વાર્ષિક અહેવાલ – વષષ ૨૦૧૭-૧૮
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 ૨૦૧૬-૧૭)

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

૪૨

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધજા
ે

૪૫

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

૪૯
૫૬

સામાજિક ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામઅર્ષશાસ્ત્ર

૬૩

૦૨. ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત

૭૦

૦૩. સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર

૭૭

૦૪. સમાજવિજ્ઞાન વિભાગ

-

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

૮૪
૯૨
૯૮

ક્રમ

ર્વગત
૦૩. પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન

પ ૃષ્ાાંક
૧૧૫

દૃશ્યશ્રાવ્ય વિભાગ

૧૨૦

૦૪. ગ્રંર્ાલય અને મારિતીવિજ્ઞાન

-

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

૧૨૪
૧૩૫

ર્વજ્ઞાન અને પ્રયોજિત ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. બાયોગેસ સંશોધન કેન્ર

૧૩૯

૦૨. ગૃિવિજ્ઞાન

૧૫૧

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોણગકી ર્વજ્ઞાન ર્વદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામવ્યિસ્ર્ાપન

૧૬૧

૦૨. કમ્પપ્ય ૂટર વિજ્ઞાન વિભાગ
યુ.સી.ક. વિભાગ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧

૧૫૫
૧૭૩

પહરર્શષટો

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

૧૮૦
૨૦૪
૨૦૬
૨૧૨
૨૧૩
૨૧૮
૨૧૯
૨૨૦
૨૨૧
૨૩૯
૨૪૨
૨૪૪

ગ ૂિરાત ર્વદ્યાપી્ના અન્ય ર્વભાગો
૦૫.

મધ્યસ્ર્ ગ્રંર્ાલય, અમદાિાદ

૨૫૫

૦૬.

વિદ્યાકીય શાખા

૨૬૧

૦૭.

જીિનલિી કેળિણી/વિદ્યાર્ી રોજગાર પરામશષ એકમ

૨૬૩

૦૮.

ગ્રામવશલ્પી કાયષક્રમ

૨૬૭

૦૯.

આરદિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્ર

૨૭૦

૧૦.

આંતરરક ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)

૨૭૬

૧૧.

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

૨૭૭

૧૨.

મરિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામણી રોકિા માટેન ુ ં સેલ)

૨૭૮

ક્રમ
૧૩.

ર્વગત
પ્રકાશન વિભાગ

પ ૃષ્ાાંક
૨૮૦

પુસ્તક ભંડાર
૧૪.

કોશ વિભાગ

૨૮૨

૧૫.

મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો

૨૮૩

૧૬.

રાજ્ય પ્રૌઢવશિણ સંસાધન કેન્ર (SRC), અમદાિાદ

૨૯૧

૧૭.

ગ ૂજરાત રિિંદી પ્રચાર સવમવત, રિિંદી ભિન, અમદાિાદ

૨૯૪

૧૮.

ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્ર્ાન, અમદાિાદ

૨૯૭

૧૯.

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

૨૯૯

૨૦.

મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ

૩૦૧

૨૧.

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ

૩૦૨

૨૨.

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્ર, અમદાિાદ

૩૦૩

૨૩.

કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ

૩૦૫

૨૪.

જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા

૩૦૬

૨૫.

પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્ર, સાદરા

૩૦૮
કૃર્ષ ર્વજ્ઞાન કેન્રો

૨૬.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

૩૧૧

૨૭.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, દે ર્લી

૩૧૪

૨૮.

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

૩૨૩

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બર્ુ નયાદી ર્વદ્યાલયો
૨૯.

ગ ૂજરાત કુમાર વિનય મંરદર, અમદાિાદ

૩૦.

ગ્રામસેિા કેન્ર, બોચાસણ

૩૨૬

૩૧.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભારે લ

૩૨૯

૩૨.

ગ્રામસેિા કેન્ર, અંભેટી

૩૩૧

૩૩.

ગ્રામસેિા કેન્ર, દે ર્લી

૩૩૩

૩૪.

ગ્રામસેિા કેન્ર, ભલાડા

૩૩૬

૩૫.

ચોસઠમો પદિીદાન સમારં ભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૭

૩૩૮

૩૬.

અનુપારં ગત (એમ.રફલ.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૩

૩૭.

વિદ્યાિાચસ્પવત (પીએચ.ડી.) જાિેર ર્યેલા વિદ્યાર્ીઓ

૩૪૫

૩૮.

શ્રી મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર યોજના

૩૪૮

૩૯.

મિેકમ (િિીિટ) વિભાગ

૩૫૦

૪૦.

બાંધકામ વિભાગ

૩૫૮

૪૧.

જાળિણી વિભાગ

૩૬૦
તસવીરો

-

કુ લનાયકશ્રીન ુંુ નનવેદન
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના એવિલ-૨૦૧૭થી માર્ચ-૨૦૧૮ સુધીમાાં થયેલા અનેકવિધ શૈક્ષણિક,
સાંશોધન, વિસ્તરિ, િકાશન અને અન્ય કાયોનો િાવષિક અહેિાલ રજૂ કરતાાં મને ખુબ આનાંદ થાય છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને ડીમ્ડ યુવનિવસિટી તરીકે યુ.જી,સી. માન્યતા િાપ્ત ત દરજોજો અને તેના પછી
યુ.જી.સી.ના દ્વારા િખતોિખત મળે લા વનદે શો િમાિે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને ઉચ્ર્ વશક્ષિના વિભાગોમાાં
તેના સ્િરૂપ અને માળખાગત ફેરફારો કરિામાાં આવ્યા છે . તે આ િષચના િાવષિક અહેિાલમાાં િાાંર્નારને
દૃષ્ટટગોર્ર થશે. પરાં ત ુ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ એ માત્ર ઉચ્ર્ વશક્ષિ આપતી અન્ય યુવનિવસિટીઓના િકારની
સાંસ્થા નથી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ટ્ર્સસ્ટ-માંડળ દ્વારા જે અનેકવિધ કાયચક્રમો કાયમી િવ ૃવિઓ તરીકે ર્ાલે
છે તેને પિ સમગ્ર અહેિાલમાાં સુપેરે સાાંકળી લેિામાાં આિેલ છે . જેમાાં (૧) મહાત્મા ગાુંધી પરીસર, આશ્રમ
માગગ , અમદાવાદ ખાતે - મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સાંકુલ, વશક્ષિ વિભાગ, હહન્દી વશક્ષક વિભાગ, રાજ્ય
િૌઢવશક્ષિ સાંશોધન કેન્ર, આહદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર, જમનાલાલ બજાજ અહહિંસા શોધ ભિન,
સમતા અને વિકાસ સાંસ્થાન, દફતર સાંરક્ષિ એકમ, આજીિન વશક્ષિ અને વિસ્તરિ વિભાગ, મધ્યસ્થ
ગ્રાંથાલય, કમ્પ્ત ય ૂટર કેન્ર, હહન્દી ભિન, વિદ્યાથી રોજગાર પરામશચ એકમ/રાટરીય સેિા યોજના,
ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરિ કેન્ર, ગુજરાત કુમાર વિનય માંહદર (બાલિાડીથી ધોરિ-12), આંતરરાટરીય
જૈનવિદ્યા અધ્યયન કેન્ર, ભાઈઓ અને બહેનોના છાત્રાલયો, રમતગમત સાંકુલ, િા.રામલાલ પરીખ
ભારતીય ભાષા સાંસ્થાન, કોશવિભાગ, સ્નાનાગાર, મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્યધામ, યુ,એર્.પી. સેન્ટર,
સાંગ્રહાલય, અનુસ ૂણર્ત જાવત/જનજાવત એકમ, યુ.સી.ક વિભાગ, િકાશન વિભાગ/પુસ્તક ભાંડાર,
સાંગ્રહાલય ઊજાચ િકલ્પ, C.W.M.G. હડજજટાઈઝેશન વિભાગ, અનુિાદ ફાઉન્ડેશન, સ્નાતક સાંઘ -
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ઉપરાાંત (૨) અમદાવાદના અન્ય કેન્રો, જેમાાં કોર્રબ આશ્રમ, પાલડી, આઈ.ટી.આઈ.(શાહીબાગ),
વિસ્તરિ કેન્ર, ગોતા, થલતેજ તેમજ સેિક વનિાસ, મેમનગર. (૩) ગ્રામ્ય પરરસરો, જેમાાં સાદરા
(જજ.ગાાંધીનગર) ખાતે મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા સાંકુલ, મહાદે િ દે સાઈ શારીહરક વશક્ષિ વિભાગ,
પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર, બાયોગેસ સાંશોધન કેન્ર તથા સ ૂક્ષ્મજીિાણુ ાં વિજ્ઞાન વિભાગ, બી.િોક.
(ગૃહવિજ્ઞાન) વિભાગ, ગૌસાંિધચન કેન્ર, તેમજ રાાંધજા
ે
(જજ.ગાાંધીનગર) ખાતે મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા
સાંકુલ, ગ્રામવ્યિસ્થાપન કેન્ર, સ્િ.જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપર્ાર કેન્ર, આ વસિાયના અન્ય ગ્રામસેિા
કેન્રો, જેમાાં દે થલી (જજ.ખેડા), ભલાડા (જજ.ખેડા), બામિગામ (જજ.ખેડા), બોર્ાસિ (જજ.આિાંદ), ભારે લ
(જજ.આિાંદ), અંભેટી (જજ.િલસાડ)નો સમાિેશ થાય છે . અન્ય ત્રિ મહત્િના કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો, જેમાાં
રાાંધેજા (જજ.ગાાંધીનગર), દે થલી (જજ.ખેડા) અને અંભેટી (જજ.િલસાડ) કાયચરત છે , તો અંભેટી ખાતે
જનવશક્ષિ સાંસ્થાન કેન્ર પિ કાયચરત છે .
િષચ ૨૦૧૭-૧૮ના િષચમાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને તેના ઉચ્ર્ વશક્ષિ અને અન્ય વિભાગો દ્વારા
ર્ાલતી િવ ૃવિઓનુ ાં આયોજનનુ ાં બારીકાઈથી વનરીક્ષિ કરી તેન ુ ાં સાંિધચન કરિા વ્યિસ્થાના ભાગરૂપે
આશરે ૩૦ જેટલી સલાહકાર સવમવતની િષચ દરમ્યાન આ દરે ક સવમવતઓની અનેકવિધ બેઠકો
આ.કુલપવતશ્રી અને કુલનાયકશ્રીના અધ્યક્ષપદે મળતી રહી છે .
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િષચ દરમ્યાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ માંડળની ત્રિ બેઠકો, કાયચિાહક સવમવતનીની ર્ાર બેઠકો,
ઉચ્ર્વશક્ષિ બોડચ ઓફ મેનજ
ે મેન્ટની ત્રિ બેઠકો, ઉચ્ર્વશક્ષિ નાિા સવમવતની એક બેઠક, ઉચ્ર્વશક્ષિ
વિદ્યાસભાની બે બેઠક, ઉચ્ર્વશક્ષિ પ્ત લાવનિંગ અને મોવનટરીંગ બોડચ ની એક બેઠક, ગ્રામસેિા સવમવતની એક
બેઠક, િકાશન સવમવતની એક બેઠક, ગ્રાંથાલય સવમવતની એક બેઠક, વિદ્યાથી ઉત્કષચ અને છાત્રાલય
સવમવત/વિદ્યાથી િશ્ન વનિારિ સવમવતની એક બેઠક, હહિંદી િર્ાર સવમવતની એક બેઠક, આહદિાસી
સાંશોધન તાલીમ કેન્ર સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, વિદ્યાપીઠ માંડળ નાિા સલાહકાર સવમવતની બે
બેઠકો, આઈ.ટી.આઈ. સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, એસ.સી/એસ.ટી. સલાહકાર સવમવત / ઓ.બી.સી.
સલાહકાર સવમવતની એક એક બેઠક, રાટરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, કમચર્ારી િશ્ન
વનરાકરિ સવમવતની એક બેઠક, સ્િાિલાંબન સવમવતની બે બેઠકો, ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃવત સાંસ્થાન
સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, જાતીય સલામિી સેલની એક બેઠક, બાાંધકામ સલાહકાર સવમવતની એક
બેઠક, ખરીદી સલાહકાર સવમવતની ત્રિ બેઠકો, મકાન ફાળિિી સવમવતની ર્ાર બેઠકો, રાજ્ય િૌઢવશક્ષિ
સાંસાધન સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, ટેકવનકલ સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, આરોગ્ય તબીબી
સલાહકાર સવમવતની એક બેઠક, શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર સવમવત અંતગચત પુરસ્કાર
પસાંદગી સવમવતની એક બેઠક, પુરસ્કાર નામાાંકન સવમવતની એક બેઠક આ ઉપરાાંત કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો,
દે થલી, રાાંધજા
ે
અને અંભેટી કેન્રોની િૈજ્ઞાવનક સલાહકાર સવમવતની દરે કની એક એક બેઠકો સમયાાંતરે
મળી હતી અને જે તે સલાહકાર સવમવતમાાં યોગ્ય વનિાચયત્મક કામગીરી કરિામાાં આિી છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ઉપરોક્ત મહત્િની સલાહકાર સવમવતઓમાાં લેિાયેલ વનિચય અને તેના
અમલીકરિની હદશામાાં થયેલ શૈક્ષણિક, અભ્યાસેિર અને વિદ્યાપીઠના મ ૂળ ધ્યેયોને ધ્યાનમાાં રાખીને
કરિામાાં આિેલી િવ ૃવિઓનો સાંણક્ષપ્ત ત અહેિાલ આ વનિેદનમાાં રજૂ કરતાાં વિદ્યાપીઠના કુલનાયક તરીકેની
બીજી મુદતના સમયગાળામાાં મને ખુબ આનાંદ થાય છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ત્રિેય પહરસરોમાાં ર્ાલતા ૧૨ સ્નાતક કક્ષાના, ૧૭ અનુસ્નાતક કક્ષાના
અને અન્ય િમાિપત્ર/હડપ્ત લોમા અભ્યાસક્રમો કુલ આઠ (૮) વિદ્યાશાખાઓ અને સિર (૧૭) જેટલા
શૈક્ષણિક વિભાગો દ્વારા ર્લાિિામાાં આિે છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ માટે તેમના િિેશ સાથે શરૂ થતી અણભમુખતા વશણબર તેમજ
િષચ દરમ્યાન દર ગાાંધીજયાંતી પ ૂિે ગ ૂજરાતના અનેક જજલ્લાઓના િૈવિધ્યસભર િકૃવતિાળા તાલુકાઓમાાં
ગ્રામજીિન પદયાત્રામાાં તમામ વિદ્યાથીઓ તેમજ અધ્યાપકોના માગચદશચન હેઠળ ભાગ લે છે , તેમાાંથી
ગ્રામસમાજના ખેતી, ઉદ્યોગ, અથચકારિ, પયાચિરિના િશ્નો, સામાજીક સમસ્યાઓ, જ્ઞાવત-જાવતના િશ્નો
તેમજ ગ્રામીિ િજાની ખડતલ જીિન અને તેની સમસ્યાઓના સમાધાન માટેની કોઠાસ ૂઝ એમ અનેકવિધ
આયામોથી િત્યક્ષ ઘડતર પામે છે . ૨૦૦૭થી શરૂ થયેલી આ ગ્રામજીિન પદયાત્રાને િવતિષચ કાંઈને કાંઈ
રીતે િધુ સઘન અને અથચસભર બનાિિા જે િયાસો થઈ રહ્યા છે તેને માટે વિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકો
અણભનાંદનને પાત્ર છે . િાવષિક અહેિાલમાાં તેની ખાસ નોંધ લેતાાં હુ ાં આનાંદ અનુભવુ ાં છાં.
આપિા ત્રિેય પહરસરના વનયામકો, ગૃહપવતઓ તેમજ ગૃહમાતાઓ દ્વારા િષચ દરમ્યાન
‘સમ ૂહજીિન’ને સાથચક કરતી િવ ૃવિઓ થઈ છે તેની નોંધ પિ લેિી ઘટે. આમ છતાાં િિતચમાન સમયમાાં
વિદ્યાથીઓને વ્યસનમુક્ક્ત તેમજ સામાજીક, આવથિક અને અન્ય સમસ્યાિેહરત ‘ઈમોશનલ’ તિાિમાાં રહે
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છે તેને માટે નક્કર આયોજન કરવુ ાં પડશે. ‘છાત્રાલયિાસ’માાં આિનારા સહુ છાત્ર-છાત્રાઓની સાથે અલગ
રીતે િાલીપણુ ાં આપી હફ
ાં ૂ િધારિી હજુ જરૂરી લાગે છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના મ ૂળભ ૂત ધ્યેયોમાાં એક ગ્રામીિ ભારત માટેના કાયચકતાચઓ તૈયાર કરિાનો
સમાિેશ થાય છે . ઉચ્ર્ વશક્ષિમાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે યુ.જી.સી. સાથે જોડાિ કરીને ડીમ્ડ યુવનિવસિટીનો
દરજોજો િાપ્ત ત કયાચ પછી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ સ્પધાચત્મક પરીક્ષાઓમાાં જિાનો વિકલ્પ લેતા
થયા છે . તે સાંજોગોમાાં આપિા ૧૨ સ્નાતક તેમજ ૧૭ અનુસ્નાતક વિભાગના વિદ્યાથી ભાઈ-બહેનોએ
સારી એિી સાંખ્યામાાં NET / SLET અને અન્ય સ્પધાચત્મક પરીક્ષામાાં સારો દે ખાિ કરી રહ્યા છે તે
ઉલ્લેખનીય છે . િાપ્ત ત માહહતી િમાિે િષચમાાં સમાજકાયચ વિભાગમાાંથી ૮, સામાજીકવિજ્ઞાનના ૧૦
વિદ્યાથીઓ (SET), શારીહરક વશક્ષિના ૨૩, યોગવિભાગના ૩ (NET), ગુજરાતી વિભાગના અને
માઈક્રોબાયોલૉજીમાાં ૨ (NET)ની પાત્રતા પામ્યા છે તે આનાંદની િાત છે . પિ હજુ ‘પ્ત લેસમેન્ટ’ની પ ૂરી
વિગતોનુ ાં દસ્તાિેજીકરિ કરવુ ાં જરૂરી છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાાં તાલીમ લઈને સમાજમાાં િિેશતાાં અનુસ્નાતકોને સરકારી, ખાનગી
સાંસ્થાઓ, શાળાઓ, બીનસરકારી સ્િાયિ વનગમો, સ્િાયિ તેમજ સ્િૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓમાાં તેમની વનટઠા,
કામ કરિાની પદ્ધવત, વિષય સજોજતા તેમજ ગ્રામાણભમુખ કાયોના અનુભિને કારિે ‘પ્ત લેસમેન્ટ’ સારી
માત્રામાાં થાય છે . અને હજુ તેમાાં ઘિો અિકાશ છે . જે આિતા હદિસોમાાં ઉચ્ર્ વશક્ષિના નિા
વ્યાિસાવયક અને ગ્રામભારત તેમજ દે શ માટે ઉપયોગી એિા અભ્યાસક્રમોની હદશામાાં વિર્ારવુ ાં રહ્ુ.ાં
તત્કાણલન અભ્યાસક્રમોને પિ િધુ અથચસભર કેમ બનાિાય એ આપિી સામુહહક ણર્િંતા અને ણર્િંતનનો
વિષય છે . વિદ્યાથીઓમાાં સ્પધાચના ભાિ વિના પિ તેજક્સ્િતા અને િજ્ઞા વિકસાિિાની હદશામાાં કામ થવુ ાં
જરૂરી છે . શહેરો હોય કે ગ્રામીિ ક્ષેત્ર દરે ક સ્થાનોએ ઉિમ સાંિેદનશીલ તેમજ તેજસ્િી લોકોની ખોટ જ છે .
એક દૃષ્ટટપાત આપિા ઉચ્ર્ વશક્ષિના વિવિધ વિભાગો પર મુકતાાં જિાય છે કે આપિા સ્નાતક
તેમજ અનુસ્નાતક વશક્ષિમાાં આપિે તબક્કાિાર ર્ોઈસ બેઈઝ ક્રેડીટ વસસ્ટમ (CBCS) માળખાની
આિકારપાત્ર લણર્કતાની હદશા પકડી રહ્યો છે , જે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાધનસ્રોત, સુવિધાઓ, સાંસ્થાના
પહરસરોમાાં જ ર્ાલતી અનેકવિધ અભ્યાસક્રમ તેમજ સઘન તાલીમને જોતાાં તેમાાં હજુ ખુબ મોટા િમાિમાાં
પહરિતચન તેમજ સાંકલનની જરૂર છે , જેથી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓમાાં પડેલી િધુ શ્રેટઠ ક્ષમતા
અને વ્યક્ક્તત્િની આગિી ઓળખ ઊભી થઈ શકે. આપિા ઉદ્યોગની િવ ૃવિઓને િધુ ઉિમ સ્િરૂપ
આપિાના િયત્નો ર્ાલુ છે . નિા ક્રેડીટ અભ્યાસક્રમોને પિ વિવિધ કક્ષાએ સ્નાતક તેમજ અનુસ્તનાતક
અભ્યાસમાાં સમાિાયા છે . તેમાાં જે સાંભાિનાઓ પડેલી છે તે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો, વિષય
વનટિાતો, તજજ્ઞો તેમજ તાંત્ર માટે બહુ મોટો પડકાર છે .
આપિી આશ્રમશાળાઓ અને ઉિર બુવનયાદી વિદ્યાલયોમાાંથી બોર્ાસિ ખાતે ૨૨૦ તેમજ
ભારે લમાાં ૧૮૫ અને દે થલી ખાતે ૨૩૦થી િધુ વિદ્યાથીઓ તેમનો અભ્યાસ છાત્રાિાસ સાથે કરી રહ્યા છે .
ભલાળામાાં ઉિર બુવનયાદી છાત્રાલયમાાં ૭૧ વિદ્યાથીઓને પહરસરમાાં સમાવિટટ કરાયા છે , તો અભેટી ખાતે
પિ ધોરિ ૯ થી ૧૨માાં આશરે ૩૭૦થી િધુ વિદ્યાથીઓ વશક્ષિ િાપ્ત ત કરી રહ્યા છે . આપિા વનટઠાિાન
વશક્ષકો તેમજ ગૃહપવતઓ દ્વારા સાંર્ાલકશ્રીઓના માગચદશચન હેઠળ ગાાંધીવિર્ારધારા તેમજ નઈ તાલીમ
આધાહરત ઉિમ વશક્ષિ સમાજના છે િાડાના કુટુાંબોના બાળકોને િાપ્ત ત થાય છે . તેમની સુવિધાઓ હજુ
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િધે તે હદશામાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ માંડળના િયત્નો છે . પિ આ તમામ શાળાઓમાાં આપિી ગૌશાળાઓ
દ્વારા દૂ ધમાાં ૧૦૦ ટકા સ્િાિલાંબન, કૃવષઉત્પાદન દ્વારા અનાજમાાં ક્ાાંક ૨૫ ટકા તો ક્ાાંક તેથી પિ િધુ
૭૦ ટકા સુધી સ્િાિલાંબન હાાંસલ કરી શક્ા છીએ. ક્ાાંક શ્રમબેંક જેિા ઉિમ િયોગો પિ થયા છે . આ
બધી આશ્રમશાળાના આપિા વિદ્યાથી ભાઈ-બહેનો રમતગમતના ખેલમહાકુાંભમાાં, વિકલાાંગ દોડમાાં તો
ક્ાાંક ‘કિીઝ’માાં, ક્ાાંક લોબીદોડ, ભાલા ફેંકમાાં જજલ્લા કક્ષાએ, િથમ, દ્વદ્વતીય અને ત ૃતીય વિજેતાઓ
મોટી સાંખ્યામાાં થયા છે તે સહુ અણભનાંદનને પાત્ર છે . દરે ક સાંસ્થાઓ પાસે જે કેટલાક એકર જમીન છે
તેમાાં સ્િાિલાંબન િયોગો દ્વારા જે બુવનયાદી અને નઈતાલીમનો પાયો કુમળી િયથી દૃઢ થઈ રહ્યો છે
તેની વિશેષ નોંધ આ અહેિાલમાાં લેિી રહી. આ તમામ સાંસ્થાઓમાાં િષચ દરમ્યાન દૂ ધ, શાકભાજી તેમજ
અનાજ તેમજ અન્ય કૃવષ ઉત્પાદનના આંકડાઓ આપિા વશક્ષકો-વિદ્યાથીઓએ પહરશ્રમને યથાથચ ઠેરિે છે .
પ ૂ. મહાત્મા ગાાંધીએ દણક્ષિ આહિકાથી આવ્યા બાદ સ્થાપેલા સહુ િથમ કોર્રબ સત્યાગ્રહ
આશ્રમમાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની રાહબરી નીર્ે િષચ દરમ્યાન

