ટેિ સંદભે અલભમુખ કરિામાં આવ્યા.
૧૪.૩ ઉદ્યોગ :
ટકડી
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
વિદ્યાર્થીઓની
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
ર્ુંખ્યા
1
િેર્લથ ઍન્દ્ડ િાઇજીન
08
ડૉ. વનલખલ સુ ભટ્ટ
2
કમ્પપોસ્ટ ખાતર માટે કર્લચર વનમાભણ,
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી.
16
જિારા ઉત્પાદન
3
કમ્પપોસ્ટ ખાતર માટે કર્લચર વનમાભણ,
ડૉ. નીરજ શેઠ
16
જિારા ઉત્પાદન
4
21
પ્રયોગ/ વશક્ષણ સામગ્રી વનમાભણ
ડૉ. મય ૂર સી. શાિ
િસ્તટલા(લબનઉપયોગી કાગળમાંથી સ્ટેજ
શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુટલ
19
સુશોભન સામગ્રી વનમાભણ )
5
કમ્પપોસ્ટ ખાતર બનાિવુ ં
18
ડૉ. પ્રવતક જી. વશર્લપકાર
6
વિદ્યાથી ગ્રાિક ભંડાર
15
શ્રી અરિીંદકુમાર બી. ડુગ
ં રે લચયા
7
એલઈડી બર્લબ
ડૉ. કૌવશક પટેલ
11
8
િોમમેડ પ્રોડટટસ
ડૉ. હદપેન શાિ
10
9
િેસ્ટમાંથી બેસ્ટ
શ્રી કંચનબેન ચૌિાણ
09
૧૪.૨

10
11

અંબર

127
13

ફેશપેક
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શ્રી ત્જજ્ઞેશભાઈ પટેલ
શ્રી બેલાબેન પટેલ

૧૪.૪
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : ---૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પુરસ્કાર : --

૧૪.૭

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

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

--

--

--

--

--

--

--

--
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અન્દ્ય
--

૧૪.૮

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

૧૪.૯

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

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

44

152636-00

૨.

અનુસ્નાતક

35

166000-00

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

6

66000-00

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

83

વશટયવ ૃવત્ની રકમ વિદ્યાથીના બેંક ખાતામાં સીધી જમા

૨.

અનુસ્નાતક

37

થતી િોઈ તેની માહિતી વિભાગ પાસે ઉપલબ્ધ નથી.

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

૧૫.

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

--

--

--

--

--

--

--

--

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણઃ ---૧૫.૨ પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું વિિરણ

૧.

શ્રી નીરિ ગોસાઈ

ઇન્દ્ટાસ ફામાભ કંપની, ચાંગોદર ટિોલલયી હડપાટભ મેન્દ્ટ

૨.

શ્રી અંહકત પટેલ

ઇન્દ્ટાસ ફામાભ કંપની, ચાંગોદર ટિોલલયી હડપાટભ મેન્દ્ટ

૩.

શ્રી સાિેબખાન પઠાણ

ઇન્દ્ટાસ ફામાભ કંપની, ચાંગોદર ટિોલલયી હડપાટભ મેન્દ્ટ

૪.

શ્રી સુરેશ સોસા

ઇન્દ્ટાસ ફામાભ કંપની, ચાંગોદર ટિોલલયી હડપાટભ મેન્દ્ટ

૫.

શ્રી જયદીપ કાપહડયા

ઇન્દ્ટાસ ફામાભ કંપની, ચાંગોદર ટિોલલયી હડપાટભ મેન્દ્ટ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

૨.

વિભાગન ું નામ

:

૩.

વિજ્ઞાન અને પ્રાયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ગૃિવિજ્ઞાન

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

શ્રી ઉષાબિેન પટેલ, એસોવસયેટ
પ્રોફેસર,
એમ.એ., િૉમસાયન્દ્સ

૨.

ડૉ. જયશ્રીબિેન મિેતા, એસોવસયેટ
પ્રોફેસર, િૉમસાયન્દ્સ

૩.

શ્રી પારુલબિેન સાધુ, આવસસ્ટન્દ્ટ
પ્રોફેસર, િૉમસાયન્દ્સ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
(FPT)
Sem-1-102-Basic Principal of Food Preservation
(Theory)
G.
E.-102 Human Nutrition
Sem – 2 G.E.-201-Food and Nutrition
Sem – 3 - 302- Bakery and Confectionery.
Sem - 305 Internship
Sem - 4 E.C.-402 Public Nutrition
Sem - 4 - 405 - Internship
(FDASc.)
Sem - 1 - 103 Basic Sewing Techniques
(FTAD)
Sem-3-301-Pattern Development and Advance
Draping
Sem - 3 -305 - Internship
Sem -4 - 404 - Design and Development
Sem -4 - E.C - 402 Textile Testing
Sem -4 - 405 - Internship
Sem -1 /3/4 - (FPT) Udhyog (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 - 3 -305 - Internship
Sem - 4 -401 - Fat and Oil Processing.
Sem - 4 -403 - Organic Food.(Theory)
Sem - 4 -405 - Internship
(FDASc.)
Sem - 1- 101 -Basic Elements of Design.
(FTAD)
Sem - 3 - 303 Coputer Aided Designing(CAD)
Sem-4-401 -Design Development and Merchandising
Sem - 4 -402 -Pattern CAD.
Sem -3/4 - (FPT) Udhyog Sem -1 /4 - Udhog
(FPT/FDASc,/B.Sc.)
G.E. - 102 - Clothing choice of personality
G.T. -101 - Gandhian Thoughts
(FDASc.)
Sem -1- Serface Ornamentation Techniques.
((FPT/B.Sc.)
Sem - 2 -G.E.- 201 - Dyeing and Printing
Sem - 2 -Env. - 201 Environmental Education.
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ક્રમ

૪.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

ડૉ. વપનલબિેન દિે,આવસસ્ટન્દ્ટ
પ્રોફેસર, િૉમસાયન્દ્સ (વનયત િેતન)

૪.
(અ)

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
(FPT)
Sem - 2- 202 Food Additives (Theory)
(FTAD)
Sem - 3 - 302 - Fabric Techniques and Prototype
development
Sem - 3 - 304 - Effective Dressing Skill.
Sem - 3 -305 Internship
Sem - 4 -403 Apparel Construction Advance
Techniques.
Sem - 4 -405 -Internship.
Sem -1(FPT)/4(B.Sc.)-Udhyog (Embroidery 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 - 2 - 203 - Food Microbiology
Sem - 3 - 303 - Food Adultration Testing
Sem - 3 - 305 - Internship
Sem - 4 - 402 - Creals and Pules Technology
Sem - 4 -403 - Organic Food.(Pra.)
Sem - 4 - 404 - Dairy Technology
Sem - 4 - 405 -Internship.
Sem - 1 /4 - Udhyog (Food Processesing)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 27

િષભ

૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

24

(બ)
ક્રમ

૧.

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

સ્નાતક (સત્ર-૧) B.Voc.
(F.P.T.)/
F.T.A.Sc.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

13

14

--

1

કલ

અનસ ૂચચત

અનસ ૂચચત

અન્ય

શારીહરક

ર્ામાન્ય

કલ

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

27

03

01

15

--

8

27

1

--

--

--

--

1

1=28

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૩.

એમ.હફલ.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૪.

પીએચ.ડી.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૫.

અન્દ્ય

--

--

--

--

--

--

--

--

--

162

૫. વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિષય
તારીખ
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
1. ડૉ. કેશિભાઈ કામલલયા
બેકરની અને કન્દ્ફેટશનરી
23-10-2018
2. ડૉ. િવષિતભાઈ ભાિસાર
ફૂડ એન્સન્દ્જનીયહરિંગ
18-03-2019
૬.

ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7

૭.
ક્રમ
1.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.

તજ્જ્ઞન ું નામ
મોનાબિેન દે સાઈ
લબિંદુબિેન ઝાલા
તેજસભાઈ ઠાકર
િીનાબેન જોશી
કવિતા શમાભ (યુવનસેફ)
વિનય ગોર
પ્રભાતવસિંિ જાદિ

વિષય
વિશ્વ મહિલાહદન
,,
,,

તારીખ
7 માચભ, 2019
,,
,,

આરોગ્યના પ્રશ્રોની ચોપાલ
પૌક્ટટક ખોરાક
સજીિ ખેતી
પશુપાલન

5 એવપ્રલ, 2019
,,
9-04-2019

,,

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વર્િાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિષય
તારીખ
શ્રી ઉષાબિેન પટેલ

2.

,,

3.

ડૉ. જયશ્રીબિેન મિેતા

4.

,,

5.

,,

પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા

આિાર અને પોષણ

04-03-2019

પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્િ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, સાદરા
િાંકનેરડા, દિેગામ

પ ૂિભ પ્રાથવમક વશક્ષણ

18-03-2019

આિાર અને પોષણ

04-03-2019

પ ૂિભ પ્રાથવમક વશક્ષણ

18-03-2019

મહિલાસશટતીકરણ

13-03-2019

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન : ---

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

રાષ્રીય
Gujarat Vidyapith,
Sadra, Ghandhinagar.
(Home Science B.Voc.)

MOU

Consumer Education
Research Center,
Ahmedabad

--

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : ---

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ:
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ




અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) :
ઑપન સોસભ સેિાઓ
:

-

-
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૧૨.૩

૧૩.

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : --૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર
11

19
19

ડૉ.જયશ્રીબિેન મિેતા

13
14

૧૪.૩

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા

શ્રી ઉષાબિેન પટેલ

1

૧૪.૨

અધ્યાપકન ું નામ

19
20

શ્રી પારુલબિેન સાધુ
ડૉ. વપનલબિેન દિે

ગામનાું નામ
બોરલ, દે સાઈપુરા, ફાંટાધીરપુરા, લાંક
ભુડાસન, ગણેશપુરા, ડેહરયા, િાંકાનેરડા
મોતીપુરા, બોરડી, ઈન્દ્િણ, પટેલના મુિાડા
અમીન્દ્િા, દે રોલી, મનુજીના મુિાડા,
ઝાંખહરયા.

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. 05-07-2018થી તા. 07-07-2018 દરમ્પયાન આયોત્જત અલભમુખતા કાયભક્રમમાં
ડૉ. જયશ્રીબિેન મિેતા અને શ્રી પારૂલબિેન સાધુ વ્યાખ્યાન, બૌન્સધ્ધક રમતો, શ્રમ-સફાઈ,
સાંસ્કૃવતક જેિા કાયભક્રમોમાં જોડાયા તથા માગભદશભન આ્યુ.ં
ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર
1
2
3
4

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
ફૂડ પ્રોસેવસિંગ
હકચન ગાડભ ન

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
વિસ્તરણ કાયસક્રમ
કર્લયાણપુરા,
ઝાખોરા,
માધિગિ,
મોતીપુરા,રાજપુરા
કર્લયાણપુરા
ગામમાં આંબેડકર
જયંતી વનવમત્ે
કાયભક્રમ
આયોડીન હદન
વનવમત્ે

પ્રાદે વશક

09-02-2019
થી
16-02-2019

પ્રાદે વશક

સફાઈ અલભયાન
મફત આરોગ્ય કૅમ્પપ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
11
11
11
11

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી

ઉષાબિેન પટેલ
જયશ્રીબિેન મિેતા
વપનલબિેન દિે.
પારુલબિેન સાધુ

આયોજક
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગિૃ વિજ્ઞાન વિભાગ

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
58

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગિૃ વિજ્ઞાનવિભાગ
8-04-2019
8-04-2019
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,,

58
58

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
સમ ૂિજીિન, શ્રમકાયભ, બૌદ્ધદ્ધક, રમતગમત તથા સાંસ્કૃવતક કાયભક્રમોમાં સહક્રય ભાગીદારી.

૧૪.૬

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

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાર્ 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 વર્દ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ
1
કાવતિકેય લબ્રસ્ટ
પ્રાદે વશક
રમતગમત (બેડવમન્દ્ટન)
,,
2
જીગર પારે ખ
રમતગમત (િોલીબોલ)
,,
,,
3
વનિાર પટેલ
,,
,,
4
કેિલ પટેલ
,,
5
રાહુલ ધરજીયા
,,
કબડ્ડી
૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા)
1.
સ્નાતક
2.
અનુસ્નાતક
3.
એમ.હફલ.
4.
પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
09
----

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
33367
----

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ
સ્તર (કક્ષા) કલ વિદ્યાર્થી
પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
1.
20
સ્નાતક
સરકાર દ્વારા સીધી વિદ્યાથીના બેંક ખાતામાં જમા
થતી િોિાથી સંસ્થામાં માહિતી પ્રા્ય નથી.
2.
--અનુસ્નાતક
3.
--એમ.હફલ.
4.
--પીએચ.ડી.
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

૧.

સ્તર (કક્ષા)
સ્નાતક

કલ વિદ્યાર્થી
(S.
T.) 4
(S.C.) - 1

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
સરકાર દ્વારા સીધી વિદ્યાથીના બેંક ખાતામાં જમા
થતી િોિાથી સંસ્થામાં માહિતી પ્રા્ય નથી.

૨.
૩.
૪.

અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

-

-
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વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ (Off Campus Placement)
ર્ુંપકસ ર્ુંસ્ર્થાઓની ર્ુંખ્યા
(No. of. Organization
Visited)

Sem - 3 (F.T.A.D.) Shivkari
Bqutic-Ahmedabad(Date10/12/2018 to24/12/2018)
Sem - 4 (F.T.A.D.)(Date9/5/2019 to 23/5/2019
Vihar Art - Ahmedabad
Sem - 3 (F.P.T.) -(Date10/12/2018 to24/12/2018)
(1) Junagadh Uni.
(1)
Accurate
(Ahmedabad)
(2)
Navjoyti
(Ahmedabad)
(3)
Analytical Lab.
(Vadodara)
(4)
Gujarat
Lab.(Ahmedabad)
(5)
Accurate Lab.
(Rajkote)
(6)
Rasayan
Lab.(Anand)
(7)
Detox Lab.(Surat)
Sem - 4 (F.P.T.)(Date9/5/2019 to 23/5/2019
(1) Parle-G Unit (Kutch)
(2) Oil Processing
(Siddhpur)
(3) SH.Raj Cotten Indus.
(Himmatnagar)
(4) Satvam Spices
(Himmatnagar)
(5) Amul Dariy(Anand)

૧૫.૨

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

ર્ુંખ્યા

ર્ુંખ્યા

(No. of Students Participated)
1

(No. of. Student Placement)
1

1

1

2

2

4

4

8

8

3

3

5

5

5

5

4

4

2
8

2
8

5

5

7

7

3

3

1

1

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્દ્ટ અને ટેટનોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

: ગ્રામ વ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, રાંધેજા
(Department of Rural Management)
:

ક્રમ
૧.
૨.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

(ર્ત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામીણ વિકાસ
વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો
માનિ સંસાધન વિકાસ, ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિસ્થાપન,
બજાર વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો,
સ્િૈવચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના દરખાસ્ત
મોડ્ુલ, વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો
વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો, સંચાલકીય અથભશાસ્ત્ર, ગ્રામ
વિકાસનાં ક્ષેત્રો, માનિ સંસાધન વિકાસ, ઉત્પાદન
વ્યિસ્થાપન
કમ્પ્ય ૂટર એન્સ્લકેશન, માહિતી વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત,
આઇસીટી વિકાસ અને વ્યિસ્થાપન, માહિતી સંચાર
ટેટનોલોજી, સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટર મોડયુલ
સંચાલકો માટેની હિસાબી પદ્ધવત, સંશોધન પદ્ધવત અને
આંકડાશાસ્ત્ર,
નાણાકીય
વ્યિસ્થાપન,
પહરયોજના
વ્યિસ્થાપન,
કમ્પ્ય ૂટરાઇઝ્ડ
એકાઉક્ન્દ્ટગ
િં
વસસ્ટમ,
હિસાબનો પહરચય (UG)

ડૉ. રાજીિ પટેલ (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક
ડૉ. મયુરી ફામભર (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
સ્નાતક : ૫૫; અનુસ્નાતક : ૨૪
િષભ-૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
સ્નાતક : ૫૦; અનુસ્નાતક : ૧૯

(બ)
ક્રમ
૧.

અભ્યાર્ક્રમન ું
નામ
સ્નાતક
(સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત
જાવત

અનસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

૪૨

૧૩

૫૫

૦૪

૧૫

૨૯

---

૦૭

૫૫

૨૦

૦૪

૨૪

૦૪

૧૧

૦૬

---

૦૩

૨૪

૩.

એમ.હફલ.

૦૧

૦૪

૦૫

૦૧

---

---

---

૦૧

૦૫

૪.

પીએચ.ડી.

૧૪

૦૧

૧૫

૦૨

૦૧

૦૬

---

૦૬

૧૫

૫.

અન્દ્ય

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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૫.

વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

શ્રી જતીનભાઈ લગરીશભાઈ કાપહડયા

૨.

લક્ષવતબેન ભટ્ટ

Communication Skills

અઠિાહડયામાં બે વ્યાખ્યાન

સંગીત

અઠિાહડયામાં એક િગભ

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
૧.

ડૉ. િેમાલી શાિ

સંશોધનમાં

૨૧-૦૯-૨૦૧૮થી

આંકડાશાસ્ત્રીય

૨૨-૦૯-૨૦૧૮

પ્રયુક્ટતઓનો ઉપયોગ
૬.વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

શ્રી રજનીભાઈ ભટ્ટ

યુિાનો અને સ્િામી વિિેકાનંદ

૧૧-૦૧-૨૦૧૯

૨.

શ્રી દે િચંદભાઈ િિાનીયા

સ્પધાભત્મક પરીક્ષા અંગે વિદ્યાથીઓને માગભદશભન

૧૩-૦૧-૨૦૧૯

૩.

શ્રી કૈ લાસ ઉપાધ્યાય

નાણાકીય સ્િતંત્રતા (Financial Freedom –

૧૯-૦૧-૨૦૧૯

Programme by IIFL, Ahmedabad)
૪.

ડૉ. આનંદીબેન પટેલ

સિવશક્ષણની સાચી સમજ

૦૬-૦૨-૨૦૧૯

૫.

ડૉ. ગુલાબવસિંિ આઝાદ

કો-ઓપરે હટિ મેનેજમેન્દ્ટ

૦૭-૦૩-૨૦૧૯

૬.

ડૉ. ધમેન્દ્િભાઈ કહડયા

Student Startup and Innovation Policy

૧૩-૦૩-૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

લોકભારતી, સણોસરા

વિષય
ગ્રામવિકાસમાં સંશોધનનુ ં

તારીખ
૦૩-૦૨-૨૦૧૯

મિત્િ
૨.

ડૉ. સતીષ પટેલ

બી.આર. એસ. કૉલેજ,

કારહકદી માગભદશભન

૩૦-૦૩-૨૦૧૯

નારદીપુર
૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ :

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/
પ્રાદે વશક કક્ષાએ
મેળિેલ વર્દ્ધિ

૧

ડૉ. સતીષ પટેલ

રાટટ્રીય

Membership in Research Advisory Committee,
Department or Rural Study, South Gujarat
University
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૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન પામેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

પીએચ. ડી. કક્ષાએ
ભરત રાયજાદા, જલદીપ ઠાકર, મિેશ પટેલ, અવનલ રાઠોડ

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર

વમનલ મિેતા, વિક્રમવસિંિ સોલંકી, સુરેશ ચાિડા, વિજય રોજાસરા, મિેશ
જાંબહુ કયા

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

સોિા માનવસિંિ, વિજય પ્રજાપવત, મહિપતવસિંિ ડોહડયા, લબ્રજેશ નાગપરા,
વિનોદકુમાર બારોટ, રાજેશકુમાર ચાિડા

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

વનલેશ વપ્રયદશી, તુષાર બોરાડ, દક્ષા િસાિા, વિજય ડાભી

૧.

ડૉ. મયુરી ફામભર

એમ.હફલ. કક્ષાએ
જુલી અબ્રાિમ, રુલચતા ગોસ્િામી

૨.

ડૉ. લોકેશ જૈન

વનટમા મકિાણા, દીન્સ્ત યાદિ

૩.

ડૉ. સતીષ પટેલ

રવિ જાડાિાલા

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

અનસ્નાતક કક્ષાએ
િરહકત ભોઈ, હિરલ ડાકે, િાહદિ ક િસાિા, સેન્સર્લિન િસાિા

૨.

ડૉ. મયુરી ફામભર

હરિંકલ આહિર, િાસુ દે ત્રોજા, વિશાલભાઈ વપઠીયા, શૈલેશ િસાિા

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

ભાવિકા પટેલ, મવનષ બાઘેલ, રણત્જત સોિા પરમાર, રાહલ
ુ રજિાડી

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

હદવ્યા રાજ્યગુરુ, નયન ડોહડયા, નરે ન્દ્િ ઝાલા, નરે ન્દ્િ રાઠોડ, પ ૂજા નાગર

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

રાષ્રીય
Multidisciplinary National
Conference on ‘Role of
Co-operatives for
Sustainable Rural
Development’

National Co-operative
Union of India (NCUI),
New Delhi

National Conference

1,50,000/-

પ્રધાન મંત્રી કૌશર્લય વિકાસ

All India Council for
Technical Education
(AICTE)

અભ્યાસક્રમ
Domestic Data Entry
Operator

3,67,500/-

National Co-operative
Union of India, New
Delhi

Diploma Course

Sponsored by
NCUI, Delhi

Training Workshop

---

યોજના
(PMKVY-TI)
Diploma in Co-operative
Management

અન્ય
Water Resource
Management

Arid Communities and
Technologies, Bhuj
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૧૧.



એવપ્રલ ૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
ICICI Foundation, Spandana Microfinance (In Pipeline)

૧૨. એવપ્રલ-૨૦૧૮ ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

PMKVY-

Rs. 3,67,500

Unnat Bharat Abhiyan - Rs. 50,000
૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ :



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં) : Rs. 6 Lacs (CCTV System, Internet Link, Internet
Portal)


૧૨.૩

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



૧૩.

ઑપન સોસભ સેિાઓ : Redesigning the Website of the Department

આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂર્લયાંકન (અંદાત્જત આંક) :

ઑપન સોસભ સેિાઓ : સ્િચ્છતા ઇન્દ્ટનભવશપ, ઉન્નત ભારત અલભયાન

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માચસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : ----વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

૧૪.

૧૪.૧
ટકડી નું.

પદયાત્રા

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

ગામનાું નામ (ર્ાબરકાુંઠા જજલ્લાનો ખેડબ્રહ્મા તાલકો)

ની ર્ુંખ્યા
૧.

ડૉ. મયુરી ફામભર

૧૧ ભાઈઓ

દે રોલ, દે રોલ કંપા, ધોળી િાિ, જાડી સેંબલ, િાંકળી િાિ

૨.

ડૉ. સતીષ પટેલ

૧૦ ભાઈઓ

રોધરા, રોધરા પેટાછાપરા, પરોયા, નિાનાના, નિાઘરો

૩.

ડૉ. લોકેશ જૈન

૧૧ ભાઈઓ

ખૈરગિ, ખેરીિાિ, િાઘેશ્વરી, દીધીયા કંપા, જગન્નાથપુરા

૪.

ડૉ. અમીષા શાિ

૧૩ બિેનો

શીશિર્લલા,

ટેકરીફળી દીધીયા,

િાલરણ,

ચોટીયાફળી

િાલરણ

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :

તા. ૫ થી ૭ જુલાઈ, ૨૦૧૮ દરવમયાન અલભમુખતા કાયભક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં વિવિધ
વિષયો પરનાં વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત જૂથપ્રવ ૃવત્ઓ, બૌદ્ધદ્ધક 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.
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી
નુંબર
૧

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા

બાગ-બગીચા, કંપોસ્ટ, કેમ્પપસ
ડેિલપમેન્દ્ટ િગેરે
કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર, નેટિકભ તથા
આઈ કાડભ ડેિલ૫મેન્દ્ટ

૦૮

૩

હકચન ગાડભ ન

૧૨

૫

િેન્દ્ડીક્રાફ્્સ અને સ ૂતરની આંટીનુ ં
કામ

૪૫

૨

૦૬

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
ડૉ.

રાજીિ પટેલ
મનિર મકિાણા
સતીષ પટેલ
ભાવિન પટેલ
આવશષ િમાભ
લોકેશ જૈન
મયુરી ફામભર
જનક પટેલ
અમીષા શાિ

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું સ્તર
કાયસક્રમન ું નામ
તારીખ
આયોજક
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
સિકાહરતા વ્યિસ્થાપન
રાટટ્રીય
NCCE, NCUI, New Delhi
૪-૩-૧૯ થી
૫-૩-૧૯
Adventure Programme
National
12-9-19 to
Government of Himachal
21-9-19
Pradesh, ABVI
Mountaineering Institute,
Narkanda.
ગ્રામવિકાસની
પ્રાદે વશક
રાજ્ય
ગ્રામ
વિકાસ સંસ્થા,
૭-૨-૧૯
યોજનાઓ
અમદાિાદ.
િન સંસ્કરણ તાલીમ

૧૪.૫

પ્રાદે વશક

૨૫-૯-૧૮ થી
૨૬-૯-૧૮

િન વિભાગ, ગાંધીનગર

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૭
૦૧

૧૭
૪૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

 જળસંરક્ષણ માટે રાંધજા
ે ગામમાં સઘન લોકજાગૃવત અલભયાન
 ગ્રીટમકાલીન વશલબરમાં 20 વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી

 સ્િયંસેિકો દ્વારા ગામની શાળાસફાઈ તેમજ પાણીની ટાંકી જેિાં જાિેર સ્થળોની સફાઈ
 વિશ્વ િસ્તી હદિસ વનવમત્ે રે લી અને ગામની શાળાઓમાં નાટકોનુ ં આયોજન
 હિન્દ્દી હદિસની ઉજિણી વનવમત્ે વનબંધ સ્પધાભ અને વિદ્યાથીઓ દ્વારા હિન્દ્દી કાવ્યપઠનનો કાયભક્રમ
 ગ્રામ સ્િચ્છતા જાગૃવત કાયભક્રમ

:

o (અ) રાંધજા
ે ગામમાં રૈ લીનુ ં આયોજન

o (બ) સ્િચ્છતાના સંદેશિાળી િૉલ પેક્ન્દ્ટિંગ

o (ક) કેમ્પપસના વિભાગો અને છાત્રાલયમાં ‘પાણી બચાિો’ અને ‘િીજળી બચાિો’નાં સ ૂત્રો
લગાિી જાગૃવતનો પ્રયાસ
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 િન્દ્ય સ ૃક્ટટ વિશે સંિદ
ે ના વિકાસ કાયભક્રમ (બે હદિસીય)માં વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી

 15.8.2018ના રોજ ગાંધી 150 િષભ વનવમત્ે ગુજરાત રાજ્યના જુદાં જુદાં સ્થળો, શાળાઓ જેમ કે કચ્છ,
સોનીપુર, રાંધજા
ે ની િલસાડમાં 10 શાળાઓમાં િંલચત વ્યક્ટતના િસ્તે ધ્િજારોિણ અને ગાંધીજીના વિચારો
તથા પ્રવતજ્ઞાનુ ં િાંચન

 ગાંધીવિચાર મીમાંસાની પરીક્ષામાં 20 વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી

 18.09.2018ના રોજ ઇંહડયન રે નલ ફાઉન્દ્ડેશન, અમદાિાદ દ્વારા રાટટ્રીય સેિા યોજનાના સ્િયંસેિકો માટે
હકડની જાગૃવત કાયભક્રમ

 26.1.2019ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ ખાતે આયોત્જત રમતોત્સિમાં ભાગીદારી
 સ્ટેમ્પબર, 2018માં 13 ભાઈબિેનો દ્વારા રાજભિન, ગાંધીનગરમાં આયોત્જત રટતદાન

ુ રી, 2019માં રાજભિન, ગાંધીનગરમાં આયોત્જત રટતદાન વશલબરમાં 8 ભાઇઓ દ્વારા રટતદાન
 ફેબ્રઆ

 આ વસિાય વનયવમત પ્રવ ૃવત્ઓ જેમ કે સમ ૂિસફાઈ, પહરસર સફાઈ, વ ૃક્ષારોપણ અને સંરક્ષણની કામગીરી
સ્િયંસેિકો દ્વારા કરિામાં આિે છે .

૧૪.૬

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

 યુિા મતદાર મિોત્સિની પ્રવ ૃવત્માં ત્રણ સ્િયંસેિકો- ભાવિકા પટેલ, દયા સાિલલયા અને હકસ્મત
ચૌિાણની પોસ્ટર સ્પધાભમાં પહરસર સ્તરે પસંદગી

 અલખલ ભારતીય વનબંધ સ્પધાભમાં 16 વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી અને મનીષ બઘેલ, ભાવિકા પટેલ તથા
દયા સાિલલયાએ મેહરટમાં સ્થાન મેળવ્યુ.ં
૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાર્ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPS, etc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :

NET

SET
૧૪.૮

ક્રમ

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

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

અન્ય

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ :

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/ર્ાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે મેળિેલ વર્દ્ધિ

પ્રાદે વશક
૧.

મવનષ બઘેલ

રાટટ્રીય

શ્રી રામચંિ વમશન દ્વારા આયોત્જત વનબંધ સ્પધાભ
(All India Essay Writing Event)માં મેહરટ
સહટિફીકેટ

૨.

ભાવિકા પટેલ

રાટટ્રીય

,,

૩.

દયા સાિલલયા

રાટટ્રીય

,,
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વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

૧૪.૯

૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

૦૫

૨૦,૦૦૦

૨.

અનુસ્નાતક

૦૧

૫,૦૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

---

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

---

---

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૪૪

૨,૩૧,૦૦૦/-

૨.

અનુસ્નાતક

૧૬

૧,૦૧,૨૦૦/-

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

---

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

---

---

---

---

---

---

---

---

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ

૧૫.

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

---

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
ર્ુંપકસ ર્ુંસ્ર્થાઓની ર્ુંખ્યા
(No. of Organization

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા
(No. of Students Participated)

Visited)
૦૯
૧૫.૨

S.No.

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
(No. of Student Placement)

૨૫

૨૦

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

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ ર્ાર્થેન ું
વિિરણ

૧

હદવ્યા રાજ્યગુરુ

સ્પંદના માઇક્રો ફાઇનાન્દ્સ

૨

રાહલ
ુ રજિાડી

સ્પંદના માઇક્રો ફાઇનાન્દ્સ

૩

નરે ન્દ્િ ઝાલા

સ્પંદના માઇક્રો ફાઇનાન્દ્સ

૪

હકસ્મત ચૌિાણ

સ્િતંત્ર માઇક્રો ફાઇનાન્દ્સ

૫

હરિંકલ આહિર

સ્િતંત્ર માઇક્રો ફાઇનાન્દ્સ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

મેનેજમેન્ટ & ટેક્નૉલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

:

કમ્પ્ય ૂટર વિજ્ઞાન વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

1

અજયભાઈ પરીખ
પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

2

ધીરે નભાઈ પટેલ
પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

PGDCA-104 સંક્રમાદે શનો પહરચય (Theory)
PGDCA-201 િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ (1 Unit) (Theory, practical)
PGDCA-204 – ઓપન સોસભ િેમિકભ (Case Study)
PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ
MCA-103 Elementary Mathematics
MCA-105 Computer Based Statistical Methods (Tutorial)
MCA-201 – િસ્તુલક્ષી ટે ટનોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ
(Java Unit I ) (Theory, practical)
MCA-404 મોડેલલિંગ વિથ યુએમએલ & ડીઝાઇન પેટનભ GOF
(Theory, practical)
MCA-501 મશીન લવનિંગ (Theory ,practical)
MCA- 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA- 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
PGDCA – 203 Introduction to GIS Operations (Theory,
practical)
PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ
MCA
202 – DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
302 Mobile Computing (Android Programming)
(Theory, practical)
MCA - 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA - 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

3

વનપાબિેન શાિ
સિપ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.)

PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ

MCA-101 Introduction to Programming
Language (“C”) સંક્રમાદે શનો પહરચય (સી ભાષા) (Theory
and Practical)
MCA-303 CSA (કૉમ્પ્ય ૂટરની તુંત્રરચના) (Theory)
MCA - 403 Operating System (ચાલક પિવતની
તુંત્રરચના) (Theory + Practical)
MCA - 503 DBA with Oracle માહિતીપાદ વ્યિસ્ર્થાપન
(ઑરે કલ) (Theory + Practical)
MCA - 401 (Elective II) Artificial Intelligence (કૃવત્રમ
બુદ્ધદ્ધમત્ા) (Practical)
MPHIL – CS-04 Data Warehouse and Data Mining ડેટા
િેરિાઉસ અને માઇવનિંગ (િૈકન્સર્લપક-II) (Theory)
MCA - 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA – 601 - પહરયોજના કાયભ
M.Phil – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods

4

કમલેશભાઈ સાળંકે
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
એમ.સી.એ.

5

રૂલચતા દીપક શાિ
મદદવનશ પ્રાધ્યાપક
વિદ્યાિાચસ્પવત, (પી.એચ.ડી.)

PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ
૧. એમસીએ ૨૦૧ – િસ્તુલક્ષી ટે ટનોલોજી અને જાિા
પ્રોગ્રાવમિંગ - (Theory,practical)
૨. એમસીએ ૩૦૪ – િેબ ટે ટનોલોજી (Theory, practical)
૩. એમસીએ ૫૦૧ – સાયબર વસક્યોહરટી (Theory practical)
૪. પીજીડીસીએ ૨૦૧ – િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ (Theory practical)
MCA - 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA- 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil. – CS - 101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ
સત્ર-૧ : પીજીડીસીએ-૧૦૧ : કમ્પ્ય ૂટર અને ઇન્દ્ટરનેટનાં મ ૂળ
તત્િો (core)
સત્ર – ૧ : પીજીડીસીએ-૧૦૪: (practical)
સત્ર-૧ : એમસીએ-૧૦૨ : કૉમ્પ્ય ૂટર સંચાલન (core)
સત્ર-૨ : એમસીએ - ૨૦૫ : વિભાત્જત ગલણત (others)
સત્ર-૩: એમસીએ -૩૦૧ : ઇટટતમ પ્રવતકૃ વતઓ તથા સંશોધન
પ્રહક્રયા (others)
સત્ર-૪ : એમસીએ-૪૦૫ : સોફ્ટિેર ઇજનેરી (core)
MCA - 206 પહરયોજના કાયભ
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

6

ડૉ. લચિંતનકુ માર ડી. ગોિેલ

MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA - 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil. – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૧. MCA - 105 કમ્પ્ય ૂટર આધાહરત આંકડાકીય પધ્ધવતઓ

વિદ્યાિાચસ્પવત

(Theory, practical)
૨. MCA-204 પ્રણાલીનુ ં વિશ્લેષણ અને અલભકર્લપના
૩. MCA-305 ટમ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૧
૪. MCA-401 ટમ્પ્ય ૂટર આલેખનશાસ્ત્ર (સૈદ્ધાંવતક+પ્રાયોલગક)
૫. MCA-502 ટમ્પ્ય ૂટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-૨
૬. PGDCA-103 ટમ્પ્ય ૂટર આધાહરત ઑહફસ અને

7

એકાઉટક્ન્દ્ટિંગ ર્ૂર્લસ (Theory, practical)
MCA – 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA - 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil. – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods

વિનોદકુમાર લાલજીભાઇ દે સાઇ

PGDCA – 206 પહરયોજના કાયભ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

એમ.સી.એ-૧૦૪ : ઇન્દ્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ

પીએચ.ડી

હડઝાઇન (Theory, practical)
પી.જી.ડી.સી.એ. -૧૦૨ : િેબ હડઝાઇન - I
(Theory, practical)

એમ.સી.એ - ૩૦૨: મોબાઇલ કમ્પ્ય ૂહટિંગ (practical)
પી.જી.ડી.સી.એ -૨૦૨ : િેબ હડઝાઇન - II
(Theory, practical)

એમ.સી.એ -૨૦૩ : માહિતીની આંતહરક સંરચના અને

ગોઠિણી (Theory, practical)
MCA - 206 પહરયોજના કાયભ
MCA – 406 પહરયોજના કાયભ
MCA - 601 પહરયોજના કાયભ
M.Phil. – CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
Ph.D. - CS-101 Research Methodology & Statistical
Methods
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
એમસીએ સત્ર 1 - 42, એમ.સી.એ. લેટરલ - 26, પીજીડીસીએ - 11
િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

-

-

-

20

22

એમ.હફલ.

-

૪.

પીએચ.ડી.

૫.

અન્દ્ય (PGDCA)

૫.

અનસ ૂચચત
જાવત

અનસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

-

-

-

42

1

3

14

0

24

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

6

6

12

2

3

2

0

5

12

-

-

-

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી:

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
1.

ઉદયનભાઈ પ્રજાપવત

2.

મોવનકાબિેન પટેલ

3.

અમીબિેન શેલત

4.

હડમ્પપલ પટેલ

5.

વિશાખાબિેન ભાિસાર

6.

વિકાસભાઈ ત્યાગી

૬.

‘Applications of Derivatives and Integration’

6, 8, 28 – 09 - 2018

Discrete Maths & Software Engineering

12-02-2019થી 11-03-2019

Communication Skill - II
Tally

21-07-18થી 20-10-2018

Soft Skill

8-10-2018થી 17-10-2018

Machine Learning

13-10-2018થી 29-10-2018

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

વપયુષભાઈ ગોિાણી

2

અવમતભાઈ ગણાત્રા

3.

ત્જગ્નેશભાઈ કંસારા

4.

ડૉ. રાજદીપવસિંિ ઝાલા

5.

શ્રી ડૉ. પરાગ રૂંધાણી

6.

વધરે ન્દ્િભાઈ પટેલ

વિષય
Entrepreneurship

તારીખ
14-09-2018

‘Machine Learning & Data Science using 25-09-2018
Orange Tools’
Computer Science - The Big Picture
29-09-2018
Cyber Security - Critical for Growth of
Digital India”
“Cyber Security - Critical for Growth of
Digital India”
Documentation for Project Work
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10-01-2019
10-01-2019
9, 23-૦૩-2019

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

૭.
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ
અજય પરીખ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

Refresher Course (ગુજરાત યુવન.
UGC - Human Resource
Development Center

Social bookmarking
tools for education and
research

14 sept., 2018

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :
ક્રમ

1.
2.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ

મીરાબિેન ત્જગ્નેશભાઈ કંસારા

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ

દવશિબિેન ભરતકુ માર પટે લ, મોવનકાબિેન દશરથભાઈ પટે લ

એમ. હફલ. કક્ષાએ

1.

ડૉ. અજયભાઈ પરીખ

2.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ

3.

નીપાબિેન શાિ

એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
વનકે શ જેસંગભાઈ ચૌધરી, ઉત્કષભ રાજેશભાઈ સોલંકી, પ ૂનમબેન
બાિનજીભાઈ સુિા, િષાભ બેન પરબતભાઈ િરૂ, વિશાલ રવતલાલ
માંગરોલલયા, શ્વેતા મનોજકુ માર મોદી, િિતાભાઈ િરદાભાઈ ચૌધરી
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
ધવમિટઠા હિિંમતભાઈ પ્રજાપવત, િીના રાજુ ભાઈ મકિાણા, કાજલ
મિેશલગહર ગોસ્િામી, હિનાબિેન જયંવતભાઈ સોલંકી
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
શાિનિાઝ સૈયદવમયા સૈયદ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
રોિનકુ માર મોિનભાઈ લાડ, યેશા દીપકકુ માર શાિ, હકિંજલ ત્જતુભાઈ
િાઘેલા, શૈલેષ ત્જિંકુપ્રસાદ રાજભર, દીલક્ષતાબેન શૈલેષભાઈ સોલંકી
વિજયકુ માર અમ ૃતભાઈ રાિળ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
મેઘા ગોપાલ પ્રજાપવત, િીમા િી.રાજા મન્નાર, મુકેશ રમેશભાઈ
વધિંધિા, રોહિતકુ માર પ્રતાપભાઈ પ્રજાપવત, આરતી રતનલાલ
પ્રજાપવત
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
ઉિેશભાઇ અરવિિંદભાઈ ગાયકિાડ, મેહલ
ુ કુ માર નરે શકુ માર ઝાલા
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
િંદના વિનોદભાઈ બુટાણી, નરે શભાઈ દલસુખભાઈ સરિૈયા, િાહદિ ક
પ્રવિણભાઈ ઠક્કર, ઉષાકુ મારી વશશરામ ચૌધરી, િૈશાલી અરવિિંદભાઈ
ગોંડલલયા, હક્રશ્ના મનસુખભાઈ ઘાહડયા, રીનાબેન જયેન્દ્િભાઈ હિિંગોળ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
વશર્લપાબેન ભુપતભાઈ પરમાર, સોનુ દે િકુ માર ગુ્તા, હડનલબેન
રમણભાઈ આહિર, વપ્રયંકા શશીકાંત િીંમર, હક્રશ્નાબેન હદનેશભાઈ લાડ,
િૈશાલી પરમાનંદભાઈ પંડયા, સંધ્યા લાલજીભાઈ રાબહડયા,વનશા
કેશિભાઈ કાતરીયા, લબજલબેન દલપતવસિંિ રાઠોડ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
વનરાલી હદનેશભાઈ પટે લ, વશિાનીકુ મારી હદનેશભાઈ પટે લ
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ક્રમ

4.

અધ્યાપકન ું નામ
કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળકે

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
યોગેશ પરમાર, વિપુલ મેર, જીતેન્દ્િ કોકણી, હરિંકલ જોગી. હરકલ
પ્રજાપવત, કાજલ વ્યાસ, દીલક્ષતા પટે લ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
પારુલ ભેડા, ભાવિન ટાંક, મુકેશ ગોપાણી, વિશાલ લાખની, વિપુલ
િોરા, રાવધકા બોરડા, કર્લપેશ ભોયા, રોહિત રાઠોડ, અવશ્વન મજેઠીયા
મોિમદઅર્લતમસ શેખ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2

5.

પ ૂિી ચોનકર, સુરલભ પરમાર

રૂલચતાબિેન શાિ

એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
પ્રશાંત પ્રવિણભાઈ મોત્જિા, કે તન વિનોદભાઈ નાિહડયા, રાહલ
ુ કુ માર
રાજુ ભાઈ ચૌિાણ, લચરાગભાઈ જગદીશભાઈ પરમાર, િરવપ્રતવસિંિ
કનકવસિંિ વસસોહદયા, વનસગભ દીપકભાઈ દે િાંગ, પ્રકાશકુ માર િરજીભાઈ
ભાહટયા
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
ફાર્લગુની બાલચંિ પટે લ, વપ્રયંકાકુ મારી જગદીશભાઈ પટે લ, અવનલ
રવતલાલ કણઝહરયા, પંકજ રમેશભાઈ માથાિહડયા, સોમ્પયા અવનલ
વસિંઘ, રાહલ
ુ ભરત વસિંગ, ખુશબ ૂ ડાહ્યાભાઈ પટે લ, હડમ્પપલબેન
સુવનલભાઈ પટે લ, લબનલકુ મારી જસિંતરાય પટે લ, મ ૃણાલી મિેશભાઈ
પટે લ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
ઉન્નવત કર્લયાણકુ માર પટે લ, તરુણ અવનલભાઈ પટે લ

6.

ડૉ. લચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ

એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6
જય ગોંડલલયા, દયા ગોંડલલયા, વનવતનકુ માર ચૌિાણ, મેહલ
ુ બોઘરા,
રુકશાનાબુ બેલલમ, દક્ષય મકિાણા
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-4
આકાશ પ્રજાપવત, હકરણકુ માર પટે લ, કૈ લાશ બાિળીયા, િૈવત્ર પંડયા,
હિમાની દ્ધદ્વિેદી, હક્રશ્ના સોની, ખ્યાવત પટે લ, રાહલ
ુ લાલહકયા
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
વમવથલેશ રાિ, વિિેક વતિારી
PGDCA ર્ેમ – ૨

યશ સોની, સ્િાવત કોહઠયા
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ક્રમ

7.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

વિનોદકુમાર લાલજીભાઈ

એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-6

દે સાઈ

ભાિેશભાઈ દલસુખભાઈ સરિૈયા, રવિન્દ્િકુ માર બાબુભાઈ સામહિયા
જયેશ પ્રવિણભાઈ ભરડા, પાથભ જીતેન્દ્િભાઈ જોષી, રાકેશભાઈ
રમણભાઈ ભગોરા, િેમાંગી એમ. પંચાલ
એમ.ર્ી.એ.

ર્ેમ-4

લબ્રજલકુ મારી સુવનલભાઈ પાિાગિી, રીનાકુ મારી અશોકભાઈ પટે લ
તુષારભાઈ હકશનભાઈ જાદિ, દીપક પ્રેમભાઈ પિાર, રાજ ભરતકુ માર
પરમાર, કૃણાલી બાલુભાઈ પટે લ, રૂપલબેન ધનસુખભાઈ પટે લ, લબનલ
ધનાભાઈ પટે લ
એમ.ર્ી.એ. ર્ેમ-2
પ્રવતક્ષા હદલલપભાઈ પટે લ, રાવધકા હકશોરકુ માર િીમર, મવનષા
રમેશભાઈ રાઠોડ, વિશાલ અરવિિંદભાઈ ઠક્કર

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : Nil

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :

MOU
Odoo - 201, 2nd floor, IT Tower-4 info city Gandhinagar, 382007, 8-3-2019
જતન ટ્રસ્ટ - Vinoba Ashram, Gotri, Vadodra-390021 March, 2019
ર્ુંિેદના રસ્ટ – Village Virampur, Ta. Amirgadh, Dist. Banaskantha, March-2019
૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)

Nil

:

Rs. 8,00,000/- (Rs. 6,00,000/- (600 Computer

* 1000 ) AMC + Rs. 2,00,000 (Network Infrastructure AMC)), IT Support System –
15000/-


૧૨.૩

ઑપન સોસભ સેિાઓ

:

Rs. 25,000/- (Online Admission form)

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :

૧૩.



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ :

Nil

180

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર
1
૨
3
૪

૫
૬
૭

૧૪.૨

અધ્યાપકન ું નામ

અજયભાઈ પરીખ
ધીરે નભાઈ પટે લ
નીપા કનૈયાલાલ શાિ
કમલેશકુ માર િસંતરાિ
સાળંકે
રુલચતાબેન શાિ

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
23
17
16
22
17

વિનોદકુ માર
લાલજીભાઈ દે સાઈ
લચિંતનકુ માર ડી. ગોિેલ

19
17

ગામનાું નામ
ખાંડીયા, મડાું ગજ, બોલેરા, કંચનપુરા
ભુજોડી, માધાપર, કુ કમા,નાગોર, માનકુ આ
રબારીકા, પચપલચયા, સાળિા,વપપરીયા
ખારિેલ, િાકલ, તીસકારી, બારોલીયા,
ફલધરા, કાટડકૂિા
લુિારી મોલી, સમહિયાળા, કાકીડી મોલી,
મોટી મોલી, નારીયેળી મોલી
મોલણયા, ખંભાલળયા, િાજડી, રાિણી, કુ બા,
સુખપુર
ગોવિિંદપુર, કુ બડા, ફાચરીયા, સુખપુર,સરસીયા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
-

વિનોદભાઈ દે સાઈએ તા.૯-૭-૨૦૧૮થી ૧૧-૭-૨૦૧૮ દરવમયાન અલભમુખતા કાયભક્રમમાં
કામગીરી કરી િતી.

-

વનપાબેન શાિે તા. ૯-૭-૨૦૧૮ થી ૧૧-૭-૨૦૧૮ દરવમયાન અલભમુખતા કાયભક્રમમાં કામગીરી
કરી િતી. ર્ુકડી નંબર 2

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી
નુંબર
1.
2.

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની ર્ુંખ્યા
11 (પી.જી.ડી.સી.એ.)

ધાબા ખેતી અને નેટિકભ

અધ્યાપકન ું નામ
વિનોદકુ માર દે સાઈ

સત્ર-1-2
ધાબા ખેતી અને નેટિકભ

કમલેશકુ માર સાળંકે

પી.જી.ડી.સી.એ.
સત્ર – 1-2

3

કમ્પ્ય ૂટર મરામત (મુખ્ય

MCA સત્ર 1 :

34

ધીરે ન બબાભાઈ પટે લ

કાયાભ લય, વશક્ષણ વિભાગ,

MCA સત્ર 2 :

19

લચિંતનકુ માર ડી. ગોિેલ

પ્રાણજીિન, એચઆરએમ,
મ.દે . સમાજસેિા સંકુલ,
આહદિાસી વિભાગ, ગ્રંથાલય,
કૉમ્પ્ય ૂટર વિભાગ, િશ્ય-શ્રાવ્ય
વિભાગ, પત્રકારત્િ વિભાગ)

4.

5.

સત્ર-૩: માટીકામ ઉદ્યોગ

17

રૂલચતા દીપક શાિ

સત્ર-૪ : ભરત-ગથ
ંૂ ણ

14

રૂલચતા દીપક શાિ
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

ર્ુંખ્યા

Code Relay,
Code Ninja

પ્રાદે વશક

1, 2 માચભ2019

Rollwala – Computer
Centre, Ahmedabad

Query Cracker
Code Ninja
Query Cracker
Webo Mania

પ્રાદે વશક

1st & 2nd
March 2019

Rollwala – Computer
Centre, Ahmedabad

Query Cracker

પ્રાદે વશક

Chhatra
Vishwakarma
Awards, 2018”

પ્રાદે વશક

Chhatra
Vishwakarma
Awards, 2018”

રાષ્રીય

1st March
2019
14/11/2018

20 -21 Jan.
2019

Rollwala – Computer
Centre, Ahmedabad
AICTE-ECI-ISTE
Chhatra
Vishwakarma
Awards, 2018”
AICTE-ECI-ISTE
Chhatra
Vishwakarma
Awards, 2018”

2 – MCA- sem-2

12 એમસીએસેમ-4
PGDCA SEM-2

૧૪.૫

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

એન.એર્.એર્.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : N.A

૧૪.૭

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

N.A

Nil

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વર્દ્ધિ : Nil

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : DBT Online Transfer ર્થાય છે .
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

: ---

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય ર્રકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

: ---

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

:---
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4

4

૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
ર્ુંપકસ ર્ુંસ્ર્થાઓની ર્ુંખ્યા

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of. Organization
Visited)

ર્ુંખ્યા

ર્ુંખ્યા

(No. of Students Participated)
46

(No. of. Student Placement)
11

9
૧૫.૨
S.No.

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

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ
ર્ાર્થેન ું વિિરણ

116384 Vipul Karshanbhai Mer
114355 Rinkalben Babubhai Prajapati
115355 Vandna Vinodbhai Butani
115356 Vijaykumar Amrutbhai Raval
116373 Jayesh Pravinbhai Bharda
116376 Parth Jitendrabhai Joshi
115333 Chirag Jagdishbhai Parmar
114332 Jay Maheshbhai Gondaliya
115352 Rinkalben Dhirajlal Jogi
115334 Jitendrabhai Rameshbhai
Kokani

Jr. App Developer
(iOS)
Gerita Pagar Prathmek
Computer / English
Shala
Teacher
Tendril Concept Pvt.
Jr. Android Developer
Ltd.
Bimsym ebusiness
Jr. PHP Developer
solutions
Bimsym ebusiness
Jr. PHP Developer
solutions
Bimsym ebusiness
Jr. PHP Developer
solutions
Bizzappdev Solution
jr. Odoo Developer
Pvt. ltd
Evince Development
Jr. iOS Developer
Pvt Ltd.
icds
Co-ordinator
Eklavya School
Computer Teacher
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

મેનેજમેન્દ્ટ એન્દ્ડ ટેટનોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

:

યુસીક વિભાગ, અમદાિાદ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
નામ

:

િોદ્દો

૧.

શ્રી ધમેન્દ્િ બી. કડીઆ

૨.

શ્રી કેતનભાઈ એસ.કર્લલૈયા

૩.

શ્રી જીતેન્દ્િભાઈ ડી.મેિાડા

૪.

અધ્યક્ષ

ુ ભાઈ કે.ભટ્ટ
શ્રી કેયર

મિત્તમ
યોગ્યતા
પીએચ.ડી.

ઈલેટટ્રોવનટસ
ટેકવનવશયન
ઈલેટટ્રોવનટસ
ટેકવનવશયન

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
૧. બેલઝક ઇલેટટ્રોવનટસ એન્દ્ડ મેઝહરિંગ
ઇન્દ્સ્ુમેન્દ્ટસ
૨. ડીઝીટલ ઈલેટટ્રોવનટસ એન્દ્ડ સહકિ્સ
૩. પ્રાયોલગક તાલીમ
૧. વિદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ તાલીમ

B.Tech.

ઈલેટટ્રોવનટસ
ટેકવનવશયન

I.T.I

૧. બેલઝક ઈલેટટ્રોવનટસ સૈધ્ધાંવતક અને
પ્રાયોલગક કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

I.T.I
B.A

૧. સોલર ટેટનોલોજી સૈધ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક
કાયભ
૨. ઉદ્યોગ તાલીમ

૫.

શ્રી નયનકુમાર સી.જોષી

ગ્લાસબ્લોઈંગ
ટેકવનવશયન

ગ્લાસબ્લોઈંગ

૬.

શ્રી લબપીન ટી. પરમાર

અધ્યાપક

સ્નાતક
MCSE
CCNA

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૧. ઉદ્યોગ તાલીમ.
૧.
૨.
3.
૪.
૫.

કમ્પ્યુટર િાડભ િેર એન્દ્ડ પેરીફીરર્લસ
ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ એન્દ્ડ ડાઇગ્નોસ્ટીક ર્ુર્લસ
નેટિકભ એશેન્દ્ટીયર્લસ એન્દ્ડ મેનેજમેન્દ્ટ
ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પ્રાયોલગક કાયભ

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડ્લોમા) :

૩

િષભ ૨૦૧૮-૧૯માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુ. હડ્લોમા) : ૩
(બ)
ક્રમ

અભ્યાર્ક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચચત
જાવત

અનસ ૂચચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

ર્ામાન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

3

-

-

-

3

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૪૬

૦૧

૪૭

૦૬

૦૨

૦૯

-

૨૯

૪૭

૨૨

૦૧

૨૩

૦૨

૦૧

૧૦

-

૧૦

૪૭

૫.
૬.

કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િર
ે
સહટિહફકેટ કોસભ
સોલાર ફોટોિોર્લટીક
સહટિહફકેટ કોસભ
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વિભાગનાએડજ ુંક્ટ પ્રોફેર્ર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી:

૫.
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય
મલાકાતી અધ્યાપક

૧.

જીજ્ઞાબેન શાિ

૨.
૩.

ઉદય યાદિ
રાવધકાબેન સાિલીયા

૬.

તારીખ

વપ્રન્દ્ટર

લલનક્ષ (૨૦ કલાક)
સોલાર

૧૫-૦૬-૨૦૧૮, ૧૯-૦૬-૨૦૧૮, ૧૩-૧૨૨૦૧૮, ૧૪-૧૨-૨૦૧૮
એવપ્રલ ૨૦૧૯
૩૦-૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૮, ૦૧-૦૮-૨૦૧૮
૩-૪ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮, ૦૬થી ૧૧ ઑગસ્ટ
૨૦૧૮, ૨૩થી ૨૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮,
૨૮થી ૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮, ૦૧-૦૧-૨૦૧૯
૪થી ૬ જાન્દ્ય.ુ , ૨૦૧૯

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧.

તજ્જ્ઞન ું નામ
અર્લપેશ પટેલ

વિષય

તારીખ

સોલાર

૧૩-૦૩-૨૦૧૯

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ધમેન્દ્િભાઈ કહડયા

૨.

લબવપનભાઈ પરમાર

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિજ્ઞાન કાયભશાળા

વિષય

તારીખ

કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર

૧૧-૦૪-૨૦૧૮
૧૬-૦૪-૨૦૧૮
૨૩-૦૪-૨૦૧૮

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વર્દ્ધિઓ : --

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક : --

૧૦.

ર્ુંસ્ર્થાઓના ર્િયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ
ગ્રીટમ વશલબર – ૨૦૧૮

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ
ગ્રામવશર્લપી સંસ્થા, ખોબા, ધરમપુર

કલા-કૌશર્લય વશલબર

ર્િયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

તાલીમ

-

,,

ગ્રામવશર્લપી સંસ્થા, કાગશાળ, ડાંગ.

તાલીમ

-

,,

ગ્રામવશર્લપી સંસ્થા, કરૂઠા, માંડિી, સુરત.

તાલીમ

-

તાલીમ

-

યુિા કી ઓર ગાંધી

ઉદ્યોગ વિભાગ, અમદાિાદ

વશલબર
૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ ર્ુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
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૧૨.૧

મેળિેલ ર્િાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ર્ુંદભે ર્ુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય ર્ેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂર્લય (આંકડામાં)



ઑપન સોસભ સેિાઓ

-

:

-

:

-

ર્ામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી ર્ેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્ર્ાિક, વનષ્ણાત,
ટેક્ક્નકલ ર્િાય) :



આપેલી ર્ેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસભ સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

ર્િયોગી કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમની

ર્િયોગી ર્ુંસ્ર્થાન ું નામ

ર્િયોગનો

તારીખ

ગ્રામવશર્લપી તાલીમ, ઉદ્યોગ વિભાગ, અમદાિાદ

૧૩.

પ્રકાર

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

ગ્લાસબ્લોઇંગ/િસ્તકલા

તાલીમ

૨૧-૦૭-૨૦૧૮

સ્ક્રીન વપ્રક્ન્દ્ટિંગ/િસ્તકલા

તાલીમ

૨૩-૦૭-૨૦૧૮

સોલાર/ િસ્તકલા

તાલીમ

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

સોલાર/અંબર કાંતણ

તાલીમ

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

ગ્લાસબ્લોઇંગ/ અંબરકાંતણ

તાલીમ

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

સ્ક્રીન વપ્રક્ન્દ્ટિંગ/ અંબરકાંતણ

તાલીમ

એવપ્રલ-૨૦૧૮ર્થી માચસ ૨૦૧૯ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક ર્ુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : --૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ ર્ેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧
નરે શભાઈ ચૌિાણ

૧૪.૨

અચભમખતા વશચબર કાયસક્રમ

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી
નુંબર
૧
૨
૩
૪
૫

:

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૩

ગામનાું નામ
૧.સુરિા ૨.છીલિણ
3. િળમ ૂહટયા ૪. જાંબોર
૫. જમજીર

૯-૧૦-૧૧ જલાઈ ૨૦૧૮

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૧૪૬
૩૭
૮
૨૧૦
૭૦

ઇલેટટ્રોવનટસ
સોલર
કમ્પ્ય ૂટર િાડભ િેર
અંબર કાંતણ
ગૃિઉદ્યોગ
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અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

જીતુભાઈ મેિાડા
ુ ભાઈ ભટ્ટ
કેયર
કેતનભાઈ કર્લલૈયા
અશોકભાઈ મકિાણા
અશોકભાઈ મકિાણા

ટકડી
નુંબર
૬
૭
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

૧૪.૪

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
ર્ુંખ્યા
૪૫
૧૦
૭૨
૩૪
૩૬
૨૫
૪૩
૧૪
૪૧

સ્કીન વપ્રક્ન્દ્ટિંગ
ગ્લાસબ્લોઇંગ
િસ્તકલા
િાઉસિાયહરિંગ
પહરસર જાળિણી
બાગાયત
બાગાયત
િેસ્ટ ર્ુ બેસ્ટ
ઝાડું ઉદ્યોગ

અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી નયન જોષી
શ્રી નયન જોષી
સંજુટતાબેન
શ્રી લીમ્પબાભાઈ
શ્રી અભુભાઈ રબારી
ગૃિપવત - જયેશભાઈ
ગૃિમાતા -શોભનાબિેન
કમલેશભાઈ પટેલ
જયેશભાઈ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી:

ર્ુંસ્ર્થા મલાકાત (1)

સાદરા, રાંધેજા પહરસરની મુલાકાત – ૧૧-૦૪-૨૦૧૮

૧૪.૫

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

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮
૧૪.૯

SET
-

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

-

અન્ય

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

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : --

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

કલ વિદ્યાર્થી
3
-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરર્ર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -૧૫.૨

પહરર્રની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : --
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પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
95,400/-

૧૫.3 ર્ુંસ્ર્થા દ્વારા યોજિામાું આિેલ કાયસક્રમોમાું વિભાગને ર્ોંપિામાું આિેલ કામગીરી
તર્થા અન્ય કામગીરીની વિગત :
ક્રમ

1
2
3
4
5
6

કાયસક્રમન ું નામ

તારીખ

આશા અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ આયોજીત ચતુથભ
હકશાન સ્િરાજ સંમલ
ે ન
િોલેસ્ટીક કાડીઓલોજી કોનેફરન્દ્સ – 2019,

ુ રી, 2019.
5, 6 જાન્દ્યઆ

“The Science and Art of Healing”
ુ રી, 2019
17-18-19, ફેબઆ

બામ્પબુ ચરખા ટ્રેનીંગ
Sh. Hidco San From Japan. Ref. Sonalben.
કસ્તુરબા ગાંધી પહરિાર મેળો

22/2/2019

આયોજન અને વ્યિસ્થાપન
Faculty development pros. (FDP) – at EDIT, Bhat,
Gandhinagar
SSIP અંતગસત ર્ેન્ર્ેટાઈઝેશન કાયસક્રમ
1. અમદાિાદ

7

2-3-4 નિેમ્પબર- 2018

26 to 1 March -2019
તારીખ

11/03/2019

2. રાંધજા
ે

13/03/2018

પદિીદાન સમારં ભની કામગીરી

17/10/2018

15/03/2019

3. સાદરા, પંચાયત કેન્દ્િ

18/10/2018

વિભાગની અન્ય કામગીરીની વિગત
(1) સીસીટીિી કેમર
ે ાની ખરીદી તથા ઈન્દ્સટોલેશનની કામગીરી (અમદાિાદ, રાંધેજા, સાદરા પહરસર)
(2) બાયોમેટ્રીક એટેન્દ્ડન્દ્સ સીસ્ટમની ખરીદી અને ઈન્દ્સટોલેશનની પ્રકીયા (અમદાિાદ, રાંધજા
ે , સાદરા પહરસર)
(3) અમદાિાદ પહરસરના અલગ-અલગ વિભાગમાં કમ્પ્યુટર મરામત કાયભ
(4) અમદાિાદ પહરસરમાં લાગેલ સોલાર વસસ્ટમનુ ં મરામત કાયભ
(5) વિજ્ઞાન કેન્દ્િના વિવિધ કાયભક્રમમાં જરૂહરયાત મુજબના ગ્લાસિેસભ બનાિી આ્યા. જેમ કે, ટેસ્ટટયુબ,
યુટયુબ, કોલમ ટયુબ વિગેરે.
(6) માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના કાચનાં સાધનોનુ મરામતનુ ં કામ તથા જરૂહરયાત મુજબના નિા એપરે ટસ
બનાિી આપિા.
(7) ગાંધી એકાદશ વ્રત ઘહડયાળ બનાિિી તથા તેન ુ ં મરામતનુ ં કામ કરિામાં આિે છે .
વિભાગની મલાકાતે આિેલ મલાકાતીઓ
(1) ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉદ્યોગ વિભાગમાં ચાલુ િષભ દરવમયાન મુલાકાતીઓની કુલ સંખ્યા ૩૮૪૦ છે . જેમા
ગુજરાતની અલગ અલગ સ્કૂલ, કૉલેજ, સંસ્થાઓ, ISTNના મુલાકાતીઓ તેમજ મિાનુભાિોનો સમાિેશ થાય
છે .
(2) ISTM, New Delhiના સભ્યો (કુલ ૧૧ ટીમ – ૨૫૦ પાટીવસપેન્દ્ટસ)
(3) ઑગસ્ટ માસમાં તા. ૧ થી ૧૦ દરરોજ દે થલી શાળાના વિદ્યાથીઓની મુલાકાત
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ક

ક.1
1

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
ગુજરાતી

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

અનઆધશનક ગજરાતી
સારિત્ય
Rural DevelopmentDiscourses on Practices
and New Paradigms

2

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

3

સુંજય મકવાણા

પ્રાદે શિક

4

ડૉ. કનિાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રિય

1
અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર
ઓપન યશનવશસિટી,
અમદાવાદ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

શવશ્વશવદ્યાલય

Lokbharati Lokseva
Mahavidyalaya, Sanosara શવશ્વશવદ્યાલય
Birsa Munda Tribal
Syllebus Review Seminar University, Rajpipala
શવશ્વશવદ્યાલય
આરદવાસી વારસાઓન ું
ર્ૌરવ - અતીત, વતગમાન,
ગજરાત યશનવશસિટી,
એસી,એસ.ટી. સેલ
રાજય
િશવરય સુંદિે
ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
અને રારિીય સેવા યોજના
ર્ાુંધી અને સ્વચ્છતા
એકમ, ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ
આરદવાસી વારસાન ું ર્ૌરવ - ગજરાત યશનવશસિટી,
અતીત, વતગમાન, િશવરય
એસી.એસ.ટી. સેલ.
સુંદિે
અમદાવાદ
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
National Seminar
University, Ahemdabad
Shri R.m. prajapati Arts
National Seminar
college, Satlasna
Gujarati Sahitya
Gujarati Sahitya
Parishad, Adhiveshan
Parishad, Amdavad
રારિિરકત-રસાશિત
િારતીય શિક્ષણ મુંડલ અને
આધશનકસુંસ્ક઼ૃત મિાકાવ્યેષ ગ ૂજરાત સારિત્ય
નરે ન્દ્રશવજયમિાકાવ્યમ
અકાદમી,ર્ાુંધીનર્ર

સુંિોધન લેખની
05-09-2018 05-09-2018 રજૂઆત

21-07-2018 21-07-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
સુંિોધન લેખની
08-09-2018 08-09-2018 રજૂઆત

ગજરાતના આરદવાસી
પ્રવાસન સ્થળો

સુંિોધન લેખની
09-08-2018 09-08-2018 રજૂઆત

સ્વચ્છતા શવિે ર્ાુંધીજીના
શવચારો

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
09-05-2018 09-05-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
10-08-2018 10-08-2018 રજૂઆત

આરદવાસી પ્રવાસન સ્થળો
मानव घममशास्त्र माां
दलितोनो अवाज

રારિીય

11-01-2019 13-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

28-10-2018 28-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

6

ડૉ. કનિાઈ વસાવા

રાષ્ટ્રિય

7

Dr. Dhwanil Parekh

રાષ્ટ્રિય

8

Dr. Dhwanil Parekh

રાષ્ટ્રિય

9

Dr. Dhwanil Parekh

રાષ્ટ્રિય

10

બળદે વ મોરી

રાષ્ટ્રિય

11

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

શિભવન શવશ્વશવદ્યાલય,
નેપાળ અને િાુંશત શનકેતન
આંતરરાષ્ટ્રિય આંતરરારિીય સારિત્ય ઉત્સવ રિન્દ્દી પ્રચાર સિા, પ. બુંર્ાળ આતરરારિીય

12

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

13

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

14

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય
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સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

રાજય

પ્રાદે શિક

राष्ट्रे जागृयाम वयम
भारतीय पररप्रेक्ष्य में नारी
ववमशम

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત

ડૉ. કનિાઈ વસાવા

साहित्य अकादे मी, हदल्िी
ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર
ઓપન યશન., અમદાવાદ
मध्य भारतीय हिां दी साहित्य
सभा ग्वालियर

થી

શવશ્વશવદ્યાલય

5

पूवोत्तरी एवां पश्चिमी भारतीय
िेश्चिका सश्चममिन

સમયર્ાળો

શવશ્વશવદ્યાલય

23-11-2018 24-11-2018 સિ અધ્યક્ષ

રારિીય

16-02-2019 17-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

13-04-2019 14-04-2019 સિ અધ્યક્ષ

રારિીય

24-10-2018 24-10-2018 સિ અધ્યક્ષ

ર્ાુંઘી અને સ્ત્રીઓ
Peace Education: A
Need in our World of
Violent conflicts

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

15

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

રાષ્ટ્રિય

नदी सांस्कृ लत और भारतीय
साहित्य

16

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક

અનઆધશનક ગજરાતી
સારિત્ય

17

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

Redefining Gandhi

ક.2

િીન્દી

भारतीय भाषा , साहित्य व
सांस्कृ लत भूमड
ां िीकरण के
सांदभम में
GANDHI SHOWS WAY
TO TODAY'S
JOURNALISM
ગજરાત ની દભલત લોક
કથાઓ
साहित्य और सांस्कृ लत का दो
रािा: अहिां सा और हिां सा का
कवच
National seminar on Brij
Bhasha sahitya, Samaj
aur Sanskrit
Hindi Sahitya ke Vividh
Paksh
Gujarat main Hindi
Shodh : Sthiti evam
Sambhavana
Gujarat main Hindi
Shodh : Sthiti aur
Sambhavana

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
साहित्य अकादे मी, हदल्िी
और श्री मध्य भारत हिां दी
साहित्य सलमलत, इन्दोर

ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર
ઓપન યશન., અમદાવાદ
WILPF India and Life
long learning and ext.
dept, Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

કાયગક્રમન ું સ્થળ

રારિીય

30-03-2019 30-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

जनता लशक्षण मांडि
अलिबाग - रायगढ़ - मिाराष्ट्र રારિીય

19

डो.जशवांत भाई पांडया

રાષ્ટ્રિય

20

डो.जशवांतभाई पांडया

પ્રાદે શિક

21

डो जशवांतभाई पांडया

રાષ્ટ્રિય

22

Dr. Ram Gopal Singh

રાષ્ટ્રિય

23

Dr. Ram Gopal Singh

રાષ્ટ્રિય

24

Dr. Ram Gopal Singh

રાષ્ટ્રિય

25

Dr. Gelji Bhatiya

ક.3

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી
Dr. Atulkumar M. Parmar રાષ્ટ્રિય

Mahila Arts College and
Gujaratfor
Sahitya
Akademi સ્થાશનક
Centre
Diaspora

Dr. Atulkumar M. Parmar રાષ્ટ્રિય

Studies,
Centraland B.D.
GLS
(Sadguna
)Centre
College
Girls
forfor
Diaspora,

27
28
29
30

Bharatiya
Sahitya
Migration, Natya
DSiaspora
and Development:
Dr. Atulkumar M. Parmar આંતરરાષ્ટ્રિય Sahitya,
Samaj aurAn
Tatvagyan
Migration. Diaspora and
Dr. Atulkumar M. Parmar આંતરરાષ્ટ્રિય Development:An Indian
ડૉ.રદવ્યેિકમાર િટ્ટ

રાષ્ટ્રિય

િારતીય નાટય સારિત્ય

સુંિોધન લેખની
27-10-2018 27-10-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

રાષ્ટ્રિય

26

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

05-09-2018 05-09-2018 સિ અધ્યક્ષ

डो.जशवांत भाई पांडया

हिन्दी ववभाग गुजरात
युलनवलसमटी अिमदाबाद

થી

શવશ્વશવદ્યાલય

18

पत्रकारत्व ववभाग - गूजरात
ववद्यापीठ - अिमदाबाद
વીર માયા સ્મારક સશમશત પાટણ

સમયર્ાળો

રારિીય

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂઆત

રાજય

24-03-2019 24-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

25-03-2019 25-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

Hindi Sahitya Academy,
Gandhinagar

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
28-12-2018 29-12-2018 રજૂઆત

Hindi Sahitya Academy,
Gandhinagar

રારિીય

સુંિોધન લેખની
28-12-2018 29-12-2018 રજૂઆત

Central
University
મરિલા આટગ
સ કોલેજ of
શવદ્યાનર્રી રિિંમતનર્ર
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શવશ્વશવદ્યાલય

શવશ્વશવદ્યાલય
સ્થાશનક

શવશ્વશવદ્યાલય
સ્થાશનક

Compare Physical
Fitness of Gujarati and
Marathi Students of
Union Territory Silvasa
નેટબોલ અને વોલીબોલ
રમતના ખેલાડીઓની
ર્ત્યાત્મક યોગ્યતાનો
તલનાત્મક અભ્યાસ

05-03-2019 05-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

સુંિોધન લેખની
10-08-2018 11-08-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
28-03-2019 28-03-2019 રજૂઆત

Rajasthan University,
Jaipur
Gujarat University,
Ahmedabad

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
ગજરાત રાજયના
બી.પી.એડ્ માું અભ્યાસ
કરતા શવધાથીઓનો ડોશપિં
શવિેના અભિપ્રાયોનો
અભ્યાસ

સુંિોધન લેખની
18-01-2019 18-01-2019 રજૂ
ત લેખની
સુંિઆ
ોધન
ત લેખની
07-03-2019 08-03-2019 રજૂ
સુંિઆ
ોધન
08-02-2019 08-02-2019 રજૂઆત
07-03-2019 08-03-2019 સિ
અધ્યક્ષ
સુંિોધન
લેખની
18-01-2019 18-01-2019 રજૂઆત

ISOLATION AND
SCREENING
લોક જાગ઼ૃશત માટેOF

ર્ાું
ધીજીના પ્રયોર્ાત્મક
Supply-Chain
Management from

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

31
ખ

ડૉ.રદવ્યેિકમાર િટ્ટ

સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
ય
નામ
નામ આટગ સ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
Imact of Gandhian
આર.એમ.પ્રજાપશત
રાષ્ટ્રિય
Philosophy on Life and
કોલેજ સતલાસણા
સ્થાશનક

ખ.1 ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
સુંિોધન
લેખની
30-01-2019 30-01-2019 રજૂઆત

સમયર્ાળો

થી

32

Dr Hasmukhbhai G Desai રાષ્ટ્રિય

BAOU

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
13-04-2018 14-04-2018 રજૂઆત

33

કૈ લાસિાઇ િોયે

રારિીય

સુંિોધન લેખની
13-03-2019 14-03-2019 રજૂઆત

34

કૈ લાસિાઇ િોયે

MPISSR, Ujjain
CID, SP.Uni. VVnagar.
Anand.

શવશ્વશવદ્યાલય

28-01-2019 29-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

35

કૈ લાસિાઇ િોયે

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
21-12-2019 22-12-2019 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
26-11-2018 27-11-2018 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
20-10-2018 20-10-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

13-10-2018 14-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Ratre Jagruyam Vayum
National seminar on
Status of Rural Poverty
રાષ્ટ્રિય
and Migration
Internation seminar of
આંતરરાષ્ટ્રિય Indian Diaspora
National Conference on
Role of Co-Operatives
for Sustanable Rural
રાષ્ટ્રિય
Development

CSRM, Gujarat
Vidyapith, Randheja.