અનેકવિધ સામાજીક અને ગાાંધીવિર્ાર

પોષક િવ ૃવિઓ ર્ાલી રહી છે . ગત િષચથી ગુજરાત સરકારના સાાંસ્કૃવતક વિભાગ તેમજ ભારત સરકાર
તરફથી નોંધપાત્ર અનુદાન આિિાની િહક્રયા શરૂ થતાાં તેમાાં સાદગીપ ૂિચ નિી સુવિધાઓનુ ાં ઉમેરિ થનાર
છે . તેિી જ રીતે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના આશ્રમરોડ કેમ્પસમાાં પિ િાિજીિન છાત્રાલયના મજબ ૂતીકરિ
સહહતની મુલાકાતીઓ માટે અથચસભર સુવિધાઓ િધારિા માટે સરકારનુ ાં યોગદાન િાપ્ત ત થયેલ છે અને
તે હદશામાાં કામગીરી સારી એિી િગવતમાાં છે . ર્ાલુ િષે મોરારજીભાઈ દે સાઈ સાંગ્રહાલયને જોિા
આિનારા લોકોની સાંખ્યા આશરે ૧૧૦૦૦થી પિ િધારે થઈ છે તે ઉલ્લેખનીય છે .
આપિા આહદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર (TRTI) સાંગ્રહાલયની પિ આશરે ૭૦૦૦ જેટલા
રસ ધરાિતાઓએ લાભ લીધો. TRTI દ્વારા િષચ દરમ્યાન અનેકવિધ તાલીમના િગો િયોજાયા, વશણબરો
પિ યોજાઈ, િકચ શોપ પિ થઈ છે . રાજ્ય સરકાર તેમજ ભારત સરકાર તરફથી ‘ગેઝેહટયર’ની અવત
મહત્િની કામગીરી પિ સોંપિામાાં આિી છે તે નોંધપાત્ર છે .
ગત િષચમાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના હહન્દી ભિન દ્વારા ૭ ગાાંધીવિર્ાર પરીક્ષાઓ તેમજ ૧૦
હહન્દીની પરીક્ષાઓ કૂલ ૧૫૬૪ કેન્રોમાાં લેિામાાં આિી. પરીક્ષાથીઓની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર િધારો થયો
છે . તે માટે ‘હહન્દી ભિન’ના સહુ સાથીદારો અણભનાંદનને પાત્ર છે . આપિા યુ.સી.ક. વિભાગ દ્વારા િષચ
દરમ્યાન જે ૧૮ જેટલા ઉદ્યોગની િવ ૃવિઓ ર્ાલે છે તેને સાંભાળિા ઉપરાાંત ૯૫૦ જેટલા કમ્પ્ત ય ૂટરો તેમજ
૧૦૦ વિન્ટરોની જાળિિી કરે છે તે ઉલ્લેખનીય છે . કમ્પ્ત ય ૂટર વિભાગના અધ્યાપકો તેમજ વિદ્યાથીઓના
સતત મળતો સહયોગ આિકાયચ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનુ ાં મધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય સમગ્ર રાજ્ય તેમજ દે શમાાં તેના વિવશટટ ગ્રાંથસાંગ્રહની
વિવશટટતા માટે જાિીતુ ાં છે . અને છ લાખથી િધારે ગ્રાંથો અને અનેકવિધ જનચલ્સ/સામવયકોથી સમ ૃદ્ધ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના પોતાના જ વિદ્યાથીઓ તેમજ અધ્યાપકો દ્વારા બહારના સાંશોધકો કરતાાં પિ ઓછો
ઉપયોગ એ આપિા માટે ણર્િંતાનો વિષય છે .
છે લ્લા કેટલાક સમયથી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિભાગો અને અધ્યાપકો દ્વારા કેન્ર તેમજ રાજ્ય
સરકારનો જુદી જુદી યોજનાઓ અને કાયચક્રમો માટે કાયાચક્ન્િત થયા છે . તેમાાં િયોજનમ ૂલક હહન્દીનો
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અભ્યાસક્રમ, કમ્પ્ત ય ૂટર વિભાગ તેમજ ગ્રામસેિા કેન્ર, રાાંધેજાને મળે લા િધાનમાંત્રી કૌશલ વિકાસ
યોજનાઓ, માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગને ગુજકોસ્ટ તેમજ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિભાગના FISTનો િકલ્પ,
કમ્પ્ત ય ૂટર વિભાગનો ‘ઈસરો’ના ભ ૂતપ ૂિચ વિજ્ઞાનીઓ તેમજ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગુજકોસ્ટના વિજ્ઞાનના
કાયચક્રમો ઉલ્લેખનીય છે . જેમાાં લાખો રૂવપયાના અનુદાન દ્વારા આધુવનક ઉપકરિો અને તાલીમ સાંભવિત
બની છે .
આપિા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અંતગચત ર્ાલતા ત્રિેય કૃવષવિજ્ઞાન કેન્રો દ્વારા અંભેટી, દે થલી તેમજ
ૂ ોને આિરી લેતા કાયચક્રમો થયા, જેમાાં અનુક્રમે
રાાંધેજા ખાતે સાંબવાં ધત જજલ્લાના ગ્રામવિસ્તારના ખેડત
ૂ ભાઈ-બહેનોએ િત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તાલીમ લીધી.
આશરે ૨૦૩૪, ૨૮૦૦ તેમજ ૧૭૦૦ જેટલા ખેડત
કૃવષક્ષેત્રે િાયોણગક સાંશોધનોના કાયો પિ થયા છે .
જજલ્લાઓને આિરી લેત ુ ાં સાદરા ખાતેન ુ ાં આપણુ ાં પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર પાંર્ાયતના
નિવનયુક્ત તાલીમાથી (તલાટી-કમ-માંત્રી)ઓને પહરિામલક્ષી ઉિમ તાલીમ આપિા માટે સમગ્ર
રાજ્યમાાં સુિવસદ્ધ છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાતે અપાતી આ ૩, ૭, ૧૪, ૨૧ તેમજ ૭૫ હદિસની તાલીમ
દ્વારા આશરે ૧૪૫૭૩ જેટલા તાલીમાથીઓને આ િષચમાાં િવશણક્ષત કરી શકાયા છે , તેની નોંધ લેતા હુ ાં હષચ
અનુભવુ ાં છાં. પાંર્ાયતીરાજ તાલીમ કેન્રની કસાયેલી ટીમ દ્વારા ઉિમ કામ થઈ રહ્ુાં છે .
ગત િષચમાાં મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્યભિન ખાતે ડૉ. રમેશભાઈ કાપહડયાની ઉદાર સહાયથી
યુવનિસચલ હીલીંગ સેન્ટર માટે ખુબ સુવિધાપ ૂિચ અલગ માળ બાાંધી શક્ા અને તેન ુ ાં લોકાપચિ થયુ.ાં તેમજ
આરોગ્યભિનની કાયાપલટ થઈ. આપિા વિદ્યાથીઓ માટે જીમ્નેવશયમ પિ થયુ.ાં
વિદ્યાવથિનીઓ માટે અમદાિાદ પહરસરમાાં ૧૦૦ની સાંખ્યાના ક્ષમતાિાળા છાત્રાલય તેમજ સાદરા
માઈક્રોબાયોલોજી ખાતે ૧૫૦ની ક્ષમતાિાળાં છાત્રાલય તૈયાર કરિામાાં આવ્યુ.ાં
શ્રી જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપર્ાર કેન્ર, રાાંધેજા ખાતે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા કુદરતી સારિાર
માટે સુવિધાઓ િધારિામાાં આિી છે , પિ લોકો િધુ િમાિમાાં લાભ લેતા થાય તો િધુ વિકાસ અને
વિસ્તરિની હદશામાાં વિર્ારી શકાય.
શ્રી રામલાલ પરીખ ભારતીય ભાષા સાંસ્કૃવત સાંસ્થાનની િષચ દરમ્યાનની િવ ૃવિઓમાાં ભારતીય
ભાષામાાં િષચ દરમ્યાન િાથવમક તેમજ િમાિપત્ર અભ્યાસક્રમમાાં ૪૧૯ વિદ્યાથીઓ જોડાયા, જ્યારે વિદે શી
ભાષામાાં ૫૫૪ વિદ્યાથીઓ રહ્યા. એ ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય ભાષામાાં તામીલ, કન્નડ, મલયાલમ,
ુ ,ુ વસિંધી, હહન્દી અને પાંજાબી એમ
મરાઠી, બાંગાળી, ગુજરાતી, સાંસ્કૃત, ઉદૂચ , તેલગ

૧૨

ભાષાનુ ાં વશક્ષિ

અપાય છે . જ્યારે વિદે શી ભાષાઓમાાં િેન્ટ, જમચન, સ્પેવનશ, અરે ણબક, અંગ્રેજી, રવશયન, પવશિયન, ર્ાઈનીઝ
તેમજ જાપાનીઝ સહહતની ૯ વિદે શી ભાષાનો સમાિેશ થાય છે .
આપિા મહત્િના વિભાગોમાાં પુસ્તક ભાંડારનુ ાં ગત િષે ૩૪ લાખનુ ાં િેર્ાિ થયુ ાં છે . ૧૮ જેટલા
િકાશનોનુ ાં પુનચમરુ િ થયુ ાં છે અને ગાાંધી-૧૫૦ને ધ્યાનમાાં રાખીને કેટલાક નિા િકાશનોનુ ાં આયોજન પિ
થયુ ાં છે . આપિા કોશવિભાગ દ્વારા ગત િષે સાથચ જોડિીકોશની સાંિવધિત આવ ૃવિ થઈ તેને પિ સારો
આિકાર મળી રહ્યો છે .
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુશ્રી દીનાબેન પટેલના િડપિ હેઠળ ર્ાલતા C.W.M.G. સેન્ટર જે
ગાાંધીજીના અક્ષરદે હની અંગ્રેજી આવ ૃવિના ૧૦૦ ગ્રાંથોનુ ાં ડીજીટલાઈઝેશન કરી ચ ૂક્ુ ાં છે , ‘સાંપ ૂિચ ગાાંધી
િાઙમય’ એ હહન્દી ભાષામાાં થયેલા ૧૦૦ ગ્રાંથોનુ ાં ડીજીટલાઈઝેશન મ ૂળ િતને સાંપ ૂિચ િફાદાર રહીને કરિા
માટે ભારત સરકારે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને તેના િકાશન વિભાગ દ્વારા આ કાયચ સોંપિામાાં આિેલ છે . તેની
પિ આ અહેિાલમાાં નોંધ લઉં છાં.
યુ.જી.સી. તેમજ NAAC ને ધ્યાનમાાં રાખીને તેમજ આપણુ ાં આંતહરક ગુિિિા પર ર્ાાંપતી નજર
રાખીને કામ કરતુ ાં I.Q.A.C. એકમ દ્વારા પિ િષચ દરમ્યાન ખ ૂબ જ ઉપયોગી એિા માગચદશચનના કાયચક્રમો
આયોજીત થયા હતા. સાંશોધન તાલીમ તેમજ ઉચ્ર્ વશક્ષિમાાં ગુિિિાને ધ્યાનમાાં રાખીને થતા
ફેરફારોથી અધ્યાપકોને માહહતગાર કરાયા હતા. િષચમાાં મદદનીશ િાધ્યાપક, સહિાધ્યાપક અને
િાધ્યાપકો મળીને કૂલ ૧૪ શૈક્ષણિક સેિકોને બઢતી અપાઈ છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનુ ાં એન.એસ.એસ. એકમ એ િવતભાિાંત અને કહટબદ્ધતા ધરાિતા અધ્યાપકો
તેમજ વિદ્યાથીઓનુ ાં નેત ૃત્િ ધરાિે છે . તેના દ્વારા થયેલી કામગીરી ખુબ િસાંશનીય છે . આપિા
એન.એસ.એસ.ના દે િેન્રભાઈ સોલાંકીને શ્રેટઠ સ્િયાંસિ
ે કનો એિોડચ મળ્યો છે , તો કેટલાક વિદ્યાથીઓ
‘હરપબ્લલક ડે’ પરે ડમાાં પસાંદગી પામ્યા છે . િષચ દરમ્યાન ૨૫૦ જેટલા એન.એસ.એસ. અવધકારીઓના ૧૦
તાલીમ કાયચક્રમો સફળતાપ ૂિચક થયા. િષચ દરમ્યાન આપિા વિદ્યાથીઓ તેમજ એન.એસ.એસ. વિભાગ
પ ૂરરાહતની કામગીરી બનાસકાાંઠા-સાબરકાાંઠાના છે િાડાના વિસ્તારોમાાં કરી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનુ ાં
સામાજજક ઉિરદાવયત્િ વનભાવ્યુ ાં છે .
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના પત્રકારત્િ વિભાગ તેમજ દૃશ્ય-શ્રાવ્યના વિભાગનો િમાિપત્ર અભ્યાસક્રમ
જેમાાં રોજગારીની ખુબ શક્તાઓ છે . આ વ્યિસાયલક્ષી કાયચક્રમોને િધુ ાં ઉંર્ાઈએ લઈ જિા સુવિધાઓ
િષચ દરમ્યાન િધારિામાાં આિી છે .
િષચ દરમ્યાન આપિા અધ્યાપકોમાાંથી કેટલાકનુ ાં તેમની વિવશટટ સાંશોધન, સેિા અને વિસ્તરિ
કામગીરી માટે પાહરતોવષકો તેમજ સન્માન એિોડચ એનાયત થયા છે , તે વિગતો દરે ક વિભાગની િાવષિક
કામગીરીના અહેિાલમાાં અપાયેલી છે .
ગ્રામવશલ્પી કાયચક્રમ એ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો એક ‘વશરમોર’ કાયચક્રમ છે . આપિા દસથી િધુ
ગ્રામવશલ્પીઓ ૭ થઈ ૧૦ િષચથી ધ ૂિી ધખાિીને ગુજરાતના અંતહરયાળ કે સીમા પરના ગ્રામીિ કે
આહદિાસી ક્ષેત્રોમાાં ગાાંધીવિર્ાર આધાહરત રર્નાત્મક કાયચક્રમો અને જરૂર પડયે ત્યાાં સરકારી તાંત્રને
જાગૃત કરી લોકાણભમુખ બનાિિાના કાયોમાાં લાગેલા છે . સ્થાવનક પહરક્સ્થવતને અનુરૂપ તેમિે પોતાના
િવ ૃવિના ક્ષેત્રો તેમજ વ્યાપ નક્કી કયાચ છે અને ભૌવતક-નાિાકીય સાંસાધનો, સ્થાવનક લોકોની સહાયસહકાર પર તે અિલાંણબત છે . પિ તેમાાં થયેલા કેટલાક વિવશટટ િયોગોનો એ સામાજજક ર્ેતનાના સ્તરે
સાંશોધનમ ૂલક અભ્યાસ થિો જરૂરી લાગે છે .

આ યુિાન ગ્રામવશલ્પીઓને તેમની ત્રીસી-ર્ાલીસીના

સમયગાળામાાં જ ઉિમ પાહરતોવષકોથી નિાજી સમાજે તેમની જિાબદારી િધારી છે . ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના િાવષિક અહેિાલમાાં તેમની કામગીરીને ણબરદાિતા હષચની લાગિી અનુભવુ ાં છાં.
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનુ ાં પહરસર એટલે ગુજરાતભરની રર્નાત્મક, શેક્ષણિક, સામાજજક, ગાાંધીિાદી,
સિોદય િેહરત અનેકવિધ િવ ૃવિ કરનાર સાંસ્થાઓ અને વ્યક્ક્તવિશેષ માટેના આશ્રયસ્થાન, સમગ્ર િષચ
દરમ્યાન અનેકવિધ િવ ૃવિથી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ધમધમતી હોય તેનો અનેકવિધ લાભ વિદ્યાથીઓને
મળતો હોય છે . તેમની માનવસક, સામાજજક અને સાહહજત્યક તેમજ િૈર્ાહરક ર્ેતનાને જાગૃવત માટે એક
સુદર
ાં
તક પ ૂરી પાડે છે . ગાાંધીદશચન વિભાગ અને શાાંવત સાંશોધન કેન્ર અનેકવિધ કાયચક્રમો, ગાાંધીવિર્ાર
િણિત આયોજનો િષચ દરમ્યાન પહરસરમાાં તેમજ અન્ય રાજયોમાાં કરે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખાદીજગત,
સિોદય િવ ૃવિ, સાંઘષચન ુ ાં કામ શાાંવતમય રીતે કરતા કમચશીલો માટે, આહદિાસીઓ, મહહલાઓ િગેરે માટે
િવ ૃિ રહ્ુાં છે અને અન્ય સાંસ્થાઓ તેમજ વ્યક્ક્તઓના સહકારથી િષચમાાં ૫૦થી િધુ કાયચક્રમો સુપેરે યોજી
શકાયા છે . આ તમામ યાદી આપિી સાંભવિત નથી, પિ ગુિિિાપ ૂિચ અને અવતગાંભીર એિા રાટરીય
િશ્નોમાાં પિ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે િકચ શોપ, વશણબરો તેમજ પહરસાંિાદો અન્ય સહયોગી સાંસ્થાઓ સાથે
િયોજ્યા છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ માંડળે તેમાાં યજત્કિંણર્ત આવથિક સહયોગ તેમજ માળખાકીય સુવિધાઓ
આપી છે . ગત િષે જાન્યુઆરીમાાં મેક્ક્સકોમાાં કાયચરત બહેન સોવનયા ડીઓટો દ્વારા થયેલા ૩૦
જાન્યુઆરીના વિવશટટ કાયચક્રમની પિ સાનાંદ નોંધ લેિી રહી.
બા-બાપ ૂ-૧૫૦, ગાાંધી-૧૫૦ વનવમિે અનેક રાજ્ય બહારની સાંસ્થાઓ – કાયચક્રમો – આગેિાનો સાથે
ણર્િંતન બેઠકો થઈ તેની પિ નોંધ લઉં છાં.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િષચમાાં થયેલી ઉિમ કામગીરીનો આ સાંણક્ષપ્ત ત અહેિાલ રજૂ કરુાં છાં ત્યારે
સમગ્ર િષચ દરમ્યાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવત સુ.શ્રી ઈલાબહેનનાાં હફ
ાં ૂ અને માગચદશચન તેમજ
અનુભિી ટ્ર્સસ્ટીઓ સિચશ્રી દ્વારા સમયે સમયે અપાતી સલાહ અને ઉપયોગી સ ૂર્ન તેમજ કુલસણર્િશ્રી
રાજેન્રભાઈ ખીમાિી અને કમચર્ારીગિ, કાયમી અને વનયત સેિકો તેમજ તમામ અધ્યાપક રસ્ટીઓ
સહન
ુ ો ખુબ જ સહકાર મળ્યો છે તે તમામનો આ તકે હ્રદયપ ૂિચક આભાર માનુ ાં છાં.
સમગ્ર કાયચમાાં ખ ૂબ જ અસરકારક રીતે વનટપન્ન કરિામાાં કુલસણર્િશ્રી રાજેન્રભાઈ ખીમાિી,
તેમના સાથી સહકાયચ કરનારાાં કમચર્ારી શ્રી કાવમની યાદિ અને કુલસણર્િ કાયાચલયના અન્ય સેિકો તથા
િકાશન વિભાગના શ્રી ત ૃચ્પ્ત તબહેન આડેસરા, શ્રી શાહબાઝખાન પઠાિ, શ્રી યોગેશભાઈ િજાપવત અને
શ્રી સત્યનારાયિભાઈ અગ્રિાલ (પ્રુફ રીડર) િગેરેનો હુ ાં વ્યક્ક્તગત આભાર માનુ ાં છાં.

તા. ૦૮-૧૦-૨૦૧૮.

(અનાવમક શાહ)
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : સંક્ષિપ્ત પરરચય
સ્થાપના :
દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત આવ્યા પછી ગાાંધીજીએ એક વરસ સુધી સમગ્ર ભારતવર્ષમાાં ભ્રમણ કર્ુ.ું
ભારતીય પ્રજાજીવનનુ ાં ઊંડુાં નનરીિણ કરી દે શની રાજકીય, સામાજજક, શૈિક્ષણક અને આનથિક બેહાલીનો અનુભવ
કયો. આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવા બાપુએ અથાગ પ્રયત્નો કયાષ. ૧૯૧૫થી ૧૯૨૦ના ગાળામાાં કોચરબ અને
સાબરમતી આશ્રમમાાં નશિણના થોડા પ્રયોગો કયાષ.
ઑગસ્ટ ૧૯૨૦માાં ગાાંધીજીએ અસહકારનુ ાં આંદોલન શરૂ કર્ુ.ું ગાાંધીજીએ ક્ષિટીશ સલ્તનતના ઇલકાબો
અને ક્ષિતાબો, અંગ્રેજી નશિણ આપતી શાળા-કૉલેજો, અદાલતો અને ધારાસભાઓનો બફ્રહષ્કાર કરવાની હાકલ
કરી. આ અસહકારના આંદોલનનો સૌથી અગત્યનો મુદ્દો સરકારના અંકુશ હેઠળની શાળા-કૉલેજોના બફ્રહષ્કારને
લગતો હતો. ગાાંધીજીએ અંગ્રેજી શાળા-કૉલેજો િાલી કરી દે વાની નવદ્યાથીઓને કરે લી હાકલને અદભુત પ્રનતસાદ
મળ્યો. નવદ્યાથીઓ નશિણથી વાંક્ષચત ન રહી જાય તે માટે રાષ્રીય નવદ્યાપીઠો સ્થાપવાનુ ાં નક્કી થર્ુ ાં અને તે સમયમાાં
સ્થપાયેલી પાાંચ નવદ્યાપીઠો પૈકી ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠની સ્થાપના ગાાંધીજીના હસ્તે તા. ૧૮-૧૦-૧૯૨૦ના રોજ થઈ.
૧૯૩૦થી ૧૯૪૫ સુધી
વર્ષ ૧૯૩૦ સુધી નવદ્યાપીઠમાાં નવનવધ ભાર્ાઓ જેવી કે ગુજરાતી, મરાઠી, બાંગાળી, સાંસ્કૃત, પનશિયન અને
અંગ્રેજી તેમ જ ઇનતહાસ, ગક્ષણત, દશષનશાસ્ત્ર, અથષશાસ્ત્ર, નામુ,ાં સાંગીત, રાજનીનતશાસ્ત્ર, ફામષસી, પુરાતત્વ અને
ભારતીય નવદ્યા જેવા નવર્યો સાથે સ્નાતક કિાના અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાાં આવતા હતા. વર્ષ ૧૯૩૦થી ૧૯૩૫
દરમ્યાન સ્વતાંત્રતા માટેની રાષ્રીય ચળવળમાાં અધ્યાપકો અને નવદ્યાથીઓ જોડાતા નવદ્યાપીઠો બાંધ થઈ હતી. વર્ષ
૧૯૪૨થી ૧૯૪૫ દરમ્યાન ‘ફ્રહિંદ છોડો’ આંદોલનને કારણે નવદ્યાપીઠનુ ાં કામકાજ પુન: થાંભી ગર્ુ ાં હતુ.ાં
૧૯૪૫ પછી
વર્ષ ૧૯૪૫ પછી નવદ્યાપીઠે તેના કામની નવેસરથી શરૂઆત કરી અને જૂન ૧૯૪૭માાં મહાદે વ દે સાઈ
સમાજસેવા મહાનવદ્યાલયની સ્થાપના કરી. શરૂઆતમાાં સ્નાતક કિા સુધીના અભ્યાસક્રમો આ મહાનવદ્યાલયમાાં
ચલાવવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠના મ ૂલ્યલિી નશિણમાાં રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય મહત્ત્વને સ્વીકારીને જુલાઈ
૧૯૬૩માાં ર્ુ.જી.સી. એક્ટ ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ભારત સરકારે નવદ્યાપીઠને ડીમ્ડ ટુ બી ર્ુનનવનસિટી તરીકે
માન્યતા આપી અને નવદ્યાપીઠને અનુદાન આપવાનુ ાં સ્વીકાર્ુ.ું ર્ુનનવનસિટી જગતમાાં જોડાયા પછી નવદ્યાપીઠના
અભ્યાસક્રમોને અનુક્રમે પારાં ગત (એમ.એ.), અનુપારાં ગત (એમ.ફ્રફલ.) અને નવદ્યાવાચસ્પનત (પીએચ.ડી.) કિા
સુધી લઈ જવામાાં આવ્યા. નવદ્યાપીઠે રાષ્રભાર્ા ફ્રહન્દી પ્રચાર સનમનત, ગ્રામસેવા કેન્રો, પ્રૌઢનશિણ, આફ્રદવાસી
સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર અને કૃનર્નવજ્ઞાન કેન્રો શરૂ કયાું.

1

૨૦૦૦ બાદ
સમયગાળાની રષ્ષ્ટએ બે દાયકા કરતા પણ ઓછો હોવા છતાાં આ ગાળા દરનમયાન ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠના
નવનવધ અભ્યાસક્રમમાાં આવેલા ગુણાત્મક પફ્રરવતષનના કારણે તે મહત્વનો બન્યો છે . વતષમાન સમયમાાં
નવભાગોનો ઝોક ગાાંધી અને

ગ્રામાક્ષભમુિ થયો છે . પ્રત્યેક નવભાગમાાં ગાાંધીનવચારને કેન્રમાાં રાિીને

અભ્યાસક્રમનુ ાં આયોજન પ ૂવષ કુલપનત નારાયણ દે સાઈનુ ાં સ્વપ્ન હતુ.ાં ઉપરાાંત નવદ્યાથીના સાંપ ૂણષ વ્યક્ક્તત્વના
નવકાસ સારુ મનને નશક્ષિત કરતુ ાં વગષકાયષ અને તેને આનુર્ક્ષાં ગક પ્રવ ૃનિઓ ઉપરાાંત હૃદયને કેળવતુ ાં
સમ ૂહજીવન અને હાથને કેળવતો ઉદ્યોગ નવદ્યાપીઠના નશિણમાાં પાછા આવ્યા. તો સાથે સાથે નવદ્યાથીને
ુ ી નવદ્યાપીઠે ૨૦૦૭માાં પદયાત્રાનો પ્રારાં ભ કયો, જેની નેમ
ગ્રામજીવનના પ્રત્યિ પાઠ મળી શકે એ હેતથ
સમગ્ર નવદ્યાપીઠ પફ્રરવારને ચાર ફ્રદવસ ગ્રામીણ સમાજ સાથે જીવીને નશક્ષિત કરવાની હતી. નવદ્યાપીઠે આ જ
દસકામાાં એક મહત્વનો અને મહત્વાકાાંિી કાયષક્રમનો પ્રારાં ભ કયો. તે છે ‘ગ્રામનશલ્પી’. આ કાયષક્રમ હેઠળ
નવદ્યાપીઠનો નવદ્યાથી અભ્યાસ બાદ સાંગફ્રઠત અથવા અસાંગફ્રઠત િેત્રમાાં રોજગારી મેળવવાના સ્થાને તેને
પસાંદ હોય તે નવસ્તારમાાં કોઈ એક ગામને પોતાના કાયષિેત્ર તરીકે નક્કી કરે છે . નવદ્યાપીઠ તેને માગષદશષન
ઉપરાાંત પ્રારાં ભના ત્રણ વર્ષ સુધી નાણાકીય સહાય આપે છે . આવા ૧૨ ગ્રામનશલ્પીઓ સારુ નવદ્યાપીઠને ગવષ
અને આનાંદ છે , જે અંતફ્રરયાળ ગામમાાં સ્થાનનક લોકોની મદદ વડે નશિણ, આરોગ્ય અને આજીનવકાના કામમાાં
પ્રવ ૃિ છે .
જાણીતા કેળવણીકાર નાનાભાઈ ભટ્ટના શબ્દોમાાં : "...આદશષની પાછળ કલ્પના એ હતી કે આપણા દે શને
આજે મળતી બેઠાડુ કેળવણીમાાંથી આપણે ઉગારી લેવો જોઈએ..... આપણા માબાપોને અને આપણી
કેળવણીના કહેવાતા ધુરાંધરોને નઈ તાલીમનુ ાં હાદષ સમજાર્ુ ાં હોય તેમ દે િાતુ ાં નથી.” પરાં ત ુ પ્રારાં ભના કાળથી
નશિણમાાં નઈ તાલીમની નવભાવના સ્વીકારે લી નવદ્યાપીઠનો સમાજ સાથેનો અનુબધ
ાં સતત ચાલુ છે .
સમાજમાાં ઘટતી ઘટનાઓ નવદ્યાથીઓ સુધી પહોંચે અને તેમની સાંવેદનશીલતા વધે તે માટે નવદ્યાપીઠ સતત
પ્રયત્નશીલ રહે છે . કુમારપ્પાના માતરની મોજણીથી માાંડી ૨૦૧૪માાં નેપાળના ધરતીકાંપમાાં સહાયની
સરવાણી ચાલી રહી છે અને ચાલતી રહેશે.
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : કુ લપવતઓ
ક્રમ

નામ

સમયગાળો

૧.

મહાત્મા ગાાંધી

તા. ૧૮-૧૦-૧૯૨૦થી તા. ૩૦-૦૧-૧૯૪૮

૨.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ

તા. ૧૪-૦૬-૧૯૪૮થી તા. ૧૫-૧૨-૧૯૫૦

૩.

ડૉ. રાજેન્રપ્રસાદ

તા. ૧૪-૦૩-૧૯૫૧થી તા. ૨૮-૦૨-૧૯૬૩

૪.

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ

તા. ૧૬-૦૬-૧૯૬૩થી તા. ૧૦-૦૪-૧૯૯૫

૫.

પ્રો. રામલાલ પરીિ

તા. ૨૩-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૨૧-૧૧-૧૯૯૯

૬.

ડૉ. સુશીલાબહેન નૈયર

તા. ૧૮-૦૮-૨૦૦૦થી તા. ૦૩-૦૧-૨૦૦૧

૭.

શ્રી નવીનચાંર બારોટ

તા. ૨૬-૦૬-૨૦૦૧થી તા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૨

૮.

શ્રી નવલભાઈ શાહ

તા. ૦૪-૧૦-૨૦૦૨થી તા. ૧૫-૦૨-૨૦૦૩

૯.

શ્રી રવીન્ર વમાષ

તા. ૧૮-૦૭-૨૦૦૩થી તા. ૦૯-૧૦-૨૦૦૬

૧૦.

શ્રી નારાયણભાઈ દે સાઈ

તા. ૨૩-૦૭-૨૦૦૭થી તા. ૦૫-૧૨-૨૦૧૪

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 આજ પયુંત (કુલસક્ષચવ)
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ (િર્ષ ૨૦૧૭-૧૮)
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

૧૧.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ

- રસ્ટી

૧૨.

શ્રી કનપલકુમાર શાહ

- રસ્ટી

૧૩.

શ્રી માઇકલભાઈ મઝગાાંવકર

- રસ્ટી

૧૪.

ડૉ. સુદશષનભાઈ આયાંગાર

- રસ્ટી

૧૫.

ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

- સભ્ય અને સાંયોજક, મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સાંકુલ,

ટ્રસ્ટી

અમદાવાદ
૧૬.

ડૉ. જયપ્રકાશ પાંડયા

- સભ્ય અને નવભાગીય અધ્યિ, નશિણ નવભાગ, અમદાવાદ

૧૭.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

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

૧૮.

ડૉ. રામગોપાલ નસિંહ

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

૧૯.

ડૉ. શેતલબહેન બડોફ્રદયા

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આજીવન નશિણ અને નવસ્તરણ
નવભાગ, સાદરા

૨૦.

ડૉ. નીલેશભાઈ કાપફ્રડયા

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, નશિણ નવભાગ, અમદાવાદ

૨૧.

ડૉ. અતુલભાઈ પરમાર

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સાંકુલ,
સાદરા

૨૨.

શ્રી મનીર્ભાઈ ભટ્ટ

- સભ્ય અને આચાયષ, ગ્રામસેવા કેન્ર, દે થલી

૨૩.

ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી

- માંત્રી / કુલસક્ષચવ
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
સંક્ષિપ્ત મારિતી
૦૧.

નામ

:

ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠ

૦૨.

સરનામુ ાં

:

આશ્રમ માગષ, પો. નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૪

૦૩.

સ્થાપના તારીિ

:

૧૮ ઑક્ટોબર, ૧૯૨૦

૦૪.

રસ્ટ રજજસ્રેશન નાંબર

:

અમદાવાદ ઈ-૫૯૧ (બૉમ્બે પબ્બ્લક રસ્ટ ઍક્ટ ૧૯૫૦)

૦૫.

ડીમ્ડ ર્ુનનવનસિટી તરીકે

:

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

માન્યતા મળ્યા તારીિ
0૬.

કુલપનત

:

ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટ

૦૭.

કુલનાયક

:

પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ

૦૮.

કુલસક્ષચવ/માંત્રી

:

ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી

૦૯.

ટેક્ષલફોન નાંબર

:

કુલનાયક -

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

કુલસક્ષચવ -

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

૧૦.

વેબસાઇટ

:

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

૧૧.

પફ્રરસર

:

૦૧

મિાત્મા ગાંધી પરરસર, આશ્રમ માગષ , અમદાિાદ
૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫
૧.૬
૧.૭
૧.૮
૧.૯
૧.૧૦
૧.૧૧
૧.૧૨
૧.૧૩
૧.૧૪
૧.૧૫
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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)

૧.૧૬
૧.૧૭
૧.૧૮

આંતરરાષ્રીય જૈનનવદ્યા અધ્યયન કેન્ર
છાત્રાલય (ભાઈઓ માટે - ૩, બહેનો માટે - ૨)
રમતગમત સાંકુલ

૧.૧૯
૧.૨૦
૧.૨૧
૧.૨૨
૧.૨૩
૧.૨૪
૧.૨૫
૧.૨૬
૧.૨૭
૧.૨૮
૧.૨૯
૧.૩૦

પ્રા. રામલાલ પરીિ ભારતીય ભાર્ા સાંસ્થાન
કોશનવભાગ
સ્નાનાગાર
મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્યધામ
સાંગ્રહાલય
અનુસ ૂક્ષચત જાનત/જનજાનત એકમ
ર્ુનનવનસિટી સાયન્સ ઇન્સ્ુમેન્ટે શન સેન્ટર (ર્ુ.સી.ક.)
પુસ્તક ભાંડાર
સાંગ્રહાલય, ઊજાષ પ્રકલ્પ
CWMG ફ્રડજજટાઇઝેશન નવભાગ
અનુવાદ ફાઉન્ડેશન
સ્નાતક સાંઘ

૨.૧
૨.૨
૨.૩
૨.૪
૨.૫

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

૦૨

અમદાિાદનાં અન્ય કેન્રો

૦૩

ગ્રામ્ય પરરસર
૩.૧

૩.૨

૩.૩

૩.૪

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

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

૩.૨.૧
૩.૨.૨
૩.૨.૩

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

૩.3.૧
૩.૩.૨
૩.૩.૩
૩.૩.૪
૩.૩.૫
૩.૩.૬

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

૩.૪.૧
૩.૪.૨
૩.૪.૩

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

ગ્રામસેિા કેન્ર, રાંધેજા, તા. જજ. ગાંધીનગર

અન્ય ગ્રામસેિા કેન્રો

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રો
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની જુદી જુદી સવિવતઓ : ૨૦૧૭-૧૮
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

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીનશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૫.

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

સભ્ય

૧૬.

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

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. રાિગોપાલ તસિંહ, પ્રાધ્યાપક, હહન્દી તવભાગ, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૧૮.

ડૉ. શેિલબહેન બડોહદયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આજીવન તશક્ષણ અને તવસ્િરણ

સભ્ય

તવભાગ, અિદાવાદ
૧૯.

ડૉ. નીલેશભાઈ કાપહડયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. અતુલભાઈ પરિાર, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા સંકુલ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૨૧.

શ્રી િનીષભાઈ ભટ્ટ, આચાયયશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
(૧) તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૭ (૨) તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૭ (૩) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૭ (૪) તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૭
(૫) તા. ૧૫-૦૩-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
કાયચિાહક સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

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

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

સભ્ય

૩.

ડૉ. નીલેશભાઈ કાપહડયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

ુ ાર પદ્ધવતએ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંર્ાલલત િહાવિદ્યાલયોના હોદ્દાની રૂએ ક્રિાનસ
ુ ત િાટે
એક આર્ાયચ કે સંયોજક એકી સાથે એક િર્ચની મદ
૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

૫.

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

સભ્ય
તનિંતત્રિ

ુ ાર પદ્ધવતએ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંર્ાલલત વિનય િંદદરોના હોદ્દાની રૂએ ક્રિાનસ
ુ ય વિક્ષક એકી સાથે એક િર્ચની મદ
ુ ત િાટે
એક મખ્
૬.

શ્રી િનીષભાઈ ભટ્ટ, આચાયયશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

િંડળ પોતાના કાયિી સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે તેિા છ સભ્યો એકી સાથે
ત્રણ િર્ચ િાટે
૭.

શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૮.

શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૯.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૧૦.

શ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે)

સભ્ય

૧૧.

શ્રી િાઈકલભાઈ િઝગાંવકર, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે)

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વષય િાટે)

સભ્ય

૧3.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર, ટ્રસ્ટીશ્રી
ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ કાયચિાહક સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૭ (૨) તા. ૧૮-૦૯-૨૦૧૭ (૩) તા. ૧૬-૧૦-૨૦૧૭ (૪) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ઉચ્ર્વિક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્ટ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િહાવિદ્યાલયના બે ડીન વસવનયોદરટી િિાણે િારાફરતી
૨.

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

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાિી તવભાગ,

સભ્ય

ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

ુ ોદનકતાચ િૈક્ષલણક
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.

યુ. જી. સી.ના પ્રતિતનતધ

સભ્ય

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

સભ્ય

ય.ુ જી.સી. સાથે નક્કી કરે લ સેન્રલ ગિનચિેન્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ
ુ ોદન કરતા િૈક્ષલણક તજ્જ્ઞ
ગાાઁધીવિર્ારને અનિ

વસવનયોદરટી િિાણે
૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિગિિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
૯.

ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, સહપ્રાધ્યાપક, કમ્પપ્ય ૂટર તવજ્ઞાન તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળિાંથી નક્કી કરાયેલ બે સભ્યો
૧૦.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ બોડચ ઑફ િેનેજિેન્ટ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ (૨) તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૭ (૩) તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વિક્ષણ 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 િેનેજિેન્ટના. તેિાંથી એક સભ્ય િંડળના સભ્ય હોિા
જોઈએ.
૪.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

યુ.જી.સી.ના પ્રતિતનતધ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

સેન્રલ ગિનચિેન્ટ

નોંધ : ફાયનાન્સ ઑદફસરની જગ્યા ના હોય તો કુ લસલર્િશ્રી િંત્રી તરીકે રહેિે.
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ નાણાં સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૦૮-૦૮-૨૦૧૭
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વિક્ષણ 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, ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર તવભાગ,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

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

સભ્ય

૫.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાણી, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ

સભ્ય

તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭)
૬.

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

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા
૭.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિગિિ તવભાગ, સાદરા, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા
(તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
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, સિાજકાયય તવભાગ, વ્યાવસાતયક
અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

12

સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧૪.

ડૉ. તવનોદભાઈ પાંડ,ે તવભાગીય અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન,

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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, સિાજકાયય 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 (વસવનયોદરર્ટી િિા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 િદદનીિ િા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, સિાજકાયય તવભાગ, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા,
અિદાવાદ
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સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

ત્રણ સભ્યો (બહારના) વિવિષ્ટ 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 િૈક્ષલણક સેિક ના હોય તેિા વિવિષ્ટ વિર્યના ત્રણ વનષ્ણાત
૩૪.

ડૉ. એસ. આર. દવે, પ્રોફેસર ઍન્ડ હેડ, હડપાટય િે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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ વિદ્યાિાખા સવિવતની બેઠક :
(૧) ૧૪-૦૬-૨૦૧૭ (૨) ૦૫-૧૦-૨૦૧૭
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વિક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

સાત સભ્યો (વિદ્યાપીઠિાંથી)
૨.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર 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
ડૉ. િનોજભાઈ પરિાર, સિાજકાયય તવભાગ, િ.દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

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, વધાય

સભ્ય

૧૧.

યુ.જી.સી. પ્રતિતનતધ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડચ ની
બેઠક :
(૧) ૧૪-૦૩-૨૦૧૮
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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 અન્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ
૭.

સભ્ય

૮.

શ્રી અતુલભાઈ પંડયા
શ્રી અમ ૃિભાઈ પટેલ, ગ્રાિભારિી

૯.

ડૉ. બંહકિભાઈ, મુતન આશ્રિ

સભ્ય

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સંયોજકશ્રી, િ.દે . શારીહરક તશક્ષણ સંકુલ, સાદરા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-

સભ્ય

સભ્ય

૧૨-૨૦૧૭)
૧૨.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, બાયોગૅસ સંશોધન કેન્ર, સાદરા

સભ્ય

૧૩.

શ્રી િેજસભાઈ ઠાકર, આચાયયશ્રી, 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 ગગય, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધજા
ે

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. રાજુભાઈ ઠાકોર, તનયાિકશ્રી, કૃતષતવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

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

સભ્ય

૨૧.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૨૨.

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

સભ્ય

૨૩.

શ્રી તવતપનભાઈ િકવાણા, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૪.

ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી, કુિાર તવનય િંહદર, અંભેટી

સભ્ય

૨૫.

શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૬.

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

સભ્ય

૨૭.

શ્રી િેહુલભાઈ પટેલ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :
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(૧) તા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૮

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
િકાિન 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 અન્ય બે વ્યક્ક્તઓ
૪.

શ્રી રઘુવીરભાઈ ચૌધરી

સભ્ય

૫.

શ્રી િનસુખભાઈ સલ્લા

સભ્ય

૬.

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

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લા વિક્ષણ અને સંિોધન વિભાગોના ત્રણ વનયાિકો/ડીન
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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ િકાિન સવિવતની બેઠક :
(૧) ૧૫-૦૨-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
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
િંડળે નીિેલ એિી બે અન્ય વ્યક્ક્તઓ જેિાં એક ગ્રંથાલયિાસ્ત્રના જાણકાર ગ્રંથપાલ હોય

સભ્ય

૪.

શ્રી દત્તાત્રેય કુલકણી, ચિહટશ લાઇિેરી, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

શ્રી િનોજ કુિાર, ઇન્ફન્લલબનેટ, અિદાવાદ

સભ્ય

રાજ્જ્ય સરકારના ગ્રંથાલય વ્યિસ્થા અવધકારી (ક્યુરેટર)
૬.

શ્રી કૌતશકભાઈ શાહ
ગ્રંથાલયના કાિ અંગે સંબધ
ં ધરાિતા રાજ્જ્ય સરકાર સ ૂલર્ત બે અવધકારીઓ

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૭
વિક્ષણ અને સંિોધન વિભાગોના બધા વનયાિકો
૮.

ડૉ. ઉષાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાષાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા

૯.

ડૉ. તનતિષાબહેન શુક્લ, ડીન, સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા

૧૦.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

૧૧.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ (તનવ ૃત્ત િા.

સભ્ય

૩૦-૦૪-૨૦૧૭)
૧૨.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન, વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા

૧૩.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત િા.
૩૧-૧૨-૨૦૧૭)

૧૪.

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

૧૫.

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

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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ગ્રંથાલય સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
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 વિદ્યાિાખાઓના 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. પુષ્પાબહેન િોિીયાણી, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૦-૦૪-

સભ્ય

૨૦૧૭)
૭.

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

સભ્ય

૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત

સભ્ય

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
૯.
૧૦.

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

સભ્ય

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

સભ્ય

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 ૂયાયબહેન 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
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સભ્ય

ક્રિ

સભ્યન ંુ નાિ

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

ુ ાં િધ ુ પાંર્ વ્યક્ક્તઓ
િંડળે નીિેલ અધ્યાપકો સદહત િધિ
૩૦.

ડૉ. દાતિનીબહેન શાહ, સિાજકાયય 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 િકિે)
૪૪.

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

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાથી ઉત્કર્ચ અને છાત્રાલય સવિવત/વિદ્યાથી િશ્ન
વનિારણ સવિવતની બેઠક :
(૧) ૧૨-૦૨-૨૦૧૮
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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 અન્ય ત્રણ વ્યક્ક્તઓ
૭.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાણી, ડીન, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત

સભ્ય

િા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭)
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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ દહિંદી િર્ાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮
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આદદિાસી સંિોધન તાલીિ કેન્ર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

કેન્રના વનયાિક
૨.

તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર

સભ્ય

ુ રાત સરકારના અનસ
ુ ૂલર્ત 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 અન્ય 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ આદદિાસી સંિોધન અને તાલીિ કેન્ર સલાહકાર
સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮
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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. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

આિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણાં સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ (૨) તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૮

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

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૪.

આચાયયશ્રી, સરકારી ઓ. િા. સંસ્થા, કુબેરનગર

સભ્ય

૫.

જનરલ િેનેજર, જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર

સભ્ય

૬.

શ્રી હસુભાઈ દે વમુરારી, લોકભારિી, સણોસરા

સભ્ય

૭.

ગુજરાિ ઊજાય તવકાસ એજન્સી, ગાંધીનગર

સભ્ય

૮.

ગ્રામ્પય ટેક્નૉલોજી સંસ્થા, ગાંધીનગર

સભ્ય

૯.

તપન્ન્સપાલશ્રી, 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ આઈ. ટી. આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮
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એસ.સી. / એસ.ટી. સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
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. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, શારીહરક તશક્ષણ અને

સભ્ય

રિિગિિ તવભાગ, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, સાદરા
(તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ એસ.સી./એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮

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

ક્રિ
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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮
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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. પુષ્પાબહેન િોિીયાણી, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૦-૦૪-

સભ્ય

૨૦૧૭)
૭.

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

સભ્ય

૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત

સભ્ય

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
૯.

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

સભ્ય

૧૦.

તનયાિકશ્રી, રાજ્ય પ્રૌઢતશક્ષણ સંસાધન કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૧.

યુવા અતધકારીશ્રી, ક્ષેત્રીય કાયાયલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

રાજ્ય સંપકય 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૨-૦૨-૨૦૧૮
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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. સુદશયનભાઈ 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ 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. સુદશયનભાઈ 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.

આચાયાયશ્રી, 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 આચાયયશ્રી

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ સ્િાિલંબન સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૦૪-૦૯-૨૦૧૭ (૨) િા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન સલાહકાર
સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮

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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ જાતીય સતાલણી સેલની બેઠક :
(૧) તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૭
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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, આચાયયશ્રી, િ. દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ુ ાથન, કાયયપાલક ઇજનેર, સી.પી. ડબલ્ય ૂ.ડી., અિદાવાદ
શ્રી એસ. શંભન

સભ્ય

૬.

શ્રી સંકલ્પભાઈ, સ્થપતિ પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

ગાંધીનગર
૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સંયોજકશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ,

તનિંતત્રિ

સાદરા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
ડૉ. કનુભાઈ નાયક, િ.દે . ગ્રાિસેવા સંકુલ, સાદરા

તનિંતત્રિ

૧૦.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય, 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

૯.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ બાંધકાિ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૧૪-૦૯-૨૦૧૭
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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, આચાયયશ્રી, િ .દે . સિાજસેવા સંકુલ, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સંયોજકશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવભાગ,

સભ્ય

સાદરા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
૭.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય, 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ખરીદ સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ (૨) િા. ૨૪-૧૧-૨૦૧૭ (૩) ૨૩-૦૩-૨૦૧૮

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
િકાન ફાળિણી સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

૨.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ. 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ િકાન ફાળિણી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૭ (૨) િા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ (૩) િા. ૦૬-૧૦-૨૦૧૭
(૪) િા. ૦૯-૦૧-૨૦૧૮
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ 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 આચાયય, ઇનચાર્જશ્રી, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. ભરિભાઈ જોશી, પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

શ્રી ખોડાભાઈ ખતસયા, આચાયયશ્રી, જીવનશાળા, આંબરડી

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, સાક્ષરિા અને 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, આચાયયશ્રી, 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 પરાિશય એકિ, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૮.