સુંિોધન Movement
લેખન ું શિર્ગકA
A Chipko
model for the

36

Manjula L Dabhi

રાષ્ટ્રિય

37

Manjula L Dabhi

રાષ્ટ્રિય

‘Caste, Religion, and
Labour Market in India:
Linkages of Employment,
Wage Discrimination and
Poverty.
Pace and Pattern of
Economic Development
of Gujarat

38

Manjula L Dabhi

રાષ્ટ્રિય

Untouchability: Acient
Disease in Modern India

રાષ્ટ્રિય

‘Caste, Religion, and
Labour Market in India:
Linkages of Employment,
Wage Discrimination and Indian Institute of Dalit
Poverty
Studies, New Delhi

રારિીય

સુંિોધન લેખની
26-11-2018 27-11-2018 રજૂઆત

Pace and Pattern of
Economic Development
of Gujarat

રારિીય

સુંિોધન લેખની
20-10-2018 20-10-2018 રજૂઆત

રારિીય

13-10-2018 14-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ર્ાુંધીજી, દાુંડીકૂચ , અને
સ્ત્રીઓ
Uttam Gada Krut
Ekanki Sangrah
'Whatsapp Ne Any
Laghnatako'-Ek
Samiksha
Jooni Gujarati
Rangbhoomi Na
Natako

રારિીય

20-10-2018 20-10-2018 સિ અધ્યક્ષ

Content Based
Regular Trainning

39

મુંજલા લક્ષ્મણ ડાિી

40

મુંજલા લક્ષ્મણ ડાિી

રાષ્ટ્રિય

41

મુંજલા લક્ષ્મણ ડાિી

રાષ્ટ્રિય

42

મુંજલા લક્ષ્મણ ડાિી

રાષ્ટ્રિય

Untouchability: Ancient
Disease in Modern India
Pace and Pattern of
Economic Development
of Gujarat

Indian Institute of Dalit
Studies, New Delhi
Dr. Babasaheb
Ambedakar Open
University, Ahmedabad
Hindustani Prachar
Sabha & Gujarat
Vidyapith

Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
University
Hindustani Prachar
Sabha & Gujarat
Vidyapith
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
University, Ahmedabad

191

દાુંડીકૂચ દરશમયાન
ર્ાુંધીજીન ું પ્રત્યાયન

દાુંડીકૂચ દરશમયાન
ર્ાુંધીજીનો સ્વચ્છતા-સુંદેિ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

રાષ્ટ્રિય

રારિીય પરરસુંવાદ

M .S university વડોદરા

44

ઝેનામાબીબી અમમીયા
કાદરી

રાષ્ટ્રિય

Raastrabhakti-rashashrit
aadhunik sanskrit
mahakavyesu shri
narendravijay
mahakavyam

45

ઝેનામાબીબી અમમીયા
કાદરી

રાષ્ટ્રિય

itihas ki Bharatiya dristi

46

ઝેનામાબીબી અમમીયા
કાદરી

પ્રાદે શિક

Gaandhiji ane
swachchhata

47

ડૉ. મજા
ું લ િીમડાદકર

રાષ્ટ્રિય

इलतिास की भारतीय द्रवि

bhartiya sikshan mandal,
gujarat sahitya akadamigandhinagar
Bharatiya vichar manchgujarat,s.p. university
v.vidyanagar.
Gandhian Study and
Peace Research, N.S.S.
gujarat vidyapith
સરદાર પટેલ શવશ્વ શવદ્યાલય
વલ્લિશવદ્યાનર્ર

48

ડૉ. મજા
ું લ િીમડાદકર

પ્રાદે શિક

બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
અને માનશસક સ્વાસ્્ય

સમાજકાયગ શવિાર્, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

DEPARTMENT OF
HISTORY, MSU
BARODA

FINANCE AND
BANKING IN PRINCELY
STATES IN WESTERN
રારિીય
INDIA

સુંિોધન લેખની
27-02-2019 28-06-2019 રજૂઆત

राजस्थानी शोध सांस्थान
चौपासनी जोधपुर

રારિીય

સુંિોધન લેખની
22-02-2019 28-02-2019 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
27-02-2019 28-02-2019 રજૂઆત

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
43 નરે િ ચૌિાણ
ખ.2 ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત

49

VIKRAM SINGH
AMARAWAT

રાષ્ટ્રિય

50

શવક્રમશસિંિ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

શવશ્વશવદ્યાલય

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન
સુંિોધન લેખની
05-01-2019 05-01-2019 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

28-10-2018 28-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

08-09-2018 09-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

17-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

08-09-2018 09-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
Poetry Writing And
Recitation

Gandhi on Jain
Practices

Gandhi and
Untouchability

Onnovation or
Imitation?:Diffucion of
Technology Innovation
in Rural Population of
Gujarat
અસ્પ ઼ૃશ્યતા શનવારણ અંર્ે
િાસ્ત્રો અને ર્ાુંધીજીનો
દ઼ૃ ષ્ટ્રટકોણ

51

શવક્રમશસિંિ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

पाण्डु लिवप पठन एवां भाषा
ववज्ञान
FINANCE AND
BANKING IN PRINCELY
STATES OF WESTERN
INDIA

52

શવક્રમશસિંિ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

ઇશતિાસમાું પરાવસ્ત અને
સુંગ્રિાલય શવદ્યાન ું મિત્વ

ઇશતિાસ અને સુંસ્ક઼ૃશત શવિાર્
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ શવશ્વશવદ્યાલય

10-04-2019 10-04-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

भारतीय सांववधान में
सामाश्चजक न्याय की
व्यवस्था
સ્વચ્છતાની વતગમાન
પરરસ્સ્થતી અને
ર્ાુંધીશવચાર

53

ભબિંદવાશસની જોર્ી

પ્રાદે શિક

બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
અને
માનશસક
સ્વાસ્્યદ઼ૃ ષ્ટ્રટ'
ઇશતિાસ
કી િારતીય
નેિનલ સેશમનાર

સમાજકાયગ શવિાર્, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ,
સરદાર પટેઅમદાવાદ
લ શવશ્વશવદ્યાલય

શવશ્વશવદ્યાલય

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્ત્રી સિસ્ક્તકરણ અંર્ે
ર્ાુંસ
ધદા
ીજીના
વાું
તાલશવચારો
કાની

Bhavnagar Uni., Gujarat
Uni. and Sulabh
International center, New
Delhi.
શવશ્વશવદ્યાલય
NSS and Gujareat
Vidyapith, Ahmedabad
શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
25-06-2018 27-06-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત

54

ડૉ.મોતીિાઈ દે વ ું

રાષ્ટ્રિય

ખ.3 સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

55

િસમખ પુંચાલ

રાષ્ટ્રિય

Sociology of Sanitation

56

િસમખ પુંચાલ

રાષ્ટ્રિય

ર્ાુંધીજી અને સ્વચ્છતા

DEPARTMENT OF
HISTORY, MSU,
BARODA

વલ્લિશવદ્યાનર્ર ,

192

શવશ્વશવદ્યાલય

08-09-2018 09-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

માધ્યશમક િાળાઓના

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

57

પ્રો.ડાૅ. મિેિ ર્ામીત

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

1. Bavnagar University,
GU Ahmedabad,
Samaldas Arts College,
Sulabh International
Center for Action
Sociology, New Delhi 2.
gujarat University, 3.
Aadijati Vikas Vibhag,
Gujarat sarkar and Akhil
Gujarat College and Uni.
Adivasi Teacher's
Association 4. Gujarat
vidyapith ahmedabad ,
Department of
Journalism and Mass
Communication, M.D.
Samajseva Sankul,
રારિીય
ahmedabad

01-06-2018 31-05-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

પરરસુંવાદ

1. GUJARAT
SOCIOLOGICAL
SOCIETY AND
DEPARTMENT OF
SOCIOLOGY, GUJARAT
UNIVERSITY,
AHMEDABAD 2.
ADIVASI SANSHODHAN
ANE TALIM KENDRA
GUJARAT VIDYAPITH,
રાજય
AHMEDABAD

સુંિોધન લેખની
01-06-2018 31-05-2019 રજૂઆત

Gujarat Sociological
Society

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
02-09-2019 02-10-2019 રજૂઆત

S.M. Prajapati Arts
College, Satlasan

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
30-01-2019 30-01-2019 રજૂઆત

C.C. Mahela Arts
College, Visnagar

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
22-02-2019 22-02-2019 રજૂઆત

gujarat university

રાજય

09-02-2019 10-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

પ્રો.ડાૅ. મિેિ ર્ામીત

પ્રાદે શિક

59

ડો. ભર્રધરિાઈ પટેલ

પ્રાદે શિક

60

ડો. ભર્રધરિાઈ પટેલ

રાષ્ટ્રિય

61

ડો. ભર્રધરિાઈ પટેલ

રાષ્ટ્રિય

62

ડૉ.જયિીબેન િાિ

પ્રાદે શિક

58

ર્

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

Gujarat Sociological
Conference
Impact of gandhian
philosophy on life and
litreture
Redefining MAhatma
Gandhi : Issue and
Challenges
26th Socilogical
Conference

193

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

An Evalutive Study on
Kasturba Gandhi
Balika Vidyalay in
Gujarat

જયપાલશસિંિ મન્દ્ડા એક
શવિેર્ વ્યસ્ક્તત્વ

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ર્.1 વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

63

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

64

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

65

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

66

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

67

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

68

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

69

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

70

71

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

આરદવાસી વારસાન ુંૅું ર્ૌરવ
: અશતત, વતગમાન, િશવરય
રાષ્ટ્રિય
સુંદિે
Harmony Throu
Education & Inclusive
આંતરરાષ્ટ્રિય Education

ગજરાત યશનવશસિટી SC/ST
સેલ ગજરાત યશનવશસિટી
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
University Ahmedabad
Akhil Gujarat College &
Language and Culture of University Adivasi
રાષ્ટ્રિય
Teacher Association
Adivasi
આરદવાસી વારસાન ું ર્ૌરવ : ગજરાત યશનવશસિટી SC/ST
અતીત, વતગમાન, િશવરય
સેલ ગજરાત યશનવશસિટી,
રાષ્ટ્રિય
સુંદિે
અમદાવાદ
Harmony Through
Education & Inclusive
Dr. Babasaheb Open
આંતરરાષ્ટ્રિય EDucation
University, Ahmedabad
Akhil Gujarat College &
Language and Culture of University Adivasi
Adivasi
રાષ્ટ્રિય
TeachersAssociation
National Conference on
Learning Beyond the
રાષ્ટ્રિય
Classroom
A. G. Teachers College
International conference
on Harmoney through
education and inclusiove Babasaheb Ambedkar
આંતરરાષ્ટ્રિય education
Open University
Department of
National Seminar on
Journalism and Mass
Gandho Shows Way to
Communication, Gujarat
આંતરરાષ્ટ્રિય Today's Journalism
Vidyapith

72

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

73

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રિય

74

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રિય

રાજ્ય સ્તરીય પરરસુંવાદ
ર્ાુંધીજી અને સ્વચ્છતા
National Seminar
Revisiting Mahatma
Gandhi : Women's
Perspective
Holistic Cardiology
Conference

ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
અને રારિીય સેવા યોજના
એકમ, ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ

WILPF, India
Gujarat Vidyapith and
UHPC

194

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
Reservation Policy for
Socially Weaker
section: Discourse on
Whether it Require
Review?

રારિીય

સુંિોધન લેખની
09-08-2018 09-08-2018 રજૂઆત

આતરરારિીય

સુંિોધન લેખની
02-12-2018 03-12-2018 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
03-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
09-08-2018 09-08-2018 રજૂઆત

આતરરારિીય

સુંિોધન લેખની
02-12-2018 03-12-2018 રજૂઆત

Gujarat main Hindi
Shodh

રારિીય

સુંિોધન લેખની
03-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત

Amul Yatra - An Utterly
Butterly Journey

રારિીય

સુંિોધન લેખની
06-03-2019 06-03-2019 રજૂઆત

સિકારી શધરાણ મુંડળી
ૂ શવકાસ
અને ખેડત

સુંિોધન લેખની
02-12-2018 03-12-2018 રજૂઆત

A Study of Operational
Perfomance of villge
Industris in
Dist.:Surendranagar

રારિીય

14-03-2019 15-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

ગજરાતના
આરદવાસીઓમાું િીંત
ભચિોની િાતીર્ળ કળા

રાજય

17-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

રારિીય

05-01-2019 06-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

આતરરારિીય

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

75

Mahesh Narayan Dixit

Harmony through
આંતરરાષ્ટ્રિય Education

76

મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

રાષ્ટ્રિય

77

મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

રાષ્ટ્રિય

78

મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

રાષ્ટ્રિય

79

ડૉ િીતલ રાવત

રાષ્ટ્રિય

80

લાલજીિાઈ પીતામ્બર પટેલ રાષ્ટ્રિય

81

ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટેલ રાષ્ટ્રિય

82

જયપ્રકાિ પુંડયા

83

આરતીબેન વી. પટેલ

84

આરતીબેન વી. પટેલ

85

આરતીબેન વી. પટેલ

86

આરતીબેન વી. પટેલ

87

આરતીબેન વી. પટેલ

Samskrit Sahitay Main
Nirupit Manaviya Mulya

Gandhi Shows Way to
Today’s Journalism
Social Science
Researches for
Culminating Society
National Conference on
Languages and
literatures of
IndiaLiterature of

Learning Beyond the
Classroom
Impact of Gandhi's
Educational Ideas and
Works on the World
Panel

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
BAOU Ahmedabad and
Global Educational
Research Association
Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
university
Department of
Journalism and Mass
Communication, Gujarat
Vidyapith
Shri C.H.Shah Maitri
vidyapith Mahila College
of Education

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

રાજય

સુંિોધન લેખની
02-12-2018 03-12-2018 રજૂઆત

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
30-11-2018 30-11-2018 રજૂઆત

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂઆત

GANDHIJINI
DRASHTIE STRIONU
STHAN

રાજય

03-02-2019 03-02-2019 સિ અધ્યક્ષ

ર્ાુંધીજી એક સમાજિાસ્ત્રી
તરરકે

Somaiya
Vidyavihar,Mumbai

રારિીય

સુંિોધન લેખની
06-07-2018 07-07-2018 રજૂઆત

A.G. Teachers CollegeCTE, Ahmedabad

સ્થાશનક

03-06-2019 03-06-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્વછતા આંદોલન શવર્ે
ર્ાુંધીજીના શવચારો
Message in Mass-age:
Social Media and
Voice of Tribal
Students

સ્થાશનક

03-02-2019 03-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

ર્ાુંધીજીન ું પસ્તક
'આરોગ્યની ચાવી': શવર્ય
વસ્તન ું શવશ્લેર્ણ

રાજય

12-03-2019 13-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
16-11-2018 18-11-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

17-11-2018 17-11-2018 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

17-01-2019 17-01-2019 સિ અધ્યક્ષ

સ્થાશનક

15-12-2018 15-12-2018 સિ અધ્યક્ષ

સ્થાશનક

03-02-2019 03-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Achala Education
Foundation Trust,
Ahmedabad

गुजरात साहित्य अकादमी,
गाांधीनगर एवां भाषा ववभाग,
हिन्दी साहित्य में गाांधीववचार सरकारी ववनयन एवां वाश्चणज्य
दशमन
રાષ્ટ્રિય
मिाववद्यािय, मेघरज
Banaras Hindu
Universal Religion and
University Faculty of
આંતરરાષ્ટ્રિય Education (ICURE-2018) Education, AAEBHU
Banaras Hindu
University Faculty of
Universal Religion and
આંતરરાષ્ટ્રિય Education (ICURE-2018) Education, AAEBHU
Universal Religion and
Banaras Hindu
Educational (ICUREUniversity Faculty of
આંતરરાષ્ટ્રિય 2018)
Education, AAEBHU
Multi-media Book
DIET, Kathalal, Di.પ્રાદે શિક
Workshop
Kheda
Educational Thought and
works of Mahatma
Achala Educational
રાષ્ટ્રિય
Gandhiji on World level
Foundation Trust

195

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

88
89

આરતીબેન વી. પટેલ
Chhanabhai Bhinsara

રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય

90

Dipooba Devda

રાષ્ટ્રિય

Revisiting Gandhi :
Women’s Perspective
આરદવાસી વારસાન ું ર્ૌરવ
Revisiting Mahatma
Gandhi : Women's
Perspective

91

Dipooba Devda

પ્રાદે શિક

જ્ઞાન સિ ર્ાુંધી 150

ર્.2 હિન્દી વશક્ષક મિાવિદ્યાલય

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
WILPH India, Pace
Research Centre and
Dept. of Life long
Education, Gujarat
સ્થાશનક
Vidyapith
ગજરાત યશનવસીટી
સ્થાશનક
Gujarat Vidyapith
Ahmedabad
ે ન
કસ્તરબા રૂરલ ફાઉન્દ્ડિ
મોટી પાણીયારી

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 29-03-2019 રજૂઆત
09-08-2018 09-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

સ્થાશનક

16-02-2019 17-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

93

ડૉ. અિોક પરમાર

94

ડૉ. અિોક પરમાર

95

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

International Conference
On Harmony Through
Dr. Babasaheb
ambedakar open
Education & Inclusive
આંતરરાષ્ટ્રિય Education
University Ahmedabad
SHRI C H SHAH MAITRI
VIDYAPITH MAHILA
Social Science
COLLEGE OF
EDUCATION
Researches for
SURENDRANAGAR
રાષ્ટ્રિય
culminating Society
SHRI C H SHAH MAITRI
VIDYAPITH MAHILA
Social Science
COLLEGE OF
Researches for
EDUCATION
રાષ્ટ્રિય
culminating Society
SURENDRANAGAR
Gujarat Vidyapith,
આંતરરાષ્ટ્રિય Holistic conference
Ahmedabad

96

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

રાષ્ટ્રિય

हिन्दी वाक् स्पधाम

97

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

રાષ્ટ્રિય

Gandhiji and Journalism

अश्चिि भारतीय हिन्दी सांघ
Guajarat Vidyapith,
Ahmedabd

98

ડૉ. સોનલ પટેલ

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ શવશ્વશવદ્યાલય

14-03-2019 15-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી
સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

99

डॉ. सोनि पटे ि

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

मैत्री ववद्यापीठ

સુંિોધન લેખની
03-02-2019 03-02-2019 રજૂઆત

92

ડૉ. અિોક પરમાર

ઘ ગાંધી દશથન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ઘ.1 ગાંધી દશથન અભ્યાસ

गुजराती उपन्यास में नदी
सांस्कृ लत

રાજય

સુંિોધન લેખની
02-12-2018 03-12-2018 રજૂઆત

Role of Cooperatives
in the Development of
Female sex workers in
Gyjarat

રાજય

સુંિોધન લેખની
04-02-2019 04-02-2019 રજૂઆત

ર્ાુંધીજી, સ્વચ્છતા. સફાઇ
અને સ્વચ્છ િારત
અભિયાન

રાજય

04-02-2019 04-02-2019 સિ અધ્યક્ષ

મરિલા અત્યાચાર અને
સલામતી

શવશ્વશવદ્યાલય

05-01-2019 06-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

06-03-2019 06-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

રાજય

196

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સિકારી દૂ ધ ડેરીનો
આરદવાસી સમદાય ઉપર
પ્રિાવ
જયપાલશસિંિ મડાન ું જીવન
મિાત્મા ર્ાુંધી એક
સામાજજક સધારક તરીકે
New Age Journalism:
Creative engagement
with Challenging
Reality

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

100 Prem Anand Mishra

Innovation for
International Peace
આંતરરાષ્ટ્રિય Sustainable Global Peace Research Association

101 Prem Anand Mishra

રાષ્ટ્રિય

Gandhi at 150

Central University of
Gujarat Gandhinagar

ડો. િરરિાઇ માધવલાલ
106 પટેલ

પ્રાદે શિક

L.D.Institute of Indology,
Ahmedabad
WILPF India, Peace
Research Centre,
Department of Life Long
Revisiting Gandhi:
Learning Gujarat
Women's Perspective
Vidyapith
Hindustani Prachar
Ashprisyata : Adhunik
Sabha Mumbai and
Bharat main Prachin Rog Gujarat Vidyapith
Recent Trends of
School of Law, Gujarat
Judicial Process in India University, Ahmedabad
રારિીય સેવા યોજના અને
ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
,ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
ર્ાુંધીજી અને સ્વચ્છતા
અમદાવાદ

ડો. િરરિાઇ માધવલાલ
107 પટેલ

રાષ્ટ્રિય

Revisiting Gandhi :
Women's Perspectives

102 Prem Anand Mishra

રાષ્ટ્રિય

103 Prem Anand Mishra

રાષ્ટ્રિય

104 Prem Anand Mishra
ડો. િરરિાઇ માધવલાલ
105 પટેલ

રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય

108 ડો.િરરિાઇ માધવલાલ પટેલ પ્રાદે શિક

109 Kapil Deshwal

110 Kapil Deshwal

111 Kapil Deshwal

Gandhiji and Jain
Dharma

બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
અને માનશસક સ્વાસ્્ય

WILPF - India
સમજકાયગ શવિાર્, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
Hindustani Prachar
sabha, Mumbai and
Gujarat Vidtyapith,
Ahmedabad

કાયગક્રમન ું સ્થળ
સ્થાશનક

24-11-2018 28-11-2018 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

07-01-2019 11-01-2019 સિ અધ્યક્ષ

સુંિોધન લેખની
21-01-2019 21-01-2019 રજૂઆત

4.वतममान पत्रकाररता में
नैलतक प्रलतमानों की
स्थापना िे तु मिात्मा
गाांधीजी की आदशम
पत्रकाररतााः एक अनुशीिन

29-03-2019 30-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

आधुलनक नारी के अश्चस्तत्व
की िडाई में प्रासांलगक
गाांधीववचार

શવશ્વશવદ્યાલય

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
आचायम सुनीि सागर कृ त
"णीदी सांगिो" में समाज
प्रबांधन के सूत्र
2.समपोषीय ग्रामीण
आजीववका- कि आज और
कि

રારિીય

સમયર્ાળો

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
13-10-2018 14-10-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
27-01-2019 28-01-2019 રજૂઆત

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

રાષ્ટ્રિય

Asprusyata: Adhunik
bharat ka prachin rog

શવશ્વશવદ્યાલય

13-10-2019 14-10-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

Recent Trands of
Judicial Process in India Center of excellence,
:Journey towards
University school of Law,
Trasformative constitution Gujarat University
શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
27-01-2019 28-01-2019 રજૂઆત

પ્રાદે શિક

Badlata vishvaman
Yuvano ane Mansik
Swasthya

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Samajkarya vibhag ,
Gujarat Vidyapith
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શવશ્વશવદ્યાલય

Forest Right Act 2006
for Rural Livelihood

વનસુંરક્ષણ માટે સિકારી
સુંસ્થાઓની જવાબદારી
નથી... ?

Laingic samanta :
Bhartiya samvidhan ke
pravdhan evam
Gandhi vimarsh

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

112 Kapil Deshwal

પ્રાદે શિક

113 Kapil Deshwal

રાષ્ટ્રિય

Gandhiji ane swachhata
Revisiting Mahatma
Gandhi : Women's
Perspective

114 અ મીન રશતલાલ િનાિાઈ

રાષ્ટ્રિય

રારિીય સુંર્ોરઠી મિાત્મા
ર્ાુંધી પનરાવલોકન મરિલા
પરરપ્રેક્ષ્ય

115 અમીન રશતલાલ િનાિાઈ

"Empowering Culture of
Peace, Sustainable
Development and
આંતરરાષ્ટ્રિય Defending Democracy"

ચ.1 આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
116 ડૉ. િેતલબેન બડોરદયા

રાષ્ટ્રિય

ચ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
Gandhi adhyayan vidya
shakha ane Rastiya
Seva Yojana, Gujarat
શવશ્વશવદ્યાલય
Vidyapith
Wilpf India
શવલ્ફ ઈષ્ટ્ન્દ્ડયા ,ર્ાુંધી
અધ્યયન સુંકાય અને
આજીવન શિક્ષણ શવિાર્
ગ ૂજરાત શવઘાપીઠ,
અમદાવાદ,
Indonesian Institute of
Sciences (IPSK-LIPI) in
collaboration With AsiaPacific Peace Research
Association (APPRA)

વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

117 ડૉ. િેતલબેન બડોરદયા

Gandhi Shows way to
Today's
Women Journalism
in Science &

118 ડૉ. િેતલબેન બડોરદયા

આંતરરાષ્ટ્રિય Technology
Creating
Revisiting Mahatama
Gandhi Women's
રાષ્ટ્રિય

120 ડૉ. રમીલાબેન પટેલ

રાષ્ટ્રિય

119 ડૉ. રમીલાબેન પટેલ
121 ડૉ. સિાર્ પાુંડર
122 ડૉ. સિાર્ પાુંડર
123 ડૉ. સિાર્ પાુંડર

પ્રાદે શિક
રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય

124 ડૉ.અરૂણિાઇ ર્ાુંધી

પ્રાદે શિક

126 ડૉ.અરૂણિાઇ ર્ાુંધી

પ્રાદે શિક

125 ડૉ.અરૂણિાઇ ર્ાુંધી
ચ.2 સમાજકાયથ વિભાગ

પ્રાદે શિક

127 ડૉ.બાદરિાઈ વાય. કરે િી

રાષ્ટ્રિય

128 ડૉ.બાદરિાઈ વાય. કરે િી

રાષ્ટ્રિય

129 ડૉ.બાદરિાઈ વાય. કરે િી

રાષ્ટ્રિય

ર્ાું
ધીજી અનેMahatma
સ્વચ્છતા
Revisiting
GandhiOF
: Women's
ROLE
CO-

Dept. of Journalism and
Mass
Communication
Birla Vishvakarma
Mahavidyalaya
શવલ્ફ ઇષ્ટ્ન્દ્ડયા અને ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ
ર્ાુંધી દિગન શવિાર્ અને
રારિીય
વા યોજના,
આજીવનસેશિક્ષણ
શવિાર્

આંતરજોડાણો

Role of Co-Operatives
for Sustainable Rural
Development
gandhian way of Life for
Human Perfection

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત
Swachhata ane
Gandhiji

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

Vartman samaj men
mahila sashaktikaran

આતરરારિીય

સુંિોધન લેખની
02-05-2019 04-05-2019 રજૂઆત

An innovative practice
in teacher education :
Gram Jivan Padyatra

રારિીય

શવશ્વશવદ્યાલય
શવશ્વશવદ્યાલય
શવશ્વશવદ્યાલય

શવશ્વશવદ્યાલય
શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂ
ત લેખની
સુંિઆ
ોધન
28-06-2018 30-06-2018 રજૂ
આ
ત લેખની
સુંિોધન
આ
ત લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂ
સુંિોધન
ત લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂ
સુંિઆ
ોધન
ત લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂ
સુંિઆ
ોધન
21-12-2018 22-12-2018 રજૂ
ત લેખની
સુંિઆ
ોધન
03-01-2019 03-01-2019 રજૂઆત

17-03-2019 17-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

કશવ રમેિ પારે ખ અને
તેમની કશવતામાું

11-07-2019 11-07-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

C.S.R.M., Gujarat
Vidyapith, Randheja

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
21-12-2018 22-12-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
22-10-2018 23-10-2018 રજૂઆત

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
03-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત
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Rastraghartar no
How to Find out
Reason behind better

09-09-2018 09-09-2018 સિ અધ્યક્ષ

રારિીય

“ICT as a tools for 21
century
Dudh
ni educational
Kheti

29-03-2019 30-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

ે ન, અમદાવાદ સ્થાશનક
સીમ્સ ફાઉન્દ્ડિ

M.S.University, Baroda.
િી રું ર્ નવચેતન, મરિલા
Language and Culture of આટગ સ કોલેજ , વાભલયા (જી.
િરચ)
Adivasi

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

અને શવલ્ફ ઇષ્ટ્VIDYAPITH,
ન્દ્ડયા
શવશ્વશવદ્યાલય
GUJARAT
CENTRE શવકાસ
FOR STUDIES
શવશ્વશવદ્યાલય
આરદજાતી
શવિાર્,

અને
કેટાલીસ્ટ
ર્ાુંધીગ્રીન
અધ્યયન
શવદ્યાિાખા
અને રારિીય સેવા યોજના

થી

શવશ્વશવદ્યાલય

OPERATIVES
FOR
આરદજાશત
શવસ્તારમાું
શિક્ષણની ગણવત્તા
જરાત સરકાર
અભખલ સ્થાશનક
REVISITING
MAHATMA ગ
આજીવન
શિક્ષણ અને
શવિાર્,
GANDHI:
WOMEN'S
શવલ્ફ
ઇષ્ટ્
ન્દ્
ડ
યા
અને
ર્ાું
ધી
શવશ્વશવદ્યાલય
વસ્તી અને પયાગવરણના
આજીવન શિક્ષણ શવિાર્
ર્ાું
ીજી અને
સ્વચ્છતા
સવગધરોર્
શનદાન
કેમ્પ તથા
પરરસુંવાદ

સમયર્ાળો

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

130 ડૉ. બાદરિાઈ વાય. કરે િી

શવશ્વશવદ્યાલય બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
માું
અને માનશસક સ્વાસ્્ય

સમાજકાયગ શવિાર્, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

131 મનોજ ડી.પરમાર

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

132 મનોજ ડી. પરમાર

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

133 િી બુંરકમચુંર એસ. વસૈયા

રાષ્ટ્રિય

ર્ાુંધીનર્ર ગજરાત

134 િી બુંરકમચુંર એસ. વસૈયા

પ્રાદે શિક

social thinking of
Mahatma Gandhi

MS યશન. વડોદરા
ગ ૂજરાત શવધાપીઠ, રાુંધજા
ે
ગ્રામ વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
આરદજાશત શવકાસ શવિાર્,
ગજરાત સરકાર અને અભખલ
ગજરાત કોલેજ અને
યશનવસીટી આરદવાસી
ટીચસગ એસોસીએિનન ું
અધીવેસન
Gujarat Sociological
Society and Dept of
Socialogy, Gujarat Uni,
Ahmedabad.

135 િી બુંરકમચુંર એસ. વસૈયા

પ્રાદે શિક

બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
અને માનશસક સ્વાસ્્ય

136 િી બુંરકમચુંર એસ. વસૈયા

રાષ્ટ્રિય

LANGUAGE AND
CULTURE OF ADIVASI

ગજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
Shree Rang Navchetan
Mahila Arts College,
VALIA Dist. Bharuch

137 ડૉ. અશશ્વનકમાર ચૌિાણ

રાષ્ટ્રિય

138 ડૉ. અશશ્વનકમાર ચૌિાણ

રાષ્ટ્રિય

Gandhi Shows Way to
Today's Journalism
Gandhi Shows Way to
Today's Journalism

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

ર્ાુંધીજી અને સ્વચ્છતા

ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
અને રારિીય સેવા યોજના
એકમ, ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ચ.3 પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન

139 ડૉ. અશશ્વનકમાર ચૌિાણ

140 ડૉ. અશશ્વનકમાર ચૌિાણ

ે
141 ડો શવનોદ કમાર પાુંડય

પ્રાદે શિક

Revisiting Mahatma
Gandhi : Women's
રાષ્ટ્રિય
Perspective
Annual AMIC
Conference on
Disturbing Asian
Millennials : Some
આંતરરાષ્ટ્રિય Creative Responses

શવલ્ફ ઇંરડયા અને ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Manipal academy of
higher education
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કાયગક્રમન ું સ્થળ
શવશ્વશવદ્યાલય

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

રારિીય

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી
સુંિોધન લેખની
23-10-2018 23-10-2018 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
21-12-2018 22-12-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
03-01-2019 03-01-2019 રજૂઆત

રારિીય

શવશ્વશવદ્યાલય

09-02-2019 10-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

03-03-2019 03-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

14-03-2019 15-03-2019 સિ અધ્યક્ષ

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

123
ર્ાુંધીજીની યવાન
અવસ્થા, આજના યવાનો
માટેની માર્ગદશિિકા”
“દૂ ધ ઉત્પાદક સિકારી
પ્રવ ઼ૃશત્ત થી ગ્રામીણ
સમદાયનો શવકાસ”

Sons and Lovers: A
Psychoanalytic Study

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત

Polie Sengupta's
Alipha: A gleaming
bead in the Rosary of
Protest Theatre

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

Mahatma Gandhi and
Mulk Raj Anand's The
Untouchable: A Study

આતરરારિીય

સુંિોધન લેખની
07-06-2018 09-06-2018 રજૂઆત

राजस्थान के स्थानीय
इलतिास की पाण्डु लिवपयााः
ख्यात साहित्य के सांदभम में

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ે
142 ડો શવનોદ કમાર પાુંડય

ે
143 ડો શવનોદ કમાર પાુંડય

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

આંતરરાષ્ટ્રિય Asian Research Center

Saint John's University,
Bangkok

પ્રાદે શિક

શવશ્વશવદ્યાલય

AMIC, School of
Communication, Manipal
Academy of Higher
Education,Mangalore
શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
07-06-2018 09-06-2019 રજૂઆત

મિાત્મા ર્ાુંધી પનરાવલોકન ર્ાુંધી અધ્યયન સુંકાય

146 પ્રા.પશનતા િણે

રાષ્ટ્રિય

Gandhi Shows Ways to
ToDay's Journalism

પ્રાદે શિક

ગજરાત ગ્રુંથાલય સેવા સુંઘ
દ્વારા આયોજજત ૩૫ માું
પરરસુંવાદમાું વ્યાખ્યાન

રાષ્ટ્રિય

Revisiting Mahatma
Gandhi : Women's
Perspective

રાષ્ટ્રિય

National level seminar on
modern trends in yoga,
physical education sports
science & sports
management

રાષ્ટ્રિય

One day National level
seminar on multi
disciplineary subjects

છ

શારીહરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

છ.1 શારીહરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન
148 ડૉ. ર્ીતાબેન પટેલ

149 Dr. Arvind Rami

150 Dr. Arvind Rami

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

145 પ્રા.પશનતા િણે

147 ડૉ. પ્રયતકર કે. કાનારડયા

થી

સુંિોધન લેખની
08-10-2018 11-10-2018 રજૂઆત

UNICEF Rajsthan, IIMC
New Delhi, All India
Radio Jaipur And others
Department /of
JOurnalism and Mass
Communication, Gujarat
Vidyapith

ચ.4 ગ્રંર્ાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન

સમયર્ાળો

આતરરારિીય

Disturbing Asian
Millenials: Some
આંતરરાષ્ટ્રિય Creative Responces
All India Media
Educators conference
2018, Power of Media
And Technology:
રાષ્ટ્રિય
Shaping the Future

144 પ્રા.પશનતા િણે

કાયગક્રમન ું સ્થળ

રારિીય

સુંિોધન લેખની
06-07-2018 08-07-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂઆત

ગજરાત ગ્રુંથાલય સેવા સુંઘ
અમદાવાદ

રાજય

01-04-2019 01-06-2019 સિ અધ્યક્ષ

Gujarat Vidyapith

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

રાજય

સુંિોધન લેખની
04-05-2019 04-06-2019 રજૂઆત

રાજય

સુંિોધન લેખની
01-04-2019 01-04-2019 રજૂઆત

Uttar Gujarat college
University sharirik
shikshan adhyapak
kalyan mandal
Smt. A.P. Patel Arts and
Late shree N.P. patel
commerce college
naroda
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સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
सनद परवाना बिीाः
अठारिवीां सदी के मारवाड
राज्य की आलथमक
गलतववलधयों का मित्वपूणम
प्राथलमक स्रोत
राजस्थान के स्थानीय
इलतिास की पाण्डु लिवपयााः
ख्यात साहित्य के सांदभम में
सनद परवाना बिीाः
अठारिवीां सदी के मारवाड
राज्य की आलथमक
गलतववलधयों का मित्वपूणम
प्राथलमक स्रोत

How to make videos
more effective

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

151 ડો.દલસુંર્િાઈ એફ ચૌધરી

152 ડો.દલસુંર્િાઈ એફ ચૌઘરી

153 ડો.દલસુંર્િાઈ એફ ચૌધરી
154 ડૉ. નીરજ શસલાવટ

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
SHREE NARODA
KELEVANI MANDAL'S
LATE SHREE N.P.
PROMOTION OF
PATEL COMMERCE
PHYSICAL
COLLEGE, NARODA &
EDUCATION, SPORTS GUJARAT SAHITYA
ACADEMY
MANAGEMENT &
રાષ્ટ્રિય
રારિીય
GANDHINAGR
SPORTS SCIENCE
GLS (Sadguna & B. D.)
College of Girls and
International conference Gujarat State University
& College Physical
on Body, Mind & Soul;
An Integral and
education College
આંતરરાષ્ટ્રિય Interdisciplinary persctive Teachers Association
રારિીય
NATIONAL SEMINAR
ON MODERN TRENDS UTTAR GUJRAT
COLLEGE-UNIVERSITY
IN YOGA, PHYSICAL
EDUCATION, SPORTS SHARIRIK SHIKSHAN
SCIENCE, SPORTS
ADYAPAK KALYAN
MANAGEMENT
રાષ્ટ્રિય
રાજય
MANDAL
International Science
International Science
આંતરરાષ્ટ્રિય Congress ISC 2018
Community Association
રારિીય

ડા. શનમેિકમાર ધનસખિાઇ
155 ચેાધરી
રાષ્ટ્રિય

ડૅેૅા. શનમેિકમાર
156 ધનસખિાઇ ચૌધરી

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી

PROMOTION OF
PHYSICAL
EDUCATION, SPORTS
MANAGEMENT &
SPORTS SCIENCE

BODY, MIND & SOUL:
AN INTEGRAL AND
INTERDISCIPLINARY
આંતરરાષ્ટ્રિય PERSPECTIVE

SMT. A.P PATEL ARTS
& LATE SHREE N.P
PATEL COMMERCE
COLLEGE, NARODA &
GUJARAT SAHITYA
ACADEMY,
GANDHINAGAR
રાજય
GLS (SADGUNA & B.D.)
COLLEGE FOR GIRLS
AND GUJARAT STATE
UNIVERSITY &
COLLEGE PHYSICAL
EDUCATION
TEACHER'S
રારિીય
ASSOCIATION

201

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની
04-01-2019 04-01-2019 રજૂઆત

સુંિોધન લેખની
01-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત

સુંિોધન લેખની
05-04-2019 06-04-2019 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
08-12-2018 09-12-2018 રજૂઆત

માનશસકતા, સ્વચ્છતા
અને ર્ાુંધીજી

સુંિોધન લેખની
04-01-2019 04-01-2019 રજૂઆત

સુંિોધન લેખની
01-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત

Education System of
Upanishad Period: A
Solid Foundation to
Promote Harmonious
Life Style

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ડૅેૅા. શનમેિકમાર
157 ધનસખિાઇ ચૌધરી

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

રાષ્ટ્રિય

National Seminar on
Modern Trends In Yoga,
Physical Education,
Sports Sciences and
Sports Management
Presented

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
Uttar Gujarat College –
University Sharirik
Shikshan Adhyapak
Kalyan Mandal, Under
the aegis of Gujarat
State University &
College physical
Education
રાજય
Teachers’Association

SHREE NARODA
KELAVANI MANDAL'S
PROMOTION OF
SMT. A.P PATEL
PHYSICAL EDUCATION COMMERCE COLLEGE
SPORTS
NARODA & GUJARAT
MANAGEMENT &
SAHITY ACADEMY
SPORTS SCIENCE
158 ડૉ. પ્રભલાલ એમ. ક્રાસ ુંન્દ્રા
રાષ્ટ્રિય
GANDHINAGAR
GLS (Sadguna & B.D)
International Conference College for Girls and
on Body, Mind & Soul:
Gujarat State University
An Integral and
& College Physical
Interdisciplinary
education College
159 ડૉ. પ્રભલાલ એમ. ક્રાસ ુંન્દ્રા
આંતરરાષ્ટ્રિય Perspective
Teacher’s Association
GLS (Sadguna & B.D)
International Conference College for Girls and
on Body, Mind & Soul:
Gujarat State University
An Integral and
& College Physical
Interdisciplinary
education College
160 ડૉ. જર્દીિચુંર કે સાવભલયા આંતરરાષ્ટ્રિય Perspective
Teacher’s Association

161

ડૉ. જર્દીિચુંર કે સાવભલયા રાષ્ટ્રિય

SHREE NARODA
KELAVANI MANDAL'S
SMT.A.P PATEL ARTS
& LATE SHREE
PROMOTION OF
N.P.PATEL
PHYSICAL EDUCATION COMMERCE COLLEGE
APORTS
NARODA & GUJATAT
MANAGEMENT &
SAHITYA ACADEMY
SPORTS SCIENCE
GANDHINAGAR

202

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની
05-04-2019 06-04-2019 રજૂઆત

Upanishad Main
Manviya Muly

રાજય

સુંિોધન લેખની
04-01-2019 04-01-2019 રજૂઆત

Patrakarita ki Shiksha
Evam Gandhivadi
Drishtikon

રારિીય

સુંિોધન લેખની
01-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
01-03-2019 03-03-2019 રજૂઆત

રારિીય

સુંિોધન લેખની
04-01-2019 04-01-2019 રજૂઆત

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

162

163

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ડૉ. જર્દીિચુંર કે સાવભલયા રાષ્ટ્રિય

“Redefining Mahatma
Gandhi : Issues and
Challenges”

Shri Maharshi
Dayananda Sarasvati
Kelavani Mandal
Managed Smt. C.C.
Mahila Arts and Sheth C.
N. Commerce College,
Visnagar Department of
History and Sociology
Organized One Day
રાજય
National Seminar

ડૉ. જર્દીિચુંર કે સાવભલયા રાષ્ટ્રિય

NATIONAL SEMINNAR
ON MODERN TRENDS
IN YOGA,PHYSICAL
EDUCATION, SPORTS
SCIENCE AND
SPORTS MANAGEMENT

UTTAR GUJARAT
COLLEGE UNIVERSITY
SHARIRIK SHIKSHAN
ADHYAPAK KALYAN
રાજય
MANDAL

સુંિોધન લેખની
05-04-2019 06-04-2019 રજૂઆત

COMMUNICATIVE
TRANSLATION:NEW
EVOLVING MODE OF
FOREIGN
LANGUAGE
TEACHING

NATIONAL SEMINAR
ON MODERN TRENDS
IN PHYSICAL
EDUCATION

UTTER GUJARAT
COLLEGE-UNIVERSITY
SHARIRIK SHIKSHAN
AMBAJI
ADHYAPAK KALYAN
GUJARAT
MANDAL

સુંિોધન લેખની
05-04-2019 06-04-2019 રજૂઆત

ર્ાધાુંૅીજીના સ્ત્રી કેળવણી
વવર્યક વવચારો

Department of
microbiology and
Biotechnology , Gujarat
University

સુંિોધન લેખની
15-03-2019 16-03-2019 રજૂઆત

Effects of nutritious
food and yoga training
on motor ability

Dr KAMLESHKUMAR P
164 PATEL

રાષ્ટ્રિય

જ વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
જ.1 બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ
Recent Trends and
Emerging Issues in
Microbiology and
Pharmaceutical
Biotechnology
165 શક્લ પ્રીશત કલ્પેિિાઈ
રાષ્ટ્રિય

166 ડૉ. મય ૂર િાિ

167 ડૉ. મય ૂર િાિ

રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

State Level Seminar on
Young Chemical
Scientist Conclave
National Conference
‘Medicinal Chemistry at
the interface of 21st
Century:An Indian
Perspective’

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
22-02-2019 22-02-2019 રજૂઆત

C.U.Shah Science
College, Ahmedabad

રાજય

સુંિોધન લેખની
15-12-2018 15-12-2018 રજૂઆત

ખેલકૂદ આંતર
શવશ્વશવદ્યાલય કક્ષાના
ખેલાડીઓની જાશત, જ્ઞાશત,
શવસ્તાર, વ્યવસાય અને
અભ્યાસન ું સવેક્ષણ

V. P. & R.P.T.P Science
College, Vallabh
Vidyanagar

રારિીય

28-01-2019 28-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Gandhi & Value

203

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
ય
નામ

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ

168 ડૉ. મય ૂર િાિ

પ્રાદે શિક

169 ડૉ.મય ૂર િાિ

રાષ્ટ્રિય

Department of
Environmental Studies,
faculty of Science, M.S.
University of Baroda
Department Of botany,
A One Day Workshop on kakching Khunou
“ Biotechnological
College , Umathel,
Potential on Usage of
Manipur and Gujarat
Foldscope”
vidyapith

પ્રાદે શિક

એક રદવસીય રાજય સ્તરીય
પરરસુંવાદ: ર્ાુંધીજી અને
સ્વચ્છતા

170 ડૉ. મય ૂર િાિ
ઝ

One Day Seminar on
‘Environmental Impact
Assessment’

વ્યિસ્ર્ાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

ઝ.1 ગ્રામ વ્યિસ્ર્ાપન વિભાગ

171 Dr. Satish Patel

172 Dr. Lokesh Jain

ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
અને NSS એકમ, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

173 Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

174 Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

175 Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

176 Mayuri Jonathan Farmer

રાષ્ટ્રિય

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

22-03-2019 22-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

26-03-2019 26-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Let the number speak
about Gujarat

રાજય

17-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

CSRM, Gujarat Vidyapith
and NCUI, Delhi
શવશ્વશવદ્યાલય

204

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

શવશ્વશવદ્યાલય

Lokbharati Lokseva
Mahavidyalaya,
Sanosara-Bhavnagar
(Gujarat)
રારિીય
epartment of Journalism,
Guajrat Vidyapith,
Ahmedabad
રારિીય
WILF India & Ajivan
Shikshan Vibhag

થી

હૃદયરોર્ અને જીવનિૈલી
(Ischemic Heart
Disease)

international seminar on
“Educational Research in
the 21st century :
Dabhoi Commerce
Challenges and
આંતરરાષ્ટ્રિય opportunities”
Collage, Vadodara.
રાજય
भारतीय प्राकृ त, स्कॉिसम
सोसायटी, उदयपुर प्राकृ त एवां
पालि ववभाग, गुजरात
ववश्वववद्यािय, अिमदाबाद
राष्ट्रीय प्राकृ त सांगोष्ठी प्राकृ त तथा सकि हदगांबर जैन
રાષ્ટ્રિય
साहित्य के ववववध आयाम
समाज, गाांधीनगर (गुजरात) રારિીય
One day National
Seminar on Rural
Development Discourses
on Practices and New
Paradigm
National seminar on
Gandhi Shows the way to
Today’s Journalism
National Seminar on
Revisiting Mahatma
Gandhi: Women’s
Perspective
Role of Cooperatives for
Sustainable Rural
Development

સમયર્ાળો

સુંિોધન લેખની
26-10-2018 28-10-2018 રજૂઆત

યોર્ અને એરોભબક
કસરતોની સ્વાસ્્ય
સુંબશું ધત યોગ્યતા ઉપર
થતી અસરોનો અભ્યાસ
A Comparative study
of Cardiovascular
Fitness between
Athletes and NonAthletes College male
Students

સુંિોધન લેખની
21-07-2018 21-07-2018 રજૂઆત

યોર્ાસનની ઝડપ ઉપર
થતી અસરનો અભ્યાસ

સુંિોધન લેખની
10-08-2018 10-08-2018 રજૂઆત

સુંિોધન લેખની
14-03-2019 15-03-2019 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
29-03-2019 30-03-2019 રજૂઆત
સુંિોધન લેખની
21-12-2018 22-12-2018 રજૂઆત

Origin and
Development of Novel
Social Conflicts in
Girish Karnad's
Nagamandala

178 રિતેિ જાર્ાણી

અધ્યાપકો દ્વારા પરરસુંવાદમાું િાર્ીદારી
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
ય
નામ
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ
Role of Cooperatives for CSRM, Gujarat
Sustainable Rural
Vidyapith, and NCUI,
Development
Delhi
રાષ્ટ્રિય
શવશ્વશવદ્યાલય
બદલાતા શવશ્વમાું યવાનો
સમાજકાયગ શવિાર્
અને માનશસક સ્વાસ્્ય
(મનોભચરકત્સા ) મિાદે વ
પ્રાદે શિક
શવશ્વશવદ્યાલય

179 નીપા િાિ

14th Annual ADMA
Conference & Graph
આંતરરાષ્ટ્રિય theory day

DA-IICT and IIT
Gandhinagar

DA-IICT and IIT
Gandhinagar

06-06-2018 10-06-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

180 રૂભચતા દીપક િાિ

New Trends in
Commerce, Economics,
Banking, Cooperation,
Management, Computer
Science, IT&
આંતરરાષ્ટ્રિય Environment

Poona College of Arts,
Science and Commerce

રારિીય

સુંિોધન લેખની
08-01-2019 09-01-2019 રજૂઆત

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
177 Mayuri Jonathan Farmer
ઝ.2 કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિભાગ

205

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
21-12-2018 22-12-2018 રજૂઆત

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક
Locating the Space in
Bharati Mukhrjee's
The Tiger's Daughter

जातीय असमानता की
सजमक सांस्थाए

01-03-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

2

ક

ક.1
1

2

3
ક.3
4
5
ખ

ખ.2
6
ર્

ર્.1
7

8

9

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું
)
ભાષાઓ
અનેલખવ
સાહિત્ય
વિદ્યાશાખા

અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
આંતરરાષ્ટ્રિય
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ સમયર્ાળો

ગુજરાતી

Dr. Dhwanil Parekh

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

Secondary Teachars'
Training

પ્રાદે શિક

workshop

બળદે વ િી.મોરી

રાષ્ટ્રિય

ડૉ.રદવ્યેિકમાર િટ્ટ

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

અભખલ િારતીય સારિત્ય
પરરર્દ ન્યાસ

Secondary Teachars'
Training Institute,
Gandhinagar

IITE, Gandhinagar

રામિાઉ મ્િાલર્ી પ્રબોશધની
,મબ
ું ઈ

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
26-07-2018 26-07-2018 રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
17-11-2018 17-11-2018 રજૂઆત

Comprative study
between attitudes of
female players of
saurashtra and
narsingh mehta
university towards
health related hebits

રારિીય

14-10-2018 15-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

gramya ane shaheri
shalaona vidharthioni
hath ane khabha na
snayuoni sahanshakti
temaj pith ane pet na
snayu bal no
tulnatmak abhyas

શવશ્વશવદ્યાલય

20-08-2018 26-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

Faculty Development
UGC-HRDC GUJRAT
Program
on MOOC & E- UNI,
AHMEDABAD
RUSA SPONSORED
UGC-HRDC,
Gujarat
Workshop for E-Content Uni. Ahmedabad

રાષ્ટ્રિય

RUSHA SPONSORED
FDP ON MOOCs, E-

UGC-HRDC GUJARAT
UNIVERSITY

શવશ્વશવદ્યાલય

20-08-2018 26-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

Faculty Development
Progrmme

KCG, Ahmedabad

રાજય

03-12-2018 08-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

મિેિ નારાયણ દીભિત

પ્રાદે શિક

Research Methodology
workshop

KCG

સ્થાશનક

25-02-2019 02-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Social Media in
Political
Communication : An
Analysis of Gujarat
Assembly Elections
2017"

પ્રાદે શિક

શિિક અભિયોગ્યતાકસોટી
માર્ગદિગન

જી સી ઈ આર ટી, ર્ાુંધીનર્ર
અને ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ
સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
26-11-2018 12-12-2018 રજૂઆત

Religious Contribution
of Communication in
Bringing World Peace

ડૉ.રદવ્યેિકમાર િટ્ટ

સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત
ડૉ.મોતીિાઈ દે વ ું

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા

વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

જજજ્ઞેિકમાર જી પટેલ

206

શવશ્વશવદ્યાલય

14-09-2018 16-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
महात्मा गाांधी के शिक्षादिशन से शनष्पन्न िाांशि

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

10
ચ

ચ.1
11
ઝ

ઝ.1

12

લાલજીિાઈ પીતાું
બર પટેલ
વ્યાિસાવયક
અભ્યાસક્રમ
વિદ્યાશાખા
આજીિન વશક્ષણ વિભાગ

ડૉ.અરૂણિાઇ અને
ર્ાુંધપ્રોદ્યૌગગકી
ી
વ્યિસ્થાપન
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
આંતરરાષ્ટ્રિય
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ સમયર્ાળો થી
કાયગક્રમમાું યોર્દાન
શિિણ શવદ્યાિાખા( IASE),
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ અને જીસીઆરટી,
શવજ્ઞાન-ર્ભણત શિિક
ર્ાુંધીનર્ર
પ્રાદે શિક
સજ્જતા કાયગશિભબર
સ્થાશનક
07-01-2019 09-01-2019 સત્ર અધ્યિ
PRE RD SELECTION
CAMP

યવા અને ખેલકદ મુંત્રાલય,
િેત્રીય કાયાગલય, અમદાવાદ સ્થાશનક

14-09-2018 14-09-2018 સત્ર અધ્યિ

Study of Water Quality
of Rampara Village for

રાષ્ટ્રિય

Multidisciplinary
National Conference on
“Role of Co-operatives
in Sustainable Rural
Development

National Co-operative
Union of India, New Delhi શવશ્વશવદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
21-12-2018 22-12-2018 રજૂઆત

Gazal Svaroop ane
Ena Chhand
Comparative Study Of
Psychologacal and
Motor Physical Fitness
Components between
Selected National
Level Basketball and
Netball School Boys
Players In Gujarat

ગ્રામ વ્યિસ્થાપન વિભાગ

ડૉ. અમીર્ા િાિ

13

ડૉ. અમીર્ા િાિ

પ્રાદે શિક

14

ડૉ. અમીર્ા િાિ

રાષ્ટ્રિય

15

ડૉ. અમીર્ા િાિ

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

16

ડૉ. લોકેિ જૈન

પ્રાદે શિક

18
ઝ.2

મરિલા સિક્ક્તકરણ ઔર
મિાત્મા ર્ાુંધી

પ્રાદે શિક

Training Programme on
Awareness and
Conservation of Forest
Training Programme on
Data Analysis Using ‘R’
Programming
Training Workshop on
Water Resource
Management
Training Programme on
Forest Management
Issue

17

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

ડૉ. લોકેિ જૈન

ડૉ. લોકેિ જૈન

કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિભાગ

Forest Department,
Gandhinagar

સ્થાશનક

25-09-2018 26-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Kamdhenu University,
Gandhinagar

રાજય

16-07-2018 17-07-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Arid Communities and
Technologies, Bhuj.

રાજય

06-12-2018 12-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Department of Forest,
Government of Gujarat

સ્થાશનક

25-09-2018 26-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

Training Programme on
Cooperative
Management

National Centre For
Cooperative Education,
National Cooperative
Union of India, New Delhi રારિીય

04-03-2019 05-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક

One training
programmen
Sustainable Agriculture
& Cooperative

CORDET-IFFCO, Kalol

સ્થાશનક

17-07-2018 17-07-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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हहन्दी नाटकों में गाांधी
विचार प्रदिशन

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
19

રૂભચતા દીપક િાિ

20

ડૉ. ભચિંતનકમાર ડી. ર્ોિેલ

21

ધમેન્ર કરડઆ

અધ્યાપકો દ્વારા તાલીમ કાયગક્રમમાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/ ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
નામ
આંતરરાષ્ટ્રિય
નામ
કાયગક્રમન ું સ્થળ સમયર્ાળો થી
કાયગક્રમમાું યોર્દાન
Recent Trends in IoT
and Embeded Linux
V.V.P. Engineering
Development
પ્રાદે શિક
રાજય
27-06-2018 02-07-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
College, Rajkot
Faculty Development
Program for Student
રાષ્ટ્રિય
AICTE
શવશ્વશવદ્યાલય
05-06-2018 07-06-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
Induction
એસ.એસ.આઈ.પી. સેલ ,
પ્રાદે શિક

ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ

ગજરાત સરકાર અને

208

રાજય

25-02-2019 01-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

આરદવાસી
તાલીમાથીઓનાું

3
અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી

ક

ક.1

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/આં ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
તરરાષ્ટ્રિય
નામ
નામ

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

2

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

3

ડૉ. કનિાઈ વસાવા

પ્રાદે શિક

બૌદ્ધ ધમગ અવું બાબાસાિેબ
આંબેડકરજી
ગજરાતના આરદવાસી
શવસ્તારમાુંથી સ્થળાુંતર

4

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

Workshop

5

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

Workshop

6

Dr. Dhwanil Parekh

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

Creative Writing

કેન્રીય રિન્દી સુંસ્થાન, આગ્રા
ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર
ઓપન યશનવશસિટી,
અમદાવાદ
આરદવાસી સુંિોધન અને
તાલીમ કેન્ર, અમદાવાદ
Ashvinbhai Patel
Commerce College,
Gandhinagar
Pramukhswami Science
and H.D. Patel Arts
College, Kadi
Dept. Of GUjarati,
VNSGU, Surat

7

બળદે વ િી.મોરી

પ્રાદે શિક

8

ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક

મિાત્મા ર્ાુંધીનો શસનેમા
ઉપર પ્રિાવ
મિાત્મા ર્ાુંધીનો શસનેમા
ઉપર પ્રિાવ

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

9

Dr. Ram Gopal Singh

રાષ્ટ્રિય

10

Dr Ram Gopal Singh

Akhil Bharatiya Anuvad
Parishad
Akhil Bharatiya Anuvad
Parishad

ક.3
11

અંગ્રે
જી
Dr. Atulkumar
M.
Parmar

રાષ્ટ્રિય

Anuvad evam
Prayojanmulak Hindi
Machinee Avuvad evam
Prayojanmulak Hindi

ખ

સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

રાષ્ટ્રિય

Ashprishyta: Aadhunik
Bharat Mein Prachin Rog Gujarat Vidyapith

િીન્દી

ખ.2 ઈવતિાસ
અને અમ
સંસ્કૃમીયા
વત
ઝેનામાબીબી
12 કાદરી

રિન્દી - પટ્ટણી અધ્યેતા કોિ

13

ડૉ.રાજેન્ર જોર્ી

રાષ્ટ્રિય

14

ડૉ.મ ુંજાલ િીમડાદકર

પ્રાદે શિક

15

ડૉ. મ ુંજાલ િીમડાદકર

પ્રાદે શિક

M.D.Gram seva
sankul,Sadra dept.of
DEPARTMENT OF
HISTORY, GUJARAT
UNIVERSITY,
AHMEDABAD
ઈશતિાસ અને સુંસ્કૃશત
ર્ાુંધીયર્ીન સ્વાતુંત્ર્યસુંગ્રામ શવિાર્, ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
અને ગજરાત
ઈશતિાસ શવિાર્, મિાદે વ
ઈશતિાસમાું પરવસ્ત અને
દે સાઈ ગ્રામસેવા સુંકલ,
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ, સાદરા
સુંગ્રિાલયન ું મિત્ત્વ

રાષ્ટ્રિય

Re-writing Indian History
: Documentation and
Methodology

16

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

ગુજરાતી

1

ક.2

કાયગક્રમન ું સ્થળ

ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા

ડૉ. મ ુંજાલ િીમડાદકર

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

itihas ma puravastu ane
sangrahaalay vidyaanu
RE-WRITING INDIAN
HISTORY :
DOCUMENTATION
AND METHODOLOGY'

ઈશતિાસ શવિાર્, ગજરાત
યશનવસીટી, અમદાવાદ

રારિીય

09-04-2018 12-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

14-04-2018 14-04-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

28-09-2018 28-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

13-08-2018 13-08-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

સ્થાશનક

10-12-2018 10-12-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

18-08-2018 18-08-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

07-10-2018 08-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

07-10-2018 08-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

19-08-2018 19-08-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

04-07-2018 04-07-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

13-10-2018 14-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

10-04-2019 10-04-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

16-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

19-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

10-04-2019 10-04-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

16-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી
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Construction and
validation of religious
tolerance scale

સ્ત્રી સિક્ક્તકરણ ર્ાુંધીજીની દૃ ષ્ટ્રટએ

Urban Sanitation and
Toilet in India- A study
સ્વચ્છતાના સકાની તરીકે
ર્ાુંધીજી અને વતગમાન િારત
नारी की जीवन मूल्य दृष्टि के
भारतीय प्रततमान

ડૉ. બાબાસાિેબન ું ધમગમથ
ું ન
અને બૌદ્ધ ધમગ

17

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
VIKRAM SINGH
AMARAWAT

18

શવક્રમશસિંિ અમરાવત

19

ડૉ.મોતીિાઈ દે વ ું

પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/આં ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું
તરરાષ્ટ્રિય
નામ
पाण्डु तिष्टप पठन एवं भाषा
રાષ્ટ્રિય
ष्टवज्ञान
Re-writing Indian History:
Documentation and
રાષ્ટ્રિય
Methodology
RE-WRITING INDIAN
રાષ્ટ્રિય

ર્ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
ર્.1 વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

HISTORY :

અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
કાયગક્રમન ું સ્થળ
નામ
राजस्थानी शोध संस्थान
રારિીય
चौपासनी, जोधपुर
Detp of History, Gujarat
University Ahmedabad
DEPARTMENT
OF

સ્થાશનક

શવશ્વશવદ્યાલય

HISTORY, GUJARAT

20

ડૉ. સીતારામિાઈ પી.
દે િમખ

પ્રાદે શિક

21

નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રિય

22

જજજ્ઞેિકમાર જી પટેલ

પ્રાદે શિક

23

જજજ્ઞેિકમાર જી પટેલ

પ્રાદે શિક

24

જજજ્ઞેિકમાર જી પટેલ

પ્રાદે શિક

25

લાલજીિાઈ પીતામ્બર
પટેલ

પ્રાદે શિક

26

ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ
પટેલ

પ્રાદે શિક

27

આરતીબેન વી. પટેલ

પ્રાદે શિક

શિક્ષણ શવદ્યાિાખ(IASE)
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ-14
Department of Library &
Information Science,
BAOU
IASE, Gujarat Vidyapith
and GCERT,
શિક્ષક સજ્જતા
Gandhinagar
િૈક્ષભણક સુંિોધનમાું ઑપન આઇ એ એસ ઇ, શિક્ષણ
સોસગ સોફ્ટવેર વડે
શવદ્યાિાખા અને જી સી ઇ
આંકડાકીય શવશ્લેર્ણ
આર ટી
સુંિોધન શનબુંધ િેન્ડ રીપોટગ આઇ એ એસ ઇ અને જી સી
કાયગિાળા
ઇ આર ટી
Shiksha Vidyashakha,
M.Phil., Ph.D and Project Gujarat Vidyapith, Ah'd &
Research Trend Reports GCERT, Gandhinagar
Trend report of M Phil,
GCERT and IASE,
Ph D & Research
Gujarat Vidyapith,
Projects
Ahmedabad
Shikshan Vidya Shakha
Life skill Educational
(IASE) & GCERT,
Workshop
Ghandhinagar

28

આરતીબેન વી. પટેલ

પ્રાદે શિક

Life skill Educational
Workshop

29

છનાિાઈ િીંસરા

રાષ્ટ્રિય

30

છનાિાઈ િીંસરા

પ્રાદે શિક

31

છનાિાઈ એન. િીંસરા

પ્રાદે શિક

32

છનાિાઈ એન. િીંસરા

પ્રાદે શિક

33

Dipooba Devda

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

ર્.2 હિન્દી વશક્ષક મિાવિદ્યાલય

M.Phil./Ph.D./સુંિોધન
પ્રોજેક્ટનો િન્ડ રરપોટગ લેખન
Use of antiplegiarism
software for detection of
plegiarism

શિક્ષામે સમેરકત અભિર્મ
દૃ શ્ય શ્રાવ્ય સામગ્રી શનમાગણ
શિક્ષક સજ્જતા
સુંિોધન પ્રોજેક્ટના િેન્ડ
રરપોટગ
આંકડાકીય શવશ્લેણ
કાયગિાળા
શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી
માર્ગદિગન

Shikshan Vidya Sharkha
(IASE) and GCERT
સાુંસ્કૃશતક સ્રોત એવું પ્રશિક્ષણ
કેન્ર
આઈ.એ.એસ.ઈ. શિક્ષણ
શવદ્યાિાખા, ગ ૂ.શવ.
આઈ.એ.એસ.ઈ. શિક્ષણ
શવદ્યાિાખ, ગ ૂ.શવ.
આઈ.એ.એસ.ઈ. શિક્ષણ
શવદ્યાિાખા, ગ ૂ.શવ.
IASC ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

22-02-2019 28-06-2019 સુંિોધન લેખની રજૂઆત
16-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી
16-03-2019 17-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

વાુંસદા તાલકાની માધ્યશમક
િાળાઓના આરદવાસી

રાજય

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

11-05-2019 11-05-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Labour Market with
Gender Based
Discrimination in India
Labour Market with
Gender Based
Discrimination in India

રાજય

07-01-2019 09-01-2019 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

Gujarat main Hindi
Anusandhan ki Sthiti

રાજય

07-02-2019 09-02-2019 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

સ્થાશનક

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

17-01-2019 18-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

17-01-2019 17-01-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

20-08-2018 25-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

17-09-2018 19-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

18-03-2018 19-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

07-02-2019 09-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

26-11-2018 12-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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Anuvad evam
Prayojanmulak Hindi
Machinee Avuvad evam
Prayojanmulak Hindi

મ્લયાુંકન અને આંકડાિાસ્ત્ર
શવજ્ઞાન ર્ભણતના અઘરા
મદ્દાઓન ું સરળીકરણ
ભલબરે ઓરફસ વડે
વણગનાત્મક શવશ્લેર્ણ

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

34

35

ડૉ. અિોક પરમાર

ડૉ. અિોક પરમાર

અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/આં ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
કાયગક્રમન ું સ્થળ
તરરાષ્ટ્રિય
નામ
નામ
KNOWLEDGE
CONSORTIUM OF
GUJARAT
DEPARTMENT OF
EDUCATION,
FACULTY
GOVERNMENT OF
DEVELOPMENT
GUJARAT
પ્રાદે શિક
રાજય
PROGRAMME

પ્રાદે શિક

એમ.રફલ, પી.એચ.ડી િેન્ડ
રીપોટગ કાયગિાળા

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 14
જીસીઈઆરટી ર્ાુંધઈનર્ર
શિક્ષણિાસ્ત્ર ઉચ્ચ અધ્યયન
સુંસ્થાન

શવશ્વશવદ્યાલય

07-02-2019 09-02-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

25-02-2019 27-02-2019 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

11-05-2019 11-05-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Brij Bhasha sahitya ke
Bhashik evam Anya
Paksha
Shodh Pravidi and
Tulanatmak Sahitya

School of Law Gujarat
University and Faculty of
Gandhian Studies
Gujarat Vidyapith
શવશ્વશવદ્યાલય
हिन्दस्
ं ई
ु तानी प्रचार सभा, मुब
और गूजरात ष्टवद्यापीठ
આતરરારિીય

08-03-2019 08-03-2019 સત્ર અધ્યક્ષ

Role of Library Services
for Researcher

तपोभूतम ट्रस्ट , ओहडशा

આતરરારિીય

21-07-2018 22-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

24-03-2019 24-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

37

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

Open source software

38

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

Educational Video
Making

GCERT & IASE, Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad

Trend Report writing
workshop
Use of anti plagiarism
software

IASE , Gujarat Vidyapth
& GCERT, Gandhinagar
Ambedkar Open
University, Ahmedabad

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

રાષ્ટ્રિય

ઘ

ઘ.1

41

ગાંધી દશશન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ગાંધી દશશન અભ્યાસ

42

Prem Anand Mishra
ડો. િરરિાઇ માધવલાલ
પટેલ

43

ડો.િરરિાઇ માધવલાલ
પટેલ

44

ડો. િરરિાઇ માધવલાલ
પટેલ

45

Kapil Deshwal

રાષ્ટ્રિય

Women Empowerment,
Law and Justice
अस्पृश्यता : आधुतनक भारत
में प्राचीन रोग
सामाजजक जनजागरण की
प्रहिया में वैज्ञातनक सोच
एवम आध्याजममकता का
मित्त्व

પ્રાદે શિક

રારિીય સેવા યોજના અને
ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા,
સફાઈ સાધન શનમાગણ કૌિલય ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ

પ્રાદે શિક

School of Lae, Gujarat
University,Ahmedabad
and Faculty of Gandhian
Studies, Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad

રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય

Women Empowerment,
Law and Justice

Public Expenditure
Pattern and Direction of
Gujarat State

13-10-2018 14-10-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

40

03-12-2018 08-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

શવશ્વશવદ્યાલય

36

પ્રાદે શિક

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

18-03-2019 19-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad
GCERT & Faculty of
Education, Gujarat
Vidyapith,

ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

થી

શવશ્વશવદ્યાલય

अस्पृश्यता आधुतनक भारत
में प्राचीन रोग

39

સમયર્ાળો

શવશ્વશવદ્યાલય
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ગજરાત સરકારના
જાિેરખચગની તરાિ, રદિા
અને કલયાણ: શવશ્લેર્ણ

13-10-2018 14-10-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

08-03-2019 08-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

Co-operative Initiative: A
Ray of Hope for Rural
Handicraft Artisans of
Surendranagar District of
Gujarat

46

અધ્યાપકો દ્વારા કાયગિાળામાું િાર્ીદારી
પરરસુંવાદ/અભિમખતાવર્ગ /
અધ્યાપકન ું નામ
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિય/આં ઑપવર્ગ /તાલીમ કાયગક્રમન ું કાયગક્રમના આયોજક સુંસ્થાન ું
કાયગક્રમન ું સ્થળ
(ગજરાતીમાું લખવ)
તરરાષ્ટ્રિય
નામ
નામ
हिन्दस्
ं ई
ु तानी प्रचार सभा, मुब
अस्पृश्यता :आघुतनक भारत एवं गूजरात ष्टवघापीठ,
अमदावाद
અમીન રશતલાલ િનાિાઈ રાષ્ટ્રિય
में प्राचीन रोग
સ્થાશનક

47

અમીન રશતલાલ િનાિાઈ રાષ્ટ્રિય

Celebrating International
Women s Day National
Workshop on Women
Empowerment, Law and
Justice

અમીન રશતલાલ િનાિાઈ પ્રાદે શિક

ર્ાુંધી અધ્યયન શવધાિાખા
અને રારિીય સેવા યોજના
એકમ, ગ ૂજરાત શવઘાપીઠ,
સફાઈ સાઘન શનમાગણ કૌિલય અમદાવાદ

સ્થાશનક

24-03-2019 24-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક

ર્ાુંધી અધ્યયન શવદ્યાિાખા
સફાઇ સાધન શનમાગણ કૌિલય અને રારિીય સેવા યોજના
િેલધી કેમ્પસ 2018

ગજરાત યશનવસીટી

રાજય

રાજય

24-03-2019 24-03-2019 સત્ર અધ્યક્ષ

27-08-2018 27-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્પધાગત્મક પરીક્ષા પ્રત્યેનાું

રાષ્ટ્રિય

Faculty Development
Programme

K.C.G. , Gov. of Gujarat

રારિીય

25-06-2018 30-06-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Yoga for Sarvodaya
Through Raja Yoga

48
ચ

વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

ચ.1 આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
49 ડૉ.અરૂણિાઇ ર્ાુંધી
50

ડૉ.અરૂણિાઇ ર્ાુંધી

ચ.2 સમાજકાયશ વિભાગ
51
જ

જ.1

52

ડૉ.બાદરિાઈ વાય. કરે િી

પ્રાદે શિક

વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

ડૉ. મય ૂર િાિ

રાષ્ટ્રિય

અરશવિંદકમાર ડર્
ું રે ચીયા

પ્રાદે શિક

54

અરશવિંદકમાર ડર્
ું રે ચીયા

રાષ્ટ્રિય

વ્યિસ્થાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

ઝ.1 ગ્રામ વ્યિસ્થાપન વિભાગ
55 Dr. Satish Patel
રાષ્ટ્રિય

56

ડૉ. અમીર્ા િાિ

ઝ.2 કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન વિભાગ

57

થી

કાયગક્રમમાું યોર્દાન

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

13-10-2018 14-10-2018 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

08-03-2019 08-03-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

मिाममा गांधी के तशक्षा-दशशन
से तनष्पन्न તાલીમાથીઓનાું
शांतत एवं सदभाव
આરદવાસી

બાયોગે સ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ

53

ઝ

School of Law, Gujarat
University, Ahmedabad &
Faculty of Gandhian
Studies, Gujarat vidyapith સ્થાશનક

સમયર્ાળો

કમલેિકમાર વ. સાળુંંુંકે

રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

National Workshop on
Foldscope-Twining
Anandaram Dhekial
Programme for Outreach Phookan College,
Nagaon, Assam
&Rresearch Activity

Assembly & Use of
Foldscope
Research Data and
statistical Analysis using
ર Programming

રારિીય

25-02-2019 25-02-2019 સુંિોધન લેખની રજૂઆત

Department of Biogas
Research and
Microbiology

સ્થાશનક

09-09-2018 09-09-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

INFLIBNET Centre,
Gandhinagar

રાજય

06-05-2019 11-05-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

IIT

16-04-2019 16-04-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

05-04-2019 14-04-2019 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

16-07-2018 20-07-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Unnat Bhatar Abhiyan
Workshop on Advanced
Applied Statistics using
IBM SPSS & IBM AMOS
for Legal Studies

IIT, Gandhinagar
Centre for Law and
Economics (CLE),
Gujarat National Law
University, Gandhinagar

CYBER CRIME AND
CHALLENGES IN
CYBER SECURITY

School of Engineering &
Technology and PG
Research Center for
Cyber Crime, GTU
Gujarat
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કબડ્ડી રમતમાું કૌિલયલક્ષી
સરકિટતાલીમ દ્વારા
ર્શતસમેળ , ચપળતા ઉપર
થતી અસરનો અભ્યાસ
Comparison of Explosive
Strength between
Handball and Volleyball
Players

Poetry Writing

4
અધ્યાપકો દ્વારા અભિમખતા િગગ અને ઓપિગગમાું િાગીદારી

ક
ક.3

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
ભાષાઓ અને સાહિત્ર્ વિદ્યાશાખા
અંગ્રેજી

વિગત

પ્રાદે વિક/રા પરરસુંિાદ/અભિમખ
ષ્ટ્રિય/આંત તાિગગ /ઑપિગગ/તા
રરાષ્ટ્રિય લીમ કાયગક્રમન ું નામ

1 Dr. Atulkumar M. Parmar અભિમખતા િગગ પ્રાદે વિક
ગ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
ગ.2 હિન્દી વશક્ષક મિાવિદ્યાલર્

2

ડૉ. વનલેિ કાપરડયા

અભિમખતા િગગ પ્રાદે વિક

3 ડૉ.સોનલ પટેલ
ઓપિગગ
ચ વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ચ.2 સમાજકાર્ય વિભાગ

રાષ્ટ્રિય

4 શ્રી બુંરકમચુંદ્ર એસ. િસૈયા
ઓપિગગ
રાષ્ટ્રિય
ઝ વ્ર્િસ્થાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ઝ.1 ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન વિભાગ

5

Dr. Satish Patel

અભિમખતા િગગ રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું સ્થળ

સમયગાળો

થી

કાયગક્રમમાું યોગદાન

વિશ્વવિદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
14-09-2018 14-09-2015 રજૂઆત

સુંિોધન લેખન ું વિર્ગક

Student's
Development
Programme

Samarpan Arts and
Commerce College

ગાુંધીજી અને
સ્િચ્છતા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

વિશ્વવિદ્યાલય

સુંિોધન લેખની
17-03-2019 17-03-2019 રજૂઆત

ઑપિગગ

HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT
CENTER V V NAGAR વિશ્વવિદ્યાલય

12-11-2018 02-12-2018 ફક્ત િાગીદારી

Social Work and
Social
Development in
Era of Post
Modernization
(Interdisciplinary)

GURU GHASIDAS
VISHWAVIDYALAYA
BILASPUR (C.G.)
વિશ્વવિદ્યાલય
INDIA - 495009

10-12-2018 31-12-2018 ફક્ત િાગીદારી

CHOLESTORAL

09-07-2018 29-07-2018 ફક્ત િાગીદારી

Enhancing Literary
Skills-Poetry
completion and
Poetry Recitation

21 Days
Refresher
Program on “ICT”

Academic Staff
College, Ahmedabad
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વિશ્વવિદ્યાલય

માધ્યમમક િાળાના
વમદ્યાથીઓની
સર્જનાત્મકતાનો અભ્યાસ

5

ક
ક.1

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
ભાષાઓ અને સાહિત્ય
વિદ્યાશાખા
ગુજરાતી

1
ક.3

સુંજય મકિાણા
અંગ્રેજી

Minor / Major

by Vidyapith

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સ્થિતત:

અધ્યાપકો દ્વારા િાર્ ધરિામાં આિેલ લધુ પ્રકલ્પ
પ્રકલ્પનો
સમયગાળો
પ્રકલ્પનો તિષય
(િષષમાું)

1

08-01-2019

ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ

50000

1

22-12-2016

gujarat vidyapith

50000

1

01-06-2019

Gujarat Vidyapith

20000

01

13-10-2016

1

05-01-2017

01

01-04-2018

1

01-04-2018

GCERT, Gandhinagar
GCERT,
GANDHINAGAR

2

01-01-2017

GUJARAT VIDYAPITH
AHMEDABAD

50000

1

01-04-2018

GCERT, Gandhinagar

10000

1

01-04-2018

GCERT, Gandhinagar
Gujarat

10,000.00

by Vidyapith

પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

ખ
ખ.1
3
ખ.2

નરે િ ચૌહાણ
ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત

Minor

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Gandhi 150

4

બ િંદિાતસની જોષી

by Vidyapith

5
ગ

ડૉ.મોતીભાઈ દે વ ું
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય
(IASE)

by Vidyapith

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

આચાયષ કૃપાલાણી અને ગ ૂજરાત
તિદ્યાપીઠ
સા રકાુંઠા જજલ્લાના ઐતતહાતસક
પ્રિાસ થિાનો: એક અભ્યાસ

6

ડૉ. સીતારામભાઈ પી.
દે િમખ
Minor

7

નીતતનકમાર ઢાઢોદરા Minor

8

ડૉ. અિોક પરમાર

Minor

9

ડૉ. તનલેિ કાપદડયા

Minor

10

મહેિ નારાયણ દીબક્ષત Minor

ઘ

ગાંધી દશથન
અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા

પ્રાપ્ત રાતિ

સ ુંદરમ્ અને ઉમાિુંકર જોિીની
કતિતામાું ગાુંધીતિચાર

ડૉ.દદવ્યેિકમાર ભટ્ટ
સામાજીક વિજ્ઞાન
વિદ્યાશાખા
ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

ગ.1

સહાય આપેલ એજન્સીની
તિગત

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Looking at the West through
Indian Eyes:A study of two 19th
Cwentury Guarati Travelogues
Englandni Musafarinu Varnan by
Mahipatram Rupram and
Englandma Musafari by
Karsandas Mulji

2

કઈ તારીખિી
મુંંુંજૂર િયો છે

ડાુંગ જજલ્લાની જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટની
િાળાઓમાું અને સામાન્ય િાળાઓમાું
અભ્યાસ કરતા આઠમા ધોરણના
જમા િયેલ પ્રકલ્પ તિદ્યાિીઓની િૈક્ષબણક તસદ્ધિનો
(પ્રોજેક્ટ)
અભ્યાસ
પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ તિક્ષક-પ્રતિક્ષણાિીઓની જજજ્ઞાસાન ું
(પ્રોજેક્ટ)
માપન
પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ पर्यावरण शिक्षय के शिए ई-सयमग्री कय
(પ્રોજેક્ટ)
शिमयाण एवं उसकय प्रभयव
જમા િયેલ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
તિક્ષક પ્રતિક્ષણાિીઓની અભ્યાસ ટેિો
Exploring Research Readiness
પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ Among PG Students Of Gujarat
Vidyapith
(પ્રોજેક્ટ)
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ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ
ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ

00
50000

10000/10000

ઘ.1
11

અધ્યાપકન ું નામ
પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
Minor / Major
(ગજરાતીમાું લખવ)
સ્થિતત:
ગાંધી દશથન અભ્યાસ
ડો. હદરભાઇ
પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
માધિલાલ પટેલ
by Vidyapith
(પ્રોજેક્ટ)

12
ચ.2

વ્યાિસાવયક
અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
આજીિન વશક્ષણ
વિભાગ
ડૉ. િેતલ ેન
ડોદદયા
Minor
સમાજકાયથ વિભાગ

13

આનુંદી પટેલ

by Vidyapith

14

આનુંદી પટેલ

by Vidyapith

15

આનુંદી પટેલ

by Vidyapith

16

આનુંદી પટેલ
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ
પ્રત્યાયન

by Vidyapith

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

by Vidyapith

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

છ.1

પ્રા.પતનતા હણે
શારીહરક વશક્ષણ અને
રમતગમત વિજ્ઞાન
વિદ્યાશાખા
શારીહરક વશક્ષણ અને
રમતગમત વિજ્ઞાન

18

Dr. Arvind Rami

by Vidyapith

19

Dr. Arvind Rami

by Vidyapith

ચ
ચ.1

ચ.3
17
છ

પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

અધ્યાપકો દ્વારા િાર્ ધરિામાં આિેલ લધુ પ્રકલ્પ
પ્રકલ્પનો
સમયગાળો
પ્રકલ્પનો તિષય
(િષષમાું)

કઈ તારીખિી
મુંંુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ એજન્સીની
તિગત

પ્રાપ્ત રાતિ

પ્રિતષમાન જીિનિૈલીન ું થિરૂપ અને
ગાુંધી બચિંતન

1

17-01-2019

ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ

ગ્રીન કેટાલીથટ

1

18-09-2017

પયાષિરણતમત્ર

2019

23-04-2019

યનોસેફ

6,55,500

2019

01-04-2019

િાથમો

18

25-06-2018

2018

01-04-2018

યુંગ ઈસ્ટ્ન્ડયન્સ,અમદાિાદ
ચાઇલ્ડ લાઇન ઈસ્ટ્ન્ડયા
ફાઉન્ડેિન

50100
કીટ અને હોલ
ની વ્યિથિા

2

14-05-2019

gujarat vidyapith

----

2

27-05-2019

Gujarat Vidyapith
Ahmedabad

50000

2

27-05-2019

Gujarat Vidyapith
Ahmedabad

50000

A Rapid assessment of
organisational climate:The
psychosocial aspect,student
adjustment,learning and living
environment of the students of
KGBV in Gujarat state
દડસ્ટ્થિક્ટ કો ઓદડિનત્ર
ે ની ભરતીની
પ્રદિયા
માસ ૂમ
ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન
Communication for a
Harmonious World Order.