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

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ સંસાધન સલાહકાર સવિવતની
બેઠક :
(૧) િા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૮
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ટે ક્ક્નકલ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

૨.

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

સભ્ય

૩.

શ્રી સંકલ્પભાઈ, સ્થપતિ, પ્રાધ્યાપક, સેપ્ટ યુતનવતસિટી

સભ્ય

૪.

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

સભ્ય

ગાંધીનગર
૫.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ ટેક્ક્નકલ સવિવતની બેઠક :
(૧) તા. ૨૧-૦૭-૨૦૧૭

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 ધાિ, અિદાવાદ

સભ્ય

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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૧૧-૦૫-૨૦૧૭
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શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર : ૨૦૧૭ 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. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા (તનવ ૃત્ત

સભ્ય

િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)
૮.

શ્રી જલદીપભાઈ ઠાકર (વષય ૨૦૧૬ના પુરસ્કૃિ પદવીધારી)

સભ્ય

૯.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

ુ સ્કાર : ૨૦૧૭ પસંદગી
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
સવિવતની બેઠક : િા. ૨૩-૦૮-૨૦૧૭

િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર : ૨૦૧૬ નાિાંકન સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

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.
૬.
૭.

ડૉ. કાન્ન્િભાઈ પરિાર, િંત્રીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ સ્નાિક સંઘ, અિદાવાદ
ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, અિદાવાદ
ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ
તવભાગ, સાદરા (તનવ ૃત્ત િા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭)

સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય

૮.

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

સભ્ય

૯.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, તવભાગીય અધ્યક્ષી, 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 : ૨૦૧૭
એવિલ ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
નાિાંકન સવિવતની બેઠક : (૧) તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૭
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પ્રમુખ

કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવત, દે થલી
ક્રિ

સભ્યનું નાિ

૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

હડસ્ટ્રીક્ટ ડેવલપિેન્ટ ઑહફસર, નાબાડય 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.

બેન્ક િે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 કાયયપાલક 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 કાયયપાલક 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮
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કવૃ ર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક 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 હરસચય, 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, સકય લ પાસે, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

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

સભ્ય

૧૨.

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

સભ્ય

૧૩.

ખેિીવાડી અતધકારીશ્રી, દૂ રદશયન 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 ખેિીવાડા 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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮
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કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક 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, બેંક ઑફ બરોડા, વલસાડ

સભ્ય

૭.

ઓલ 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 હડપાટય િે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 ૨૦૧૭થી િાર્ચ ૨૦૧૮ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
(૧) િા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૮
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ફેકલ્ટીના ડીનની િાદહતી
ક્રિ
૧.

ફેકલ્ટી
ભાષાઓ અને સાહહત્ય
તવદ્યાશાખા

ડીનન ંુ નાિ

હોદ્દો

સિયગાળો

ડૉ. ઉષાબહેન

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

ઉપાધ્યાય

અધ્યક્ષ, ગુજરાિી

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

(Faculty of Language

તવભાગ

and Literature
૨.

સાિાજજક તવજ્ઞાન
તવદ્યાશાખા

ડૉ. તનતિષાબહેન

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

શુક્લ

અધ્યક્ષ,

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

(Faculty of Social

ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર

Science)
૩.

તશક્ષણ તવદ્યાશાખા
(Faculty of Education

તવભાગ
ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ

પ્રાધ્યાપક તવભાગીય

િા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી

પંડયા

અધ્યક્ષ, તશક્ષણ

િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯

તવભાગ
૪.

ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ

ડૉ. પ્રેિ આનંદ તિશ્રા

પ્રાધ્યાપક

િા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૭ થી

તવદ્યાશાખા

તવભાગીય અધ્યક્ષ,

િા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦

(Faculty of Gandhian

ગાંધીદશયન 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.

ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર 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.

ગાંધીદશયન 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.

સિાજકાયય 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
િા. ૩૧-૦૩-૨૦૧
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મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલ, અમદાવાદ
અ.
બ.

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય (પ રાં ગત કક્ષ ) : ૩૬૦
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય (પ રાં ગત કક્ષ ) : ૩૫૮
શૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

:

હોદ્દો

પ્રોફેસર
એસોસીએટ પ્રોફેસર
આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
કુ લ

ણિનશૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સંખ્યા
૧૫
૧૦
૧૪
૩૯

:

હોદ્દો
સેક્સનઑફફસર
આવસસ્ટન્ટ
યુ.ડી.સી.
એલ.ડી.સી.
કુ લ

સંખ્યા
૦૧
૦૧
૦૧
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.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 ૧૧ ર્થી 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 .
ગતવર્ષ દરમ્ય ન આવેલ મહેમ નોએ પય ષવરણ, ગ ધ
ાં ીવવચ ર, સવષધમષ સમભ વ, સ ફહત્ય, આરોગ્ય, યોગ,
વ્યસન-મુક્ક્ત અને મફહલ સશક્ક્તકરણ, જીએસટી, ફડજજટલ વ્યવહ રો જેવ વવર્યો પર વ્ય ખ્ય ન આપ્ય હત . વર્ષ
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન બહ રન તજ્ઞો દ્વ ર કુ લ ૬૫ જેટલ ાં વ્ય ખ્ય નો લેવ મ ાં આવેલ છે .
ભ રત ખ તેન ઇઝર યેલન ર જદૂ ત ‘સીમોન’ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠની મુલ ક તે જાન્યુઆરી મ સમ ાં આવ્ય
હત . તેઓએ ગ ધ
ાં ીજીન અફહિંસ અને સત્ય ગ્રહ વવશેની વ ત વવભ ગન વવદ્ય ર્થીઓ સ ર્થે કરી હતી. ડેફરલ ડેવવલ્સ
યુ.એસ. ક ઉન્સેલરે પણ ત . ૨૨/૦૩/૨૦૧૮ન રોજ વવદ્ય ર્થીઓને ઉપયોગી ર્થ ય તેવી વ ત કરે લ હતી.
૨. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા વાંચન:
આ 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 વ ચ
ાં ે 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 ાં સાંચ લન કરવ નુ ાં ક મ
વવદ્ય ર્થીઓને ત લીમ મળે એ હેતર્થ
વવદ્ય ર્થીઓને અને વગષપ્રવતવનવધઓને 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 . સ્વચ્છ નાિાં અણભયાન અંતગષત આવકવેરા વવભાગ દ્વ ર ત . ૦૫/૧૦/૨૦૧૭ન રોજ
ઉપ સન ખાંડમ ાં સફળ ક યષક્રમનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં જેમ ાં ૫૦૦ર્થી ૫૫૦ વવદ્ય ર્થીઓ તર્થ વશક્ષકોએ ભ ગ
લીધો હતો અને તેઓને ખ ૂબ જ અગત્યની મ ફહતી મળી હતી. વવદ્ય ર્થીઓને મ ફહતી મળી રહે તે મ ટે કેન્ર સરક રની
વખતોવખત ર્થઈ આવતી સ ૂચન મુજબ વવવવધ ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ ાં અને તેમને શીખવવ મ ાં
આવ્યુ ાં હતુ.ાં
૫. વવશેષ મહેમાનોનાં વ્યાખ્યાનોન ંુ જીવંત પ્રસારિ :
કેટલ ક ક યષક્રમો એવ પણ હોય છે જેમ ાં કુલન યકશ્રી, કુલસબચવશ્રી અને સાંયોજક્શ્રી તર્થ
અમદ વ દ પફરસરમ ાં આવ્ય હોય અને તમ મ પફરસરની ઉપ સન મ ાં બેઠેલ લોકો સુધી એ વ ત એ જ
તે જરૂરી હોય, તેવ સાંજોગોમ ાં મ.દે . અમદ વ દન ઉપ સન ખાંડમ ર્થ
ાં ી ક યષક્રમનુ ાં જીવાંત પ્રસ રણ ર્થ ય
પફરસરન સૌ કોઈ જોડ ય છે . ટ્રસ્ટીશ્રી મ ઇકલભ ઈ મઝગ વ
ાં કરનુ ાં ‘’બદલ તી ટેક્નોલોજી બદલ ત
પરન વ્ય ખ્ય નનુ ાં ત . ૧/૨/૨૦૧૮ન રોજ તમ મ પફરસરમ ાં જીવાંત પ્રસ રણ કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં

મુખ્ય વક્ત
સમયે પહોંચે
છે અને દરે ક
વ્યનસ યો’’

૬. મેહમાનો અને સંયોજક્રીના વ્યાખ્યાનો:
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન સાંયોજક્શ્રી કમલેશભ ઈ પટેલ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન ઇવતહ સ અંગે, પ ૂવષ
કુલન યકો અંગે, પ ૂવષકુલપવતઓ અંગે, વવદ્ય પીઠે કરે લ સ મ જજક સેવ ન ાં ક યો જેવ કે પ ૂર ર હત ક મગીરી, ગ મડ ન
ાં ુ ાં
ૂકાં
પુનવષસન, ભ પ ર હત ક મગીરી, વવદ્ય પીઠે કરે લ સ મ જજક સવેક્ષણ, આવર્થિક સવેક્ષણ, વવદ્ય પીઠન સમય ત
ાં રે ચ લત
લબ
ાં પ્રવ સો અને તે દરમ્ય ન ર્થતુ ાં વશક્ષણ જેવ વવવવધ વવર્યો પર સમય ત
ાં રે સાંવ દ કરત રહે છે . તેઓ વવદ્ય ર્થીઓને
વશસ્ત, વનયવમતત , ખ દી, ક ત
ાં ણ, પ્ર ર્થષન અને સમ ૂહજીવન અંગે અવ રનવ ર મ ગષદશષન આપત રહે છે .
‘આધુવનક વવશ્વમ ાં ખ દીનુ ાં મહત્વ’ વવશે શ્રી માંદ બેન પરીખે ત .૭/૯/૧૭ન રોજ વવસ્ત રપ ૂવષક વવદ્ય ર્થીઓને
મ ફહતી આપેલ હતી.
૭. રમતોત્સવ:
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલનો રમતોત્સવ દર વર્ે ઘણુ ાં કરીને જાન્યુઆરી મફહન મ ાં યોજાય છે . આ વર્ે
ત .૧૩/૧૨/૨૦૧૭ન રોજ રમતોત્સવનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં જેમ ાં વવવવધ રમતગમત અને સ્પધ ષઓનુ ાં
આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં 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, કબડ્ડી, ખો-ખો, બેડવમન્ટન, ટેબલ ટેવનસ, ગોળ ફેંક, ચક્રફેંક, બરછીફેંક જેવી
રમતો યોજાય છે . ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠમ ર્થ
ાં ી દર વર્ે આંતર વવશ્વવવદ્ય લય કક્ષ એ અને ર જ્યકક્ષ એ વવદ્ય ર્થીઓ ભ ગ
લે છે . વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન કુલ ૧૨ વવદ્ય ર્થીઓએ આંતર યુવનવવસિટી કક્ષ એ
વવવવધ રમતોમ ાં ભ ગ લીધેલ હતો.
આ ઉપર ત
ાં યુવ મહોત્સવનુ ાં આયોજન પણ ત . ૨૦/૦૨/૨૦૧૮ન રોજ કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં જેમ ાં જુદી
જુદી ૧૧ સ્પધ ષઓ ર ખવ મ ાં આવેલ હતી. વવદ્ય ર્થીઓએ ખ ૂબ જ ઉત્સ હપ ૂવષક ભ ગ લીધો હતો. ત . ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ન
રોજ ‘રસોત્સવ’ નુ ાં પણ આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં જેમ ાં તમ મ વવભ ગન વવદ્ય ર્થીઓનો ખ ૂબ જ સ રો પ્રવતભ વ
જોવ મળે લ હતો.
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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 જજીવનનુ ાં કેન્ર 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 .
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
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન વવભ ગો અને વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર જુદ જુદ જજલ્લ ન કુ લ ૧૭
જજલ્લાઓના ૮૦ર્થી 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, વગષપ્રવતવનવધઓ સ ર્થેની
બેઠકો, પીએચ.ડી.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 . ૦૬ -૦૭-૨૦૧૭ર્થી ત . ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ 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, સહવશક્ષણ, છ ત્ર લય જીવન, 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 .
ૂ ી વવગત નીચે મજ
ુ િ છે :
મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલમાં વષય ૨૦૧૭-૨૦૧૮માં યોજાયેલ કાયયક્રમોની ટં ક
(૧)
વવશ્વયોગ ફદનની ઉજવણી ત . ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ ન રોજ કરવ મ ાં આવેલ હતી.
(૨)
‘સહજ યોગ’ દ્વ ર મેડીટેશન પ્રોગ્ર મ ત . ૬/૯/૨૦૧૭ન રોજ યોજવ મ ાં આવેલ હતો.
(૩)
સરદ ર પટેલ જયાંતી વનવમિે ત . ૩/૧૧/૨૦૧૭ન રોજ “મ રી રષ્ષ્ટએ ભ્રષ્ટ ચ રમુક્ત ભ રત’’ વવર્ય પર
વકૃત્વ સ્પધ ષન ુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ ાં અને ડોક્યુમેન્ટરી ફફલ્મ દશ ષવવ મ ાં આવેલ હતી.
(૪)
ગધ
ાં ી વનવ ષણ ફદન વનવમતે યુવક વવક સ અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે વકત ૃસ્વ સ્પધ ષન ુ ાં
ત . ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ન રોજ આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં
૫)
‘જમ તે ઇસ્લ મી ફહન્દ’ વવર્ય પર વ્ય ખ્ય ન ત . ૨૨/૧/૨૦૧૮ન રોજ આપવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં
૬)
પય ષવરણ વમત્ર સાંસ્ર્થ દ્વ ર પય ષવરણ સાંરક્ષણ અંગે વ્ય ખ્ય ન ત . ૨૧/૦૩/૨૦૧૮ન રોજ યોજવ મ ાં આવેલ
હતુ.ાં
૭)
વવર્યવનષ્ણ ત શ્રી વસત શ
ાં ુ યશ્ચાંરનુ ાં વ્ય ખ્ય ન ત . ૦૯/૦૨/૨૦૧૮ન રોજ ર ખવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં
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૮)

ત . ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ન રોજ કુલસબચવ સ ર્થે તુર્ ર ગ ધ
ાં ી અને બે વવદે શી મહેમ નો ઉપ સન ખાંડમ ાં મુલ ક તે
આવેલ હત . ડૉ. ધ્વવનલ પ રે ખ દ્વ ર ર ષ્ટ્રપવત અને ર ષ્ટ્રપવત ભવનની મુલ ક ત વવશે વ ત કરે લ હતી, જે
જાણી વવદ્ય ર્થીઓને ર ષ્ટ્રપવત ભવન વવશેની મ ફહતી અને જાણક રી પ્ર પ્ત ર્થયેલ હતી.

૯)

ર્થોરોન ૨૦૦ વર્ષની ઉજવણીન ભ ગરૂપે શ્રી પ્રક શભ ઈ શ હે ત . ૧૨/૦૭/૧૭ન રોજ વ્ય ખ્ય ન આપેલ
હતુ.ાં

૧૦)

સ્પેનન ઇવતહ સન પ્રોફેસર Artur Domingo, જેઓ ગ ધ
ાં ીવવચ ર સ ર્થે જોડ યેલ છે તેઓ વવશ્વમ ાં ગ ધ
ાં ીવવચ ર
સ ર્થે સાંકળ યેલી સાંસ્ર્થ ઓની મુલ ક ત દરમ્ય ન વવદ્ય પીઠન ત . ૨૦/૧૧/૧૭ન રોજ ઉપ સન ખાંડમ ાં
આવેલ હત .

(૧૧)

ફદવ્ય ગ
ાં ોન સશક્ક્તકરણ મ ટે ક મ કરતી સાંસ્ર્થ VOSAPન ાં ફ ઉન્ડર મેમ્બેર શ્રી પ્રણવ દે સ ઈ (અમેફરક ર્થી)
અને મનીર્ બેન પ ઠકે ઉપ સન ખાંડમ ાં વ્ય ખ્ય ન આપેલ હતુ.ાં

(૧૨)

શ્રી રજનીક ત
ાં ભટ્ટે સ્વ મી વવવેક નાંદ પર ત . ૧૯/૦૧/૧૮ન રોજ ઉપ સન ખાંડમ ાં વ્ય ખ્ય ન આપેલ હતુ.ાં

ઉદ્યોગ :
મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલમ ાં પરાં પર મુજબ વવદ્ય ર્થીઓએ અંબર ક ત
ાં ણ, વવવવધ પ્રક રન નહ વ ન
સ બુ, બ મ, વેસેબલન, કોલ્ડક્રીમ, ડીટરજન્ટ પ ઉડર, નેચરલ હેર ઑઇલ, શેમ્પુ, હેન્ડવોશ વગેરે બન વવ ની ત લીમ
પણ આપવ મ ાં આવી. ઉદ્યોગમ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન સત્ર-૧ન ૧૧૭ વવદ્ય ર્થીઓએ ૩૦૮૮ નાંગ આંટી બન વી
અને ૧૧૧૭ નાંગ આસન વણ ટ કય ષ. સત્ર-૨ન ૯૯ વવદ્ય ર્થીઓએ ૨૫૮૦ નાંગ આંટી બન વી અને ૯૯ નાંગ આસન
વણ ટ કય ષ. વવભ ગમ ાં અગ ઉન વર્ષમ ાં તૈય ર ર્થયેલ ૧૨૨૬ મીટર ક પડમ ર્થ
ાં ી પદવીદ ન સમ રાં ભ મ ટેન ૭૫૦
નાંગ બગલ ર્થેલ અને ૩૫૦ નાંગ હ ર્થરૂમ લનુ ાં વણ ટક મ કયુ.ું
સ્ક્રીન વપ્રષ્ન્ટિંગ ઉદ્યોગમ ાં વર્ષ દરવમય ન વવદ્ય ર્થીઓને જરૂરી એવી વસ્તુઓની ઓળખ અને તેનો વપર શ કેવી
રીતે કરવો, ક મ કરવ ની પદ્ધવત, ફ્રેમ એક્સ્પોઝીંગ, વપ્રષ્ન્ટિંગ, ક્લીવનિંગ અને સલ મતી વગેરે અંગેની ત લીમ આપવ મ ાં
આવી. સત્ર દરવમય ન વવદ્ય ર્થીઓએ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન જુદ જુદ વવભ ગોમ ાં જરૂરી વવબઝફટિંગ ક ડષ , સફટિફફકેટ,
ફ ઇલ, ફોલ્ડર, રફ પેડ, લેટર પેડ, કવર જેવી ક ગળ પર વપ્રષ્ન્ટિંગ ક મ કરે લ છે . કુલ ૧૮ વવદ્ય ર્થીઓએ આ ઉદ્યોગમ ાં
ભ ગ લીધેલ હતો.
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના :
ર ષ્ટ્રીયસેવ યોજન મહ દે વ દે સ ઈ સમ જસેવ સાંકુલન ૬ વવભ ગો દ્વ ર જુદ જુદ જજલ્લ ન ાં પ ચ
ાં ગ મોમ ાં
વશબબરનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ ાં અને વર્ષ દરમ્ય ન વવવવધ ક યષક્રમો વવદ્ય ર્થી દ્વ ર કરવ મ ાં આવ્ય હત .
ગાંધી સપ્તાહની ઉજવિી :
ગધ
ાં ી સપ્ત હની ઉજવણી ત .૨ ર્થી ૭ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭ દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ હતી. જેમ ાં
ૂ ુ ાં વ ત ષલેખન (૨) સુલખ
(૧) ગ ધ
ાં ીવવર્યક મૌબલક ર્ાંક
ે ન (૩) ગ ધ
ાં ીક વ્યપઠન (૪) ગ ધ
ાં ીગીત ગ ન (૫) સુવ ચન (૬)
ગધ
ાં ીપ્રશ્ન માંચ જેવી સ્પધ ષઓ અને ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં વવદ્ય ર્થીઓમ ાં ગ ધ
ાં ીજી વવશે રુબચ વધે
ુ ી ઘણ બધ ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં
અને તેઓને ગ ધ
ાં ીજી અંગે મ ફહતી મળે તે હેતર્થ
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા
વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
અ.

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૧૨૧

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧ની વ વર્િક પરીક્ષ મ ાં બેસન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય : ૮૦
૧. વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસંવાદ / કાયયશાળા :
ક્રમ

કાયયક્રમન ંુ નામ

વવષય

તારીખ

૧.

વ ચન વશબબર

“આધુવનક ગુજર તી કવવત ”

૨૯-૩૧ જાન્યુઆરી,૨૦૧૮

૨.

ક યષશ ળ

“સ ફહત્ય અને વસનેમ : આંતર સાંબધ
ાં "

08 - 09 મ ચષ, 2018

૨.

૩.

૫૦

વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

ભાગ લેનારની
સંખ્યા
૧૦૦

શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
ડૉ.
શ્રી

હર્ષદ વત્રવેદી
કૌવશકભ ઈ પટેલ
માંદ બહેન પરીખ
તેજલબહેન અધ્વયુષ
આનાંદીબહેન પટેલ
પરે શ ન યક
નયનેશ વસ વ
સાંજય ર વળ

વવષય

તારીખ

કવવ ઉમ શાંકર જોશી
નવી પરીક્ષ પદ્ધવત
આધુવનક વવશ્વમ ાં ખ દી
સમ ૂહભ વન અને વ્યક્ક્તગત સાંબધ
ાં ો
સહવશક્ષણ અને યુવ અવસ્ર્થ
'ધ ડ' ફફલ્મની પ્રફક્રય
HIV AIDS

૨૧-૦૭-૨૦૧૭
૦૪-૦૪-૨૦૧૮
૦૭-૧૦-૨૦૧૭
૦૭-૧૦-૨૦૧૭
૧૩-૧૦-૨૦૧૭
૦૭-૧૧-૨૦૧૭
૨૪-૦૧-૨૦૧૮
૦૭-૦૪-૨૦૧૮

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
૩.૧

પદયાત્રા :

ટુકડી
નંિર
૧.
૨.

ડૉ. કનૈય લ લ ર. ન યક
ડૉ. ગુલ બભ ઈ ડી. પટેલ

૩.

ડૉ. જ્યોવતબેન લ મ્બ

૧૦

૪.
૫.

ડૉ. ગ યત્રીદિ ડી. મેહત
ડૉ. ર જેન્ર આર. જોર્ી

૧૫
૧૦

૬.

ડૉ. શશીબ લ પાંજાબી

૧૨

૭.

ડૉ. ધ્વવનલ પ રે ખ

૧૧

૮.

ડૉ. કનુભ ઈ વસ વ

૧૪

૯.

ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત

૧૦

અધ્યાપકન ંુ નામ

ભયમુક્ત જીવન

વવદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
૧૦
૧૦
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ગામનાં નામ
મણીનગર, લ છડી, મગરોડ , કમ ણ , દઢીય ળ
બચત્ર સણી, જસપુરીય , હ ર્થીદર ન નુ,ાં
પેડ ગડ , હડમ ન ાં મોર્ુાં
અવલખાંડી, શીદપ ડ , પ યરપ ડ , મોટી કોલવડ,
ખોબ
ડોલીય , સ મતપર, કેસરપર , આય
વીરપુર , ર મપુર , ખરવડ , ર વળ પુર ,
દઢીય ળ
બોભ , મ ધવગઢ, વસતવ ડ , કલ્ય ણપુર ,
સોરબપુર
ખોબ , પૈખેડ, તુતરખેડ, ભેન્સેટ (ત . ધરમપુર,
જજ. વલસ ડ)
પીપરોળ, પીંડવળ, પાંગ રબ રી, વ ઘબળ,
ખોબ
ખોબ , પૈખેડ, તુતરખેડ, ભેન્સેટ ત . ધરમપુર,
જજ.-વલસ ડ

૩.૨

ટુકડી
નંિર
૧૦.

ડૉ. ધ ર બેન વઘ ડીય

૧૧.

શ્રી જીતેન્રભ ઈ ઢેબરીય

૧૩

૧૨.

ડૉ. અમરે ન્ર પ ડ
ાં ે

૧૦

૧૩.

ડૉ. ફદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ

૧૦

૧૪.

ડૉ. મોતીભ ઈ દે વ ુ

૧૦

અધ્યાપકન ંુ નામ

વવદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
૧૧

ગામનાં નામ
ઉલસપીંડી, સ મરવસિંગી, ઉપલપ ડ , મોટી
કોસબ ડી, ન ની કોસબ ડી
ગોપન ર્થ, ક્રીશ્ન પુર , જૂન ર જપુર , પીર્થલપુર
અને રુરપુર
અવલખાંડી, શીદપ ડ , પ યરપ ડ , મોટી કોલવડ,
ખોબ
સાંતોકનગર, ર મપુર , ખરવડ , ર વળ પુર ,
દઢીય ળ
દઢીય ળ, લ છડી, મગરોડ ક, કમ ણ

ુ તા કાયયક્રમ :
અણભમખ
મહ દે વ દે સ ઈ ગ્ર મસેવ મહ વવદ્ય લય, સ દર ન બી.એ.ન પ્રર્થમ સત્રમ ાં પ્રવેશ મેળવત વવદ્ય ર્થીઓ મ ટે ત ૦૭/૦૭/૨૦૧૭ ર્થી ૧૦/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્ય ન અબભમુખત વશબબરનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં અબભમુખત
વશબબરમ ાં શ્રી મોતીભ ઈ દે વ,ુ શ્રી મોહનભ ઈ પટેલ, ડૉ. કનૈય લ લ ન યક, ડૉ. ફદવ્યેશભ ઈ ભટ્ટ, ડૉ. શશીબ લ
પાંજાબી, ડૉ. વમલનભ ઈ ભટ્ટ, ડૉ. ધ્વવનલભ ઈ પ રે ખ, ડૉ. વવક્રમવસિંહ અમર વત, ડૉ. અમરે ન્ર પ ડ
ાં ,ે ડૉ. ર જેન્રભ ઈ
જોશી, શ્રી તેજસભ ઈ ઠ કર, શ્રી પ્રભુભ ઈ પાંચ લ તર્થ ડૉ. ગુલ બભ ઈ પટેલે વવવવધ વવર્યો પર વવદ્ય ર્થીઓને
મ ગષદશષન આપ્યુ ાં હતુ.ાં

૩.૩

ઉદ્યોગ :

ટુકડી નંિર

સત્ર – ૧
સત્ર – ૨
સત્ર – ૩
સત્ર – ૪
સત્ર – ૫
સત્ર – ૬
MA : સત્ર – ૧
MA : સત્ર – ૨
૩.૪

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવિ
મીણબિી, અગરબિી, સ બુ, વોવશિંગ પ વડર
અંબર ક ત
ાં ણ
આંટી ખોલવ નુ ાં તર્થ કલરક મ
કલર કરે લ આંટીમ ર્થ
ાં ી ફડઝ ઈનવ ળાં આસન
હ ઉસ વ યફરિંગ
ફફન ઇલ તર્થ પગલુછબણય
અંબર ક ત
ાં ણ
ડબબલિંગ ક ત
ાં ણ

વવદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
૮૧
૮૧
૭૨
૭૨
૪૫
૪૫
૦૫
૦૫

અધ્યાપકન ંુ નામ
શ્રી પ્રભુભ ઈ
પાંચ લ,
ડૉ. ગ યત્રીદિ
મહેત અને
શ્રી ફહિંમતભ ઈ
વ ણીય

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો :
ક્રમ

કાયયક્રમ વવગત

૧.

ગધ
ાં ીવવચ ર પરીક્ષ પ્રચ ર-પ્રસ ર

૧૬૬

૨.

વ્યસનમુક્ક્ત ક યષક્રમ

૪૪

૩.

એન.આઈ.સી. કેમ્પ

૦૪

૪.

એન.એસ.એસ. વ વર્િક ફદવસ

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૫.

વવશ્વ યોગ ફદવસની ઉજવણી

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૬.

એન. એસ. એસ. માંત્રીમાંડળની રચન

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ
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વવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

ક્રમ

૩.૫.

કાયયક્રમ વવગત

વવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

૭.

વવદ્ય ર્થી પ્રવતવનવધ ચટાં ૂ ણીનુ ાં આયોજન

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૮.

મલેફરય જાગૃવત અબભય ન

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૯.

ર ષ્ટ્રીય સેવ યોજન વવદ્ય ર્થી સજ્જત વશબબર

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૦.

ફહરોશીમ ફદવસની ઉજવણી

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૧.

સ્ત્રી જાગૃવત ક યષક્રમ

૫

૧૨.

આપવિ વ્યવસ્ર્થ પન ત લીમ વશબબર-1 અને 2

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૩.

વવશ્વ એઇડ્સ ફદનની ઉજવણી

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૪.

સ સ્ાં કૃવતક ક યષક્રમ

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૫.

રક્તદ ન જાગૃવત ક યષક્રમ

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૧૬.

સ ક્ષરત ગીત સ્પધ ષ

૮

૧૭.

નશ બાંધી સપ્ત હની ઉજવણી

૨૦

૧૮.

સ ૂત્રલેખન સ્પધ ષ

૧૫

૧૯.

બચત્રસ્પધ ષ

૧૨

૨૦.

વનબાંધલેખન સ્પધ ષ

૨૦

૨૧.

રેં ફટય ક ત
ાં ણ સ્પધ ષ

૫

૨૨.

ફફલ્મ દશષન

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૨૩.

વનયવમત ગ મની મ ૂલ ક ત

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૨૪.

વવવવધ વશબબરોમ ાં ભ ગીદ રી

૪૩

૨૫.

મોબ ઇલ સવે

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૨૬.

ગધ
ાં ી વનવ ષણ ફદનની ઉજવણી

૧૧૨

૨૭.

સ્વયાંસેવકની ભ ૂવમક

બધ જ વવદ્ય ર્થીઓ

૨૮.

ગ્ર મસ્વર જ વશબબર

૧૬૪

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ : -
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંધેજા

વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
અ.

૧.
૨.

વર્ષ - ૨૦૧૭-૧૮મ ાં સત્ર - ૧મ ાં પ્રવેશ મેળવન ર વવદ્ય ર્થીઓની સાંખ્ય

: ૧૧૨ (સ્ન તક)

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

૧૦૭ (સ્ન તક)

વવભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસંવાદ / કાયયશાળા :

વવભાગ દ્વારા આયોજજત િહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

૩.

-

તજ્જ્ઞન ંુ નામ

ડૉ. પ્રસ દ બ્રહ્મભટ્ટ
ડૉ. સુનીત વમશ્ર
ડૉ. કવપલભ ઈ શ હ
ડૉ. ર જેન્ર ખીમ ણી
મેફડકલ ઑફફસર, રૂપ લ
ડૉ. પ ર્થષ
શ્રી ગોવવિંદભ ઈ-સુમવતબેન ર વલ
શ્રી રજનીભ ઈ ભટ્ટ
શ્રી ર ધ બેન ભટ્ટ
મહેન્રવસિંહ પરમ ર
વસત શ
ાં ુ યશશ્ચાંર

વવષય

ઉમ શાંકર જોર્ીનુ ાં જીવનસર્જન
પ્રેમચાંદ પર ગ ધ
ાં ી પ્રભ વ
સજીવખેતી
સજીવ ખેતી વવશે ભ ૂવમક
સ્વ ઇન ફ્લ ૂ ઓફરએન્ટેશન
ડેન્ટલ હ ઇજજન
વશક્ષણમ ાં ઉદ્યોગનુ ાં મહત્ત્વ
સ્વ મી વવવેક નાંદન પ્રસાંગો
સ મુદ વયક સદભ વમ ાં સ્ત્રીઓની ભ ૂવમક
પોબલટેક્ક્નકની વ ત ષઓ
રસવવચ રણ અને ભરતનુ ાં રસસ ૂત્ર

તારીખ

૨૧ જુલ ઈ-૨૦૧૭
૩૧ જુલ ઈ-૨૦૧૭
૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭
૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭
૨૨ ઑગસ્ટ-૨૦૧૭
૨૧ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭
૨ નવેમ્બર ૨૦૧૭
૧૭ જાન્યુઆરી-૨૦૧૮
૨૮ જાન્યુઆરી- ૨૦૧૮
ુ રી- ૨૦૧૮
૫ ફેબ્રઆ
ુ રી- ૨૦૧૮
૬ ફેબ્રઆ

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :
૩.૧

પદયાત્રા :

ુ ો ( ભાવનગર જજલ્લો)
તળાજા અને મહુવા તાલક
ટુકડી
નં.

અધ્યાપકરી

૧૫-૯-૧૭

૧૬-૯-૧૭

૧૭-૯-૧૭

૧૮-૯-૧૭

૧૯-૯-૧૭

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

૧.

ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી

ઘણ

હ જીપર

પસવી

પ દરી

બગદ ણ

૨.

ડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી

દુ દ ણ

ર ળગોન

ધર ઈ

કળમોદર

બગદ ણ

૩.

ડૉ. ઝેન મ બેન
ક દરી
ડૉ. સાંજય મકવ ણ

નવુગ મ

બગદ ણ

ટીટોફડય

મોણપર

બગદ ણ

ભગુડ

મોટી
જાગધ ર

લોંગડી

લોંગીય

બગદ ણ

નેહવડ

તલગ જરડ

ઉમબણય વદર

વડલી

બગદ ણ

૬.

ડૉ. ગેલજીભ ઈ
ભ ફટય
ડૉ. હસમુખ પાંચ લ

કુ ાંડવી

બોરડ

બોરડી

પ દરગઢ

બગદ ણ

૭.

ડૉ. બ દરભ ઈ કુ રેશી

દે વબળય

કુ ાંઢેલી

ઠ ડચ

ભેગ ળી

બગદ ણ

૮.

ડૉ. અતુલ પરમ ર

ઓર્થ

આંગળક

ખડસબલય

ન ન ખડવડ
ાં ૂ

બગદ ણ

૪.
૫.
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ટુકડી
નં.

૧૫-૯-૧૭

૧૬-૯-૧૭

૧૭-૯-૧૭

૧૮-૯-૧૭

૧૯-૯-૧૭

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

શુક્રવાર

પ્ર . બળદે વ મોરી

જૂન
કોફદય

નવ કોફદય

સમફઢય ળ

બોડલ

બગદ ણ

૧૦.

શ્રી હવર્િત ર વલ

કુ ાંભ ફરય

ગુદ
ાં રણ

મ લપર

સ લોલી

બગદ ણ

૧૧.

શ્રી રસીલ બેન પટે લ

સર્થર

નીપ

વ ઘનગર

નીપોલ

બગદ ણ

૧૨.

પ્ર . ભ વવક ચ વડ

બેરડ

ઠબળય

છ પરી

વદર

બગદ ણ

૯.

૩.૨

અધ્યાપકરી

ુ તા કાયયક્રમ
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 . ૦૬ -૦૭-૨૦૧૭ર્થી ત . ૦૮-૦૭-૨૦૧૭
દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં અબભમુખત વશબબર સાંચ લન ડૉ. સાંજય મકવ ણ દ્વ ર કરવ મ ાં આવ્યુ ાં
હતુ.ાં
જેમ ાં વવદ્ય ર્થીઓને વવદ્ય પીઠનો પફરચય, અભ્ય સક્રમની મ ફહતી, આજન સાંદભે ગ ધ
ાં ીવવચ ર,
પફરસર દશષન અને કૃવર્ વવઞ ન કેન્રની મુલ ક ત, રમતગમત, શ્રમ અને સફ ઈ, આજની યુવ પેઢી,
વશક્ષણ, કેળવણી અને ગ્ર મવવક સ, આરોગ્ય અને ગ ધ
ાં ી, ઉદ્યોગ અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ, ગ ૂજર ત
વવદ્ય પીઠની વવસ્તરણ પ્રવ ૃવિ વગેરે અંગે સમજણ આપવ મ ાં આવી.

૩.૩

ઉદ્યોગ :

સત્રઃ 1 અને 2 -

અંબર કાંત ઈ અને વણ ટ - ડૉ. ગેલજીભ ઈ ભ ફટય , ડૉ. હસમુખ પાંચ લ, ડૉ. કૈ લ સ
ભોયે, પ્ર . ભ વવક ચ વડ , શ્રી હવર્િત ર વલ

સત્રઃ 5 અને 6 ( િહેનો ) -

ફકચનગ ડષ ન - પ્ર . બળદે વ મોરી, ડૉ. સાંજય મકવ ણ , ડૉ. અતુલ પરમ ર

સત્રઃ 3,4,5 અને 6 ( ભાઈઓ) -

ફકચનગ ડષ ન અને વમીકમ્પોસ્ટ – ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી અને ડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી

સત્રઃ 3 અને 4 સમાજશાસ્ત્ર -

વસલ ઈ - શ્રી ઉવષશીબહેન પાંડય

સત્રઃ 3 અને 4 ગ્રામવવકાસ -

આમળ રસ - શ્રી રસીલ બહેન પટેલ

સત્રઃ 3 અને 4 અર્થયશાસ્ત્ર -

પફરસર જાળવણી - ડૉ. ઝેન મ બહેન ક દરી

૩.૪

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયયક્રમોની વવગતો :

વવશ્વ વસ્તી સપ્તાહની ઉજવિી :
(1)

વસ્તીવવષયક વ્યાખ્યાનો : ઉજવણી સપ્ત હ દરવમય ન ઉપ સન સમયે અધ્ય પકોએ વસ્તીવવર્યક વ્ય ખ્ય નો
આપ્ય હત . જેમ ૧) ડો. માંજુલ બેન ડ ભી ૨) ડૉ. કૈ લ સ ભોયે ૩) શ્રી જજતેન્ર ઢેબરીય ૪) શ્રી ભ વવક ચ વડ
તર્થ ૫) ડૉ. રવવન્ર પાંચોલીન ાં વ્ય ખ્ય નોનો સમ વેશ ર્થ ય છે .
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(2)

વવવવધ સ્પધાયઓ : વવવવધ સ્પધ ષઓ સ્વરૂપે વવદ્ય ર્થીઓને પણ ભ ગીદ ર કરવ મ ાં આવ્ય . જેમ ાં ૧) વનબાંધ સ્પધ ષ
૨) પોસ્ટર મેફકિંગ સ્પધ ષ ૩) બચત્ર સ્પધ ષ ૪) સ ૂત્ર લેખન સ્પધ ષ વગેરે સ્પધ ષઓનો સમ વેશ ર્થ ય છે .

(3)

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

(4)

કાયયશાળા : સેન્સસ ઑફફસ, ગ ધ
ાં ીનગરમ ર્થ
ાં ી એક અવધક રીને આમાંવત્રત કરી, ૧૧.00ર્થી ૫.00 કલ ક સુધી
એકફદવસીય ક યષશ ળ નુ ાં આયોજન કયુષ હતુ. જેમ ાં જરૂફરય ત મુજબ વસ્તીલક્ષી મ ફહતીન વગીકરણની પ્રફક્રય
અંગે વવદ્ય ર્થીઓને ત લીમ આપી હતી. જેમ ાં મ. દે . ગ્ર મસેવ સાંકુલન સત્ર-5ન વવદ્ય ર્થીઓ અને ગ્ર મવ્યવસ્ર્થ પન
અધ્યયન કેન્રન સત્ર-3ન વવદ્ય ર્થીઓએ ભ ગ લીધો હતો.
આ સમગ્ર ક યષક્રમનુ ાં સાંચ લન ડૉ. કૈ લ સ ભોયે, ડૉ. ધ ર વ ઘોફડય તર્થ ડૉ. રવીન્ર પાંચોલીએ સાંભ ળયુ ાં હતુ.ાં

વવદ્યાર્થી પ્રવતવનવધ ચટ
ં ૂ િી : લોકશ હી પરાં પર અનુસ ર વવદ્ય ર્થી પ્રવતવનવધ માંડળની ચટણી
ાં ૂ
યોજવ મ ાં આવેલ. આ વર્ે
મહ માંત્રી, સહમહ માંત્રી, પ્ર ર્થષન માંત્રી, પ્રવ સમાંત્રી, આરોગ્યમાંત્રી, સફ ઈ અને શ્રમમાંત્રી, રસોડ માંત્રી, કોઠ રમાંત્રી, વગેરે તર્થ
બધ વવભ ગોન ઉપમાંત્રીની રસપ્રદ ચટણી
ાં ૂ
૨૯ જુલ ઈ, ૨૦૧૭ન રોજ યોજાઈ હતી. જેમ ાં વવજેત માંત્રીઓન શપર્થગ્રહણ
સમ રોહનુ ાં પણ આયોજન કરવ મ ાં આવેલ. સમગ્ર ચટણીની
ાં ૂ
ક મગીરી સાંયોજક ડૉ. ર જીવ પટેલન મ ગષદશષનમ ાં ચટણી
ાં ૂ
અવધક રી તરીકે પ્ર. બળદે વ મોરીએ સેવ આપેલ. સહ યક તરીકો ડૉ. સાંજય મકવ ણ અને ભ વવક ચ વડ તર્થ સાંકુલન
અન્ય અધ્ય પક વમત્રોએ સમગ્ર પ્રફક્રય મ ાં ઉત્સ હપ ૂવષક ભ ગ લીધો હતો.
પ્રવાસ કાયયક્રમ : સાંકુલમ ાં સત્ર 6મ ાં અભ્ય સ કરત

વવદ્ય ર્થી ભ ઈ-બહેનોનો આ વર્ે ૨૯ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ર્થી

૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ દરમ્ય ન કચ્છ-ભ ૂજ ખ તે શૈક્ષબણક પ્રવ સનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ. સ ર્થે અધ્ય પક
શ્રી બળદે વ મોરી, શ્રી ભ વવક ચ વડ અને શ્રી હવર્િત ર વલ જોડ ય હત
સ્વામી વવવેકાનંદ જન્મજયંતી સપ્તાહ : સ્વ મી વવવેક નાંદ જન્મજયાંતી સપ્ત હની ઉજવણી ત . ૧૨ જાન્યુઆરીર્થી
ત . ૧૮ જાન્યુઆરી દરમ્ય ન કરવ મ ાં આવેલ. જેનુ ાં સાંચ લન ડૉ. સાંજય મકવ ણ અને ડૉ. રવીન્ર પાંચોલીએ કયુું હતુ.ાં આ
ક યષક્રમ અંતગષત વવવેક નાંદની ડોક્યુમેન્ટ્રી ફફલ્મ, વવવેક નાંદ અને યુવ નો વવશેન ુ ાં વક્તવ્ય, વવદ્ય ર્થીઓ દ્વ ર સ્વ મીજીન ાં
પ્રસાંગોની અબભવ્યક્ક્ત, સર્જન ત્મક પ્રવ ૃવિ અંતગષત સુલખ
ે ન, પોસ્ટર, રાં ગોળી, બચત્રો, મહેંદી વગેરે ક યષક્રમ, પુસ્તકોનુ ાં વેચ ણ
અને પ્રદશષન તર્થ પ્ર . બળદે વ મોરીએ વવવેક નાંદ અને ગુજર ત વવર્ય પર વ્ય ખ્ય ન આપેલ અને શ્રી રજનીભ ઈ ભટ્ટનુ ાં
પ્રેરક પ્રવચન વગેરે ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ.
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાની ગ્રામવશણિર : ર ષ્ટ્રીય સેવ યોજન ની ગ્ર મવશબબર ૨૮ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ર્થી ૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ન
રોજ બે વવભ ગમ ાં ૧) ચ દ
ાં રડ , ત . કડી ખ તે ડૉ. સાંજય મકવ ણ એ સાંચ લન કરે લ. જેમ ાં ૧૦૪ વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અને
બહેનોએ ભ ગ લીધેલ તર્થ સ ર્થે ડૉ. ઝેન મ બેન, ડૉ. હસમુખ પાંચ લ, ડૉ. કૈ લ સ ભોયે જોડ યેલ.

૨) જામળ , ત . કલોલ

ખ તે ડૉ. ગેલજીભ ઈ ભ ફટય એ સાંચ લન કરે લ. જેમ ાં ૧૦૫ વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અને બહેનોએ ભ ગ લીધેલ તર્થ ડૉ. રવીન્ર
પાંચોલી, ડૉ. ફહતેર્ જાગ ણી, ડૉ. અતુલ પરમ ર તર્થ શ્રી રસીલ બહેન પટેલ જોડ યેલ.
ઉિરાયિ મહોત્સવ : ૧૪મી જાન્યુઆરીન ફદવસે અમ ર સાંકુલમ ાં ઉિર યણ મહોત્સવની ઉજવણી કરવ મ ાં આવેલ, જેમ ાં
મહ વવદ્ય લયન વવદ્ય ર્થી ભ ઈઓ અને બહેનોએ પતાંગ ઉડ વી તર્થ શીંગની બચકી, શેરડી અને બોર ખ ઈને મજા મ ણી હતી.
આમીં અસલ આહદવાસી : ગુજર ત ર જ્ય સાંગીત, ન ટક અક દમી દ્વ ર સાંકુલમ ાં ‘આમીં અસલ આફદવ સી’નો સફળ
ન ટયપ્રયોગ ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ન રોજ કરવ મ ાં આવેલ.
રમતોત્સવઃ ૨૦૧૮ : ૨૬મી જાન્યુઆરીન ફદવસે સ દર ખ તે યોજાયેલ ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠન રમતોત્સવમ ાં સાંકુલન ૧૮
વવદ્ય ર્થી અને ૨૩ વવદ્ય વર્થિનીઓ મળીને કુલ ૪૧ વવદ્ય ર્થીઓએ ભ ગ લઈ ઝળહળતી વસદ્ધદ્ધ પ્ર પ્ત કરે લ. જેનુ ાં સાંકલન
ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી અને ભ વવક ચ વડ એ કરે લ.
47

વવશ્વ મહહલા હદવસ : 8મી મ ચષન રોજ વવશ્વ મફહલ ફદવસ વનવમિે વવદ્ય ર્થીલક્ષી ક યષક્રમોનુ ાં આયોજન કરવ મ ાં આવેલ
જેમ ાં પ્રત્યક્ષ પ્રશ્નોિરી, વવફડયો વનદશષન, અને મફહલ ઓલક્ષી ક યષક્રમો કરવ મ ાં આવેલ. જેમ ાં ડૉ. ઝેન મ બહેન, ધ ર બેન,
ઉવષશીબહેન, અમીર્ બહેન અને રવીન્ર પાંચોલીએ ભ ગ લીધો હતો.
ુ ાકાતઃ
વવવવધ સંસ્ર્થાઓની શૈક્ષણિક મલ
-

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

-

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

-

ત . ૨૯ર્થી ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ દરમ્ય ન સ દર ખ તે યોજાયેલ વ ચ
ાં ન વશબબરમ ાં ગુજર તી સત્ર 6ન
વવદ્ય ર્થીઓએ અધ્ય પક ડૉ. સાંજય મકવ ણ અને પ્ર . બળદે વ મોરી સ ર્થે ભ ગ લીધો હતો.

-

ુ રી, ૨૦૧૮ન રોજ પ્રેરક ગ મ પુસરીની
ત . ૧૬ ફેબ્રઆ
ાં
મુલ ક ત ગ્ર મઅર્થષશ સ્ત્ર વવભ ગન સત્ર 2 અને 6ન
વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. કૈ લ સ ભોયે સ ર્થે જઈ આવ્ય .

-

ુ રી, ૨૦૧૮ન રોજ મહ ત્મ માંફદર, પય ષવરણ સાંસ્ર્થ , સુઘડ, કોચરબ આશ્રમ અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ,
ત . ૨૬ ફેબ્રઆ
અમદ વ દની મુલ ક ત સમ જશ સ્ત્ર સત્ર 6 તર્થ ગ્ર મવવક સ સત્ર 6ન વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. રવીન્ર પાંચોલી
અને ડૉ. હસમુખ પાંચ લ સ ર્થે મુલ ક તે જઈ આવ્ય .