Comparative Study of health
related physical Fitness and
Body Composition between
Gandhian based school students
જમા િયેલ પ્રકલ્પ and Non Gandhian based School
(પ્રોજેક્ટ)
Students
“A study of effects of world yoga
day recommended program on
Body Composition, selected
જમા િયેલ પ્રકલ્પ physiological variables of
adolescent boys
(પ્રોજેક્ટ)

215

50,000 રૂ.

50000

420000

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

20

21
જ
જ.1

ડૉ. નીરજ તસલાિટ

ડા. તનમેિકમાર
ધનસખભાઇ ચૌધરી

Minor / Major

by Vidyapith

by Vidyapith

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સ્થિતત:

અધ્યાપકો દ્વારા િાર્ ધરિામાં આિેલ લધુ પ્રકલ્પ
પ્રકલ્પનો
સમયગાળો
પ્રકલ્પનો તિષય
(િષષમાું)

THE EFFECTS OF WORLD
YOGA DAY RECOMMENDED
TRAINING PROGRAM ON
SELECTED BODY
COMPOSITION,
PHYSIOLOGICAL AND
જમા િયેલ પ્રકલ્પ PSYCHOLOGICAL VARIABLES
(પ્રોજેક્ટ)
OF SCHOOL BOYS

પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

પરું પરાગત આદદિાસી રમતો

કઈ તારીખિી
મુંંુંજૂર િયો છે

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

01-06-2017

ભારત સરકારના િાય લ
અફેસષ તિભાગ દ્રારા
આદદિાસી સુંિોધન અને
તાલીમ કેન્દ્ર ગ ૂજરાત
તિદ્યાપીઠ અમદાિાદ

FIVE LAKH
RUPEES
ONLY (૫.00
લાખ)

1.5

20-03-2018

Department of
Biotechnology, Ministry
of Science &
Technology,
Government of India

8.0 Lakh

03

27-03-2015

DBT GOI

37 lakhs

03

19-03-2019

GSBTM GoG

2305200

03

19-03-2019

27,00,000

1

20-03-2018

GSBTM
Department of
Biotechnology, Ministry
of Science &
Technology, Govt. of
India

વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
બાયોગે સ સંશોધન
અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ

22

ડૉ. મય ૂર િાહ

Major

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

23

D Srinivas Murty

Major

પ ૂણષ કરે લ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

24

D Srinivas Murty

Major

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

25

Niraj Tusharbhai
Sheth

Major

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

26

Dr. Prateek Shilpkar Major

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

Foldscope
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પ્રાપ્ત રાતિ

31-08-2017

2

2

To find out reason behind betterhealth of organically farmed soil
compared to inorganic one. (
Foldscope Project)
Bio prospecting of Crop
Residues By SSF To Enhance
Nutrient Utilization and Feed
Efficiency in Ruminants.
An Integrated Process to
Enhance the Biological
Treatment Efficiency and
Improve the Quality of Effluent
Discharge from Paper and Pulp
Industry
Valorization of Vegetable and
Fruit Market Waste by
Bioconversion

સહાય આપેલ એજન્સીની
તિગત

50000

600000

ઝ.1

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)
વ્યિસ્ર્ાપન અને
પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન
વિદ્યાશાખા
ગ્રામ વ્યિસ્ર્ાપન
વિભાગ

27

Dr. Satish Patel

Minor

28

ડો. સતીષ ૫ટેલ

Minor

ઝ

Minor / Major

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)
સ્થિતત:

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)
પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

અધ્યાપકો દ્વારા િાર્ ધરિામાં આિેલ લધુ પ્રકલ્પ
પ્રકલ્પનો
સમયગાળો
પ્રકલ્પનો તિષય
(િષષમાું)

PMKVT-TI : Domestic Data entry
Operator
Unnat Bharat Abhiyan
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કઈ તારીખિી
મુંંુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ એજન્સીની
તિગત

0.5

15-10-2018

AICTE

2

03-03-2018

AICTE and IIT

પ્રાપ્ત રાતિ

3,67,500
50000

6

અધ્યાપકન ું નામ

ક ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
ક.1 ગુજરાતી

સુંશોધન લેખની વિગત

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત થયેલ સુંશોધનલેખ
પ્રાદે વશક/રા સુંશોધન
ષ્ટ્રિય/આંતર લેખની
સુંશોધનલેખ/પસ્તકન ું વશષષક
રાષ્ટ્રિય
ભાષા

1

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

આદદિાસી યિાનોના
પ્રેરણાસ્રોત ગ્રામવશલ્પી વનલમ પટેલ

2

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

રારિિાદની દોડમાું
આદદિાસી ભાષાઓન ું સ્થાન

3

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

4

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

5

ડૉ. કનભાઈ િસાિા

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

6

Dr. Dhwanil Parekh

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

7

Dr. Dhwanil Parekh

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

8

Dr. Dhwanil Parekh

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

9

સુંજય મકિાણા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

10 સુંજય મકિાણા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

11 સુંજય મકિાણા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

12 ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
13 ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

ક.2 િીન્દી

પ્રકાશન
સુંસ્થા/સામવયકન ું નામ

તારીખ/માસ/િષષ

આદદલોક

મે-જૂન 2018

2250 1517

આદદલોક

2250 1517

sahityasetu

જલાઈ - ઓગરટ 2018
સપ્ટેમ્બર - ઓક્ટોબર
2018
નિેમ્બર - દડસેમ્બર
2018
જાન્યઆરી - ફેબ્રઆરી
2019
september-october
2018

Shabdsrushti

July 2018

2319-3220

The Churning

2018-19

2455-734X

સાદિત્યસેત

સપ્ટેમ્બર - ઑક્ટોબર2018

2249-2372

Research Guru

સપ્ટેમ્બર - 2018

2349-266X

આદદિાસી પ્રિાસનસ્થળો
પ્રિાસસ્થળ વિશેષાુંક - એક
મ ૂલ્યાુંકન

આદદલોક

આદદલોક

ગજરાતી

મધ્યપ્રદે શના વિસ્થાવપતો
anuaadhunik gujaratee
gazal:ketlak chhera
Samprat Gujarati Natako
ane Samaaj
Uttam Gda Krut Ekanki
Sangrah 'Whatsapp Ane
Any Laghunatako' -Ek
Sameeksha
ગજરાતી સાદિત્યમાું
ગાુંધીયગના કવિઓની
કાવ્યબાની
ગજરાતી સાદિત્યના
સધારકયગ અને
પુંદડતયગના કવિઓની
કાવ્યબાની
ગજરાતી સાદિત્યમાું
આધવનકયગની કવિતાના
વિવિધ સુંપ્રત્યયો

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

महासू दे वता

Research Guru
માર્ષ - 2019
अखिल भारतीय साहहत्य
पररषद्

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

गुर्रज नारीरत्न : राष्ट्रिय संदभो
में

मध्य भारतीय हहं दी
साहहत्य सभा, ग्वाललयर
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ISSN/ISBN
No.

આદદલોક

October 2018

250 1517
2250 1517
2250 1517
2249-2372

2349-266X
978-812018 935086-4-0

2454-6304

અધ્યાપકન ું નામ

સુંશોધન લેખની વિગત

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત થયેલ સુંશોધનલેખ
પ્રાદે વશક/રા સુંશોધન
ષ્ટ્રિય/આંતર લેખની
સુંશોધનલેખ/પસ્તકન ું વશષષક
રાષ્ટ્રિય
ભાષા

દિન્દી
અંગ્રેજી

Ashis Nandy's The
Intimate Enemy: A

Sahityasetu

May-june 2019

Contribution of
Ambedkar in India’s
Federal Finance System

Contemporary Voice
of Dalit SAGE
Publication
March 2019

DOI:
10.1177/24553
28X18819895

Madhukari: SPIESR

2394-3663

દિન્દી

15 डो र्शवंतभाई पंडया

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

16 Dr. Ram Gopal Singh

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

17 Dr. Gelji Bhatiya

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

18 ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

19 ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

ખ સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ખ.1 ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

21 Manjula Laxman Dabhi

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિ
અંગ્રેજી
ય

22 Manjula Laxman Dabhi

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

23 Manjula Laxman Dabhi

Conference Proceeding

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

24 Dr Hasmukhbhai G Desai Conference Proceeding

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

25 નશેમન બુંદૂકિાલા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

ISSN/ISBN
No.

ISSN - 2250 1495
RNI
NO.:GUJHIN2
र्नवरी से र्ून 2018
018
GUJHIN/2017/
January-June, 2018 70792
978-93-2445728-29 January, 2019 34-1
ISSN 0973જલાઈ-વસતમ્બર 2018 1490
ISSN 2230અગસ્ત-- 2018
9209

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

તારીખ/માસ/િષષ

नरलसंह मेहता का सामाखर्क साहहत्य पररवार एवं साहहखत्यक योगदान
नहडयाद - गुर्रात
पखिम भारत की
गुर्रात में पत्रकाररता का
साहहत्य एवं संस्कृ लत
केखरित पष्ट्रत्रका
उद्भव ,ष्ट्रवकास और वतजमान
Bharat ki Bhavatmak
Samanvaya Paschim
Ekata aur Hindi
Aaj ka Din kavita main
Ramkrishva More
Aadhunikata
College, Pune
નાટક િાન ૂશ ઔર કોણાકષ ઃ
ચર્િંતન - સ ૃજન ત્રૈમાવસક
કલાકાર કા સત્તા સે સુંઘષષ
પવત્રકા
રામર્દરતમાનસ બનામ
િીણા માવસક પવત્રકા,
સિોદય ક્ાુંવત
ઇંદૌર

14 डो.र्शवंत भाई पंडया

ક.3 અંગ્રેજી
20 Dr. Atulkumar M. Parmar Peer Review Journals

પ્રકાશન
સુંસ્થા/સામવયકન ું નામ

અંગ્રેજી

Gujaratma Dalit Sahakari
Khetmandalionu arthik
Vishleshan
Land Management and
Sustainability of
Dhandhuka Tahesil
Dalit’s Agricultural Co operative : A Case Stu
સિકારી ક્ષેત્રે ગજરાત કોઓપરે ટીિ વમલ્ક માકે ટીંગ
ફેડરે શન
આણુંદ(GCMMF)ની વિકાસ
કર્
Convergence of Offline
with online business- A
tale of Walmart and
Flipkart

219

र्नवरी - 2018

June 2018

Reliable Publishing
House

Gujarat Vidyapith
Randheja

2249-2372

978-93-859302019 25-b

21-22 Dec 2018

Tolani Motwane
institute of
management studies February 2019

978-81933455-2-8

0976 3317

Peer Review Journals

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાવશત થયેલ સુંશોધનલેખ
પ્રાદે વશક/રા સુંશોધન
ષ્ટ્રિય/આંતર લેખની
પ્રકાશન
સુંશોધનલેખ/પસ્તકન ું વશષષક સુંસ્થા/સામવયકન ું નામ
રાષ્ટ્રિય
ભાષા
Sustainability in midst of
purity - A case study of
રાષ્ટ્રિય
અંગ્રેજી
Gujarat Vidyapith
Bhutan

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

रार्स्थानी

रार्स्थानी ख्यात साहहत्य
अर
इलतहास-ले
िन
sabarmati
aashram:

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

aetihaasikraajyanaa
junagadh
prajakalyankaari
vividh
रार्स्थान का वात साहहत्यः

અધ્યાપકન ું નામ
26 નશેમન બુંદૂકિાલા

ખ.2 ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત
27 વિક્મવસિં
િ અમરાિત
zenamabibi
Amumiya

સુંશોધન લેખની વિગત

28 kadari
zenamabibi Amumiya
29 Kadari

Peer Review Journals

30 વિક્મવસિંિ અમરાિત

Peer Review Journals

31 વિક્મવસિંિ અમરાિત

Peer Review Journals
Peer Review Journals

ખ.3 સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય
રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

દિન્દી

અંગ્રેજી

32 Hasmukh Panchal

e-Journals

33 Hasmukh Panchal

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિ
દિન્દી
ય

34 Hasmukh Panchal

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિ
ય
ગજરાતી

BrainDrain-SocioEconomic Impact on
Indian Society
Dr.Babasaheb
Ambedakar - Buddha
and Karl Marx.
Gandhi's Ideology of
women status in 21st
century.

35 Hasmukh Panchal

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

ગાુંધીજીનો રર્નાત્મક
કાયષક્મ - સ્િચ્છતા

ગ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
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ગજરાતી

3 ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક

4 डो जशवंतभाई पंडया
5 Dr. Ram Gopal Singh
ખ સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ખ.1 ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

6 Manjula Laxman Dabhi

આંતરરાષ્ટ્રિય અંગ્રેજી

7 Dr. Hasmukh Desai

પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

Land Reforms and Dalits
in Gujarat: with reference
of Agricultural Land
Ceiling Act
An Economic Study Milk
Producers Families from
Village

8 Hasmukh Panchal

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Urban Sociology

9 Hasmukh Panchal

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Political Sociology

10 આરતીબેન વી. પટેલ

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Debkanya Vadhavo
Mahapaunnya Kamavo

11 ડૉ. અિોક પરમાર

રાષ્ટ્રિય

રહન્દી

जातीयतााः ववद्यालय एवं
समाज

ખ.3 સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

ગ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
ગ.1 વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

તારીખ/માસ/વષષ

ફ્લેશમિંગો પબ્લલકેિન,
અમદાવાદ
Parshv Prakashan,
Ahmedabad

1 સુંજય મકવાણા

ક.2 િીન્દી

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકન ું
નામ

ઘ ગાાંધી દશથન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ઘ.1 ગાાંધી દશથન અભ્યાસ

9 अध्याय
Edited by me. There
are 6 chapters written
by me.

978-93-87079-18-7
ISBN:978-932018 82733-70-6

January, 2019

978-81-89482-68-8

Reliable Publishing
House

2019 978-93-85930-23-2

reliable publication

2018 978-93-85930-24-9

GovindGuru Prakashan,
Godhara
2018-19
GovindGuru Prakashan ,
2018-19
Godhara

Bookstar Publisher
S.R.S.D MEMORIAL
SHIKSHA SHODH
SANSTHAN, AGARA,
UP INDIA
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978-93-87079-13-7

2018 978-93-5108-893-6

लायब्रेरी बुक िाउस अिमदाबाद 380005
Aakash publishers &
Distributors, Gaziabad

ISSN/ISBN No.

978-93-86881-73-1
978-93-86881-89-2

Sept.2018

978-93-88033-13-8

01/06/2018

978-81-930947-6-1

અધ્યાપકન ું નામ
12 Prem Anand Mishra

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પસ્તક
પસ્તકમાું પ્રકરણ /
પ્રાદે શિક/રાષ્ટ્રિ
સુંપાદક પસ્તકમાું
ય/આંતરરાષ્ટ્રિ
સુંિોધન
અઘ્યાયો હોય તો પસ્તકન ું
ય
લેખની ભાષા સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિષષક
નામ
રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Debating Nationalism

પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

Home Decoration

ચ વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ચ.1 આજીિન વશક્ષણ વિભાગ
13 ડૉ. િેતલબેન બડોરદયા
14 ડૉ. સભાષ પાુંડર

ચ.4 ગ્રાંર્ાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન
Dr.Prayatkar Khimjibhai
15 Kanadiya

પ્રાદે શિક

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

સામાજજક સુંિોધન પધ્ધશત

ગજરાતી

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકન ું
નામ
Concept Publishing
Company, New Delhi
Book Star Publisher &
Distributors
ે ીક પલલીકેિન,
એકેડમ

તારીખ/માસ/વષષ

ISSN/ISBN No.
ISBN-13:
2018 9789386682444

September - 2018 978-93-88033-32-9

અમદાવાદ

2018 978-81-938890-0-8

(1) Pahad Nu Gulab (2)
Kuposhan,Aahar Ane
Yog(3) Mare Ghar Joie
che

(1-3) Book Star
Publishars

(1) 978-81-9357725-7 (2) 978-81935772-4-0 (3) 9782018 93-88033-43-5

Citric Acid: Biosynthesis,
properties and
Applications
NOT APPLICABLE

Lambert Academic
Publications

01-05-2019

06

BOOK STAR
PUBLISHHED

SEPT-2018

પસ્તકમાું પ્રકરણ-13

BOOK STAR PUBISHER SEPT-2018

જ વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
જ.1 બાયોગેસ સાંશોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ

16 NIKHIL S. BHATT
જ.2 ગૃિ વિજ્ઞાન

આંતરરાષ્ટ્રિય અંગ્રેજી

17 DR.JAISHREE S.MEHAT પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

18 DR.JAISHREE S.MEHTA પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

19 DR.JAISHREE S.MEHTA પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

1 Dr. Atulkumar M. Parmar રાષ્ટ્રિય
2 Dr. Atulkumar M. Parmar રાષ્ટ્રિય

BOOK STAR
11 PUBLISHER

978-93-88033-79-4
ISBN No.-978-9388033-32-9

FEB-2018

ISBN No-978-9988033-82-4

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ અનવારદત પસ્તકોમાું અનવારદત પ્રકરણ

ભાષાઓ અને સારહત્ય
ક શવદ્યાિાખા

ક.3 અંગ્રેજી

BOOK NAME-CHILD
WELFARE SERVICE
BOOK NAME -HOME
DECORATION
BOOK NAME-FOOD
PROCESSING
TECHNOLOGY

ISBN 978-620-009567-1

અંગ્રેજી
અંગ્રેજી

Anger of a Beautiful
Woman

Sahityasey

JanuaryFebruary 2019

2249-2372

Unfinished Bridge

Sahityasetu

March-April 2019

2249-2372
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8

અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક/રા
ષ્ટ્રિય/આંતર
રાષ્ટ્રિય

ક

ભાષાઓ અને સાહિત્ય વવદ્યાશાખા

1

डो जशवंतभाई पंडया

ક.2

િીન્દી

રાષ્ટ્રિય

ખ સામાજીક વવજ્ઞાન વવદ્યાશાખા
ખ.2 ઈવિિાસ અને સંસ્કૃવિ
2 બ િંદવાશસની જોષી
પ્રાદે શિક
ઝ

સુંિોધન
લેખની
ભાષા

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ સુંપાહદત પસ્તક
પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો
સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક
પસ્તકન ું નામ

હહન્દી

राजभाषा एवं प्रयोजनमूलक
हिन्दी

ગજરાતી

ગજરાતની સમાજસધારણા
ગજરાતમાું નારીચેતના અને
ચળવળમાું મહહલા કાયષકરોન ું સામાજજક પહરવતષનની

અંગ્રેજી

1.स्ट्वयं सिायता समूि की
सम्पोषीय संचालन व्यवस्ट्था
में गांधीजी के सिकारी
ववचारों की प्रासंगगकता
(ग्रामीण महिला सशक्तीकरण
के संदभस में ववश्लेषण)

વ્યવસ્થાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વવજ્ઞાન વવદ્યાશાખા

પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકન ું તારીખ/માસ/
નામ
વષષ

ISSN/ISBN No.

आकाश पब्ललशसस एण्ड
हडस्ट्रीलयूटसस

2019

ISBN:978-8189482-68-8

મહાત્મા ગાુંધી શ્રમ
સુંસ્થાન, અમદાવાદ

2019

978-81-929683-1-5

COOPERATIVE AND
Reliable Publishing
RURAL DEVELOPMENT House, Ahmedabad

2018

ISBN-976-9385930-25-6

COOPERATIVE AND
Reliable Publishing
RURAL DEVELOPMENT House, Ahmedabad

2018

976-93-85930-25-6

COOPERATIVE AND
Reliable Publishing
RURAL DEVELOPMENT House, Ahmedabad

2018

976-93-85930-25-6

COOPERATIVE AND
Reliable Publishing
RURAL DEVELOPMENT House, Ahmedabad

2018

976-93-85930-25-6

राजभाषा की ववकास यात्रा

ઝ.1 ગ્રામ વ્યવસ્થાપન વવભાગ

3

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

4

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

5

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Legend Management
Leadership of Verghees
Kurien Kurien: A True
Friend of Cattle Farmers
A Case Study of IFFCO
CSR – Concentrating On
Work of CORDET

6

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

હહન્દી

सिकाररता, सम्पोवषत
ववकास और मिात्मा गांधी
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9
પ્રાદે શિક/રા સુંિોધન
ષ્ટ્રિય/આંતર લેખની
અધ્યાપકન ું નામ
રાષ્ટ્રિય
ભાષા
ક ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
ક.1 ગુજરાતી

અધ્યાપકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ પસ્તકમાું પ્રકરણ
પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
પસ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો
પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકન ું
સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિષષક
નામ
પસ્તકન ું નામ
Gujarati Sahitya
Parishad, Amdavad
Gujarati Sahitya
Parishad, Amdavad
Gujarati Sahitya
Parishad, Amdavad
Gujarati Sahitya Parishd,
Amdavad
Gujarati Sahitya
Parishad, Amdavad

એક દીવો એના નામનો પણ
ફૂલની ઝુકી ડાળ
સરજ ભણવા આવે
સેવનના હેવનમાું
સ્પાઈડરમેન બની
સપનામાું...

િબ્દસ ૃષ્ટ્રિ
ઊડવ ું છે આકાિ!
કરો રમકડાું કૂચ કદમ
અમે તો સાચના શસપાઈ

ગજરાત સાહહત્ય અકાદમી
ગર્જર સાહહત્ય ભવન
ગર્જર સાહહત્ય ભવન
ગર્જર સાહહત્ય ભવન

ઓગસ્િ 2018
October 2018
october 2018
October 2018

2319-3220
978-93-516249-8-1
978-93-5162-500-1
978-93-5162-502-5

દહરયા પાસે જાવ ું છે !

ગર્જર સાહહત્ય ભવન

October 2018

978-93-5162-504-9

Mahatma Gandhi and
MMulk Raj Anand's The
Untouchables

Shri R. M. Prajapati Arts
College, Satlasana

Feb-2019

978-93-84601-09-6

Sajhi Sanskruti ki Rajniti

Swaraj Prakashan

2019 978-9388891-07- 3

साझी संस्कृ ति की राजनीति

स्िराज प्रकार्न, नई दिल्ली

2019 978-93-88891-07-3

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Rajendra Shukla

2

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Madhu Ray

3

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Kisan Sosa

4

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Karsandas Luhar

5

Dr. Dhwanil Parekh

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

Nayan Desai

6
7
8
9

ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક
પ્રાદે શિક
પ્રાદે શિક
પ્રાદે શિક

ગજરાતી
ગજરાતી
ગજરાતી
ગજરાતી

10 ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય
ક.3 અંગ્રેજી

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

11 ડૉ.હદવ્યેિકમાર ભટ્ટ

રાષ્ટ્રિય

12 Amarendra Pandey
રાષ્ટ્રિય
ખ સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ખ.2 ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત

હહન્દી

Impact of Gandhian
Philosophy on Life and
Literature
Bharat me 'Sajhi
Sanskruti': Kitni Hakikat
Kitna Fasana

13 શવક્રમશસિંહ અમરાવત
રાષ્ટ્રિય
ગ વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
ગ.1 વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

હહન્દી

साझी संस्कृ ति और विविधिा
में एकिा का विमर्श

14 જયપ્રકાિ પુંડયા
પ્રાદે શિક
ચ વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ચ.2 સમાજકાયય વિભાગ

ગજરાતી

પ્રાસ્તાશવક, પ્રકરણ-9
િૈક્ષણણક સુંિોધનોન ું સવેક્ષણ િૈક્ષણણક િેક્નોલોજી

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ

દૂ ધ ઉત્પાદક સહકારી પ્રવ ૃશિ ग्रामीण सहकाररिा (Rural
થી ગ્રામીણ સમદાયનો શવકાસ cooperetives)

Harsh publication

15 Manoj D. Paramar
રાષ્ટ્રિય
ગજરાતી
છ શારીહરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

ISSN/ISBN No.

Gujarati Sahitya no
Itihaas -8
Gujarati Sahitya No
Itihas-8
Gujarati Sahitya No
Itihas-8
Gujarati Sahitya No
Itihas-8
Gujarati Sahitya No
Itihas-8

1

અંગ્રેજી

તારીખ/માસ/વષષ
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November 2018 978-81-93884-9-4
November-2018 978-81-93884-9-4
November-2018 978-81-93884-9-4
November-2018 978-81-93884-9-4
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ષ્ટ્રિય/આંતર લેખની
અધ્યાપકન ું નામ
રાષ્ટ્રિય
ભાષા
છ.1 શારીહરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિજ્ઞાન

આંતરરાષ્ટ્રિ
16 ડૉ કમલેિ પી. પિેલ
અંગ્રેજી
ય
ઝ વ્યિસ્થાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ઝ.1 ગ્રામ વ્યિસ્થાપન વિભાગ
17 Dr. Satish Patel

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

18 Dr. Satish Patel

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

19 Dr. Satish Patel

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

20 ડૉ. અમીષા િાહ

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

21 Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

હહન્દી

22 ડૉ. રાજીવ પિેલ

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી
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પ્રકાિન સુંસ્થા/સામશયકન ું
સુંિોધનલેખ /પસ્તકન ું શિષષક
નામ
પસ્તકન ું નામ
A Comparision of anxiety
among male Senior and
Junior Gujarat State
Akshar Book Agency,
Volleball Association
Team Players
Ahmedabad

Kaarigar Clinic : Rural
Business Clinic for
Kaarigars
Improving Milk
cooperative governance
through ERP System
ROLE AND
OPPORTUNITY OF ICT
IN CO-OPERATIVE
SECTOR
Co-operative Initiative: A
Ray of Hope for Rural
Handicraft Artisans of
Surendranagar District of
Gujarat

पर्ाशिरण प्रबंधन में
गांधीविचार
Co-operative Initiative: A
Ray of Hope for Rural
Handicraft Artisans of
Surendranagar District of
Gujarat
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ISSN/ISBN No.

Akshar Book Agency,
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Cooperative and Rural
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Reliable Publishing
House

2019
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Cooperative and Rural
Development

Reliable Publishing
House

2019

9789385930256

Cooperative and Rural
Development
Cooperative and Rural
Development (Gandhian
Perspective for
Sustainable
Development)

Reliable Publishing
House

2019

9789385930256

Reliable Publishing
House, Ahmedabad.

2019 978-93-85930-25-6

प्राच्र्विद्या एिं जैन संस्कृ ति
संरक्षण संस्थान, महािीर पथ
पब्ललकेर्न्स, जैन विश्वर्ारिी
लाड़नं पररसर राजस्थान

2019 978-81-920597-4-7

Reliable Publishing
House, Ahmedabad.

2019 978-93-85930-25-6

पर्ाशिरण संरक्षण जैन िर्शन
के संिर्श में
Cooperative and Rural
Development (Gandhian
Perspective for
Sustainable
Development)
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ક
ક.1

પરિસુંિાદ /
કાર્યશાળા
પ્રાદે વશક/િાષ્ટ્રિર્/
આર્ોજનની વિગત આંતિિાષ્ટ્રિર્
વિભાગન ું નામ
ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
ગુજરાતી

સમર્ગાળો

થી

કાર્યક્રમન ું વશર્યક

મહાત્મા ગાુંધીનો વસનેમા
02-10-2018 ઉપિ પ્રભાિ
મહાત્મા ગાુંધીનો વસનેમા
08-10-2018 ઉપિ પ્રભાિ

1

ગજિાતી

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

02-10-2018

2
ક.2

ગજિાતી
િીન્દી

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

07-10-2018

3

હીન્દી

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

04-07-2018

4

હીન્દી

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

19-08-2018

5

હીન્દી

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

08-10-2018

6

હીન્દી

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

28-12-2018

7
ક.3

હીન્દી
અંગ્રેજી

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

28-03-2019

Machinee Avuvad Evam
04-07-2018 Prayojanmulak Hindi
Anuvad aur
19-08-2018 Prayojanmulak Hindi
Brij Bhasha Sahitya,
08-11-2018 Samaj aur Sanskriti
Gujarat main Hindi
Shodh : Sthiti aur
29-12-2018 Sambhavava
Hindi Sahitya ke Vividha
28-03-2019 Paksha

8
ખ
ખ.1

અંગ્રેજી
કાર્યશાળા
સામાજીક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

વિશ્વવિદ્યાલર્

9
10
ખ.2

ગ્રામ અથયશાસ્ત્ર
ગ્રામ અથયશાસ્ત્ર
ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત

કાર્યશાળા
િસ્તી સપ્તાહ

11

ઈવતહાસ અને સુંસ્કૃવત

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની
કલ સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્ આપનાિન ું નામ

60

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

85

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

50

Akhil Bharatiya Anuvad
Parishad
Akhil Bharatiya Anuvad
Parishad

120

U.G.C.

50

90

Hindi Sahitya Academy,
Gandhinagar
Gujarat University,
Ahmedabad

28-07-2018

Theatre of the
Oppressed: Gender
28-07-2018 Perspective

50

Gujarat Vidyapith

વિશ્વવિદ્યાલર્
વિશ્વવિદ્યાલર્

19-01-2019
11-07-2018

SPSS દ્વાિા મારહતીન ું
22-01-2019 વિશ્લેર્ણ
17-07-2018 િસ્તી સપ્તાહ

36
61

ગજિાત વિદ્યાપીઠ
ગજિાત વિદ્યાપીઠ

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

19-03-2019

120

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

12
ગ
ગ.1

ઈવતહાસ અને સુંસ્કૃવત
કાર્યશાળા
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા
વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય (IASE)

પ્રાદે વશક

10-04-2019

ગાુંધીયગીન સ્િાતુંત્ર્ર્સુંગ્રામ
19-03-2019 અને ગજિાત
ઇવતહાસમાું પિિસ્ત અને
10-04-2019 સુંગ્રહાલર્વિદ્યાન ું મહત્ત્િ

150

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

13

વશક્ષણ

પ્રાદે વશક

25-02-2019

WORKSHOP ON
EDUCATIONAL VIDEO
27-05-2019 MAKING

20

GCERT, GANDHINAGAR

કાર્યશાળા
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વિભાગન ું નામ
14

વશક્ષણ

પરિસુંિાદ /
કાર્યશાળા
પ્રાદે વશક/િાષ્ટ્રિર્/
આર્ોજનની વિગત આંતિિાષ્ટ્રિર્
કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

સમર્ગાળો
17-01-2019

થી

કાર્યક્રમન ું વશર્યક
જીિન કૌશલ્ર્ના વશક્ષણ
માટે અધ્ર્ાપક સજ્જતા
18-01-2019 કાર્યવશબિિ
M.Phil./Ph.D. સુંશોધનના
િેન્ડ િીપોટય તૈર્ાિ કિિા
19-03-2019 સુંદભે કાર્યવશબિિ
શૈક્ષબણક સશોધનોન ું
સિેક્ષણ' પસ્તક વનમાયણ
અંતગયત િેન્ડ રિપોટય લેખન
19-03-2019 કાર્યશાળા

15

વશક્ષણ

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

18-03-2019

16
ઘ
ઘ.1

વશક્ષણ
કાર્યશાળા
ગાંધી દશથન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
ગાંધી દશથન અભ્યાસ

પ્રાદે વશક

18-03-2019

17

ગાુંધીદશયન

Conference

આંતિિાષ્ટ્રિર્

24-11-2018

18

ગાુંધીદશયન

Symposium

આંતિિાષ્ટ્રિર્

10-12-2018

19

ગાુંધીદશયન

અબભમખતા િગય

પ્રાદે વશક

03-08-2018

Innovation for
28-11-2018 Sustainable Global Peace
Human Right :
Contemporary Issues
10-12-2018 and Challenges
ગ્રામસેિા કેન્ર દે થલીની
સીિણ િગયની િહેનો માટેની
ગાુંધીવિચાિ અબભમખતા
03-08-2018 વશબિિ
ગ્રામસેિા કેન્ર િામણગામની
સીિણ િગયની િહેનો માટેની
ગાુંધીવિચાિ અબભમખતા
04-08-2018 વશબિિ

20

ગાુંધીદશયન

અબભમખતા િગય

પ્રાદે વશક

04-08-2018

21

ગાુંધીદશયન

અબભમખતા િગય

આંતિિાષ્ટ્રિર્

13-11-2018

22

ગાુંધીદશયન

કમલનર્ન િજાજ
સ્મ ૃવત વ્ર્ાખ્ર્ાન
પ્રાદે વશક

23

ગાુંધીદશયન

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની
કલ સુંખ્ર્ા

નાણાુંકીર્ સહાર્ આપનાિન ું નામ

45

G.C.E.R.T Gandhinagar

25

G.C.E.R.T , GANDHINAGAR

20

GCERT

125

Gujarat Vidyapith

80

Gujarat Vidyapith

60

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

60

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

10

Gujarat Vidyapith

08-02-2019

Gandhi : Reconstruction
17-11-2018 and Resistance
Chemistry in Our Daily
life : With Reference to
Environment and
08-02-2019 Sustainability

125

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

21-07-2018

सामाजिक िनिगरण की
प्रक्रिया में वैज्ञाननक सोच एवं
22-07-2018 अध्याजममकता का महमव

145

नचतरं िन सारं गी

243
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વિભાગન ું નામ

પરિસુંિાદ /
કાર્યશાળા
પ્રાદે વશક/િાષ્ટ્રિર્/
આર્ોજનની વિગત આંતિિાષ્ટ્રિર્

સમર્ગાળો

24

ગાુંધીદશયન

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

08-03-2019

25

ગાુંધીદશયન

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

24-03-2019

26

ગાુંધીદશયન

ચચાય િેઠક

વિશ્વવિદ્યાલર્

12-01-2019

27

ગાુંધીદશયન

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

13-10-2018

28

ગાુંધીદશયન

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

29

ગાુંધીદશયન

પરિસુંિાદ

થી

કાર્યક્રમન ું વશર્યક
Women Empowerment
08-03-2019 Law and Justice

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની
કલ સુંખ્ર્ા

40

Gujarat Vidyapith
ક્ષેવિર્ કાર્ાયલર્, િારિીર્ સેિા
ર્ોજના, પાટનગિ ર્ોજના ભિન,
અમદાિાદ

40

ગ ૂજિાત વિદ્યાપીઠ

80

gujarat vidyapith

125

130

Gujarat Vidyapith
ક્ષેવિર્ કાર્ાયલર્, િારિીર્ સેિા
ર્ોજના, પાટનગિ ર્ોજના ભિન,
અમદાિાદ

18-04-2019 ગાુંધીજી અને વિજ્ઞાન

150

Gujarat Vidyapith

06-08-2018

06-08-2018 પિમાણ ઊજાયના ખતિા

100

Gujarat Vidyapith

REVISITING GANDHI :
WOMEN'S
30-03-2019 PERSPECTIVE

225

GUJARAT VIDYAPITH
MANDAL

175

િારિીર્ માનિ અવધકાિ આર્ોગ

175

માનવસક સ્િાસ્્ર્ની હોસ્સ્પટલ

120

ે
સેલ્ફ ફુંડડ

29-03-2019

24-03-2019 સફાઈ સાધન વનમાયણ કૌશલ્ર્
Gandhian Thinking
(એચ. કે. કોલેજ અને
12-01-2019 ય.એસ.એ. ગ્રપ)
अस्पृश्यता आधुननक भारत
14-10-2018 में प्राचीन रोग
Revisiting Gandhi :
30-03-2019 Women’s Perspective

પ્રાદે વશક

17-03-2019

17-03-2019 “ગાુંધીજી અને સ્િચ્છતા”

પ્રાદે વશક

18-04-2019

વિશ્વવિદ્યાલર્

80

નાણાુંકીર્ સહાર્ આપનાિન ું નામ

31
ચ
ચ.1

સ્િ. પ્રા. િામલાલ
પિીખ જન્મજર્ુંવત
ગાુંધીદશયન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
રહિોશીમા સ્મ ૃવત
ગાુંધીદશયન
રદિસ કાર્યક્રમ
વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાશાખા
આજીિન વશક્ષણ વિભાગ

32
ચ.2
33

આજીિન વશક્ષણ
સમાજકાયથ વિભાગ
સમાજકાર્ય

પરિસુંિાદ

િાષ્ટ્રિર્

29-03-2019

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

26-10-2018

34

સમાજકાર્ય

પરિસુંિાદ

પ્રાદે વશક

03-06-2019

35
ચ.3

સમાજકાર્ય
પરિસુંિાદ
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન
પિકાિત્િ અને સમ ૂહ
પરિસુંિાદ
પત્ર્ાર્ન
ગ્રંર્ાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન
ગ્રુંથાલર્
પરિસુંિાદ
વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

પ્રાદે વશક

26-10-2018

26-10-2018 માનિ અવધકાિ તાલીમ
િદલાતા વિશ્વમાું યિાનો
03-06-2019 અને માનવસક સ્િાસ્્ર્
સમાજકાિી વશક્ષણ ના
વિવિધ ક્ષેિોમાું સ્િીકૃવતના
26-10-2018 પ્રશ્નો-સુંગોરઠી

િાષ્ટ્રિર્

14-03-2019

Gandhi Shows Way to
15-03-2019 Today's Journalism

100

Gujarat Vidyapith

વિશ્વવિદ્યાલર્

11-08-2018

11-08-2018 Dr.Ranganathan Day

19

Gujarat Vidyapith

30

36
ચ.4
37
જ
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વિભાગ દ્વાિા કિિામાું આિેલ પરિસુંિાદ/કાર્યશાળા/તાલીમ કાર્યક્રમ/ઓપિગય

જ.1

પરિસુંિાદ /
કાર્યશાળા
પ્રાદે વશક/િાષ્ટ્રિર્/
આર્ોજનની વિગત આંતિિાષ્ટ્રિર્
વિભાગન ું નામ
બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ

38

િાર્ોગેસ સુંશોધન અને
સક્ષ્મજીિાણ કેન્ર

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

39

િાર્ોગેસ સુંશોધન અને
સક્ષ્મજીિાણ કેન્ર

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

થી

કાર્યક્રમન ું વશર્યક

05-03-2019

57

Gujarat Vidyapith

05-03-2019

Assembly and
06-03-2019 Application of Foldscope’

57

Gujarat Vidyapith

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

09-09-2018

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

18-01-2019

41

42
જ.2
43

િાર્ોગેસ સુંશોધન અને
સક્ષ્મજીિાણ કેન્ર
ગૃિ વિજ્ઞાન
ગૃહ વિજ્ઞાન

કાર્યશાળા

િાષ્ટ્રિર્

extention work

44

ગૃહ વિજ્ઞાન

કાર્યશાળા

83

Department of Biotechnology,
New Delhi
Department of Biotechnology,
New Delhi

05-03-2019

National Workshop On
Assembly & Application
06-03-2019 of Foldscope

50

Department of Biotechnology,
New Delhi

પ્રાદે વશક

08-03-2019

27-04-2019 rural activity

100

િાષ્ટ્રિર્

05-03-2019

Assembly & Application
06-03-2019 of Foldscope

75

000
Department of
Biotechnology,Ministry of
Science & Technology,New
Delhi under Foldscope
project.
f
Science &

30-10-2018

Food Safety and Quality
Assurance at Consumer
30-10-2018 Education & Research

60

Consumer Education and
Research Center

21-12-2018

Multidisciplinary National
Conference on ''Role of
Co-operatives for
Sustainable Rural
22-12-2018 Development"

75

National Cooperative Union of
India, New Delhi

45
ઝ
ઝ.1

ગૃહ વિજ્ઞાન
કાર્યશાળા
વ્યિસ્ર્ાપન અને પ્રોદ્યૌગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
ગ્રામ વ્યિસ્ર્ાપન વિભાગ

પ્રાદે વશક

46

ગ્રામવ્ર્િસ્થાપન કેન્ર

િાષ્ટ્રિર્

પરિસુંિાદ

નાણાુંકીર્ સહાર્ આપનાિન ું નામ

National Workshop on
Assembly and
06-03-2019 Application of Foldscope’

One Day State Level
Workshop on Assembly
09-09-2018 & Use of Foldscope
Fold scopeની િચના અને
18-01-2019 તેની ઉપર્ોગીતા

િાર્ોગેસ સુંશોધન અને
સક્ષ્મજીિાણ કેન્ર
િાર્ોગેસ સુંશોધન અને
સક્ષ્મજીિાણ કેન્ર

40

સમર્ગાળો

ભાગલીધેલ
લાભાથીઓની
કલ સુંખ્ર્ા

245

50

વિદ્યાર્થીઓનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યેનો પ્રવતભાિ
વિ દ્યા પી ઠ માાં ત મે ક ઈ અ પે ક્ષા ર્થી આ વ્યા હ તા ?
250
216

200
172
150
98
100

50

31

0
ગાાંધીવિચાર પ્રત્યેન ાં

સરળ જીિનશૈલી અને

આકર્ષણ

ચારરત્ર્યઘડતર

સરળતાથી પ્રિેશ

નોકરી માટે ઉચ્ચવશક્ષણ

આ અ પે ક્ષા કે ટ લી સાં તો ષા ઈ છે
15%

પ ૂરે પ ૂરી : 63 %

2%
5%

અડધી : 15 %
સાંતોર્ાઈ નથી : 5 %

15%

વનરાશા જન્મી છે : 2 %

63%

જિાબ નથી આપિો : 15 %

વિ દ્યા પી ઠ માાં આ િ તા પ હે લા ત મ ને સાં સ્ર્થા અં ગે ન ાં
મા હહ તી પ ત્ર ક મ ળ્ ાં હ ત ાં ?
400
350
300
250
200
150
100
50
0

362

66

હા સાંસ્થાની મારહતી
અને તેની
આચારસાંરહતા

હા, અભ્યાસક્રમ

12

17

હા તાલીમ અને

હા પરામશષ અને

માટે નીલાયકાત, ફી નાણાકીય મદદની
અને રીફાંડ માળખ ાં

પ્રાપ્યતા

સ્િાસ્્ય સેિાઓ

43

ના

246

ત મા રી વિ ષ ય પ સાં દ ગી નો વન ર્ણ ય શે ના પ ર આ ધા હર ત હ તો
250

204
177

200
150
107
100

50

18

0
રૂચચ અને ભ ૂતકાળમાાં

પ્રભાિ –માતાવપતાનો /

વિર્યમાાં આિેલ ગણાાંક

સરળતાથી પ્રિેશ

ઉચ્ચ અભ્યાસ પ ૂણષ કયાષ

વમત્રોનો / વશક્ષકો અને મેળિિો અને સરળતાથી પછી નોકરી મેળિિા માટે
વિભાગની પ્રવતષ્ઠા

ઉત્તીણષ

અનકૂળતા

વિ ષ ય ની વશ ક્ષ ર્ પ દ્ધ વત ક ઈ રી તે ઉ પ યો ગી હ તી ?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

187

125
108

110

િગષકાયષ દરમ્યાન જ્ઞાન

િલણઘડતર અને

સમ ૂહભાિના વનમાષણ

સ્િતાંત્ર અભ્યાસ કૌશલ્યો

સાંપારદત થય ાં

સમજશક્તત િધારનાર

કરિા

વિકસાિિા

અભ્યાસક્રમમાાં ક્ષેત્રકાયણ/પ્રાયોગગક કાયણ/ સ્ટહિયોન ાં સૈદ્ધાાંવતક િગોનીસાર્થે
સમન્િય ર્થ્ ાં હત?ાં

10%
9%
હા - 81%
ના - 9%
જિાબ નથી આપિો - 10%

81%
247

પ્રાયોગગકશાળા / સ્ટહિયો પ ૂરતા પ્રમાર્માાં સાધનસજ્જ હતા અને યોગ્ય
રીતે તેની દે ખરે ખ/કાળજી લેિાતી હતી?

9%
3%
7%

હા,પ ૂણષતઃ : 66%
હા, અંશતઃ

: 15%

પ ૂરતા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ય ન હતા : 7%

15%

પ ૂરતી દે ખરે ખ હેઠળ ન હતા : 3%

66%

જિાબ નથી આપિો : 9%

ગ્રાંર્થાલય અને ગ્રાંર્થાલય સેિા અંગે તમારો મત જર્ાિો.

2%
4%
3%
સારા : 71%
મધ્યમ : 20%

20%

અપ ૂરતી : 3%
નબળી : 5%

71%

જિાબ નથી આપિો : 2%

તમે ‘વિદ્યાપીઠ’ સામવયક િાાંચો છો? આ સામવયક અંગે તમારો અગભપ્રાય
જર્ાિો.

1%
9%

7%

ઘણ ાં ઉપયોગી : 60%
મધ્યમ : 23%

23%

થોડાં ઉપયોગી : 7%

60%

ચબનઉપયોગી : 1%
જિાબ નથી આપિો : 9%

248

તમારા અભ્યાસમાાં કેન્રવનિાસનો સમાિેશ ર્થતો હતો?

3%
4%

5%

હા, અત્યાંત પ્રસ્તત : 63%

5%

હા, મધ્યમ પ્રસ્તત : 20%
હા, અપ્રસ્તત : 5%
હા, અપ્રસ્તત; પણ રસપ્રદ : 2%

20%
63%

ના : 4%
જિાબ નથી આપિો : 5%

કેન્રવનિાસ દરમ્યાન વિભાગીય વશક્ષકો તમારી મલાકાત લેતા હતા અને
તમને અગભપ્રાય આપતા હતા ?
મલાકાત લેતા અને અચભપ્રાય

10%
3%
8%

આપતા હતા : 72%
મલાકાત લેતા અને અચભપ્રાય
આપતા ન હતા : 7%
મલાકાત લેતા નથી અને

7%

72%

અચભપ્રાય આપતા હતા : 8%
મલાકાત લેતા નથી અને
અચભપ્રાય આપતા ન હતા : 3%
જિાબ નથી આપિો : 10%

જે આંતહરક મ ૂલયાાંકન વ્યિસ્ર્થા અસ્સ્તત્િમાાં છે, તે

3%
3%

યોગ્ય છે : 67%

20%

અયોગ્ય છે : 7%
થોડા પરરિતષનની જરૂરરયાત છે : 20%

7%
67%

ઘરમ ૂળથી પરરિતષનની જરૂર છે : 3%
જિાબ નથી આપિો : 3%

249

તમારા અગભપ્રાય મજબ આંતહરક મ ૂલયાાંકન કેટલા ટકા હોવ ાં જોઈ ?

7%
9%
35%

૧૦૦ ટકા : 36%
૬૦ ટકા : 22%
૪૦ ટકા : 27%

27%

૨૦ ટકા : 9%
જિાબ નથી આપિો : 7%

22%

બીજી સાંસ્ર્થાના વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે તમે મળો છો ત્યારે તમે શ ાં અનભિો
છો?

9%
25%

10%

તેમના કરતા ઉતરતા / લઘતા : 25%
તેમના કરતા ચરડયાતા / ગરૂતા : 37%
તેમને સમાન / સમાનતા : 18%

18%

કહી શકતા નથી : 10%
જિાબ નથી આપિો : 9%

38%

તમે સમગ્ર સાંસ્ર્થામાાં વિદ્યાર્થી - વશક્ષક સાંબધ
ાં ની મ ૂલિર્ી કેિી રીતે કરો
છો ?

3%3%
ઘણો સારો : 47%

19%
47%

સારો : 28%
સાંતોર્કારક : 19%
અસાંતોર્કારક : 3%

28%

જિાબ નથી આપિો : 3%

250

તમે સાંસ્ર્થાના મધ્યસ્ર્થ કાયાણ લય કેટલ ાં મદદરૂપ ર્થ્ ?

3% 5%
3%
ઘણ ાં મદદરૂપ : 61%
તટસ્થ : 28%

28%

ચબનમદદરૂપ : 3%

61%

અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 3%
જિાબ નથી આપિો : 5%

તમારા પહરસરના િહીિટી/િહીિટી કાયણકર કાયાણ લય અંગે શો અગભપ્રાય
છે ?

2%
6%

7%
ઘણ ાં મદદરૂપ : 59%
તટસ્થ : 26%
ચબનમદદરૂપ : 6%

26%

59%

અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 2%
જિાબ નથી આપિો : 7%

તમે છાત્રાલય સવિધાર્થી સાંતષ્ટ છો ?

1%
27%

હા : 60%
ના : 12%
સધારણાની જરૂર છે : 27%

60%
12%

જિાબ નથી આપિો : 2%
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ગૃ હ પ વત / ગૃ હ મા તા નો ત મા રી સા ર્થે નો વ્ય િ હા ર કે િો ર હ્યો ?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

186
163

વમત્ર

158

િડીલ

માગષદશષક

26

29

રક્ષ

ચબનજિાબદાર

તમારા પહરસરના અલપાગૃહ (કેન્ટીન) સવિધા વિશે શ ાં તારર્ કરશો ?

7%
13%
40%
11%

પ ૂરતી : 40%
અપ ૂરતી : 30%
વનયવમત : 11%
ભરોસાપાત્ર નથી : 13%
જિાબ નથી આપિો : 7%

29%

તમે સ્િાસ્્ય સવિધાની મ ૂલિર્ી કેિી રીતે કરશો ?

5%

5%

10%

સારી / અસરકારક : 77%
ખરાબ / ચબનઅસકારક : 3%

3%

અપ ૂરતી / માયાષ રદત સેિા : 10%
ઉપયોગમાાં લીધી નથી : 5%

77%

જિાબ નથી આપિો : 5%
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ઉદ્યોગ અંગે તમારાં શ ાં માંતવ્ય છે ?

5%
7%
ઉપયોગી : 60%
ચબનજરૂરી : 28%

28%
60%

વિચાયું નથી : 7%
જિાબ નથી આપિો : 5%

ઉદ્યોગવશક્ષક અંગે નો તમારો અગભપ્રાય જર્ાિો.

8%
9%
જાણકાર : 47%

8%
47%

વમત્ર : 28%
વિદ્યાથી માટે સ્િભાિે કડક : 8%
વિચાયું નથી : 8%
જિાબ નથી આપિો : 8%

28%

વિદ્યાર્થીસાંગઠન વિદ્યાર્થીઓન ાં પ્રવતવનવધત્િ પરાં પાિત ાં હત?ાં

8%
14%

હા : 78%
ના : 14%
જિાબ નથી આપિો : 9%

78%
253

શ ાં તમને સત્ર આધાહરત અભ્યાસક્રમર્થી સાંતોષ છે ?

5% 3%
સાંપ ૂણષ સાંતોર્ : 68%

24%

મધ્યમ સાંતોર્ : 24%
સાંતોર્ નથી : 5%

68%

જિાબ નથી આપિો : 3%

તમારા પહરસરના પયાણ િરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમ અંગે જાર્કારી ધરાિો
છો ?

4%
8%
હા : 88%
ના : 8%
જિાબ નથી આપિો : 4%

88%

પયાણ િરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમોમાાં ભાગ લીધો હતો ?

3% 5%
5%

હા, અંત્યત ઉત્સાહપ ૂણષ અને સરક્રય : 66%
હા, અભ્યાસક્રમના ભાગ રૂપે : 22%
ના, રસ નથી : 5%

22%

અન્ય : 3%

65%

જિાબ નથી આપિો : 5%
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વિ દ્યા પી ઠ ની જી િ ન શૈ લી ની

ક ઈ બા બ તો

ત મ ને પ્ર ભા વિ ત

ક યાણ ?

250

203
200

176
156

150

119

105

100
52
50

વશચબર

ગ્રામજીિનપદયાત્રા

ઉદ્યોગ

છાત્રાલયજીિન

પ્રાથષના અને કાાંતણ

ખાદી અને ગણિેશ

0

સાંસ્ર્થામાાંર્થી વિદાય લીધા પછી તેના વિશે તમે કેિી રીતે િાત કરશો?

2%6%

વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથી હોિાન ાં ગિષ : 76%

16%
વિદ્યાપીઠન ાં બહારના જગતમાાં મ ૂલ્યાાંકન યોગ્ય
થાય તે જોઇશ : 17%
તેને ભ ૂલી જિા પ્રયત્ન કરીશ : 2%
જિાબ નથી આપિો : 6%

76%

અ ભ્યા સ બા દ ગ્રા મ પ ન : ર ચ ના ના કા મ માાં ત મા રો ફા ળો શો હ શે ?
233

250
195
200
150

100
52
33

50
0
િહીિટમાાં સરક્રય

સ્િૈચ્ચ્છક સાંગઠન સાથે ગ્રામપન:રચનાના કામોમાાં
જોડાણ

નાણાકીય સહાય

કશો જ નહી

255

જીિનવનિાણ હ માટે નોકરી પસાંદ કરશો કે અન્ય વિકલપ અંગે વિચારશો?

3%

નોકરી : 80%

9%
3%

ખેતી : 5%

5%

પશપાલન : 2%
િાંશપાંરપરાગત વ્યિસાય : 3%
જિાબ નથી આપિો : 9%

80%
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય (મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય)

મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, અમદાિાદ
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાની સાથે જ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય શરૂ કરિામાં આિેલ.
ગ ૂજરાત પુરાતત્િ મંદિરના ગ્રંથાલય શ્રીમિ રાજચંદ્ર જ્ઞાનભંડારને ૧૯૨૯માં મહાવિદ્યાલયના ગ્રંથાલય
સાથે જોડી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય નામ આપિામાં આવ્ુ.ં સને ૧૯૫૫માં નિા વનમાાણ પામેલા
ગાંધીભિનમાં આ ગ્રંથાલયને ખુલ્ું મ ૂકિામાં આવ્ુ.ં િર્ષો અગાઉ શરૂ થયેલા આ ગ્રંથાલયમાં સંગ્રહાયેલ
ગ્રંથસંગ્રહ માત્ર વિદ્યાપીઠનુ ં જ નદહ, પરં ત ુ ગુજરાતનુ ં શૈક્ષણણક પદરમાણ છે . જેમાં વિવિધ વિર્ષયોના ગ્રંથો,
સામવયકો, સંિભા સામગ્રીઓ, જ્ઞાનકોશ, દ્રશ્ય-શ્રાવય ઉપકરણોનો િૈવિધ્યસભર સંગ્રહ થયેલો છે . સમાજની
પ્રવતષ્ઠઠત વયક્તતઓ તરફથી તેમના અંગત ગ્રંથસંગ્રહોની ભેટ મળે લી છે .
વિદ્યાપીઠના સેિકો, વિદ્યાથીઓ તેમજ સમાજના તમામ િગાના સંશોધકો માટે વિવિધ
માદહતીસેિા પ ૂરી પાડતા આ ગ્રંથાલયનો મુખ્ય ગ્રંથભંડાર, સંિભાવિભાગ, કૉપીરાઈટ વિભાગ, ગાંધી
અધ્યયન ખંડ, સામવયકો અને િાચનાલય વિભાગ તેમજ બાળદકશોર વિભાગ ઉપરાંત આ બધા જ
વિભાગોને જોડતો કમ્પ્્ ૂટર વિભાગ કાયારત છે .
ગ્રંથાલયમાં પુસ્તકો ઉપરાંત હસ્તપ્રતો અને અન્ય અગ્રંથ સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ છે . ગ્રંથાલયના
કૉપીરાઈટ વિભાગના પુસ્તકોનુ ં દડજીટાઈઝેશન પણ કરિામાં આિેલ છે .
અહેિાલના સમય િરમ્પયાન િાચનાલય 364 દિિસ ખુલ્ુ રહ્યુ હતુ. અને આશરે 93000
િાચકોએ િાચનાલયનો લાભ લીધો હતો.
ગ્રંથાલયનું કાયા વિવિધ પેટાવિભાગોમાં િહેંચાયે્ ું છે – પુસ્તક પ્રાપ્્ત અને પ્રદિયા, સામવયક
વિભાગ અંતગાત િાચનાલય અને અધ્યયન ખંડ, કૉપીરાઈટ વિભાગ, બાળદકશોર વિભાગ, ગાંધીઅધ્યયન
વિભાગ તેમ જ ઉપભોતતા સેિા અંતગાત સંિભા વિભાગ, ગ્રંથભંડાર, ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ, સભ્યપિ
નોંધણી તેમ જ દરન્્ુઅલ વિભાગ. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સમાચાર e-mailથી કુલનાયકશ્રી, કુલસણચિશ્રીને
વનયવમત મોકલિામાં આિી રહ્યા છે .
ગ્રંથાલયના સેિકોને િર્ષા િરમ્પયાન ગુજરાતમાં વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા યોજાતા તાલીમ કાયાિમ,
પદરસંિાિ, કાયાશાળા અને રીફ્રેશર કોસામાં ભાગ લેિા મોકલિામાં આિે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
ણબનશૈક્ષણણક સેિકોને ગાંધીવિચારના રચનાત્મક કાયોને ધ્યાનમાં રાખીને ચાલતી ગુજરાતની ભણગની
સંસ્થાની મુલાકાતે મોકલિામાં આિે છે .

સેિકોની માહિતી :
ક્રમ

સેિકન ં નામ

િોદ્દો

૧.

શ્રી રં જનબહેન શંકરલાલ મકિાણા

મિિનીશ ગ્રંથપાલ

૨.

શ્રી અતુલભાઈ કમલેશભાઈ અકબરી

ઈન્ફમેશન સાયષ્ન્ટસ્ટ

૩.

શ્રી રાજેશ્રીબહેન વપ્ુર્ષભાઈ ભગત

પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૪.

શ્રી પ્રમોદિનીબહેન ણચરાગભાઈ શાહ

પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૫.

શ્રી કાશ્મીરાબહેન કમલનયન વયાસ

પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૬.

શ્રી કમલેશભાઈ મણીલાલ પટેલ

પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૭.

શ્રી ગીરાબહેન અરવિિંિભાઈ મકિાણા

સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૮.

શ્રી દિ્તીબહેન મનહરભાઈ િૈદ્ય

સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૯.

શ્રી પદરમલબહેન વનતીનભાઈ સુતદરયા

સેમી-પ્રોફેશનલ આવસસ્ટંન્ટ

૧૦.

શ્રી રક્શ્મકાબહેન રજનીકાન્ત સોલંકી

ગ્રંથાલય મિિનીશ

૧૧.

શ્રી મહેશભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર

ગ્રંથાલય મિિનીશ

૧૨.

શ્રી રાકેશકુમાર રમેશભાઈ રાઠોડ

ગ્રંથાલય મિિનીશ

૧૩.

શ્રી બુધાભાઈ ના. મકિાણા

MTS
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ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગોનો સમય : ગ્રંથાલયનો કામકાજનો સમય નીચે મુજબ છે .
વિભાગન ં નામ

કામકાજનો સમય
સિારના ૦૭-૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦
સિારના ૦૭-૦૦ થી સિારના ૧૧-૦૦
બપોરના ૦૩-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦
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 શુિિાર
બપોરના ૧૧-૪૫ થી સાંજના ૦૫-૪૫
શવનિાર - સિારના ૮-૩૦ થી બપોરના ૧૨-૩૦
સિારના ૯-૦૦ થી બપોરના ૦૧-૦૦
(દડસેમ્પબર થી માચા સુધી)

િાચનાલય
જાહેર રજાના દિિસે

સમાવયક અધ્યયન ખંડ
ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ
સંિભા વિભાગ (રવિિારે રજા)
કૉપીરાઈટ વિભાગ (રવિિારે રજા)
સભ્યપિ નોંધણી/સભ્યપિ રીન્્ુઅલ
(રવિિારે રજા)

િાચનાલય/સામવયક વિભાગ : આ વિભાગમાં જ્ઞાન, માદહતી અને મનોરં જન આપતાં વિણભન્ન વિર્ષયનાં
સામવયકો પ્રિવશિત કરાય છે . (જાહેર જનતા અને વિદ્યાથીઓ િાચનાલયના સઘન ઉપયોગ કરી શકે એ
ુ ી બહારનુ ં િાચનાલય સાંજના ૦૭-૦૦ કલાક સુધી ખુલ્ું રખાય છે .)
હેતથ
સામવયકો :

અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન ગ્રંથાલયના ૮૬ સામવયકના લિાજમ દ્વારા

મંગાિિામાં આિે છે . જેમાં ગુજરાતી-૨૨, અંગ્રેજી-૫૩ અને દહન્િી-૧૧ તેમજ ભેટના કુલ ૨૦૧
સામવયકોમાં ગુજરાતી-૧૨૨ અંગ્રેજી-૪૪ અને દહન્િી-૩૫ના સામવયકોનો સમાિેશ કરિામાં આિેલ છે .
દૈ વનક પત્રો :
ક્રમ

ભાષા

સંખ્યા

લિાજમ રૂવપયા

૧

ગુજરાતી

*૧૯

૧૯,૬૮૨-૦૦

૨

દહન્િી

૦૬

૧૧,૫૬૫-૦૦

૩

અંગ્રેજી

*૧૬

૩૦,૬૨૯-૦૦

કુલ

૪૧

૬૧,૮૭૬-૦૦

* ગુજરાતી િૈ વનકપત્ર – ગુજરાત સમાચાર-૨, સંિેશ-૨ નકલ, દિવયભાસ્કર-૨ નકલ.
* અંગ્રેજી િૈ વનકપત્ર – The Times of India-01, The Indian Express-01, Hindu-01, Hindustan Times-01
ઉપરોતત * વનશાનીિાળા િૈ વનકપત્રો િાચકની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને િધારાની નકલ મંગાિિામાં આિે
છે .
નીચેના િૈ વનકપત્રોની ફાઈલ તૈયાર કરિામાં આિે છે .
–

ગુજરાતી િૈ વનકપત્ર – ગુજરાત સમાચાર (૧૯૯૧) અને સંિેશ (૧૯૭૧)

–

અંગ્રેજી િૈ વનકપત્ર – The Times of India, (1971) The Indian Express, (2011) Hindu (2011) અને
Hindustan Times. (2011)

ગ્રંથાલયના ઉપભોક્તાઓ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉપભોતતા િગામાં વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરતા પારં ગત તથા અનુપારં ગત
કક્ષાના વિદ્યાથીઓ, વિદ્યાિાચસ્પવત કક્ષાના સંશોધકો, અધ્યાપકો અને અન્ય ણબનશૈક્ષણણક વિભાગીય
સેિકો છે . તે ઉપરાંત સામાન્યિગામાં મુખ્યત્િે ગુજરાત અને ગુજરાત બહારની અન્ય ્ુવનિવસિટીના
સંશોધન કરતા વિદ્યાથીઓ તથા વયાિસાવયકો, સાદહત્યરવસકો અને માદહતી િાંચ્છુઓનો પણ સમાિેશ
થાય છે .
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નિા નોંધાયેલા તેમજ હરન્ય થયેલા સભ્યોની સંખ્યા :
સભાસદની વિગત

માચચ-૨૦૧૮
દરમ્યાન
નોંધાયેલા સભ્યો

િાવર્ષિક

સામાન્ય

એવિલ-૨૦૧૮થી માચચ-૨૦૧૯ દરમ્યાન
રદ થયેલા
૧૬૮

30578

આજીિન

વિદ્યાપીઠના
વિદ્યાથીઓ
અધ્યાપકો/ સેિકો
કુલ

નિા
ઉમેરાયેલા

સહક્રય

હરન્યઅલ
થયેલ

સભાસદ

132

443

575

125

330

455

સળં ગ
નોંઘાયેલ
30835

23465

33૩

555

352

907

24020

1277

0૪

૭

73

80

1284

55320

505

819

1198

2017

56139

ગ્રંથસંગ્રિ અને ગ્રંથ િાપ્પ્ત વિભાગ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલયનો કુલ ગ્રંથસંગ્રહ અમિાિાિ, સાિરા અને રાંધેજા પદરસરના

વિભાગોમાં િહેંચાયેલો છે . તેમાં અમિાિાિ પદરસરના ગ્રંથસંગ્રહમાં કુલ ૫,૮૮૨૪૧ પુસ્તકો છે .
ગ્રંથાલયના પુસ્તક પ્રાપ્્ત વિભાગમાં ખરીિી, ભેટ અને કૉપીરાઈટ અવધવનયમ હેઠળ પુસ્તક પ્રાપ્્તનુ ં
કાયા થાય છે . અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાનની ગ્રંથપ્રાપ્્તની અને ખચાની વિગત તેમજ આજ સુધીના
કુલ ગ્રંથસંગ્રહની વિગત નીચે પ્રમાણે છે .
ગ્રંથ સંગ્રિ
વિભાગ

માચચ ૨૦૧૮ સઘી

ચાલ િષે થયેલ

ચાલ િષે ઉમેરાયેલ

કલ ગ્રંથ સંખ્યા

પસ્તક ખચચની વિગત

સામાન્ય

૨૯૨૩૦૧

૩૧૩૨

૨૯૫૪૩૩

૧૭૯૧૨૯૯

અનુસ્નાતક

૧૧૪૧૮૬

૦

૧૧૪૧૮૬

૦

બાળદકશોર

૩૧૧૮૨

૩૯

૩૧૨૨૧

૩૩૬૨

૪૩૭૬૬૯

૩૧૭૧

૪૪૦૮૪૦

૧૭૯૪૬૬૧

૧૨૩૫૯૫

૧૦૨૪

૧૨૪૬૧૯

૦

૨૨૧૦૭

૬૭૫

૨૨૭૮૨

૦

૫૮૩૩૭૧

૪૮૭૦

૫૮૮૨૪૧

૧૭૯૪૬૬૧

કલ
કૉપીરાઈટ
ભેટ
કલ

અન્ય ગ્રંથસંગ્રિ (ડેટાબેઝ)
ક્રમ

વિગત

કલ સંખ્યા

૧

બાઉન્ડ િોલ્ુમ

૨૬૬૬૭

૨

દરપોર્ટા સ

૫૮૬૫

૩

સીડી/ડીિીડી

૧૩૬૮

૪

હસ્તપ્રતો

૬૫૧

૫

પીએચડી શોધવનિંબધ

૫૦૮

૬

એમ.ફીલ શોધવનિંબધ

૧૨૮૯

૭

એમ.એ., એમ.એડ. શોધવનિંબધ

૭૯૫૦
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ગ્રંથાલય સેિાઓ :
આ ગ્રંથાલયમાં સભ્યપિ હોય તેિા ઉપભોતતાઓ જ ગ્રંથાલયના ગ્રંથભંડારમાં પ્રિેશ મેળિી
શકે છે . અન્ય સંસ્થાઓના મુલાકાતી સંશોધકો અને વિદ્યાથીઓને ગ્રંથાલયના ઉપયોગ માટે પ ૂિામજ
ં ૂરી
મેળવયા પછી ગ્રંથાલયનો ઉપયોગ કરિા િે િામાં આિે છે . આ ઉપરાંત ગ્રંથાલયમાં પુસ્તક છે કે નહીં તે
અંગેની માદહતી ફોન દ્વારા પણ આપિામાં આિી રહી છે . અને તેમને જરૂરી હોય તેિા અને તેટલા
પુસ્તકોની પ્રવતકોપી પણ નક્કી કરે લ ફી લઈને આપિામાં આિે છે . આ ઉપરાંત ગ્રંથાલયની મુલાકાતે
આિતા મુલાકાતીઓને ગ્રંથાલય અણભમુખ કરાિિામાં આિે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં નિા પ્રિેશ
મેળિતા વિદ્યાથીઓને પણ ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગો વિવિધ સંગ્રહ અને સેિાઓથી અણભમુખ કરિામાં
આિે છે . અહેિાલના સમયગાળ િરમ્પયાન ૩૧ સંસ્થાઓના ૬૮૧ મુલાકાતીઓએ ગ્રંથાલયની મુલાકાત
લીધી.
ગ્રંથ આપ-લે સેિા : ગ્રંથાલયના ૧૮૯૬ સભાસિો દ્વારા કુલ ૨૬૩૭૪ પુસ્તકો િે ય કરિામાં આવયાં.
આંતર ગ્રંથાલય ગ્રંથ ઉદ્ધરણ સેિા : ૧૨૫ પુસ્તકો આંતરગ્રંથાલય ઉદ્ધરણમાં િાચકો/સંસ્થાઓને ઇસ્્ુ
કરિામાં આવયા.
સંદભચસેિા :
સંિભા વિભાગમાં સંગ્રહાયેલ વિશ્વકોશો, જ્ઞાનકોશો, શબ્િકોશો, વનિે વશકાઓ, ચદરત્રાત્મક સ્ત્રોતગ્રંથો,
િાવર્ષિકીઓ, પંચાંગો, િાઙમયસ ૂણચઓ, દડરે તટરીઓ, િસવત ગણતરી અને સિાસગ્ર
ં હો ઇત્યાદિ પ્રકારના
સંિભાગ્રથ
ં ો ઉપરાંત અપ્રા્ય ગ્રંથો, સામવયક ફાઈલસંગ્રહ, લણલતકલા અને ણચત્રોિાળા ગ્રંથોનો ઉપયોગ
થતો જોિા મળે છે . જુિા જુિા ઉપભોતતાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેિાયેલ સંિભાગ્રથ
ં ોની વિગત નીચે પ્રમાણે
છે .
ક્રમ

ઉપભોક્તાનો િકાર

ઉપભોક્તાની સંખ્યા

ઉપયોગમાં લીધેલ પસ્તક સંખ્યા

૧

સંશોધકો/અધ્યાપકો

૬૩૩૧

૩૧૬૫૫

૨

સામાન્ય િાચકો

૪૩૯૫

૩૦૭૫૬

કુલ

૧૦૭૨૬

૬૨૪૨૦

િાઙમયસ ૂક્ષચ સેિા :
સંિભા વિભાગ દ્વારા ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ વિભાગો ઉપરાંત િાચકિગા અને ગ્રંથાલયના
ઉપભોતતાઓને પણ તેમની જરૂદરયાતને અનુલક્ષીને િાઙમયસ ૂણચની સેિા પ ૂરી પાડિામાં આિે છે .
ઝેરોિ સેિા :
ગ્રંથાલયમાં ઝેરોક્ષ સેિા વનયવમતપણે આપિામાં આિે છે . ચા્ુ િર્ષે ઉપયોગકતાા ઓને

તેમની

જરૂદરયાત મુજબ ૧૫૬૯૪ (૧૦૨૫૪ સામાન્ય અને ૫૪૪૦ સંસ્થાગત ) પાનાની ઝેરોક્ષ નકલો કાઢી આપિામાં
આિી છે .
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ઓનલાઈન એપ્લીકેશન અને સ્કેવનિંગ સેિા :
અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન ગ્રંથાલયના કમ્પ્્ ૂટર વિભાગ દ્વારા વિદ્યાપીઠના કુલ ૬૮૩૬
વિદ્યાથીઓ અને અન્ય ઉપભોતતાઓને ઓનલાઈન એ્લીકે શનની વપ્રન્ટ અને સ્કે નીંગની સેિા આપિામાં
આિે છે . વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને માત્ર રૂ. ૨/-માં ઓનલાઈન એ્લીકે શનની વપ્રન્ટ અને સ્કે નીંગની સેિા
આપિામાં આિે છે .
ઈ-જનાલસ :

૧. Economic & Political Weekly, ૨.J-GatePlus,

કૉપીરાઈટ વિભાગ :
કૉપીરાઈટ વિભાગમાં સંગ્રહાયેલા અપ્રા્ય દડજીટલ થયેલા પુસ્તકોની Computer Print તથા Soft
Copy (CD/DVD) અને E-mail દ્વારા પણ આપિામાં આિે છે . અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન ૧૧૪
િાચકો/ સંશોધકોને ૨૧૫ પુસ્તકો વિભાગમાં બેસીને િાંચિા માટે આપિામાં આિેલ છે અને પુસ્તકમાંથી
જરૂરી પાનાંની ફોટો નકલ/Computer Laser Print/Soft Copy પણ આપિામાં આિે છે . કૉપીરાઈટ વિભાગમાં
પ્રેસ અને રજજસ્રે શન એતટ મુજબ આિતા પુસ્તકોના લેખક, પ્રકાશક, મુદ્રકને પુસ્તક મોકલિા માટે
સમાચારપત્રમાં આિતી જાહેરાત ગ્રંથાલયના નોટીસબોડા પર મુકાિિી અને જરૂર જણાય તેમને ઇ-મેઈલથી
પત્ર મોકલિાનુ ં કામ તેમજ વિભાગમાં નિા આિેલ પુસ્તકોની પહોંચ રૂબરૂ/પત્ર/e-mailથી મોકલિામાં આિે
છે . અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન કૉપીરાઈટ વિભાગમાં ૧૦૨૪ પુસ્તકો નિા ઉમેરાયા છે , જેની પુસ્તક
પ્રદિયાનુ ં કામ હાલમાં ચા્ુ છે .
હડજીટાઈઝેશન :
અપ્રા્ય પુસ્તકોનુ ં દડજીટાઈઝેશનનુ ં કાયા ચા્ું છે . અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન કુલ ૭૬ પુસ્તકોનુ ં
દડજીટાઈઝેશનનુ ં કાયા કરિામાં આિેલ છે . કૉપીરાઈટના સ્કે ન થયેલા પુસ્તકોનુ ં ઈન્સ્ટીટયુટની દરપોઝેટરી ઉપર
અપલોડ કરિાનુ ં કાયા ચા્ું છે . જેમાં કૉપીરાઈટ વિભગના ૨૮૨૦ પુસ્તકોની પીડીએફ અપલોડ કરે લ છે . તથા
ન્્ુજ પેપરના પ્તલીપીંગનો સંગ્રહ કરિામાં આિેલ છે . પેપર પ્તલીપીંગ વિભાગમાં ૨૦૧૫ થી અત્યાર સુધીના
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંગેના કુલ ૪૦૨ સમાચાર અપલોડ કરિામાં આિેલ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાિાચસ્પવતના કુલ ૩૯૮ શોધવનબંધો દરપોઝેટરીમાં અપલોડ કરિામાં આિેલ
છે . શોધગંગા િેબસાઈટ ઉપર ૫૦૮ શોધવનિંબધો અપલોડ કરિામાં આિેલ છે . તથા ્લેગ્યાદરઝમ ચેક કરિાનુ ં
કાયા કરિામાં આિે છે . જેમાં કુલ શોધવનિંબધો ૨૫ તથા ૯ લેખો ચેક કરે લ છે .
NDL (નેશનલ દડજીટલ લાઈબ્રેરી)માં વિવિધ વિભાગોના ૨૦૫ સેિકો તથા ૩૭૭ વિદ્યાથીઓને સભ્ય બનાવયા..
પસ્તક િદશચન :
જુિા જુિા પ્રસંગોપાત પુસ્તક પ્રિશાનોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં અને પ્રિશાનમાં મ ૂકે લા પુસ્તકોની
યાિી પણ પ્રિવશિત કરિામાં આિી. ઈ-મેલ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પદરિારને તેની જાણ કરિામાં આિે છે .
(૧)

તા. ૧૨/૪/૧૮ થી ૧૬/૪/૧૮

ડૉ. ભીમરાિ આંબેડકર જન્મ જયંતી
(ગુજરાતી 12, દહન્િી 28 અંગેજી 39 - કુલ પુસ્તક 79)

(૨)

તા. ૧/૫/૧૮ થી ૪/૫/૧૮

ગુજરાત સ્થાપના દિન
(ગુજરાતી 70 - કુલ પુસ્તક 70)

(૩)

તા. ૧૯/૬/૧૮ થી ૨૩/૬/૧૮

વિશ્વ યોગ દિન
(ગુજરાતી 20, દહન્િી 25 અંગેજી 28 - કુલ પુસ્તક 73)
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(૪)

તા. ૩૦/૭/૧૮ થી ૩/૮/૨૦૧૮

મુશી
ં પ્રેમચંિ જન્મ જયંતી
(દહન્િી 68 - કુલ પુસ્તક 68)

(૫)

તા. ૨૯/૧૦/૧૮ થી ૨/૧૧/૧૮

સરિાર િલલભભાઇ પટેલની જન્મ જયંતી
(ગુજરાતી 30, દહન્િી 20 અંગેજી 22 - કુલ પુસ્તક 72)

(૬)

પંદડત જિાહરલાલ નેહરુની જન્મ જયંતી

તા. ૧૩/૧૧/૧૮ થી ૧૭/૧૧/૧૮

(ગુજરાતી 35, દહન્િી 23 અંગેજી 12 - કુલ પુસ્તક 70)
(૭)

તા. ૨૯/૧૧/૧૮ થી ૩/૧૨/૧૮

કાકાસાહેબ કાલેલકરની જન્મ જયંતી
(ગુજરાતી 26, દહન્િી 24 - કુલ પુસ્તક 50)

(૮)

તા. ૧૦/૧/૧૯ થી ૧૫/૧/૧૯

સ્િામી વિિેકાનંિ જન્મ જયંવત
(ગુજરાતી 20, દહન્િી 20 અંગેજી 20- કુલ પુસ્તક 60)

(૯)

તા. ૧૫/3/૧૯ થી ૧૯/3/૧૯

કવિ ન્હાનાલાલ જન્મજયંતી
(ગુજરાતી 43 - કુલ પુસ્તક 43)

બાળવિભાગ : બાળવિભાગ દ્વારા બાળિાતાાઓની ડીિીડી તથા પુસ્તક િાંચન માટેના કાયાિમનુ ં
આયોજન કરિામાં આવયા હતા. જેની વિગત વનચે મુજબ છે .
(૧)

તા. ૦૯/૦૨/૨૦૧૯

ધોરણ-૪ અને ધોરણ-૫ના વિદ્યાથીઓને બાળિાતાાઓની ડીિીડી
બતાિિાનો તેમજ બાળવિભાગમાં પુસ્તક િાંચન માટેનો કાયાિમ

(૨)

તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૯

.