-

ુ રી, ૨૦૧૮ન રોજ મહ ત્મ માંફદર, સ્વચ્છત વવદ્ય લય, ગ ધ
ત . ૨૭ ફેબ્રઆ
ાં ી આશ્રમ અને ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ,
અમદ વ દની મુલ ક ત સમ જશ સ્ત્ર સત્ર 1 અને 6ન વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. હસમુખ પાંચ લ સ ર્થે મુલ ક તે જઈ
આવ્ય .

-

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

-

ત . ૮ મ ચષ, ૨૦૧૮ન રોજ વવધ નસભ અને મહ ત્મ માંફદર, ગ ધ
ાં ીનગરની મુલ ક ત ગ્ર મઅર્થષશ સ્ત્ર વવભ ગન
સત્ર 4ન વવદ્ય ર્થીઓ અધ્ય પક ડૉ. કૈ લ સ ભોયે સ ર્થે જઈ આવ્ય .

૩.૫.

વવદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળવેલ વસદ્ધિ :

1.

૧૫ ફડસેમ્બર, ૨૦૧૭ન રોજ યોજાયેલ મોહનલ લ સુખફડય યુવનવવસિટી, ઉદયપુર (ર જસ્ર્થ ન) ખ તે ઝોનલ કક્ષ ન
યુર્થ ફેસ્ટીવલમ ાં ચચ ષસભ મ ાં ઋજત્વક મ બણય અને વક્ત ૃત્વ સ્પધ ષમ ાં ભક્ક્ત પાંડય એ ભ ગ લીધો હતો.

2.

ુ રી, ૨૦૧૮ન રોજ ર ષ્ટ્રીય સેવ યોજન દ્વ ર નોઇડ (ઉિરપ્રદે શ) ખ તે યોજાયેલ નેશનલ યુવક
૧૦ ફેબ્રઆ
મહોત્સવમ ાં અવનલજી ચૌહ ણ અને સહદે વ ડ ભીએ ભ ગ લીધો હતો.

3.

ુ રી, ૨૦૧૮ન રોજ ગુજર ત મહ ર ષ્ટ્ર સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે ગ ૂજર ત વવદ્ય પીઠ, અમદ વ દ ખ તે યોજાયેલ
૧૧ ફેબ્રઆ
વક્ત ૃત્વ સ્પધ ષમ ાં અજીત દાં ત ણીએ ભ ગ લીધો હતો.

4.

અબખલ ભ રતીય બ બુ ગાંગ શરણવસિંહ વક્ત ૃત્વ સ્પધ ષમ ાં ગુડગ વ, ફદલ્હી ખ તે અજીત દાં ત ણી અને મેઘન ર વળે
ભ ગ લીધો હતો.
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા (વિનયન)

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગુજરાતી વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)

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

૨.

શ્રી મિેશ જાદિ
M.A., M.Phil., NET
સિપ્રાધ્યાપક

૩.

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

૪.

ડૉ. કનુ િસાિા
M.A., M.Phil., Ph.D.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

M.A.
1. GUJ - 203 ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
2. Comp-202 સમ ૂિજીિન
3. GUJ-EC- 401 તુલનાત્મક સાહિત્ય : કૃવતલક્ષી અધ્યયન
4. GUJ - 404 લઘુ શોધવનબંધ
5. Comp-401 ઉદ્યોગ
6. Comp-402 સમ ૂિજીિન
M.Phil. Ph.d. કોસસિકસ
4. GUJ - 101 સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
5. GUJ - 103 સંબવં ધત વિષયક્ષેત્રમાં સૈદ્ધાંવતક તેમ જ પ ૂિે
થયેલાં સંશોધનો વિષયક સાહિત્યનુ ં વિિંગાિલોકન
M.A.
1. GUJ - 101 ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ : વિભાિના, ઇવતિાસ
લેખન અને પરં પરા
2. GUJ - 104 ગાંધીસાહિત્ય
3. GUJ - 303 ગુજરાતી સાહિત્ય પર ગાંધીજીનો પ્રભાિ
4. GUJ - 201 સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
5. GUJ - 202 લોકવપ્રય સાહિત્ય
6. GUJ - 401 સંશોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ
7. GUJ - 404 લઘુ શોધવનબંધ
B.A.
1. CC - 102 ભાષાવ્યિિાર – ગુજરાતી (અડધુ ં પેપર)
2. MJRGUJ-502-ડાયસ્પોહરક સાહિત્ય
3. MJRGUJ-504-સાહિત્ત્યક સંજ્ઞાઓ
4. MJRGUJ-601-અિાાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
(આધુવનક યુગ અને અનુઆધુવનક યુગ)
5. MJRGUJ-602-ગુજરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ
6. MJRGUJ-605-પ્રોજેક્ટ કાયા
M.A.
7.GUJ-EC- 104-ગુજરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્ય ૂટર ટાઇવપિંગ
(અડધુ ં પેપર)
8. GUJ-EC-204-પ્ર ૂફરીહડિંગ અને કમ્પ્યુટર ટાઇવપિંગ (અડધુ ં પેપર)
9. GUJ - 404 લઘુ શોધવનબંધ
M.Phil., Ph.D. કોસસિકસ
10. 101 સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
B.A.
1. CC-102 ભાષાવ્યિિાર - ગુજરાતી
2. MJRGUJ-201 છંદ-અલંકાર પહરચય
3. MJRGUJ-302 સાહિત્ય અને ગાંધીવિચાર
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૫.

શ્રી બળદે િ મોરી
M.A., M.Phil.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૬.
ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ
M.A., Ph.D.
આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

૪.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫-૬) (Core/Others)
4. MJRGUJ-402 સાહિત્ય અને તત્ત્િજ્ઞાન
5. MJRGUJ-403 ગુજરાતી દલલત સાહિત્ય
6. CC - 601 આપવિ વ્યિસ્થાપન
M.A.
7. GUJ - 302 ભાષાવિજ્ઞાન
8. GUJ - 403 સાહિત્ય અને કમ્પ્ય ૂટર
9. GUJ - 404 લઘુ શોધવનબંધ
M.Phil., Ph.D. કોસસિકસ
10. 103 સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટરનુ ં આયોજન
B.A.
1. MJRGUJ 301 – સાહિત્ય સંશોધન અને વિિેચન-વિભાિના
અને વિશેષો
2. MJRGUJ-503 – ભારતીય સાહિત્ય
3. MJRGUJ-604 – સાહિત્યમીમાંસા
4. MJRGUJ 605 – પ્રોજેક્ટ કાયા
M.A.
5. GUJ-204 - મુહિત અને િીજાણુ ં માધ્યમ
6. GUJ-EC - પ્ર ૂફરીહડિંગ અને કમ્પ્ય ૂટર ટાઇવપિંગ
7. GUJ-401 - સંશોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ
8. GUJ- 101 - સાહિત્યનાં ઘટકતત્ત્િ
9. GUJ- 102 - ભાષાસાહિત્ય અને સંદભાસજ્જતા
10. GUJ - 404 - લઘુ શોધવનબંધ
B.A.
1. MJRGUJ-101 અિાાચીન ગુજરાતી પ્રકૃવતકવિતા
2. MJRGUJ-201 ગુજરાતી એકાંકી સાહિત્ય
3. MJRGUJ-301 મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય
4. MJRGUJ 303 સાહિત્યનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
5. MJRGUJ-401 અિાાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ
(સુધારક યુગ અને પંહડતયુગ)
6. MJRGUJ-404 ભાષા અને ભાષાપહરચય
M.A.
7. GUJ EC 103 સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્ય
8. GUJ-EC 304 ભારતીય સાહિત્ય
9. GUJ-402 ભાષાવિજ્ઞાન
10. GUJ-404 લઘુ શોધવનબંધ
M.Phil. Ph.d. કોસસિકસ
11. GUJ – 101 સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું સત્ર-૧માું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :
અનુસ્નાતક – 37, સ્નાતક - 09
િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું સત્ર-૧ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :
અનુસ્નાતક – 37, સ્નાતક - 05
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(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિ

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

ત જાવત

જનજાવત

પછાતિ

વિકલાુંગ

ગસ

સામાન્ય

કલ

04

05

09

01

04

03

-

01

09

09

28

37

02

27

07

01

01

37

૩.

B.A.(સ્નાતક)
(સત્ર-૧)
M.A.
(અનુસ્નાતક)
(સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

03

04

07

01

05

01

-

-

07

૪.

પીએચ.ડી.

02

00

02

01

01

-

-

-

02

૫.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૨.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

1.

ડૉ. વસતાંશ ુ યશશ્ચન્િ

સંશોધન અને વિિેચનમીમાંસા

02-02-18 થી 08-02-18

૬. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1.
2.
3.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ
િષાદ વત્રિેદી
હિિંમત ભાલોહડયા

વિર્ય
ઉમાશંકરની સર્જક પ્રવતભા
કવિ ઉમાશંકર
સર્જક ઉમાશંકર

તારીખ
21-07-2017
21-07-2017
21-07-2017

સ્ર્થળ
રાંધેજા
સાદરા
અમદાિાદ

4.
5.
6.

દલપત પહિયાર
મધુ રાય
મિેન્િવસિંિ પરમાર

વશક્ષકહદનનુ ં મિત્ત્િ
સર્જનપ્રહિયા અને નાટયસંિાદ
‘પોલલટેકવનક' વિશે

09-05-2017
01-03-2018
02-05-2018

અમદાિાદ
અમદાિાદ
રાંધેજા

૭. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિર્ય
1
ડૉ. ઉષાબિેન
ગુજરાતી સાહિત્યનાં સબળ
સરસ્િતીચંિ,
નારીપાત્રો સ્ર્થળ - કમાા કાફે ઓહડટોહરયમ,
ઉપાધ્યાય
દીપવનિાાણ અને
અમદાિાદ
શીમળાનાં ફૂલનાં
નારીપાત્રો
,,
2
રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો, સુરત
ભારતીય સંસ્કૃવત
,,
3
ગુજરાતી ડાયસ્પોરા લેખન અને રે ખા પટેલ
'તડકાનાં ફૂલ'નુ ં ગદ્ય
સ્ર્થળ - ગુજરાત ચેમ્પબર ઓફ કૉમસા િોલ,
અમદાિાદ
,,
4
લલગલ એિરનેસ પ્રોગ્રામ, 'લો ફોર વુમન ઇન મહિલા સશક્ક્તકરણમાં
ગુજરાત સ્ટેટ' (ગુજરાત સ્ટેટ ફોર વુમન,
વશક્ષણનો ફાળો
ગાંધીનગર), ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર ઓપન
યુવન., અમદાિાદ
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તારીખ
20/01/18

25/01/18
27/01/18
16/02/18

ક્રમ
5
6.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. ઉષાબિેન
ઉપાધ્યાય
પ્રા. મિેશ જાદિ

7.

ડૉ. સંજય મકિાણા

8

,,

9

,,

િાચન વશલબર, સાદરા

10

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

11

,,

અલભમુખતા કાયાિમ(NSS), શ્રીમતી એમ.સી.
દે સાઈ આર્ટા સ એન્ડ કૉમસા કૉલેજ, પ્રાંવતજ.
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના હદનની ઉજિણી,
િેમચંિાચાયા ઉિર ગુજરાત યુવનિવસિટી, સ્થળ
- આર્ટા સ કૉલેજ, શામળાજી
વ્યાખ્યાન- સયાજી િૈભિ લાયબ્રેરી, નિસારી

12.

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
આભાર અલભવ્યક્ક્ત સન્માન સમારં ભ,
ભાિનગર સ્ત્રી - કેળિણી મંડળ, ભાિનગર
ગુજરાતી દલલત સાહિત્ય પ્રવતષ્ટ્ઠાન, ગુજરાત
અને કનુ અસામલીકર ફાઉન્ડેશનના સંયક્ુ ત
ઉપિમે આયોત્જત દલલત કવિસંમલ
ે ન અને
ગ્રંથ-લોકાપાણ કાયાિમ
સ્ર્થળ - અક્ષયા, પટેલિાડી પાસે, ખેડામિેમદાિાદ રોડ.
વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળા, સમપાણ આર્ટા સ
કૉલેજ, ગાંધીનગર
વિદ્યાથીલક્ષી વશલબર, ઉમરાળા

13

,,

કાવ્યલેખન વશલબર - જી.એન.એફ.સી., ભરૂચ

14.

,,

વ્યાખ્યાન - અલખલ હિન્દ મહિલા પહરષદ,
સુરત

15.

,,

16.

,,

ગુજરાતી વિભાગ, િીર નમાદ દલક્ષણ ગુજરાત
યુવનિવસિટી, સુરત
અલખલ હિન્દ મહિલા પહરષદ, સુરત

17.

,,

આર્ટા સ ઍન્ડ કૉમસા કૉલેજ, કીમ

વિર્ય
કન્યાકેળિણી અને
સશક્ક્તકરણ
ચાર દલલત િાતાાઓ
વિશે

તારીખ
03-03-18

પ્રેમાનંદ કૃત મામેરું

09/09/17

'ભગિાનનો ભાગ' કવિતા વિશ્લેષણ
રમેશ પારે ખની
કવિતાકળા
રાષ્ટ્રવનમાાણમાં
યુિાનોની ભ ૂવમકા
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના
અને યુિાનો

07/01/18

લચત્રા બેનજી
'હદિાકરુણી' કૃત
'માયામિેલ'
ગઝલના છંદોની
લાક્ષલણકતા
લચત્રા બેનજી
'હદિાકરુણી' કૃત
'માયામિેલ'
ગઝલના છંદો

29-04-17

‘અરસપરસનુ'ં કે
આપણી તરસનુ ં ?
‘તાજમિલ કા ટેન્ડર'
અને 'તાજમિલ કા
ઉદઘાટન'

૮. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
આંતરરાષ્રીય /રાષ્રીય /પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ
1
ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાય રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધદ્ધ, પબ્લલક હરલેશન્સ સોસાયટી
ઑફ ઇન્ન્ડયા, અમદાિાદ ચે્ટર દ્વારા સન્માન

10-10-17

30/01/18
13/07/17
24-9-17

21-05-17
02-06-17
29-09-17
24-03-18
26-03-18

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
સમાજમાં આઉટસ્ટેન્ન્ડિંગ
પ્રદાન માટે સન્માન

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

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

1

ડૉ. ઉષાબિેન ઉપાધ્યાય

જયેન્િ પટેલ, સ્નેિલતા ગાવમત, બળદે િ મોરી, િેતલ હિિંગ,ુ વનલેશ િસાિા,
પીય ૂષ ચાિડા

2

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

મુકેશ ડુગ
ં હરયાભીલ, શવમિલા પરાલીયા, િીણા ચૌધરી
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1

ડૉ.ઉષાબિેન ઉપાધ્યાય

2

ડૉ.સંજય મકિાણા

3

ડૉ. કનુ િસાિા

4

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

1

ડૉ.ઉષાબિેન ઉપાધ્યાય

2

પ્રા.મિેશ જાદિ

3

ડૉ. સંજય મકિાણા

4

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

5

પ્રા. બળદે િ મોરી

6

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

૧૦.

હકરીટ મેડા, યોલગતા ગોહિલ

પારસ ઓગલણયા, ધાહરણી ગોહિલ
મિેશકુમાર ગોવિિંદભાઈ િસાિા, િહરભાઈ પ્રભુભાઈ ગાંવિત, િીનાબેન
સુરેશભાઈ કુરકુહટયા, જમનાબેન સુકયાાભાઈ ચોયાા
મય ૂરી િળપવત, ત્જજ્ઞેશ ગાવમત
અનસ્નાતક (એમ.એ.) કક્ષાએ
ભાગ્યશ્રી મોતીરામભાઈ ગાંગોડા, વસદ્ધરાજભાઈ પ્રતાપભાઈ ભીલ, ભીખાભાઈ
િાઘાભાઈ દે સાઈ, વનકીબેન અર્ુ ાનભાઈ િસાિા, કાવમનીકુમારી નાનુભાઈ
ચૌધરી, રજતજી ભ ૂપતજી ઠાકોર
અલ્પનાબેન હદનેશભાઈ િસાિા, ચંિકાન્તભાઈ રમેશભાઈ િસાિા, દમયંતીબેન
ફતેવસિંગભાઈ પિાર, વપ્રયંકાબેન મિેન્િભાઈ િસાિા, મોનાલીબેન ભીખુભાઈ
િળપવત, શારદાબેન છગનભાઈ ગાવમત, વનતલકુમારી ઈશ્વરભાઈ પટેલ
સરોજ િસાિા, ભારતી મોરી, ભ ૂપેન્િ ભોયે, ધમેશ અહિરે
જયશ્રી સતીશભાઈ ગાવમત, કલીબેન હદલલપભાઈ િસાિા, રવમલાબેન
પાંલચયાભાઈ િસાિા, િીનેશકુમાર શંકરભાઈ િસાિા
પ્રફુલ્લ જયંવતલાલ ગાવમત, પ ૂજા રમણીકભાઈ ચૌધરી, િીના ખંડુભાઈ િસાિા,
સ ૂયાા માિજીભાઈ દામા, િંસા િરજીભાઈ દામા, દશાના ગોવિિંદભાઈ ચૌધરી
હકિંજલ ચીમનલાલ પરમાર, જીતાબેન ભામટાભાઈ િસાિા, વપ્રયાકુમારી
પ્રિીણભાઈ ચૌધરી, લક્ષ્મીબેન સોમાભાઈ િસાિા

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ
રાષ્ટ્રીય પહરસંિાદ અને
લેલખકા સંમલ
ે ન 'ર્ૂઈમેળો'

િાચન વશલબર

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ
રાષ્રીય

સિયોગનો પ્રકાર

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી,
ગાંધીનગર અને ડૉ.
બાબાસાિેબ આંબેડકર ઓપન
યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
અન્ય
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી,
ગાંધીનગર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

વ્યિસ્થાગત સિાય

20000/-

આવથિક સિાય

૫૦૦૦૦/-

૧૧. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : NIL
૧૨. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

100000/-

(ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી સંશોધન માટે ડૉ. કનુભાઈ િસાિા અને ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખને
50000/-સિાય મંર્ૂર થઈ.)
૧૨.૨

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

૧૨.૩

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત, ટેક્ક્નકલ
સિાય) : -
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૧૩. એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ :૧૪. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧
ટકડી નુંબર
01
03
04
05
06

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

ડૉ. ઉષાબિેન ઉપાધ્યાય તા.5/10/16 થી તા.4/10/17 સુધી સબાહટકલ રજા પર
પ્રા. મિેશ જાદિ
14
િાળુકડ, િણોલ, બાદલપર, જાલળયા,
તા.15-09-2017થી
પીથલપર
તા.19-09-2017 સુધી
(તા. પાલલતાણા, ત્જ. ભાિનગર)
ડૉ. સંજય મકિાણા
16
મોટી જાગધાર, લોંગડી, લોયંગા, ભગુડા
તા. 15-09-2017થી
અને બગદાણા
તા. 19-09-2017સુધી
(તા. મહિ
ુ ા, ત્જ. ભાિનગર)
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
14
પીપરોળ, પીંડિળ, પંગારબારી,
તા. 05-09-2017થી
િાઘિળ, ખોબા
તા. 09-09-2017 સુધી
(તા. ધરમપુર, ત્જ. િલસાડ)
પ્રા. બળદે િ મોરી
16
ર્ુના કોહદયા, નિા કોહદયા,
તા. 15-09-2017થી
સમહિયાળા, બોડલા
તા. 19-09-2017 સુધી
ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ
11
ખોબા, પૈખેડ, તુતરખેડ, ભેન્સેટ
તા. 05-09-2017થી
(તા. ધરમપુર, ત્જ.િલસાડ)
તા. 09-09-2017સુધી

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :

1. મિેશ જાદિ તા. 06/07/17થી 08/07/17 (અલભમુખતા વશલબરમાં ર્ુકડી-4 માગાદશાક)
2. સંજય મકિાણા 06/07/17થી 08/07/17 (અલભમુખતા વશલબરનુ ં સંચાલન)
૧૪.૩

ઉદ્યોગ :

ટકડી નુંબર

એમ.એ. સત્ર-4
1
2

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

લચત્રકળા તથા સજાિટ
કીચન ગાડા ન
કીચન ગાડા ન

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
ગાંધી સ્તાિ
પ્રાદે વશક
02/10/17
સ્િામી વિિેકાનંદ
જયંતી
રમતોત્સિ-2018

પ્રાદે વશક

12/01/18

પ્રાદે વશક

26/01/18
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37
48
48

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ.ઉષા ઉપાધ્યાય
સંજય મકિાણા
બળદે િ મોરી

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

મ.દે . સંકુલ,
અમદાિાદ
મ.દે . સંકુલ,
અમદાિાદ
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સ્ર્થળ - સાદરા

04 (અમદાિાદ)
02 (અમદાિાદ)
21 (અમદાિાદ)
01 (સાદરા)
02 (રાંધેજા)

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
1. એમ.એ. કુલ-37 વિદ્યાથીઓ (સત્ર-1) તા. 05-01-2018થી તા.11-01-2018 સુધી એન.એસ.એસ.
વશલબર સ્થળ - િીરાતલાિડી, તા. ત્જ. ગાંધીનગર.
વશલબર સંચાલક તરીકે પ્રા. મિેશ જાદિ
2. બી.એ. રાંધજા
ે
કુલ - 112 વિદ્યાથીઓ તા. 28-12-2017થી તા. 03-01-2018 સુધી
એન.એસ.એસ. વશલબર સ્થળ - ચાંદરણા, તા. કડી, ત્જ. મિેસાણા.
વશલબર સંચાલક તરીકે ડૉ.સંજય મકિાણા

૧૪.૬

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

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET / SLET, GATE, CAT, IAS / IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
1

SET

SLET

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

2

અન્ય
1 GPSC પાસ
2 TET પાસ

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : -

૧૫.

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

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

ક્રમ
01
02
03
04

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

મુકેશ ડુગ
ં હરયાભીલ
જાગૃવત િસાિા
કોમલ પરમાર
વિનોદ ગિળી

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, આિિા
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

ભાષા સાહિત્ય

૨.

વિભાગન ું નામ

:

હિિંદી વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા
પીએચ.ડી.
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ

૨.

ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ
પીએચ.ડી.
પ્રોફેસર

૩.

૪.

હિિંદી - સત્ર -1, HIN - 102 - આધુવનક હિન્દી કાવ્ય-1
હિિંદી - સત્ર -2 HIN - 102 - આધુવનક હિન્દી કાવ્ય-2
હિિંદી - સત્ર – 3 HIN -302 - હિન્દી સાહિત્ય કા ઇવતિાસ- 1
હિિંદી - સત્ર – 4 HIN - 402 - હિન્દી સાહિત્ય કા ઇવતિાસ- 2
હિિંદી - સત્ર – સત્ર-3 EC-302 - નાટક ઔર રં ગમંચ-1
હિિંદી -સત્ર – 4 EC-302 - નાટક ઔર રં ગમંચ-2

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

ડો. દક્ષા જાની

હિિંદી િષા-1, સત્ર-1 -2 અને સત્ર-2 ત્રણ પ્રશ્નપત્રો

સિપ્રાધ્યાપક

હિિંદી િષા-2 સત્ર-3 - 4 - બે પ્રશ્નપત્રો

ડૉ. ગાયત્રીદિ મિેતા
પીએચ.ડી.
સિપ્રાધ્યાપક

૫.

એમ.એ.
એમ.એ.
એમ.એ.
એમ.એ.
એમ.એ.
એમ.એ.

ડૉ. જ્યોવત લાંબા
પીએચ.ડી.
સિપ્રાધ્યાપક

હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC – 103
પ્રાચીન-મધ્યકાલીન હિન્દી કાવ્ય – MJRHIN – 101
હિન્દી કથા સાહિત્ય - MJRHIN – 202
વિશેષ સાહિત્યકાર – ધમાિીર ભારતી - MJRHIN – 503
પ્રાદે વશક ભાષાસાહિત્ય - MJRHIN – 504
હિન્દી સાહિત્ય કા આધુવનક કાલ - MJRHIN – 501
સાહિત્ય કે વસદ્ધાંત – હિન્દી આલોચના - MJRHIN – 502
સંચાર માધ્યમ લેખન - MJRHIN – 505
પી.જી. હડપ્લોમા – પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી – ટોવપક
સત્ર-૧ – PG/F/103 – પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી – પાહરભાવષક શલદો
સત્ર-૧ – PG/FH/102 – દે િનાગરી લલવપ ઔર માનકી િતાની
પી.જી. હડપ્લોમા – અનિાદ – ટોવપક
સત્ર-૨ – PG/FH/103 – દે િનાગરી લલવપ ઔર માનકી િતાની
સત્ર-૨ – PG/FH/202 – પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી – પાહરભાવષક શલદો
સત્ર-૨ – PG/FH/ – પ્રયો., ભાષા, સામાન્ય ભાષા, સ ૂચનાિાંવત
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ક્રમ
૬.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC-103
પયાાિરણ-કુદરતી સંસા. – વ્યિસ્થાપન – MJRHIN-501
અિાાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ - MJRHIN-501
અનુિાદ વસદ્ધાંત અને વિવનયોગ - MJRHIN-501
પી.જી. હડપ્લોમા – પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી – ટોવપક
સત્ર-૧ – PG/F/102 – પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી-સ્િરૂપ-વિકાસ
સત્ર-૧ – PG/FH//204 – પ્રયો. ભાષા, સામાન્ય ભાષા, સ ૂચનાિાંવત
પી.જી. હડપ્લોમા – અનિાદ – ટોવપક
સત્ર-૨ – PG/T/H/101 – અનુિાદ : વસદ્ધાંત ઔર ઇવતિાસ
સત્ર-૨ – PG/T/H/203– અનુિાદ પુનરીક્ષણ ઔર મ ૂલ્યાંકન
હિન્દી ભાષાવ્યિિાર – CC-103
હિન્દી નાટયસાહિત્ય
અનુસ્નાતક (એમ.એ.)
આધુવનક ગદ્યસાહિત્ય – ચંિગુ્ત (નાટક) - સત્ર-2
સાહિત્ય કે વસદ્ધાંત ઔર આલોચના - સત્ર-3
સાહિત્ય કે વસદ્ધાંત ઔર આલોચના – સત્ર-4

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા
પીએચ.ડી.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૭.

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી
પીએચ.ડી.
સિપ્રાધ્યાપક

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):

(બ )
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧.

સ્નાતક

(સત્ર-૧)
૨.

અનુસ્નાતક

(સત્ર-૧)

૫.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

08

-

08

-

02

05

-

01

08

04

09

13

01

12

-

-

-

13

૩.

એમ.હફલ.

૦2

-

૦2

-

02

-

-

-

02

૪.

પીએચ.ડી.

૦૩

02

05

01

01

01

01

01

05

૫.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

વિભાગના

એડજ ુંક્ટ

પ્રોફેસર/મલાકાતી

તજ્જ્ઞોની માહિતી : -

57

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

હિિંદી સાહિત્ય

01-05-2017

મિાદે િી િમાા કા સાહિત્ય

21-08-2017

1.

ડૉ. અતાઉલ્લાખાન યુસફુ જઈ

2.

ડૉ. નટિરભાઈ પરમાર

3.

ડૉ. નારણ ગાિીત

મનોિૈજ્ઞાવનક હિિંદી ઉપન્યાસ

25-09-2017

4.

ડૉ. ચંિકાંતા બંસલ

હિિંદી ઉપન્યાસોં મેં આહદિાસી

07-10-2017

વિમશા
5.

ડૉ. જગદીશચંિ શમાા

હિિંદી નાટક ઔર રં ગમંચ

18-01-2017

6.

ડૉ. િરજીભાઈ િાઘેલા

હિિંદી સાહિત્ય

25-01-2017

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા

૨.

,,
,,

૪.

ડૉ. ગેલજીભાઈ
ભાહટયા

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
રાષ્ટ્રીય સંગોષ્ટ્ઠી, સત્ર
અધ્યક્ષ, હિિંદી વિભાગ
સૌરાષ્ટ્ર યુવન., રાજકોટ
અવતવથવિશેષ, હિિંદી
વિભાગ, વિિમ યુવન.,
ઉજ્ૈન

અવતવથવિશેષ, હિિંદી
વિભાગ, મોિનલાલ
સુખહડયા યુવન., ઉદયપુર
એન. એસ. એસ. વશલબર
ગ્રામભારતી અમરાપુર,
સ્થળ : ઘેઘ ુ ગામ

વિર્ય

તારીખ

હિિંદી વ્યંગ્ય સાહિત્ય

28/02/2018

હિિંદી પત્રકાહરતા

18/03/2018

હિિંદી નાટક

12-10-2017

સ્િયંના ઘડતરમાં

20-02-2018

વશલબરની ભ ૂવમકા

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસદશસક :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા

મિેશભાઈ અ. પંડયા, પલક ક. પટેલ, િરીશ ભોઈ

2.

ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ

િીરે ન્િવસિંિ રાિ, સુરતનભાઈ િસાિા, ઘનશ્યામભાઈ
ધરજીયા, દીપક િેગડા, રમેશ િસાિા

3.

ડૉ. દક્ષાબિેન જાની

જશાભાઈ રં ગપરા, ગોપાલરામ પ્રજાપવત
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ક્રમ
4.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
રક્ષા િસાિા, અવશ્વન બારીયા, પ્રીવત પાંડ,ે સંગીતા યાદિ
એમ. હફલ. કક્ષાએ

1.

ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા

બેનજીરબાનુ શેખ, નીલેશ પટેલ

2.

ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ

હિતેશ પરમાર, દીપક સરિૈયા, જયેશભાઈ ચૌધરી

3.

ડૉ. દક્ષાબિેન જાની

ફુલિંતી િસાિા, સંજયભાઈ ચૌધરી, અલાઉદ્દીન સૈયદ

4.

ડૉ. શવશબાલા પુંજાબી

શ્રદ્ધા યાદિ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

ડૉ. જશિુંતભાઈ પુંડયા

યોગેશ અ. પટેલ, રં ર્ુબેન મ. ગાવમત, કાવમનીબેન મો.
િળપવત, હિરલબેન સુ. આિીર

2.

ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ

વિપુલકુમાર પ્ર. ચૌધરી, સુભિાબેન ગ. ગાવમત, ગીજલબેન મો.
િળપવત, જ્યોત્સનાબેન મ. સાંકલળયા,માયાિતી ઝ. તડિી

3.

ડૉ. દક્ષાબિેન જાની

ભાિનાબેન લ. ગાવમત, અશોકભાઈ ક. િસાિા, હિરલકુમારી
ગ. માછી, શકુંતલાબિેન સ. ચૌધરી, રવિનાબેન િસાિા

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -

૧૧.

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

૧૨.

એવપ્રલ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

•

અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

•

ઑપન સોસા સેિાઓ

:

-

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

૧૩.

•

આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) : -

•

ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ :-----

૧૪.

-

-

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
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૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

૧૪.૨

સુંખ્યા

1.

ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા

09

2.

ડૉ. રામગોપાલ વસિંિ

10

3.

ડૉ. દક્ષાબિેન જાની

09

4.

ડૉ. ગાયત્રીદિ મિેતા

15

5.

ડૉ. ગેલજીભાઈ ભાહટયા

14

6.

ડૉ. શવશબાલા પંજાબી

13

ગામનાું નામ
બેચરી, ભાટપુરા, િમીદપુરા,
રતનપુરા, ડુગ
ં રીપુરા
ફૂલગામ, મોટા મઢાદ, નાના
મોિાદ, મોરિાડ, નાના
મોરિાડ
પણસોરા, મેઘિા, અરડી,
ઝાલા બોરડી, લક્ષ્મીપુરા
કોલળયા, શામતપર, કેસરપરા,
આયા (ત્જ. સુરેન્િનગર)
ઉમલણયાિદર, નેસિડસ
તલગાજરડા, િડલી,
બગદાણા
બોભા, બોહરયા મજરા,
શીતિાડા, (ત્જ. ગાંધીનગર)

અચભમખતા કાયસક્રમ :
6-7-8, ર્ુલાઈ ૨૦૧૭ દરમ્પયાન મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદમાં એમ.એ.
સત્ર 1 ની અલભમુખતા વશલબર કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
સત્ર- ૧

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
બાગાયત

૧૩

શોભનાબિેન અને
જયેશભાઈ

સત્ર- ૨

અંબર કાંતણ

સત્ર-3

િાઉસ િાયહરિંગ

સત્ર -૪

ઊભુ ં ઝાડું બનાિિાનો

૧૩
૧૪
૧૪

ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા
લીંબાભાઈ
ડૉ. જશિંતભાઈ પંડયા
ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

સત્ર-૨

અંબર
પેટી રેં હટયો, િણાટ

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : -
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૬૦

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

સિયોગ

ડૉ. ગેલજી ભાહટયા

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
સુંખ્યા - ૧૩ વશચબર, જેતલપર તા. દસક્રોઈ, જજ. અમદાિાદ

એમ.એ. સત્ર - ૨ કલ
૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :

૧૪.૮

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

3

1

-

-

-

-

-

-

-

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

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

પ્રાદે વશક

મેળિેલ વસદ્ધિ

૧.

મનીષાબિેન ગાવમત

પ્રાદે વશક

૨.

માયાિતી તડિી

પ્રાદે વશક

૩.

રિીના મહિડા

પ્રાદે વશક

૪.

ભાગાિી ચૌધરી

પ્રાદે વશક

૫.

િેમલ ચૌધરી

પ્રાદે વશક

૬.

કૈ લાશ માળીશ

પ્રાદે વશક

૭.

સેજલ ચૌધરી

યુિક મિોત્સિ

૮.

ભાિના ગાવમત

યુિક મિોત્સિ

૯.

શકુંતલા ચૌધરી

યુિક મિોત્સિ

૧૪.૯

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

િકત ૃત્િ સ્પધાા – દ્ધદ્વતીય નંબર –
રજત પદક
િાતાાલેખન – દ્ધદ્વતીય નંબર –
રજત પદક
ઓહરએન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા
િકત ૃત્િ સ્પધાામાં પુરસ્કૃત
બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી
વિદ્યાથી સન્માન યોજના – પ્રથમ
નંબર
બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી
વિદ્યાથી સન્માન યોજના – દ્ધદ્વતીય
નંબર
બૅન્ક ઑફ બરોડા – મેધાિી
વિદ્યાથી સન્માન યોજના – દ્ધદ્વતીય
નંબર
મેંિદી સ્પધાામાં દ્ધદ્વતીય સ્થાન
રં ગોળી સ્પધાામાં પ્રથમ સ્થાન
પ્રાચીન ભજન – લોકગીતમાં
ત ૃતીય સ્થાન

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

-

૨.

અનુસ્નાતક

૨૭

૪૦૨૭૦૦

૩.

એમ. હફલ.

૦૨

૩૨૦૦૦

૪.

પીએચ.ડી.

૦૩

૭૫૦૦૦

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
ક્રમ
૧.

૧૫.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૦૧

૧૨૦૦૦

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

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

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

વિદ્યાશાખાન ું નામ

: સામાત્જક વિજ્ઞાન

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

૧.

૨.

૩.

૪.

૫.

૬.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

II ભારતીય અથારચનાનો પહરચય, સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૧
III સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૨, ભારતીય અથારચના ૧
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
IV સંચાલકીય અથાશાસ્ત્ર, ભારતીય અથારચના ૧
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર ૧, સિકારનુ ં અથાશાસ્ત્ર
VI ગુજરાતનુ ં અથાતત્ર
ં , ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર -પહરચય, અથાશાસ્ત્રમાં
પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ, સંશોધન પ્રકલ્પ
BA I અથાશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાંતો ૧
ધારા િાઘહડયા, Ph. D.
II અથાશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ધાંતો ૨
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર-૨, અથાશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્ર, વિકાસનુ ં અથાશાસ્ત્ર,
સંચાલકીય અથાશાસ્ત્ર
VI આંતરરાષ્ટ્રીય અથાશાસ્ત્ર, અથાશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ,
આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધના વસદ્ધાંતો, સંશોધન પ્રકલ્પ
MA I સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૧
નરે શ ચૌિાણ, Ph. D.
II સમગ્રલક્ષી અથાશાસ્ત્ર ૨, ભારતીય આવથિક નીવત ૧
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
III ગ્રામઅથાશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો ૧; સ્િાસ્્યનુ ં અથાશાસ્ત્ર
IV ગ્રામઅથાશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો ૨, સંશોધન પ્રકલ્પ
મંર્ુલા ડાભી, Ph. D. BA III પવશ્ચમી આવથિક વ્યિસ્થા
IV જાિેર અથાશાસ્ત્ર
સિપ્રાધ્યાપક
V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર-૨
VI આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસના વસદ્ધાંત, સંશોધન પ્રકલ્પ
MA I ભારતીય આવથિક નીવત-૧
MA II ભારતીય આવથિક નીવત-૨
MA III જાિેર અથાશાસ્ત્ર
િસમુખ દે સાઈ, Ph. D. BA V કૃવષ અથાશાસ્ત્ર, અથાશાસ્ત્રમાં આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામઅથાશાસ્ત્રનો
પહરચય
પ્રાધ્યાપક
VI અથાશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ, સિકારનુ ં અથાશાસ્ત્ર,
સંશોધન પ્રકલ્પ
MA I અથાશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ - ૧
II અથાશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્ધવતઓ-૨
III આંતરરાષ્ટ્રીય અથાશાસ્ત્ર
IV આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યિસ્થા, સંશોધન પ્રકલ્પ
વનવમષા
શુક્લ,
Ph.D. MA I એકમલક્ષી અથાશાસ્ત્ર-૧; ગાંધીના આવથિક વિચાર
II એકમલક્ષી અથાશાસ્ત્ર-૨
પ્રાધ્યાપક
III પયાાિરણીય અથાશાસ્ત્ર
IV કુદરતી સંસાધનોનુ ં અથાશાસ્ત્ર; વિકસતા દે શોનુ ં અથાશાસ્ત્ર,
સંશોધન પ્રકલ્પ
કૈ લાસ ભોયે, Ph. D.
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
સ્નાતક :

૨૫, અનુસ્નાતક : ૪૪

િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
સ્નાતક :

૨૪, અનુસ્નાતક : ૩૮

(બ)
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ
અભ્યાસક્રમન ું

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અન.
જાવત

અન.
જનજાવત

૧૧

૧૩

૨૪

૦૨

૧૪

૨૨

૨૨

૪૪

૦૩

૩.

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

--

--

--

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

૦૨

૦૩

૫.

અન્ય

--

--

--

નામ

૧.
૨.

૫.

અન્ય
પછાત
િગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

અન્ય

૦૭

--

૦૧

૨૪

૩૦

૦૮

--

૦૩

૪૪

-

-

-

-

-

-

--

--

૦૧

--

૦૨

૦૩

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજઞોની
માહિતી :
ક્રમ

તજઞન ું નામ

૧

સુદશાન આયંગાર

૨

સુદશાન આયંગાર

૧

સુરમ્પય િોરા

૨

પ્રા. પુડેં વપલ્લાઇ

૩

સત્યત્જત દે શપાંડે

૪

રાધા ભટ્ટ

૫

તકેશી વશનોડા

૬

તેજસ ઠાકર, મિેન્િ
પટેલ (Rt. DDO)

૭

અલભયાન સંસ્થા

૮

વ્યાખ્યાન માળા

૯

તાલીમ કાયાશાળા

વિર્ય

તારીખ

એડજક્ટ
ં પ્રોફેસર
ચંપારણનો સત્યાગ્રિ અને િતામાન કૃવષક્સ્થવત

એવપ્રલ ૨૦૧૭

હિન્દ સ્િરાજ
વનમુંવત્રત તજઞ
ભારતમાં િનની પહરક્સ્થવત

૨૩-૨૮ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭
૦૮ એવપ્રલ, ૨૦૧૭

ભારત અને દલક્ષણ આહિકાના અથાતત્ર
ં નો
તુલનાત્મક અભ્યાસ
નોટબંધીનુ ં એક િષા

૧૫-૧૬ નિેમ્પબર, ૨૦૧૭

ગાંધીવિચાર અને અથાશાસ્ત્ર

૨૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮

ગુજરાતમાં બદલાતુ ં ગામડું
પંચાયતી રાજ કાયાશાળા

૨૦ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭
૧૬ માચા, ૨૦૧૮
ુ રી, ૨૦૧૮
૯ ફેબ્રઆ

માલધારી સમાજ સાથે સંિાદ
વિશ્વ િસ્તી સ્તાિ

૧૧-૧૪ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭

SPSS

૫ માચા, ૨૦૧૭
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કલ

૬

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧

૮

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડેહરલ ડેવિસ, અમેહરકન માનિ અવધકાર
કમાશીલ અમેહરકા વિદે શ મંત્રાલય
સેમન લેઉ
પલક લોટીયા, SEBI
હદશા રસ્ટ
મિેશ દીલક્ષત
શ્રી બેન્સન પાસ્તર
કનુભાઈ ધોહડયા
શાંતાબેન કન્ષ્ટ્ટ
સેિા એકેડમ
ે ી
કહરયર એકેડેમીના તજ્જ્ઞ દ્વારા

૯

પ્રેમાનંદ વમશ્ર, કવપલ દે શિાળ

૨
૩
૪
૫
૬
૭

વિર્ય
અમેહરકામાં સમાિેવશતા અને
ુ ા
સહિષ્ટ્ણત
ગાંધી અને િરમાન કેલનબેક
મ ૂડીરોકાણ વશક્ષણ કાયાશાળા
મ ૂડીરોકાણ વશક્ષણ કાયાશાળા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રાથાના
નાતાલનો સંદેશ
ગાંધીની િન્ષ્ટ્ટએ ધ્યાન
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદન

તારીખ
૨૨ માચા, ૨૦૧૮

વિદ્યાથી
રાષ્ટ્રીય
સ્તરની
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માગાદશાન
આદશા વશક્ષક : ગાંધીનુ ં દશાન

૧૫ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭

૨૧ નિેમ્પબર, ૨૦૧૭
૧૪ માચા, ૨૦૧૮
૧૬ માચા, ૨૦૧૮
૧૭ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭
૧૫ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭
૨૨ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭
૮ માચા, ૨૦૧૭

૫ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭

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

૭.
ક્રમ
૧.
૨.

અધ્યાપકન ું નામ
મંર્ુલા ડાભી
મંર્ુલા ડાભી

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

અંદાજપત્રમાં મહિલાઓ :
મ ૂલ્યાંકન, ઈટીિી, અમદાિાદ

કેન્િીય અંદાજપત્ર
૨૦૧૮-૧૯

૧ જાન્યુઆરી,

ગુજરાત અંદાજપત્રમાં ખચાની
સંભાિનાઓ, ઈટીિી,
અમદાિાદ

ગુજરાતનુ ં
અંદાજપત્ર
૨૦૧૮-૧૯

૨૦ જાન્યુઆરી,

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૨૦૧૮

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ
૧.

તારીખ

મંર્ુલા ડાભી

પ ૂજા મોદી, પંકજ પટેલ

િસમુખ દે સાઈ

વમિલ શાિ

વનવમષા શુક્લ

ફાલ્ગુની પંડયા

એમ.હફલ કક્ષાએ: અનુસ્નાતક કક્ષાએ: ૩૯
૩

કૈ લાસ ભોયે

૧૦

૪

ધારા િઘાહડયા

૧૦

૫

નરે શ ચૌિાણ

૦૬

૬

મંર્ુલા ડાભી

૦૮

૭

િસમુખ દે સાઈ

૦૩

૮

વનવમષા શુક્લ

૦૨
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૨૦૧૮

૧૦.

સંસ્થાઓના સિયોગ કાયાિમ (Collaborations) : --

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલા નિાં જોડાણ (Linkages) : --

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ સંશોધન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનુદાન (રૂવપયામાં) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંદભે સંસ્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ :
અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) : રૂ. ૫૦૦૦૦/મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા છાત્રાલય અિેિાલ
ઑપન સોસા સેિાઓ

૧૨.૩

:

સામાત્જક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ટ્ણાત, ટેક્ક્નકલ સિાય) :
આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :
ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી

માિસ

૨૦૧૮

દરમ્યાન

પ્રાપ્ત

કરે લ

બૌદ્ધિક

સુંપદા

અવિકાર

(Patents

(IPR)etc.) :
૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા

ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧

તાલકાનાું નામ

સુંખ્યા
ધારા િઘાડીયા (૫થી ૯ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭)

૧૧

ધરમપુર

નેત્રગ
ં , દે હડયાપાડા
૧-૧૬ કુલ પાંચ (ધારા િઘાડીયા વસિાય બધા)
૧૬૮
Ph. D.: મનસુખ નહકયા, વિપુલ ગાવમત, હિમાંશ ુ નાયક, રક્ષા િસાિા, અવશ્વન બાહરયા
M. Phil. : હદલીપ પરમાર, અક્ષય બાગુલ, વપ્રયંકા સથિારા, રે િા ભરિાડ, ફૂલિંતી િસાિા, બેનઝીર
શેખ અલદુલચાચા (૧૪થી ૧૮ સ્ટેંબર, ૨૦૧૭)
૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલના ભાગરૂપે તારીખ ૦૫-૦૭ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર
સત્ર ૧
સત્ર ૨
સત્ર ૩
સત્ર ૪
BA રાંધેજા
BA સાદરા

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ઊભુ ં ઝાડું
અંબર કાંતણ, િણાટ
સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ,
િસ્તકળા
ગૃિઉદ્યોગની બનાિટો
પહરસર સફાઈ
અંબર કાંતણ
પહરસર જાળિણી
શાકભાજી ઉછે ર
વિદ્યુત મરામત, ગૃિઉદ્યોગની બનાિટ
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વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૩૮
૩૮
૨૦
૨૬
ભાઈઓ
બિેનો
૬૦

સેિકન ું નામ
રમેશ બારોટ
ભ ૂપત સરિૈયા
નયન જોશી
સંર્ુકતા મોિંતી
ભ ૂપત સરિૈયા
શોભના શાિ
કૈ લાસ ભોયે

૧૧

હિિંમતભાઈ િાલણયા

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ

અલખલ ભારતીય વિદ્યાથી વશલબર
(અપ ૂિા
પારધી,
બળદે િ
મકિાણા,
શોભના
મેણીયા,
સંદીપ ગાયકિાડ)
અલખલ ભારતીય આંતરધમીય
વશલબર ( રાહિત ગાવમત, ધ્રુિી
નાયકા, પ્રશાંત કોઠારી, આવશિિાદ
મછાર)
યાતાયાત વનયંત્રણ

કાયસક્રમન ું સ્તર

સુંખ્યા

૨૩-૩૧
હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭

ગાંધીવિચાર પહરષદ,
િધાા (મિારાષ્ટ્ર)

રાષ્ટ્રીય

૨૮-૩૦
જાન્યુઆરી,
૨૦૧૮

ગાંધીવિચાર પહરષદ,
િધાા

૦૪

સ્થાવનક

૦૨ ઑકટોબર,
૨૦૧૭
૦૨ ઑકટોબર,
૨૦૧૭
૦૨ ઑકટોબર,
૨૦૧૭
૩૦ જાન્યુઆરી,
૨૦૧૮

અમદાિાદ પોલીસ

૪૧

કોચરબ આશ્રમ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
મિાદે િ દે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ
પ્રાણજીિન મિેતા
પ્રાંગણ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
મય ૂર બાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ
સાદરા સાબરમતી
નદીનો તટ
શ્રેષ્ટ્ઠ ગ્રામપંચાયત,
પુસ
ં રી, ત્જ.
સાબરકાંઠા
બટાકાની આધુવનક
ૂ ોની
ખેતી કરતાં ખેડત
મુલાકાત, દોલપુર
કંપા. ત્જ. અરિલ્લી

૭૦

સ્થાવનક

આંતરરાષ્ટ્રીય અહિિંસા હદિસ

સ્થાવનક

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓરા િલ્ડા મંડલા
કાયાિમમાં
વિદ્યાથીઓ
દ્વારા
રર્ૂઆત
કસ્તુરબા પહરિાર મેળો

સ્થાવનક

સ્િયંપાક : વિદ્યાથીઓ
વશક્ષકો
વિદ્યાથી શૈક્ષલણક પ્રિાસ

સાદરા

વિદ્યાથી શૈક્ષલણક પ્રિાસ

આયોજક

રાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય અહિિંસા હદિસ

અને

તારીખ

સ્થાવનક

સ્થાવનક
સ્થાવનક

૨૪ જાન્યુઆરી,
૨૦૧૮
૧૧ હડસેમ્પબર,
૨૦૧૭
ુ રી,
૧૬ ફેબ્રઆ
૨૦૧૮
ુ રી,
૧૬ ફેબ્રઆ
૨૦૧૮

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧.