ધોરણ-૬ ના વિદ્યાથીઓને બાળિાતાાઓની ડીિીડી બતાિિાનો
તેમજ બાળવિભાગમાં પુસ્તક િાંચન માટેનો કાયાિમ.

(૩)

તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૯

ધોરણ-૭ ના વિદ્યાથીઓને બાળિાતાાઓની ડીિીડી બતાિિાનો
તેમજ બાળવિભાગમાં પુસ્તક િાંચન માટેનો કાયાિમ.

(૪)

તા. ૦૨/૦૩/૨૦૧૯

ધોરણ-૮ ના વિદ્યાથીઓને બાળિાતાાઓની ડીિીડી બતાિિાનો
તેમજ બાળવિભાગમાં પુસ્તક િાંચન માટેનો કાયાિમ.

1,
2
3.
૪.
૫.

િષચ દરમ્યાન કરલા કાયચક્રમો :
આંતરરાષ્ઠરય પુસ્તક દિન વનવમત્તે પુસ્તક મુલાકાતનુ ં આયોજન ગ્રંથાલયમાં રાઠરીય એકતા કેન્દ્ર
તથા ધમા જાગૃવત કેન્દ્રના સહયોગ થી તા. 23/04/2018ના રોજ કરિામાં આવ્ુ હતુ. મુખ્ય મહેમાન
તરીકે રવતલાલ બોરીસાગર હાજર રહ્યા હતા.
દહરાલાલ ભગિતી રસ્ટ અને વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત વત્રદિિસીય વિજ્ઞાન
િકા શોપમાં તા. 14/5/2018 થી 16/5/2018 તથા 21/5/2018 થી 23/5/2018 સુધી કુલ30 બાળકો
માટે બાળવિભાગમાં િાંચન વશણબર ગોઠિી તથા કમ્પ્્ુટર અંગેની બેઝીક જાણકારી આપિામાં આિી.
Inflibnetના સહયોગથી ઈ-જનાલ (J-Gate)ની તાલીમ કાયાિમનુ ં આયોજન તા. 17/7/18 ને મંગળિારના રોજ
મ.િે સમાજસેિા મહાવિદ્યાલયમાં કરિામાં આવ્ુ હતુ.ં જેમાં અધ્યાપકો તથા એમ.ફીલ., પી.એચ.ડી.ના
વિદ્યાથીઓને ઈ-જનાલ એતસેસ તથા ડાઉનલોડ કરિાની માદહતી આપિામાં આિી હતી.
તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ અમિાિાિ ખાતે નેશનલ બુક ફેરની મુલાકાત
રં જન મકિાણા,
અતુલભાઈ અકબરી તથા મહેશભાઈ પરમાર લીધી હતી.
તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત અનુિાિીત પુસ્તક મેળમાં રં જન મકિાણા
અને રાકે શભાઈ રાઠોડે રસપ ૂિાક ભાગ લીધો તથા પુસ્તક ખરીિી કરી હતી.
માનિશક્ક્ત વિકાસ :

ગ્રંથાલયના નીચેના સેિકોએ કાયાશાળા/પદરસંિાિ/તાલીમ/પરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો.
- ડૉ. અતુલભાઈ અકબરી
વિર નમાિ િણક્ષણ ગુજરાત ્ુવનિવસિટીમાં બોડા ઓફ સ્ટડીની વમટીંગમાં ભાગ લીધો.
- ડૉ. રં જન મકિાણા
26 એવપ્રલ ૨૦૧8ના રોજ સૌરાઠર ્ુવનિવસિટી મૌણખક પરીક્ષા અને પેપર ચકાસણી માટે ગયા.
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વિદ્યાકીય શાખા
૧.

સંક્ષિપ્ત 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 િાવર્ષિક અહેિાલમાં વિદ્યાકીય શાખાની કામગીરીનો
અહેિાલ રજૂ કરિામાં આવયો છે .
૨.

સેિકોની માહિતી :

૧. ડૉ. કૌવશક પટેલ, મિિનીશ કુલસણચિ
૨. હેમત
ં ભાિસાર, વિભાગીય અવધકારી
૩. ણગરીશ ગાલફાડે, કમ્પ્્ ૂટર ઓપરે ટર

િષચ 2018-19 દરમ્યાન થયેલી કામગીરીની વિગત :
3.

અભ્યાસક્રમો : વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં પનસધ
ચ ારણા, સધારા-િધારા અંગે નીચેની વિગતે કાયચિાિી
કરિામાં આિી :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

વિષય/વિભાગ

સ્થળ

૧.

બી.આર.એસ./બી.એ. (ગ્રામવિકાસ)માં સંસ્થાગત

બી.આર.એસ./બી.એ.

તાલીમ, મોડયુલ તથા વિવિધ અભ્યાસિમોના

(ગ્રામવિકાસ)

મ.િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજા

પ્રાયોણગક કાયામાં સંપ ૂણા આંતદરક મ ૂલયાંકન
અમલી બનાિિા
૨.

મનોણચદકત્સકીય સમાજકાયા અભ્યાસિમ સત્ર-3

સમાજકાયા વિભાગ

મ.િે . સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ

૩.

જીિન કૌશલય વિકાસ (સીબીસીએસ)

સમાજકાયા વિભાગ

મ.િે . સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ

૪.

ફેવમલી કાઉન્સેલર પ્રમાણપત્ર

સમાજકાયા વિભાગ

મ.િે . સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ

૫.

એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા

કૉમ્પ્્ ૂટર વિજ્ઞાન

મ.િે . સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ

નીચે દશાચ િેલા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી :

૪.

ક્રમ
1.
2.

વિભાગ

એમ.એ. પત્રકારત્િ
ત્રણ માસનો િમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ :
માધ્યમો માટે ઉિઘોર્ષણા અને સંચાલન (એન્કદરિંગ)
1. મનોણચદકત્સા સમાજકાયા અનુસ્નાતક (MPSW)
2. સમાજકાયા અનુસ્નાતક (MSW)
1. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશ પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ
2. એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયાનો અભ્યાસિમ
1. સદટિદફકે ટ કોસા ફોર રાયબલ અિેરનેસ
2. દડ્લોમા કોસા ફોર રાયબલ એમ્પપાિરમેન્ટ
3. આદિિાસી વિકાસ અને વયિસ્થાપન

3.
4.
5.

૫.

અભ્યાસક્રમ

સંકલ

પત્રકારત્િ
પત્રકારત્િ

અમિાિાિ
અમિાિાિ

સમાજકાયા

અમિાિાિ

યોગવિદ્યા

અમિાિાિ
અમિાિાિ

નીચે દશાચ િેલા બે ક્રેહડટના સીબીસીએસ અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

૧.

1. अनुवाद - सिद्ाांत और अनुप्रयोग
2. राजभाषा हिन्दी और अनुवाद

૨.

1. સમ ૂહ માધ્યમોનો પદરચય
2. મુદદ્રત માધ્યમો માટે લેખન
ફોટોશોપ

૩.
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વિભાગ

સંકલ

દહન્િી

અમિાિાિ

પત્રકારત્િ

અમિાિાિ

દૃ શ્યશ્રાવય વનમાા ણ

અમિાિાિ

૪.
૫.

૬.
૭.
૮.
૯.

૧0.

1. પ્રિતામાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર
2. રાઠરીય સેિા યોજના અને ગાંધીવિમશા
3. ગાંધીજીના શૈક્ષણણક વિચારો
1. ઉદૂા 2. સંસ્કૃ ત 3. ફ્રેંચ 4. દહન્િી 5. અંગ્રેજી
6. Communication Skills (સંચાર કૌશલયો)
7. Communication Skills-II (સંચાર કૌશલયો-2)
(Personality Development)
1. કમ્પ્્ ૂટર આધાદરત નામા પદ્ધવત ર્ૂલસ
2. કમ્પ્્ ૂટર આધાદરત ઑદફસ ર્ૂલસ અને બહભ
ુ ાર્ષી
ટાઇવપિંગ (િેબ આધાદરત)
1. બાળ અવધકારો (PG) સત્ર-2
2. સામુિાવયક આરોગ્ય (UG) સત્ર-3
1. કુ િરતી ઉપચાર
2. તણાિ અને જીિનશૈલી વયિસ્થાપન
1. સર્જનાત્મક લેખન (બી.એ., એમ.એ.)
2. ગુજરાતી વયાકરણ અને લેખન (બી.એ., એમ.એ.)
3. નાટયકલા (બી.એ., એમ.એ.)
4. ગુજરાતી સાદહત્ય પર ગાંધીજીનો પ્રભાિ (એમ.એ.)
5. લોકસાદહત્યનુ ં સ્િરૂપલક્ષી અધ્યયન – લોકગીત
(એમ.એ.)
6. પ્ર ૂફિાચન (એમ.એ.)
1. બેણઝક ઇન્ટરનેટ કોસા (સીબીસીએસ)
2. સ્નાતક દહન્િી ગદ્ય-પદ્ય (સીબીસીએસ)

ગાંધીિશાન

અમિાિાિ

ભારતીય ભાર્ષા
સંસ્કૃવત સંસ્થાન

અમિાિાિ

કોમ્પ્્ ૂટર વિજ્ઞાન
એકી સત્ર માટે

અમિાિાિ

સમાજકાયા

અમિાિાિ

યોગવિદ્યા

અમિાિાિ

ગુજરાતી વિભાગ

અમિાિાિ

દહન્િી વિભાગ

મ.િે . ગ્રામસેિા સંકુલ,
સાિરા, રાંધેજા

૬. નીચે દશાચ િેલા વિભાગોના સધારા-િધારા કરે લા/નિા અભ્યાસક્રમોને મંજૂરી આપિામાં આિી :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

વિષય અને વિદ્યાશાખા

સંકલ

૧.

બી.એ.

ઇવતહાસ

અમિાિાિ, સાિરા

એમ.એ.

સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

એમ.દફલ. (અભ્યાસકાયા)
૨.

બી.એ., એમ.એ.

અથાશાસ્ત્ર

અમિાિાિ, સાિરા

સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૩.

બી.એ., એમ.એ.

અંગ્રેજી

સાિરા

ભાર્ષાઓ અને સાદહત્ય વિદ્યાશાખા
૪.

BPES, BPEd,

શારીદરક વશક્ષણ

MPES, MPEd,

શારીદરક

BPES અંગ્રેજી

વિદ્યાશાખા

વશક્ષણ

સાિરા
અને

રમતવિજ્ઞાન

(ફરજજયાત પ્રશ્નપત્ર)
૫.

એમ.બી.એ. (ગ્રામવયિસ્થાપન)

ગ્રામવયિસ્થાપન - વયિસ્થાપન અને

રાંધેજા

પ્રૌદ્યાણગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૬.
૭.

બી.આર.એસ. સત્ર-1 - 4

ગ્રામવયિસ્થાપન - વયિસ્થાપન અને

(ગ્રામ આયોજન અને વિકાસ)
PGDCA, MCA, MCA LETERAL

પ્રૌદ્યાણગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
કમ્પ્્ ૂટર વિજ્ઞાન - વયિસ્થાપન અને

રાંધેજા
અમિાિાિ

પ્રૌધ્યોણગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
૮.
૯.

B.Sc. Microbiology તથા T.Y. BSc.
Micro.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાન

અને

સાિરા

B.Voc. Fashion
Apparel Science

ગહૃ વિજ્ઞાન - વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત

સાિરા

Technology

&

-

વિજ્ઞાન

પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

264

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

૧0.

B.Voc. Food Process Technology

૧૧.

વશક્ષણશાસ્ત્ર
ગણણત અને વિજ્ઞાન વિર્ષય સંબવં ધત
પ્રશ્નપત્રો C-101, C-201, C-102,
C-202માં
માનિ સંસાધન વિકાસ
પ્રશ્નપત્ર-202 ગાંધીતત્ત્િ અને માનિ
સંસાધન
વયિસ્થાપન,
101
વયિસ્થાપનના
વસદ્ધાંતો
અને
કાયાપ્રણાલી, 102 માનિ સંસાધન
વયિસ્થાપન, 103 સંગઠનાત્મક િતાન

૧૨.

૧૩.

પ્રમાણપત્રીય અભ્યાસિમો
1. કોપોરે ટ સામાજજક જિાબિારી
2. સ્િૈપ્ચ્છછક સંસ્થા વયિસ્થાપન
3. માદહતી અવધકાર કાયિો
4. વ ૃદ્ધાિસ્થાની સંભાળ
(1 માસ)
5. વ ૃદ્ધાિસ્થાની સંભાળ
(3 માસ)

વિષય અને વિદ્યાશાખા

સંકલ

ગહૃ વિજ્ઞાન - વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત

સાિરા

વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
વશક્ષણશાસ્ત્ર વિદ્યાશાખા

અમિાિાિ

આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

અમિાિાિ

વયાિસાવયક અભ્યાસિમ વિદ્યાશાખા

આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

અમિાિાિ

વયાિસાવયક અભ્યાસિમ વિદ્યાશાખા

૭. આંતરરાષ્ટ્રીય જૈનવિદ્યા અધ્યયન કેન્રમાં “બૌદ્ધધમચનો િાથવમક પહરચય” 4 ક્રેહડટનો િમાણપત્રીય
અભ્યાસક્રમ વિદ્યાસભાની મંજૂરીની અપેિાએ શરૂ કરિાન ં ઠરાિિામાં આવય.ં
૮.

વિવિધ વિષયોમાં એમ.હિલ., પીએચ.ડી.માં નીચે મજબના સેિકોને માગચ દશચક તરીકેની માન્યતા
આપિામાં આિી :

ક્રમ

નામ

િોદ્દો

વિષય

1.

ડૉ. છનાભાઈ નારણભાઈ ભીંસરા

પ્રાધ્યાપક

વશક્ષણશાસ્ત્ર

2.

ડૉ. સીતારામભાઈ પાનજીભાઈ િે શમુખ

પ્રાધ્યાપક

વશક્ષણશાસ્ત્ર

3.

ડૉ. ણબમાન ણબહારી પાલ

સહપ્રાધ્યાપક

યોગવિદ્યા

4.

ડૉ. હસમુખલાલ રમણલાલ પંચાલ

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

સમાજશાસ્ત્ર

5.

ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

વશક્ષણશાસ્ત્ર

6.

ડૉ. કૌવશકકુ માર પટે લ

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

ભૌવતકવિજ્ઞાન

7.

ડૉ. ઝેનામાબીબી એ. કાિરી

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

ઇવતહાસ

8.

ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ર. જોર્ષી

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

ઇવતહાસ

9.

ડૉ. મોતીભાઈ િે વ ુ ં

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

ઇવતહાસ

10.

ડૉ. દિવયેશભાઈ ભટ્ટ

મિિનીશ પ્રાધ્યાપક

અંગ્રેજી

આ ઉપરાંત વિદ્યાકીય શાખા દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૮ના બધા જ અભ્યાસિમોમાં કેષ્ન્દ્રય પ્રિેશ વયિસ્થા ગોઠિિામાં
આિી હતી. િળી, એમ.દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશની તમામ કામગીરી અને પિિીિાન સમારં ભની કામગીરી સુપેરે
કરિામાં આિી હતી.
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જીિનલિી કેળિણી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામશચ એકમ,
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના (NSS) તથા કાયચક્રમ અવધકારી િવશિણ કેન્ર (ETI)
૧. પહરચય :
્ુિાનોમાં રહેલી શક્તતનો સકારાત્મક ઉપયોગ થાય, વિદ્યાથી સમાજના વિકાસમાં પોતાના વિચારો રજૂ
ુ ી આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ યોજિામાં આિે છે . બુવનયાિી કેળિણીનો હેત ુ પણ માનિીને
કરી શકે તે હેતથ
સંિેિનશીલ બનાિિાનો છે . ્ુિાનોના ચાદરત્ર્યવનમાાણ માટે, સ્િાિલંબી બનાિિા માટે તથા પદરશ્રમી બનાિિા
માટે વિવિધ પ્રકારના કાયાિમો, તાલીમોનુ ં આયોજન આ વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .
ર.

સેિકોની માહિતી :
૧.

૩.

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી- સહપ્રાધ્યાપક તથા સંયોજક

વિવિધ કાયચક્રમોન ં આયોજન :
૧.

પ ૂજ્ય બા-બાપ ૂની ૧૫૦મી જન્મજયંતી, રાઠરીય સેિા યોજનાને ૫૦ િર્ષા તથા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ુ રી, ૨૦૧૯ િરમ્પયાન
શતાબ્િી સવમવત અંતગાત તા. ૩૦ જાન્્ુઆરી, ૨૦૧૯થી તા. ૨૮ ફેબ્રઆ
પોરબંિરથી સાબરમતી આશ્રમ, અમિાિાિ સુધીની પિયાત્રાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
અમિાિાિ, સાિરા તથા રાંધેજા પદરસરના રાઠરીય સેિા યોજનાના સ્િયંસેિકોએ પિયાત્રામાં
ભાગ લીધો. ઉચ્છચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રી, ગાંધીનગર તથા ક્ષેત્રીય વનિે શાલય, અમિાિાિ પણ
આ કાયાિમમાં જોડાયા. પિયાત્રા િરમ્પયાન ગાંધીજીના પ્રેરક પ્રસંગો, દિનચયાા તથા ગાંધીજીના
વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડિાના પ્રયત્નો કરિામાં આવયા.

૨.

ક્ષેત્રીય વનિે શાલય, ભારત સરકારના સહકારથી પ ૂ. બા-બાપ ૂની ૧૫૦મી જન્મજયંતી પ્રસંગે
“ગાંધીજી અને સ્િચ્છછતા” વિર્ષય પર એકદિિસીય પદરસંિાિનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં આ
પદરસંિાિમાં પ્રોગ્રામ ઑદફસરો, સ્િયંસેિકો દ્વારા ૪૫ (વપસ્તાળીસ) પેપર રજૂ કરાયા. વિવિધ
્ુવનિવસિટીઓમાંથી લગભગ ૧૪૫ સ્િયંસેિકો તથા પ્રોગ્રામ ઑદફસરો આ કાયાિમમાં જોડાયા
હતાં.

૩.

ક્ષેત્રીય વનિે શાલય, ભારત સરકારના સહકારથી પ ૂજ્ય બા-બાપ ૂની ૧૫૦મી જન્મજયંતી પ્રસંગે
તા. ૨૪-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ “સફાઈ સાધન વનમાાણ કાયાશાળા” નુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં
હતુ.ં કાયાશાળામાં રાજ્યની વિવિધ ્ુવનિવસિટીના ૫૫ (પંચાિન) સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો હતો.
કાયાશાળા િરમ્પયાન પ્રિાસી ઝાડુ,ં ફોજી ઝાડું તથા ઊભુ ં ઝાડું તૈયાર કરિાની તાલીમ આપિામાં
આિી.

૪.

ુ રી ૨૦૧૯થી ‘રાઠરીય
ગાંધી અધ્યયન વિદ્યાશાખા તથા રાઠરીય સેિા યોજના એકમ દ્વારા ફેબ્રઆ
સેિા યોજના અને ગાંધી વિચારવિમશા’નો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ શરૂ કરિામાં આવયો. આ
અભ્યાસિમમાં ૯ (નિ) વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

૫.

રમતોત્સિ ૨૦૧૯ : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્છચ વશક્ષણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓ માટે ૨૬
જાન્્ુઆરી, ૨૦૧૯ના રોજ રમતોત્સિ ૨૦૧૯નુ ં આયોજન વશક્ષણ વિદ્યાશાખાના યજમાનપિે
અમિાિાિ પદરસરમાં કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં આ રમતોત્સિમાં ૮ વિદ્યાશાખા, વિભાગના ૨૯૪
વિદ્યાથીઓ તથા અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો. છે લલા ૧૨ (બાર) િર્ષાથી ્ુવનિવસિટી કક્ષાના
રમતોત્સિનુ ં આયોજન આ વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .
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૪.

કાયચક્રમ અવધકારી િવશિણ કેન્ર (ETI) :
્ુિા અને ખેલકૂિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા ચા્ુ િર્ષે કાયાિમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર શરૂ
કરિા િરખાસ્ત કરિામાં આિેલ છે . ભારત સરકાર દ્વારા િર્ષા ૨૦૨૨ સુધી ચા્ુ રાખિાની અનુમવત
મળી છે . િર્ષા ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૧ (અણગયાર) તાલીમ કાયાિમ યોજિાનુ ં આયોજન ક્ુું છે . િર્ષા ૨૦૧૨૧૩થી િર્ષા ૨૦૧૮-૧૦ સુધી આ વિભાગ દ્વારા સાત દિિસીય ૫૬ તાલીમ કાયાિમો કરીને કુલ ૧૬૭૩
પ્રોગ્રામ ઑદફસરો (અધ્યાપકોને) પ્રવશણક્ષત કરિામાં આવયાં છે .

૫.

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના સલાિકાર સવમવત, િકચ શોપ, સેવમનારમાં ભાગીદારી :
ડૉ. અરણભાઈ ગાંધી :
ક્રમ
સલાિકાર સવમવત-સેવમનાર-િકચ શોપની વિગત
રાઠરીય સેિા યોજના આયોજન બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના રાઠરીય પુરસ્કાર બેઠક

૨૭-૦૭-૨૦૧૮
૩૦-૦૭-૨૦૧૮

૩.

રાજ્ય પુરસ્કાર પસંિગી સવમવત બેઠત

૦૧-૦૮-૨૦૧૮

૪.

રાઠરી સેિા યોજના કાયા આયોજન બેઠક

૦૪-૦૮-૨૦૧૮

પ.
૬.

્ુવનિવસિટી કક્ષાએ રાજ્ય પુરસ્કાર સવમવત બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવત બેઠત

૨૦-૦૭-૨૦૧૮
૨૧-૦૮-૨૦૧૮

૭.

રાઠરીય સેિા યોજના કાયા આયોજન બેઠક

૦૩-૦૮-૨૦૧૮

૮.

કાયાિમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર (ETI) મ ૂલયાંકન
બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવત બેઠક

૧૪-૧૧-૨૦૧૮

૧૦.

‘ગાંધીજી અને સ્િચ્છછતા’ પદરસંિાિ (રાજ્યકક્ષાનો)

૧૭-૦૩-૨૦૧૯

૧૧.

સફાઈ સાધન વનમાા ણ કાયાશાળા

૨૪-૦૩-૨૦૧૯

૧૨.

રાઠરીય સેિા યોજના રાજ્ય સ્તરીય મ ૂલયાંકન બેઠક

૨૬-૦૩-૨૦૧૯

૯.

૬.

તારીખ

૧.
ર.

ક્રમ

૨૫-૦૨-૨૦૧૯

સ્થળ

રાજભિન, ગાંધીનગર
ઉચ્છચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રી
કચેરી, ગાંધીનગર
ઉચ્છચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રી
કચેરી, ગાંધીનગર
ઉચ્છચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રી
કચેરી, ગાંધીનગર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગુજરાત ્ુવનિવસિટી,
અમિાિાિ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ
ગાંધીિશાન વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગાંધીિશાન વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ઉચ્છચ વશક્ષણ કવમશનરશ્રી
કચેરી, ગાંધીનગર

રાજ્ય-રાષ્ટ્રીય કિાના કાયચક્રમોમાં વિદ્યાથી સ્િયંસેિકોની ભાગીદારી :
કાયચક્રમની વિગત

કાયચક્રમ યોજ્યા
તારીખ

કાયચક્રમન ં સ્થળ

૦૪

નારકંડા
વસમલા
િડોિરા

૦૪

૪.

રાઠરીય એકતા વશણબર (રાજ્ય સરકાર)

િલલભ વિદ્યાનગર

૦૪

૫.

્ુિા સાંસિ (કણાા િતી ્ુવનિવસિટી)

૨૫-૧૧-૨૦૧૮થી
૦૪-૧૨-૨૦૧૮
૧૨-૦૯-ર૦૧૮થી
૨૧-૦૯-ર૦૧૮
૦૮-૧૦-ર૦૧૮થી
૧૪-૧૦-ર૦૧૮
૨૫-૧૧-૨૦૧૮થી
૦૧-૧૨-૨૦૧૮
૧૪-૦૭-ર૦૧૮થી
૧૫-૦૭-ર૦૧૮

નાગપુર

૩.

પવિમ વિભાગનો વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પપ
(ભારત સરકાર)
સાહસ વશણબર (્ુિા અને ખેલકૂિ મંત્રાલય,
દિલહી)
રાઠરીય એકતા વશણબર (ભારત સરકાર)

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

ઉિારસિ,

૨૧

૧.
ર.

૬.

રાજ્યકક્ષાના વપ્ર.આર.ડી.
સરકાર, રાજ્ય સરકાર)

કે મ્પપ

(ભારત

૧૪-૦૯-૨૦૧૮

૧૦

ગાંધીનગર
અમિાિાિ

૨૮૦
૩૬ ્ુવન.
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ક્રમ

કાયચક્રમની વિગત

કાયચક્રમ યોજ્યા
તારીખ

કાયચક્રમન ં સ્થળ

૭.

રાઠરીય એકતા વશણબર – પ્રિાસી ભારતીય
દિિસ
ભારતીય છાત્ર સંસિ (એમ. આઈ. ટી.)

૧૮-૦૧-૨૦૧૯થી
૨૪-૦૧-૨૦૧૯
૧૮-૦૧-૨૦૧૯થી
૨૪-૦૧-૨૦૧૯

બનારસ

૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

૧૨.

૭.

રાજ્યકક્ષાનો પરે ડ કે મ્પપ (રાજ્ય સરકાર)
્ુિા સાંસિ (ભારત સરકાર)
અમિાિાિ જજલલામાં ત ૃવતય સ્થાન પ્રા્ત
થ્ુ.ં
રાજ્યકક્ષાના
રાઠરીય
સેિા
યોજના
દિિસની ઉજિણી
(રાજ્યકક્ષાએ કાવયપઠનમાં બીજો િમ, શોટા
દફલમમાં પ્રથમ, પીપીટી પ્રેઝન્ટે શનમાં ત્રીજો
િમ પ્રા્ત કયો.
સફાઈ
સાધન
વનમાા ણ
કાયાશાળા
(રાજ્યકક્ષા)

૧૯-૦૧-ર૦૧૯થી
૨૬-૦૧-ર૦૧૯
ુ રી ૨૦૧૯
ફેબ્રઆ

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા
૦૨

પ ૂના

૦૪

મહારાઠર

પાલનપુર

૦૧

અમિાિાિ,
ગાંધીનગર

૧૨

૧૭-૦૩-૨૦૧૯

ગાંધીિશાન વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૪૮

૨૪-૦૩-૨૦૧૯

ગાંધીિશાન વિભાગ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૨૭

વિદ્યાથી ઘડતર માટે થયેલ િવ ૃવિઓ :
ક્રમ
કાયચક્રમની વિગત
કાયચક્રમ યોજ્યા
તારીખ

કાયચક્રમન ં સ્થળ

૧.

વિશ્વયોગ દિિસની ઉજિણી

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

ભાગ લેનારની
સંખ્યા

સાિરા, રાંધેજા,

૪૦૦

ર.

્ુિાનો અને સંકલપથી વસદ્ધદ્ધ
સુધીની યાત્રા (્ુિક વિકાસ રસ્ટ)
આપાતકાલીન
વયિસ્થાપન
તાલીમ
તંદુરસ્ત પદરસર, તંદુરસ્ત સમાજ
(એન.સી.બી.)

૧૮-૧૨-૨૦૧૮

૩.
૪.
પ.
૬.
૭.

કેન્સર જાગવૃ ત કાયાિમ
રતતિાન – થેણલવસવમયા જાગવૃ ત
જળ એ જ જીિન

૮.

પયાા િરણ સંરક્ષણય

૯.

વિશ્વ પયાા િરણ દિિસ (િન ્ુથ
િન નેશન)
નશામુતત ્ુિા – વયસનમુક્તત
કાયાિમ
માનિ અવધકાર અને પદરિાર
વનયોજન
િડીલ
વિાિન
ંૃ
(વ ૃદ્ધાશ્રમની
મુલાકાત)
વિશ્વ આદિિાસી દિિસ - ઉજિણી

૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

૧૫-૦૯-ર૦૧૮થી
૧૬-૦૯-ર૦૧૮
૨૭-૦૮-૨૦૧૮
૦૮-૦૯-૨૦૧૮

અમિાિાિ
અમિાિાિ

૪૫

સાિરા

૧૨૦

ગુજરાત ્ુવન.,

૩૦૦

અમિાિાિ
સાિરા

૨૮૦

રાજભિન,

૮૧

૨૮-૦૪-૨૦૧૮થી
૩૦-૦૪-૨૦૧૮

ગાંધીનગર

૫૫

માલિગઢ, સાિરા,

૭૫

૦૩-૦૫-૨૦૧૮થી
૦૫-૦૫-૨૦૧૮
૦૫-૦૬-૨૦૧૮

અમિાિાિ

૩૮

અમિાિાિ પદરસર

૪૫

ગુજરાત ્ુવન.,
અમિાિાિ
સાિરા, રાંધેજા

૩૫

સાિરા

૧૭૦

અમિાિાિ

૮૫

૦૯-૦૮-ર૦૧૮થી
૦૨-૦૨-૨૦૧૯

૨૬-૦૬-૨૦૧૮
૧૦-૦૭-૨૦૧૮થી
૧૫-૦૭-૨૦૧૮
૩૦-૦૭-૨૦૧૭
૦૭-૦૮-૨૦૧૮થી
૦૯-૦૮-૨૦૧૮
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મોતીપુરા

૪૫

ક્રમ

૭.

કાયચક્રમની વિગત

૧૪.

રોગ
વનિાન
કૅમ્પપ
હૉક્સ્પટલ, અમિાિાિ)

૧૫.

િં તણચદકત્સા કૅમ્પપ

૧૬.

િસ્ત્રિાન (૧૫૦૦ જોડી િસ્ત્રનુ ં
વિતરણ કરિામાં આવ્ુ ં

કાયચક્રમ યોજ્યા
તારીખ

(વસમ્પસ

૦૯-૦૯-૨૦૧૮

૩૦-૦૭-૨૦૧૮થી
૩૧-૦૭-૨૦૧૮
૦૫-૦૧-૨૦૧૯થી
૦૬-૦૧-૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના - ગ્રામવશક્ષબર
ક્રમ
વિભાગન ં નામ
૧.

શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ,
સાિરા

ર.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – અથાશાસ્ત્ર તથા પત્રકારત્િ
વિભાગ
૩.

મહાિે િ
અમિાિાિ

િે સાઈ
–

સમાજસેિા
ગુજરાતી

તથા

સંકુલ,
દહન્િી

વિભાગ
૪.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – ઇવતહાસ તથા સમાજશાસ્ત્ર
વિભાગ

કાયચક્રમન ં સ્થળ
સાિરા પદરસરની
આજુ બાજુ ના ૧૦
ગામમાં
અમિાિાિ પદરસર
અમિાિાિ,ગાંધીનગર
જજલલાનાં ગામોમાં

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
-

ગ્રામવશક્ષબર
યોજ્યા તારીખ

ગ્રામવશક્ષબરન ં
સ્થળ

વશક્ષબરાથીની
સંખ્યા

૩૦-૧૧-૨૦૧૮થી
૦૬-૧૨-૨૦૧૮

જાખોરા

૭૫

૦૯-૧૨-૨૦૧૮થી
૧૫-૧૨-૨૦૧૮

ખરેં ટી

૫૨

૧૦-૧૨-૨૦૧૮થી
૧૬-૧૨-૨૦૧૮

િીરા તલાિડી

૫૫

૧૧-૧૨-૨૦૧૮થી
૧૭-૧૨-૨૦૧૮

ચાંિરડી

૧૦૫

પ.

મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજા

૧૭-૧૨-૨૦૧૮થી
૨૩-૧૨-૨૦૧૮

રૂપાલ,
સોનીપુર

૨૧૮

૬.

મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાિરા

૨૭-૧૨-૨૦૧૮થી
૦૨-૦૧-૨૦૧૯

મજરા,
બોરીયા

૧૮૫

૭.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, સાિરા
મહાિે િ

કલયાણપુરા,
સાિરા
કમીજલી

૧૮૬

૮.

૩૧-૧૨-૨૦૧૮થી
૦૬-૦૧-૨૦૧૯
૦૨-૦૧-૨૦૧૮થી
૦૮-૦૧-૨૦૧૮
૧૭-૦૧-૨૦૧૮થી
૨૩-૦૧-૨૦૧૮

જેતલપુર

૪૯

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – અથાશાસ્ત્ર વિભાગ
૯.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – દહન્િી, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ
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૩૯

ગ્રામવશલપી કાયાિમ
ગ્રામવશલપી કાયાિમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૭થી કાયારત છે . આ કાયાિમ અંતગાત હાલમાં
૧૦ જેટલા ગ્રામવશલપીઓ પોતે નક્કી કરે લાં ગામોમાં ગામની જરૂદરયાત મુજબ સઘન રીતે કામ કરી રહ્યા છે .
જેની વિગત નીચે મુજબ છે :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

નામ
નીલમ ધીરુભાઈ પટેલ
જલિીપ કનૈયાલાલ ઠાકર
રાધાદકશન જગતનારાયણ શમાા
ગૌતમ કનુભાઈ ચૌધરી
િશરથ ધરમભાઈ િાઘેલા
અશોક રામવસિંગભાઈ ચૌધરી

ગામ
ખોબા
પેઢામલી
રાટોટી
કાકશાળા
કંચનપુરા
કરુઠા

તાલકો
ધરમપુર
વિજાપુર
બાહ
સુબીર
સમી
માડિી

જજલ્લો
િલસાડ
મહેસાણા
આગ્રા (ઉત્તર પ્રિે શ)
ડાંગ
પાટણ
સુરત

૭.

જેતસી રાઠોડ

ભચિાડા

સોનગઢ

તાપી

૮.

મોહન મહાલા

નંિગાિ
કુઢણ

કપરિા

જબુ
ં સર

િલસાડટ

૧૦.

સુરેશ પુનડીયા

જરડા

મેઘરજ

અરિલલી

૯.

ઘનશ્યામ રાણા

ભરૂચ

ગ્રામવશલ્પી કાયચક્રમ અંતગચત થયેલ િવ ૃવત
‘ગાંધીવમત્ર’

(૧)

ગ્રામવશલપી સુરેશભાઈ પુનડીયાને ૨ ઓતટોબર ૨૦૧૮નો
શ્રી ઓ.પી. કોહલીના હસ્તે વિશાલા દ્વારા આપિામાં આવયો.

(૨)

િધાા માપોિનાર ખાતે યોજાતા મૈત્રીવમલનમાં ભાગ લીધો, જેમાં પ્રેરણા પ્રિાસ અને સહભાગી
આયોજન કરિામા આવ્ુ ં હતુ.ં

(3)

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ, પ્રયાસ સંસ્થા, માંગરોળ, જજ. નમાિાના સાવનધ્યમાં ગ્રામવશલપી વમત્રોની ત્રણ દિિસની
બેઠકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કાયાકર વનઠઠા, સહજીિન, સાધનશુદ્ધદ્ધ િગેરે વિર્ષય પર ચચાા
કરિામાં આિી હતી.

(૪)

તા. 22-23-24-25 નિેમ્પબર 2018 ના રોજ સ ૃષ્સ્ટ સંસ્થા દ્વારા સાજત્િક ફૂડ ફેષ્સ્ટિલનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ ં હતુ.ં જેમાં છ ગ્રામવશલપી વમત્રોએ ભાગ લીધો હતો. આ ફેષ્સ્ટિલમાં સજીિખેતી અને ગૃહઉદ્યોગ
દ્વારા થયેલ પેિાશ જેિી કે નાગલીની ભેળ, પનેલા, ઉબાડી્ુ,ં મકાઈનો ડો, નાગલી અને ચોખાના પાપડ,
ભુગ
ં ળા, ણબષ્સ્કટ, કંકોડાનુ ં અને િાસનુ ં અથાણુ,ં કરમિાનુ ં અથાણુ,ં વિવિધ પ્રકારના મધ તથા મુરબ્બાનુ ં
િેચાણ કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં

એિોડા

રાજ્યપાલ
પ્રવ ૃવત્તનુ ં

મોિનભાઇ મિાલા ( બરડા િક્ષળય,ં નંદગાિ, તા. કપરાડા, જજ. િલસાડ)

(1)

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

ૂ ોની સાથે કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી.
8 (આઠ) ગામના ખેડત
ગામના બાળકોને રમત દ્વારા વશક્ષણકાયા.
ગામ લોકોને જૈવિક ખાતર તથા સજીિ ખેતી અંગેની માદહતી આપી તથા જૈવિક ખાતરના િધુમાં િધુ
િપરાશને પ્રાધાન્ય આ્્ુ.ં
અમિાિાિ ક્સ્થત સ ૃષ્ઠટ સંસ્થા દ્વારા યોજાયેલ કાયાિમ સાપ્ત્ત્િક ઉત્સિમાં ભાગ લીધો.
ગામ લોકોએ આપેલ ત્રણ એકર જમીનમાં ઘર બનાવ્ુ ં અને જૈવિક ખેતીના પ્રયોગો કયાા છે .
શક્કદરયાની ખેતી કરી.
ૂ ોને સીતાફળના રોપા આ્યા તથા અને િે શી ણબયારણ ૧૦ રૂવપયાના ભાિે
૧૦ (િસ) ગામોના ખેડત
આ્્ુ.ં
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ચૌધરી અશોક (કરઠા, તા. માડિી, જજ. સરત )
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)

ગામ તરફથી મળે લી જમીનમાં િર્ષા ૨૦૧૨થી છાત્રાલયની શરૂઆત કરી, જેમાં િાતાઓના મિિથી રૂ.
૪૦ લાખનાં ખચે ૨૫૦ બાળકો રહી શકે તેવ ુ ં બે માળનુ ં નવુ ં છાત્રાલય બનાવ્ુ ં છે .
િર િરસે છાત્રાલયનાં બાળકોનો શાળામાં પ્રિેશ આપિામાં આિે છે . આ િર્ષે છાત્રાલયમાં ૧૬૦ વિદ્યાથી
ભાઈઓ-બહેનોને પ્રિેશ આપિામાં આવયો છે .
િર્ષા િરમ્પયાન ગામમા મગફળી ઉપરાંત તુિેર, પાપડી, તથા રીંગણાની ખેતી કરી.
ૂ ોને સાથે ખેતી અંગેન ુ ં માગાિશાન આપિામાં આવ્ુ.ં
ખેડત
ગૌશાળા બનાિિમાં આિી.
ગામના 70 ભાઈ-બહેનો માટે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમિાિાિ, સાિરા અને ઈ. એ. એસ. આઈ, સુઘડના
ત્રણ દિિસના પ્રેરણા પ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

ઘનશ્યામ રાણા (કઢળ, તા. જ ંબસર જજ. ભરૂચ)

(૬)

ગામમાં ્ુિામંડળની પ્રવ ૃવત્તઓ શરૂ કરિામાં આિી. આ ઉપરાંત ્ુિાનોને તાલીમ માટે મોકલિામાં
આવયા. જેમાં લોકદહત માટે કામ કરતી વિવિધ N.G.O.ની મુલાકાતનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
ગામમાં કમ્પ્્ ૂટર તલાસની શરુઆત કરિામાં આિી.
ગામમાં બાળવશક્ષણ સુધારણાના નિા પ્રયોગો શરૂ કરિામાં આવયા.
બહેનો તથા ્ુિાનોને વયિસાયને લગતી તાલીમ તથા બહેનોને સ્થાવનક પ્રશ્નોને લગતુ ં માગાિશાન
આપિામાં આવ્ુ.ં
શાળામાં બાળકો માટે ત્રણ દિિસના બાળમેળાનુ ં આયોજન ક્ુ,ું જેમાં બાળકોને વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ
શીખિાડિામાં આિી. બાળમેળામાં લગભગ ૫૦ બાળકોએ ભાગ લીધો.
િર્ષા િરમ્પયાન આપિા વયિસ્થાપનનાં કામો કરિામાં આવયા.

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

બાળવશક્ષણ કાયા
પુસ્તક પરબ
્ુિાવશણબર અને ્ુિાજાગૃવત કાયા
આરોગ્ય કાયા અંતગાત પાંચ ગામમાં આરોગ્ય વશણબરનુ ં આયોજન
ગાંધી પરબ, જેમાં વિવિધ શાળામાં ગાંધીવિચાર પ્રચારનુ ં કાયા અને સિોિય બાળમેળાનુ ં આયોજન.
વિવિધ ગામોમાં બાળ આનંિ વશણબરનુ ં આયોજન.
ખેતી સુધારણાનાં કાયો.

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

જેતસીભાઈ રાઠોડ (ભચિાડા, તા સોનગઢ, જજ. તાપી )

દશરથ િાઘેલા (કં ચનપરા, તા. સમી, જજ. પાટણ)
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

બાળવશક્ષણ કાયા
આરોગ્ય કાયા
્ુિા રોજગાર માદહતી કેન્દ્ર જેમાં સરકારી નોકરી અંગે માગાિશાન
સ્િરોજગારી માટે ્ુિાનો માટે તાલીમનુ ં આયોજન
પુસ્તકાલય
બચત બેન્ક
ખેતીસુધારણા કાયા
ગૃહઉદ્યોગનુ ં કાયા

ગૌતમ ચૌધરી (કાકશાળા, તા સબ્બીર, જજ. ડાંગ)
(૧)
(૨)
(૩)

િર્ષા િરમ્પયાન િાતાઓની મિિથી લગભગ ૧૦૦ બાળકો રહી શકે તેવ ુ ં છાત્રાલય બનાિિામાં આવ્ુ.ં
ગામમાં રોજગારલક્ષી કાયા
છાત્રાલયમાં ૫૦ બાળકોનુ ં વશક્ષણકાયા
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(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

ત્રણ ગામમાં બાળમેળાનુ ં આયોજન.
આરોગ્યલક્ષી કાયા
ૂ વશણબર માગાિશાન કાયા
ખેડત
આજુબાજુનાં ૧૦ ગામોમાં બાળવશક્ષણ અને આરોગ્યનુ ં કાયા.

મસ્તખાન સખ (ખાટીસીતરા, તા.અમીરગઢ, જજ. બનાસકાંઠા)
(૧)
બચત મંડળ
(૨)
આંગણિાડી બનાિી અને ૨૦ બાળકો દ્વારા વનયવમત પ્રવ ૃવતકાયા
(૩)
છાત્રાલયમાં ૩૫ બાળકોનુ ં વશક્ષણકાયા
(૪)
બહેનો સાથે આરોગ્ય અને સ્િાિલંબનનુ ં કાયા
(૫)
ધોરણ ૧થી ૮ની સ્િતંત્ર શાળા બનાિિામાં આિી.
(૬)
લોકજાગૃવત કાયા
(૭)
વ ૃક્ષારોપણ અને જગલમાં
ં
થતી ઔર્ષવધનુ ં િેચાણ
(૮)
સંસ્કૃવતજતન કાયા
(૯)
ત્રણ ગામોમાં આરોગ્ય વશણબરનુ ં આયોજન.
વનલમ પટેલ ( ખોબા, તા. ધરમપર, જજ. િલસાડ)

ચાલ િષચની િવ ૃવિઓની માહિતી
(૧)
છાત્રાલય છે , જેમાં ૩૨ બાળકો રહે છે .
(૨)
જગલ
ં
જમીનની ફાઈલો તપાસિાનુ ં કામ ૨૦ ગામો સુધી પહોંચ્છ્ુ ં છે .
(૩)
આરોગ્યની પ્રવ ૃવત્તમાં ત્રણ કેન્દ્રોમાં િિા વિતરણની કામગીરી ચા્ુ છે .
(૪)
િર્ષા ૨૦૦૮થી ૨૦૧૭ િરમ્પયાન વિવિધ િાતા સંસ્થાઓ દ્વારા લગભગ ૨૦૦૦ સમ ૂહલગ્નોનુ ં (૧૧૨૧
જોડા)આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં છે .
(૫)
મધપાલનમાં કાયામાં ૬ ગામોમાં મધપાલનના પ્રયોગો ચા્ુ છે .
(૬)
ખોબાગામ ઉપરાંત આપણી સંસ્થા અને અન્ય સંસ્થાના સહયોગથી સજીિ ખેતીનાં કામો થઈ રહ્યાં છે .
જેમાં ૧૫ ગામોમાં કારે લા, કંિ, કેળના પાકો સરસ રીતે થાય છે . હિે પછી આદુની ખેતીના નિતર
ૂ ોને આપિામાં આવયા
પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ તેમજ હાલ સંસ્થા દ્વારા ડાંગરનાં ણબયારણ પણ ૪૮ ખેડત
છે .
(૭)
આપણી સંસ્થાના સહયોગથી ટોઇલેટ-૪૧, પાક્કા ચેકડેમો-૮, પાણી ખેંચિાના મશીન-૬, સરકારી કૂિા-૨,
આંગણિાડી-૧. ખેતતલાિડી ૫, સોલર મોટર – ૪ િગેરે કામો ગામમાં થયા છે .
ૂ ો દ્વારા મરચા અને કંિની ખેતી કરિામાં
(૮)
ખોબા ગામમાં ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવતથી આશરે ૧૫ જેટલા ખેડત
આિી, જેના પદરણામો સારાં રહ્યાં. હિે પછી ગામની બધી ખેતી ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવતથી થાય એિા
પ્રયત્નો ચા્ુ છે (સહયોગ - સરકારી સંસ્થા)
(૯)
સંસ્થા પ્રેદરત આજુબાજુનાં ગામોમાં બચત મંડળોની સંખ્યા ૩૫ જેટલી થાય છે . જેમાં બહેનોની કુલ
સંખ્યા ૪૨૦ છે .
(૧૦) ્ુિા સવમવતમાં િધારો થયો છે . ૫૪૦ જેટલા ્ુિાનો સંસ્થાના વિચારો સાથે સહમત થઈ જગલ
ં
બચાિિા સહાય કરી રહ્યા છે . ્ુિા િધુ ઉત્સાદહત થાય એ માટે રમતોનુ ં પણ આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
(૧૧) ખોબા ગામથી િારૂબંધીની શરૂઆત થઈ છે .. હાલ ૧૫ ગામના (ગુજરાત તેમજ મહારાઠર) સરપંચોએ
િારૂબંધી અંગે ઠરાિ કરી સ્િેચ્છછાએ આપણને આ્યા છે .
(૧૨) સંસ્થાના સહયોગથી ગામમાં પાક્કા રસ્તા અને ૧૦૮ એમ્પબુલન્સ તેમજ એસ.ટી. બસની સેિા ચા્ુ થઈ
છે .
૧૩.
ગામમાં ઓજારબેંકની શરૂઆત કરિામાં આિી. જેમાં કદડયાકામ, ખેતીના સાધનો અને બીજા
ઉપયોગી એિા નાના-મોટા ૮૫ જેટલાં ઓજારો છે . જેનો લાભ ગામના તેમ જ અન્ય ગામના
લોકો લઈ રહ્યા છે .
૧૪.
આજુબાજુના વિસ્તારમાં લોહીની જરૂદરયાત હોય ત્યારે ત્રણેક ગૃપના સહયોગથી જરૂદરયાતિાળા
િિીને મિિકતાાની પ્રવ ૃવત્ત.
૧૫.
આજુબાજુના વિસ્તારમાં મોટી બીમારી, ઓપરે શન કે તાત્કાણલક સારિાર. કૅન્સર, હૃિયરોગની
બીમારીિાળા િિીઓને અમિાિાિ, િલસાડ કે અન્ય હોક્સ્પટલમાં સારિાર માટે લઇ જિા માટે
સહાયક, માગાિશાક પ્રવ ૃવત્ત તેમજ આવથિક સહાય. આ સાથે ૩૦ ગામોમાં એમ્પબ્્ુલન્સ સાથે ડૉતટરી
સારિાર પણ આપિામાં આિી રહી છે .
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૧૬.
૧૭.
૧૮.

પછીના
-

િર્ષા િરવમયાન થયેલી વશણબરોમાં વિદ્યાથીઓમાં ગાંધીવિચારનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે માટે લગભગ
૧૫૦ જેટલાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા ખોબા ગામમાં ગાંધીવિચાર પ્રચાર-પ્રસારની વશણબરનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં
અન્નસેત ુ કાયાિમની શરૂઆત ધરમપુર શહેરનાં વિસ્તારથી કરિામાં આિી. જેમાં આસપાસનાં શહેરી
વિસ્તારનાં પ્રસંગોમાંથી બનતી રસોઈ િધે તે મેળિી નજીકના વિસ્તારના જરૂદરયાતિાળા વિસ્તાર,
ઝંપડપટ્ટી તથા ભીખ માગતા લોકોને આપિામાં આિે છે .
આસપાસનાં ગામોમાં મંડળ બનાિિાની શરૂઆત કરિામાં આિી છે . ધરમપુર ક્સ્થત ગૃહઉદ્યોગ પણ
વિસ્તરતો જાય છે જેમાં િેચાણ કેન્દ્ર પણ શરૂ કરિામાં આિેલ છે . જેથી ગામના બચત મંડળોની સીધી
રોજગારી મળે અને પગભર થઇ શકે.
નિતર િયોગો:ૂ ો માટે સજીિ ખેતી અંગે યોગ્ય પધ્ધવત ગામોમાં વિકસાિિી.
ખેડત
ખેતીમાં ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવતથી ખેતી થાય એિા પ્રયત્નો કરિા.
ગામમાં ણબયારણ બેંકના પ્રયોગો કરિા.
ગામમાં ઔર્ષધીય જગલ
ં
ઊભુ ં કરિાના પ્રયત્નો.
્ુિા સવમવત દ્વારા સંપ ૂણા તા્ુકામાં સાગના લાકડાની ચોરી અટકાિિાના પ્રયોગો કરિામાં આવયા.
કન્યા છાત્રાલય માટે વયિસ્થા કરિી.

સ્નેિલ- જલદીપ (પેઢામલી, તા. વિજાપર, જજ. મિેસાણા)
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

આ િર્ષે જલિીપભાઈ લિ ઇષ્ન્ડયા ફેલોવશપમાં જોડાઈને પેઢામલીની આજુબાજુનાં 10 ગામોમાં વશક્ષણનુ ં
કાયા અને સમાજવિકાસનુ ં કાયા શરૂ ક્ુ.ું
આરોગ્યલક્ષી કાયા
બચત મંડળ
બહેનો આધાદરત દૂ ધ મંડળી
મદહલા જાગૃવત કાયા
્ુિામંડળ
વશક્ષણ અને લોકવશક્ષણ કાયા

રાધાહકશન શમાચ (રાટોટી, તા. બાિ, જજ. આગ્રા, યપી)
(૧)
સંધ્યા િગા વશક્ષણ
(૨)
ગૃહઉદ્યોગ વશણબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ૧૬થી૨૨ િર્ષાની બહેનોએ ભાગ લીધો.
ૂ જાગૃવત સેન્ટરમાં ખેડત
ૂ સાદહત્ય અને ખેડત
ૂ વશણબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
(૩)
ખેડત
(૪)
સજીિ ખેતી કરિી અને માદહતી આપિી.
(૫)
બાગાયતી ખેતી કરિી.
(૬)
ગાય રાખી દૂ ધમાં સ્િાિલંબી બન્યા.
(૭)
તેલઘાણીથી આજુબાજુનાં ૩૦ ગામો સાથે સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તથી જોડાયા.
(૮)
િે શી તેલ ઘાણી બનાિી
(૯)
વ ૃક્ષારોપણ કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં િરે ક ઘરને પસંિગીનુ ં વ ૃક્ષ તથા વ ૃક્ષની માિજત
અંગે માગાિશાન આપિામાં આવ્ુ.ં
(૧૦) િાંચનાલય બનાિિામાં આવ્ુ ં છે .
(૧૧) રાટોટી સમાચારપત્રની શરૂઆત કરિામાં આિી છે .

શ્રી સરે શભાઈ પનડીયા
(૧)
મોજીલી ઘરશાળામાં 35 બાળકોનુ ં સંસ્કાર કેન્દ્ર.
(૨)
બાળમેળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ૪૫૦ બાળકો અને ૧૨ પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓએ
ભાગ લીધો.
(૩)
શાકભાજીના ૧૮ પદરિાર પોર્ષણ મંદિર
(૪)
૧૩ ખેડુતોને સજીિ ખેતી તરફ િાળ્યા.
(૫)
૧૦ પ્રાથવમક શાળામાં પેરા ટીચરનુ ં કામ શરૂ ક્ુ.ા
(૬)
આજુબાજુનાં ૦૪ ગામોમાં ૫૬ ખેડુતોને સજીિ ખેતી તરફ િાળ્યા.
(૭)
સરગિો, ચીકુ, જામફળ જેિા ૩૨૦૦ ફળાઉ વ ૃક્ષોની િાિણી અને ઉછે ર માટે સતત માગાિશાન આ્્ુ.ં
(૮)
રાત્રી વનિાસ અને માગાિશાન શાળા પણ ચા્ુ છે . ૭ બાળકો સાથે રહે છે .
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આહદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્ર, અમદાિાદ
૧. સેિકોની માહિતી :
ક્રમ

સેિકોનાં નામ

િોદ્દો

૧

ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય

વનયામક

૨

ડૉ. િે િચંિભાઈ િહોવનયા

ક્ષેત્ર મિિનીશ

૩

ડૉ. પ્રવિણભાઈ પટેલ

સંશોધન મિિનીશ

૪

ડૉ. તેજલબેન અધ્િ્ુા

સંશોધન મિિનીશ

૫

ડૉ. વિપુલભાઈ રામાણી

સંશોધન મિિનીશ

૬

શ્રી ભ્ુભાઈ શેખ

સંશોધન મિિનીશ

૭

શ્રી રત્નાભાઈ િે સાઈ

તલાકા કમ ટાઇવપસ્ટ

૮

શ્રી અશોકભાઈ હળપવત

પટાિાળા

૨. િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાનના સંશોધન અભ્યાસો
૨.૧ સરકારમાં સપરત કરે લ સંશોધન અિેિાલ
૧. કુંકણા જાવત : સમાજ માનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
૨. કોટિાણળયા જાવત : સમાજ માનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
૨.૨ અભ્યાસ અિેિાલની ક્સ્થવત
૧. આદિિાસીઓની પરં પરાગત રમતો (પ ૂણા)
૨. િાહોિ જજલલાના સ્થળાંતદરત આદિિાસીઓ (પ ૂણા)
૨.૩ િાથ પરના ચાલ સંશોધન અભ્યાસો
૧. આદિિાસી સિાસગ્ર
ં હ-અભ્યાસ (ટાઇવપિંગ કામ ચા્ુ)
૨. આશ્રમશાળા મ ૂલયાંકન અભ્યાસ (ડ્રાફ્ટ દરપોટા તૈયાર)
૩. પરં પરાગત હાટબજાર અભ્યાસ (ડ્રાફ્ટ દરપોટા તૈયાર)
૪. સંતરામપુર તા્ુકાના આદિિાસીઓનો રોજગારલક્ષી અભ્યાસ (અહેિાલ લેખન ચા્ુ)
૫. આદિિાસી આવથિક વિકાસ િશાન (અહેિાલ લેખન ચા્ુ)
૩. આહદિાસી સંગ્રિાલયની મલાકાત લીધેલ મલાકાતીઓની સંખ્યા અને ટકાિારી (વિસ્તાર મજબ) :
ક્રમ

વિગત

મલાકાતીઓની સંખ્યા

ટકાિારી (%)

૧

સ્થાવનક

૫૬૫૨

૬૦.૫૧

૨

રાજ્ય

૨૬૫૩

૨૮.૪૦

૩

પરપ્રાંત

૯૬૭

૧૦.૩૫

૪

પરિે શ

૬૯

૦૦.૭૪

૯૩૪૧

૧૦૦

કલ
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૪. કેન્ર દ્વારા થયેલ તાલીમિગચ , કાયચવશક્ષબર અને જાગૃવતલિી કાયચક્રમનો વિષય, લક્ષિત જૂથ, સમયગાળો,
િગચ ની સંખ્યા અને સિભાગીઓની કલ સંખ્યા અંગે ની વિગત :
ક્રમ

સિભાગીઓનો

વિષય

સમયગાળો તાલીમિગચ ની સિભાગીઓની

િકાર

(હદિસમાં)

સંખ્યા

કલ સંખ્યા

૧

વસકલસેલ એનીવમયા : જાગૃવત
કાયાિમ

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૦૪

૪૮૪

૨

જળસંરક્ષણ અને જળાશય
વયિસ્થાપન : જાગૃવતલક્ષી કાયાિમ

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૦૬

૬૬૧

આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક
૩ ગુણિત્તા સુધારણા અને ક્ષમતાિધાન
માટેની કાયાવશણબર

વશક્ષકો

૩

૦૪

૧૮૦

ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના
૪ ગૃહપવત-ગૃહમાતાઓની ક્ષમતાિધાન
માટેની કાયાવશણબર

ગૃહપવતગૃહમાતાઓ

૩

૦૧

૬૧

આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરોનુ ં
૫ એમેઝોન સાથે જોડાણ અને માકે દટિંગ
અંગેની જાગૃવતલક્ષી તાલીમ

આદિિાસી
હસ્ત-કલા
કારીગરો

૧

૦૧

૬૮

૨

૦૨

૧૨૦

-

૧૮

૧૫૭૪

વિદ્યાથીઓ,
"ગુજરાતના આદિિાસી વિસ્તારોમાંથી
સંશોધકો અને
૬ સ્થળાંતર"
સામાજજક
બેદિિસીય પ્રાિે વશક કાયાશાળા
કાયાકરો
કલ

-

૫. ગ્રંથાલય (ચાલ િષે ખરીદી કરે લ પસ્તકોની સંખ્યા અને સામવયકોની વિગત) :
ક્રમ

વિષય

ગજરાતી

હિન્દી

અંગ્રેજી

કલ

૧

પુસ્તકો

૨૧

૬૭

૧૧૩

૨૦૧

૨

સામવયકો

૦૮

૦૧

૦૪

૧૩

૬. કેન્રના સેિકોની વિવિધ પહરસંિાદ, કાયચશાળા અને ચચાચ સભામાં સિભાગીતા
ક્રમ

૧

૨

સિભાગી
થયેલ સેિક

વિષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

સમયગાળો
(હદિસમાં)

૧૬/૧૧/૨૦૧૮થી
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત
ઉપાધ્યાય
અને કેન્દ્રના
સેિકો

NATIONAL
MUSEUM OF
TRIBAL
FREEDOM
FIGHTERS

આદિજાવત વિકાસ
વિભાગ ગાંધીનગર

ફોરે ક્ન્સક
્ુવનિવસિટી ગાંધીનગર

૦૨

૧૪/૧૨/૨૦૧૮

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત
મહાત્મા ગાંધી
મહાત્મા ગાંધી
શ્રવમકો પ્રત્યે
ઉપાધ્યાય
લેબર ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ, લેબર ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ,
અને કેન્દ્રના ગાંધીિાિી અણભગમ
અમિાિાિ
અમિાિાિ
સેિકો

તારીખ
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૦૧

ક્રમ

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

તારીખ
૨૯/૦૧/૨૦૧૯થી
૩૦/૦૧/૨૦૧૯

સિભાગી
થયેલ સેિક

વિષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

એન્રોપોલોજજકલ એન્રોપોલોજજકલ
मिात्मा गाां्ी :
ડૉ. ચંદ્રકાન્ત
आहदवािी और ग्राम
સિે ઑફ
સિે ઑફ ઇષ્ન્ડયા,
ઉપાધ્યાય
ववकाि
ઈષ્ન્ડયા, ઉિયપુર
ઉિયપુર

સમયગાળો
(હદિસમાં)
૦૨

ગુજરાતમાં કાયારત
ગ્રામીણ વિદ્યા અને
સમાજકાયાની
્ુવનિવસિટી/કૉલેજો
ના અધ્યાપકોનાં
ક્ષમતાિધાન તાલીમ
કોસા

સેન્ટર ફોર
સોવશયલ સ્ટડી
(SCC) - સુરત

સેન્ટર ફોર
સોવશયલ સ્ટડી
(SCC) - સુરત

૧૦

ડૉ. વિપુલ
રામાણી

સ્િચ્છછતા અને
મહાત્મા ગાંધીજી

શામળિાસ
આટા સ ટ કૉલેજ,
ભાિનગર,
ગુજરાત
્ુવનિવસિટી
અમિાિાિ અને
સુલભ
ઇન્ટરનેશનલ
સેન્ટર ફોર
એતશન
સોવશયોલોજી,
ન્્ુ દિલહી

ગુજરાત
્ુવનિવસિટી,
અમિાિાિ

૦૩

૨૭/૦૬/૨૦૧૮થી
૨૮/૦૬/૨૦૧૮

ડૉ. િે િચંિ
િહોનીયા
અને ડૉ.
પ્રવિણ પટેલ

Conservation of
Particularly
Vulnerable Tribes
of Andaman And
Nicobar Islands:
The Way Forward

નેશનલ કવમશન
ફોર વશડયુલ
રાયબ, દિલહી

નેશનલ કવમશન
ફોર વશડયુલ
રાયબ, દિલહી

૦૨

૦૬/૦૧/૨૦૧૯

ડૉ. વિપુલ
રામાણી

આિાસની સમુણચત
ટેતનોલોજી - સંિાિ
કાયાિમ

રાજેન્દ્રભાઈ રૂપલબેન

અદહિંસા શોધ
ભિન, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

૦૧/૦૩/૨૦૧૯

ડૉ. વિપુલ
રામાણી,
ડૉ. તેજલ
અધ્િ્ુા અને
શ્રી ભ્ુ શેખ

બિલાતા વિશ્વમાં
્ુિાનો અને
માનવસક સ્િાસ્્ય

મનોણચદકત્સકીય
સમાજકાયા
(MPSW)
વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

૦૬/૦૩/૨૦૧૯થી
૦૮/૦૩/૨૦૧૯

ગાંધી અને નેહરુ,
ડૉ. વિપુલ
િે શવિભાજન અને
ગુજરાત વિશ્વકોશ ગુજરાત વિશ્વકોશ
રામાણી અને મહાત્મા ગાંધી તેમજ
રસ્ટ, અમિાિાિ રસ્ટ, અમિાિાિ
શ્રી ભ્ુ શેખ િૈવશ્વક આવથિક સંકટ
અને ગાંધી

૨૮/૦૫/૨૦૧૮થી
૦૬/૦૬/૨૦૧૮

૨૫/૦૬/૨૦૧૮થી
૨૭/૦૬/૨૦૧૮

૧૦ ૧૫/૦૩/૨૦૧૯

ડૉ. વિપુલ
રામાણી

શ્રી શરબેશ્વર
શાહુ

ડાંગ જજલલામાં
સ્થળાંતર અને
શેરડી કાપતા
મજૂરોનો અભ્યાસ
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એ.એમ.એ.,
અમિાિાિ

સ્િપથ ટસ્ર,
અમિાિાિ

૦૩

૦૧

ક્રમ

સિભાગી
થયેલ સેિક

તારીખ

૧૧ ૧૯/૦૩/૨૦૧૯

૧૨

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ થી
૩૦/૦૩/૨૦૧૯

સ્થળ

સમયગાળો
(હદિસમાં)

ઇવતહાસ અને
ડૉ. વિપુલ
ગાંધી્ુગીન
સંસ્કૃવત વિભાગ,
રામાણી અને સ્િાતંત્ર્યસંગ્રામ અને
ગ ૂજરાત
શ્રી ભ્ુ શેખ
ગુજરાત
વિદ્યાપીઠ

ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

વિલફ ઇષ્ન્ડયા,
શાંવત સંશોધન
કેન્દ્ર અને
આજીિન વશક્ષણ
કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૨

ડૉ. વિપુલ
રામાણી અને
ડૉ. તેજલ
અધ્િ્ુા

વિષય

આયોજક સંસ્થા

મહાત્મા ગાંધી
પુનરાિલોકન :
મદહલા પદરપેક્ષ્ય

૭. અન્ય િવ ૃવિઓ :
1. તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ આદિજાવત વિકાસ કવમશનરશ્રી જે. રં જજથજીએ આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ
કેન્દ્ર તેમજ કેન્દ્રના સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી. તેમણે ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના ગૃહપવત-ગૃહમાતાઓની
ક્ષમતાિધાન માટેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરના ઉિઘાટન કાયાિમમાં ઉપક્સ્થત રહી, વશણબરાથીઓને
આશીિાચન પાઠવયા. આ કાયાવશણબરના ઉિઘાટન કાયાિમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલસણચિશ્રી ડૉ.
રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણીએ ઉપક્સ્થત રહી વશણબરાથીઓને "છાત્રાલય જીિન અને જીિન ઘડતર" વિર્ષય પર
વયાખ્યાન આ્્ુ.ં

2. તા. ૦૮-૦૯/૦૫/૨૦૧૮ િરવમયાન ભુિનેશ્વર (ઓદરસ્સા) ખાતે સેિેટરીશ્રી રાયબલ અફેસા, ન્્ુ દિલહીની
અધ્યક્ષતામાં ટીઆરટીઆઈની કામગીરીની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં છે લલા પાંચ િર્ષાની કામગીરીની
સમીક્ષા તથા ચા્ુ નાણાકીય િર્ષાના આયોજન (દફજજકલ ઍન્ડ ફાઇનાક્ન્સયલ) સંિભે ચચાા કરિામાં આિી.
આ બેઠકમાં કેન્દ્રના ક્ષેત્ર મિિનીશ શ્રી ડૉ. િે િચંિ િહોનીયાએ હાજર રહી જરૂરી ચચાા કરી.

3. તા. ૦૯થી ૧૩/૦૫/૨૦૧૮ િરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજજત ગ્રીઠમ બાળ-તારુણ્ય વશણબર
લોકવનકેતન–રતનપુર (જજ.બનાસકાંઠા) ખાતે યોજાઈ ગઈ. આ વશણબરમાં કેન્દ્રના સંશોધન મિિનીશશ્રી ડૉ.
તેજલ અધ્િ્ુએ
ા સહભાગી બની, બાળકોને

જીિનવિદ્યા, જીિનકૌશલય અને હસ્તકલા કૌશલયની તાલીમ

આપી. ગ્રીઠમ બાળ-તારુણ્ય વશણબરનો અહેિાલ તૈયાર કરી કુલસણચિશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને મોકલિામાં
આવયો.

4. તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ મહામદહમ રાજ્યપાલશ્રીની અધ્યક્ષતામાં આદિજાવત વિકાસ સંિભે ગિનાર
હાઉસમાં બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય હાજર રહ્યા

5. તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ કેન્દ્ર ખાતે સણચિશ્રી (આ.વિ.વિ.) અને કવમશનરશ્રી (આ.વિ.)ના અધ્યક્ષ સ્થાને
રાઠરીય આદિિાસી સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓના સંગ્રહાલય અંગેની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં સંગ્રહાલય

(રાજપીપલા) અંગેની વિગતો તૈયાર કરિા અંગે પુસ્તકોના સંિભા સાથે સણચત્ર (ફોટોગ્રાફ્સ, તેની વિગત,
વિિરણ અને સંિભા) માદહતી એકત્ર કરિાની કામગીરી સણચિશ્રીના માગાિશાન અને સ ૂચન પ્રમાણે કરી,
કેન્દ્રના સિે સેિકોએ આદિિાસી સંસ્કૃવત સંિભે માદહતી તૈયાર કરી.

6. તા ૨૭-૨૮/૦૭/૨૦૧૮ િરવમયાન નેશનલ રાયબલ કવમશન, ન્્ુ દિલહીના ચેરમેનશ્રી નંિદકશોર સાઈએ
રાજકોટ

અને

પોરબંિર

સ્થળોની

મુલાકાત

ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય સાથે રહ્યા.
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લીધી. આ

મુલાકાત

સમયે

કેન્દ્રના

વનયામકશ્રી

7. તા. ૦૭ થી ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ િરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર અને
મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલના સં્તુ ત ઉપિમે વિશ્વ આદિિાસી દિનની ઉજિણી (૯મી ઑગસ્ટ) કરિામાં
આિી. આ ઉજિણીમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ૪૦૦થી િધુ વિદ્યાથી ભાઈબહેનોએ આદિિાસી પરં પરાગત
રમતો, િતત ૃત્િ સ્પધાા, વનબંધ સ્પધાા અને સાંસ્કૃવતક કાયાિમમાં ભાગ લીધો. આ કાયાિમમાં વિજેતા બનેલ
વિદ્યાથીઓને પુરસ્કાર અને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માવનત કયાા.

8. તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ કેન્દ્ર ખાતે આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અને
ક્ષમતાિધાન માટેની વિર્ષય તજ્જ્ઞશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં ૦૯ તજ્જ્ઞશ્રીઓ સાથે આગામી
કાયાવશણબરના આયોજન, વિર્ષયોની પંસિગી, તાલીમ માગાિવશિકા, િાંચન સાદહત્ય િગેરે મુદ્દાઓ અંગે ચચાા
કરિામાં આિી.

9. તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ આદિજાવત વિકાસ કવમશનરશ્રી જે. રં જજથજીએ કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ
આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અને ક્ષમતાિધાન માટેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરમાં
ઉપક્સ્થત રહી વશણબરાથીને આશીિાચન પાઠવયા તેમજ વશક્ષકો સાથે વશક્ષણ સંબધ
ં ી અને આશ્રમશાળાઓના
પ્રશ્નો અંગે ચચાા કરી.

10. તા. ૧૪-૧૬/૦૯/૨૦૧૮ િરવમયાન પોર્ષણ માસ(સ્ટેમ્પબર ૨૦૧૮)ની ઉજિણી વનવમવત્ત "પરં પરાગત
આદિિાસી આહાર મેળો" અમિાિાિ હાટ – િસ્ત્રાપુર ખાતે યોજાઈ ગયો. આ મેળાનુ ં ઉિઘાટન આદિજાવત

વિકાસ વિભાગના સણચિશ્રી આર. સી. મીનાસાહેબના હસ્તે થ્ુ.ં આ મેળામાં કુલ ૪૨ સ્ટોલ ઊભા કરિામાં
આવયા, જેમાં ૧૦૨ આદિિાસી ભાઈ-બહેનોએ સહભાગી થઈ રૂ. ૨,૧૯,૮૬૦નુ ં િેચાણ ક્ુું

11. તા. ૧૯-૨૧/૦૯/૨૦૧૮ િરવમયાન ભારત સરકારના મહાવનિે શક શ્રીમતી વિશુ મેડમે રાઠરીય પોર્ષણ
અણભયાન અંતગાત રાઠરીય પોર્ષણ માહની ઉજિણીના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્યની ઈ.એમ.આર.એસ., અંબાજી
અને તાલાલાની મુલાકાત લીધી તેમજ આદિજાવત વિકાસ વિભાગના અવધકારીશ્રીઓ સાથે ચચાા કરી. આ
મુલાકાત િરવમયાન કેન્દ્રના ક્ષેત્ર મિિનીશશ્રી ડૉ. િે િચંિ િહોનીયાએ સંકલનની કામગીરી કરી

12. તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રની સલાહકાર સવમવતની
બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈએ કેન્દ્રની જાન્્ુઆરી ૨૦૧૮થી સ્ટેમ્પબર
૨૦૧૮ િરવમયાનની કામગીરી અને િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯નુ ં આયોજન અંગેના ATR નુ ં પ્રેઝન્ટેશન ક્ુ.ું કેન્દ્રની
કામગીરી અને આયોજન અંગે સલાહકાર સવમવતના સભ્યોએ ઊંડાણપ ૂિાક ચચાા કરી તથા જરૂરી સ ૂચનો આ્યા.

13. તા. ૨૮-૨૯/૦૯/૨૦૧૮ િરવમયાન આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા "ગુજરાતના આદિિાસી
વિસ્તારોમાંથી સ્થળાંતર" વિર્ષય સંિભે બેદિિસીય કાયાશાળા યોજાઈ ગઈ. આ કાયાશાળામાં વિર્ષય તજ્જ્ઞો,
સંશોધકો, પીએચ.ડી. સ્કોલર, વિદ્યાથીઓ, કોન્રાતટરો, મુકાિમ િગેરે ૧૦૦ સહભાગીઓ હાજર રહ્યા. આ
કાયાશાળાની સમાપન બેઠકમાં આદિજાવત વિકાસ કવમશનરશ્રી જે. રં જજથજીએ હાજર રહી રાજયના
આદિિાસીઓ દ્વારા થતા સ્થળાંતર સંિભે કાયાશાળામાં ઉપક્સ્થત સહભાગીઓ સાથે ચચાા કરી.

14. તા. ૦૪-૦૬/૧૦/૨૦૧૮ િરવમયાન કેન્દ્ર ખાતે આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અને
ક્ષમતાિધાન માટેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરના સમાપન કાયાિમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલસણચિશ્રી ડૉ.
રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી અને કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાયે ઉપક્સ્થત રહી કાયાવશણબરની
ડીિીડીનુ ં વિમોચન ક્ુ.ું

15. તા. ૦૯/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં આદિિાસી સલાહકાર પદરર્ષિ(TAC)ની
બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય હાજર રહ્યા.
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16. તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ ઇષ્ન્િરા ગાંધી નેશનલ રાઇબલ ્ુવનિવસિટી, અમરકંટક(મધ્યપ્રિે શ)ના િાઇસ
ચાન્સલરશ્રી પ્રો. િી. ટી. કટ્ટીમનીએ આદિિાસી કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી અને કેન્દ્રનુ ં સંગ્રહાલય વનહાળ્્ુ.ં પ્રો.
િી. ટી. કટ્ટીમનીજીએ કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય અને સ્ટાફ સાથે મધ્યપ્રિે શના
આદિિાસી લોકો અને તેની ક્સ્થવત તેમજ રાઇબલ ્ુવનિવસિટી અંગે ચચાા કરી.

17. તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ નેશનલ કવમશન ફોર વશડયુલ રાયબ (ભારત સરકાર)ના સેિેટરીશ્રી રઘુરાજનજી
સાથે આદિજાવત વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર ખાતે બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ.
ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાયે હાજર રહી જરૂરી ચચાા કરી

18. તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૮થી તા.૩/૧૧/૨૦૧૮ િરવમયાન રાઇફેડ ઇષ્ન્ડયા, ન્્ુ દિલહી દ્વારા અમિાિાિ
હાટ – િસ્ત્રાપુર, અમિાિાિ ખાતે "આદિમહોત્સિ ૨૦૧૮"નુ ં માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે
ઉિઘાટન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં આદિજાવત વિકાસ વિભાગ તથા આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા
સંકલન કરી રાજ્યના ૧૦ સ્ટોલ અને ૨૦ આદિિાસી હસ્તકલાકારોએ ભાગ લીધો હતો.

19. તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૮થી ૯ આદિિાસી હસ્તકલાકારોને એન્ટરવપ્રન્યોરવશપ ડેિલપમેન્ટ ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ ઑફ ઇષ્ન્ડયા
(EDII), અમિાિાિમાં ઉદ્યોગ સાહવસકતાની ૧ માસની તાલીમ કાયાિમમાં જોડિામાં આવયા છે .

20. તા. ૦૨-૦૪/૧૧/૨૦૧૮ િરવમયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે આશા-દકસાન સ્િરાજ સંગઠન અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના સં્તુ ત ઉપિમે આયોજજત તથા જતન સંસ્થા દ્વારા પ્રાયોજજત ચતુથા રાઠરીય દકસાન સ્િરાજ
સંમેલનમાં કેન્દ્રના સૌ સેિકો ઉપક્સ્થત રહ્યા તેમજ િે શના વિવિધ રાજ્યમાંથી આિેલ દકસાનોના િે શી ણબયારણ
અંગેન ુ ં પ્રિશાન વનહાળ્્ુ.ં

21. તા. ૧૬-૧૮/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સ્ટેચ્છ્ુ ઑફ ્ુવનટી, નમાિા ખાતે થનાર રાઠરીય આદિિાસી સંગ્રહાલય માટે
જરૂરી ૬ આદિજાવતઓ (િસાિા, ભીલ, કોટિાળીયા, કોલઘા, તડિી અને રાઠિા)ના સામાજજક-સાંસ્કૃવતક અને
ુ ખાતે સ્થળ
આવથિક જીિન સંબધ
ં ી ફોટોગ્રાફ્સની કામગીરી માટે રાજપીપળા, િાંસિા, તિાંટ અને છોટા ઉિે પર
મુલાકાત લઈ જરૂરી ફોટોગ્રાફ્સ પાડયા. મહત્િના ફોટોગ્રાફ્સ સણચિશ્રી આદિજાવત વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર
મોકલિામાં આવયા.

22. તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ િાહોિ ખાતે માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના િરિહસ્તે રાઠરીય
આદિિાસી કલામહોત્સિ ૨૦૧૯નુ ં ઉિઘાટન કરિામાં આવ્ુ.ં આ કલામહોત્સિમાં કુલ ૮૯ સ્ટોલ (ગુજરાતના
સ્ટોલ ૪૯ અને અન્ય રાજ્યના સ્ટોલ ૪૦) સાથે ૧૬૪ સ્ટોલધારકો સહભાગી થયા હતા. જેમાં રૂ. ૯,૧૧,૧૩૦નુ ં
િેચાણ થ્ુ ં હતુ.ં તેમજ આ કલામહોત્સિમાં રાઠરીય સ્તરની ૨૨ ન ૃત્ય ર્ુકડીઓએ ન ૃત્ય રજૂ કયાા હતા. આ
કાયાિમ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૯ થી તા. ૦૫/૦૨/૨૦૧૯ સુધી યોજાયો હતો.

23. તા. ૧૭/૦૨/૨૦૧૯થી તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ િરવમયાન મધ્યપ્રિે શ રાજ્ય સરકારના આદિજાવત વિકાસ
વિભાગના ૨૨ અવધકારીઓની ટીમ ગુજરાત અને આદિિાસી વિસ્તારના પ્રિાસે આિી. તેમણે આ પ્રિાસ
િરવમયાન આદિિાસી કેન્દ્ર અને કેન્દ્રનુ ં આદિિાસી સંગ્રહાલય, અમિાિાિ, ટી.એસ.પી.,પાલનપુર,
ઈ.એમ.આર.એસ., અંબાજી, સમરસ હોસ્ટેલ, અમિાિાિ, આદિજાવત કન્યા હોસ્ટેલ, રાણીપ, ટી.એસ.પી.,
નમાિા, ઈ.એમ.આર.એસ., ગોરા (નમાિા), સ્ટેચ્છ્ુ ઓફ ્ુવનટી, રાજપીપળા અને આદિજાવત વિકાસ વિભાગ,
ગાંધીનગરની મુલાકાત લીધી તેમજ વિવિધ વિભાગોની કામગીરી અને વયિસ્થાઓની સમજ મેળિી. આ ટીમ
સાથે કેન્દ્રના સંશોધન મિિનીશશ્રી ડૉ. પ્રવિણ પટેલે લાઇઝવનિંગનુ ં કાયા ક્ુ.ું
24. તા. ૨૪/૦૨/૨૦૧૯થી ૨૭/૦૨/૨૦૧૯ િરવમયાન ણચત્રકૂટ (મધ્યપ્રિે શ) ખાતે િીનિયાલ સંશોધન સંસ્થા

દ્વારા ગ્રામોિય મેળો યોજાઈ ગયો. આ મેળામાં ગુજરાત સરકાર તરફ (આદિજાવત વિકાસ વિભાગ અને
આદિિાસી કેન્દ્રના સંકલન)થી ૦૯ હસ્તકલાકારો અને બે ન ૃત્ય ટીમો (ડાંગી ન ૃત્ય અને ઢોલ ન ૃત્ય)ના ૩૦ કલાકારોએ
ભાગ લીધો. કેન્દ્ર તરફથી પરામશાક શ્રી સબેશ્વર શાહુ અને શ્રી રાજેશ પારગીએ સંકલનની કામગીરી કરી.
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25. તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહની અધ્યક્ષતામાં
આદિિાસી

કેન્દ્રની

સલાહકાર

સવમવતની

બેઠક

યોજાઈ.

આ

બેઠકમાં

કેન્દ્રના

વનયામકશ્રી

ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈએ કેન્દ્રનો એ.ટી.આર., જાન્્ુઆરી ૨૦૧૮થી માચા ૨૦૧૯ િરવમયાન થયેલ કામગીરી અને
િર્ષા ૨૦૧૯-૨૦ના આયોજન અંગેન ુ ં પ્રેઝન્ટેશન ક્ુ.ું કેન્દ્રની કામગીરી અને આયોજન (ATR) અંગે સલાહકાર
સવમવતના સભ્યોએ ઊંડાણપ ૂિાક ચચાા કરી તથા જરૂરી સ ૂચનો આ્યા.

26. તા. ૦૮/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે આદિજાવત
વિકાસ વિભાગના સણચિશ્રી પી. સ્િરૂપસાહેબના હસ્તે સ્થળાંતદરત આદિજાવત કામિાર સહાયતા કેન્દ્ર
(હેલપલાઇન સેિા)નુ ં ઉિઘાટન કરિામાં આવ્ુ.ં આ સહાયતા કેન્દ્ર એ આદિજાવત શ્રવમકોના પ્રશ્નો અને સહાયતા
માટેની ચોિીસ કલાકની હેલપલાઇન સેિા છે . આ કાયાિમમાં આ.વિ. કવમશનરશ્રી જે. રણજજથજી ખાસ
ઉપક્સ્થત રહ્યા. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસણચિશ્રી ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ
ખીમાણી અને વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાયે હાજર રહી ૧૦૦થી િધુ આદિિાસી શ્રવમકો, મુકાિમ
અને અવધકારીશ્રીઓને સંબોવધત કયાા.

27. આદિિાસી વિસ્તારના કુલ ૫૦ તા્ુકાઓના પ્રત્યેક તા્ુકામાંથી ૪-૪ ગામોમાં ૨૦૦ શેરી નાટક દ્વારા
૪૦,૦૦૦થી િધુ આદિિાસી લોકોને પેસા એતટ અંગે જાગૃત કરિામાં આવયા.

28. આદિિાસી ્ુિક-્ુિતીઓ માટે સ્પધાાત્મક પરીક્ષાના પ્રવશક્ષણ િગો અંગેન ુ ં પ્રવશક્ષણ આપિામાં આવ્ુ.ં
29. આદિિાસી બોલી આધાદરત શબ્િકોશના કુલ ૧૫૦૦ શબ્િોમાંથી ૫૭0 શબ્િોનુ ં અંગ્રેજીમાં અનુિાિનુ ં કાયા
કરિામાં આવ્ુ.ં

30. ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગની જાહેરાત િમાંક ૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭માં પાસ થયેલા ૫૪ અરજિારોની જાવત
પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત તપાસ કરી, તેનો અહેિાલ તૈયાર કરી આદિજાવત વિકાસ, ગાંધીનગર મોકલિામાં આવયો

31. આદિમજૂથ કલાકૌશલય તાલીમ મેળિેલ તાલીમાથીઓને કીટ વિતરણ કાયાિમ દ્વારા કીટ વિતરણ કરિામાં
આિી.

32. અનુસ ૂણચત જનજાવત વિસ્તારોના િહીિટ અંગેનો માનનીય રાજ્યપાલશ્રીનો િાવર્ષિક િહીિટી અહેિાલ ૨૦૧૭૧૮ તૈયાર કરી મોકલાવયો.

33. કેન્દ્ર દ્વારા પઢાર સમુિાયમાં આદિમજૂથ કલાકૌશલય તાલીમ માટે ઇ-ટેન્ડરની પ્રદિયા કરી.
34. કેન્દ્રના 'આદિિાસી ગુજરાત' અધાિાવર્ષિક સામવયકને ISSN નંબર ૨૫૮૧-૬૩૧૪ પ્રા્ત થયો છે . આ સાથે
'આદિિાસી ગુજરાત'નો અંક જુલાઈ-દડસેમ્પબર ૨૦૧૭ અને જાન્્ુઆરી-જૂન ૨૦૧૮ પ્રકાવશત થયા.

(૮) ભારત સરકાર અને ગજરાત સરકારમાં મોકલાિેલ દરખાસ્તો :

1. રાજ્યના આદિજાવત વિસ્તારોમાં તા્ુકા, જજલલા વયિસ્થાપક સદટિદફકેટ કોસાના પ્રોજેતટ માટેની
રૂ. ૧૩૮.૦૦ લાખની િરખાસ્ત.

2. રાજ્યના આદિજાવત વિસ્તારોના કુલ ૫૨ તા્ુકાઓમાં ‘‘પેસા એતટ’’ની તાલીમ માટે રૂ. ૫૭.૭૨ લાખની
દરિાઈઝ પ્રપોઝલ.

3. આદિિાસી વિદ્યાથીઓ માટે કેદરયર ગાઇડન્સ - સ્પધાાત્મક પરીક્ષાના માગાિશાન માટેની રૂ.૧૭.૩૧ લાખની
િરખાસ્ત.

280

(૯) મંજૂર થયેલ નાણાંકીય દરખાસ્ત :

1. ભારત સરકાર દ્વારા સંશોધન, તાલીમ, પદરસંિાિ, ગ્રંથાલય અને પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલાકૃવત
મેળા માટે રૂ. ૧૧૯.૬૮ લાખ મંજૂર કરિામાં આવયા છે .

2. વનયામકશ્રી, અનુસ ૂણચત જાવત કલયાણ દ્વારા નટ, નટડા અને બાજીગર સમુિાયનો ન ૃિંશીય શાસ્ત્રીય
(Social Anthropological) અભ્યાસ માટે રૂ. ૩.૩૫ લાખની નાણાકીય િરખાસ્ત મંજૂર કરી નાણાં
ફાળિિામાં આવયા છે .
(૧૦) સક્ષચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ વિવિધ તાલીમ, કાયચવશક્ષબર અને
મેળાના અિેિાલો :

1. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગણણત અને વિજ્ઞાન વિર્ષયમાં શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા માટેની
વત્રદિિસીય કાયાવશણબરનો અહેિાલ.

2. ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયના ગૃહપવત-ગૃહમાતાઓની ક્ષમતાિધાન માટેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરનો
અહેિાલ.

3. "ગુજરાતના આદિિાસી વિસ્તારોમાંથી સ્થળાંતર" બેદિિસીય પ્રાિે વશક કાયાશાળાનો અહેિાલ.
4. પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલા-કૃવત િેચાણ અને પ્રિશાન મેળાનો અહેિાલ.
5. કેન્દ્ર દ્વારા લેિાયેલ લોકોપયોગી પગલાં અને કલયાણકારી યોજનાઓની વસદ્ધદ્ધઓ અંગેનો જનદહતલક્ષી
કામગીરીનો િશ (૧૦) િર્ષાનો અહેિાલ.

6. વસકલસેલ એનીવમયા જાગૃવત કાયાિમનો અહેિાલ.
7. જળસંરક્ષણ અને જળાશય વયિસ્થાપન અંગેની જાગૃવતલક્ષી તાલીમ કાયાિમનો અહેિાલ.
8. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ ૨૦૦૫ અંતગાત વત્રમાવસક કામગીરીનો અહેિાલ.
ૂ ી નોંધો :
(૧૧) સક્ષચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટં ક

1. પ્રાથવમક શાળાઓના વશક્ષકો અને તેના દ્વારા આપિામાં આિતા વશક્ષણ અને વશક્ષણ પદ્ધવતના મ ૂલયાંકન
માટેના અણભપ્રાયો અને સ ૂચનો અંગેની નોંધ.

2. ૯મી ઑગસ્ટ - આંતરરાઠરીય આદિિાસી દિિસની ઉજિણી અંગેની નોંધ.
3. આદિિાસીઓના ડહાપણભયાા અને ઉમિા દરિાજો અંગેની નોંધ.
4. ડાંગના આદિિાસી સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓના ચળિળો અંગેની નોંધ.
5. રાઠરીય આદિિાસી સ્િાતંત્ર્યસેનાઓના સંગ્રહાલય માટે ભીલ, રાઠિા, િસાિા, કોટિાણળયા, કોલઘા અને
ૂ ી નોંધ.
તડિી જાવતનો પદરચય આપતી ર્ંક

6. આદિજાવતઓમાં “Best Practices” અંગે ભારત સરકારની સ ૂચના મુજબ નોંધ.
7. આદિિાસીઓમાં પરં પરાગત લગ્ન દરિાજ અને પ્રિતામાન ક્સ્થવત અંગેની નોંધ.
8. મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જ્યંતીની ઉજિણી અંગેના કાયાિમની નોંધ અને આયોજન.
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ે રી એકમ (IQAC)
આંતહરક ગણિિા બાંિધ
૧.

ે રી એકમ (IQAC)ના સભ્યોની યાિી :
આંતહરક ગણિિા બાંિધ

ક્રમ

૨.

નામ

િોદ્દો

૧.

પ્રો. ડૉ. અનાવમક શાહ

કુલનાયકશ્રી

૨.

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

કુલસણચિશ્રી

૩.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

સંયોજકશ્રી, IQAC

૪.

ડૉ. વનવમર્ષા શુતલ

સભ્યશ્રી, IQAC

૫.

ડૉ. લોકેશ જૈન

સભ્યશ્રી, IQAC

૬.

ડૉ. જીગ્નેશ પટે લ

સભ્યશ્રી, IQAC

૭.

ડૉ. જગિીશ ગોઠી

સભ્યશ્રી, IQAC

૮.

ડૉ. ભદ્રા્ુ િચ્છછરાજાની

સભ્યશ્રી, IQAC

૯.

શ્રી મનોજ વમશ્રા

સભ્યશ્રી, IQAC

૧૦.

શ્રી એ.આર.જાની

સભ્યશ્રી, IQAC

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માહિતી :
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮, ૧૫-૦૪-૨૦૧૮, ૦૩-૦૫-૨૦૧૮, ૦૧-૧૧-૨૦૧૮ તથા ૧૪-૧૨-૨૦૧૮
ે રી એકમ (IQAC)ની બેઠકનું આયોજન કરિામાં આવ્ુ
િરમ્પયાન આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ
હતુ.

૩.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા તા. ૨૪-૧૨-૨૦૧૮થી ૨૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધી
આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ
M.Phil./Ph.D.ના વિદ્યાથીઓ માટે સંશોધન અને તેના વિવિધ આયામો અંગે કાયાશાળા
આયોજજત કરિામાં આિી.

૪.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા વિદ્યાથીઓ પાસે પ્રવતભાિ પત્રક ભરાવયા
આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ

૫.

અન્ય પ્રવ ૃવત્ત

282

અનસ ૂક્ષચત જાવત/અનસ ૂક્ષચત જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)
૧.

એસ.સી.એસ.ટી. સેલના સભ્યોની યાદી :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

૨.

નામ
ડૉ. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસસણચિશ્રી
રસ્ટીશ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર
ડૉ. મહેશભાઈ ગાવમત, લાયઝન ઓદફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ
ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
વયાિસાવયક અભ્યાસિમ વિદ્યાશાખા
ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, શારીદરક વશક્ષણ અને
રમતગમત વિભાગ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા, સાિરા
ડૉ. વનમેર્ષભાઈ ચૌધરી, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, સાિરા
ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર, વશક્ષણ વિદ્યાશાખા, અમિાિાિ
વનયામક, આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, અમિાિાિ
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, કુલસણચિ

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન વિદ્યાથીઓની યાદી :
ક્રમ
૧

અભ્યાસક્રમ

૨

વિશારિ
(સ્નાતક)
પારં ગત

૩

અનુપારં ગત

૪

વિદ્યાિાચસ્પવત

૫
કુલ

પીજી દડ્લોમા

િોદ્દો
પ્રમુખ
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
મંત્રી

કલ
વિદ્યાથીઓ

એસ.સી.

એસ.ટી.

બિીપંચ

જનરલ

૧૧૫૯
૧૦0.૦૦
૮૯૨
૧૦૦.૦૦
૧૦૯
૧૦૦.૦૦
૨૬૩

૮૩
૭.૧૫
૯૨
૧૦.૩૧
૧૬
૧૪.૬૮

૪૭૭
૪૧.૧૬
૨૧૨
૨૩.૭૭
૩૨
૨૯.૩૬

૧૮૭
૧૬.૧૩
૪૦૩
૪૫.૧૮
૪૧
૩૭.૬૧

૧૦૦.૦૦
૧૦૪
૧૦૦.૦૦
૨૫૨૭
૧૦૦.૦૦

૪૦

૪૦૭
૩૫.૧૨
૧૮૫
૨૦.૭૪
૨૦
૧૮.૩૫

૧૫.૨૧
૧૨
૧૧.૫૪
૨૪૩
૯.૬૨

૧૧.૦૩
૧૦
૯.૬૨
૬૫૧
૨૫.૭૬

૨૩.૯૫
૧૫
૧૪.૪૨
૭૯૯
૩૧.૬૨

૪૭.૯૧
૬૭
૬૪.૪૨
૮૨૪
૩૨.૬૧

જનરલ

એસ.સી.

28%

10%

બક્ષીપંચ

૨૯

૬૩

એસ.ટી.
30%

32%

૩.

િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માદહતી.
તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ િરમ્પયાન એસ.સી./એસ.ટી. સેલની બેઠકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
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૧૨૬

મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકિા માટે ન ં સેલ)
૧.

સંક્ષિપ્ત માહિતી :

૨.

મહિલા વિકાસ એકમ સેલના સભ્યોની યાદી :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે તા. ૧૯-૧૨-૨૦૧૪ના રોજ જાહેરનામુ ં બહાર પાડીને મદહલાઓ ઉપર થતી
જાતીય સતામણી રોકિા માટેના સેલની રચના કરી છે . જેને “મદહલા વિકાસ એકમ” નામ
આપિામાં આવ્ુ ં છે . તેનાં બંધારણ મુજબ આ એકમ બે રીતે કામ કરે છે . એક, જાતીય
સતામણી અંગેની કોઈ પણ ફદરયાિ આિે તો તે ફદરયાિ લઈ, તપાસ કરી, તેન ુ ં વનિારણ કરિાં/
વશક્ષાત્મક પગલાં લેિા કુલનાયકશ્રીને ભલામણ કરિી. બીજુ,ં મદહલાઓ માટે વિકાસલક્ષી તથા
જાગૃવત માટેનાં કાયો કરિાં.

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૩.

૪.

નામ

સુશ્રી આયશાબહેન પટેલ
ડૉ. આનંિીબહેન પટેલ
સુશ્રી મંિાબહેન પરીખ
ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર
સુશ્રી વમત્તલબહેન પટેલ
ડૉ. શીતલબહેન રાિત
ડૉ. અમીર્ષા શાહ
ડૉ. જ્યોવતબહેન લામ્પબા
ડૉ. જગિીશ સાિણલયા

િોદ્દો

પ્રમુખ, રસ્ટીશ્રી
નોડલ ઑદફસર, મ.િે .સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ
રસ્ટી સભ્ય
રસ્ટી સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય, વશક્ષણ વિભાગ, અમિાિાિ
સભ્ય, ગ્રામવયિસ્થાપન વિભાગ, રાંધજા
ે
ુ
સભ્ય, મ. િે . ગ્રામસેિા સંકલ, સાિરા
સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ રમતગમત વિજ્ઞાન વિભાગ,
સાિરા

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિશે માહિતી :

તા. ૧૨-૦૯-૨૦૧૮ના રોજ મદહલા વિકાસ એકમની એક બેઠકનુ ં આયોજન થ્ુ ં હતુ.ં

અન્ય િવ ૃવિ :

(૧) િરે ક પદરસરમાં આંતદરક ફદરયાિ વનિારણ સવમવતની રચના કરિામાં આિી.
(૨) િરે ક પદરસરમાં આંતદરક ફદરયાિ વનિારણ સવમવતની બેઠક યોજિામાં આિી, જેમાં નિા સભ્યોને
મદહલા વિકાસ એકમનુ ં બંધારણ તથા સવમવતની કામગીરીની સમજ જે તે પદરસરના મદહલા એકમના
સભ્ય દ્વારા આપિામાં આિી.
(3) સાિરા પદરસરમાં તા. ૦૪-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ તમામ વિભાગોના વિદ્યાથીઓ સમક્ષ “સહવશક્ષણ અને
સહજીિનની ઉજિણીનો ઇવતહાસ, સ્ત્રીપુરૂર્ષના જીિનમાં શુ ં ભેિ છે , કેમ છે , તે અંગે વિદ્યાથીઓ
સમક્ષ િાતાાલાપ કયો હતો.
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િકાશન વિભાગ
૧. સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાના સમયથી જ પ્રકાશનની પ્રવ ૃવત્ત એક મહત્િની પ્રવ ૃવત્ત રહી છે . પ્રકાશન
માટે મળે લા વિવિધ િાન તેમજ ્ુ.જી.સી. તરફથી સંશોધન પ્રકાશન માટે મળતા અનુિાનમાંથી ચા્ુ સાલે
નીચે મુજબનાં પુસ્તકોનુ ં પ્રકાશન કરિામાં આવ્ુ ં છે .
૨. િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન થયેલાં પસ્તકોના િકાશનની વિગત :
ક્રમ
૧.

પસ્તકન ં નામ
કાંતણવિદ્યા

લેખકન ં નામ

હકિંમત (રૂ.)

તૈયાર કરનાર : પ્રિીણભાઈ ગ. ડાભી,

૩૫

પ્રભુભાઈ છ. પંચાલ
૨.

મ ૂળ લેખક : પ્રિીણભાઈ ગ. ડાભી

સ્િચ્છછતા અને સફાઈ

૨૫

સંકલન : ડૉ. કમલેશ પટેલ, પ્રિીપ સોનાર
૩.

Flora & Fauna of Gujarat Vidyapith આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ

૪.

પ્રાથાના, કાંતણ, ખાિી અને સફાઈ

૫.

કુ લનાયકશ્રીનાં વનિેિનો

૬.

GMO MYTHS AND TRUTHS

૧૫૦૦

સંપાિક : મગનભાઈ જો. પટેલ

૪૫
૬૫

Claire Robinson, Michale Antoniou, John

૨૦૦

Fagan

૩. િષચ દરમ્યાન પન:મરણ થયેલાં પસ્તકોની વિગત :
ક્રમ

૪.

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત (રૂ.)

ગોપાલિાસ જીિાભાઈ પટેલ

૭૦

૧

સરસ્િતીચંદ્ર

૨

યોગશાસ્ત્ર

સંપાિક : ગોપાલિાસ જીિાભાઈ પટેલ

૧૨૦

૩

યોગ એટલે શુ ં ?

સંપાિક : મગનભાઈ પ્રભુભાઈ િે સાઈ

૧૧૦

૪

સમ ૂહજીિનનો આચાર

બબલભાઈ મહેતા

૩૦

િસ્તિતો/વનબંધોને

લેખકો

પસ્તકોની માહિતી :

-

પોતાની રીતે

િકાવશત
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કરે

તે

માટે

સંમવત આપિામાં આિેલાં

પસ્તક ભંડાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૬માં શરૂ કરિામાં આિેલ પુસ્તક ભંડારનો હેત ુ નફો કરિાનો નહીં, પરં ત ુ
ગાંધીજીના આિશો, વિચારો, વસદ્ધાંતોને મહત્તમ લોકો સુધી પહોંચાડિાનો તથા સારા માનિઘડતર માટેનો છે .
પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ગાંધીજીના વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર અથે ગાંધીસાદહત્યને લોકો સુધી પહોંચાડિા માટે વિવિધ
પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરિામાં આિે છે . પુસ્તક ભંડાર દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯માં હાથ ધરિામાં આિેલી પ્રવ ૃવત્તઓ નીચે
મુજબ છે :
(૧)

િાવષિક પસ્તક મેળો મે ૨૦૧૮ : આ પુસ્તક મેળામાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. ૧,૨૫,૦૦૦/- નાં
પુસ્તકોનુ ં યોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામાં આિેલ.

(૨)

અનિાહદત પસ્તક મેળો : િર્ષા િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂિા કુલપવત
શ્રી નારાયણભાઈ િે સાઈની સ્મ ૃવતમાં અનુિાદિત પુસ્તક મેળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ,ં જેમાં
અલગ-અલગ પ્રકાશકો પાસેથી વિવિધ ભાર્ષામાં થયેલા શ્રેઠઠ અનુિાિોનુ ં િેચાણ કરિામાં આિેલ. કુલ
૧૫થી િધારે ભાર્ષાનાં પુસ્તકો આ મેળામાં સામેલ હતાં.

(૩)

આ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન સરકાર દ્વારા લેિામાં આિતી દહન્િી પરીક્ષાનાં પાઠયપુસ્તકોનુ ં અંિાજજત
રૂ. ૯,૧૭, ૫૦૦/- નુ ં િેચાણ થયેલ.

(૪)

દહન્િી પરીક્ષાની તેમજ ગાંધીવિચાર માટે લેિામાં આિતી પરીક્ષા માટે પણ ગાંધીજીની આત્મકથા,
ગાંધીગંગા, ગાંધીબાપુ િગેરે પુસ્તકોનુ ં સારા પ્રમાણમાં િેચાણ થયેલ.
ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન વશઠટ િાંચન પરીક્ષાઓ માટેનાં, િાંચનમાળા-૧, િાંચનમાળા-૨ અને સરસ્િતીચંદ્ર
પુસ્તકોનુ ં િેચાણ પણ અંિાજજત રૂ. ૧૬,૩૦૦/- નુ ં થયેલ.

(૫)

આ િર્ષે સુરત જજલલામાં પુસ્તક મેળામાં ૨૦ ટકા િળતરે ગાંધીવિચારના પ્રચાર-પ્રસાર માટે પુસ્તકોનુ ં
િેચાણ અંિાજજત રૂ. ૬૩,૦૦૦/- નુ ં થ્ુ ં હતુ.ં

(૬)

આ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન પુસ્તક ભંડાર દ્વારા કુલ રૂ. ૩,૬૨,૦૦૦/- ના પેટી રે દટિંયાનુ ં િેચાણ કરિામાં
આિેલ છે .

(૭)

ુ ી
પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ફુલસ્કેપ ચોપડાઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા જ વિદ્યાથીઓને રાહતિરે મળે તે હેતથ
છપાિિામાં આિેલ છે , તેન ુ ં પણ રૂ. ૨,૭૬,૦૦૦/- નુ ં િેચાણ થયેલ છે .

(૮)

નિા પ્રકાવશત થયેલ સાથા ગ ૂજરાતી જોડણીકોશનુ ં રૂ. ૩,૬૮,૨૩૨/- નુ ં િેચાણ થયેલ છે .
ઉપરની પ્રવ ૃવત્તઓ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં યોજાતા અલગ-અલગ કાયાિમોમાં પણ

પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ભાગ લેિામાં આિે છે તથા અન્ય લોકો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં અન્ય પ્રવ ૃવત્તઓમાં ભાગ લેિા
માટે કે તાલીમ માટે આિે તેઓને પણ ગાંધીસાદહત્યનો પદરચય કરાિિામાં આિે છે અને તેઓ આ સાદહત્ય
ખરીિે તેના માટે પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .
અમિાિાિની વિવિધ શાળાઓ તથા કૉલેજોમાં ગાંધીસાદહત્યના પ્રચાર-પ્રસાર માટે વનયવમત ધોરણે પુસ્તક
ભંડારના સેિક મુલાકાત કરે છે અને અમિાિાિના મહત્તમ ગ્રંથાલયોમાં આ સાદહત્ય પ્રા્ય થાય તેના માટેના
સઘન પ્રયાસો કરિામાં આિે છે . એવપ્રલ ૨૦૧૮થી માચા ૨૦૧૯ સુધીમાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ.
૩૩,૪૧,૦૦૦/- નાં પુસ્તકોનુ ં િેચાણ કરિામાં આિેલ છે .
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જીિન વશિણ વિભાગ
મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો
છાત્રાલય જીિન - એ વિદ્યાકીય પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં એક મહત્િનુ ં અંગ છે . સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા તમામ
વનયવમત અભ્યાસિમોમાં છાત્રાલય જીિનને વશસ્ત અને સમ ૂહજીિનનો એક મહત્િનો ભાગ ગણીને આિશ્યક
બનાિિામાં આવ્ુ ં છે . ઉચ્છચવશક્ષણ આપતાં ત્રણેય પદરસરોમાં આિેલ છાત્રાલયોની વિવિધ માદહતી નીચે
મુજબ છે :
૧.

ક્રમ

છાત્રાલયની િમતા અને િિેશ અંગે ની વિગત :
છાત્રાલય

છાત્રાલયની
િમતા

૧.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૩૫૦

૩.

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

૫૧૮

૨.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

વશક્ષણ છાત્રાલય

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ કન્યા છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૧૦. કુમાર છાત્રાલય, રાંધેજા
૨.

િષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ િિેશ
સંખ્યા
અનસ ૂક્ષચત અનસ ૂક્ષચત ઓ.બી.સી અન્ય
કલ
જાવત
જનજાવત
.

૩૬

૧૨૩

૧૨૦

૪૯

૩૨૯

૪૭

૩૪૧

૭૦

૫૮

૫૧૬

૧૭૬

૦૧

૧૪

૩૦

૨૧

૬૬

૫૦

૦૬

૦૮

૦૬

૦૯

૨૯

૧૮

૬૫

૮૦

૩૨

૧૯૫

૧૫૦

૧૨

૨૦૦

૧૬

૪૧
૪૬

૧૩
૭૧

૦૨
૧૬

૬૮

૧૪૯

૪૮
૧૯૫
૧૯૨
૨૦૦

ગૃિપવત/ગૃિમાતાની વિગત :
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયન ં નામ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૨.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૩.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ
ડૉ. ણગરધરભાઈ ટી. પટેલ,
પ્રાધ્યાપક, મ.િે .સમાજસેિા
સંકુલ, અમિાિાિ
શ્રી પ્રિીપભાઈ સોનાર
(તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૯ સુધી સ્િૈપ્ચ્છછક વનવ ૃવત્ત)
ડૉ.
મનોજભાઈ
પરમાર,
મિિનીશ
પ્રાધ્યાપક,
મ.િે .સમાજસેિા
સંકુલ,
અમિાિાિ
287

અભ્યાસ
એમ.એ.,
એમ.દફલ.,
પીએચ.ડી.
એમ. એ., એમ. દફલ.
એમ.એસ.ડબલ્ુ,
એમ.દફલ., પીએચ.ડી.

ક્રમ
૨.
૩.
૪.
૫.

૩.
ક્રમ
૧.

છાત્રાલયન ં નામ
કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતમગત વિભાગ,
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ
ડૉ. રીટાબહેન કે. પટેલ
શ્રી મોહનભાઈ િી. પટેલ

અભ્યાસ
પીએચ.ડી.
એમ. દફલ.

શ્રી ભરતભાઈ એસ. પટેલ

એમ. દફલ.

શ્રી હંસાબહેન ચૌધરી

એમ.એ., બી.એડટ .,
એમ.દફલ.

વનયત સેિકોની યાદી:
છાત્રાલયન ં નામ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

સેિકન ં નામ
શ્રી નટરિરસંગ ડાભી

૨.

,,

શ્રી જયેશકુમાર િાઘેલા

૩.

,,

શ્રી મુકેશભાઈ ગોહેલ

૪.
૫.

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,

૭.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ

૮.

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય,
સાિરા
,,

૯.
૧૦.
૧૦.

ડૉ. શોભનાબહેન શાહ
શ્રી રમીલાબહેન પટેલ
ડૉ. સંિીપણગદર ગોસ્િામી
શ્રી જયેશકુમાર રાિલ
શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ
શ્રી સ ૂયાાબહેન ભગોરા
શ્રી િૈશાલીબહેન ચૌધરી

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા
,,

શ્રી િસંતીબહેન પરમાર

૧૩.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ,
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા

શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ ગોહીલ

૧૪.

કુમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

શ્રી જનકરાય પટેલ

૧૫.

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

શ્રી રસીલાબહેન પટેલ

૧૧.
૧૨.

૪.

શ્રી કંચનબહેન ચૌહાણ

છાત્રાલયની વિવિધ િવ ૃવિઓની વિગત :
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િોદ્દો
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહપવત
(ઇનચાર્જ)
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા

અભ્યાસ
બી.એ., બી.પી.એડટ .
એમ.એ.,
એમ.દફલ., 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 .
એમ.એ.
એમ.એ., બી.એડટ .
બી.આર.એસ.,
બી.એડટ .
એમ.એસ.સી.
એમ.એ.,
બી.પી.એડટ .,
બી.એડટ .
એમ.એ., એમ.
એસ. ડબલ્ ૂ.

૪.૧
ક્રમ

િિાસની વિગત :
છાત્રાલયન ં નામ

િિાસના સ્થળ

િિાસની તારીખ

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા
૧૧૦
ભાઈઓબહેનો સાથે
૬૫
િર્ષા - ૩

૧.

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા

મધ્યપ્રિે શના
ઐવતહાવસક
સ્થળોની મુલાકાત

૦૫-૧૨-૨૦૧૮થી
૦૯-૧૨-૨૦૧૮

૨.

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા

૩૧-૧૨-૨૦૧૮

૩.

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય,
સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
કુમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

અડાલડજની િાિ, મોઢેરાનુ ં
સ ૂયામદં િર,
શંખલપુર,
બહચ
ુ રાજી મંદિર, પાટણની
રાણકી િાિ
િડોિરાનુ ં મ્પ્ુણઝયમ, પોઈચા,
સ્િાવમનારાયણ ધામ
રાજસ્થાન

૦૫થી ૮ માચા

૪૬
િર્ષા - ૨
૮૯

સૌરાઠર

૦૫થી ૮ માચા

૧૨૧

૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

૪.૨
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

૧૧-૦૩-૨૦૧૯

છાત્રાલયમાં તજજ્ઞ/મિેમાનના વયાખ્યાનની વિગત :
છાત્રાલયન ં નામ
અનુસ્નાતક
છાત્રાલય,
અમિાિાિ
,,
,,
,,
,,
,,
,,
કન્યા છાત્રાલય,
અમિાિાિ
,,

તજ્જ્ઞન ં નામ
શ્રી મુસ્તુખાન સુખ
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
શ્રી

છોર્ુકાકા
વિરલભાઈ
કવપલભાઈ શાહ
વિનયભાઈ
રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી
કમલેશભાઈ
જાગૃવતબહેન
અબ્દુલચારા

શ્રી રમેશભાઈ

૧૧.

,,

શ્રી આનંિીબહેન પટેલ

૧૨.

,,

શ્રી સરસ્િતીબહેન

૧૩.
૧૪.
૧૫

વશક્ષણ છાત્રાલય
,,
વશક્ષણ છાત્રાલય

શ્રી મોહન માહલા
ડૉ. સુરણભબહેન લેઉિા
ડૉ. સંિીપ ગોસ્િામી.
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વિષય
ગ્રામવશલપી વિશે

તારીખ
૨૦-૦૩-૨૦૧૮

ગાંધીમ ૂલયો વિશે ચચાા
વયક્તતત્િ વિકાસ વિશે
દકસાન સ્િરાજ સંમલ
ે ન વિશે
દકસાન સ્િરાજ સંમલ
ે ન અંિે
છાત્રાલયમાં સફાઈ સંિભે
છાત્રાલયમાં વિશેર્ષ પ્રવ ૃવત્ત
દકસાન સ્િરાજ સંમલ
ે ન સંિભે
સ્ત્રી-પુરુર્ષ સહજીિન વિશે સમજણ
આપી
સફળ જીિન જીિિાની ચાિી વિશે
સમજણ આપી.
જાતીય શોર્ષણની બાબતે બહેનોએ
દહિંમત કેળિિી જોઈએ તે બાબતે
સમજણ આપી
્ુિાનો સમજમાં કઈ રીતે મિિરૂપ
થઈ શકે તે અંગે સમજણ આપી
સજીિખેતીના પાકો
આરોગ્ય
વયસનમુક્તત

૨૯-૦૩-૨૦૧૮
૧૦-૧૨-૨૦૧૮
૧૫-૧૦-૨૦૧૮
૧૫-૧૦-૨૦૧૮
૨૩-૧૦-૨૦૧૮
૨૩-૧૦-૨૦૧૮
૨૬-૧૦-૨૦૧૮
૧૩-૦૮-૨૦૧૮
૧૯-૦૮-૨૦૧૮
૧૯-૦૯-૨૦૧૮
૧૯-૧૦-૨૦૧૮
૨૨-૦૮-૨૦૧૮
૨૮-૦૮-૨૦૧૮
૧૨-૦૯-૨૦૧૮

ક્રમ છાત્રાલયન ં નામ
તજ્જ્ઞન ં નામ
૧૬. મ. િે . ગ્રામસેિા
ડૉ. નયનેશભાઈ
સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
૧૭.
,,
આચાયા, જૂનાગઢ કૉલેજ
૧૮.
,,
ડૉ. શૈલેર્ષભાઈ

વિષય
આરોગ્યલક્ષી વયાખ્યાન

તારીખ
૧૦-૦૭-૨૦૧૮
૩૦-૦૭-૨૦૧૮
૦૬-૦૮-૨૦૧૮

૧૯.

,,

ડૉ. અશોકભાઈ

વયક્તતગત ઘડતર વિશે
સ્પધાાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી વિશે
માગાિશાન

૨૦.
૨૧.
૨૨.
૨૩.
૨૪.

,,
,,
,,
,,
,,

શ્રી
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
શ્રી

સફળતાઓ કેમ મેળિી શકાય તેન ુ ં
વયાખ્યાન

૨૫-૦૮-૨૦૧૮
૧૦-૦૯-૨૦૧૮
૧૨-૦૯-૨૦૧૮
૨૪-૦૯-૨૦૧૮
૨૯-૦૯-૨૦૧૮

૨૫.
૨૬.

,,
,,

ડૉ. ધ્િવનલભાઈ પારે ખ
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

૨૭.
૨૮.

,,
શારીદરક વશક્ષણ
કુમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
,,
,,
,,
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા/કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
,,
,,
,,
કુમાર છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

ડૉ. આનંિીબહેન પટેલ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા

વિદ્યાથીઓ સાથે િાતાાલાપ
વિદ્યાથીઓ સાથે િાતાાલાપ
સ્પેનના અનુભિો અંગે િાત
િધતી િસવત પર વયાખ્યાન
સમસ્યા આિે તેમાંથી ઉકેલ લાિિો
તેન ુ ં નામ કેળિણી કહેિાય
જીિનમાં સંિેિનાનુ ં મહત્િ
જીિનમાં સમય આયોજન એટલે
સ્િઆયોજન
સહવશક્ષણ વિશે સમજ
ખાિી, પ્રાથાના, કાંતણ અંગે

ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા
ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા
ડૉ. દકશોરભાઈ પટેલ

આરોગ્યલક્ષી માદહતી
ગુરુપ ૂણણિમાનો મદહમા
રોજગારી માટેની તૈયારી

૧૫-૦૭-૨૦૧૮
૨૭-૦૭-૨૦૧૮
૦૮-૦૮-૨૦૧૮

ડૉ. રાજીિભાઈ પટેલ

અભ્યાસ વિશે

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

આચારસંદહતા અને વશસ્ત
િાંચન પ્રવ ૃવત્ત
છાત્રાલય વિશે
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા
સજીિખેતી
અભ્યાસ
માતા-વપતાની પદરક્સ્થવત
અભ્યાસ

૦૩-૦૮-૨૦૧૮
૨૧-૦૮-૨૦૧૮
૨૬-૦૯-૨૦૧૮
૨૫-૧૦-૨૦૧૮
૧૫-૧૧-૨૦૧૮
૧૬-૦૧-૨૦૧૯
૨૯-૦૧-૨૦૧૯

૨૯.
૩૦.
૩૧.
૩૨.

૩૩.
૩૪.
૩૫.
૩૬.
૩૭.
૩૮.
૩૯.
૪૦.
૪૧.
૪૨.
૪૩.
૪૪.
૪૫.

શ્રી
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
શ્રી

ઉજજ્િલભાઈ
કમલભાઈ
જજતેન્દ્રભાઈ ઢેબરીયા
કનૈયાલાલ નાયક
સુરેશભાઈ

અબ્દુલચાચા
રાજેશભાઈ
સહિે િભાઈ
રાજીિભાઈ પટેલ
સંજયભાઈ જોર્ષી
અરુણભાઈ
રાણાભાઈ

કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા
કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા
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અને

૨૦-૦૮-૨૦૧૮

૦૭-૦૧-૨૦૧૯
૨૧-૦૧-૨૦૧૯
૦૪-૦૨-૨૦૧૯
૧૦-૦૭-૨૦૧૮

૪.૩
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

છાત્રાલયમાં યોજાયેલ વિવિધ કાયચક્રમો/ઉત્સિોની વિગત :
છાત્રાલયન ં નામ

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

કાયાિમ/ઉત્સિની વિગત

તારીખ

ગણેશ ઉત્સિ/ગરબા

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

,,

ઇફતાર પાટીનુ ં આયોજન

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

,,

ગાંધીજયંતીની ઉજિણી

૦૨-૧૦-૨૦૧૮

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

ગણેશચતુથી

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

,,

નાતાલ પિાની ઉજિણી

૨૩-૧૨-૨૦૧૮

,,

યોગતાલીમ વશણબર

૦૧-૦૧-૨૦૧૯થી
૨૪-૦૧-૨૦૧૯

વયસનમુક્તત વિશેની ટેણલદફલમ

૧૭-૧૨-૨૦૧૮
૦૯-૦૮-૨૦૧૮

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,
વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
,,

૧૨.

,,

આદિિાસી ન ૃત્ય તથા આદિિાસી
લોકગીતોની રજૂઆત – બહેનો દ્વારા
દડઝાસ્ટર તાલીમનુ ં આયોજન

૧૩.

,,

સ્િયંમ પાકનુ ં આયોજન

૧૪.

,,

૨૨-૦૧-૨૦૧૯

૧૫.

,,

વસજક્કમથી આિેલ વિદ્યાથીઓ સાથે
િાતાાલાપ
ગુજરાત સાદહત્ય અકાિમી મારફતે
ગુજરાતી નાટક સરગમ
યોગ, પ્રાણાયામ
વ ૃક્ષારોપણ કાયાિમ

૦૭-૦૭-૨૦૧૮

,,

ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથી સંમેલન

૨૩-૦૭-૨૦૧૮

,,

રક્ષાબંધન ઉત્સિ

૨૦-૦૮-૨૦૧૮

જનમાઠટમી

૧૪-૦૮-૨૦૧૮

,,

નિરાત્રી

૧૫-૧૦-૨૦૧૮

,,

ઉત્તરાયણ

૧૪-૦૧-૨૦૧૯

૧૧.

૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૨.
૨૩.
૨૪.
૩૦.
૩૨.
૩૩.
૩૫.

શારીદરક વશક્ષણ કુમાર/કન્યા છાત્રાલય,
સાિરા
,,

૧૫-૦૯૨૦૧૮થી
૧૬-૦૯-૨૦૧૮
૧૫-૧૨-૨૦૧૮

૧૩-૦૨-૨૦૧૯
૨૧-૦૬-૨૦૧૮

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કુમાર/
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા
,,
,,
કુમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે
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ક્રમ

૩૬.

૪

છાત્રાલયન ં નામ

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

કાયાિમ/ઉત્સિની વિગત

તારીખ

છાત્રાલયની અન્ય વિવશષ્ટ્ટ િવ ૃવિઓની વિગત :

અનસ્નાતક છાત્રાલય :
(૧)
છાત્રાલયમાં ધાબાખેતી અને બાગાયતની પ્રવ ૃવત્ત.
(૨)
રતતિાન તથા પોણલયો રસીકરણ પ્રવ ૃવત્તમાં વિદ્યાથીઓનો મહત્િનો ફાળો.
(૩)
છાત્રાલય દ્વારા પ્રભાતફેરી અને સફાઈના કાયાિમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
(૪)
સંસ્થાગત અનેક કાયાિમોમાં સહભાગી.
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

એન. જી. ઓ. દ્વારા બહેનો માટે હીમોગ્લોણબન િધારિા માટેના કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
છાત્રાલયની ૪૫ બહેનોએ ક્સ્િવમિંગની તાલીમ લીધી.
છાત્રાલયની બહેનોએ ખાિીમેળો તેમજ ફૂડ ફેષ્સ્ટિલની મુલાકાત લીધી.
છાત્રાલયની બહેનોએ ચોમાસા િરમ્પયાન વિદ્યાપીઠ પદરસરમાં મચ્છછરના ઉપદ્રિને અટકાિિા ચાર માસ
િરરોજ લીમડાનો ધુમાડો કયો
છાત્રાલયની બહેનોએ િોણલબૉલ, િોડ, ખો-ખો આદિ રમતોમાં ભાગ લીધો.

વશિણ છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)

જરૂદરયાતિાળા િિીઓને રતતિાન

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકલ, કમાર છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના પત્રોના િાંચનનો કાયાિમ
ગાંધી સ્તાહના ભાગરૂપે ગાંધીજીના જીિનપ્રસંગોને અનુરૂપ પ્રશ્ન મંચનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
છાત્રાલયમાં િર્ષા િરમ્પયાન ઉદ્યોગની વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરાિિામાં આિે છે . જેમાં વિદ્યાથીઓએ ૧૬૦૦
અંબરની આંટી, ૧૪૩૮ પેટી રેં દટયાની ૫૦૦ તારની આંટી, ૭૦ આસન, ૧૧૪ સાબુ, ૨૦૦ અગરબત્તી,
૩૦૦ મીણબત્તી, ૯૦ બોટલ દફનાઈલ, ૩૫ પગ્છ
ં ૂ ણણયા બનાવયા.
ુ
વિદ્યાથીઓ દ્વારા કલ ૫૧ વયાખ્યાનો આપિામાં આવયા.
મહેમાનોના કુલ ૧૧ વયાખ્યાનો ગોઠિિામાં આવયા.
રમતોત્સિ તથા પ્રભાતફેરીનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
છાત્રાલયમાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા સમ ૂહસફાઈનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

શારીહરક વશિણ કમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
(૧)

પતંગોત્સિ, બેસતુ ં િર્ષા, ગણેશોત્િ, હોળી, નિરાત્રી, રાત્રીસભા, વપકવનક, વિદ્યાથીઓ દ્વારા સ્િયંપાક
િગેરે જેિી પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
સ ૂક્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન વિભાગ, કમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)

સાંજની પ્રાથાનામાં પ્રેરક પ્રસંગો તથા પુસ્તકોનુ ં િાંચન.
િગા પ્રવતવનવધ મંત્રી મંડળની રચના.
આનંિમેળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા પાણીની ટાંકીઓની તેમજ છાત્રાલયોની સફાઈ વનયવમત કરાિિામાં આિે છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની આરોગ્ય કેન્દ્રની ટીમ દ્વારા નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓનુ ં આરોગ્ય પરીક્ષણ
કરિામાં આવ્ુ.ં
ચોમાસા િરમ્પયાન છાત્રાલયોમાં તેમજ પદરસરમાં મચ્છછરોનો ઉપદ્રિ ઘટાડિા િિાનો છંટકાિ કરાિિામાં
આવયો.
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(૭)
(૮)
(૯)

વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા રસોડામાં કામ કરતા સેિકોને પ્રોત્સાદહત કરિા ખાિીનાં િસ્ત્રો આપી સન્માન
કરિામાં આવ્ુ.ં
પીએચ.ડી.ની વિદ્યાવથિનીઓ દ્વારા બી.એસસી. તથા એમ.એસસી.માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાવથિનીઓ માટે
રાવત્ર િગોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
સ્િામી વિિેકાનંિ જયંતી સ્તાહની ઉજિણીના ભાગરૂપે તેમના જીિનચદરત્ર વિર્ષય પર રાવત્ર
કાયાિમમાં જુિા જુિા નાટકો દ્વારા સ્િામી વિિેકાનંિને જાણિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવયો.

કમાર છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)

અઠિાદડયામાં એક િાર છાત્રાલયની સમ ૂહસફાઈ કરિામાં આિે છે .
પ્રાથાનામાં િરરોજ દિનવિશેર્ષનુ ં િાંચન થાય છે .
વિદ્યાથીના જન્મદિિસની ઉજિણી કરિામાં આિે છે .
છાત્રાલયમાં જે વિદ્યાથીની સત્રની ૧૦૦ ટકા હાજરી હોય તેન ુ ં સન્માન કરી ઇનામ આપિામાં આિે છે .

કન્યાર છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

જન્મદિનની શુભચ્છ
ે છા
રાવત્રિાંચન
સમ ૂહ સફાઈમાં વિદ્યાવથિનીઓ સાથે ગૃહમાતાનુ ં જોડાણ.
ુ ી થાળીઓનુ ં વનરીક્ષણ.
ગૃહમાતા દ્વારા સિાર અને સાંજના ભોજન િરમ્પયાન અન્નનો બગાડ અટકે તે હેતથ
જે વિદ્યાવથિનીની હાજરી ૧૦૦ ટકા હોય તેને જાહેરમાં અણભનંિન પાઠિિા
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गज
िं ी-ह द
िं स्
ू रात ह द
ु तानी प्रचार समितत
ह द
िं ी परीक्षा विभाग :-

(1)

क्रिािंक

परीक्षा

कुल

मसतिंबर

हदसिंबर

फरिरी

कुल

2016-2017

2018

2018

2019

2018-2019

1

हिांदी बालपोथी

27525

29568

0

3778

33346

2

हिांदी पिली

35123

35913

0

4292

40205

3

हिांदी दि
ू री

47925

50488

0

5259

55747

4

हिांदी तीिरी

20084

25026

0

2137

27163

5

हिांदी ववनीत

24642

17734

0

1819

19553

6

हिांदी िेवक खांड-1

7

0

1

0

1

7

हिांदी िेवक खांड-2

3

0

0

0

0

8

हिांदी िेवक अखांड

4400

0

509

0

509

9

हिांदी अनव
ु ाद ववनीत

0

0

0

0

0

10

हिांदी अनव
ु ाद ववशारद

0

0

0

0

0

159709

158729

510

17285

176524

कुल

(2)

केन्द्र सिंख्या :क्रिािंक

िर्ष

केन्द्र सिंख्या

1

सितांबर-2017

1155

2

फरवरी-2018

140

3
4

कुल

सितांबर-2018

1154

फरवरी-2019

125

कुल

(3)

1295

1229

ह द
िं ी सेिक प्रचारक िगष :हिांदी िेवक परीक्षा के सलए राां्ेजा केन्र पर मागगदशगन वगग चलाया गया।

(4)

गुजराती परीक्षाएँ :-

बबनगज
ु राती भाई-बिनों के सलये हिांदी भवन िे गज
ु राती की पााँच परीक्षाएाँ गज
ु राती बालपोथी,

प्राथसमक, िब
ु ो्, प्रबो् और ववनय िन ् 1956 िे ली जाती िैं। सितांबर 2018 में 219 और माचग
2019 में 26 परीक्षाथीने भाग सलया।
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(5)

गािंधी विचार-प्रचार परीक्षाएँ :इि वषग ता. 02-10-2018 और ता. 30-01-2019 को गाां्ी ववचार-प्रचार परीक्षाएाँ गज
ु रात

तथा मिाराष्ट्र में ली गईं । जजिका ब्यौरा इि प्रकार दे ख िकते िैं :

ता. 02-10-2018 की परीक्षााः
क्रि
1
2
3
4
5
6
7

परीक्षा का नाि
गाां्ीजीवन
गाां्ीजीवन
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार

गज
ु राती

झााँकी
स्मतृ त
प्रवेश
पररचय
चचांतन
मनन
मीमाांिा

ता. 30-01-2019 की परीक्षााः
क्रि
1
2
3
4
5
6
7

परीक्षा का नाि
गाां्ीजीवन
गाां्ीजीवन
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार
गाां्ीववचार

झााँकी
स्मतृ त
प्रवेश
पररचय
चचांतन
मनन
मीमाांिा

ह द
िं ी

3092
2722
2571
2063
735
582
66
11831

गज
ु राती

िराठी
0
0
0
0
0
0
0
0

ह द
िं ी

939
397
366
94
53
87
2
1938

154
0
8
0
0
24
0
186

िराठी
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

अिंग्रेजी
436
0
233
0
0
0
0
669

अिंग्रेजी
36
0
0
0
0
0
0
36

परु स्कार :-

उदष ू
103
74
10
0
0
0
0
187

उदष ू
0
0
0
0
0
0
0
0

अक्तब
ू र
2018
3785
2796
2822
2063
735
606
66
12873
जनिरी
2019
975
397
366
94
53
87
2
1974

गज
ु रात में प्रथम तीन आनेवाले परीक्षाचथगयों को क्रमानि
ु ार रु. 400/-, रु. 300/-,

रु.

200/- के परु स्कार दे कर िमारोि का आयोजन करके उनका िन्मान ककया जाता िै । उपरोक्त

प्रत्येक जजले में प्रथम तीन आनेवालों को रु. 100/-, रु. 75/- तथा रु. 50/- के इनाम हदये जाते
िैं। उपराांत ववदयाथी को तथा असभभावक या सशक्षक को अपने घर िे कायगक्रम स्थान तक आने-

जाने का बि या रे ल का दि
ू रे वगग का ककराया या वास्तववक ककराया हदया जाता िै । परु स्कार
ववतरण कायगक्रम गज
ु रात के अलग-अलग स्थानों पर ककया जाता िै ।
(6)

ि ाराष्ट्र-गुजरात सिंयुक्त ह द
िं ी िक्तत्ृ ि स्पधाष :-

इि वषग भी प्रतत वषग की तरि मिाराष्ट्र-गज
ु रात िांयक्
ु त हिांदी वक्तत्ृ व स्प्ाग ता.14वीां

सितम्बर हिांदी हदवि के दौरान आयोजजत की गई थी । बाद में अपने अपने जजले में हिांदी वक्तत्ृ व
स्प्ाग मे प्रथम आनेवाले स्प्गकों की स्प्ाग िोती िैं । इिके बाद राज्यकक्षा की स्प्ाग और बाद

में आांतरागजीय की वक्तत्ृ व स्प्ाग िोती िैं। यि स्प्ाग इि िाल गज
ू रात ववदयापीठ में माचग 2019
में िांपन्न िुई।
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(7)

पश्चचि भारत ह द
िं ी तनबिंध लेखन स्पधाष :यि स्प्ाग चार ववभागों में आयोजजत की जाती िै । प्रत्येक ववभाग में चार चार इनाम हदये

जाते िैं । मिाराष्ट्र-गज
ु रात में िांयक्
ु त प्रथम ववभाग में तथा दि
ू रे ववभाग में रु. 300/-, रु. 200/-,

रु. 150/-, रु. 100/-; तीिरे -चौथे ववभाग में रु. 350/-, रु. 250/-, रु. 200/-, रु. 100/- के परु स्कार
हदये जाते िैं । यि स्प्ाग भी मिाराष्ट्र राष्ट्रभाषा िभा, पण
ु े तथा गज
ू रात ववदयापीठ के िांयक्
ु त
तत्त्वाव्ान में आयोजजत की जाती िै । प्रथम आनेवाले को स्मतृ तचचह्न हदया जाता िै ।
(8)

गीता पठन पाररतोवर्क योजना

:- गज
ू रात ववदयापीठ, अिमदाबाद तथा गीता प्रततष्ट्ठान मब
ुां ई

(मिाराष्ट्र) प्रेररत गीतापठन परीक्षा मोक्षदा एकादशी, गीता जयांती, मागशर िद
ु अचगयारि को ली
जाती िैं । यि योजना कच्छ जजले के भज
ू केन्र दवारा आयोजजत की गई ।

पुरस्कार :- इिमें गज
ु रात में प्रथम तीन आनेवालों को क्रमानि
ु ार रु. 101/-, रु. 71/-, रु. 51/- के
परु स्कार हदए जाते िैं । प्रत्येक जजले में प्रथम पाांच आनेवालों को क्रमानि
ु ार रु. 30/-, रु. 25/, रु. 20/-,
रु. 15/- तथा रु. 10/- के परु स्कार हदए जाते िैं । 40 अांक िे अच्क अांक प्राप्त करनेवाले को प्रमाणपत्र
हदया जाता िै और िम्पण
ू ग गीता मख
ु पाठ करनेवाले स्प्गकों को
िै ।
(9)

गुजराती ितषनी सुधार परीक्षा

रु. 600/- का परु स्कार हदया जाता

:- गज
ू रात ववदयापीठ के दवारा गज
ु राती वतगनी ि्
ु ार परीक्षा

गज
ु रात राज्य की िभी स्कूलों में आयोजजत की गई थी । पाि िोने के सलए 40 अांक प्राप्त करना
आवश्यक िोगा । 2018 की ये परीक्षाएाँ बनािकाांठा के हदयोदर तििील में आयोजजत की गई थी।

अन्द्य प्रिवृ ियाँ

1. फरवरी 2018 की हिांदी परीक्षाएाँ की िुतनयांत्रण व्यवस्था के सलए एजन्िी िांचालकों की बैठक हद. 0503-2018 को आयोजजत की गई ।

2. गुजरात के िभी एजन्िी व्यवस्थापकों की बैठक और सितांबर 2018 की हिांदी परीक्षा आयोजन, िुतनयांत्रण
और परीक्षा का ववस्तत
ृ ीकरण के सलए हद. 12-07-2018 को बैठक कक गई ।

3. हिांदी पिली परीक्षा के पाठ्यपुस्तक अभ्यािक्रम का ढााँचा बदलने के बारे में एक िसमतत की रचना की
और प्रारां सभक चचाग-परामशगन बैठक हद. 12-07-2018 को आयोजजत की गई ।

4. हिांदी पिली के पाठ्यपस्
ु तक नवरचना बैठक का आयोजन हद. 09-01-2019 को ककया गया ।


अभ्यािक्रम का चयन करके अगली बैठक के सलए आखखरी स्वरूप दे ने के सलए कायग िोंपा गया ।

5. हिांदी पाठावली गदय और पदय के पाठ को चयन ककया गया और व्याकरण को िांबचां ्त पाठ के िाथ
िासमल ककया गया - हद. 17-02-2019

6. नये पाठ्यपस्
ु तक का स्वरूप और िमग्र पाठ्यपस्
ु तके पाठ्यक्रम के बारे में परामशगन करके दो पस्
ु तक

िे एक पजु स्तका “ववदयापीठ हिांदी बाल पाठावली और किातनयााँ” को आखरी स्वरूप हदया गया –
हद. 17-02-2019
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7. हद. 06-03-2019 के हदन अखखल भारतीय हिांदी िांस्था िांघ, नई हदल्ली और गज
ू रात ववदयापीठ,
अिमदाबाद के तत्वाव्ान में अखखल भारतीय बाबू गांगाशरण सिांि वाक् स्प्ाग का आयोजन ककया गया
िैं।

8. अखखल भारतीय हिांदी िांस्था िांघ, नई हदल्ली और गूजरात ववदयापीठ, अिमदाबाद के तत्त्वाव्ान में
हद. 06-07-08 माचग, 2019 को एक बत्रहदविीय कायगशाला का आयोजन ककया गया िैं ।

9. पू. बापू की 150वीां जन्मजयांती पवग के सलए इि िाल िालभर गाां्ी ववचार-प्रचार परीक्षाओां का आयोजन
ककया गया िैं। कॉलेज, ववदयालयो, शालाओां के ज्यादातर ववदयाथीयों भाग ले उि के सलए ्तनष्ट्ठ
प्रयाि ककया गया िै।

10. हद. 17-12-2018 को जलगााँव के गाां्ी फाउन्डेशन की मुलाकात करके गाां्ी ववचार-प्रचार परीक्षा के
बारे में परामशगन ककया गया ।

11. फरवरी 2019 की िभी ववनीत परीक्षा के केन्र पर घतनष्ट्ठ िुतनयांत्रण व्यवस्था की गई और परीक्षा का
िांचालन िुचारु रूप और पारदसशगता िे ककया गया ।
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ભારતીય ભાષા સંસ્કૃવત ભિન
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત

ુ ,ુ કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી,
સંસ્થાનમાં ભારતની ૧૪ ભાર્ષા (તવમલ, તે્ગ

બંગાળી, ગુજરાતી, ઉદૂા , સંસ્કૃત, ઉદડયા, કક્શ્મરી, વસન્ધી, દહન્િી પંજાબી) ઉપરાંત વિિે શી ૦૭ ભાર્ષાઓમાં (ફ્રેન્ચ,
જમાન, સ્પેવનશ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, રવશયન, અરે ણબક) લખતા, િાંચતા, બોલતાં તથા સમજતા શીખિિામાં આિે
છે .
૧.

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ 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
ગુજરાતી
સંસ્કૃત
ઉદુા
ુ ુ
તે્ગ
વસિંધી
દહન્િી
પંજાબી

કલ

િાથવમક અભ્યાસક્રમ
૨૪
૦૫
૩૪
૧૮
૧૩
૪૩
૭૭
૪૫
૦૫
૦૩
૦૧
૧૨
૨૮૦

િમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૦૬
૦૩
૦૪
૦૮
૦૫
૪૫
૧૦
૮૧

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન વિદે શી ભાષાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ
સંખ્યા
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

૩.

વિગત

:

વિગત
ફ્રેન્ચ
જમાન
સ્પેવનસ
અરે ણબક
અંગ્રેજી
રવશયન
પવશિયન
ચાઈનીઝ
જાપાનીઝ

કલ

િાથવમક અભ્યાસક્રમ
૨૯૯
૨૩
૫૩
૨૮
૬૦
૧૧
૦૭
૧૦
૪૯૧

િમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ
૩૩
૧૦
૨૮
૭૧

કલ
૩૦
૦૮
૩૮
૨૬
૧૮
૪૩
૧૨૨
૫૫
૦૫
૦૩
૦૧
૧૨
૩૬૧

વિદ્યાથીઓની
કલ
૩૩૨
૨૩
૫૩
૩૮
૮૮
૧૧
૦૭
૧૦
૫૬૨

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન આયોજજત કાયચક્રમોની વિગત :
(૧)

તા. ૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ પ્રથમ અને દ્ધદ્વતીય િમે આિેલા વિદ્યાથીઓને મોમેન્ટો આપિા
માટેના કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

(૨)

તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ ભારતીય તેમજ વિિે શી ભાર્ષાના નિા આિેલ વિદ્યાથીઓ માટે
આિકાર સમારં ભનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
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એિોવિએટ ટે ક્નોલોજી કેન્ર, આઈ. ટી. આઇ. અને ઇન્સ્ુમેન્ટે શન સેન્ટર (ય.સી.ક.)
(વમકેવનકલ અને ઇલેક્ટ્ક્રકલ વિભાગ) શાિીબાગ, અમદાિાદ
સંસ્થાની સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાણલત એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કેન્દ્ર અંતગાત િર્ષા ૧૯૮૩થી ઔદ્યોણગક તાલીમ સેન્ટર
(આઈ. ટી. આઈ.) કાયારત છે . વિવિધ પ્રકારનાં અદ્યતન વયિસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસિમમાં િર િર્ષે ૧૨૫થી
િધુ તાલીમાથીઓ બહુવિધ કૌશલય તાલીમ મેળિે છે , જેમાં મદહલાઓને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિામાં આિે છે . બધા
જ તાલીમ અભ્યાસિમો ભારત સરકારનાં ડાયરે તટ જનરલ ઑફ રેવનિંગ, ન્્ુ દિલહી દ્વારા એદફલેશન મેળિેલ છે .
્ુ.સી.ક. વિભાગના વમકેવનકલ અને ઇલેષ્તરકલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય, ટેક્તનકલ એજ્્ુકેશન બોડા
માન્ય ‘ફ્રેણબકેશન ફીટર કમ િેલફર’ અભ્યાસિમ ઈ. સ. ૨૦૦૫થી શરૂ કરિામાં આિેલ છે . તે ઉપરાંત ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ માન્ય વિવિધ ર્ૂંકાગાળાનાં પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમો ચલાિિામાં આિે છે . જેનાંથી ર્ૂંક સમયમાં ટેક્તનકલ
સ્કીલડ મેળિી સ્િવનભાર થઈ શકાય છે . વિવિધ પ્રકારનુ ં રીપેદરિંગ – મરામત કાયા કરિામાં આિે છે . સ્િરોજગારી
માટે તથા જોબ ્લેસમેન્ટ માટે વિશેર્ષ પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે . પ્રાથાના, કાંતણ, શ્રમસફાઈ, ખાિી પ્રચાર-પ્રસાર
તેમજ ગાંધીજીનાં આિશો મુજબ બૌદ્ધદ્ધક વિકાસ કરી ચાદરત્ર્યઘડતર થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .

સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમોની વિગત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

વયિસાય ન ં નામ

ઇલેતરોવનતસ વમકેવનક
ઇન્ફોમેશન ટે તનોલોજી ઍન્ડ કૉમ્પ્ુવનકે શન વસસ્ટમ મેન્ટે નન્સ
કમ્પ્્ ૂટર એડેડ ડ્રેસમેદકિંગ ઍન્ડ ડ્રેસ ડીઝાઇન
કમ્પ્્ ૂટર ઓપરે ટર કમ પ્રોગ્રાવમિંગ આવસસ્ટન્ટ
ફેણબ્રકે શન ફીટર કમ િેલડર

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા
૨૭
૧૨
૨૨
૩૮
૦૮

પહરણામ
(ટકાિારી)
૧૦૦
૧૦૦
૯૨
૯૭
૧૦૦

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરવમયાન થયેલાં અગત્યનાં તાલીમ કાયો :
૧.

ઉદ્યોગ અંતગાત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનાં એમ. એ., ઇવતહાસ અને એમ. એ. અથાશાસ્ત્ર વિર્ષયના વિદ્યાથીઓને
‘હાઉસ િાયદરિંગ’ ઉદ્યોગની તાલીમ આપિામાં આિી.

૨.

ડી. ડી. ણગરનાર ટી.િી. ચેનલ પર ‘હેલો કારદકિી’ પર આઈ. ટી. આઈ.ના વિવિધ વયિસાયલક્ષી તાલીમ
અભ્યાસિમો અંગે તથા રોજગારી તકો અંગે માગાિશાન આપિામાં આવ્ુ.ં

૩.

ગુજરાત સરકાર GEDA દ્વારા ઊજાાવમત્ર-ઊજાા બચાિો અંગે પ્રિશાન તથા િીજળી બચાલો અંગેનો એક
દિિસનો કાયાિમ આયોજજત કયો.

૪.

સેન્રલ ્ુવનિવસિટી ઑફ રાજસ્થાન તથા િનસ્થલી વિદ્યાપીઠ, રાજસ્થાન બન્ને ્ુવનિવસિટીની પ્રિેશ કાયાિાહી
અંગેની કામગીરી કરિામાં આિી.

૫.

ગુજરાત રાજ્ય, રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા એફીલેશન કવમદટમાં ટેક્તનકલ એક્ષપટા તરીકેની
કામગીરી કરી.

૬.

૫૫મી રાજ્ય કૌશલ સ્પધાામા આઈ. ટી. આઈ.નાં બે તાલીમાથીઓની પસંિગી થઈ.

૬.

‘ગ્રીઠમ તાલીમ વશણબર’ માં ‘હાઉસ િાયદરિંગ અને રીપેદરિંગ’ ની તાલીમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
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મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ
સંક્ષિપ્ત માહિતી :

ઑતટોબર ૨૦૧૧થી આ વિભાગની શરૂઆત કરિામાં આિી. ત્યાર બાિ િર્ષા ૨૦૧૦થી

કુિરતી ઉપચાર વિભાગ પણ શરૂ કરિામાં આવયો. આ આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા વિદ્યાપીઠના પદરસરોમાં રહેતા
વિદ્યાથીઓ, સેિકો તથા તેમનાં કુર્ુંબીજનોને વન:શુલક વનિાન તથા સારિાર આપિામાં આિે છે . આરોગ્ય કેન્દ્રમાં
ઍલોપથી ઉપરાંત નેચરોપથી અને આ્ુિદે િક વિભાગ પણ ચલાિિામાં આિે છે . કુિરતી ઉપચાર વિભાગમાં
વિદ્યાપીઠ વસિાયના બહારના લોકોને પણ સારિાર આપિામાં આિે છે .

૧.

૨.

સેિકોની વિગત :
(૧)

ડૉ. સુરણભબહેન લેઉિા, ચીફ મેદડકલ ઑદફસર

(૨)

ુ બહેન પરમાર, સ્ટાફ નસા
શ્રી કુસમ

(૩)

શ્રી મુકેશભાઈ સાંખણલયા, પુરુર્ષ સારિાર થેરાવપસ્ટ

(૪)

શ્રી િૈશાલીબહેન શાહ, સ્ત્રી સારિાર થેરાવપસ્ટ

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સારિાર આપિામાં આિેલ દદીઓની સંખ્યા :
કદરતી ઉપચાર વિભાગ

આયિેહદક

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા – ૫૦૬૫

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા – ૭૪

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા

નિા કેસ – ૪૧૯, જૂના કે સ – ૩૮૬૯

નિા કેસ – ૪૯

નિા કેસ - ૧૧૮

ડ્રેસીંગ - ૭૧૯

જૂના કેસ - ૩૦

જૂના કેસ - ૨૦૮

ઍલોપથી વિભાગ

િાખલ િિીની સંખ્યા – ૪૦
તાત્કાણલક સારિારની સંખ્યા – ૨૩

૩.

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલી કામગીરી :
-

આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા િર િર્ષે નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ કરિામાં આિે
છે . જેમાં િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન આશરે કુલ ૪૭૫ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ કરિામાં
આિી.

-

તપાસ િરમ્પયાન વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસના પદરણામ પરથી થેલસ
ે ેવમયા અને વસકલ સેલના
રોગ સંિભે વિદ્યાથીઓની તપાસ કરિામાં આિી.

-

વિદ્યાથીઓના શારીદરક તપાસના દરપોટા પરથી વિદ્યાથીઓમાં તેમના આરોગ્ય વિશે સમજ
આપિામાં આિી તથા થેલસ
ે ેવમયા અને વસકલસેલના રોગ વિશે વિસ્ત ૃત માદહતી આપિામાં આિી.

-

મલેદરયા વપ્રિેન્શન તાલીમ આપિામાં આિી.

-

દડસેમ્પબર ૨૦૧૮માં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ,ં જેમાં ૪૩ લોકોએ બ્લડ ડોનેટ
ક્ુ.ું

-

િર્ષા િરમ્પયાન આંખના રોગ વનિાન કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ૧૩૫ લાભાથીઓએ
ભાગ લીધો.

-

િર્ષા િરમ્પયાન િાંતના રોગના વનિાન કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ૧૦૬ લાભાથીઓએ
ભાગ લીધો.
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શ્રી મોરારજીભાઇ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ
માહિતી : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની સ્થાપના િર્ષા ૨૦૦૩માં થઈ. પ્રસ્તુત સંગ્રહાલય

સંક્ષિપ્ત

પ્રાણજીિન વિદ્યાથી ભિનમાં સ્થાવપત છે . સંગ્રહાલય બે એકમમાં છે : પ્રથમ એકમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને
બીજુ ં એકમ મા. પ ૂિા કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ

િે સાઈ ખંડ.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયના પ્રથમ એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો

ઇવતહાસ અને તેનો

િારસો (History and Heritage) જે ત્રણ િીઘાામાં છે , પ્રથમ ખંડમાં ૧૦ જુિાં જુિાં પ્રકારના રેં દટયાઓ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠનુ ં પ્રતીક, ઠરાિ, પાયાની ઈંટ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવતઓ, ગાંધીજી અને અન્ય મહાનુભાિોની
અલભ્ય તસિીરો (ફોટાઓ ) છે . બીજા ખંડમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પરં પરાગત પિિીિાન સમારં ભની
(૧૯૨૨થી ૨૦૧૭) માદહતી, તસિીરો િશાાિતો ખંડ છે . ત્રીજા ખંડમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંતગાત કામ
કરતા પદરર્ષિો અને વિભાગોની શૈક્ષણણક અને વિસ્તરણ કામગીરી અંગે માદહતી િશાાિિામાં આિી છે .
તદટ ઉપરાંત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને મળે લ વિવિઘ એિોડા પણ પ્રિવશિત કરે લ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલય બીજા એકમમાં મા. પ ૂિા કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ િે સાઈની િીઘાા
છે . તેમાં પ્રથમ ખંડમાં મા. પ ૂિા કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ િે સાઈનાં િસ્ત્રો, રેં દટયો અને તેમને ૧૯૯૧માં
મળે લ 'ભારતરત્ન' અને 'વનશાને પાદકસ્તાન' પાદરતોવર્ષક પ્રિવશિત કરે લ છે . બીજા ખંડમાં તેમનાં એક્યુપ્રશ
ે ર
સાધનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બુદ્ધની વિવિધ પ્રવતમાઓ, કાક્શ્મર અને નાગાલૅન્ડની કલાત્મક િસ્તુઓ,
નળાકાર પીદઠકાઓ િશાા િતો ખંડ છે . ત્રીજા ભાગમાં વિવિધ િે શોમાંથી મળે લ ભેટો, પ્રાચીન સમયના
વસક્કાઓ, તેમણે મળે લ વિવિઘ એિોડો, ૧૯૫૬માં મુબ
ં ઈના લોકો દ્વારા મળે લ અજુ ાનનો રથ પ્રિવશિત કરે લ
છે .

અ.

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન આિેલ મલાકાતીઓ :
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં શ્રી મોરારજીભાઈ િે સાઈ સંગ્રહાલયમાં આિેલ

આિેલ મુલાકાતીઓની સંખ્યાની યાિી નીચે મુજબ છે :
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

મહિનો

એવપ્રલ
મે
જૂન
જુલાઇ
ઑગસ્ટ
સ્ટેમ્પબર
ઑતટોબર
નિેમ્પબર
દડસેમ્પબર
જાન્્ુઆરી
ુ રી
ફેબ્રઆ
માચા
મલાકાતીઓની કલ સંખ્યા

આિેલ મલાકાતીની સંખ્યા
૯૭૫
૮૫૦
૮૪૪
૧૧૪૯
૧૦૩૦
૧૨૬૦
૯૩૫
૧૨૬૦
૧૦૯૦
૯૨૮
૯૩૫
૭૬૦
૧૨૦૧૬
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ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર
સંક્ષિપ્ત માહિતી : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાણલત ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રની સ્થાપના ૧૯૮૫થી કરિામાં આિેલ
છે . વિજ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રસાર તથા સમાજના લોકોમાં િૈજ્ઞાવનક સમજ વિકસે તે પ્રકારના કાયાિમો હાથ ધરિામાં
આિે છે .

૧. િષચ ૨૦૧૮-૧૯ના મલાકાતીઓની સંખ્યા : િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન વિવિધ શાળાઓમાંથી કુલ ૫૪૩૧
વિદ્યાથીઓએ ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રના મ્પ્ુણઝયમની મુલાકાત લીધી. આ ઉપરાંત નીચે જણાિેલ વિવિધ
સંસ્થાઓમાંથી પણ મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધી.
ક્રમ

૨.

મલાકાતી તથા સંસ્થાન ં નામ

૧.

‘મુક્તત’ ધ કીડ્સ ફાઉન્ડેશન

૧૮

૨.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ્ુવનિવસિટી, અમિાિાિ

૧૦

૩.

્ુવનિસા સાયન્સ ફોરમ (અટીરા), અમિાિાિ

૦૪

૪.

કૉલેજ ઑફ ડેન્ટલ સાયન્સ ઍન્ડ દરસચા, બોપલ

૧૨

૫.

શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન, અમિાિાિ

૮૮

૬.

એમ.એસ. ્ુવનિવસિટી, િડોિરા

૩૯

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ના વિવશષ્ટ્ટ મલાકાતીઓની સંખ્યા :
ક્રમ

૩.

સંખ્યા

મલાકાતી તથા સંસ્થાન ં નામ

સંખ્યા

૧.

પ્રો. જે. જે. રાિલ, ભારતી અિકાશ સંસ્થાન, મુબઈ
ં

૦૧

૨.

ગાંધીિશાન ફાઉન્ડેશન, કેરાલા

૧૬

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ કાયચક્રમોની વિગત :
(૧)

તા.

૦૨-૦૫-૨૦૧૮થી

તા.

૦૫-૦૫-૨૦૧૯

તથા

તા.

૦૯-૦૫-૨૦૧૮થી

૧૨-૦૫-૨૦૧૮ ઉનાળુ િેકેશન િરમ્પયાન વિજ્ઞાન કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં દફણઝતસ,
કેવમસ્રી, બાયોલોજી, િૉટરબુસ્ટર રૉકેટ, ઇલેતરોવનતસ અને રોબોદટતસ, કમ્પ્્ ૂટર હાડા િેર, સોલાર, એસ્રોનોમી
તેમજ વિજ્ઞાનના મૉડલ વિદ્યાથીઓએ બનાવયા. જેમાં કુ લ ૫૯ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
(૨)

ઉનાળુ િેકેશન િરમ્પયાન બહેનો માટે કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં બહેનોને સાબુ, શેમ્પપુ,
મીણબત્તી, િીમ, માથામાં નાંખિાનુ ં તેલ િગેરે બનાિતા શીખિાડિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૧૨ બહેનોએ
ભાગ લીધો.

(૩)

તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૨૯-૦૪-૨૦૧૮ િરમ્પયાન ત્રણ મેગા એજ્્ુકેશન ફે ષ્સ્ટિલમાં ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના અભ્યાસિમો તથા ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃ વત કેન્દ્રના અભ્યાસની માદહતી લોકો સુધી પહોંચાડિા
માટે સ્ટોલ ગોઠિિામાં આવયો.

(૪)

તા. ૧૪-૦૫-૨૦૧૮થી તા. ૧૬-૦૫-૨૦૧૮ તથા ૨૧-૦૫-૨૦૧૮થી તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૮ િરમ્પયાન હીરાલાલ
ભગિતી ચેદરટે બલ રસ્ટ, ધોળકા સાથે વનિાસી ઉનાળું િેકેશન વિજ્ઞાન કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૬૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. કાયાશાળામાં ભૌવતકવિજ્ઞાન, રસાયણવિજ્ઞાન, જીિવિજ્ઞાન,
િૉટરબુસ્ટર રોકેટ, કમ્પ્્ ૂટર હાડા િેર, સોલાર, એસ્રોનોમી તેમજ માટીકામ અને વિજ્ઞાનનાં સાધનો બનાવયા.
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(૫)

તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૮થી તા. ૨૫-૦૯-૨૦૧૮ િરમ્પયાન બ્રહ્માકુ મારી દ્વારા આયોજજત મીદડયા િકા શોપમાં પેપર
પ્રસ્તુત કરિામાં આવ્ુ.ં

(૬)

ડૉ.

વિિમભાઈ

સારાભાઈની

જન્મજયંતી

વનવમત્તે વિજ્ઞાન સ્તાહની

ઉજિણી

કરિામાં આિી.

તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૮થી તા. ૧૪-૦૮-૨૦૧૮ િરમ્પયાન ‘ડૉ. વિિમભાઈ સારાભાઈનુ ં જીિનિશાન’ વિર્ષય પર
પેનલ ચચાા , ‘ચાલો પ્રયોગ કરીએ’ તેમજ વિજ્ઞાન પ્રિશાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં અંિાજજત ૮૦
વિદ્યાથીઓએ જુ િી જુ િી પ્રવ ૃવત્તઓમાં ભાગ લીધો અને ૬૦૦ જેટલાં વિદ્યાથીઓએ ઉપરોતત કાયાિમનો લાભ
લીધો.
(૭)

વશક્ષણ વિભાગના વિદ્યાથીઓને ગવતના વનયમો, વિદ્યુતના સુિાહક-અિાહકની સમજૂતી, વિદ્યુતપ્રિાહ અને
તેની અસરો તથા ચુબક
ં
વિશેની સંપ ૂણા માદહતી આપી પ્રયોગ કરી બતાિિામાં આવયા.

(૮)

કુ માર વિનય મંદિરના ધોરણ ૬-૭ અને ૮ના વિદ્યાથીઓને ચુબક
ં
પ્રયોગો, લોલકનો આંિોલનકાળ, શોધિા
િગેરે જેિા પ્રયોગો કરાવયા.

(૯)

દિિાળી િેકેશનમાં તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૮થી તા. ૧૪-૧૧-૨૦૧૮ તથા તા. ૧૬-૧૧-૨૦૧૮થી તા. ૧૭-૧૧૨૦૧૮ ‘મૉડેલ રૉકેરી િકા શોપ’નુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૬૦ વિદ્યાથીઓએ લાભ લીધો.
વિદ્યાથીઓને રૉકેટના વસદ્ધાંતો અને પ્રાયોણગક કાયાની સમજૂતી મેળિી.

(૧૦)

દિિાળી િેકેશનમાં તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૮થી તા. ૨૯-૧૨-૨૦૧૮ િરમ્પયાન હીરાલાલ ચેદરટે બલ રસ્ટના
સહયોગથી ‘મૉડેલ રૉકે રી િકા શોપ’નુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં કુ લ ૬ કાયાશાળાનુ ં આયોજન ધોળકાના
જુ િાં જુ િાં ગામોમાં કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૩૫૬ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. કાયાશાળામાં વિદ્યાથીઓને
રૉકેટના વસદ્ધાંતો, રૉકેટ બનાિિાનુ ં પ્રાયોણગક કાયા, રૉકેટની સ્ટે ણબણલટી ચેક કરિી તેમજ રૉકે ટની ઊંચાઈ
કેટલી છે તે માપતા શીખવ્ુ.ં

(૧૧)

કવમશનરશ્રી, આદિજાવત વિભાગ, ગાંધીનગર તેમજ આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના સં્તુ ત ઉપિમે તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ િરમ્પયાન આશ્રમશાળાઓના
વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અને ક્ષમતાિધાન માટે ની વત્રદિિસીય કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૪૦ વશક્ષક ભાઈ-બહેનોએ ભાગ લીધો.

(૧૨)

તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૮થી તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૮ િરમ્પયાન િાહોિ વિસ્તારના વિજ્ઞાન વશક્ષકોની વત્રદિિસીય
ગુણિત્તા સુધારણા અને ક્ષમતાિધાન કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુ લ ૬૦ વશક્ષક ભાઈબહેનોએ ભાગ લીધો. કાયાશાળામાં ભૌવતકવિજ્ઞાન અને રસાયણવિજ્ઞાનના પ્રયોગો બતાિિામાં આવયા.

(૧૩)

િે થલી મુકામે આયોજજત સિોિય મેળામાં સાયન્સના મૉડલ વિશે સમજણ આપિામાં આિી. કુ લ ૧૦૦૦
વિદ્યાથીઓએ આનો લાભ લીધો.

(૧૪)

‘જ્ઞાનયજ્ઞ વિદ્યાલય’, મોગરીમાં યોજાયેલા વિજ્ઞાનમેળામાં ભાગ લીધો અને આશરે ૧૫ જેટલા મૉડલ
મ ૂકિામાં આવયા.. જેમાં બાળકોને વિજ્ઞાનના મૉડલ અંગે સમજણ આપિામાં આિી. તે ઉપરાંત
અંધશ્રદ્ધામાંથી મુક્તતનો કાયાિમ ગોઠિી લોકોને સાચી સમજ આપિાનો પ્રયત્ન કરિામાં આવયો. આશરે કુ લ
૨૦૦૦ લોકોએ વિજ્ઞાનમેળાનો લાભ લીધો.

(૧૫)

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રમાં વનયવમત ચાલતી સાયન્સ તલબમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની આસપાસના કુ લ
૧૫ શાળાના લગભગ ૧૨૦ જેટલા વિદ્યાથીઓ વનયવમત રીતે શવનિારે મુલાકાત લીધી અને વિજ્ઞાનના
કામમાં જોડાયા. કુ લ ૩૬ કલાકનુ ં કામ કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં વિજ્ઞાનને લગતી દફલમો, પ્રશ્નોત્તરી કાયાિમ
તથા િૈજ્ઞાવનકો સાથે મુલાકાત િગેરે કાયાિમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
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કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ
૧૯૧૫માં િણક્ષણ આદફ્રકાથી ગાંધીજી સ્િિે શ આવયા પછી ભારતમાં આ પહેલો આશ્રમ શરૂ કયો. આ આશ્રમમાં
તેઓ બે િર્ષા રહ્યા અને શરૂઆતથી જ તેમણે આશ્રમી જીિન માટે સત્ય, અદહિંસા, અસ્તેય, અસંગ્રહ, જાતમહેનત, બ્રહ્મચયા,
સ્પશાભાિના, અભય, સ્િિે શી, અસ્િાિ, સિાધમા સમભાિ જેિાં અણગયાર વ્રતોના પાલનનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. આ
વ્રતો પાળી શકે તેિાં લોકો આશ્રમમાં રહી શકે તેિો આગ્રહ હતો.
આ બે િર્ષાના ગાળામાં તેમણે િે શની આઝાિી અંગે ણચિંતન અને મનન ક્ુ.ું તે અંગે આયોજન અને સંપકા કરી
અદહિંસાના માગે આઝાિીની લડત આપિા સૈન્ય તૈયાર કરિા તાલીમનુ ં એક કેન્દ્ર બનાવ્ુ.ં તેથી તે િખતના ઘણાબધા
મહાનુભાિો જેિા કે વિનોબાજી, કાકાસાહેબ કાલેલકર, મામાસાહેબ ફડકે , કેિારનાથજી, સ્િામી આનંિ, ઇન્દુ લાલ યાણજ્ઞક,
જુ ગતરામ િિે િગેરેના સંપકા માં આવયા અને ૨૫-૩૦ની સંખ્યાથી શરૂ થયેલા આ આશ્રમમાં જોતજોતામાં ૮૦ સુધીની
સંખ્યા થઈ જતાં આશ્રમ નાનો પડિા લાગ્યો. તેથી આ આશ્રમને સાબરમતી ખસેડિામાં આવયો.
આમ આશ્રમનુ ં મહત્િ અને મદહમા છે . તેથી આ આશ્રમને સ્મારક બનાિિામાં આવયો છે . તેથી આ આશ્રમની
મુલાકાતે અનેક લોકો આિે છે તેમ જ આશ્રમમાં ગાંધીજીએ આપેલ રચનાત્મક કાયાિમો સંબધ
ં ી અનેક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
કાયાિમો થાય છે . આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, પ્રિશાન, રસોડાનુ ં વનિશાન, સિાધમા સમભાિ, કોમી એકતા, રતતવપત્ત િિીની
સેિા, નઈ તાલીમ સંબવં ધત અનેક કાયાિમો ચાલે છે . િળી આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, ગાંધી પ્રિશાન, રસોડુ ,ં ઔર્ષધબાગ
વનિશાન, િાચનાલય અને સમગ્ર આશ્રમ સ્મારક બનીને ગાંધીજીના તપસ્િી જીિનની ઝાંખી કરાિે છે . આ આશ્રમમાં
િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન થયેલી પ્રવ ૃવત્તઓની આંકડાકીય માદહતી નીચે મુજબ છે :

ક્રમ
૧.
૨
૩.
૪.
૫.
૬
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.

કાયચક્રમની વિગત

બેઠકો અને સભાઓ

વશક્ષણવિર્ષયક પ્રશ્નોની વિચારસભાઓ
િેિસભાની સભાઓ
મ ૂકબવધર કાયાિમ અંગેની સભાઓ
િદરઠઠ નાગદરકોની સભાઓ
રતતવપત્ત િિીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્તઓની સભાઓ
અનાથ ્ુિક જાગૃવત કાયાિમો-સભા
સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓની સભા
કુિરતી ઉપચાર, પ્રકૃવતપ્રેમી પદરિારની
સભાઓ
ચરખાપ્રવ ૃવત્ત, વશક્ષણ અને વિસ્તરણ સભાઓ
ગાંધીજયંતી ઉજિણી કાયાિમો
ગાંધીવનિાાણદિન અંગે કાયાિમો
રાઠરીય તહેિારોની ઉજિણી કાયાિમો
રે લી – િાંડીયાત્રા, શાંવતયાત્રા અને પ્રિશાનો
અન્ય મુલાકાતીઓ
કલ

ભાગ લેનારાઓની
સંખ્યા

૦૨
૨૮
૩૦
૦૩
૧૨
૦૧
૦૧
૦૯

૧૫૦
૨૨૨૦
૩૦૦૦
૬૦૦
૨૫૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૯૦૦

૦૪
૦૨
૦૨
૦૫
૦૩
૧૦૨

૪૦૦
૨૦૦૦
૧૦૦૦
૨૦૦૦
૨૦૦૦
૨૦૦૦

૧૮,૯૭૦

આ ઉપરાંત T.V. 9, દૂ રિશાન, અક્સ્મતા ચેનલમાં કોચરબ આશ્રમના કાયાિમ, અહેિાલો તથા ગુજરાત
સમાચાર, મેટ્ટોર, નિગુજરાત સમય અને વમરરમાં પણ અહેિાલો પ્રગટ થયા છે .
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સ્િ. શ્રી જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
સ્િ. જે. જે. બજાજ વનસગોપચાર કેન્દ્ર િર્ષા ૨૦૦૪થી રાંધેજા ખાતે કાયારત છે . જેમાં િાખલ થનાર િિી માટે
આઠ સ્પેવશયલ રૂમ અને બે જનરલ રૂમની સાથે કુલ ૨૨ પથારીની વયિસ્થા છે . બહેનો તથા ભાઈઓ માટે
અલગ સારિાર કેન્દ્ર છે . િાખલ િિીઓને સિારના ૦૬-૦૦થી સાંજના ૦૮-૦૦ િાગ્યા સુધી સારિારના
ભાગરૂપે યોગ, દફણઝયોથેરાપી તેમજ પ્રાથાના સદહતની અલગ અલગ પ્રવ ૃવત્તઓ કરાિિામાં આિે છે . આ સાથે
પદરસરમાં વનિાસ કરતા સેિકો તથા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનોની સારિાર માટે આરોગ્ય
કેન્દ્રની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે .
સેિક :
(૧)
ડૉ. ધમેશ બી. પટેલ, મુખ્ય ણચદકત્સક
(૨)
ડૉ. ડોલીબહેન રાઠોડ, સહાયક ણચદકત્સક
(૩)
ગીતાબેન વયાસકર, પદરચાદરકા
(૪)
પ્રવિણભાઈ પરમાર, ્્ ૂન કમ એટેન્ડન્ટ
(૫)
મીનાબેન વત્રિેિી, રસોઈ કમાચારી
(૬)
રસીલા િે સાઈ, સ્ત્રી ઉપચારક
(૭)
રોદહત ચૌહાણ, પુરૂર્ષ ઉપચારક
૧.

૨.

િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :
 ઓગસ્ટ ૨૦૧૮માં ત્રણેય પદરસરમાં નિા િાખલ થયેલ વિદ્યાથીઓનુ ં સ્િાસ્્ય પરીક્ષણ કરિામાં
આવ્ુ.ં
 િર્ષા િરમ્પયાન સિારોગ વનિાન તથા સારિાર કેમ્પપનુ ં ૬ િખત આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
 િર્ષા િરમ્પયાન એક િખત િંતણચદકત્સા કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
 િર્ષા િરમ્પયાન ૦૯ િખત ઉપાસના ખંડમાં સ્િાસ્્ય સંબવં ધત વિર્ષયો જેમ કે વિશ્વ અલઝાઇમસા દિિસ,
વિશ્વ ટી.બી. દિિસ, ગાંધી અને આરોગ્ય, કુિરતી ઉપચાર અને સ્િાસ્્ય, નેચરોપથી અને યોગ,
શરિના રોગો, હીમોગ્લોણબન તથા મેલેદરયા અને સ્િાઇન ફ્્ ૂ જેિા રોગોની માદહતી માટેનાં
વયાખ્યાનોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
તા. ૨૦-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ એન.એસ.એસ. વશણબર, રૂપાલ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પપ રાખિામાં આવયો
તથા રૂપાલ અને સોનીપુર ગામની સ્કૂલનાં બાળકોનુ ં હેલથ ચેક-અપ તથા રેઇન યોર બ્રેઇન કાયાિમનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
તા. ૦૭-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ નારિીપુર મદહલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા િે લિાડા ગામે યોજાયેલ એન.એસ.એસ.
વશણબરમાં કુિરતી ઉપચાર અને સ્િાસ્્ય અંગેનો િાતાાલાપ યોજ્યો.
 િર્ષા િરમ્પયાન કુલ ૧૧ ર્ુકડીઓ કેન્દ્રની મુલાકાતે આિી. તેમને કુિરતી ઉપચારનુ ં મહત્િ સમજાવ્ુ.ં
 કેન્દ્રમાં સાંજની પ્રાથાના િરમ્પયાન જૂથચચાા તથા ૧૦૦થી પણ િધારે િખત સ્િાસ્્ય સંબવં ધત
વયાખ્યાનોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં ઉપરાંત િિીઓ માટે મનગમતી પ્રવ ૃવતઓનુ ં પણ
આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
 િર્ષા િરમ્પયાન આરોગ્યકેન્દ્રમાં કુલ ૧૮૫૩ િિીઓની તપાસ કરી એલોપથી સારિાર આપિામાં આિી.
ઉપરાંત ૩૧ વિદ્યાથીઓને ઇમરજન્સી સારિાર આપિામાં આિી.
િષચ ૨૦૧૮થી ૨૦૧૯ દરમ્યાન સારિાર લીધેલ દદીઓની વિગત :

ક્રમ

િષચ

પરષ

દાખલ દદી
સ્ત્રી

કલ

બિારના દદી

૧.

૨૦૧૭-૧૮

૮૫

૧૦૭

૧૯૨

૧૧૭

૨.

૨૦૧૮-૧૯

૧૨૪

૧૦૧

૨૨૫

૧૩૩
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િષચ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન આપિામાં આિેલ મખ્ય સારિારની વિગત :
સારિાર

બિેનો

ફૂલ બોડી મસાજ

૫૨૧

૬૯૧

નગોડ શેક

૨૬૫

૨૦૦

બક્સ્ત

૨૧૦

૩૭૬

ફૂલ મડબાથ

૧૧૪

૧૨૧

સ્ટીમબાથ
વશરોધારા

૩.

રોગ મજબ
નંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

૪.

અન્ય કામગીરી :


ભાઈઓ

૮૩૦
૧૨૫

દદીઓની સંખ્યા (૨૦૧૮-૧૯)
રોગન ં નામ
મેિસ્િીતા
િા સંબવં ધત રોગો, સ્ના્ુના રોગો
ડાયાણબટીસ
હ્યિયરોગ, હાઈ બી.પી.
કરોડરજ્જુને લગતા રોગો
કીડની તથા પ્રોસ્ટેટ સંબવં ધત બીમારી
શરીરશુદ્ધદ્ધ
અપચો, કબજજયાત, પેટના રોગો
માઇગ્રેન,ડીપ્રેશન (મગજ સંબવં ધત રોગો)
ચામડીના રોગો
લકિા (પેરાણલવસસ)
કફ, શરિી, ફેફસાંનાં રોગો
થાઇરોઇડ તથા હોમોનને લગતી બીમારીઓ
કલ

૧૧૨૮
૧૭૧

દદી
૩૮
૪૯
૨૯
૧૯
૨૨
૦૧
૦૩
૧૭
૦૭
૦૯
૦૮
૦૬
૧૭
૨૨૫

સિારે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ િરમ્પયાન િિીઓને વનયવમત યોગ તથા સાંજે ૦૭-૦૦થી ૦૮-૦૦ િરમ્પયાન વનયવમત
પ્રાથાના કરાિિામાં આિે છે .



તા. ૨૧-૦૧-૨૦૧૯થી તા. ૧૦-૦૨-૨૦૧૯ િરમ્પયાન છાત્રાલયની બહેનો માટે ૨૧ દિિસની યોગ વશણબરનુ ં
આયોજન ક્ુ.ું



તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ ડી.ડી. ણગરનાર ચેનલ પર હેલો સખી ફોન ઇન લાઇિ કાયાિમમાં ડૉ. ડોલીબહેન
સાથે મદહલા અને સ્િસ્થ જીિન વિર્ષય પર િાતાા લાપ યોજાયો.



તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ ડી.ડી. ણગરનાર ચેનલ પર ગુડ મોવનિંગ કાયાિમમાં ડૉ. ધમેશ પટે લ સાથે
વનસગોપચાર દ્વારા તંદુરસ્તી વિર્ષય પર િાતાા લાપ યોજાયો.



કેન્દ્રની પાછળની ખુલલી જગ્યામાં િિીઓ માટે શાકભાજીનુ ં િાિેતર કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં આ ઉપરાંત લીલી ચા,



નગોડ, તુલસી, ફૂિીનો, પાલક તથા ઘઉંના જ્િારા ઉગાડિામાં આવયા હતા.
કેન્દ્રની પાછળની ખુલલી જગ્યામાં િિીઓ માટે શાકભાજીનુ ં િાિેતર કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં આ ઉપરાંત લીલી ચા,
નગોડ, તુલસી, ફૂિીનો, પાલક તથા ઘઉંના જિારા ઉગાડિામાં આવયા હતા.
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પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર સાદરા
 પહરચય :–
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર ૧૯૬૩થી ગુજરાત સેિા સંઘ, અમિાિાિ દ્વારા સંચાલન થતુ ં હતુ.ં સને
૧૯૬૮થી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સંચાલન કરિામાં આિે છે . પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાિરા લોકશાહી
વિકેન્દ્રીકરણના ધ્યેયને અનુરૂપ ગ્રામ-નગર કક્ષાએ આિશા િહીિટ, ગ્રામ નિવનમાાણ અને ગાંધીજીની
ગ્રામસ્િરાજની ભાિનાને મ ૂવતિમત
ં કરી શકે તેિા પિાવધકારીઓ અને પાયાના કમાચારીઓને તાલીમ આપિાનુ ં
કાયા કરે છે .

 સેિકોની માહિતી :
 શ્રી તેજસકુમાર ઠાકર (આચાયા)
 શ્રી ભરતકુમાર પટેલ (અધ્યાપક)
 શ્રી શૈલને િાઘેલા (અધ્યાપક)
 શ્રી સુખિે િવસિંહ ઝાલા (વસ. કારકૂન-કમ-દહસાબનીશ)
 શ્રી ણગરીશકુમાર રાણા (સેિક)
 શ્રી દકરણકુમાર િે સાઈ (સેિક)
 શ્રી પ્રભુલાલ ઔદિચ્છય (રસોડા મહારાજ)
 શ્રી મહેશભાઈ ચૌહાણ (રસોયા મિિનીશ)
મિેમાન વયાખ્યાતા :
૧. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તા. વિ. અવધકારી)
૨. શ્રી કાક્ન્તભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત મામલતિાર)
૩. શ્રી યાકુબભાઈ મનસુરી (વનવ ૃત્ત તલાટી)
૪. શ્રી િી.આર. રાજગોર ( વનવ ૃત્ત દહસાબી અવધકારી)
૫. શ્રી ઇન્દ્રિિનભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તલાટી)
૬. શ્રી જદુિીરવસિંહ ગોદહલ (વનવ ૃત્ત મ.વિ. કવમશનરશ્રી)
૭. શ્રી યાકુબભાઈ કોઠારીયા (વનવ ૃત્ત તલાટી)

 મખ્ય િવ ૃવિઓ :–
 તા. ૯-૪-૨૦૧૮થી તા.૨૨-૦૬-૨૦૧૮ સુધી ખેડા, પંચમહાલ, બનાસકાંઠા અને આણંિ જજલલાના કુલ ૫૮
ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.

 તા. ૨૨-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ તાલીમ િગાના સમાપનમાં નાયબ વિકાસ કવમશનરશ્રી
એસ.બી. પટેલ સાહેબ તથા મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિના સંયોજકશ્રી ડૉ. કમલેશભાઈ
પટેલ, ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ, ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા.
સમગ્ર કાયાિમનુ ં આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં
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 તા. ૦૨-૦૭-૨૦૧૮થી તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૮ સુધી અમિાિાિ, આણંિ, અરિલલી, ભરૂચ, ખેડા અને રાજકોટ
જજલલાના કુલ ૬૧ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં

 તા.૧૪-૦૯-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમાં આણંિ જાગૃવત મદહલા સંગઠનના પ્રમુખશ્રી
આશાબહેન િલાલ, ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ, ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો
હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાિમનુ ં આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૮થી તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૯ સુધી મહેસાણા, િાહોિ, િલસાડ, આણંિ, સાબરકાંઠા,
બનાસકાંઠા, પાટણ, નમાિા, અરિલલી અને મહીસાગર જજલલાના કુલ ૪૯ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે
૯૦ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.

 તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલસણચિશ્રી
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, કમ્પ્્ ૂટર વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ,
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાિમનુ ં આયોજન
અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 િર્ષા િરમ્પયાન એન.એસ.એસ.ના કાયાિમ અવધકારીઓ માટે તાલીમ વશણબરની િહીિટી અને તાલીમની
કામગીરી સંભાળી.
િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ તાલીમ િગોના તાલીમાથીઓ માટે પ્રેરણા પ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં જેમાં પયાાિરણ વશક્ષણ સંસ્થાન - સુઘડ, સાબરમતી આશ્રમ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, રાજ્ય
સંસાધન કેન્દ્ર, કોચરબ આશ્રમ,

આદિિાસી તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્ર, મોરારજી િે સાઈ સંગ્રહાલય અને

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ગ્રંથાલય તથા િાત્સલય"ઘરડાંઘર" રે ડિોસ સોસાયટી, જૂના િાડજ િગેરેની
તાલીમાથીઓએ મુલાકાત લીધી. બીજા એક દિિસના પ્રેરણા પ્રિાસમાં કુઠઠ સેિા યજ્ઞ, રાજેન્દ્રનગરમાં શ્રી
સુભાર્ષભાઈ ઠક્કર દ્વારા તાલીમાથીઓને માગાિશાન આપિામાં આવ્ુ.ં

ગુજરાત તેમજ ભારતની શ્રેઠઠ

ગ્રામપંચાયતનો પુરસ્કાર પ્રા્ત કરનાર સાબરકાંઠા જજલલાના તલોિ તા્ુકાના પુસરી
ં
અને િરામલી તેમજ
પુધરા
ં
અને લોિરા ગ્રામપંચાયતોની પ્રત્યક્ષ તાલીમ મુલાકાત તેમજ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વનસગોપચાર કેન્દ્ર,
રાંધેજાની મુલાકાત લીધી. િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ પાયાના તાલીમ િગોની તાલીમાન્ત પરીક્ષા ગાંધીનગર
જજલલા પંચાયત દ્વારા લેિામાં આિેલ છે . અને વિકાસ કવમશનર, કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરાયેલ
તાલીમાન્ત પરીક્ષાનુ ં સાિરા તાલીમ કેન્દ્રનુ ં પદરણામ (૧૦૦ %) સો ટકા આિેલ છે .

 અન્ય િવ ૃવિઓ :–
 તા. ૨૬-૦૯-૨૦૧૮થી ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ સુધી મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાિરાના ગ્રામવિકાસ વિર્ષયના
વિદ્યાથીઓ માટે “ગ્રામવિકાસનાં વિવિધ પાસાંઓ અંગે બેદિિસીય કાયાવશણબર” યોજાઈ.

 પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાિરા તથા િલડા વિઝન ઇષ્ન્ડયા- A.D.P. ભરૂચના સં્તુ ત ઉપિમે SHG જૂથો
માટે ત્રણદિિસીય િહીિટી (રે કોડા કીવપિંગ) અને પ્રવ ૃવત્ત આયોજન અંગેની તાલીમ યોજાઈ.

 િર્ષા િરમ્પયાન સંસિીય સણચિોના તાલીમ કેન્દ્ર, દિલહી દ્વારા મોકલિામાં આિેલ આઠ ટીમોની કુલ ૩૮૨
વયક્તતઓએ સંસ્થા મુલાકાત દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવ ૃવત્તઓનો પદરચય કરાવયો.
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 સાિાજજનક બી.એસ. ડબ્લ્ ૂ. અને એમ.એસ. ડબ્લ્ ૂ. મહેસાણાના વિદ્યાથીઓ માટે પંચાયતીરાજ અણભમુખતા
અંગે એકદિિસીય કાયાવશણબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 ઉનાળુ િેકેશન અને દિિાળી િેકેશનમાં સાિરા ગામનાં ૮૦ બાળકો માટે પાંચ દિિસની બે બાળવશણબરનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 મદહલા સશક્તતકરણ અંગેની એકદિિસીય ત્રણ કાયાશાળા યોજાઈ. જેમાં જેન્ડર રીસોસા સેન્ટરના તજ્જ્ઞશ્રીઓએ
માગાિશાન આ્્ુ.ં

 ભારતીય પ્રવતભ ૂવત અને વિવનમય બોડા (સે.બી.) દ્વારા નાણાકીય સાક્ષરતા અંગે એકદિિસીય ત્રણ કાયાશાળાઓ
યોજાઈ.

 મદહલા અને બાળવિકાસ વિભાગ (I.C.D.S.) દ્વારા અનુિાવનત મુખ્ય સેવિકા તાલીમ માટેનાં તજ્જ્ઞોની ત્રણ
દિિસીય (T.O.T.) તાલીમકારો માટે તાલીમ આયોજન.

 નઈ તાલીમ સંઘ, િધાાના તાલીમાથીઓ માટે ત્રણદિિસીય વશણબરનુ ં આયોજન.
સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન તાલીમ લીધેલ તાલીમાથીઓની વિગત
અ.નં.

તાલીમ િગચનો િકાર

કલ િગોની સંખ્યા

તાલીમાથીઓની સંખ્યા

૧

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગચ

૨

૧૧૯

૧

૪૯

૩

૧૬૮

(૭૫ હદિસ)
૨

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગચ
(૯૦ હદિસ)
કલ

િેબ્રઆરી ૨૦૧૯ સધી તાલીમ પામેલ પદાવધકારીઓ અને કમચચારીઓ
અ.નં.

તાલીમ િગચનો િકાર

કલ િગોની

તાલીમાથીઓની

સંખ્યા

સંખ્યા

૧

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

૮૨

૩૬૬૯

૨

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા (૯૦ દિિસ)

૧

૪૯

૩

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૨૧ દિિસ)

૧૫૯

૬૫૩૯

૪

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૧૪ દિિસ)

૮૯

૧૫૫૯

૫

સરપંચોના સંસ્થાકીય િગા (૭ દિિસ)

૪

૧૨૫

૬

સરપંચ, ઉપસરપંચ વત્રદિિસીય િગા

૪૧

૨૬૪૦

૭

મહેસ ૂલી તલાટી પ ૂિાસેિા તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

૬

૩૪૦

૩૮૨

૧૪૯૨૧

(િેબ્રઆરી-૨૦૧૯ સધીના આંકડા િમાણે) કલ
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કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્ર – અંભેટી, જજ. િલસાડ
૧. સ્થાપના િષચ : ૧૯૯૨
૨. કેન્રનો પહરચય : (સ્થાપનાનાં કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હેત)ુ :



ૂ ો અપનાિતા થાય અને
સ્થાપનાનાં કારણો : કૃવર્ષવિર્ષયક નવિન તાંવત્રકતાઓને આ વિસ્તારના ખેડત
ૂ ોનુ ં ખેતઉત્પાિન િધે. જેના પદરણામ સ્િરૂપે લોકોનુ ં જીિનધોરણ સુધરે .
ખેડત





વિસ્તાર : સમગ્ર િલસાડ જજલલો
સ્થાપકો : ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ
હેત ુ : િલસાડ જજલલાના આદિિાસી અને પછાત વિસ્તારના લોકોનો વિકાસ.

૩. સેિકોની વિગત :
ક્રમ
નામ
૧.
રાજેન્દ્રવસિંહ એફ. ઠાકોર
૨.
કમલેશભાઈ એ.પટેલ
૩.
અરવિિંિભાઈ આર. પટેલ
૪.
લણલતકુમાર ટી. કપુર
૫.
વમતેશકુમાર એમ. ગજ્જર
૬.
પ્રેવમલાબહેન આર. આદહર
૭.
પ્રકાશકુમાર જે. જોર્ષી
૮.
બા્ુભાઈ એમ. પટેલ
૯.
પરે શભાઈ આર. પટેલ
૧૦. ણચિંતન ડી. પટેલ
૧૧. વિનોિકુમાર બી. પટેલ
૧૨. રમેશભાઈ ડી. રોદહત
૧૩. હરીદિઠણા જી. િાળંિ
૧૪. અશોકકુમાર આર. પટેલ
૪. મખ્ય િવ ૃવિઓ :

િોદ્દો
વનયામક
વિર્ષયવનઠણાત (પાકસંરક્ષણ)
વિર્ષયવનઠણાત (વિસ્તરણ)
વિર્ષયવનઠણાત (જમીનવિજ્ઞાન)
વિર્ષયવનઠણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)
તાલીમ મિિનીશ (ગૃહવિજ્ઞાન)
તાલીમ મિિનીશ (કૃવર્ષ ઇજનેરી)
તાલીમ મિિનીશ (પશુપાલન)
ફામા મેનેજર
એકાઉન્ટન્ટ
સ્ટેનો-કમ-દહસાબનીસ
ડ્રાઇિર
ડ્રાઇિર
પટાિાળા

કામ અને જિાબદારીનો િકાર
વનયામકની જિાબિારી
પાકસંરક્ષણની જિાબિારી
વિસ્તરણકાયાની જિાબિારી
જમીનવિજ્ઞાનની જિાબિારી
સસ્યવિજ્ઞાનની જિાબિારી
ગૃહવિજ્ઞાન અંગેની જિાબિારી
કૃવર્ષ ઇજનેરીની જિાબિારી
પશુપાલન વિર્ષયની જિાબિારી
ફામાની જિાબિારી
એકાઉન્ટની જિાબિારી
સ્ટેનો-કમ-દહસાબનીસની જિાબિારી
ડ્રાઇિરની જિાબિારી
ડ્રાઇિરની જિાબિારી
પટાિાળાની કામગીરી

૪.૧ તાલીમ
ક્રમ

સિયોગીઓ

૧.

ખેડુત ભાઇઓ-બહેનો

૨.

્ુિાઓ

૩.

વિસ્તરણ કાયાકરો

તાલીમ સંખ્યા

ભાગ લેનાર ભાઈઓ

ભાગ લેનાર બિેનો

કલ

૯૦

૧૫૬૯

૧૪૯૧

૩૦૬૦

૦૨

૨૪

૨૫

૪૯

૦૮

૨૦૯

૭૬

૨૮૫

૪.૨ સંશોધન
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

મખ્ય વિષય
પાક ઉત્પાિન
પાકસંરક્ષણ
જમીનવિજ્ઞાન
પશુપાલન
કુલ

સંખ્યા
૦૩
૦૧
૦૧
૦૧
૦૬

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૨૫
૧૦
૦૫
૨૦
૬૦
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ભાગ લેનાર બિેનો
-

કલ
૨૫
૧૦
૦૫
૨૦
૬૦

૪.૨.૨ કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રમાં સંશોધન :
(૧) ડાંગરની સુધારે લ જાતોની સાથે સંકર જાતોની સરખામણી
(૨) મગ, ચણા, તુિેર, િાલ પાકની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
(૩) શેરડી, કારે લા, શક્કદરયાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
(૪) બહિ
ુ ર્ષાા્ ુ ઘાસચારાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી

૪.૨.૩ વિસ્તરણ િવ ૃવિઓ :
ક્રમ
મખ્ય િવ ૃવિઓ
ૂ વશણબર
૧
ખેડત
૨
ક્ષેત્ર દિન
૩
જૂથચચાા
ૂ પ્રિાસ
૪
ખેડત
૫
પધ્ધવત વનિશાન

સંખ્યા
૧૬
૧૨
૧૩
૦૪
૨૪

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૧૩૩૨
૭૧૪
૧૭૨
૫૦
૪૯૩

ભાગ લેનાર બિેનો
૬૫૯
૪૩૨
૧૩૬
૨૯
૪૪

કલ
૧૯૯૧
૧૧૪૬
૩૦૮
૭૯
૧૩૮

૫. િામચ વિભાગ :
૫.૧ િામચ ક્ષબયારણ ઉત્પાદન :
ક્રમ
પાક
કલ ઉત્પાદન (ક્ક્િ.)
૧.
૨.
૩.

ડાંગર
શેરડી
તુિેર

કલ િેચાણ
(ક્ક્િ.)
૯૩.૦૦
૪૭૦.૦૦
૧.૦૭

૯૩.૦૦
૪૭૦.૦૦
૧.૦૭

આિક રૂ.
૨૭૯૦૦૦
૧૫૭૯૨૦
૯૬૩૦

વિદ્યાપીઠના અન્ય
વિભાગોંમાં આપેલ જથ્થો
----

૫.૨ સજીિ ખેતી :
(૧) આંબા કલમો - ૨૫૦ ઝાડ
૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની દધાળ કલ દૂ ધ ઉત્પાદન કલ દૂ ધ િેચાણ

દૂ ધ િેચાણ આિક

અન્ય આિક

કલ આિક

૩,૦૦,૩૪૦ રૂ.

-

૩,૦૦,૩૪૦ રૂ.

સંખ્યા
૦૬

૦૬

૭૫૧૧ ણલટર

૭૫૧૧ ણલટર

૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

પાક
શાકભાજીના રોપા
સરગિાના રોપા
શક્કદરયાના રોપા
ઘાસચારાના ઝડીયા

કલ ઉત્પાદન
૮૦૦૦0 નંગ
૧૨૦૦ નંગ
૬૦૦૦૦ ર્ુકડા
૧૦૦૦૦૦ નંગ

કલ િેચાણ
૮૦૦૦0 નંગ
૧૨૦૦ નંગ
૬૦૦૦૦ ર્ુકડા
૧૦૦૦૦૦ નંગ

આિક રૂ.
૮૦૦૦૦
૧૨૦૦૦
૩૦૦૦૦
--

૫.૫ હરિોપ્લ્િિંગ િં ડ ( ઑહડટ હરપોટચ આધાહરત )
ઉઘડતી વસલક રૂ.

િાવષિક આિક રૂ.

િાવષિક ખચચ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૮૧,૦૨,૫૮૩

૨૨,૧૭,૩૧૧

૧૬,૨૫,૩૧૪

૮૬,૯૯,૫૭૨
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૬. િકાશન :
૬.૧ િકાશનની વયક્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ
૧

લેખકન ં નામ

લેખન ં મથાળં

સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ

એ.આર. પટેલ, લણલત કપ ૂર,

િાલ પાકની િૈજ્ઞાવનક ખેતી

કૃવર્ષવિજ્ઞાન

ફળમાખી રેપ- આંબાની ગુણિત્તા

અટારી િાવર્ષિક રીપોટા

કે.એ.પટેલ, આર.એફ.ઠાકોર
૨

કે.એ.પટેલ, આર.એફ. ઠાકોર

સુધારિાનો પયાાિરણીય વમત્ર
3

આર. એફ. ઠાકોર

૪

એમ. એમ. ગજ્જર, આર.

Correlates of entrepreneurial
behavior of Mango growers.

રાઠરીય કાયાશાળા - ભુિનેશ્વર

ચોમાસું મગફળીની ખેતી

કૃવર્ષ જાગરણ

ડાંગરની ખેતીમાં િપરાતાં યંત્રો

કૃવર્ષ જાગરણ

નાગલીની ખેતી

કૃવર્ષ જીિન

એફ. ઠાકોર
૫

એમ. એમ. ગજ્જર, આર.
એફ. ઠાકોર

૬

એમ. એમ. ગજ્જર, આર.
એફ.ઠાકોર

૬.૨ િકાશનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સંશોધન પત્ર
પો્્ુલર આદટિકલ
માદહતી પવત્રકા
ન્્ ૂઝ લેટર

વિગત

૭. અન્ય નાણાંકીય અનદાન અને તે અંતગચ ત થયેલી િવ ૃવિઓ :

૦૧
૦૫
૦૪
૦૨

સંખ્યા

બજેટ મજબ
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :
૮. ખેડત

 અગ્ર િરોળ વનદશચનો – વિવિધ પાકોમાં િધુ ઉત્પાિન આપતી જાતો અને તાંવત્રકતાઓના વનિશાન
થકી એકમ વિસ્તારમાં પાકઉત્પાિનમાં િધારો.

 રોજગારલિી તાલીમ કાયચક્રમો – આદિિાસી મદહલાઓ િમી કમ્પપોસ્ટ, રોપા ઉછે ર અને મશરૂમ
ઉત્પાિનની રોજગારલક્ષી તાલીમ દ્વારા િધારાની આિક મેળિતા થયા.

 ક્ષબયારણ અને ધરૂ ઉત્પાદન કાયચક્રમો – કેન્દ્ર તેમજ ગામડાંઓમાં ણબયારણ ઉત્પાિન કાયાિમો થકી ખેતી
ખચામાં ઘટાડો થયો.

 કદરતી સંશાધનોનો કાયચિમ ઉપયોગ – વનકરા પ્રોજેતટ હેઠળ ખેત તલાિડી, બાયોગેસ, ઘાસચારાની
ૂ ો અપનાિતા થયા.
જાતો જેિી તાંવત્રકતાઓને ખેડત
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કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી, ખેડા
૧.

સ્થાપના િષચ : ૨૦૦૫

ર.

કેન્રનો પહરચય :
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર એ એક ખેતીવિર્ષયક થયેલ સંશોધનોનુ ં વિવિધ વિર્ષયોના વનઠણાતોની મિિથી વિસ્તરણ
કરતુ ં ખેડા જજલલાનુ ં એક માત્ર કેન્દ્ર છે , જેનુ ં સંચાલન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ કરે છે . જેની નાણાકીય જિાબિારી
િે શની સિોચ્છચ કૃવર્ષ સંસ્થા આઈ. સી. એ. આર., એણગ્રકલચરલ ટેતનોલોજી એપ્્લકેશન દરસચા ઇપ્ન્સ્ટટય ૂટ
ૂ છે
(અટારી) દ્વારા થાય છે . સંશોધન કેન્દ્રોએ કરે લાં સંશોધનો (ભલામણો) જજલલા કક્ષાએ કેટલા અનુકળ
ૂ વમત્રો સુધી પહોંચાડિાનુ ં અગત્યનુ ં કામ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કરિામાં આિે
તેને ચકાસિાનુ ં અને તે ખેડત
ૂ ોને તાલીમ આપે છે , ખેડત
ૂ ોના ખેતરે વનિશાનો ગોઠિે છે અને સંશોધન
છે . જેના માટે કેન્દ્રના િૈજ્ઞાવનકો ખેડત
ૂ ોના ખેતરે ચકાસણી કરે છે . ખેડત
ૂ ોને જરૂદરયાત પ્રમાણે તાલીમ આપિી એ
આધાદરત ભલામણોની ખેડત
કેન્દ્રનો મુખ્ય હેત ુ છે .

૩.

સેિકોની વિગત :

નામ
ડૉ. પી. કે. શમાા
શ્રી એ. બી. પરમાર

િોદ્દો
િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા
વિર્ષયવનઠણાત (પાકસંરક્ષણ)

ડૉ. કે. એ. પ્રજાપવત

વિર્ષયવનઠણાત (પશુપાલન)

શ્રી એમ. કે. ચૌધરી

વિર્ષયવનઠણાત (બાગાયત)

શ્રી એસ. ્ુ. ઝાલા

વિર્ષયવનઠણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)

શ્રી શોભના એચ. પટેલ

તાલીમ મિિનીશ (ગૃહવિજ્ઞાન)

શ્રી ્ુ. એચ. ગોદહલ

તાલીમ મિિનીશ (કમ્પ્્ ૂટર)

શ્રી પી. જે. બાિસ્કર
શ્રી પી. એચ. પટેલ
શ્રી ડી. એમ. ચૌહાણ

કચેરી અવધક્ષક કમ દહસાબનીશ
ફામા મેનેજર
સ્ટેનોગ્રાફર

શ્રી બી. એ. નાયક
શ્રી એસ. એચ. ખદડયા

ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
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કામ અને જિાબદારીનો િકાર
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રનુ ં સંચાલન
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, રોગ-જીિાત ચકાસણી એકમ, અન્ય વિસ્તરણ
કાયાિમો.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાિમો, ગૌશાળાની
વનભાિણી.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાિમો, સીડ હબને લગતાં
કાયો.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાિમો, ણબયારણ ઉત્પાિન
કાયાિમો.
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય
તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાિમો
કમ્પ્્ ૂટર કાયો, િાવર્ષિક અહેિાલો, િેબ ડીઝાઇનીંગ,
ઇનિડા -આઉટિડા .
એકાઉન્ટને લગતી સમગ્ર કામગીરી.
ફામા ઉત્પાિન, ફામા સ્ટોક, ણબયારણ ઉત્પાિન.
કોમ્પ્્ુટર કાયો, િાવર્ષિક અહેિાલો, કાયાાલયને લગતી
ૂ વનિાસ, કાયાાલય સ્ટોક, સીડ હબ અને
ખરીિી, ખેડત
એફ.એલ.ડી.-ઓ.એફ.ટી. સ્ટોક વનભાિણી.
િાહન સંચાલન તથા વનભાિણી.
િાહન સંચાલન તથા વનભાિણી.

નામ
શ્રી ડી. એમ. સોનાર
શ્રી બી. પી. પરમાર

સહાયક સ્ટાફ
સહાયક સ્ટાફ

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો િકાર
કાયાાલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.
કાયાાલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.

મખ્ય િવ ૃવિઓ :

૪.

૪.૧
ક્રમ

તાલીમ :
સિયોગીઓ

તાલીમ સંખ્યા

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ

ભાગ લેનાર બિેનો

કલ

૧

સસ્યવિજ્ઞાન

૧૬

૩૩૯

૫૩

૩૯૨

૨

બાગાયત

૧૧

૨૦૬

૩૫

૨૪૧

૩

પશુપાલન

૧૫

૨૩૬

૧૨૯

૩૬૫

૪

ગૃહ વિજ્ઞાન

૮

૨

૨૨૧

૨૨૩

૫

પાક સંરક્ષણ

૧૬

૩૦૭

૮૩

૩૯૦

૬

વિસ્તરણ કાયાકરો

૭

૫૧૦

૫૮

૫૬૮

૭

પ્રાયોજજત તાલીમ કાયાિમો

૮

૩૩૬

૪૧

૩૭૭

૮

આસ્કી તાલીમ

૨

૩૯

૧

૪૦

૮૩

૧૯૭૫

૬૨૧

૨૫૯૬

કુલ

૪.ર

સંશોધન :
ૂ ોના ખેતરે સંશોધન (ઓ.એિ.ટી.) :
૪.ર.૧ ખેડત

ક્રમ

મખ્ય વિષય

ભાગ લેનાર
ભાઈઓ

ભાગ લેનાર
બિેનો

કલ

૬

0

૬

૧.

ચણામાં વપયત આપિાના ચોક્કસ સમયની ઓળખ
(વપયત વયિસ્થાપન)

૨.

ણગલોડીમાં ફળમાખીના વયિસ્થાપન માટે નરમાખીની
નાશ તકનીક (મેટ) અને ઝેરી પ્રલોણભકા
તકનીક(બેટ)ની અસરકારકતાની ચકાસણી

૧૨

0

૧૨

૩.

ઉનાળાની ઋતુમાં સંકર ગાયોમાં તણાિ ઓછો કરિા
માટેના ખોરાકની ચકાસણી કરિી

૨૫

0

૨૫

૪૩

0

૪૩

કલ
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૨.૨.૨ અગ્રિરોળ વનદશચન :
ક્રમ

પાકન ં નામ

વિસ્તાર
(િેક્ટરમાં)

ૂ ોની
ખેડત
સંખ્યા

૧

અડિ (પી્ુ-૩૧)

૧૦

૨૫

૨

મગ (જીએએમ-૫)

૩૦

૭૫

૩

ભીંડા - જીએઓ - ૫

૮

૨૫

૪

કાકડી - ગ ૂજરાત કાકડી -૧

૧.૫

૬

૫

ભીંડા - સંકણલત પાક વયિસ્થાપન

૧૦

૨૫

૬

બાયપાસ ફેટ

૨

૨૦

૭

ઓટ - કેન્ટ

૭

૧૮

૮

જુિાર - સીઓએફએસ-૨૯

૧૦

૨૫

૯

દકચન ગાડા વનિંગ

૨૫

૨૫

દકચન ગાડા વનિંગ (ન્્ુરી સેન્સેદટિ એણગ્રકલચર
રીસચા અને ઇનોિેશન - નારી)

૨૫

૨૫

૧૦

૨.૨.૩ કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રમાં સંશોધન :
ૂ ોમાં
િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે વિભાગીય સંશોધન અંતગાત "ખેડા જજલલાના ખેડત

૧.

દિિેલાની િૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત વિશેન ુ ં જ્ઞાન અને તેનો ખેતીમાં ઉપયોગ" ની કામગીરી કરિામાં આિી
હતી. આ સંશોધનની કામગીરી ડૉ. પી. કે. શમાા , િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા અને શ્રી અરવિિંિકુમાર બી.
પરમાર, વિર્ષયવનઠણાત, પાકસંરક્ષણ દ્વારા કરિામાં આિી હતી.

૨.૨.૪ વિસ્તરણ િવ ૃવિઓ :
મખ્ય િવ ૃવિઓ

ક્રમ

સંખ્યા

સિયોગી
ભાઈઓ

સિયોગી બિેનો

કલ

૮

૨૬૬

૭૩

૩૩૯

૧

ક્ષેત્ર દિિસ

૨

ૂ મીદટિંગ
ખેડત

૧૧

૧૫૮

૮

૧૬૬

૩

દકસાન ગોઠઠી

૬

૩૦૯

૧૪૭

૪૫૬

૪

ૂ મદહલા મીદટિંગ
ખેડત

૧૨

૬

૧૮૩

૧૮૯

૫

કૃવર્ષ મેળા

૫

૨૬૮૯

૦

૨૬૮૯

૬

ૂ ના ખેતરે મુલાકાત
િૈજ્ઞાવનકોની ખેડત

૨૧૪

૮૩૭

૦

૮૩૭

૭

ૂ ોની મુલાકાત
કેિીકે. ખાતે ખેડત

૨૬૧

૫૩૪

૦

૫૩૪

૮

પશુ સારિાર કેમ્પપ

૮

૩૫૨

૧૮

૩૭૦
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સંખ્યા

સિયોગી
ભાઈઓ

સિયોગી બિેનો

કલ

મહત્િના દિિસોની ઉજિણી

૬

૨૨૬

૨૪૭

૪૭૩

૧૦

ૂ પ્રિાસ
ખેડત

૩

૬૦

૦

૬૦

૧૧

ૂ પ્રિાસ
કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ખેડત

૩

૧૧૦

૮૬

૧૯૬

૧૨

અન્ય કાયાિમમાં વયાખ્યાન

૧૪

૨૩૭૨

૧૨

૨૩૮૪

૧૩

પાક પદરસંિાિ

૧

૧૩૦

૦

૧૩૦

૧૪

ૂ િૈજ્ઞાવનક િાતાાલાપ
ખેડત

૧

૩૧

૩

૩૪

૧૫

ન્્ુરી સેન્સેદટિ એણગ્રકલચર રીસચા અને
ઇનોિેશન (નારી)

૩

૧૪૦

૧૮૯

૩૨૯

મખ્ય િવ ૃવિઓ

ક્રમ
૯

૩.

િામાચ વિભાગ :
૩.૧
િામચ ઉત્પાદન :
પાક અને જાત

ક્રમ

૧

મગ

૨

ડાંગર - જીએઆર-૧૩

૩

ડાંગર - ગુર્જરી

૪

અડિ - પી્ુ ૩૧

૫

ઘઉં - જીડબ્લ્ ૂ-૪૯૬

કલ
ઉત્પાદન
(હકલો)

કલ
િેચાણ
(હકલો)

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જથ્થો

૪૯૮

૪૯૮

૪૭૩૧૦

-

૩૭૮૦

૩૭૮૦

સ્ટોક ગોડાઉનમાં છે .

૧૨૮૭૦

૧૮૨૭૦

સ્ટોક ગોડાઉનમાં છે .

૬૭

૧૦

૫૭ દકલો સ્ટોક ગોડાઉનમાં છે .

-

-

-

કાપણી ચા્ુ છે .

૩.૨ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની

દધાળ

સંખ્યા
૧૪

૦૩

કલ દૂ ધ

કલ દૂ ધ

દૂ ધ િેચાણ

ઉત્પાદન

િેચાણ

આિક

૪૩,૧૨૨

૪૩,૧૨૨

૧,૩૫,૧૫૪

અન્ય આિક

કલ આિક

૫૦,૦૦૦

૧,૮૫,૧૫૪

૩.૩ બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :
ક્રમ

પાક

કલ ઉત્પાદન

કલ િેચાણ

(ક્ક્િન્ટલ)

(ક્ક્િન્ટલ)

આિક રૂ.

૧

ચણા

૩૪૦.૧૮

૧૮૭.૨૫

૧૧,૨૩,૫૦૦

૨

મગ

૪૬.૪૭

૪૬.૪૭

૬,૫૩,૬૦૦

૩.૪ રીિોપ્લ્િિંગ િં ડ :
ઊઘડતી વસલક રૂ.

િાવષિક આિક રૂ.

િાવષિક ખચચ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૩૭,૦૫,૭૪૬

૧૬,૭૩,૧૧૪

૧૬,૦૭,૬૧૪

૩૭,૭૧,૨૪૫
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૪. િકાશન :
ક્રમ
૧

લેખકન ં નામ
શ્રી એ. બી. પરમાર,
ડૉ. પી. કે. શમાા ,

લેખન ં મથાળં

સામવયકન ં નામ /
પસ્તકન ં નામ

Response of Wheat to different seed rate for
yield and yield components

International Journal of Farm
Sciences,
8 (2), 29-31, 2018

Response of Castor to different planting
distance for yield and yield components

International Journal of Farm
Sciences,
8 (4), 1-4

મનુઠય જીિનમાં સમતોલ આહારનુ ં મહત્િ

િાિેતર, એવપ્રલ ર૦૧૮

અમ ૃત ફળ આમળાનુ ં મહત્િ

િાિેતર, એવપ્રલ ર૦૧૮

Effect
of
Calf
Milk
Replacer
Supplementation on Body Weight Gain of
Crossbred Calves under Field Condition

Gij. J. Ext. Edu. Special
issue,
53-54, 2018

Effect of Combination of Mineral Mixture
and Herbal Seeds on Reproductivity of
Buffaloes under Field Condition

Gij. J. Ext. Edu. Special
issue,
56-58, 2018

પશુપાલન : એક સફળ વયિસાય – પુસ્તક

કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખેડા

Constraints faced by farmers in adoption of
improved cultivation practices of Bitter
gourd in Kheda District of Gujarat

Paper presented at National
Seminar, AAU, Anand

Extent of Knowledge & adoption of Bitter
gourd growers about bitter gourd
production technology in Kheda district of
Gujarat

Paper presented at National
Seminar, AAU, Anand

Knowledge of Bitter gourd growers about
bitter gourd production technology in
Kheda district of Gujarat

Paper presented at National
Seminar, AAU, Anand

બાગિાની : એક સફળ વયિસાય – પુસ્તક

કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખેડા

શ્રી એસ. ્ુ. ઝાલા,
ડૉ. બી. એસ. શેખાિત
૨

શ્રી એ. બી. પરમાર,
ડૉ. પી. કે. શમાા ,
શ્રી એસ. ્ુ. ઝાલા

૩

શોભના એચ. પટે લ
ડૉ. પી. કે. શમાા

૪

શોભના એચ. પટે લ
ડૉ. પી. કે. શમાા

૫

પી. કે. શમાા ,
કે . એ. પ્રજાપવત,
એમ. કે. ચૌધરી

૬

કે . એ. પ્રજાપવત,
પી. કે. શમાા ,
એમ. કે. ચૌધરી

૭

પી. કે. શમાા ,
કે . એ. પ્રજાપવત

૮

પી. કે. શમાા ,
એમ. કે. ચૌધરી,
કે . એ. પ્રજાપવત

૯

પી. કે. શમાા ,
એમ. કે. ચૌધરી,
કે . એ. પ્રજાપવત

૧૦

પી. કે. શમાા ,
એમ. કે. ચૌધરી,
કે . એ. પ્રજાપવત

૧૧

પી. કે. શમાા ,
એમ. કે. ચૌધરી
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૬. અન્ય નાણાકીય અનદાન અને તે અંતગચ ત થયેલી િવ ૃવિઓ :

ક્રમ

તાલીમન ં નામ

તાલીમાથીઓની

તાલીમનો

સંખ્યા

સમયગાળો

આિેલ અનદાન રૂ.

૧

ડેરી વયિસાય

૨૦

૩૦ દિિસ

૧૮૯૬૦૦/-

૨

મિિનીશ માળી

૨૦

૩૦ દિિસ

૧૬૫૨૦૦/-

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :
૭. ખેડત
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, િે થલી, જજ. ખેડા દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરમ્પયાન પશુપાલન વિભાગ દ્વારા 'ભારતીય
કૃવર્ષ અનુસધ
ં ાન પદરર્ષિ (ICAR)' અને ભારતીય કૃવર્ષ કૌશલય પદરર્ષિ (ASCI)ના સહયોગથી ડેરી વયિસાય
તાલીમ કાયાિમ અંતગાત કુલ ૪૦ ગ્રામ્પય ્ુિાન-્ુિતીઓને પશુપાલનની વયિસાયલક્ષી તાલીમ આપિામાં
આિેલ હતી. આ તાલીમમાં તાલીમાથીઓને િૈજ્ઞાવનક ઢબે પશુ માિજત, પશુપોર્ષણ, પશુ રોગનુ ં વયિસ્થાપન
િગેરે જેિા વિર્ષયો પર પ્રાયોણગક તાલીમ આપિામાં આિેલ હતી. આ તાલીમમાં ખેડા તથા આણંિ જજલલાના
બામરોલી, વમત્રાલ, અણલન્દ્રા, મલીયાતજ, ભડકિ, ઇસરિા, ખેડા કેમ્પપ, ત્રાણજા તથા ત્રાજ ગામના ગ્રામ્પય
્ુિાનોએ ભાગ લીધેલ હતો. આ તાલીમ પ ૂણા થયા બાિ મોટાભાગના તાલીમાથીઓ િૈજ્ઞાવનક ઢબે પશુપાલન
કરતા થયેલ છે અને િાછરડી ઉછે રનુ ં મહત્િ સમજતા થયેલ છે . તાલીમ પહેલા જે તાલીમાથીઓ ફતત ભેંસો
રાખતા હતા તેઓએ ગાયો ખરીિે લ છે અને િૈજ્ઞાવનક ઢબે માિજત કરતા થયા છે . તાલીમ પ ૂણા થયા બાિ
પાંચ તાલીમાથીઓએ ગાયોનો નિો તબેલો બનાિેલ છે અને હાલમાં િૈ વનક ૫૦ ણલટર દૂ ધ ડેરીમાં ભરાિે છે .
આમ, તાલીમ પહેલા તાલીમાથીઓની પશુપાલન થકી સરે રાશ માવસક આિક રૂ. ૫,૦૦૦/- હતી. જે તાલીમ
બાિ િધીને રૂ. ૧૨,૦૦૦/- થયેલ છે . આમ, કેન્દ્ર દ્વારા થતી વયિસાયલક્ષી તાલીમના કારણે પશુપાલનના
વયિસાયમાં ખચાનો ઘટાડો થયેલ જોિા મળે લ છે , જેના ફળસ્િરૂપે જજલલાના પશુપાલકોની આવથિક ક્સ્થવતમાં
સુધારો જોિા મળે લ છે .
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કૃવષવિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

૧.

સ્થાપના િષચ : ૧૯૭૭

૨.

કેન્રનો પહરચય (સ્થાપનાનાં કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હેત)ુ :
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધેજાની સ્થાપના િર્ષા ૧૯૭૭માં ભારતીય કૃવર્ષ અનુસધ
ં ાન પદરર્ષિ, નિી દિલહીના
સહયોગથી કરિામાં આિી હતી. કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર, રાંધેજાનો કાયાવિસ્તાર ગાંધીનગર જજલલો છે .
ૂ ોના ખેતર પર તકનીકોની ચકાસણી, અગ્ર હરોળનાં વનિશાનો
ુ
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રના મુખ્ય હેતઓ
ખેડત
ૂ ભાઈઓ, બહેનો, ્ુિાનો અને વિસ્તરણ કાયાકરો માટે તાલીમનુ ં આયોજન અને
ગોઠિિા, ખેડત
અમલીકરણ કરવુ ં તેમજ નિીનતમ અને આધુવનક કૃવર્ષ તકનીકોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમયાંતરે
વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્તઓ યોજિી.

૩.

સેિકોની વિગત :
નામ

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો િકાર

િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક અને કેન્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સુચારુ રૂપથી

ડૉ. િી. કે. ગગા
શ્રી હર્ષાિભાઈ એન. પટેલ

િડા

ચલાિિા માટેની વનયામક તરીકેની કામગીરી

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાિમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ, વનિશાન, વિસ્તરણ
પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો
તથા એસ.ઈ.એફ.ઈ ્ુવનટને લગતાં કાયો

શ્રી વિનયભાઈ ગૌર

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેસ્ટીંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ
પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો

શ્રી પ્રભાતવસિંહ િી. જાિિ

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેસ્ટીંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ
પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો

શ્રી ભરતભાઈ બી. હદડયા

વિર્ષયવનઠણાત

દરપોદટિંગની કામગીરી, તાલીમ કાયાિમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,
વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ
પ્રકારના તકનીકી કાયો

શ્રી િીપકભાઈ ડી. પંડયા

જુ. સ્ટેનોગ્રાફર

સ્ટોર અંગેની જિાબિારી તથા રે કડા વનભાિવુ ં

શ્રી લા્ુભાઈ એમ. પટેલ

ડ્રાઇિર

જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

શ્રી અરવિિંિભાઈ જે. ડામોર ડ્રાઇિર

૪.

રેતટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

મખ્ય િવ ૃવિઓ :
૪.૧ તાલીમ :
ક્રમ

તાલીમ સંખ્યા

૧

૭૫

ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિેનો
૧૨૯૦
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૮૦૬

કલ
૨૦૯૬

૪.૨ સંશોધન :
ૂ ના ખેતરે સંશોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ

મખ્ય વિષય

વિસ્તાર

ભાગ લેનાર ભાગ લેનાર

(િેક્ટર)

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧

ટામેટાની અરકા રક્ષક જાતની ચકાસણી

૨.૫

૧૦

-

૧૦

૨

મરચામાં રાયકોડરમા હજ ેનીયમની ચકાસણી

૨.૫

૧૦

-

૧૦

૩

િીિાલમાં જીસીએચ-૮ જાતની ચકાસણી

૨.૫

૮

૨

૧૦

૪

િાછરડાઓના શારીદરક વિકાસમાં કાલફ વમલક રી્લેસરની

-

-

૧૦

૧૦

-

-

૧૦

૧૦

થતી અસરની ચકાસણી
૫

શંકર ગાયોમાં ગળીયા રોગનુ ં વયિસ્થાપન

૪.૨.૨ કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રમાં વનદશચન યવનટો :
(૧)

સુપર દિદટકલ ફ્્ુયડ એતસરેતશન (એસ.સી.એફ.ઈ) ્ુવનટ

(૨)

િમી કમ્પપોસ્ટ વનિશાન ્ુવનટ

(૪)

સજીિ ખેતીનુ ં વનિશાન ્ુવનટ

(૫)

ખેતઓજાર વનિશાન ્ુવનટ

(૬)

ગૌશાળા વનિશાન ્ુવનટ

૪.૨.૩ વિસ્તરણ િવ ૃવિઓ :
ક્રમ
મખ્ય િવ ૃવિઓ
૧ ક્ષેત્ર દિિસ
૨ વનિાન સેિા
૩ સમ ૂહ જૂથચચાા
ૂ ગોઠઠી
૪ ખેડત
૫ ગ્રુપ દફલડ વિણઝટ
૬ વિલેજ સિે
૭ પશુ વનિાન કેમ્પપ
ૂ સેવમનાર/સંમલ
૮ ખેડત
ે ન
૯ પદ્ધવત વનિશાન
૧૦ ઉજિણી દિિસ
૧૧ મોબાઇલ સંિેશાઓ
૧૨ ન્્ ૂઝપેપર કિરે ઝ
૧૩ અન્ય વયાખ્યાનો
૧૪ સેિક તાલીમ અને પદરસંિાિ
૧૫ સ્િચ્છછતા પખિાદડયા
૧૬ પ ૂિા તાલીમાથી મીદટિંગ
૧૭ િડાપ્રધાન કાયાિમોનુ ં જીિંત
પ્રસારણ

િવ ૃવિ સંખ્યા

૧૫
૩૪
૧૪
૦૩
૩૧
૦૪
૦૩
૦૪
૦૪
૦૭
૩૭
૨૧
૧૫
૧૧
૦૨
૦૨
૦૨
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ભાગ લેનાર ભાઈઓ/બિેનો

૮૩૦
૧૭૪
૨૧૨
૧૮૧
૪૫૧
૧૯૨
૩૭
૩૬૭
૧૩૧
૩૪૩
૧૮૭૫૦
૨૦૮૪
૨૧
૯૮૫
૬૬
૨૪૬

૫.

િામચ વિભાગ :
૫.૧ િામચ ઉત્પાદન :
ક્રમ
પાક
કલ ઉત્પાદન
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ડાંગર
ઘઉં
કપાસ
ઇક્કડ
શણ
દિિેલા
મગ
ડાંગર

કલ િેચાણ

૧૨૩૫
૧૮૮૬૨
૪૦૯.૫
૪૮૦
૫૪
૧૨૦૮
૭૦
૧૨૩૫

આિક રૂ.

૧૨૩૫
૧૨૭૮૧
૪૦૯.૫
૧૨૦૮
૭૦
૧૨૩૫

૨૨૩૦૦
૨૪૪૯૦૬
૨૨૭૩૦
૬૫૧૦૦
૩૫૪૦
૨૨૩૦૦

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જથ્થો

૧૦૨૦૦
૪૦
-

૫.૨ સજીિ ખેતી :
૧. ઘઉં

૨. આંબળા

૪. ચીકુ

૩. લીંબુ

૫.૩ ગૌશાળા વિભાગ :
ગાયોની
દધાળ
કલ દૂ ધ ઉત્પાદન કલ દૂ ધ િેચાણ દૂ ધ િેચાણ આિક અન્ય આિક
સંખ્યા
૭

૪

૧૩૩૬૪

૧૩૩૬૪

૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :

૩૮૧૨૭૯

૩૮૧૨૭૯

-

૫.૫ રીિોપ્લ્િિંગ િં ડ (ઑહડટ હરપોટચ આધાહરત) :
ઊઘડતી વસલક રૂ.
િાવષિક આિક રૂ.
૬૪.૮૫ લાખ
૨૦.૭૯ લાખ
૬.

-

કલ આિક

િાવષિક ખચચ રૂ.
૧૭.૨૫ લાખ

બંધ વસલક રૂ.
૬૮.૩૯ લાખ

િકાશન :
૬.૧ િકાશનની વયક્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ
૧.

લેખકન ં નામ
ભરત હદડયા

લેખન ં મથાળં

સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ

કૃવર્ષના સિાુંગી વિકાસમાં કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રો

૬.૨ િકાશનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ
વિગત
૧
ન્્ ૂઝ લેટર
૨.
કૃવર્ષપવત્રકાઓ (લીફ્લેટ)
૩.
ન્્ ૂઝપેપર કિરે જ

૦૨
૦૬
૨૧
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સંખ્યા

સહકાર

અન્ય નાણાકીય અનદાન અને તે અંતગચ ત થયેલી િવ ૃવિઓ :

૭.
ક્રમ
૧

૮.

િવ ૃવતન ં નામ
ૂ તાલીમ
ખેડત

સિભાગીઓની સંખ્યા
૨૦૦

વિભાગ/સંસ્થાન ં નામ
બાગાયત વિભાગ, ગાંધીનગર

અનદાન
૮૦૨૫૭/-

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :
ખેડત
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતા માટે િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરવમયાન તલસ્ટર
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડત
પ્રથમ હરોળ વનિશાનોમાં દિિેલા અને મગ જેિા પાકોમાં વનિશાનો આપેલ. ભારત સરકારના કૃવર્ષ
અને સહકાર મંત્રાલય હેઠળ ગાઝીયાબાિ ખાતે આિેલ રાઠરીય સજીિ ખેતી કેન્દ્ર દ્વારા વનવમિત િેસ્ટ
ડીકમ્પપોઝરનુ ં કેન્દ્ર ખાતે વનિશાનના ભાગરૂપે આયોજન કરિામાં આિેલ, પરં ત ુ જજલલાના તેમજ
ૂ ો દ્વારા ખ ૂબ જ િધુ માંગ હોિાથી આ કેન્દ્ર દ્વારા ખેડત
ૂ ોને િેસ્ટ
રાજ્યના અન્ય જજલલાઓમાંથી ખેડત
ૂ ોને ઉત્પાિન
ડીકમ્પપોઝરનુ ં દ્રાિણ તેમજ બોટલ પ ૂરી પાડિામાં આિેલ, જેના પદરણામ સ્િરૂપ ખેડત
ખચામાં ઘટાડો થયેલ અને પાકની ગુણિત્તા અને ઉત્પાિનમાં િધારો થયેલ હતો. મહાત્મા ગાંધીજીની
૧૫૦મી જન્મજયંતી વનવમત્તે કેન્દ્ર દ્વારા કુલ ૨ સ્િચ્છછતા પખિાદડયા યોજિામાં આિેલ. જેમાં રાંધેજા
વિદ્યાપીઠના એનએસએસ વિભાગ સાથે જોડાઇને સ્િચ્છછતા રે લી, નાટક, ભીંતણચત્રો, સ્િચ્છછતા
જાગૃતતા કાયાિમ તેમજ સ્િચ્છછતા શપથ જેિા વિવિધ કાયાિમો યોજિામાં આિેલ. કે.વિ.કે.ના ક્ષેત્રમાં
આિતા માતાપુરા ગામના પ્રગવતશીલ મદહલા પશુપાલક ભાિનાબેન ચૌધરીને ઑલ ઇષ્ન્ડયા ફામાસા
એસોવસએસન દ્વારા શ્રેઠઠ મદહલા પશુપાલક તરીકે િર્ષા ૨૦૧૮નો એિાડા ન્્ુ દિલહી ખાતે રોકડ પુરસ્કાર
અને સન્માનપત્ર સાથે એનાયત કરિામાં આિેલ. આ કેન્દ્ર દ્વારા જજલલાના ૧૮,૭૫૦ જેટલા નોંધણી
ૂ ોને ગુજરાતી ભાર્ષામાં કૃવર્ષ, બાગાયત, પશુપાલન અને હિામાન સંબવં ધત કુલ ૪૩
થયેલ ખેડત
મોબાઇલ સંિેશાઓ િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯ િરવમયાન વિનામ ૂલયે મોકલિામાં આિેલ છે . કૃવર્ષ અને સંલગ્ન
વિર્ષયોની આધુવનક અને નિીનતમ તકનીકોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે સમયાંતરે જુિી જુિી વિસ્તરણ
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને માદહતગાર કરી જાગૃત કરિામાં
પ્રવ ૃવતઓ, તાલીમો દ્વારા ખેડત
આિેલ.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ ૂજરાત કુ માર નિનય મુંદદર

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: E 519, 19-09-1953

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

:

ક્રમ

નિભાગ

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા

ધોરણ

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

-

-

૨

૧

બાલવાડી

૨

પ્રાથમિક મવભાગ

૧-૮

૦૪

૦૬

૩

િાધ્યમિક મવભાગ

૯-૧૦

૦૫

૦૦

૪

ઉચ્ચતર િાધ્યમિક મવભાગ

૧૧-૧૨

૦૮

૦૪

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પદરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

ટકા

૧

NMMS

૨

૨

૧૦૦

૨

ગાાંધીમવચાર

૫૦

૪૯

૯૮

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

ગ ૂજરાત (કન્યા/કુિાર) છાત્રાલય (ખાનગી ધો. ૧૧-૧૨)

૧૦૦

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

યોગ દિવસ

મવશ્વ યોગ્ય દિવસની ઉજવણી

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

૨૩૫

૨

સાાંસ્કૃમતક કાયયક્રિ

સત્યની ખોજ

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

૧૨

૩

હેલ્થ કાયયક્રિ

જીવનશૈલી પર કાયયક્રિ

૦૬-૦૯-૨૦૧૮

૨૩૫

૪

આરોગ્ય ચકાસણી

આંખનુ ાં મનિાન

૨૩-૦૯-૨૦૧૮

૨૩૫

૫

ટ્રાદિક અવેરનેસ

ટ્રાદિકના મનયિ

૧૩-૧૨-૨૦૧૮

૧૨૫

323

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૧

વ્યસન મુક્તત

શાળાના મવદ્યાથી દ્વારા વ્યસન

૧૪-૦૯-૨૦૧૮

૬૦

૦૨-૧૦-૨૦૧૮ થી

૨૦૦

મુક્તતની રે લી
૨

સિાઈ અભભયાન

સ્વચ્છતા

૦૮-૧૦-૨૦૧૮
૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

વાાંચન

સમ ૂહ વાાંચન

િરરોજ

૮૧

૨

શાકભાજી વાવેતર

ટુકડી મુજબ પ્રવ ૃમિ

િોસિ પ્રિાણે

૧૦

૩

ઘઉં િળાિણ

િરરોજ

૦૨

૪

કોઠાર જાળવણી

િરરોજ

૦૨

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત):
ખેતીની જિીન

:

-

ગૌશાળાની જિીન

:

-

ગાયોની સાંખ્યા

:

-

ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન

સ્િાિલુંબન (ટકા)

(દકલોગ્રામ)
૧

પાલક

બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

-

-

૨

ધાણા

બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

-

-

૩

ભીડા

બજારિાાંથી લાવવાની જરૂર પડતી નથી

-

-

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન
ક્રમ
૧

રેં દટયાનો પ્રકાર
યેરવડા

રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા

૨૩૫

એક આંટીમાું

ુ ર
કુ લ કાુંતેલ સત

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૫૦૦

૪૦ (આસન)

૨૩૫૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસધ્ધધઓ :
૧. NSP (જાહેર પરીક્ષામાું પાસ)
ુ ી (ધો. ૧૧ કોમસષ/નિજ્ઞાનના નિદ્યાથી)
૨. રમતગમત જજલ્લા કક્ષા સધ
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ

: -
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: િલ્લભ નિદ્યાલય, બોચાસણ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૩૧

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: નિભાગો ૮ અને સેિકો ૩૪

ક્રમ

નિભાગ

ધોરણ

૧

બાલશાળા ( જજલ્લા પાંચાયત સાંચાભલત )

૧ થી ૫

૨

કુિાર િાંદિર

૬ થી ૮

૩
૪
૫
૬

ઉિર બુમનયાિી મવદ્યાલય
ઉચ્ચતર ઉિર બુમનયાિી મવદ્યાલય
કુિાર છાત્રાલય
ગાંગાબા ગૌશાળા

૭

અધ્યાપન િાંદિર ( ડી.એલ.એડ.)

૮

ગ્રાિ સેવા કેન્ર મુખ્ય કાયાયલય

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

દહન્િીની પરીક્ષાઓ
બાલપોથી
પહલી
દૂ સરી
તીસરી
મવમનત
ગાાંધી જીવન ઝાાંખી
ગાાંધી જીવન સ્મ ૃમત
ગાાંધી જીવન પ્રવેશ

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર
૨

૯ થી ૧૦
૧૧-૧૨
૫ થી ૧૨
પ્રથિ વર્ય/બીજુ ાં
વર્ય

૧

૨

-

૨ (પ્રવાસી)
૮
૬

૫
૧

૪
૩

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

પદરણામ
(ટકામાું)

૮
૧૭
૫૨
૪૦
૪૪
૮
૧૨
૧૯

૭
૧૭
૫૧
૩૭
૪૪
૮
૧૨
૧૯

૮૭
૧૦૦
૮૮.૧૩
૭૭
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
છાત્રાલયનો પ્રકાર
ુ
૧
કિાર છાત્રાલય ( બક્ષી પાંચ )
૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
શાાંમત સિભાવના યુવા
મશભબર
૨

વકત ૃત્વ સ્પધાય

૩

પ્રજ્ઞા પ્રબોધન સિળ
મવદ્યાથીજીવન મશભબર

૪

વનભોજન

નિગત
ગૃહઉદ્યોગ, ભીંતભચત્રો,
સ્વયાંપાકી ટુકડી ભોજન,
વાતાયલાપ અને ગીતો
આિશય મશક્ષક, ગાાંધી પ્રસાંગ
વાતાયલાપ, ગીતો, શાકભાજી
ઉછે ર, ફુવારા મપયત, શોર્ખાડા,
ભીંત પર ચ ૂનો લગાવવો,
ઝાડનાાં થડને ગેરૂ તથા ચ ૂનો
લગાવવો
સ ૂરજબા પાકય , ધિયજ
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છાત્રોની સુંખ્યા
૨૨૦
તારીખ
૦૬/૦૬/૨૦૧૮થી
૧૧/૦૬/૨૦૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૪૫

૦૧/૧૦/૨૦૧૮થી
૧૦/૧૦/૨૦૧૮
૦૩/૧૨/૨૦૧૮થી
૦૭/૧૨/૨૦૧૮

૪૮

૧૨/૧૨/૨૦૧૮

૨૨૦

૫૦

ક્રમ
૫

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
વાલી સાંિેલન

૬

સાિ-પ્રમતસાિ મશભબર

૭

શૈક્ષભણક પ્રવાસ

૮

રાજ્યકક્ષાનો રિતોત્સવ

૯
૧૦

શ્રિમશભબર, બાિણગાિ
મવિાય સાંિેલન

૧૧

ઇન્ટનયમશપ કાયયક્રિ

નિગત
ધો. ૫થી ૧૨ ના મવદ્યાથીઓના
વાલીઓનુ ાં વાલી સાંિલ
ે ન
ુ ાાં વસવાટ, સ્વયાંપાકી
તાંબિ
ભોજન અને શ્રિકાયય
ચોટીલા, અંજાર, િાતાનો િઢ,
નારાયણ સરોવર, િાાંડવી
પાટણ જજલ્લા મશક્ષણ તાલીિ
ભવન, પાટણ
ગ્રાિસિાઇ, િાટીપુરાણ
ધો. ૧૦ અને ધો. ૧૨ ના
મવદ્યાથીઓનો મવિાય સિારાં ભ ાં
શૈક્ષભણક પ્રવ ૃમિઓ

૧૨

રાષ્ટ્ટ્રીય, ધામિિક, સ્થામનક
તહેવારોની ઉજવણી

તહેવારોને લગતી આનુર્ભાં ગક
પ્રવ ૃમિઓ

તારીખ
૧૫/૧૨/૨૦૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૧૦૪

૩૧/૧૨/૨૦૧૯થી
૦૬/૦૧/૨૦૧૯
૦૫/૦૧/૨૦૧૯થી
૦૭/૦૧/૨૦૧૯
૧૩/૦૨/૨૦૧૯થી
૧૪/૦૨/૨૦૧૯
૧૮/૦૨/૨૦૧૯
૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૧૦

તબક્કા વાર ૧૨૦
દિવસ
વર્ય િરમિયાન

૭૨
૧૮
૧૮
૨૨૦
૪૮
સિગ્ર પદરસર
પદરવાર

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ નનદશષન :
ક્રમ
૧

૨
૩
૪
૫
૬

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

શાળા સલાિતી સપ્તાહ

િદહલા સશક્તતકરણ
સ્વચ્છતા પખવાદડયાની
ઉજવણી
સવોિય િેળો,
ગ્રાિસેવા કેન્ર, િે થલી
સવોિય િેળો.
લોકમનકેતન, રતનપુર.
વ ૃક્ષારોપણ

નિગત

વાતાયલાપ, સાંસ્કાર કાયયક્રિ,
રે લી

તારીખ

૨૫/૦૭/૨૦૧૮થી
૨૯/૦૭/૨૦૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

સ્ત્રી સશક્તતકરણ કાયયમશભબર
વલ્લભ મવદ્યાલય પદરસર

૦૯/૦૮/૨૦૧૮
૧૫/૦૯/૨૦૧૮થી
૩૦/૦૯/૨૦૧૮
૧૧/૦૨/૨૦૧૯થી
૧૨/૦૨/૨૦૧૯

૫૦
૨૭૦

૧૦/૦૨/૨૦૧૯થી
૧૨/૦૨/૨૦૧૯
૨૧/૦૮/૨૦૧૮

૩

મવદ્યાથી સાંિેલન, પ્રિશયન,
િેિાની કાયયક્રિ, પ્રાથયના અને
સાંસ્કાર કાયયક્રિ
મવદ્યાથી સાંિેલન અને કાયયકર
સાંિેલન
મવનય િાંદિર શાળાના િકાન
આગળ બગીચો બનાવ્યો,
વલ્લભ મવદ્યાલય પદરસર

૫૦

૧૦૭

મવનય િાંદિરના
મવદ્યાથીઓ અને
મશક્ષકો

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
૧
૨

૨
૩

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
વાલી સાંપકય / વાલી
સાંિેલન
છાત્રાલયના મવદ્યાથીઓનો
પ્રવાસ

પ ૂ. રમવશાંકર િહારાજ
(જન્િદિવસ)
પ ૂ. રમવશાંકર િહારાજ
સિામધ સ્થાન
સમ ૂહ પ્રાથયના

નિગત
પ્રવેશ અંગે િાગયિશયન

તારીખ
૦૪-૦૫-૨૦૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૫૦

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, સાબરિતી
આશ્રિ, કોચરબ આશ્રિ,
હદઠમસિંહનાાં જૈન િાંદિરો, સીિી
સૈયિની જાળી અને કાાંકરીયાની
મુલાકાત
પુષ્ટ્પાાંજલી અને પ્રાથયના

૧૮/૧૨/૨૦૧૮થી
૨૧/૧૨/૨૦૧૮

૨૨૦ મવદ્યાથીઓ અને
મશક્ષકો

૦૪/૦૩/૨૦૧૯

િર િાસના પ્રથિ શુક્રવારે

વર્ય િરમિયાન

છાત્રાલયના બધા
મવદ્યાથીઓ અને સેવકો
૨૨૫
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ક્રમ
૪

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
સિતોલ આહારનુ ાં
આયોજન

૫

સજીવ ખેતીના શાકભાજી
વપરાશ

૬

રસોઈ

૭

દૂ ધિાાં સ્વાલાંબન

નિગત
પોર્ક મવમવધ વાનગીઓ
કઠોળ, શાકભાજી અને
િળોિાાંથી
કોબીજ, બીટ, રીંગણ, િેથી,
ડુગ
ાં ળી, પાલક, વાલોળ,
પાપડી, ચોળી, ધાણા, િલાવર,
મ ૂળા, દૂ ધી, શક્કદરયા મવગેરે.
બીટ, પાલક, રોટલી, િણગાવેલ
કઠોળ, ઢોંસાવડા, ઇડલીસાંભાર, શરગવાના પાનના
મ ૂઠીયા વગેરે.
ગૌશાળાના તાજા દૂ ધની
વપરાશ

તારીખ
વર્ય િરમિયાન

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૨૦

વર્ય િરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

વર્ય િરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

વર્ય િરમિયાન

છાત્રાલય રસોડુાં

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જમીન :
(૧) મવનય િાંદિર ઉદ્યોગ : ૧૩ એકર ૭ ગઠાં ૂ ા
ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

(૨) ગૌશાળા : ૮ એકર

ગાયોની સાંખ્યા : ૧૭

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૧

ચોખા

૬૦૦૦

-

૨

ઘઉં

૬૫૦૦

૭૯૬૦

૧૦૦

૩

બાજરી

૨૫૦૦

૪૫૯૨

૧૦૦

૪

દૂ ધ

૯૦૦૦

૩૦૫૭૧

૧૦૦

૫

શાકભાજી

૧૨૦૦૦

૩૬૨૪

૩૦

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન
ક્રિ
રેં દટયાનો પ્રકાર
૧

અંબર રેં દટયા

૨

યરવડા ચક્ર

રેં દટયાની સાંખ્યા
૩૫
બે ત્રાકવાળા - ૨૦
આઠ ત્રાકવાળા - ૧૫
૫૦

કાાંતેલી આંટીઓની
સાંખ્યા
-

એક આંટીિાાં
તારની સાંખ્યા
-

કુલ કાાંતલ
ે સ ૂતર
(િીટરિાાં)
-

-

-

-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧. ખેલ િહાકુાંભિાાં તાલુકા કક્ષાએ ૮૦૦ િીટર િોડિાાં પ્રથિ
૨. ખેલ િહાકુાંભિાાં જજલ્લા કક્ષાએ ૨૦૦ િીટર િોડિાાં પ્રથિ
૩. Qdc લેવલે વતત ૃત્વ મનબાંધ, અને ભચત્ર સ્પધાયિાાં પ્રથિ, બીજો અને ત્રીજો ક્રિ િેળવેલ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ મુમન સેવાશ્રિ વાઘોદડયાની મુલાકાત લીધી અને તેની ગૌશાળાની મુલાકાત લીધી.
ગૌશાળાની ખેતીિાાંથી ઑસ્ટ્રેભલયન સુગરકેન ઘાસના ટુકડા લાવ્યા અને ગૌશાળાની ખેતીિાાં તેની રોપણી કરી.
તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ પશુસવ
ાં ધયન કેન્ર બાકરોલની મુલાકાત લીધી. ત્યાાંથી ઝીંઝવો ઘાસના ટુકડા
લાવ્યા અને ગૌશાળાિાાં તેની રોપણી કરી.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: શ્રી નશ. ગો. પટેલ કન્દ્યા નિદ્યાલય, ભારે લ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૭૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: કન્દ્યા શાળા, કન્દ્યા છાત્રાલય, ખેતી નિભાગ
સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ધોરણ
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

ક્રમ
૧.
૨.

નિભાગ

શ્રી મશ. ગો. પટેલ કન્યા મવદ્યાલય, ભારે લ
કન્યા છાત્રાલય, ભારે લ

૪. ઇત્તર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ
૧.
૨.
૩.

૯ થી ૧૨

ગાાંધી મવચાર પદરચય
દહન્િી દૂ સરી
મવકાસ વતુળ
ય

૬

૯ થી ૧૨

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૨૫
૨૫
૯૦

પ્રવ ૃનત્તઓ :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
પ્રજ્ઞા મશભબર
શાળા પ્રવેશોત્સવ
પ્રકૃમત મશભબર
અંગ્રેજી મશભબર
સ્વાતાંત્ર્યદિનની ઉજવણી
સ્વયાંમશક્ષકદિનની ઉજવણી
યોગ દિનની ઉજવણી
શાળા પાંચાયત
ગૌરી વ્રતની ઉજવણી
વર્ાય િોજ
રિતોત્સવ
રક્ષાબાંધન
મવજ્ઞાન િેળો
સ્વયાં પાક
દહન્િી દિવસની ઉજવણી
ગાાંધી જયાંતી
પ્રજાસિાક દિનની ઉજવણી
ગાાંધી મનવાયણ દિન
સવોિય િેળો
શૈક્ષભણક પ્રવાસ

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧.
ગ્રાિસિાઈ
૨.
સજીવ ખેતી પ્રિશયન
૩.
વાલી જાગૃમત કાયયક્રિ

૧૫/૦૬/૨૦૧૮
૧૬/૦૬/૨૦૧૮
૧૫/૦૮/૨૦૧૮
૦૫/૦૯/૨૦૧૮
૨૧/૦૬/૨૦૧૮
૨૮/૦૬/૨૦૧૮
૨૫/૦૭/૨૦૧૮
૨૪/૦૬/૨૦૧૮
૦૬/૦૮/૨૦૧૮
૨૬/૦૮/૨૦૧૮
૧૪/૦૯/૨૦૧૮
૦૨/૧૦/૨૦૧૮
૨૬/૦૧/૨૦૧૯
૩૧/૦૧/૨૦૧૯
૧૨/૦૨/૨૦૧૯
૦૭/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૧/૦૧/૨૦૧૯

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૯૬
૯૬
૧૯૨
૩૩
૨૦૨
૧૯૨
૨૦૨
૧૯૨
૧૯૨
૧૯૨
૧૮૬
૧૯૨
૨૦૦
૨૦૨
૧૯૨
૨૦૨
૨૦૨
૧૯૨
૧૦૦
૨૦૦

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૯૬
૧૯૨
૨૫૦
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પદરણામ
(ટકા)
૧૦૦
૮૮
૧૦૦

છાત્રોની સુંખ્યા
૧૮૬
તારીખ

તારીખ

૫

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૨૫
૨૨
૯૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
છાત્રાલયનો પ્રકાર
૧.
બક્ષીપાંચ
૬. શૈક્ષણણક
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.

૩

ક્રમ
૪.

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
સજીવ ખેતી ઉત્પાિન વેચાણ

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧.
સિાઈ
૨.
સાવરણા બનાવવા
૩.
રસોઈિાાં િિિ
૪.
સમ ૂહ ભોજન
૫.
સમ ૂહ પ્રાથયના
૬.
સમ ૂહ વાાંચન
૭.
વન ભોજન
૮.
પ્રજ્ઞા મશભબર

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૧૯૨

તારીખ
િૈ મનક

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૨૦
૯૬
૨૦
૧૮૬
૧૮૬
૧૮૬
૧૯૨
૧૮૬

િૈ મનક
િૈ મનક
િૈ મનક
િૈ મનક
૧૬/૦૬/૨૦૧૮

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન : ક્ષેત્રિળ ૩-૭૨-૯૭,

હે./આરે ./ચો.િી. ૪૪/૩-૭૨-૯૭/૪૨.૫૫ (કુલ જિીન)

ગૌશાળાની જિીન : ક્રમ
ઉત્પાદનનો પ્રકાર
૧.
શાકભાજી

ગાયોની સાંખ્યા : છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)
શાકભાજી ૧૫૦૦૦

૨.

અનાજ

૩.

િળ

ઘઉં ૪૫૦૦ દક.ગ્રા., બાજરી ૨૫૦૦
દક.ગ્રા., ચોખા ૬૦૦૦ દક.ગ્રા., દૂ ધ
૧૨૦૦૦ ભલટર
કેરી ૭૩ દક.ગ્રા.

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
રેં દટયાનો પ્રકાર
૧.

અંબર ચરખા

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)
૯૫૨

સ્િાિલુંબન (ટકા)
૬.૩૨%

ઘઉં ૧૦૦૦ દક.ગ્રા.

૨૨.૨૨%

૪૨૭ દક.ગ્રા.

૫૮૪.૯૩%

રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા

૩૫

૩૭

એક આંટીમાું
તારની સુંખ્યા
૧૦૦૦

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર
(મીટરમાું)

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસધ્ધધઓ :

૧. ધોરણ-૧૨ બોડય િાાં શાળાની મવદ્યામથિની ચૌહાણ છાયાબેન રમણભાઈએ SC કે ટેગરીિાાં સિગ્ર ગુજરાત રાજ્યિાાં
પ્રથિ નાંબર પ્રાપ્ત કયો.
૨. તાલુકા કક્ષાએ શાળાની વૉલીબૉલ ટીિે પ્રથિ સ્થાન િેળવ્યુ.ાં
૩. જજલ્લા કક્ષાએ શાળાની મવદ્યામથિની ઠાકોર દદવ્યાબેન મહેશભાઈએ ત ૃતીય ક્રિાાંક પ્રાપ્ત કયો.
૪. તાલુકા કક્ષાએ ભચત્રસ્પધાય િાાં શાળાની મવદ્યામથિની મકિાણા દહરલબેન દકરીટભાઈએ પ્રથિ સ્થાન િેળવ્યુ.ાં
૫. તાલુકા કક્ષાએ વકત ૃત્વસ્પધાય િાાં શાળાની મવદ્યામથિની રાઠોડ રીયા રાજેશભાઈએ પ્રથિ સ્થાન િેળવ્યુ.ાં
૬. તાલુકા કક્ષાએ મનબાંધ સ્પધાય િાાં શાળાની મવદ્યામથિની પરમાર હેતલબેન મહેન્દ્રભાઈએ ત ૃતીય ક્રિાાંક પ્રાપ્ત કયો.
૭. ખેલ િહાકુ ાંભિાાં શાળાની મવદ્યામથિની ઠાકોર ભાિેશાબેન ગોતાભાઈએ લાાંબી કૂિ સ્પધાય િાાં પ્રથિ નાંબર અને િોડિાાં
દ્વદ્વતીય ક્રિાાંક િેળવ્યો.

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ:

૧. સજીવ ખેતી : શાકભાજી, િળ (ચીકુ ,કેરી)
૨. શ્રિબૅંથી ઉત્પાિન : કે શતેલ, કલાકૌશલ્યની વસ્તુઓ, પૌષ્ષ્ટ્ટક આહારના મવમવધ ઉત્પાિનો તથા તેન ુ ાં વેચાણ
૩. મવદ્યાથીઓની તન્દુ રસ્તી જળવાઈ રહે તેના સાંિભે ઘી, રસાયણ મવનાનો ગોળ, િધ, કચબ
ાં ૂ ર, છાસ મવગેરે
મનયમિત ખોરાકિાાં અપાય તેવી વ્યવસ્થા
૪. આિળાના મવમવધ ઉત્પાિનો
૫. મવદ્યાથીઓએ કરે લા મવમવધ ઉત્પાિનોના વેચાણની આવકિાાંથી મવદ્યાથીઓને શૈક્ષભણક પ્રવાસ : અિિાવાિ
સાયન્સ મસટી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ, અંધજન િાંડળ, સાબરિતી આશ્રિ, નભચકેતા ફુવારા, ગાાંધીનગર, રાાંધેજા,
ઊંઝા, પાટણ, અંબાજી, િાઉન્ટ આબુ, ખેડબ્રહ્મા.
૬. કાયયકર પદરવાર પ્રવાસ તુલસીશ્યાિ, ઊંચકોટડા, ખોડલધાિ, બગિાણા, મવરપુર.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, અંભેટી

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૫૪

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: ૨૪

ક્રમ

નિભાગ

૧

શ્રી મવદ્યાપીઠ આશ્રિશાળા, અંભેટી

૨
૩
૪
૫

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું
નનયત પગાર

ધોરણ
૧ થી ૮

મવનય િાંદિર, અંભેટી
મવનય કુિાર છાત્રાલય, અંભેટી
મવનય કન્યા છાત્રાલય, અંભેટી
ગ્રાિસેવા કેન્ર મુખ્ય કાયાયલય

૪

૯ થી ૧૨
૯ થી ૧૨
૯ થી ૧૨

૨

૪
૦
૦
૦

૬
૪
૨
૨

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ
૧.

દહન્િી પરીક્ષાઓ
બાલપોથી
પહલી
દૂ સરી
તીસરી
મવમનત
ગાાંધીમવચાર પરીક્ષાઓ
ગાાંધીજીવન ઝાાંખી
ગાાંધીમવચાર પ્રવેશ
ગાાંધીજીવન સ્મ ૃમત
બીજી પરીક્ષાઓ
ભારતીય સાંસ્કૃમત જ્ઞાન

૨.

૩.

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પદરણામ (ટકા)

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

૨૦
૨૪
૬૮
૭૦
૨૨

૨૦
૨૪
૬૮
૭૦
૨૨

૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

૨૧
૪૬
૧૭

૨૧
૪૬
૧૭

૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

૭૯

૭૯

૧૦૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :

ક્રમ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

૧

મવનય કુ િાર છાત્રાલય, અંભેટી

૬૫+૪૧ = ૧૦૬

૨

મવનય કન્યા છાત્રાલય, અંભેટી

૪૫+૨૬ = ૭૧

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ
૨૪/૯/૧૮
૧૫/૮/૧૮
૨૬/૧/૧૯
૧૦/૦૯/૧૯
૨૧/૧૧ /૧૮ થી
૨૪/૧૧/૧૮
૬/૨/૧૯થી
૯/૨/૧૯

૧
૨

પ્રોજેતટ
રાષ્ટ્ટ્રીય-ધામિિક તહેવારોની ઉજવણી

સુખાલા
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

૩
૪

મવજ્ઞાન િેળો
મવમવધ પ્રકારની મશભબરો

િોટા પોંઢા /સુખાલા
ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

૫

શૈક્ષભણક પ્રવાસ

નામસક,અજતા
ાં –
ઈલોરા
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ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૩૨૧ +૮૯
૨+૨
૨૪
૫૬

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ
૬
૭
૮

વનભોજન
વાલી સાંિેલન
રિતોત્સવ

નિગત

તારીખ

મતથલ
શાળાિાાં
નાના પોંઢા

૨૧/૦૨/૧૯
૧૬/૩/૨૦૧૯
૪/૯/૧૮

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા
૧૫૦
૧૫૦
૬૦

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ
૧
૨
૩

નિગત

સ્વચ્છતા પખવાડીયુ ાં
વ્યસનમુક્તત મશભબર
આરોગ્ય તપાસણી

શાળાિાાં
શાળાિાાં
સરકારી ટીિ દ્વારા

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
શાકભાજીનુ ાં વાવેતર
૨
સિાઈ /કલર

તારીખ

ભાગ લેનારની

૧/૯/૧૮થી ૧૫/૯/૧૮
૨૨/૦૧/૨૦૧૯
૧૦/૧૨/૨૦૧૮

સુંખ્યા
૧૫૨
૧૭૬
૧૫૩

નિગત
કીચન ગાડય ન
રસોડુાં

તારીખ
૨૩/૧૧/૧૮
૨૨/૧૧/૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૩૦
૨૪

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન : ૨૪
એકર (ખેતી)
ગૌશાળાની જિીન :
ગાયોની સાંખ્યા :
ક્રમ ઉત્પાદનનો પ્રકાર
છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)
ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ) સ્િાિલુંબન (ટકા)
૧. ઘઉં
૭૪૦૦
૦
૦
૨.

બાજરી

-

-

-

૩.

ચોખા

૫૨૦૦

૧૫૫૨

૨૯.૪૮

૪.

શાકભાજી

૨૫૦૦

૧૦૪૭

૨૩.૮૭

૫.

દૂ ધ

૪૫૦૦

૦

૦

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રિ
રેં દટયાનો પ્રકાર
૧

ચરખા

રેં દટયાની સાંખ્યા

કાાંતેલી આંટીઓની સાંખ્યા

૧૨

૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસધ્ધધઓ:
(૧) મવજ્ઞાન િેળાિાાં બીજો ક્રિ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
(૧) અથાણા બનાવી મવદ્યાથીને ભોજન સાથે આપવુ.ાં
(૨) સજીવ શાકભાજીનુ ાં વાવેતર કરી ઉપયોગિાાં લેવ.ુ ાં
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એક આંટીિાાં
તારની સાંખ્યા
-

કુલ કાાંતલ
ે સ ૂતર
(િીટરિાાં)
-

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
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

ક્રિ

મવભાગ

૦૧

ધોરણ

ઉ. બુ. મવદ્યાિાંદિર

૦૨
૦૩
૦૪
૦૫
૦૬

૯ થી ૧૦

અનુિામનત મનવાસી પ્રા. શાળા
બાલિાંદિર
તપોવન છાત્રાલય
ઉ. બુ. છાત્રાલય
ગ્રાિસેવા કેન્ર

૧ થી ૮
બાલિાંદિર
છાત્રાલય
છાત્રાલય
મનયત વેતન

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રિ

પરીક્ષાનુ ાં નાિ

૦૧
૦૨
૦૩
૦૪
૦૫
૦૬

દહન્િી બાલપોથી
દહન્િી પહલી
દહન્િી દૂ સરી
દહન્િી તીસરી
ગાાંધી પદરચય
ભારતીય સાંસ્કૃમત જ્ઞાન પરીક્ષા

પરીક્ષા આપનાર
મવદ્યાથીઓની સાંખ્યા
૬૦
૧૦
૬૪
૧૪
૨૫
૪૬

સેવક (કાયયકર) સાંખ્યા
ગ્રેડિાાં
મનયત પગાર
૦૬

૦૦

૦૮
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦

૦૦
૦૨
૦૩
૦૧
૦૫

પરીક્ષાિાાં પાસ થનાર
મવદ્યાથીઓની સાંખ્યા
૫૩
૦૮
૩૧
૧૪
૨૫
૪૬

પદરણાિ
ટકા
૮૯
૮૧
૫૨
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રિ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સાંખ્યા

૦૧

તપોવન છાત્રાલય

૩૪

૦૨

ઉ. બુ. છાત્રાલય

૪૧

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૦૧

મવશ્વયોગ દિન

મવદ્યાિાંદિર

૨૧/૦૬/૨૦૧૮

૩૫૦

૦૨

િેલેરીયા જાગૃમત કાિકાજ

મવદ્યાિાંદિર

૧૬/૦૭/૨૦૧૮

૩૪૨

૦૩

ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ પ્રવાસ

મવદ્યાિાંદિર

૧/૮/૨૦૧૮ થી ૩/૮/૧૮

૨૦૦

૦૪

વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ

મવદ્યાિાંદિર અને અ.

૨/૧૦/૨૦૧૮ થી

૧૦૫

મન. પ્રા. શાળા

૮/૧૦/૨૦૧૮

મવદ્યાિાંદિર અને અ.

૧૦/૧૨/૨૦૧૮ થી

મન. પ્રા. શાળા

૧૩/૧૨/૨૦૧૮

અંબાજી

૨૭/૧૨/૨૦૧૮ થી

૦૫
૦૬

પ્રજ્ઞા પ્રબોધન મશભબર
શૈક્ષભણક પ્રવાસ

૨૮/૧૨/૨૦૧૮
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૪૦
૬૪

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૦૧

વ્યસનમુક્તત કાયયક્રિ

૪/૧૦/૨૦૧૮

૩૧૫

૦૨

વ ૃક્ષારોપણ

૨૧/૦૭/૨૦૧૮

૧૦૦

૦૩

ગ્રાિસિાઈ

૦૨/૧૦/૨૦૧૮

૩૦૦

૦૪

િાતતરી િેદડકલ કાયયક્રિ

િર િાસના પહેલા અને ત્રીજા

૧૧૨

િાંગળવારે
૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૦૧

દિનાઇલ

૧૫ ભલટર

૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૧૫

૦૨

ઊભા ઝાડુાં

૨૨ નાંગ

૨૧/૦૭/૨૦૧૮

૧૨

૦૩

આડા ઝાડુાં

૫૦ નાંગ

૩૦/૦૮/૨૦૧૮

૩૦

૯. અન્ન-સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન
ક્રમ

: ૧૨.૫ એકર

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

ગૌશાળાની જિીન

: ૧ એકર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ગાયોની સાંખ્યા : ૩૩

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૦૧

ચોખા

૬૦૦૦

૫૦૦૦

૮૩

૦૨

ઘઉં

૧૫૦૦૦

૬૩૨૦

૪૨

૦૩

દૂ ધ

૧૫૦૦૦

૧૪૬૫૯

૯૮

૧૦. િસ્ત્ર-સ્િાિલુંબન :
ક્રમ
૦૧

રેં દટયાનો પ્રકાર
બે ત્રાાંક

રેં દટયાની સુંખ્યા
૪૦

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા
૩૧૫

એક આંટીમાું

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૧૦૦૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસધ્ધદઓ :
(૧) ખો-ખોની સ્પધાયિાાં બહેનોએ ખેડા જજલ્લાિાાં પ્રથિ તથા રાજ્યકક્ષાની સ્પધાયિાાં ચોથો નાંબર િેળવ્યો.
(૨) શાળાની મવદ્યામથિની શ્રી મવમધબેન વવડીયાએ નેશનલ કક્ષાની સોફ્ટબોલ સ્પધાયિાાં ભાગ લીધો.
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
(૧) તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ ૬૯િો િાતર તાલુકા વનિહોત્સવ યોજાયો.
(૨) વ્યસનમુક્તત કાયયક્રિ, આસપાસનાાં ગાિોિાાં. તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ આસપાસના ગાિોિાાં વ્યસનમુક્તત
કાયયક્રિનુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવ્યુ.ાં
(૩ ગાિિાાં તા. ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ સિાઈનુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવ્યુ.ાં
(૪) તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ િે થલી ગાિિાાં વ ૃક્ષારોપણનુ ાં આયોજન કરવાિાાં આવ્યુ.ાં
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, ભલાડા

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૪૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: એક નિભાગ અને ૭ (સાત) સેિકો

ક્રમ
૧

નિભાગ

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા

ધોરણ

અનુિામનત મનવાસી પ્રાથમિક શાળા,

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

૦૪

૦૬

૧થી ૮

ભલાડા

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પદરણામ

નિદ્યાથીઓની

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

(ટકામાું)

૪૦

૪૦

૧૦૦

સુંખ્યા
૧.

દહન્િી બાલપોથી

૨.

દહન્િી પહલી

૧૩૩

૧૧૮

૧૦૦

૩.

દહન્િી દૂ સરી

૩૯

૩૪

૮૯

૪.

દહન્િી તીસરી

૧૭

૧૭

૮૭

૫.

દહન્િી મવમનત

૨૩

૨૩

૧૦૦

૬.

ગાાંધીજીવન ઝાાંખી

૨૮

૨૮

૧૦૦

૭.

ગાાંધીમવચાર પ્રવેશ

૨૭

૨૭

૧૦૦

૮.

ગાાંધીજીવન સ્મ ૃમત

૧૮

૧૮

૧૦૦

૯

રાજ્ય પરીક્ષા બોડય પ્રાથયમિક

૧૧

૧૧

૧૦૦

૧૧૭

૧૧૭

૧૦૦

મશષ્ટ્યવ ૃમિ પરીક્ષા
૧૦.

રાજ્ય પરીક્ષા બોડય પ્રાથમિક
અને િાધ્યમિક ભચત્રકાિ
પરીક્ષા

૫. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

અનુિામનત મનવાસી પ્રાથમિક શાળા, ભલાડા

૧૫૩

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
૧.

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
મવશ્વ યોગ દિનની ઉજવણી
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તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

૧૫૩

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૨

સ્િાટય તલાસ અને ઇન્ટરનેટ દ્વારા મશક્ષણ

૨૬-૦૬-૨૦૧૮

૧૫૩

૩

શાળા આરોગ્ય તપાસણી

૦૪-૦૭-૨૦૧૮

૧૫૩

૪

ભચત્રકલા તાલીિ

૩૦-૦૭-૨૦૧૮

૧૫૩

૫

િચ્છર િવા છાંટકાવ અને પાણીની

૧૭-૦૮-૨૦૧૮

૧૫૩

પરબોનુ શુદ્વિકરણ
૬

મશક્ષક દિનની ઉજવણી

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

૧૫૩

૭

સ્કાઉટ ગાઈડ તાલીિ

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

૩૨

૮

ગભણત-મવજ્ઞાન પ્રિશયન

૨૫-૦૯-૨૦૧૮

૦૯

૯

હેન્ડ વોમશિંગ ડે

૧૫-૧૦-૨૦૧૮

૧૫૩

૧૦

િાતા તરિથી સ્વેટરની ભેટ

૧૨-૧૨-૨૦૧૮

૧૫૭

૧૧

બાળિેળો

૧૮-૧૨-૨૦૧૮

૧૫૩

૧૨

૧૧િો રિતોત્સવ

૦૫-૦૨-૨૦૧૯

૨૮૦

૧૩

િાત ૃભાર્ા ગૌરવ દિન

૨૧-૦૨-૨૦૧૯

૧૫૩

૧૪

રાષ્ટ્ટ્રીય મવજ્ઞાન દિન

૨૮-૦૨-૨૦૧૯

૧૫૩

૧૫

મવશ્વ ચકલી દિનની ઉજવણી

૨૦-૦૩-૨૦૧૯

૧૭૩

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ
૧

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
મવશ્વપયાયવરણ દિન ઉજવણી

૨

િેદડકલ કેમ્પ

૩
૪

પયાયવરણ િાગયિશયન
તાલીિ મશભબર
ૂ મશભબર
ખેડત

૫.

િદહલા જાગૃમત મશભબર

નિગત
વ ૃક્ષારોપણ-રોપા
મવતરણ
આંખ, કાન,
ડાયાભબટીસ,
દિભઝયોથેરપી મનિાન
કેમ્પ
ઇકોટુદરઝિ પયયટક
િાગયિશયક તાલીિ
કૃમર્ મનમધ યોજના
અંતગયત ૬૦૦
સહાયકોને િાગયિશયન
તથા નોંધણી
કુટુાંબ કલ્યાણ સલાહ
કેન્ર દ્વારા િદહલા અને
મવદ્યાથીઓને
સરકારની
યોજનાઓની તથા
સ્વરક્ષણ િાગયિશયન
દિન ઉજવણી
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તારીખ
૦૫-૦૬-૨૦૧૮

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૪૦૦ મવદ્યાથી

૨૮-૧૨-૨૦૧૮

૧૦૨

૦૮-૦૧-૨૦૧૯

૨૨

૧૪-૦૨-૨૦૧૯

૬૦૦

૦૮-૦૩-૨૦૧૯

૧૮૨

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
૧
કોથળાિાાંથી પગલુછ
ાં ભણયા
૨
કચરા ટોપલી, સાવરણી, સાવરણો
૩
સમ ૂહસિાઈ, કપડાની હાથમસલાઈ,
હાથના નખ કાપવા
૪.
દિનાઈલ અને બાથરૂિ તલીનર

નિગત
સ્વાવલાંબન
સ્વાવલાંબન
શ્રિકાયય

તારીખ

સ્વાવલાંબન

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૧૫૮ મવદ્યાથીઓ
૪૦ મવદ્યાથીઓ
૧૫૩ મવદ્યાથીઓ
૪ સેવકો
૧૫૮

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીની જિીન : ૯ વીઘા,

ગૌશાળાની જિીન : ૧ વીઘા,

ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

૧

દૂ ધ

૪૧૮૬ ભલટર

૨

ચોખા

૩૪૫૦ દક.ગ્રા.

૩

ઘઉં

૩૨૦૦ દક.ગ્રા.

ગાયોની સાંખ્યા : ૦૫

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
૧

રેં દટયાનો પ્રકાર
બે ત્રાક

રેં દટયાની સુંખ્યા
૨૫

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

સુંખ્યા

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૧૧૨

૫૦૦

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧.

કલસ્ટર કક્ષાએ ગભણત અને મવજ્ઞાન પ્રિશયનિાાં સ્વાસ્્ય અને સ્વચ્છતા મવભાગ-૨િાાં કૃમતની પસાંિગી

૨.

ખેલ િહાકુાંભિાાં યોગની સ્પધાયિાાં નવથી ૧૪ની વયજૂથિાાં તાલુકાિાાં ધોરણ-૮ના મવદ્યાથી શ્રી ધ્રુવકુિાર
શૈલેર્ભાઈ પરિારની પસાંિગી.

૩.

ભારતીય સાંસ્કૃમત પ્રસાર પરીક્ષાિાાં શાળાકક્ષાએ ધોરણ-૫ના મવદ્યાથી શ્રી જજગેન્શભાઈ િભણભાઈ ગોહેલે પ્રથિ
સ્થાન પ્રાપ્ત કયુ.ું

૪.

મવશ્વ ચકલી દિન મનમિિે સારસ સાંરક્ષણ યોજના હેઠળ યોજાયેલ ભચત્રસ્પધાયિાાં ધોરણ-૮ના મવદ્યાથી શ્રી
ઉિેશભાઈ તાનમસિંગભાઈ િાવીએ પ્રથિ સ્થાન પ્રાપ્ત કયુ.ું

૫.

ધોરણ ૬થી ૮ના તિાિ મવદ્યાથીઓને ઇ-િેઈલ આઈ.ડી. બનાવતા શીખવાડવાિાાં આવ્યુ.ાં

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલધ્ધધઓ :
૧.

મવદ્યાથીઓ િાટે સ્કાઉટ ગાઈડની તાલીિની શરૂઆત કરવાિાાં આવી.

૨.

ૂ ો સાથે વાતાયલાપ તથા િાગયિશયન આપવાિાાં આવ્યુ.ાં
સારસ સાંરક્ષણ િાટે તાલીિ, ખેડત

૩.

િાાંડીકૂચ દિન મનમિિે ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સાંચાભલત ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડાનો પ્રવ ૃમિ બ્લોગ બનાવી ખુલ્લા
મ ૂકવાિાાં આવ્યો તથા શાળાનો યુટય ૂબ-િેસબુક અને ટ્ મવટરની નવી શરૂઆત કરવાિાાં આવી.

૪.

વન મવભાગના સહયોગથી ભલાડા ગાિિાાં ૨૦૦૦ રોપાઓનુ ાં મવતરણ કરવાિાાં આવ્યુ.ાં

૫.

િયુરી વિ
ાંૃ અને દિલ્િ દ્વારા આયોજજત શકુન્તલા શ્રેષ્ટ્ઠ મશક્ષક પુરસ્કાર અનુિામનત મનવાસી પ્રાથમિક શાળા
ભલાડાના શ્રી ઘનશ્યાિભાઈ ભીખાભાઈ પુરભબયાને િળ્યો.
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ચોસઠમો પદિીદાન સમારું ભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૮
તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮ ને ગુરુવારના રોજ સવારે ૦૯-૩૦ વાગ્યે કુલપમતશ્રી ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટના
અધ્યક્ષસ્થાને તથા ડૉ. પ્રકાશ આિટેના મુખ્ય િહેિાન પિે પ્રાણજીવન મવદ્યાથી ભવનિાાં ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનો
પિવીિાન સિારાં ભ યોજવાિાાં આવ્યો હતો. આ સિારાં ભિાાં સિગ્ર પરીક્ષાિાાં કે મવર્યિાાં પ્રથિ આવવા બિલ
૩૪

મવદ્યાથીઓને પાદરતોમર્ક આપવાિાાં આવ્યા હતા. વળી,

૩૨

પીએચ.ડી. (મવદ્યાવાચસ્પમત),

૨૩

એિ.દિલ. (અનુપારાં ગત), ૩૯૩ અનુસ્નાતક, ૨૯૩ સ્નાતક અને ૫૪ અનુસ્નાતક દડપ્લોિાને પ્રિાણપત્ર
આપવાિાાં આવ્યા.
િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સમગ્ર પરીક્ષામાું કે નિર્યમાું પ્રથમ આિિા માટે
ુ ણષચર
સિ
ું ક / રજતચુંરક તથા તામ્રપત્ર (પાદરતોનર્ક) મેળિનારની યાદી
ક્રમ

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

૧.

શ્રી રાં ગ અવધ ૂત િહારાજશ્રી
સુવણયચરાં ક
બેચલર ઑિ આટ્ય સ

શ્રી સાંગીતાબહેન થોભણભાઈ ઝાપદડયા

૨.

શ્રી િભણભાઈ ભીિભાઈ િે સાઈ
સુવણયચરાં ક
િાસ્ટર ઑિ સોમશયલ વકય (સિાજકાયય પારાં ગત)

શ્રી હર્યિભાઈ રણછોડભાઈ દુ િાદિયા

૩.

ભઝન્િાલ એલ્યુમિમનયિ જ્યુભબલી - બેંગલુરુ
સુવણયચરાં ક
િાસ્ટર ઑિ ભબઝનેશ ઍડમિમનસ્ટ્રેશન (ગ્રાિવ્યવસ્થાપન
પારાં ગત)

શ્રી નુરીબહેન બસીરિહિિ શેખ

૪.

સ્વ.શ્રી રાઈબહેન કા. પટેલનાાં સ્િરણાથે સુવણયચરાં ક
બેચલર ઑિ એજ્યુકેશન (મશક્ષણ મવશારિ)

શ્રી પ્રકાશભાઈ વજાભાઈ ખોરાણી

૫.

સ્વ. શારિાગૌરી કસ્વેકરના સ્િરણાથે સુવણયચરાં ક
િાસ્ટર ઑિ એજ્યુકેશન (મશક્ષણ પારાં ગત)

શ્રી પ્રીમતબહેન િહેશભાઈ વસાવા

૬.

સ્વ. રૂક્ષ્િણીબહેન જ. ગોરનાાં સ્િરણાથે
સુવણયચરાં ક
બેચલર ઑિ એજ્યુકેશન (દહન્િી મશક્ષા મવશારિ)

શ્રી અંજનાકુ િારી દિલીપભાઈ ગાાંમવત

૭.

સ્વ. પ્રો. રાસભબહારીલાલના સ્િરણાથે
સુવણયચરાં ક
સિાજમવદ્યા મવશારિ - સાિાજજક મવજ્ઞાન : સિાજશાસ્ત્ર

શ્રી મવપુલભાઈ િશરૂભાઈ ધોદરયા
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ક્રમ

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

રજતચુંરક (પાદરતોનર્ક)
૧.

ડૉ. ગીતા દકરણકુિાર શાહ
રજતચાંરક
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ દડપ્લોિા ઇન યોગમવદ્યા
(યોગમવદ્યા અનુસ્નાતક દડપ્લોિા)

શ્રી ધક્ષા વાસુિેવ ફુલવાની

૨.

કુલપમત ડૉ. જયેશભાઈ જશવાંતરાય િે સાઈ રજતચાંરક
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (અથયશાસ્ત્ર મવશારિ)
ડૉ. જશવાંતરાય િે સાઈ રજતચાંરક
બૅચલર ઑિ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન મવશારિ)
શ્રીિતી હસમુખબા જશવાંતરાય િે સાઈ
(ડૉતટરે ટ ઑિ દિલોસોિી (પીએચ.ડી.)
તામ્રપત્ર (પાદરતોનર્ક)

શ્રી અલ્પાબહેન મુળાભાઈ કોમશયાણીયા

૧.

શ્રી કુલપમત પાદરતોમર્ક
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ

શ્રી સાંગીતાબહેન થોભણભાઈ ઝાપદડયા

૨.

શ્રી કુલપમત
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (અથયશાસ્ત્ર મવશારિ)
સ્વ. શ્રી િગનભાઈ પ્રભુભાઈ િે સાઈ
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (ગુજરાતી મવશારિ)

શ્રી અલ્પાબહેન મુળાભાઈ કોમશયાણીયા

૪.

શ્રી શાક્ન્તલાલ જીવણલાલ ગાાંધી
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ : દહન્િી – ભાર્ાવ્યવહાર

શ્રી અમશ્વનભાઈ વેલાભાઈ વાઘાણી

૫.

શ્રી રિણલાલ િશરૂવાલા પદરવાર
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (ઇમતહાસ મવશારિ
શ્રી પ્રમિલા કુરવા િાઉન્ડેશન
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ – ભારતિાાં સિાજકાયય

શ્રી સાંગીતાબહેન થોભણભાઈ ઝાપદડયા

સ્વ. શ્રી નરહદરભાઈ દ્વારકાિાસ પરીખ
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ - કમ્પ્ય ૂટર ઉપયોજન
સ્વ. શ્રી હદરલાલ િાણેકલાલ િે સાઈ
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ - ગાાંધીમવચાર િશયન

શ્રી અલ્પાબહેન મુળાભાઈ કોમશવાણીયા

સ્વ. શ્રી મવઠ્ઠલિાસ િગનલાલ કોઠારી
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ - ખાિીમવદ્યા (સાિરા કેન્ર)

શ્રી હેતલબહેન તખતમસિંહ પરિાર

સ્વ. શ્રી મવઠ્ઠલિાસ િગનલાલ કોઠારી
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ - ખાિીમવદ્યા (રાાંધજા
ે કેન્ર)
શ્રી પ્રોિેસર કાાંમતભાઈ િા. ઓઝા અને પદરવાર પ્રેદરત
સ્વ. શ્રીિતી સરસ્વતીબહેન િાિોિર ઓઝા
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (ગૃહમવજ્ઞાન મવશારિ)
શ્રી ડેન્યુબબહેન બા. રાવલ પદરવાર પ્રેદરત
સ્વ. શ્રી ભારતીબહેન બાબુભાઈ રાવલ
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (ગૃહમવજ્ઞાન મવશારિ)
શ્રી પ્રોિેસર કાાંમતભાઈ િા. ઓઝા અને પદરવાર પ્રેદરત
સ્વ. શ્રીિતી રાં ભાબહેન ઓઝા
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ - િદહલા કલ્યાણ તથા બાળકલ્યાણ

શ્રી ભક્તત િીપકભાઈ પાંડયા

૩.
૪.

૩.

૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

શ્રી દક્રષ્ટ્નાબહેન િોહનભાઈ ધડુક
શ્રી મિદહર અશોકભાઈ િવે

શ્રી દડમ્પલબહેન ગોબરભાઈ સરવૈયા

શ્રી અમશ્વનભાઈ વેલાભાઈ વાઘાણી

શ્રી અલ્પાબહેન મુળાભાઈ કોમશવાણીયા
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શ્રી હીનાબહેન કનુભાઈ િકવાણા
શ્રી હીનાબહેન કનુભાઈ િકવાણા
શ્રી હીનાબહેન કનુભાઈ િકવાણા

ક્રમ

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

૧૪.

સ્વ. શ્રી રાજેન્રભાઈ િે સાઈ
બૅચલર ઑિ આટ્ય સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન મવશારિ)

શ્રી દક્રષ્ટ્નાબહેન િોહનભાઈ ધડુક

૧૫.

શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ ઝવેરભાઈ પુરુર્ોિિભાઈ પટેલ
મવજ્ઞાન મવશારિ
(બહેનોિાાં પ્રથિ આવનાર)
(રૂ. ૧,૦૦૦-૦૦ રોકડા)

શ્રી દક્રષ્ટ્નાબહેન િોહનભાઈ ધડુક

૧૬.

શ્રી સોિાલાલ બબલિાસ િોિી (ઊંઝાવાળા)
બૅચલર ઑિ દિભઝકલ એજ્યુકેશન ઍન્ડ સ્પોટ્ય સ

શ્રી િનનકુિાર િહેન્રભાઈ પટેલ

વ્યાયાિ અને આરોગ્ય મશક્ષણ મવશારિ
૧૭.

શ્રી કુલપમત પાદરતોમર્ક
બેચલર ઑિ એજ્યુકેશન (મશક્ષણ મવશારિ)

શ્રી પ્રકાશભાઈ વજાભાઈ ખોરાણી

૧૮.

સ્વ. શ્રી પ્રભાશાંકર ગુલાબશાંકર આચાયય
બેચલર ઑિ એજ્યુકેશન (દહન્િી મશક્ષામવશારિ)

શ્રી અંજનાકુિાર દિલીપભાઈ ગાાંમવત

૧૯.

શ્રી કુલપમત પાદરતોમર્ક
િાસ્ટર ઑિ એજ્યુકેશન (મશક્ષણ પારાં ગત)

શ્રી પ્રીમતબહેન િહેશભાઈ વસાવા

૨૦.

શ્રી ડાહ્યાભાઈ જી. નાયક
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (ગુજરાતી પારાં ગત)

શ્રી ભીખાભાઈ વાઘાભાઈ િે સાઈ

૨૧.

શ્રી બસાંતલાલ લેખરાજ વાષ્ટ્ણય
ે
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (દહન્િી પારાં ગત)

શ્રી સુભરાબહેન ગણેશભાઈ ગામિત

૨૨.

શ્રી નાનુભાઈ બારોટ
અમ ૃત િહોત્સવ સમિમત પ્રેદરત
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (દહન્િી પારાં ગત)

શ્રી સુભરાબહેન ગણેશભાઈ ગામિત

૨૩.

શ્રી શાાંમતલાલ જીવણલાલ ગાાંધી
સન્િાનમનમધ સિમપિત
સ્વ. શ્રી આચાયય કૃપાલાણીજી
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (સિાજશાસ્ત્ર પારાં ગત)
સ્વ. શ્રીિા બાંસીધર પાંચોલી
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (અથયશાસ્ત્ર પારાં ગત)

શ્રી પ્રીમતબહેન રિેશભાઈ ગામિત

સ્વ. શ્રી પુરુર્ોિિિાસ ગો. પટેલ (લાાંભવેલ)
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (ઇમતહાસ પારાં ગત)
શ્રી સોિાલાલ બબલિાસ િોિી (ઊંઝાવાળા)
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન પારાં ગત)

શ્રી પ્રમવણભાઈ ઠાકરશીભાઈ ડાબારા

૨૭.

શ્રી દરખવભાઈ શાહ
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (જૈનમવદ્યા પારાં ગત)

શ્રી અલ્પા નરે શચાંર શાહ

૨૮.

સ્વ. શ્રી િાંજુલાબહેન શાાંમતલાલ આચાયય
િાસ્ટર ઑિ આટ્ય સ (ગુજરાતી પારાં ગત)
ભાર્ામવજ્ઞાન પાઠયક્રિિાાં પ્રથિ

શ્રી ભીખાભાઈ વાઘાભાઈ િે સાઈ

૨૯.

શ્રી રિણલાલ િાણેકલાલ શાહ
િાસ્ટર ઑિ સોમશયલ વકય (સિાજકાયય પારાં ગત)

શ્રી હર્યિભાઈ રણછોડભાઈ દુિાદિયા

૨૪.
૨૫.
૨૬.

શ્રી સોનલબહેન ઘુઘાભાઈ ઝાપદડયા
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શ્રી દરિંકલ હસમુખભાઈ પરિાર

ક્રમ
૩૦.

૩૧.
૩૨.
૩૩.
૩૪.
૩૫.
૩૬.
૩૭.
૩૮.
૩૯.
૪૦.
૪૧.
૪૨.
૪૩.

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

સ્વ. શ્રી નવનીતલાલ િયારાિ જરીવાલા
િેિોદરયલ િેમિલી પબ્બ્લક ચેદરટેબલ ટ્રસ્ટ પ્રેદરત
સ્વ. કોદકલાબહેન જરીવાલાના સ્િરણાથે
િાસ્ટર ઑિ સોમશયલ વકય (સિાજકાયય પારાં ગત)
- ક્ષેત્રકાયય પાઠયક્રિિાાં પ્રથિ
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સિાજકાયય સાંગઠન પ્રેદરત
ડૉ. પરિેશ્વરી િયાલ ઉત્કૃષ્ટ્ટતા એવોડય
િાસ્ટર ઑિ સોમશયલ વકય (સિાજકાયય પારાં ગત)
શ્રી કનુભાઈ લ. શાહ સન્િાન સમિમત પ્રેદરત
િાસ્ટર ઑિ લાઇબ્રેરી એન્ડ ઇન્િિેશન સાયન્સ (ગ્રાંથાલય
અને િાદહતીમવજ્ઞાન)
શ્રી સોિાલાલ બબલિાસ િોિી (ઊંઝાવાળા)
િાસ્ટર ઑિ કમ્પ્ય ૂટર ઍપ્પ્લકેશન
(કમ્પ્ય ૂટર મવમનયોગ પારાં ગત)
શ્રી અંબેલાલ િભણભાઈ નાયક
િાસ્ટર ઑિ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન પારાં ગત)
સ્વ. કાંચનબહેન બાબુલાલ આચાયય
િાસ્ટર ઑિ સાયન્સ (સ ૂક્ષ્િજીવાણુ મવજ્ઞાન પારાં ગત)
શ્રી સોિાલાલ બબલિાસ િોિી (ઊંઝાવાળા)
િાસ્ટર ઑિ દિભઝકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સ્પોટ્ય સ
(શારીદરક મશક્ષણ પારાં ગત)
િાત ૃશ્રી સ્વ. શકુન્તલાબેન રમતલાલ પુરાણી પદરવાર
િાસ્ટર ઑિ ભબઝનેસ ઍડમિમનસ્ટ્રેશન
(ગ્રાિવ્યવસ્થાપન પારાં ગત)
શ્રીિતી કાન્તાબહેન સોિાલાલ િોિી (ઊંઝાવાળા)
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ દડપ્લોિા ઇન કમ્પ્ય ૂટર એપ્પ્લકેશન
(કમ્પ્ય ૂટર મવમનયોગ અનુસ્નાતક દડપ્લોિા)
ુ યાલ ભટ્ટનાગર
શ્રી બસેશ્વરિયાલ શાંભિ
દહન્િી સેવક
શ્રી સાંધ્યાબહેન બાલુભાઈ ઠાકર પદરવાર પ્રેદરત
િાસ્ટર ઑિ દિલોસોિી (અનુપારાં ગત) – ગુજરાતી
સ્વ. શ્રી લીલાકાાંત મિશ્રા
િાસ્ટર ઑિ દિલોસોિી (એિ. દિલ.) – મશક્ષણશાસ્ત્ર
શ્રી શૈલશ
ે ભાઈ કોિરભાઈ પટેલ
િાસ્ટર ઑિ દિલોસોિી (એિ. દિલ.) - શારીદરક મશક્ષણ
શ્રી પ્રભાવતી દર. શાહ
િાસ્ટર ઑિ દિલોસોિી (એિ. દિલ.) – જૈનમવદ્યા
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શ્રી હર્યિભાઈ રણછોડભાઈ દુિાદિયા

શ્રી હર્યિભાઈ રણછોડભાઈ દુિાદિયા
શ્રી વર્ાયબહેન લાલમસિંગભાઈ ચૌધરી
શ્રી કેતન મવનોિભાઈ નાવદડયા
શ્રી કાજલબહેન અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી કાજલબહેન અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી કાજલબહેન અશોકભાઈ પટેલ
શ્રી નુરીબહેન બસીરિહિિ શેખ
શ્રી સ્વામતબહેન રિેશભાઈ કોદઠયા
શ્રા હીના પરે શ જરીવાલા
શ્રી પારસભાઈ ગાંગારાિભાઈ ઓગભણયા
શ્રી અશોક ઉગાભાઈ ગેગડા
શ્રી ઉર્ા છત્રમસિંહ રાઓલ
શ્રી મનત ૂ હાંસરાજ બરદડયા

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન એમ.દિલ. (M.Phil.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

નિદ્યાથીનુું નામ

નિદ્યાશાખા-નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ

શોધનનબુંધનો નિર્ય

પારસભાઈ
ગાંગારાિભાઈ
ઓગાભણયા
ધાદરણી પ્રવીણચાંર
ગોહેલ
મનલેશકુ િાર કાળીિાસ
પટે લ

ભાર્ાઓ અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા - ગુજરાતી
મવભાગ
ભાર્ાઓ અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા- ગુજરાતી
ભાર્ા અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા – દહન્િી

ડૉ. સાંજય િકવાણા

યોગેશ જોશીની નવલકથા : એક
અધ્યયન

ડૉ. સાંજયભાઈ
િકવાણા
ડૉ. જશવાંતભાઈ
પાંડયા

દકિંજલ ભગરીશભાઈ
પટે લ
વર્ાય કરશનભાઈ
વાળા
રાજેશ
ગણેશભાઈ
ચડોતરા

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા – ઇમતહાસ
સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા – ઇમતહાસ
સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા – ઇમતહાસ

ડૉ. મુજાલભાઈ
ાં
ભીિડાિકર
ડૉ. મુજાલભાઈ
ાં
ભીિડાિકર
ડૉ.
ુ
ભબિંદવામસનીબહેન
જોશી
ડૉ. કનૈયાલાલ
નાયક
ડૉ. મવક્રિમસિંહ
અિરાવત
ડૉ. રાજેન્ર આર.
જોશી

ઇલા અરબ િહેતાની વાતાય ઓિાાં
નારીભાવના : એક અધ્યયન
रामदरश ममश्र के चयनित
उपन्यासों में ग्रामीण चचत्रण
(पािी के प्राचीर, जल टूटता
हुआ, आकाश की छत, बीस
बरस)
િે વગઢ બારીઆ નગર : એક
ઐમતહામસક અધ્યયન
હળવિ તાલુકાના પાભળયા : એક
ઐમતહામસક અધ્યયન
અક્ષરધાિ, ગાાંધીનગર : એક
અધ્યયન

સુમનતા મસિંધાભાઈ
વસાવા
િહેશ વેલજીભાઈ
ચૌધરી
મનકુ લ ભુપતભાઈ
કોતર

૧૦.

અક્ષયભાઈ કાસુભાઈ
બાગુલ

૧૧.

સાિાજજક મવજ્ઞાન –
ઇમતહાસ
સાિાજજક મવજ્ઞાન –
ઇમતહાસ
સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા ઇમતહાસ
સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા – અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. મનમિર્ાબહેન
શુતલ

િીભક્ષતાબહેન
અમ્રતભાઈ પટે લ

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા –
સિાજશાસ્ત્ર

ડૉ. ભગરધરભાઈ
પટે લ

૧૨.

સુમનતાબહેન
ઉિેશભાઈ ગામિત

ડૉ. ભગરધરભાઈ
પટે લ

૧૩.

નીતુ હાંસરાજ બરદડયા

૧૪.

રોદહત દિનેશભાઈ
ગઢવી

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા –
સિાજશાસ્ત્ર
સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા – જૈનમવદ્યા
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા –
મશક્ષણશાસ્ત્ર

૧૫.

િીભક્ષત હદરભાઈ પટે લ

મશક્ષણશાસ્ત્ર મવદ્યાશાખા
– મશક્ષણ

ડૉ. છનાભાઈ
ભીંસરા

૧૬.

અમિર્ાબેન િગનભાઈ
પરિાર

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા –
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. અશોકકુ િાર
પરિાર

ડૉ. પ ૂભણિઁિા િહેતા
ડૉ. ભરતભાઈ જોશી
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નિયિા જજલ્લાના પ્રવાસન સ્થળો :
એક અધ્યયન
સવોિય આશ્રિ િાઢી : એક
ઐમતહામસક અધ્યયન
ભાવનગર શહેરના સાિાજજક
ઉત્થાનિાાં સ્વામિનારાયણ
સાંસ્થાનો (BAPS) િાળો : એક
ઐમતહામસક અધ્યયન ઈ.સ. 1965
થી 2016
કુ િરતી સાંસાધનો આધાદરત
ગહૃ ઉદ્યોગોનો આમથિક અભ્યાસ
(ડાાંગ જજલ્લાના સુબીર તાલુકાના
સાંિભયિાાં)
ધોદડયા જામતની મશભક્ષત
યુવતીઓિાાં સાિાજજક અને
રાજકીય જાગમૃ ત : એક
સિાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
મશભક્ષત આદિવાસી યુવતીઓ
ઉપર આધુમનકીકરણનો પ્રભાવ :
સિાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ
युगीि समस्याएं और अहहंसा
કુ લપમતશ્રીનાાં ઉિબોધનોિાાંથી
પ્રગટ થતી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની
િશા અને દિશા
િહાત્િા ગાાંધી ઇન્ટરનેશનલ
પ્રાઇિરી સ્કૂલિાાં પ્રોજેતટ
પિમતથી ચાલતી મશક્ષણ
પ્રણાલીનો અભ્યાસ
વાભલયા તાલુકાની પ્રાથમિક
શાળાઓિાાં અિલી પ્રજ્ઞા
અભભગિ અંગેના અભભપ્રાયો

ક્રમ

નિદ્યાથીનુું નામ

નિદ્યાશાખા-નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ
ડૉ. અશોકકુ િાર
પરિાર

બાળકોિાાં દડસ્લેતસીઆ અંગે
પ્રાથમિક શાળાના આચાયોની
સભાનતા

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા –
મશક્ષણશાસ્ત્ર

શોધનનબુંધનો નિર્ય

૧૭.

શૈલેશકુ િાર
ગોપાલભાઈ
ઝીંઝુવાદડયા

૧૮.

અજયકુ િાર સુરેશભાઈ
પટે લ

વ્યાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
– સિાજકાયય

ડૉ. િનોજભાઈ
પરિાર

આદિવાસી યુવકોિાાં મસકલસેલ :
મવમવધ સિસ્યાઓ અને દક્રયાત્િક
પગલાાંઓ (ધરિપુર, કપરાડા
અને વાાંસિા તાલુકાના આદિવાસી
યુવકોના સાંિભયિાાં)

૧૯.

િીપક િે વશીભાઈ
ચુડાસિા

ડૉ. અમશ્વનકુ િાર
ચૌહાણ

પત્રકારત્વિાાં ગાાંધીજીનાાં પ્રારાં ભભક
લખાણો (ઈ.સ. 1888 થી ઈ.સ.
1903ના મવશેર્ સાંિભયિાાં)

૨૦.

ઉર્ા છત્રમસિંહ રાઓલ

વ્યાવસામયક
અભ્યાસક્રિ મવદ્યાશાખા
– પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ
પ્રત્યાયન
શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. મનિેર્ભાઈ
ચૌધરી

યોગ અને એરોભબક કસરતોની
શારીદરક યોગ્યતા ઉપર થતી
અસરોનો અભ્યાસ

૨૧.

જુ લી રિેશભાઈ
પવામસયા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. જિનાિાસભાઈ
સાવભલયા

યોગાસન તાલીિની િેિસ્વી
મવદ્યાથીઓના શરીર બાંધારણ
અને શરીર અંગ પદરમિમત પર
થતી અસરોનો અભ્યાસ

૨૨.

જયેશભાઈ વાસાભાઈ
ગરાાંભદડયા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. મવજયભાઈ આર.
િકવાણા

અવરોધક અને ચઢાણ-ઉતરાણ
િોડ તાલીિ દ્વારા ઝડપ,
સહનશક્તત અને મવસ્િોટક બળ
પર થતી અસરોનો અભ્યાસ

૨૩.

ુ ાઈ જશુભાઈ
મવષ્ટ્ણભ
ચૌધરી

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. ગીતાબહેન
પટે લ

યોગાસન અને સાંઘ વ્યાયાિની
તાલીિ દ્વારા ગત્યાત્િક યોગ્યતા
પર થતી અસરનો અભ્યાસ

૨૪.

પાયલ ગોમવિંિભાઈ
વાભણયા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. અરમવિંિભાઈ
રાિી

ગ્રામ્ય અને શહેરી શાળાઓના
મવદ્યાથીઓની શારીદરક યોગ્યતા
અને શરીર પદરમિમત ઘટકોનો
તુલનાત્િક અભ્યાસ

૨૫.

હર્યિ જીતુભાઈ મત્રવેિી

મવજ્ઞાન અને પ્રયોજજત
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
ભૌમતકમવજ્ઞાન

ડૉ. કૌમશકભાઈ
પટે લ

Effect of Pre-Sowing
Magnetic Treatment on
Germination and Growth of
Wheat (Triticum Aestivum
(L.)) & Mung (Vigna Radiata
(L.)) Seeds
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તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન પીએચ.ડી. (Ph.D.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ

નિદ્યાથીનુું નામ

૧.

હેતલ મવનોિરાય દહિંગ ુ

નિદ્યાશાખા-નિર્ય

ભાર્ા અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા : ગુજરાતી

માગષદશષકનુું નામ

૨.

મવરે ન્રમસિંહ શાંકરમસિંહ
રાવ

ભાર્ા અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા – દહન્િી

ડૉ. રાિ ગોપાલ મસિંહ

૩.

પલક કિલેશભાઈ
પટે લ

ભાર્ા અને સાદહત્ય
મવદ્યાશાખા : દહન્િી

ડૉ. જસવાંતભાઈ
પાંડયા

ममता कामलया के किासाहहत्य
में सामास्जक चेतिा

૪.

િનસુખભાઈ
જગાભાઈ નાદકયા

સાિાજજક મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા :
અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. હસમુખભાઈ
િે સાઈ

૫.

િનીર્ાબેન
ઘનશ્યાિભાઈ પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ડાહ્યાભાઈ એિ.
પટે લ

૬.

હર્યિાબહેન કાન્તુભાઈ
ચૌધરી

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. કોદકલાબહેન
પારે ખ

૭.

ુ સાિ
દહિાાંશપ્ર
િે વેન્રકુ િાર પટે લ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :
મશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. િીપુબા િે વડા

૮.

કિલકુ િાર સરબેશ્વર
કર

ગાાંધીિશયન અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા :
ગાાંધીમવચાર

ડૉ. પ્રેિ આનાંિ મિશ્ર

૯.

કૈ લાસ નરમસિંહભાઈ
ગોધાસરા

ગાાંધીિશયન અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા - શાાંમત
સાંશોધન

ડૉ. પ્રેિ આનાંિ મિશ્ર

ગુજરાતિાાં મવકલાાંગો િાટે ની
મવમવધ તાલીિ પ્રવ ૃમિઓનુ ાં
આમથિક મ ૂલ્યાાંકન (મવમવધ
સ્વૈપ્ચ્છક સાંસ્થાઓના સાંિભયિાાં)
િાધ્યમિક કક્ષાએ સાંસ્કૃ ત
મવર્યના અધ્યાપનિાાં જૂથ
અધ્યયન અભભગિની
અસરકારકતા
આઠિા ધોરણના દહન્િી મવર્યના
અધ્યયન-અધ્યાપન િાટે
ુ ની રચના અને
બહિ
ુ ાધ્યિ સાંપટ
અસરકારકતા
કચ્છ જજલ્લાની પ્રાથમિક
શાળાઓિાાં રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન
એતટ, 2009ના અિલીકરણનો
અભ્યાસ
GANDHIAN PROGRAMMES
IN NSS : A STUDY BASED
ON THE NSS UNITS IN THE
COLLEGES OF VALSAD AND
BANASKANTHA
શાાંમતિય સહઅક્સ્તત્વ : ગીર
નેસની િદહલાઓના સાંિભે

૧૦.

પ્રભુભાઈ છગનભાઈ
પાંચાલ

ગાાંધીિશયન અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા - ગાાંધીિશયન

ડૉ. પુષ્ટ્પાબહેન
િોતીયાની

૧૧.

કાઓરી કુ રીહારા

ગાાંધીિશયન અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા :
ગાાંધીમવચાર

૧૨.

ઉમવિશ અમનલકુ િાર
કોઠારી

વ્યાવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન

િાગયિશયક :
ડૉ. એિ. પી.
િથાઈ,
સહિાગયિશયક :
ડૉ. પ્રેિ આનાંિ મિશ્રા
ડૉ. અમશ્વનકુ િાર
ચૌહાણ

ડૉ. ઉર્ાબહેન
ઉપાધ્યાય
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ગુજરાતી અને દહન્િી
સાદહત્યકૃ મતઓ ઉપરથી બનેલી
દિલ્િકૃમતઓ : એક અધ્યયન
(ગુજરાતી અને દહન્િી ભાર્ાની
પસાંિ કરાયેલી કૃ મતઓના સાંિભે)
अहमदाबाद स्स्ित केन्र सरकार
के कायाालयों में राजभाषा हहंदी
कायाान्वयि : एक अिश
ु ीलि

આચાયય કૃ પાલાનીજીનુ ાં જાહેર
જીવન અને ધિયભચિંતન

Satyagraha Ashram – A
Laboratory for Swaraj : Self
transformation and Social
Change
ગાાંધીજીનાાં લખાણિાાં દહિંદુમુસલિાન સાંબધ
ાં ોનુ ાં મનરૂપણ
(મવચારપત્ર 'નવજીવન'ના મવશેર્
સાંિભે)
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૧૩.

પ્રમતિા પ્રકાશ મુત્યાલ

વ્યાવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા : પત્રકારત્વ
અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન

૧૪.

દહતેન િહેશકુ િાર
પરિાર

૧૫.

માગષદશષકનુું નામ
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ડૉ. અમશ્વનકુ િાર
ચૌહાણ

A STUDY ON
PARTICIPATORY
DEVELOPMENT
COMMUNICATION
RELATING TO PROJECT FOR
SAFE MOTHERHOOD IN
SELECTED VILLAGES OF
GUJARAT STATE

વ્યાવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા : ગ્રાંથાલય
અને િાદહતી મવજ્ઞાન

ડૉ. પ્રયતકરભાઈ
કાનદડયા

ગુજરાત રાજ્યનાાં મવશ્વમવદ્યાલય
ગ્રાંથાલયોિાાં િાદહતી પ્રૌદ્યોભગકી
પ્રસ્થાપન અને અિલીકરણિાાં
ઉિભવતા પડકારો, વ્ય ૂહરચનાઓ,
તાલીિ અને સુધારાલક્ષી મવકાસ
: એક મ ૂલ્યાાંકનલક્ષી અભ્યાસ

િહેશકુ િાર
ગણપતભાઈ પરિાર

વ્યાવસામયક અભ્યાસક્રિ
મવદ્યાશાખા : ગ્રાંથાલય
અને િાદહતી મવજ્ઞાન

ડૉ. પ્રયતકરભાઈ
કાનદડયા

ગુજરાત રાજ્યનાાં મવશ્વમવદ્યાલય
ગ્રાંથાલયોના વ્યાવસામયકોિાાં
તણાવ : એક અભ્યાસ

૧૬.

હસ
ુ ેન જીવાભાઈ
શેરમસયા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
- શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. પ્રભુલાલ એિ.
કાસુન્રા

ગુજરાત રાજ્યની િાધ્યમિક
શાળાઓિાાં અભ્યાસ કરતા
રિતવીરોની
મસદ્વિપ્રેરણાનો કે ટલાક ચલોના
સાંિભયિાાં અભ્યાસ

૧૭.

દિનેશભાઈ
મશવરાિભાઈ પરિાર

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. કિલેશભાઈ
પટે લ

યોગ અને ક્સ્વમિિંગની તાલીિ
દ્વારા મવદ્યાથીઓની રુમધરાભભસરણ
સહનશક્તત અને શરીર બાંધારણ
પર થતી અસરોનો તુલનાત્િક
અભ્યાસ

૧૮.

િમનર્કુ િાર વીરા
આજદકયા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા

ડૉ. કિલેશભાઈ
પટે લ

ચક્રીય તાલીિ અને પ્લાયોિેદટ્રક
તાલીિ દ્વારા મવદ્યાથીઓની
શારીદરક યોગ્યતા પર થતી
અસરોનો અભ્યાસ

૧૯.

િોહમસનઆઝાિ
રસુલભાઈ
કુ રેશી

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા

ડૉ. જગિીશચાંર ગોઠી

આસન-પ્રાણાયાિ અને
સાંઘવ્યાયાિની પ્રવ ૃમિઓ દ્વારા
િેિસ્વીતા ધરાવતાાં બાળકોની
રુમધરાભભસરણ સહનશક્તત અને
શરીરશાસ્ત્ર મવર્યક પાસાઓ પર
થતી અસરોનો તુલનાત્િક
અભ્યાસ

૨૦.

દકશોરભાઈ િામુભાઈ
પટે લ

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
- શારીદરક મશક્ષણ

પ્રો. જગિીશચાંર ક.
સાવભલયા

મવમશષ્ટ્ટ આહાર અને ચક્રીય
તાલીિની ખેલકૂિ ક્ષિતા પર
થતી
અસરોનો અભ્યાસ
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૨૧.

જીતેન્રકુ િાર
વનરાજભાઈ ચાવડા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
- શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. મનરજ મસલાવટ

સ્પોટ્ય સ સ્કૂલોિાાં અભ્યાસ કરતાાં
મવમવધ રિતોના ખેલાડીઓના
શરીરશાસ્ત્ર મવર્યક અને
િનોવૈજ્ઞામનક પાસાઓનો
તુલનાત્િક અભ્યાસ

૨૨.

જગિીશકુ િાર
જેઠાભાઈ ચૌહાણ

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
: શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. મનરજભાઈ
મસલાવટ

િધ્ય ગુજરાતિાાં આવેલી
યુમનવમસિટીના મવમવધ
મવદ્યાશાખાના અધ્યાપકોના યોગ
પ્રત્યેનાાં િનોવલણોનો તુલનાત્િક
અભ્યાસ

૨૩.

દકશનકુ િાર
િે વજીભાઈ વોરા

શારીદરક મશક્ષણ અને
રિતમવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા
: શારીદરક મશક્ષણ

ડૉ. મનરજ મસલાવટ

ગુજરાત રાજ્ય શાળાકીય સ્તરની
મવમવધ રિતોિાાં ભાગ લેતા
ખેલાડી ભાઈઓની ભચિંતા અને
આત્િમવશ્વાસનો તુલનાત્િક
અભ્યાસ

૨૪.

કનુભાઈ ખોડીિાસ
પટે લ

પ્રો. બી.વી. બુિિે વ

Network Intrusion Detection
using Machine Learning
Techniques

૨૫.

એકતા હર્યિભાઈ
મત્રપાઠી

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોભગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા - કૉમ્પ્ય ૂટર
મવજ્ઞાન
વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોભગકી
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

ડૉ. લોકે શભાઈ જૈન

િધ્ય ગુજરાતની ગ્રાિીણ
મવસ્તારની કાંપનીઓિાાં
કિયચારીઓની ભરતી અને
જાળવણી વ્યવસ્થાનો અભ્યાસ

૨૬.

િનોજકુ િાર
ઉિયભાઈ િોરી

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોભગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

ડૉ. લોકેશ જૈન

પરાં પરાગત આજીમવકા હન્ન
ુ ર અને
પ્રાકૃમતક સાંસાધનોના સાંરક્ષણના
અનુસધ
ાં ાને સાંપોમર્ત ગ્રાિીણ
મવકાસના વ્યવસ્થાપનીય
પદરિાણોનો અભ્યાસ

૨૭.

રાજેશ્વરી બળિે વભાઈ
શ્રીિાળી

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોભગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

ડૉ. િયુરીબહેન
િાિયર

બાળિજૂરી અને મશક્ષણ

૨૮.

મિનલ અતુલ િહેતા

વ્યવસ્થાપન અને
પ્રૌદ્યોભગકી મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખા :
ગ્રાિવ્યવસ્થાપન

ડૉ. િયુરીબહેન
િાિયર

ગ્રાિીણ ખેતિજૂર િદહલાઓ પર
ઘરે લ ૂ અત્યાચાર અને
અત્યાચારીના િારૂના વ્યસન
વચ્ચેના સાંબધ
ાં નો અભ્યાસ
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શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પરુ સ્કાર યોજના
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સ્નાતકો દ્વારા થયેલાાં ગ્રાિસેવાનાાં કાયોને ભબરિાવી, સ્નાતકોને
પ્રોત્સાદહત કરવાના આશયથી ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૯૮થી ‘શ્રી િહાિે વ િે સાઈ સ્નાતક
ગ્રાિસેવા પુરસ્કાર’ યોજનાનો પ્રારાં ભ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના જ એક સ્નાતક અને સ્વાતાંત્ર્યસેનાની
ુ ાઈ અિીનની આમથિક સહાયથી કરવાિાાં આવ્યો છે . ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનાાં મવભભન્ન
એવા શ્રી મવષ્ટ્ણભ
િહામવદ્યાલયોના પિવીધારીઓને આવરી લેવાના ઉદ્દે શથી વર્ય ૨૦૦૨થી આ પુરસ્કારનુાં ક્ષેત્ર
વ્યાપક બનાવવાિાાં આવ્યુ ાં છે . જેથી વર્ય ૨૦૦૨થી આ પુરસ્કાર ‘શ્રી િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા
પુરસ્કાર’ તરીકે ઓળખાય છે . સિાજસેવાનુ ાં ઉલ્લેખનીય કાયય કરનાર, િહામવદ્યાલયના મનવડેલા
એક પિવીધારીને િર વર્ે આ પુરસ્કાર આપવાિાાં આવે છે . પુરસ્કાર પેટે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, સ્મ ૃમતભચહ્ન
તથા સન્િાનપત્ર અપયણ કરવાિાાં આવે છે .
શ્રી િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા પુરસ્કાર : ૨૦૧૮ અંતગયત આવેલી મવભભન્ન ભલાિણોિાાંથી
પુરસ્કાર પસાંિગી સમિમતએ શ્રી રતનબહેન રાતદડયાનુ ાં નાિ પસાંિ કયુ.ું શ્રી રતનબહેન
રાતદડયાના કાિનો ટૂાંકો પદરચય આ પ્રિાણે છે :
ડૉ. રતનબહેન રાિભાઈ રાતદડયાનો જન્િ તા. ૧૧-૦૭-૧૯૪૧ના રોજ અિિાવાિિાાં
થયો હતો. તેઓએ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સાંચાભલત િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા િહામવદ્યાલયિાાં
અધ્યયન કરીને વર્ય ૧૯૬૩િાાં

સિાજમવદ્યા મવશારિની પિવી પ્રાપ્ત કરી. ગ ૂજરાત

મવદ્યાપીઠના સ્નાતક શ્રી રાિભાઈ રાતદડયાએ મુ. િોટી પાવઠી (તા. િહેગાિ, જજ.
ગાાંધીનગર)િાાં શરૂ કરે લા ગ્રાિસેવાના યજ્ઞિાાં તેિનાાં જીવનસાંભગની તરીકે તેઓ જોડાયાાં અને
મુખ્યત્વે અિરભારતી ટ્રસ્ટ દ્વારા તેઓએ િહેગાિ તાલુકાનાાં અંતદરયાળ અને પછાત મવસ્તારિાાં
બહુજન સિાજના ઉત્થાનનુ ાં અનન્ય કાયય કયુ.ું
િહાત્િા ગાાંધીજી સ ૂભચત રચનાત્િક કાયયક્રિો દ્વારા તેિણે બુમનયાિી મશક્ષણ, પ્રૌઢ
મશક્ષણ, ખાિી-ગ્રાિોદ્યોગ, નશાબાંધી, કૃમર્મવકાસ, જિીનસુધારણા, મસિંચાઈ, પયાય વરણ- સુરક્ષા,
આરોગ્ય, ગૌસેવા, અસ્પ ૃશ્યતામનવારણ, આદિવાસી-કલ્યાણ, િદહલા-કલ્યાણ જેવાાં અનેક ક્ષેત્રે
પ્રશાંસનીય કાયો કયાું 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 જટાશાંકર રાવલ

૪.

૨૦૦૦

શ્રી બાબુભાઈ વજુભાઈ શાહ

૫.

૨૦૦૦

શ્રી કસ્ત ૂરભાઈ બેચરભાઈ પટેલ

૬.

૨૦૦૧

શ્રી જીવરાજભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ

૭.

૨૦૦૧

શ્રી િલ્લાભાઈ રોઝ

૮.

૨૦૦૨

શ્રી કીકુભાઈ ગુલાબભાઈ નાયક

૯.

૨૦૦૩

શ્રી અરમવિંિભાઈ છોટુભાઈ િે સાઈ

૧૦.

૨૦૦૪

શ્રી જેસાંગભાઈ િલજીભાઈ ડાભી

૧૧.

૨૦૦૫

શ્રી સુિમતબહેન ગોમવિંિભાઈ રાવલ

૧૨.

૨૦૦૬

શ્રી ગણપતભાઈ કાળીિાસભાઈ ગાિીત

૧૩.

૨૦૦૭

શ્રી આયશાબહેન રાજાભાઈ પટેલ

૧૪.

૨૦૦૮

શ્રી િાધુભાઈ ઘુદરયાભાઈ ચૌધરી

૧૫.

૨૦૦૯

૧૬.

૨૦૧૦

શ્રી વાલાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ
-

૧૭.

૨૦૧૧

શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ પુજી
ાં રાિ પ્રજાપમત

૧૮.

૨૦૧૨

શ્રી ભરતકુિાર કચરાભાઈ પટેલ

૧૯.

૨૦૧૩

-

૨૦.

૨૦૧૪

શ્રી િાનમસિંહભાઈ હદરમસિંહભાઈ િાાંગરોળા

૨૧.

૨૦૧૫

શ્રી મનરાં જનાબહેન મુકુલભાઈ કલાથી

૨૨.

૨૦૧૬

શ્રી જલિીપભાઈ કનૈયાલાલ ઠાકર

૨૩.

૨૦૧૭

શ્રી નીલિભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ

૨૪.

૨૦૧૮

શ્રી રતનબહેન રાતદડયા
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િહીિટ નિભાગ : િર્ષ 2018–19 ની ભરતી પ્રદક્રયાની નિગત
ક્રમ
1

1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

01-2018-19

જગ્યાન ુંુ નામ

નનમણ ૂક પામેલ
સેિકન ુંુ નામ

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

3

4

5

6

ટેક્તનકલ આમસસ્ટન્ટ

ભચિંતન
રાજેન્રભાઈ િહેતા

કમ્પ્ય ૂટર મવજ્ઞાન
મવભાગ

-

િિિનીશ

િનાલી
ધનજીભાઈ પટેલ

પુસ્તક ભાંડાર

ઉિેિવાર હાજર થયેલ
નથી.

મશક્ષક (અંગ્રેજી)

કોઈ ઉિેિવાર
પસાંિગી પાિેલ
નથી.

મશક્ષક (બાયોલોજી)

કોઈ ઉિેિવાર
હાજર રહેલ નથી.

લેબોરે ટરી
આમસસ્ટન્ટ

ભામવકાબેન
યોગેશકુિાર િોિી

ગ ૂજરાત કુિાર મવનય
િાંદિર
બાયોગેસ સાંશોધન
અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

આલાભાઈ
ટીસાભાઈ ખિળ
2

02-2018-19

િિિનીશ
પ્રાધ્યાપક

જ્યોમત જશુભાઈ
કા.પટેલ

03-2018-19 ગ્રાંથાલય તાલીિાથી

સેવાકરાર રિ કરે લ
છે .
તા. 21-07-2018 ના
રોજ સેવાકરાર
સિાપ્ત

સિાજકાયય મવભાગ

ઇશાની
પરાં તપભાઈ પટેલ

3

-

તા. ૦૧.૦૮.૨૦૧૮થી
હાજર
-

મવજયકુિાર સી.
પરિાર

-

િશયના એિ.
પવાર

-

વર્ાય એ. ગોલાણી

-

રાહલ
ુ ભાઈ
પ્રમવણભાઈ
કાનાણી

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય,
અિિાવાિ

હાજર થયેલ નથી.

મ ૃણાલી પી. શાહ

હાજર થયેલ નથી.

નાઝિીના
ુ શા દિવાન
િહેમિ

હાજર થયેલ નથી.

દિશાબેન આર.
આંજણા

િ. િે . ગ્રાિસેવા સાંકુલ,
સાિરા

-

રક્ષા મસિંઘ

િ. િે . ગ્રાિસેવા સાંકુલ,
રાાંધેજા

-
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િહીિટ નિભાગ : િર્ષ 2018–19 ની ભરતી પ્રદક્રયાની નિગત
ક્રમ
1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

જગ્યાન ુંુ નામ

લેબોરે ટરી
આમસસ્ટન્ટ

4

05-2018-19

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

5

6

કોિલ કૌમશકભાઈ ગ ૂજરાત કુિાર મવનય
ડોદડયા
િાંદિર
મવશાલકુિાર
રમસકલાલ
પ્રજાપમત

ભબજલ દિનેશભાઈ
04-2018-19 જૂમનયર દરસચય િેલો
(JRF)
ચૌહાણ

િિિનીશ
પ્રાધ્યાપક (અંગ્રેજી)
5

સેિકન ુંુ નામ

3
મશક્ષક (અંગ્રેજી)

4

નનમણ ૂક પામેલ

અબ્દુલ જભલલ
કલામથિંગલ
વેલ્લાંગારા
જમતન
ભગરીશભાઈ
કાપદડયા

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

હાજર થયેલ નથી.

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

િહાિે વ િે સાઈ
ગ્રાિસેવા સાંકુલ,
સાિરા

િિિનીશ
શારીદરક મશક્ષણ રિત
િોહાંિિ હાજીભાઈ
પ્રાધ્યાપક (શારીદરક
મવજ્ઞાન મવભાગ,
બાિી
મશક્ષણ)
સાિરા

6

06-2018-19

િિિનીશ
પ્રાધ્યાપક
(ગૃહમવજ્ઞાન)

િિિનીશ
7

07-2018-19
લેબોરે ટરી
આમસસ્ટન્ટ

8

મપનલ
ભાગયવકુિાર
વ્યાસ
મનમશતા
ગજેન્રભાઈ બક્ષી
િનોજ
અમશ્વનભાઈ
તળપિા
િાનસી
અમશ્વનભાઈ પટેલ
અક્ષય
ગોમવિંિભાઈ
આદહર

ગૃહમવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

-

-

હાજર થયેલ નથી.
-

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

-

કોઈ ઉિેિવાર
પસાંિગી પાિેલ
નથી.

કમ્પ્ય ૂટર મવજ્ઞાન
મવભાગ

ગ્રાંથાલય તાલીિાથી

મવકાસ
મુળજીભાઈ રે વર

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય,
અિિાવાિ
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પુસ્તક ભાંડાર

ટેક્તનકલ આમસસ્ટન્ટ
08-2018-19

-

-

િહીિટ નિભાગ : િર્ષ 2018–19 ની ભરતી પ્રદક્રયાની નિગત
ક્રમ
1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

જગ્યાન ુંુ નામ

નનમણ ૂક પામેલ
સેિકન ુંુ નામ

3

4

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

5

6

મુનાિીનઅહિિ
કલીમુલ્લાહ સૈયિ
કુલસભચવ (ભબન
અનાિત) – ૦૧

કોઈ ઉિેિવાર પસાંિગી પાિેલ નથી.

િાઇનાન્સ ઓદિસર
ભરતીના મનયિો મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે લઘુતિ ઉિેિવારો
(ભબનઅનાિત) –
િળે લ નથી.
૦૧
આંતદરક અન્વેર્ણ
ભરતીના મનયિો મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે લઘુતિ ઉિેિવારો
અમધકારી – ૦૧
િળે લ નથી.
(ડેપ્યુટેશન પર)
નાયબ કુલસભચવ
(ઓબીસી) – ૦૧

ુ ાઈ
ડૉ. હેમભ
રાિભાઈ
જાાંબદુ કયા

વહીવટ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય

-

નાયબ કુલસભચવ –
ભરતીના મનયિો મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે લઘુતિ ઉિેિવારો
૦૧ (ડેપ્યુટેશન
િળે લ નથી.
પર)

9

09-2018-19
(Revised)

િિિનીશ
કુલસભચવ (ભબન
અનાિત) – ૦૧
પ્રોગ્રાિર (ભબન
અનાિત) – ૦૧

કોઈ ઉિેિવાર પસાંિગી પાિેલ નથી.
સન્ની થોિસ

મુખ્ય કાયાયલય,
અિિાવાિ

પ્રદિપ ગુલાબચાંિ
પટેલ
િિિનીશ ગ્રાંથપાલ
(ભબનઅનાિત) –
૦૪

ડૉ. મવરલ
જયાંમતલાલ
આસજોલા

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય,
અિિાવાિ

-

મનભખલ બટુકભાઈ
ગોહેલ
િિિનીશ ગ્રાંથપાલ ભરતીના મનયિો મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે લઘુતિ ઉિેિવારો
(PwD) – ૦૧
િળે લ નથી.
િિિનીશ ગ્રાંથપાલ ભરતીના મનયિો મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે લઘુતિ ઉિેિવારો
(ઓબીસી) – ૦૧ િળે લ નથી.
મવભાગીય અમધકારી
ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
(ભબન અનાિત) –
લઘુતિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.
૦૨
િિિનીશ (ભબન

ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
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ક્રમ
1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

જગ્યાન ુંુ નામ

નનમણ ૂક પામેલ
સેિકન ુંુ નામ

3
અનાિત) – ૦૨

4

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

5

6

લઘુતિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.

અંગત િિિનીશ
ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
(ભબન અનાિત) –
લઘુિિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.
૦૧
અંગત િિિનીશ
(PwD) – ૦૧

ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
લઘુિિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.

વદરષ્ટ્ઠ તકનીકી
િિિનીશ –
સુક્ષ્િજીવાણુ ાં મવજ્ઞાન
(ભબન અનાિત) –
૦૧

અક્ષય
ગોમવિંિભાઈ
આહીર

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સુક્ષ્િજીવાણુ ાં
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

વદરષ્ટ્ઠ તકનીકી
િિિનીશ –
કમ્પ્ય ૂટર (ભબન
અનાિત) – ૦૧

આમશર્
અમનલકુિાર વિાય

મશક્ષણ મવભાગ,
અિિાવાિ

-

તકનીકી િિિનીશ
– સુક્ષ્િજીવાણુ ાં
િાનસી
મવજ્ઞાન (ભબન
અમશ્વનભાઈ પટેલ
અનાિત) – ૦૧

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સુક્ષ્િજીવાણુ ાં
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

તકનીકી િિિનીશ
– રસાયણ શાસ્ત્ર
(ભબન અનાિત) –
૦૧

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સુક્ષ્િજીવાણુ ાં
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

-

યુવરાજમસિંહ
કનકમસિંહ રહેવર

તકનીકી િિિનીશ
– B.Voc.
કોઈ ઉિેિવારે ઉિેિવારી નોંધાવી નથી.
(અનુસભુ ચત
જનજામત) – ૦૧

તકનીકી િિિનીશ
– કમ્પ્ય ૂટર (ભબન
અનાિત) – ૦૫

મવમધબેન
ભરેશભાઈ િેહતા

િ. િે . સિાજસેવા
સાંકુલ, અિિાવાિ

-

અક્ષયકુિાર
ચિનલાલ
પઢીયાર

િ. િે . ગ્રાિસેવા
સાંકુલ, રાાંધજા
ે

-

મવશાલ રમતલાલ
િાાંગરોભલયા

િ. િે . ગ્રાિસેવા
સાંકુલ, સાિરા

-

મનરવ
રાજેશકુિાર

પગાર મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય

-
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ક્રમ
1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

જગ્યાન ુંુ નામ

નનમણ ૂક પામેલ
સેિકન ુંુ નામ

3

4

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

5

6

દટકડીયા
તકનીકી િિિનીશ
– કમ્પ્ય ૂટર
(ઓબીસી) – ૦૧

ુ
રિીઝ યુનસ
પરિાર

કમ્પ્ય ૂટર મવજ્ઞાન
મવભાગ, અિિાવાિ

-

તકનીકી િિિનીશ
– કમ્પ્ય ૂટર
(અનુસભુ ચત
જનજામત) – ૦૧

સાંજયમસિંહ
પ્રતાપમસિંહ
નલવાયા

કમ્પ્ય ૂટર મવજ્ઞાન
મવભાગ, અિિાવાિ

-

સ્ટેનોગ્રાિર (ભબન
અનાિત) – ૦૨
સ્ટેનોગ્રાિર
(ઓબીસી) – ૦૧

િયુરમસિંહ
કુલસભચવશ્રી કાયાયલય
િહેન્રમસિંહ વાઘેલા
શ્રેયાાંશ સનતભાઈ
કુલનાયકશ્રી કાયાયલય
શાહ
તેજસકુિાર
જયાંમતભાઈ
ભરવાડ

IQAC, મુખ્ય કાયાયલય

-

-

સ્ટેનોગ્રાિર (PwD) ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
– ૦૧
લઘુિિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.
ઉચ્ચ શ્રેણી કારકુન
ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
(ભબન અનાિત) –
લઘુિિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.
૦૧
ઉચ્ચ શ્રેણી કારકુન ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત પરીક્ષા/રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
(ઓબીસી) – ૦૧ લઘુિિ ઉિેિવારો િળે લ નથી.
મશવાની ભરતમસિંહ પરીક્ષા મવભાગ, મુખ્ય
ગોદહલ
કાયાયલય

મનમ્ન શ્રેણી કારકુ ન
(ભબનઅનાિત) –
૦૭

મનમ્ન શ્રેણી કારકુ ન
(ઓબીસી) – ૦૩

યશ જતીન
ખાખર

વહીવટ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય

રાજદિપમસિંહ
મત્રભોવનભાઈ
ધિલ

મશક્ષણ મવભાગ,
અિિાવાિ

અબરાર મુનાિ
િાચીસવાલા

મવદ્યાકીય શાખા
(ખરીિ મવભાગ),
મુખ્ય કાયાયલય

પાથય જજતેન્ર
જોર્ી

પરીક્ષા મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય

રાકેશભાઈ
કાનજીભાઈ ગોહેલ

િ. િે . સિાજસેવા
સાંકુલ, અિિાવાિ
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ક્રમ
1

જાહેરાત
ક્રમાુંક
2

જગ્યાન ુંુ નામ

નનમણ ૂક પામેલ

નિભાગ

નિશેર્ નોંધ

4

5

6

સાંજય અશોકભાઈ
પ્રજાપમત

દહસાબ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાય લય

સેિકન ુંુ નામ

3

મનમ્ન શ્રેણી કારકુન
(અનુસભુ ચત
કોઈ ઉિેિવાર સ્કીલ ટેસ્ટિાાં ઉિીણય થયેલ નથી.
જનજામત) – ૦૪
મનમ્ન શ્રેણી કારકુન
કોઈ ઉિેિવાર સ્કીલ ટેસ્ટિાાં ઉિીણય થયેલ નથી.
(PwD) – ૦૧
ડ્રાઈવર (ભબન
અનાિત) – ૦૨
િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ
– લાઈબ્રેરી
એટેન્ડન્ટ (ભબન
અનાિત) – ૦૪
િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ
– લાઈબ્રેરી
એટેન્ડન્ટ (ઓબીસી)
– ૦૧

િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ
(ભબન અનાિત) –
૦૯

િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ
(ઓબીસી) – ૦૨
િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ
(અનુસભુ ચત
જનજામત) – ૦૩

ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત/સ્કીલ પરીક્ષા િાટે લઘુિિ
ઉિેિવારો િળે લ નથી.
ભચરાગકુિાર
ગોમવિંિભાઈ
પરિાર

િ. િે . ગ્રાિસેવા
સાંકુલ, રાાંધજા
ે

દિશા કેતનભાઈ
િવે

િ. િે . ગ્રાિસેવા
સાંકુલ, સાિરા

ગાયત્રીબેન
સુખાભાઈ
પ્રજાપમત

િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય,
અિિાવાિ

શાહબાઝખાન
અકબરખાન
પઠાણ

પ્રકાશન મવભાગ,
અિિાવાિ

િોન્ટુ ભરતભાઈ
રાવલ

બાયોગેસ સાંશોધન
અને સુક્ષ્િજીવાણુ ાં
મવજ્ઞાન મવભાગ,
સાિરા

શ્રી સુરેશકુિાર
ગોમવિંિભાઈ
રાવલ

િ. િે . ગ્રાિસેવા
સાંકુલ, સાિરા

શ્રી દકશોર
વહીવટ મવભાગ, મુખ્ય
મવઠ્ઠલભાઈ યાિવ
કાયાયલય
શ્રી મનલેશકુિાર
લાલજીભાઈ
ભગોરા

િ. િે . સિાજસેવા
સાંકુલ, અિિાવાિ

-

-

-

-

-

િલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાિ ભરતીના મનયિો મુજબ લેભખત/સ્કીલ પરીક્ષા િાટે લઘુિિ
(PwD) – ૦૧
ઉિેિવારો િળે લ નથી.
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િર્ષ 2018-19 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ :
ક્રમ
1

નામ
ડૉ. સીતારામભાઈ
પાનજીભાઈ દે શમુખ

2

3

ડૉ. છનાભાઈ ભીંસરા

ડૉ. ગગરધરલાલ પટે લ

નિભાગ

પત્રની તારીખ

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

27-08-2018

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

27-08-2018

સમાજમાનિશાસ્ત્ર અને
સમાજશાસ્ત્ર શિભાગ
સામાજજક શિજ્ઞાન
શિદ્યાશાખા, મ.દે ., અ’િાદ

27-08-2018

બઢતી આપેલ હોદ્દો

CAS આપેલ
તારીખ

સહપ્રાધ્યાપકિાાંથી પ્રાધ્યાપક 16/07/2016
9000 થી 10000
સહપ્રાધ્યાપકિાાંથી પ્રાધ્યાપક 29/02/2016
9000 થી 10000
સહપ્રાધ્યાપકિાાંથી પ્રાધ્યાપક 01/01/2013
9000 થી 10000

4

ડૉ. અશમષાબહેન શાિ

ગ્રામવ્યિસ્થાપન શિભાગ,
મ.દે ., રાાંધેજા

10-08-2018

6000 AGP to
7000 AGP CAS

07/12/2017

5

શ્રી મનમતનકુ માર

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

27-08-18

6000 AGP to
7000 AGP CAS

30/08/2017

ઢાઢોદરા
6

ડૉ. સોનલબહેન પટે લ

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

24-01-19

Academic Level 10
(57700-182400)
To
Academic Level 11
(68900-205500)

19/06/2017

7

ડૉ. શનલેશ કાપદડયા

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

24-01-19

Academic Level 10
(57700-182400)
To
Academic Level 11
(68900-205500)

11/02/2012

8

ડૉ. મોતી દે વ ુ

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા
સાંકુલ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 10
(57700-182400)
To
Academic Level 11
(68900-205500)

16/09/2017

9

ડૉ. અતુલ પરમાર

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા
સાંકુલ, રાાંધેજા

24-01-19

Academic Level 11
(68900-205500)
To
Academic Level 12
(79800-211500)

06/09/2017

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

24-01-19

Academic Level 12
(79800-211500)
To
Academic Level 13A
(131400-217100)

16/06/2018

શશક્ષણ (IASE) અને હિન્દી
શશક્ષણ શિભાગ, શશક્ષણ
શિદ્યાશાખા, ગ ૂ. શિ.

24-01-19

Academic Level 14
(144200-218200)
To
Academic Level 15
(182200-224100)

05/12/2016

10 ડૉ. મિેશ નારાયણ
િીભક્ષત

11 ડૉ. ભરત જોશી
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12 ડૉ. પ્રયતકર કાનહડયા

ગ્રાંથાલય અને માહિતી
શિજ્ઞાન, મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સાંકુલ, ગ ૂ. શિ.,
અમદાિાદ

24-01-19

Academic Level 12
(79800-211500)
To
Academic Level 13A
(131400-217100)

01-07-2018

13 ડૉ. મિેશ ગામિત

મિાદે િ દે સાઇ સમાજસેિા
સાંકુલ, ગ ૂ. શિ., અમદાિાદ.

24-01-19

Academic Level 13A
(131400-217100)
To
Academic Level 14
(144200-218200)

01/01/2013

14 ડૉ. સુભાષ પાાંડર

આજીિન શશક્ષણ શિભાગ
ગ ૂ. શિ., અમદાિાદ

24-01-19

Academic Level 12
(79800-211500)
To
Academic Level 13A
(131400-217100)

31/10/2017

15 ડૉ. શનમેષ ચૌધરી

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 11
(68900-205500)
To
Academic Level 12
(79800-211500)

08/01/2018

16 ડૉ. કમલેશ પટે લ

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ ,સાદરા

24-01-19

Academic Level 13A
(131400-217100)
To
Academic Level 14
(144200-218200)

01/01/2013

17 ડૉ. ગીતા પટે લ

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 13A
(131400-217100)
To
Academic Level 14
(144200-218200)

01/07/2018

18 ડૉ. શિજય મકિાણા

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 13A
(131400-217100)
To
Academic Level 14
(144200-218200)

01/01/2018

19 ડૉ. શનરજ શસલાિટ

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 13A
(131400-217100)
To
Academic Level 14
(144200-218200)

02/01/2018

20 ડૉ. શિક્રમશસિંિ

શારીહરક શશક્ષણ અને રમત
શિજ્ઞાન શિભાગ, સાદરા

24-01-19

Academic Level 10
(57700-182400)
To
Academic Level 11
(68900-205500)

16/06/2014

અમરાિત
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િર્ષ 2018-19 દરમ્યાન MACPs/ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર

ACP/MACP/ઉચ્ચતર

ધોરણમાું આપેલ પગાર ધોરણ

પગાર ધોરણ આપેલ
તારીખ

(2 FUG)
Pay Level 9 Rs. 53100-167800

24-09-2016

શ્રી કિલેશભાઈ કાપદડયા

(2nd FUG)
િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 8 Rs. 47600-151100

24-10-2016

શ્રી કાશ્િીરાબેન વ્યાસ

(2nd FUG)
િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 8 Rs. 47600-151100

24-10-2016

શ્રી વર્ાયબેન પટેલ

(2nd FUG)
િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 8 Rs. 47600-151100

24-10-2016
18-02-2017
24-02-2017

1

શ્રી કિલેશભાઈ ધ. પટેલ

2
3
4

nd

એસ્ટેટ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય

5

શ્રી લીંબાભાઈ વાભણયા

આઈ.ટી.આઈ., શાહીબાગ

(2nd FUG)
Pay Level 4 Rs. 25500-81100

6

શ્રી િનોજકુિાર ગામિત

આઇ. ટી.આઈ., શાહીબાગ

(2nd FUG)
Pay Level 4 Rs. 25500-81100

7

શ્રી ભરતકુિાર એસ.

િ. િે . ગ્રાિસેવા સાંકુલ,

(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100

8

9

પરિાર
શ્રી નયનકુિાર જોશી
શ્રી ભરતકુિાર એસ. પટેલ

10 શ્રી રીટાબહેન કે. પટેલ

રાાંધેજા
િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા
સાંકુલ, અ’વાિ
શારીદરક મશક્ષણ અને રિત
મવજ્ઞાન મવભાગ, સાિરા
િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા
સાંકુલ, અ’વાિ

(2nd FUG)
Pay Level 4 Rs. 25500-81100
(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100
(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100

31-03-2017
31-03-2017
06-06-2017
06-06-2017

(2nd FUG)
Pay Level 7 Rs. 44900-142400

01-12-2017

(3rd FUG)
12 શ્રી િીપ્પ્તબહેન એન. વૈદ્ય િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 7 Rs. 44900-142400

01-01-2018

(3rd FUG)
િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 7 Rs. 44900-142400

01-01-2018

(3rd FUG)
િધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય, અ’વાિ Pay Level 7 Rs. 44900-142400

01-01-2018

11

13

શ્રી પ્રહલાિભાઈ જી.
પરિાર

શ્રી પદરિલબહેન એન.
સુતદરયા

14 શ્રી ગીરાબહેન િકવાણા
15 શ્રી કલ્યાણમસિંહ પરિાર
16

શ્રી પ્રદિપકુિાર એિ.
સોનાર

મશક્ષણ (IASE) મવભાગ,
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા

એસ્ટેટ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય
િહાિે વ િે સાઈ સિાજસેવા
સાંકુલ, અ’વાિ
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(2nd FUG)
Pay Level 4 Rs. 25500-81100
(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100

01-06-2018
01-06-2018

17 શ્રી હેિત
ાં કુિાર ભાવસાર
18 શ્રી હર્યિભાઈ મત્રપાઠી
19 શ્રી અરમવિંિકુિાર લેઉવા
20 શ્રી મનમતનકુિાર રાઠોડ
21 શ્રી કામિનીબહેન જે. યાિવ
22

શ્રી ભાવેશકુિાર પી.
પરિાર

મવદ્યાકીય શાખા, મુખ્ય
કાયાયલય
પગાર મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય
દહસાબ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય
મુખ્ય કાયાયલય
વહીવટ મવભાગ, મુખ્ય
કાયાયલય
કે.મવ.કે., િે થલી, ખેડા

23 શ્રી ધનાંજય એિ. ચૌહાણ

કે.મવ.કે., િે થલી, ખેડા

24 શ્રી િીપક એિ. સોનાર

કે.મવ.કે., િે થલી, ખેડા

25 શ્રી પ્રશાાંત જે. બવાસ્કર

કે.મવ.કે., િે થલી, ખેડા

(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100

01-06-2018

(2nd FUG)
Pay Level 8 Rs. 47600-151100

01-06-2018

(2nd FUG)
Pay Level 5 Rs. 29200-92300

17-07-2018

(2nd FUG)
Pay Level 5 Rs. 29200-92300
(2nd FUG)
Pay Level 5 Rs. 29200-92300
(1st FUG 1st MACP)
Rs. 5200-20200 GP 1900
(1st FUG 1st MACP)
Rs. 5200-20200 GP 2800
(1st FUG 1st MACP)
Rs. 5200-20200 GP 1900
(1st FUG 1st MACP)
Rs. 9300-34800 GP 4600

17-07-2018
17-07-2018
01-06-2016
01-07-2016
01-07-2016
01-06-2017

િર્ષ 2018-19 દરમ્યાન નનવ ૃત્ત/સ્િૈધ્ચ્છક નનવ ૃત્ત/િરજ મક્ુ ત થયેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

હોદ્દો

નનવ ૃત્ત/સ્િૈધ્ચ્છક
નનવ ૃત્ત/રાજીનામાની
તારીખ

1

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ અિૈયા

2

શ્રી રફીકા સુલતાના

3

શ્રી કનૈયાલાલ સ ૂયયનાથ
શમશ્રા

4

પ્રૌઢ શશક્ષણ શિભાગ
ગ ૂ.શિ., અમદાિાદ

શનયામક

31-05-2018

મ્યુગિયમ ક્યુરેટેકર

31-05-2018

ગ ૂજરાત કુમાર શિનય માંહદર,
અિિાવાિ

મદદનીશ શશક્ષક

31-05-2018

શ્રી અશોકકુમાર એસ. ઠાકોર

મુખ્ય કાયાયલય, ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

MTS
મલ્ટી ટાષ્સ્કિંગ સ્ટાફ

30-06-2018

5

શ્રી ભાશિકકુમાર લોમાભાઈ
ચાિડા

મિાદે િ દે સાઇ ગ્રામસેિા સાંકુલ, ગ ૂ.શિ.
રાાંધેજા

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

04-07-2018 VRS

6

શ્રી ધશમિષ્ટ્ઠાબેન રાિલ

આઈ.ટી.આઈ. , શાિીબાગ

ક્લાકય

31-12-2018

7

શ્રી પ્રિલાદભાઈ જે. પટેલ

કૃશષશિજ્ઞાન કેન્ર, રાાંધેજા

કાયયક્રમ મદદનીશ

31-01-2019

8

શ્રી પ્રદીપ સોનાર

ગૃિપશત

28-02-2019 VRS

મિાદે િ દે સાઇ સમાજસેિા સાંકુલ,
ગ ૂ.શિ., અમદાિાદ

મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા
સાંકુલ, ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ,
અમિાિાદ
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ઇજનેરી નિભાગ
િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન કરે લ બાુંધકામનાું કામની યાદી
ક્રમ

કામન ુંુ નામ

ખચષ ખાત ુંુ

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ

નોંધ

કરિાની અને
પ ૂણષ કયાષ
૧

૨

3

૩

૪

Construction, repairing and
extention of compound
wall at gram vistran
kendra Gota of Gujarat
vidyapith, Ahmedabad
Ceiling 2nd floor slab and
column repairs of girls
hostel ahmedabad campus
of Gujarat Vidyapith
New work of Ceiling 2nd
floor slab and column
repairs of girls hostel
ahmedabad campus of
Gujarat Vidyapith
Repairs in ceiling of B.Ed
kitchen and making wall in
periphery of dinning hall to
protect during monsoon at
Ahmedabad campus of
Gujaratvidyapith
િ.િે .કોલેજનાાં

ત્રીજા

િાળ

ઉપર િેભબ્રકેશન કાિ
૫

૬

M.D.Collage
First
and
Second floor Kota Stone
Flooring Work at Gujarat
Vidyapith Ahmedabad

તારીખ
ગ ૂ. મવ.

૧, ૭૫,૦૦૦.૦૦

૧,૬૦,૯૫૬.૦૦

િાંડળ

ઉ. મશ. જરી.

ઉ. મશ. જરી.

ઉ. મશ. જરી.

ગ ૂ. મવ.

૪,૮૬,૦૦૦.૦૦

૩,૫૦,૦૦૦.૦૦

૩,૦૬,૦૦૦.૦૦

૪,૬૫,૦૦૦.૦૦

૪,૪૫,૬૪૫.૦૦

૩,૧૨,૦૬૦.૦૦

૨,૭૯,૫૫૧.૦૦

૪,૭૦,૪૬૮.૦૦

િાંડળ
ગ ૂ. મવ.

૧૯,૩૧,૦૦૦.૦૦

૧૪,૭૩,૨૫૭.૦૦

િાંડળ

કમ્પાઉન્ડવોલ અને ટોઇલેટ

ગ ૂ. મવ.

બ્લોક બાાંધકાિ અંતગયતના

િાંડળ

૧૪,૫૦,૦૦૦.૦૦

૧૪,૫૦,૦૦૦.૦૦

૧/૫/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૦/૬/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૧/૫/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૦/૬/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૧/૫/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૦/૬/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૫/૩/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૧/૫/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૧/૫/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૦/૬/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૧૫/૫/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૩૦/૬/૨૦૧૮

થયેલ છે .

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

કાિ પ ૂણય

૨૩/૧૨/૨૦૧૮

થયેલ છે .

જ્થા વધારાના અને નવાાં
૭

૮

Construction
of Activity
કાિો
Center at Kochrab Ashram,
Ahmedabad
Proposed Construction of
Toilet Block at Kumar Vinay
Mandir Hostel at Gujarat
Vidyapith Ahmedabad

ગ ૂ. મવ.

૨,૨૭,૦૦,૦૦૦.૦૦

-

૧૭/૧૦/૨૦૧૮

કાિ ચાલુ છે .

૨૫,૨૫,૫૭૬.૦૦

-

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

કાિ ચાલુ છે .

િાંડળ
ગ ૂ. મવ.
િાંડળ
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ક્રમ

કામન ુંુ નામ

ખચષ ખાત ુંુ

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ

નોંધ

કરિાની અને
પ ૂણષ કયાષ
તારીખ
૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

Remove, Repair, Retrofit
and plaster of RCC Chhajja's
at Library and Hindi Bhavan

ગ ૂ. મવ.

Renovation of Existing
Building for gymnesium
hall at Rural Campus,
Randheja Gujarat
Vidyapith

ગ ૂ. મવ.

Renovation of Toilet Block
of Swimmingpool at
Ahmedabad Campus for
Gujarat Vidyapith

ગ ૂ. મવ.

Construction of Civil and
Allied Works for Pranjivan
Vidhyarthi BhavanHeritage Building
Ahmedabad
supply, installation,
commissioning and
Comprehensive
Maintenance Contract
(CMC) for a period of 5
years for Grid Connected

૮,૫૧,૦૦૦.૦૦

-

૧૦/૧૨/૨૦૧૮

કાિ ચાલુ છે .

૮,૯૭,૮૭૫.૦૦

-

૧/૧/૨૦૧૯

કાિ ચાલુ છે .

૩૮,૨૬,૦૦૦.૦૦

-

૨૯/૧/૨૦૧૯

કાિ ચાલુ છે .

૨,૦૯,૦૯,૩૯૨.૦૦

-

૧૫/૨/૨૦૧૯

કાિ ચાલુ છે .

- ૨૬/૨/૨૦૧૯

કાિ ચાલુ છે .

૨૮/૨/૨૦૧૯

કાિ ચાલુ છે .

િાંડળ

િાંડળ

િાંડળ

ગ ૂ. મવ.
િાંડળ
૧,૦૦,૦૦,૦૦૦.૦૦

ગ ૂ. મવ.
િાંડળ

Solar Photovoltaic systems
૧૪

Construction of Civil and
Allied Works for Trust
Office Building No.05 at
Gujarat VidyapithAhmedabad

૧૫,૧૮,૧૨૭.૦૦

ગ ૂ. મવ.
િાંડળ
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-

ુ ાકાત
સણચિાલય પ્રનશક્ષણ અને પ્રબુંધ સુંસ્થાન, દદલ્હી (ISTM) દ્વારા ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠની મલ
सचचवालय प्रमशक्षण एवं प्रबंध संस्िाि, हदल्ही (ISTM, Delhi) દ્વારા “NGO attachment” કાયયક્રિ
અંતગયત ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ સાથે જોડાણ કરી દિલ્હી સભચવાલયના અલગ અલગ કેડરના અમધકારીઓને
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની મવમવધ પ્રવ ૃમિઓ અને કાયયપિમતથી અવગત કરાવવા અને મવમશષ્ટ્ટ તાલીિ િળી રહે તે
ુ ી મુલાકાતો ગોઠવવાિાાં આવી.
હેતથ
ઑગસ્ટ ૨૦૧૫થી જુિા જુિા સિયગાળા િરમિયાન આ તાલીિ કાયયક્ર્િિાાં અત્યાર સુધીિાાં કુલ ૩૦
ટીિની મુલાકાતિાાં ૨૯૦૦થી વધુ અમધકારીઓ જોડાયા છે . ટીિની સભ્યસાંખ્યા ૩૫થી ૧૦૦ની આસપાસ રહે છે .
ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના બેદિવસીય કાયયક્રિ િરમિયાન ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠની દિનચયાય મુજબ પ્રાથયના, શ્રિ અને
સિાઈિાાં તેઓ જોડાય છે . તેઓને મવદ્યાપીઠની શૈક્ષભણક પ્રવ ૃમિ અંગેની િાદહતી, મવદ્યાથીઓની દિનચયાય,
સમ ૂહજીવન, પદરસર પરની સુમવધાઓ વગેરે બાબતોથી અવગત કરાવવાિાાં આવે છે . તેઓને મવમવધ ઉદ્યોગો
અંગેની સિજ જે તે સ્થળ પર લઈ જઈને આપવાિાાં આવે છે . મવસ્તરણ પ્રવ ૃમિ અંગેની જાણકારી આપવાિાાં
આવે છે . જેિાાં પિયાત્રા, સિાઈ, બાયોગેસ પ્લાન્ટ, ગ્રાિમશલ્પી કાયયક્રિ, કૃમર્મવજ્ઞાન કેન્રોની પ્રવ ૃમિ અંગે
મવગતવાર સિજણ આપવાિાાં આવે છે .
િહાિે વ િે સાઈ ગ્રાિસેવા સાંકુલ, સાિરા તથા િહાિે વ િે સાઈ ગ્રાિસેવા સાંકુલ, રાાંધેજા પદરસરની
મુલાકાત ગોઠવી ત્યાાંની પ્રવ ૃમિઓ મવશે પણ જાણકારી તેઓને આપવાિાાં આવે છે .
આ મુલાકાત િરમિયાન તેઓને તાલીિ અને વ્યવસ્થાના સાંિભે શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, શ્રી નયનભાઈ
જોર્ી, શ્રી જલ્પેશભાઈ ઝાલોદડયા અને શ્રી કમપલભાઈ િે શવાલ, શ્રી પુષ્ટ્પકભાઈ જવેરી અને દૃશ્યશ્રાવ્ય
મવભાગના મવદ્યાથીઓ અને મ્યુભઝયિના સેવકોની સેવાઓ િળી રહે છે .
ુ ાકાતોની નિગત નીચે મજ
ુ બ છે :
િર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ દરનમયાન કરિામાું આિેલી મલ
ક્રમ

તાલીમનો સમયગાળો

તાલીમાથીઓની સુંખ્યા

૧.

૧૫ જૂન, ૨૦૧૮

૪૮

૨.

૨૮-૨૯ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૮

૪૧

૩.

૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮

૩૨

૪.

૧૩-૧૪ ઑતટોબર, ૨૦૧૮

૩૨

૫.

૧૯-૨૧ ઑતટોબર, ૨૦૧૮

૧૦

૬.

૨૨-૨૪ ઑતટોબર, ૨૦૧૮

૧૪

૭.

૨૫-૨૭ ઑતટોબર, ૨૦૧૮

૩૩

ુ રી, ૨૦૧૯
૭-૮ િેબ્રઆ

૨૮

ુ રી, ૨૦૧૯
૨૬ િેબ્રઆ

૪૩

8

૯.
૧૦.

૯ િાચય, ૨૦૧૯

૫૪

કુ લ

૩૩૫
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ુ િો/મુંતવ્યો :
કાયષક્રમ/તાલીમમાું જોડાયેલ અનધકારીશ્રીઓના અનભ


गांधीजी को पढ़ा िा, उिको सुिा िा पर आज पहली बार महसूस ककया, इि दो हदिो में
पहली बार जीया है ।



हम सोचते िे चरखा चलािा अब पुरािी बात हो गई, पर यहां यह दे खकर आश्चया हुआ कक
ववद्यािी चरखे के साि कम्प्यट
ू र भी चलाता है ।



ऐसी संस्िा दे श के हर एक राज्य में होिी चाहहए ।



क्लासरूम की मशक्षा के साि साि हुिर को सीख कर ववद्यािी स्वावलंबी हो सकता है और
जरूरतमंद व्यस्क्त को हुिर सीखा कर समाज को उपयोगी हो सकता है ।



पढाई के साि साि हफ्ते में दो हदि अपिी पसंद का काम करके आमदिी भी कमा सकता
है ।



आसपास के गांवो में गोबरगेस ्लान्ट हो, सेनिटे शि का काम हो, कुदरती आपवियां हो या
अन्य प्रववृ ियां हो एक युनिवमसाटी अगर चाहे सोचे तो समाज को ककतिी उपयोगी हो सकती
है ।



यहां के ववद्यािी की सादगी, हदिचयाा, सफाई, समूहजीवि दे खकर सोचते हैं....काश हमारे
बच्चें या हम खद
ु ऐसी युनिवमसाटी में पढ पाते ।



यहां के स्टाफ का काम के प्रनत समपाण दे ख कर हमें महसूस हुआ कक हम तो कुछ भी िहीं
करते... आज हमें काम करिे की िई दृस्टट ममली है , सही राह ममली है ।



हम ववद्यापीठ का धन्यवाद करते हैं कक हमें सही मायिों में समाजसेवा क्या है वह बताया,
महसस
ू करवाया ।
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ુ ની અંગ્રે જી શ્રેણી જે ૧૯૫૬ થી ૧૯૯૪માું બનેલી અને
ગાુંધીજીના લખાણોના ૧૦૦ ગ્રુંથોના સુંપટ
CWMG-KS-1956-1994 ના નામથી ઓળખાતી અંગ્રે જી આવ ૃનત્તને સમાુંતર અને અનુરૂપ દહન્દ્દી શ્રેણી –
સમ્પ ૂણષ ગાુંધી િાુંગ્મયની ઈલેક્રોનનક માસ્ટર કોપી – SGV-E-COPY બનાિિાના પ્રકલ્પના કાયષનો
િાનર્િક અહેિાલ – િર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ – સી. ડબલ્યુ. એમ. જી. સેલ, ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ


સી. ડબલ્યુ. એમ. જી. સેલ ગ ૂ. િી. માું ઉપરોક્ત સુંદભે પ ૂણષ થયેલ તથા ચાલી રહેલાું કાયો:


પ ૂણષ કાયો:

૧. પ્રમાણભ ૂત આવ ૃનત્તની યાદી
૨. અસલ ગ્રુંથોની શોધ (હજુ ૧૧ ગ્રુંથો મળે લ નથી)
૩. િોન્દ્ટ: ગ્રથોમાું િપરાયેલા જુદી -જુદી ૫ શૈલીના કુ લ ૬૦૦ X ૫ = ૩૦૦૦ અક્ષર


ચાલી રહેલાું કાયો:

૪. ગ્રુંથોમાું આિતી મહત્િની િસ્તુઓની (જેિી કે નિનિધ પ્રકારની સુંજ્ઞાઓ, નકશાઓ, કોઠાઓ, િગે રે) યાદી
૫. ગાુંધીતીથષ – જલગાુંિથી આિતા ડેટાનુું મ ૂળ ગ્રુંથ સાથે સરખામણી, તપાસ તથા દસ્તાિેજીકરણ
૬. ગ્રુંથની સુંપાદકીય મુદ્દાઓનુું અિલોકન
૭. નિા ગ્રુંથોમાું આિતા નિા િોન્દ્ટનો ઊમેરો
૮. શીર્ષક પ ૃષ્ટો, િોટોગ્રાફ્સ તથા અન્દ્ય મહત્િના પ ૃષ્ટો


ગાુંધીતીથષ – જલગાુંિમાું ઉપરોક્ત સુંદભે ચાલી રહેલા કાયો:

૧. ગ્રુંથોની સિાઈ (િ્ુમ
ું ીગેર્ન)
૨. ગ્રુંથોને બાઈન્દ્ડમાુંથી ખોલિા
૩. સ્કે નીંગ, મ ૂળ ગ્રુંથ સાથે સરખામણી, તપાસ
૪. મ ૂળ છબીની સાચિણી માટે ની તૈયારી
૫. નિી છબી બનાિિા માટે ની તૈયારી
૬. OCR દ્વારા ટે ક્સ્ટ જનરે શન તથા તેની તપાસ
૭. ટે ક્સ્ટને િોન્દ્ટ સાઈઝ, સ્ટાઇલ તથા ગ્રુંથો જેવુું મ ૂળ સ્િરૂપ આપિાની પ્રદક્રયા
નોંધ : ગત તારીખ ૨૯-૭-૨૦૧૯ના રોજ ગાુંધીતીથષમાું યોજાયેલ સમ્પ ૂણષ ગાુંધી િાુંગ્મયની ઈલેક્રોનનક માસ્ટર કોપી –
SGV-E-COPY બનાિિાના પ્રકલ્પની બેઠકમાું પ્રકાશન નિભાગ, માદહતી પ્રસારણ મુંત્રાલય, ભારત સરકાર, નિી દદલ્હીના
ડીરે ક્ટર જનરલ શ્રીમતી સાધના રાઉત સમક્ષ ગ્રુંથ ક્રમાુંક ૧ ની કાચી પ્રયોગાત્મક નકલ રજુ કરી હતી.

નિભાગીય અધયક્ષ - સી. ડબલ્યુ. એમ. જી. સેલ ગ ૂ. નિ.
કુ . દીનાબેન પટે લ
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યનુ નિસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રામ સેન્દ્ટર, ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ
યુમનવસયલ હીભલિંગ પ્રોગ્રાિ સેન્ટર, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠનુ ાં ઉિધાટન તારીખના ૨૧ અમપ્રલ ૨૦૧૮ના રોજ ઉિઘાટન
સિારાં ભનાાં મુખ્ય િહેિાન ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ િહાિદહિ શ્રી ઓ. પી. કોહલીના હસ્તે કરવાિાાં આવ્યુ હતુ.ાં
ઉિઘાટન સિારાં ભ ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કુ લપમત શ્રી

ઇલાબેન ભટ્ટની અધ્યક્ષતાિાાં થયો. અમતમથમવશેર્ ડૉ. મુરાત તુઝુ

(કાદડિયોલૉજીસ્ટ, તલીવલેન્ડ કલીનીક, અિેદરકા) ડૉ. અનામિકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠ તથા
કુ લસભચવશ્રી ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી હાજર હતા. સિારાં ભિાાં ડૉ. રિેશ કાપડીયાએ યુએચપી સેન્ટરની િહિા સિજાવી
હતી.
ૃ તા િેલાવવાનો છે . હાલ યુમનવસયલ હીભલિંગ પ્રોગ્રાિ
યુ.એચ.પી સેન્ટરનો મુખ્ય ઉદ્દે શ લોકોિાાં હિયરોગ અંગે જાગત
સેન્ટરિાાં સોિવાર થી શમનવાર સવારે ૬.૦૦થી ૬.૪૫, ૭.૦૦થી ૭.૪૫ એિ બે બેચ ચાલે છે જેિાાં ૨૫થી ૪૦ લોકો તથા
સોિવાર, ગુરુવાર અને શમનવાર સાાંજે ૫.૧૫ થી ૬.૦૦ વાગ્યે ૪૦ થી ૫૦ લોકો અને ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના મવદ્યાથીઓ
તેિજ બહારથી આવતા મવદ્યાથીઓ એિ ફુલ િળીને ૯૦ થી 100 જેટલા લોકો ભાગ લઇ રહ્યા છે . તેિજ સભચવાલય
પ્રબાંધન તથા પ્રમશક્ષણ સાંસ્થાન, નવી દિલ્હીના ૫૦૦ જેટલા તાલીિાથીઓ એ મુલાકાત કરી પ્રોગ્રાિનો લાભ લીધેલ છે .
હ્રદયરોગમાું સમગ્રતાલક્ષી અણભગમ સુંદભે ‘સ્િાસ્્યમાું નિજ્ઞાન અને કળા’ નિર્ય પર આંતરરાષ્રીય સેનમનાર
તા. 5–6 જાન્દ્યુઆરી, 2019 ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.
િે શની યુવાપેઢીિાાં હ્રિયરોગનુ ાં પ્રિાણ ઊંઘ ઉડાડનારુાં-બેચેન કરનારુાં છે . આ યુવાપેઢીને સાિે જ ઊભેલા ભયાવહ
તનાવ અને હ્રિયરોગથી ઉગારવી અને સલાિત કરવી તે આજનુ ાં સવોપદર કાયય ગણાય. તેને અનુસધ
ાં ાને સિગ્રમવદ્યા
હ્રિયમવજ્ઞાન પદરર્િનુ ાં આયોજન તારીખ ૫ અને ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ના રોજ કરવાિાાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં
જેિાાં િે શ મવિે શના ખ્યાતનાિ હિયરોગના તબીબો ઉપક્સ્થત રહ્યા જેિાાં તલીવલેન્ડ કલીનીક અિેદરકાના ડૉ.
સ્ટીવન નીશેન, ડૉ. સિીર કાપદડયા, મુબઈના
ાં
ડૉ. રિાકાાંત પાાંડા, દિલ્હીથી ડૉ. િાનચાંિા તથા અિિાવાિના ડૉ. રિેશ
કાપડીયા, ડૉ. ધીરે નભાઈ શાહ, ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના કુ લપમતશ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટ, કુ લનાયકશ્રી ડૉ. અનામિકભાઈ શાહ તથા
કુ લસભચવશ્રી ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.
ડૉ. રિેશ કાપડીયાએ ૨ ઓતટોબર, 1991, િહાત્િા ગાાંધીના જન્િદિવસથી ભારતના શહેર અિિાવાિિાાં પ્રારાં ભેલ
યુમનવસયલ હીભલિંગ કાયયક્રિિાાં ઉપરોતત ભચિંતા અને ભય નીવારવાનાાં અિભુત ક્ષિતા અને સાિ્યય છે જેની ચચાય કરવાિાાં
આવી. આ કાયયક્રિ સાિો અને સરળ, સલાિત અને અસરકારક તેિજ સવયજન સુલભ છે . ઉપરાાંત તે હ્રિયરોગને રોકવાની
અને તેન ુ ાં વ્યવસ્થાપન કરવાની અનોખી પિમત છે . અને આ કાયયક્રિ કે વળ હ્રિયરોગથી મુક્તત િાટે જ નહીં, પણ સિગ્રપણે
સ્વસ્થ-મનરાિય કરે છે . િહાત્િા ગાાંધીજીની કલ્પના હતી તેવી આ સાિી છતાાં અસરકારક, સહન
ુ ે પરવડે અને સિજી શકે
તેવી છે . જેની મવસ્ત ૃત ચચાય કરવાિાાં આવી હતી.
ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ શતાધદી,મહાત્મા ગાુંધીજીની ૧૫૦મી જન્દ્મજયુંતી અને યુનનિસષલ હીણલિંગ પ્રોગ્રામનો ૨૭મો સ્થાપના
દદિસની ઉજિણી તા. ૨.૧૦.૨૦૧૮
ડૉ. રિેશ કાપડીયાએ ૨ ઓતટોબર, 1991, િહાત્િા ગાાંધીનાાં જન્િદિવસે હીભલિંગ પ્રોગ્રાિની સ્થાપના કરી હતી. જેને તારીખ
ૃ તા િેલાય તેના િાટે એક કાયયક્રિનુ ાં
૨ ઓતટોબર ૨૦૧૮ના રોજ ૨૭ વર્ય પ ૂણય કરે લ તેના ભાગરૂપે લોકોિાાં જાગત
આયોજન કરે લ. જેિાાં મુખ્ય િહેિાન ડૉ. રિેશ કાપડીયા, ડૉ. ધવલભાઈ િોશી ઉપક્સ્થત રહ્યા તથા િાનનીય શ્રી ડૉ.
અનામિકભાઈ શાહ, ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી તથા કનુભાઈ નાયકની મવશેર્ ઉપક્સ્થમત રહી હતી. UHP સેન્ટરના કાયયકરો,
હિયરોગના િિીઓ અને ગ ૂજરાત મવદ્યાપીઠના સેવકોની મવશેર્ ઉપક્સ્થત રહી, જેઓએ ડૉ. રિેશભાઈ સાથે હિયરોગોને
લગતા પ્રશ્નોની ચચાય કરી.
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tfp !#V(V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz5F

tfp !&V(V!(yl
tf !*V(V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz&F

tfp !(V(V!(

O

of|zd of|z of:8 hL:8;4 d]\a.gm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz*F

tf pz_V(V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz(F

tfp z_V(V!(

O

;lp v[;p ;lp 0lp ;\:yfgm sfi"s~d4 vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌgm ;efb\0p

Sz)F

tfp z#V(V!(

O

èhtgè ;\:yfgm sfi"s~d4 dp n[p ;[Ldgfz cm,p

S#_F

tfp z5V(V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#!F

tfp z(V(V!(yl
tfp #_V(V!(

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp
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S#zF

tfp z)V(V!(yl
tfp #!V(V!(

O

vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌgf vfZdxf/fgf Lx1fsmgl tf,ld4
vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌgf ;efb\0df\p

S##F

tfp &V)V!(yl

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#$F

tfp (V)V!(

O

af\wsfd dh}z ;\u9ggm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#5F

tfp !_V)V!(yl
tfp !zV)V!(

O

vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌgf vfZdxf/fgf Lx1fsmgl tf,ld4
vfLnjf;l ;\xmwg s[GÌgf ;efb\0df\p

S#&F

tfp z_V)V!(

O

hg5y ;\:yfgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#*F

tfp z!V)V!(

O

uf\wl kfÊ ;\3gm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#(F

tfp z5V)V!(

O

gf8s V dcfTdf uf\wl vg[ zjlGÌgfy 8fumz4 clzs dcmT;j cm,p

S#)F

tfp z)V)V!(yl
tfp !V!_V!(

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S$_F

tfp &V!_V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$!F

tfp *V!_V!(

O

j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$zF

tfp (V!_V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$#F

tfp )V!_V!(

O

LdLg:ål vf|o sf|Di]Lgs[xg V v|jm0" Ljtz6 sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$$F

tfp !#V!_V!(

O

LcGn]:tfgl 5~rfz;ef t[dh xf\Lt ;\xmwg s[GÌgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$5F

tfp !5V!_V!(``

O

efztli efqff ejggm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$&F

tfp z!V!_V!(yl
tfp z#V!_V!(

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S$*F

tfp z!V!_V!(

O

u]hzft jf|,G8zl c|<y v[;m;lv[xggm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg
;efb\0p
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S$(F

tfp zzV!_V!(

O

Lgj'ÿf sd"rfzl ;bfjtl dcfd\0/4 j0mnzfgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$)F

tfp z5V!_V!(yl
tfp z*V!_V!(

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5_F

tfp z&V!_V!(

O

dfgj vLwsfz Lnggl Phj6l ;dfhsfi" Ljefugm sfi"s~d4
dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 clzs dcmT;j cm,df\p

S5!F

tfp z*V!_V!(

O

0f|d[L:8s jfim,G;gm sfi"s~d4 vf.p si] of|zd of|z of:8 hL:8;4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5zF

tf p!(V!!V!(

O

af, ;fLcTi vsfndlgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5#F

tf pz_V!!V!(

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5$F

tfp z#V!!V!(

O

,f|0" elb] 5fz[bgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S55F

tfp z$V!!V!(

O

;dGji ;\:yf V bfnl u~fdmNmu ;\34 zfhsm8gm sfi"s~d4 clzs dcmT;j
cm,p

S5&F

tfp z5V!!V!(

O

b[tljf0l 5[Gxg;"gm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5*F

tfp z5V!!V!(

O

0fizm V Hj[zr\n d[3f6lgl :d'Ltdf\4 clzs dcmT;j cm,

S5(F

tfp z*V!!V!(

O

5f\rjf :t\e V Ln<cl4 uf\wl Ljrfz umq9l sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,

S5)F

tfp zV!zV!(yl
tfp #V!zV!(

O

g|xg, Lr<úg ;fiG; sf|\u~[;gm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,

S&_F

tfp !_V!zV!(

O

dfgj vLwsfz Lnggl Phj6l4 uf\wl vWiig LjNfxfbf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&!F

tfp !#V!zV!(

O

h{g vWiig LjNfxfbfgm ;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&zF

tfp !5V!zV!(

O

;lp i]p xfc ;fiG; sf|,[hgm s[Ld:ål Ljefugm ;[Ldgfz4 clzs dcmT;j
cm,p

S&#F

tfp !&V!zV!(

O

v[;p alp vf.p a[Gsgf sd"rfzl d\0/g]\ ;\d[,g4 clzs dcmT;j cm,p

S&$F

tfp z_V!zV!(yl
tfp zzV!zV!(

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S&5F

tfp z_V!zV!(

O

;dfhsfi" Ljefugm gf8sgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p
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S&&F

tfp z!V!zV!(

O

dLc,f ;fdBi ;\:yfgm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&*F

tfp zzV!zV!(yl
tfp z#V!zV!(

O
O

hg;\3qf" d\r ;\:yfgm sfi"s~d V b[0}tmgf a\wfz6li c”m v\u[4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&(F

tfp z)V!zV!(

O

j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&)F

tfp #V!V!)

O

af\wsfd dh}z ;\u9ggm sfi"s~d4 5~f{-Lx1f6 s[GÌgf ;efb\0df\p

S*_F

tfp $V!V!)yl
tfp 5V!V!)

O

0f|p sf5L0if ;fc[agm sfi"s~d V clzs dcmT;j cm, tyf vf|L08mLzid4

S*!F

tfp &V!V!)

O

Zl zhglef. nj[4 ;jÁfni d\0/gm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*zF

tfp !_V!V!)

O

sf|D%i}8z Lj7fg s[GÌgm ;[Ldgfz V Cyber Security – Critical for
growth of Digital India4 clzs dcmT;j cm,p

S*#F

tfp !&V!V!)

O

efztli efqff ejggm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*$F

tfp !)V!V!)

O

;[jf ;\:yfgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S*5F

tfp z_V!V!)

O

df>s~m afim,mÔ Ljefugm ;[Ldgfz4 clzs dcmT;j cm,p

S*&F

tfp #_V!V!)

O

hg vf{qfLw V :j:y efzt sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S**F

tfp #!V!V!)

O

vd[Lzsg >LG0if ofPG0[xg å:8gm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S*(F

tfp zVzV!)yl
tfp #VzV!)`

O

èGAPë ;\:yfgm sfi"s~d V P5f;gf b\04 dp n[p sf|,[h tyf
clzs dcmT;j cm,p

S*)F

tfp #VzV!)

O

s[g[zf a|Gsgf v[;p8lpQv[;p;lp sd"rfzl d\0/gl dlL8\u4 clzs dcmT;j
cm,p

S(_F

tfp &VzV!)

O

Z[i gL;"\u sf|,[hgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S(!F

tfp &VzV!)yl
tfp (VzV!)

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S(zF

tfp *VzV!)

O

H.D.R.C. V ;[G8 H[Lji;" sf|,[hgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(#F

tfp (VzV!)

O

5~m v[dp v[gp xdf"g]\ JifBifg4 clzs dcmT;j cm,p

S($F

tfp (VzV!)

O

sd,gig ahfh :d'Lt JifBifgdf/fg]\ JifBifg4 vLc\;f xmw ejg
;efb\0p
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S(5F

tfp !_VzV!)

O

u]hzft zfái v[;p8lp4 v[;p;lp vWif5s ;\3g]\ vLwj[xg4 clzs dcmT;j
cm,p

S(&F

tfp !5VzV!)

O

vdnfjfn .LG:8i}8 vf|o gL;\"\ugm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S(*F

tfp !&VzV!)

O

è;f{cfn"ë ;\:yfgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S((F

tfp !&VzV!)

O

h{g LjNf s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~dp vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S()F

tfp !*VzV!)

O

af, ;fLcTi vsfndlgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)_F

tfp !(VzV!)

O

“GAAS” b[tljf0l sf|,[hmg]\ ;\d[,g4
clzs dcmT;j cm,p

S)!F

tfp z$VzV!)

O

s:tzaf 5Lzjfz d[/m V di]z uf0"g4 u}hzft LjNf5l9p
;f\h[ 5V__yl zfLÊgf !_V__p

S)zF

tfp z&VzV!(yl
tfp z*VzV!)

OO

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S)#F

tfp z&VzV!)yl
tfp z*VzV!)

O

uf\wl Lyi[8z vg[ z\uacfz ;\:yfgf P5s~d[ gf8s4 clzs dcmT;j cm,p

S)$F

tfp z(VzV!)

O

;fy r[Lz8[a, å:8gm jfLqf"s :g[c Ld,g sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S)5F

tfp !V#V!)

O

u]hzftl Ljefu4 dpn[p ;dfh;[jf dcfLjNf,igm ;[Ldgfz4
clzs dcmT;j cm,p

S)&F

tfp zV#V!)

O

uf\wl Lyi[8z vg[ z\uacfz ;\:yfgf P5s~d[ gf8s4 clzs dcmT;j cm,4

S)*F

tfp *V#V!)

O

i]]Lgig a[|Gs v[D%,m.H v[;m;lv[xggl jfLqf"s dlL8\u4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)(F

tfp (V#V!)yl
tfp )V#V!)

O

LjÈjefztl ;\:yfg V efztli ,[Lbsf ;\d[,g4 clzs dcmT;j cm,4

S))F

tfp !_V#V!)yl
tfp !!V#V!)

OO

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S!__F tfp !_V#V!)

O

u65t i]LgjL;"8lgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,4

S!_!F tf !zV#V!)

O

“India Inclusive” ;\:yfgm sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p
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S!_zF tfp !$V#V!)yl
tfp !5V#V!)

O

5ÊsfzTj Ljefugm ;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_#F tfp !*V#V!)

O

uf\wlnx"g Ljefugm ;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_$F tfp !*V#V!)

O

s6f"8s ;\3gm ;f\:s'Lts sfi"s~d4 clzs dcmT;j cm,p

S!_5F tfp !(V#V!)

O

vfsfxjf6l s[GÌ V ;dfrfz Ljefugm sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg
;efb\0p

S!_&F tfp !)V#V!)

O

>Ltcf; Ljefu4 dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,igm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_*F tfp z$V#V!)

O

uf\wlnx"g vg[ v[gp v[;p v[;p LjNfyÀ zmhufz Ljefugf ;\i]st P5s~d[
;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_(F tfp z)V#V!)yl
tfp #!V#V!)

O

Lj<o >LG0if4 vfÔjg Lx1f6 Ljefu vg[ xf\Lt ;\xmwg s[GÌgf ;\i]st
P5s~d[ zfqåli 5Lz;\jfn4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_
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íkMkðehku

15{e ykìøkMx Ëhr{ÞkLk
ykÞkursík æðsðtËLk fkÞo¢{{kt
fw÷Ãkrík©e R÷kçknuLk ¼è,
fw÷LkkÞf©e, fw÷Mkr[ð íkÚkk
rMkõÞkìrhxe Mkurðfk ©e çkË¤eçknuLk ¼k¼kuh

çkk-çkkÃkq 150 yLku
økqshkík rðãkÃkeX þíkkçËe rLkr{¥ku
‘Ëktzefq[ M{]ríkMíkt¼’ fkÞo¢{{kt
yk. fw÷…rŒ©e R÷kƒnu™ ¼è,
fw÷™kÞf©e «k. y™kr{f¼kE þkn ŒÚkk
zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

økqshkík rnLËe ®nËwMíkkLke «[kh Mkr{rík îkhk
ykÞkursík yr¼{w¾íkk fkÞo¢{{kt ðõŒÔÞ yk…Œk
fw÷™kÞf©e «k. y™kr{f¼kE þkn

ÃkËðeËkLk Mk{kht¼ 2018 fkÞo¢{{kt
økqshkík rðãkÃkeX {tz¤Lkk xÙMxe©eyku ŒÚkk
…ËðeËk™ ‚{kht¼™k {wÏÞ {nu{k™
©e «fkþ¼kE yk{xu

…ËðeËk™ ‚{kht¼™e Ãkqðo MktæÞkyu
fku[hçk yk©{ ¾kíku ykÞkursík
MLkunr{÷Lk rLkr{¥ku ðõíkÔÞ ykÃkíkk
økúk{rþÕÃke

«ò‚¥kkf rË™ rLkr{¥ku y{ËkðkË Mktfw÷{kt
ykÞkursík h{íkkuíMkð

økktÄeSLke ÃkwÛÞríkrÚk (íkk. 30 òLÞwykhe, 2019)
rLkr{¥ku ykÞkursík þktríkÞkºkkLku «MÚkkLk fhkðíkk
yk. ©e ¼qÃkuLÿ®Mkn [wzkMk{k íkÚkk
zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷ yLku
ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ, y{ËkðkË
îkhk ‘rðï ykrËðkMke rËðMk’ rLkr{¥ku
ykÞkursík fkÞo¢{

ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ
yLku {. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkËLkk
MktÞwõík WÃk¢{u
‘rðï ykrËðkMke rËðMk’™e Wsðýe

ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ îkhk
ykÞkursík ‘ykrËðkMke Vwz VuÂMxð÷’

¼khíkeÞ ¼k»kk MktMf]rík MktMÚkkLk îkhk
Lkðk rðãkÚkeoykuLku ykðfkhíkk zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

fBÃÞqxh rð¼køk, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík ‘MkkÞçkh Mku÷’ fkÞo¢{ rLknk¤íkk
fw÷LkkÞf©e «k. yLkkr{f¼kE þkn íkÚkk
yLÞ {nkLkw¼kðku

økúk{Mkuðk fuLÿ, ËuÚk÷e îkhk ykÞkursík
MkðkuoËÞ {u¤k{kt rðãkÚkeoyku™u ‚tƒkurÄŒ fhŒk
©e rðr…™¼kE {fðkýk

rðLkÞ{trËh, y{ËkðkË{kt
MðkŒtºÞrË™ r™r{¥ku ykÞkursík
æðsðtËLk fkÞo¢{

{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkËLkk
WÃkkMkLkk ¾tz{kt ðõíkÔÞ ykÃkíkk
zkì. þi÷u»k¼kE ËuMkkE

Ãkt[kÞíkehks íkk÷e{ fuLÿ, MkkËhk îkhk
Ãkt[kÞík{tºke ÃkkÞkLkk íkk÷e{ðøkoLkk
Mk{kÃkLk fkÞo¢{{kt ðõíkÔÞ ykÃkíkk
fw÷Mkr[ð©e zkì. hksuLÿ¼kE ¾e{kýe

økktÄe yæÞÞLk rðãkþk¾k îkhk ykÞkursík
rðËuþe rðãkÚkeoykuLkku ÃkËðeËkLk fkÞo¢{{kt
yk. fw÷…rŒ©e R÷kƒnu™ ¼è,
fw÷™kÞf©e «k. y™kr{f¼kE þkn ŒÚkk
„ktÄeËþo™ rðãkþk¾k™k
ze™©e zkì. «u{ yk™tË r{©k

{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷Lkk Mk¼k¾tz{kt
Mk{qn«kÚkoLkk

hk»xÙeÞ Mkuðk ÞkusLkk íkÚkk
Wå[rþûký fr{þLkh™e f[uhe,
økktÄeLkøkh ûkuºkeÞ fkÞko÷Þ, y{ËkðkËLkk
MktÞwõík WÃk¢{u ykÞkursík
‘økktÄeSðLkþi÷e ÃkËÞkºkk’
(çkk-çkkÃkw 150 yLku
økqshkík rðãkÃkeX þíkkçËe rLkr{¥ku)

økwshkíke rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík fkÞo¢{{kt
økútÚkk÷ÞLke {w÷kfkík ÷uíkk rðãkÚkeoyku

økwshkíke rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík fkÞo¢{{kt ðõíkÔÞ ykÃkíkk
fw÷LkkÞf©e «k. yLkkr{f¼kE þkn

yr¾÷ ¼khíkeÞ ®nËe MktMÚkk Mkt½, LÞw rËÕne
íkÚkk økqshkík rðãkÃkeXLkk
MktÞwõík WÃk¢{u ykÞkursík
fkÞoþk¤kLkk WËT½kxLk Mk{khkunLkku
ËeÃk-«køkxâ fkÞo¢{

hk»xÙeÞ Mkuðk ÞkusLkk îkhk ykÞkursík
MkktMf]ríkf fkÞo¢{

®nËe rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík fkÞo¢{{kt ðõŒÔÞ yk…Œk
zkì. hk{„ku…k÷ r‚tn

RríknkMk yLku MktMf]rík rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík yufrËðMkeÞ fkÞoþk¤k

ykE.Ãke.ykh.yu. fkìLVhLMkLkk
Mk{kÃkLk fkÞo¢{{kt
©e fxMkwÞk fkuze{k, «ku. WhMkq÷u
yLku fw÷LkkÞf©e «k. yLkkr{f¼kE þkn

IQAC rð¼køk îkhk

Ãkeyu[.ze.Lkk rðãkÚkeoyku {kxu
ykÞkursík fkÞoþk¤k

yktíkhhk»xÙeÞ siLkrðãk yæÞÞLk fuLÿ, y{ËkðkË
yLku Ä{o òøk]rík fuLÿLkk MktÞwõík WÃk¢{u
ykÞkursík rºkrËðMkeÞ ÔÞkÏÞkLk{k¤k{kt
ðõíkÔÞ ykÃkíkk zkì. fw{khÃkk¤ ËuMkkE

s{Lkk÷k÷ çkòs y®nMkk þkuÄ MktMÚkkLk yLku
þktrík MktþkuÄLk fuLÿLkk
MktÞwõík WÃk¢{u ykÞkursík
‘f{÷LkÞLk çkòs M{]rík ÔÞkÏÞkLk’

Ãkq. {nkí{k økktÄeSLke
150{e sL{sÞtíke rLkr{¥ku ykÞkursík
‘Mkk{krsf MkuðkûkuºkLkk MkuðfkuLkk
yr¼ðkËLk Mk{khkun’{kt
{nk{rn{ hkßÞÃkk÷©e yku. Ãke. fkun÷eLkk
ðhË nMíku ¾kËe yìðkìzo Mðefkhíkk
©e rLkhtsLkkçknuLk f÷kÚkeo

fw÷Mkr[ð©e zkì. hksuLÿ¼kE ¾e{kýe
ðÞrLkð]¥k Úkíkk íku{Lkku yr¼ðkËLk

Ãkq. økktÄeSLke 150{e sL{sÞtíke yLku
økqshkík rðãkÃkeXLkk 100 ð»koLkk
WÃk÷ûÞ{kt ykÞkursík
‘rfMkkLk Mðhks Mkt{u÷Lk’

ÞwrLkðMko÷ ner÷tøk «kuøkúk{ (UHP) MkuLxhLkk
WËT½kxLk Mk{khkun{kt {wÏÞ yríkrÚk
{nk{rn{ hkßÞÃkk÷©e zkì. yku. Ãke. fkun÷e,
fw÷Ãkrík©e R÷kçknuLk ¼è, zkì. {whkx xwsw,
fw÷LkkÞf©e «k. yLkkr{f¼kE þkn,
zkì. h{uþ¼kE fkÃkrzÞk íkÚkk
fw÷Mkr[ð©e zkì. hksuLÿ ¾e{kýe

©e híkLkçknuLk hkíkrzÞkLku
‘©e {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk …whMfkh’ yÃkoý fhíkk
yk. fw÷LkkÞf©e «k. yLkkr{f¼kE þkn íkÚkk
yLÞ {nkLkw¼kðku

økqshkík rðãkÃkeXLkk Ãkqðo fw÷Ãkrík
©e Mð. {kuhkhS¼kE ËuMkkELke
ÃkwÛÞríkrÚk rLkr{¥ku ‘y¼Þ½kx’ ¾kíku
ykÞkursík «kÚkoLkkMk¼k

Mk{ksfkÞo rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík hkßÞMíkheÞ ÃkrhMktðkË

yLkwðkË yufuzu{e yìLz rhMk[o VkWLzuþLk yLku
økqshkík rðãkÃkeX îkhk ykÞkursík
©e LkkhkÞý¼kE ËuMkkELke sL{sÞtíke rLkr{¥ku
rðþu»k ÔÞkÏÞkLk

{. Ëu. økúk{Mkuðk Mktfw÷, hktÄuòLkk
rðãkÚkeoyku îkhk ð]ûkkhkuÃký fkÞo¢{

ÃkËðeËkLk Mk{kht¼ 2018{kt
økqshkík rðãkÃkeXLkk rðrðÄ
rð¼køkkuLke «ð]r¥kykuLkwt «ËþoLk rLknk¤íkk
{wÏÞ {nu{kLk ©e «fkþ¼kE yk{xu

Þw.Mke.f. rð¼køk îkhk rðãkÚkeoyku {kxu
ykÞkursík Mkku÷kh íkk÷e{

økqshkík rðãkÃkeXLkk
65{k ÃkËðeËkLk Mk{kht¼{kt
{wÏÞ {nu{kLk ©e «fkþ¼kE yk{xu,
xÙMxe {tz¤Lkk MkÇÞ©eyku,
fw÷Ãkrík©e, fw÷LkkÞf©e íkÚkk fw÷Mkr[ð©e

økqshkík rðãkÃkeXLkk 65{k ÃkËðeËkLk Mk{kht¼{kt
rLkðuËLk hsq fhíkk
yk. fw÷LkkÞf©e yLkkr{f¼kE þkn

økqshkík rðãkÃkeXLkk 65{k ÃkËðeËkLk
«Mktøku rðãkÚkeoykuLku ÃkËðe yÃkoý fhíkk
ykËhýeÞ fw÷Ãkrík©e R÷kçknuLk ¼è

økqshkík rðãkÃkeXLkk 65{k ÃkËðeËkLk Mk{kht¼{kt
rLkðuËLk hsq fhíkk
yk. fw÷Ãkrík©e R÷kçknuLk ¼è

økqshkík rðãkÃkeXLkk 65{k ÃkËðeËkLk
«Mktøku Ëeûkktík «ð[Lk ykÃkíkk
{wÏÞ {nu{kLk
©e «fkþ¼kE yk{xu

økqshkík rðãkÃkeXLkk rðãkÚkeoyku îkhk
ykÞkursík ÃkËÞkºkk Ëhr{ÞkLk
økúkBÞ ÃkrhðkhLke {w÷kfkík

Ãkºkfkhíð rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
økqshkík rðãkÃkeX þíkkçËe {nkuíMkðLkk
WÃk÷ûÞ{kt ykÞkursík
hk»xÙeÞ Mktøkkuce

þkherhf rþûký yLku
h{íkøk{ík rð¿kkLk rð¼køk, MkkËhk îkhk
ykÞkursík rðrðÄ fkÞo¢{kuLke Í÷f

Ãkw÷ðk{k(fk~{eh){kt þneË ÚkÞu÷k
¼khíkLkk sðkLkkuLku
©Øktsr÷ yLku «kÚkoLkkMk¼kLkwt ykÞkusLk

{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík Mkºkktík rËðMk fkÞo¢{

þktrík MktþkuÄLk fuLÿ, økqshkík rðãkÃkeX íkÚkk
MðŠý{ MÃkkuxToMk ÞwrLkðŠMkxe, y{ËkðkË îkhk
ykÞkursík RLxhLkìþLk÷ ÃkeMk fkìLVhLMk

økúk{rð¿kkLk rðMíkhý fuLÿ, y{ËkðkË îkhk
rðãkÚkeoyku {kxu ykÞkursík íkk÷e{ fkÞo¢{

{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkËLkk
rðãkÚkeoyku îkhk ð]ûkkhkuÃký fkÞo¢{

çkhkuzk {uÄkðe rðãkÚkeo MkL{kLk ÞkusLkk{kt
rnLËe rð¼køk
{. Ëu. Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkËLkk
ºký rðãkŠÚkLkeykuLkwt MkL{kLk

økktÄe yæÞÞLk rðãkþk¤k,
hk»xÙeÞ Mkuðk ÞkusLkk yuf{ îkhk
ykÞkursík
‘økktÄeS yLku MðåAíkk’
rð»kÞf hkßÞMíkheÞ ÃkrhMktðkË

f]r»krð¿kkLk fuLÿ, yt¼uxe îkhk
ykÞkursík ‘rðï s{eLk rËðMk’ ytíkøkoík
¾uzqík íkk÷e{ rþrçkh