૨૮ હડસેમ્પબરથી ૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ (BA ૬૨ વિદ્યાથીઓ)

૨.

કવમજલા (સુરેન્િનગર) ૦૨-૦૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮ (MA ૩૮ વિદ્યાથીઓ).

૩.

માગા સલામતી જાગૃવત કાયાિમ ૩૦ સ્ટેમ્પબર, ૨૦૧૭ (ડૉ, કાનાબાર અને અન્ય).
અમદાિાદ રાહફક સલાિકાર સવમવત (ATCS).

૪.

રમતનુ ં પહરસર, રોપરોપણ કાયાિમ ર્ુલાઈ ૨૦૧૭, લાયન્સ ક્લબ ૭ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭.

૫.

કન્યા છાત્રાલય, રોપરોપણ કાયાિમ આશ્રમ માગા શાખા, ભારતીય સ્ટેટ બૅંક ૩૦ ર્ૂન ૨૦૧૭.

૬.

નેત ૃત્િ કાયાશાળા ૦૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ (અલદુલચાચા).
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૦૪

૦૪
૫૫
૮૨
૨૧૦
૫૦
૫૦

૭.

બનાસકાંઠા અવતવ ૃન્ષ્ટ્ટ પીહડત ગામોમાં રાિતસામગ્રી (કાચુ ં સીધુ ં તેમ જ તાડપત્રી)

તૈયારી

અને વિતરણ ૨૯ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭.
૮.

પવશ્ચમ પ્રદે શ યુિા કાયાિમ

૯.

ઉિરાયણ ઉજિણી અને પક્ષી બચાિ માટે પહરસર સફાઈ ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮.

૧૦.

સ્િયં સમ ૂિ ભોજન ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮. .

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

નોંિણી ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

પરીક્ષા

૧

૧૧૫૧૬૬

હદવ્યેશભાઈ પટેલ

SET

૨

૧૧૫૧૬૮

વપયુષકુમાર ચૌધરી

SET

૩

હકશોરભાઈ

૧૧૫૧૫૭

પોલીસ

દુમાહદયા

૪

૧૧૫૧૭૬

મિેશભાઈ જીડીયા

પોલીસ

૫

૧૧૫૧૭૭

મંર્ુ મકિાણા

પોલીસ

૬

૧૧૫૧૬૧

ગંગ ુ ભોયે

૭

૧૧૫૧૬૪

દક્ષાબેન પિાર

ક્રમ

બાબત

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

૧

NET/SLET

૦૨

૨

પોલીસ

૦૫

૩

સંશોધન મદદનીશ

૦૬

૪

અભ્યાસ (B.Ed.)

૨૦

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

વિદ્યાર્થીન ું નામ

કક્ષા

વસદ્ધિ

૧

સુરેન્િ િસાિા

રાષ્ટ્રીય (૧૯-૨૩ હડસેમ્પબર,

આંતર વિશ્વવિદ્યાલય

૨

વપયુષ ચૌધરી

૨૦૧૭)

બેડવમન્ટન, જલગાંિ

૩

સોનલ ઝાંપહડયા,

૩૦ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭

ભ્રષ્ટ્ટાચારમુક્ત ભારત,

પ્રથમ, દ્ધદ્વતીય અને ત ૃતીય

ઓહરએ દ્વારા આયોત્જત

દે િેન્િ

સોલંકી,

વપનલ

ડામોર
૪

વિભાગના વિદ્યાથીઓ

૨૬ માચા, ૨૦૧૮
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વશક્ષણમેળો

૧૪.૯

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

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

કલ વિદ્યાર્થી
૦૧
૦૨
---

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૦૪,૦૦૦
૧૦,૦૦૦
---

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

૮૮

૬,૨૨,૦૦૦+

૨.

અનુસ્નાતક

૮૬

૧૩,૫૧,૩૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૦૨

૨૪,૦૦૦

૪.

પીએચ.ડી.

૦૧

૧૨,૦૦૦

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

--

૨.

અનુસ્નાતક

૦૪ (શોભના મેણીયા, ઘનશ્યામ ૨૪,૦૦૦ (ગુજરાત અથાશાસ્ત્ર
બાિલળયા, કાનુ રં ગપરા, સોનલ

મંડળ વસલ્િર જ્યુલબલી રસ્ટ)

ઝાપહડયા)

૧૫.

૩.

એમ.હફલ.

--

--

૪.

પીએચ.ડી.

--

--

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

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ -

પ ૂિસ વિદ્યાર્થીઓની વિભાગીય મલાકાત :

૧૬.
ક્રમ
૧

નામ
નીલમ પટેલ

મલાકાત તારીખ

િિાસ વિર્ય

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮

ગામમાં મ ૂળભ ૂત જાિેર સુવિધાઓની
જોગિાઈમાં ગ્રામવશલ્પીનુ ં યોગદાન

૨

અંકુર પટેલ

૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮

ગ્રામ વિકાસની પ્રવ ૃવિઓ

૩

જયંવત ઠાકોર

પદયાત્રા દરવમયાન

ગાંધીવિચાર

૪

અંબાિી ચાિડા

ુ રી, ૨૦૧૮
૧ ફેબ્રઆ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: સામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: ઇવતિાસ અને સુંસ્કૃવત

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૧.

ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ
(વનવ ૃત
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮)

૨.
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
HIS-૧૨૦૫-ભારતમાં આઝાદીની ચળિળનો ઇવતિાસ (૧૮૫૭-૧૯૧૯)
HIS-૨૨૦૫- ભારતમાં આઝાદીની ચળિળનો ઇવતિાસ (૧૯૧૯-૧૯૪૭)
EC-૩૨૦૧- ભારતનો બંઘારણીય ઇવતિાસ (૧૭૭૩-૧૯૧૯)
EC-૪૨૦૧- ભારતનો બંઘારણીય ઇવતિાસ (૧૯૧૯-૧૯૫૦)
અભ્યાસકાયા-૧- સંશોઘન પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ઘવતઓ
His-૧૨૦૧: ઇવતિાસનુ ં તત્િજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય ઇવતિાસ લેખન પરં પરા
His- ૧૨૦૨: આધુવનક વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૭૦ થી ૧૯૪૫)
Ec- ૩૨૦૪: ભારતીય અલભલેખવિદ્યા - I
His- ૨૨૦૧: પૌિાાત્ય પરં પરામાં ઇવતિાસ અને ઇવતિાસ લેખન
His- ૨૦૦૨: સાંપ્રત વિશ્વનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૯૪૫ થી ૨૦૦૦)
Ec- ૪૨૦૪: ભારતીય અલભલેખવિદ્યા- II
એમ. હફલ કક્ષાએ અધ્યાપન

૩.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

His- ૧૨૦૩: ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ઇવતિાસ
His- ૨૨૦૩: િીસમી સદીમાં ગુજરાતમાં રચનાત્મક પ્રવ ૃવિઓ અને
સંસ્થાઓ
His- ૩૨૦૧: અમદાિાદનો ઇવતિાસ
Ec- ૩૨૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (ઈ. સ. ૧૮૫૦૧૯૪૭)-I
Ec- ૪૨૦૨ : સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઇવતિાસ (ઈ. સ. ૧૮૫૦૧૯૪૭)- II
M.Phil. : અભ્યાસકાયા ૧ : ઇવતિાસ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર
Ph.D. : અભ્યાસકાયા ૧ : ઇવતિાસ સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર

૪.

શ્રી રફીકા સુલતાના સૈયદ

Ec- ૩૨૦૬: પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ- I
Ec- ૩૨૦૬: પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ- II

૫.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

MJRHIS-૫૦૫ ચીનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૪૯)
MJRHIS-૪૦૨ ઇવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્ધવત
MJRHIS-૬૦૪ ઇવતિાસ અને પ્રિાસન
HIS-૧૨૦૪ ભારતમાં ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અને
દૃિીકરણ (ઈ.સ. ૧૭૫૭ થી ૧૮૧૮)
HIS-૨૨૦૪ ઇવતિાસમાં પ્રિાસન વિવનયોગ

૬.

ડૉ. રાજેન્િ જોષી

MJRHIS-૩૦૧
MJRHIS-૩૦૩
MJRHIS-૫૦૩
MJRHIS-૨૦૧
MJRHIS-૪૦૩
MJRHIS-૬૦૨

ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૬૫૦થી ૧૨૦૬)
ગુજરાતનો ઇવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ. ૧૩૦૪)
ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૫૭૩થી ૧૮૫૭)
ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.પ ૂ.૩૨૩થી ૬૫૦)
ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૩૦૪થી ૧૫૭૩)
ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૫૦)
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
MJRHIS-૬૦૩ ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ.૧૮૫૭થી ૧૯૬૦)
HIS-૧૨૦૪ ભારતમાં ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અને
દૃિીકરણ (ઈ.સ.૧૭૫૭થી ૧૮૧૮)
HIS-૨૨૦૪ ઇવતિાસમાં પ્રિાસન વિવનયોગ
MJRHIS – 101 ભારતનો ઇવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ.પ ૂ. 323)
MJRHIS - 202આધુવનક વિશ્વના મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1500-1789)
MJRHIS - 302આધુવનક વિશ્વના મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1789-1945)
MJRHIS - 401ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1206-1526)
MJRHIS - 404અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1497-1865)
MJRHIS - 501ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1526-1605)
MJRHIS - 504અમેહરકાનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1865-1961)
MJRHIS - 601ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1757-1857)
MJRHIS - 605જાપાનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. 1840-1949)
ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૫૨૬-૧૬૦૫)
ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૬૦૫-૧૭૫૭)
ગુજરાતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૫૭૩-૧૮૫૭)
ચીનનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૬૪)
ભારતનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૭૫૭-૧૮૫૭)
ગુજરાતનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૮૫૭-૧૯૬૦)
ઇવતિાસ અને પ્રિાસન
જાપાનનો ઇવતિાસ ( ઈ.સ. ૧૮૪૦-૧૯૪૯)
CC-101-ગ્રામવિકાસ – ર્ૂથ-૧
CC-101-ગ્રામવિકાસ – ર્ૂથ-૨
CC-105-પયાાિરણીય અને કુદરતી સંશોધનનુ ં વ્યિસ્થાપન
CC-302-ભારતીય સંસ્કૃવતનો િારસો - સામાન્ય પહરચય
MJRHIS-502 ભારતનો ઇવતિાસ (ઈ.સ. ૧૬૦૫-૧૭૫૭)
CC-202-વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો (ર્ૂથ-૧)
CC-202-વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો(ર્ૂથ-૨)
CC-204-ભારતીય અથારચનાનો પહરચય (ર્ૂથ-૧)
CC-204-ભારતીય અથારચનાનો પહરચય (ર્ૂથ-૨)
MJRSOC-604 ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર
કોમન-સત્ર ૩ ભારતીય સંસ્કૃવતનો િારસો
કોમન- િૈકલ્લ્પક વિષય - સત્ર ૫ સામાન્ય જ્ઞાન
કોમન- િૈકલ્લ્પક વિષય - સત્ર ૬ સામાન્ય જ્ઞાન
કોમન-સત્ર ૨ વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો
કોર-સત્ર ૫ અમેહરકાનો ઇવતિાસ
કોર-સત્ર ૬ ભારતનો ઇવતિાસ
કોર-સત્ર ૫ માનિાવધકાર (ગ્રામવિકાસ)

૭.

ડૉ.વિિમભાઈ અમરાિત

૮

ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

૯.

ડૉ. મોતી દે વ ુ

૧૦.

૪.

ડૉ. ભાવિક ચાિડા

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ.)

િષા-૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
૫૨/૨૯
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િષા-૨૦૧૭-૧૮માં

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

:

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક): ૪૮/૨૮
(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્ર

અભ્યાસક્રમન ું

મ

નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

સામા

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૩૮

૧૦

૪૮

૦૫

૧૨

૨૨

૦૦

૦૯

૪૮

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-

૧૦

૧૮

૨૯

૦૩

૧૭

૦૭

૦૦

૦૧

૨૮

૧)
૩.

એમ.હફલ.

૦૩

૦૦

૦૩

૦૦

૦૦

૦૩

૦૦

૦૦

૦૩

૪.

પીએચ.ડી.

૦૯

૦૨

૧૧

૦૪

૦૧

૦૫

૦૦

૦૧

૧૧

૫.

અન્ય

૫.

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

ક્રમ
૧.
૨.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. ત્જગર મિંમદ
ડૉ. અરુણ િાઘેલા

૩.
૪.
૫.

ડૉ. મનીષ શમાા
ડૉ. ઇનાયત અલી ઝૈદી
ડૉ. સુનીતા ઝૈદી

૬.
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

વિર્ય
ુ અને પદ્ધવતઓ
ઇવતિાસ સંશોધન : ઉદે શ્ય, િેતઓ
ઇવતિાસ સંશોધન : વિષય પસંદગી, આધારભ ૂતતાનુ ં
મિત્િ અને આલેખન
સંશોધનની રૂપરે ખા
સંશોધન પદ્ધવતઓ
સલ્તનત ભારતનો ઇવતિાસ

તારીખ
૨૮/૧૨/૨૦૧૭
૨૮/૧૨/૨૦૧૭
૨૮/૧૨/૨૦૧૭
૨૭/૦૧/૨૦૧૮
૨૭/૦૧/૨૦૧૮

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
કુમારપાળ દે સાઈ
િી.એસ. ગિિી
રાજેન્િવસિંિ રાણા

વિર્ય
સંશોધન સમસ્યાઓ
સંશોધનમાં માહિતીનુ ં મિત્િ
“સરદારવસિંિ રાણા” (િાંવતકારી પહરપ્રેક્ષ્યમાં)

તારીખ
૧૦/૦૮/૨૦૧૭
૧૪/૧૦/૨૦૧૭
૧૩/૧૧/૨૦૧૭

૭.

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

િમ

અધ્યાપકનુ ં નામ

૧.

ડૉ.મિેબ ૂબ દે સાઈ

૨.

ડૉ.મુજા
ં લ ભીમડાદકર

કાયાિમનુ ં નામ અને સ્થળ

વિષય

તારીખ

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad.

“Islam”

11 August 2017

આબેડકર જયંતી ઉપિમે

ઐવતિાવસક પહરપ્રેક્ષ્યમાં

૧૪/૦૪/૨૦૧૭

ભીમડાદ, તા.ત્જ.બોટાદ

આંબેડકર
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૮.
ક્રમ

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

સુંશોિન લેખ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

ગુજરાત ઇવતિાસ

"ગોંડલ રાજ્યની શૈક્ષલણક

દ્ધદ્વતીય િમ

પહરષદ, વનબંધ સ્પધાા

પ્રવ ૃવિઓ"

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં ગુજરાતની

પ્રાદે વશક કક્ષાએ
મેળિેલ વસદ્ધિ
૧.

ડૉ. ઝેનામાબીબી
કાદરી

૨.

શ્રી.રહફકા
સુલતાના સૈયદ

૯.
ક્રમ

રૂ. ૨,૦૦૦/- પુરસ્કાર

મહિલાઓનુ ં યોગદાન

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

૧.

ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ

પીએિ.ડી. કક્ષાએ
૧. કંચન મકિાણા ૨. િૈશાલી ચાિડા ૩.ભાવિન પરમાર

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૩.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

૪.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૧.

ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૩.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

૪.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૫.

ડૉ. રાજેન્િ જોષી

૧. વનકુલ કોતર ૨. લાખાભાઈ ખાંભલા

૧.

ડૉ. વિિમવસિંિ અમરાિત ૧. મિેશ ચૌધરી
એમ.એ કક્ષાએ
૧. અનીલા ચૌધરી ૨. અર્ુ ાન િસાિા
ડૉ.મિેબ ૂબ દે સાઈ

૨.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૩.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

૪.

શ્રી રફીકા સૈયદ

૫.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૬.

ડૉ. રાજેન્િ જોષી

૧.આવશષ ગામીત ૨. ઉમેશ ચોિસીયા ૩. કલ્પના િળિાઈ ૪. ચેતન
િસાિા ૫.ત્જજ્ઞેશ ભાભોર ૬.ટીના કટારા
૧. દીપકવસિંિ જાદિ ૨. દીવપકા િસાિા ૩. નીતા િસાિા ૪. વનશા
ચૌધરી ૫. વનશા િસાિા ૬. પાિાતી પિેર
૧. વપનલ ચૌધરી ૨. પ્રવિણ ડાબરા ૩. ભાિના ઝાપહડયા ૪. ભાવિન
કોટક ૫. ભ ૂવમકા ચૌધરી ૬. મમતા ઝાપહડયા
૧. મિેશ ખહડયા ૨. મંર્ુલા તાિીયાડ ૩. મેહલ
ુ િનાણી ૪. રમેશ
ચૌધરી ૫. રીના િસાિા ૬. િૈશાલી ચૌધરી
૧. શંકર ચૌધરી ૨. શારદા ગાબુ ૩. સંધ્યા ચૌધરી ૪. સુવનતા િસાિા
૫. િંસા ચૌધારી ૬. િેતલ ચૌધરી

૬.

૧. મુકેશ આિીર ૨. બબીતા ચોબે ૩. િષાદ મેમકીયા ૪. જોરાભાઈ
રબારી ૫. જીિરાજ ગાબુ ૬. પારસ ગોિેલ
૭. મેરુ મકિાણા ૮. સુગમ રાઠોડ
૧. મેહલ
ુ ગાબુ ૨. કૃણાલકુમાર મકિાણા ૩. અવનલ બકુત્રા
૪. નમાદા પટેલ ૫. કમલેશ હકિલા
૧. વિનુભાઈ ભરિાડ ૨. રાકેશ પટેલ ૩.પ્રવિણ શેખ
૪. વિપુલ ચૌિાણ ૫.પ્રજ્ઞેશ પટેલ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
૧. શીિાભાઈ ખાભલા
૧. હકિંજલ પટેલ ૨. િષાા િાળા ૩. ધરતી પટેલ
૧. શશીકાંત ઝાલા ૨. રાજેશ ચડોતરા
૧. ગગજી જમોડ ૨. સુવનતા િસાિા

73

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : --

૧૧.

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

૧૨.

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

૧૩.

-

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :

૧૪.

૧૪.૧
ક્રમ

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા
૧.

ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

૧૪

નાના કલોદરા, શક્કર પુરા, મેતપુર, નેત્રગ
ં

૨.

ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી

૧૫

દે થલી, િસઈ, ખાંધલી, માલાિાડા, નાંદેલી

૩.

શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ

૧૫

ભાટતલાિડી,જીણજ,પ્રતાપપુરા, નિા માલસોની, મેઘિા

૪.

મુકેશ આિીર

૧૩

ઇન્િણજ, ટોલ, મહિયારી, મોરજ,સાથ

૫.

પ્રવિણ શેખ

૧૪

દલોલી, વિરોજા, નધાનપુર, કઠોલી, બુરિાનપુર

૬

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

૧૦

મણીનગર, લાછડી, મગરોડા, કમાણા, દિીયાળ

૭

ડૉ. રાજેન્િ જોષી

૧૦

િીરપુરા, રામપુરા, ખરિડા, રાિળાપુરા, દિીયાળ

૮

ડૉ. મોતી દે વ ુ

૧૦

મણીનગર, લાછડી, મગરોડા, કમાણા, દિીયાળ

૯

ડૉ. જેનેમાબીબી કાદરી

૧૩

બગદાણા, નવુગામ, ટીટોડીયા, મોણપર

ડૉ. ભાવિક ચાિડા

૧૫

બેલડા, ઠલળયા, િદાર, છાપરી

૧૦

૧૪.૨

•

અચભમખતા કાયસક્રમ :

અલભમુખતા કાયાિમ મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ કક્ષાએ યોજિામાં આિેલ, જેમાં ઇવતિાસ અને
સંસ્કૃવત વિભાગના ૨૯ વિદ્યાથીઓને અલભમુખ કરિામાં આવ્યા. વિભાગમાંથી માગાદશાક તરીકે
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર, ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી અને શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ જોડાયા.

•

સાદરામાં ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક, ડૉ. રાજેન્િ જોષી, ડૉ. વિિમવસિંિ અમરાિત, ડૉ. મોતી દે વ ુ

•

રાંધેજામાં ડૉ. જેનામાબીબી કાદરી અને ભાવિક ચાિડાએ સહિય કામગીરી કરી
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ઉદ્યોગ :

૧૪.૩

ટકડી નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૧૪.૪

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ઉદ્યોગ વશક્ષણના કૉ-ઓહડિનટ
ે ર
આકાાઇવ્ઝ
કૅમ્પપસ જાળિણી
અંબર કાંતણ
અંબર ચરખો
કેમ્પપસ ડેિલપમેન્ટ

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર
ડૉ. લબિંદુિાવસની જોષી
શ્રી અભુભાઇ રબારી
શ્રી ભુપતવસિંિ સરિૈયા
ડૉ. ભાવિક ચાિડા
ડૉ. ઝેનામાબીબી કાદરી

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
િષા-૧/૨
૩૨
૨૮
૨૮
૫૮
૩૯

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

તારીખ

આયોજક

સુંખ્યા

પ્રાદે વશક

૩૦/૦૭/૨૦૧૭

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૦૫

રાષ્ટ્રીય

૨૮/૦૧/૨૦૧૮

નોલેજ સોસાયટી ઑફ

૦૪

પ્રાદે વશક
પુર રાિત કામગીરી
(બનાસકાંઠા)
મોક સંસદ (Mock
Parliament)

ગુજરાત, અમદાિાદ

ફ્લાઇંગ ઓહફસર

રાષ્ટ્રીય

૩૦/૦૧/૨૦૧૮

વનમાલવસિંગ શેખોન સેવમનાર

૧૪.૫
૧.

નોલેજ સોસાયટી ઑફ

૦૫

ગુજરાત, અમદાિાદ

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

તારીખ ૦૬/૦૧/૨૦૧૮થી તા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૮ દરવમયાન િષા-૧ ના ૨૮ વિદ્યાથીઓની એન. એસ.
એસ.

વશલબર ખંભાત તાલુકાના જીણજ ગામે યોજાઈ. વશલબર સંચાલક તરીકે ડૉ. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

અને પ્રવિણભાઈ પરીખે સહિય કામગીરી કરી.
૨.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, સાદરાની એન.એસ.એસ વશલબર તા. ૦૫/૦૧/૨૦૧૮થી ૧૧/૦૧/૨૦૧૮ સુધી
ગલુદણ, સોનારડા ખાતે યોજાઈ. જેમાં સૌ જોડાયા.

૩.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંઘજા
ે ની એન. એસ. એસ. વશલબર તા. 28-12-2017થી 3-1-2018 કડી
તાલુકાના ચાંદરડા ગામ મુકામે યોજાઈ જેમાં સૌ જોડાયા.
૧૪.૬ એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : ૧૪.૭ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA
અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

૦૦

૧

00

00

00

00

00

00

03
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૧૪.૮
ક્રમ

૧૪.૯

૧.
૨.
૩.
૪
૫

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
પ્રાદે વશક
પ્રાદે વશક

મેળિેલ વસદ્ધિ
િોલીબોલમાં પસંદગી
કબડ્ડીમાં પસંદગી
PRD કેમ્પપમાં પસંદગી
દોરડાકૂદમાં પસંદગી
િોલીબોલમાં પસંદગી

પ્રવિણભાઈ ડાબારા
પ્રજ્ઞેશકુમાર ચૌધરી
શારદા ગાબુ
િડોહદયા િેતલબેન આર.
ઝાપહડયા સંગીતાબેન

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

ક્રમ
૧.
૨.

સ્તર (કક્ષા)
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.

૩.

પીએચ.ડી.

કલ વિદ્યાર્થી
૦૧
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૫૦૦૦/-

-

-

કલ વિદ્યાર્થી
૨૭
૦૨

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૪૧૬૦૦૦/૩૨૦૦૦/-

-

-

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

સ્તર (કક્ષા)
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.

૩.

પીએચ.ડી

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
૧૫.

-

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

:
:

-

૧૬. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ વિશેર્ કાયસક્રમો :
 તા. ૧૦-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ વિદ્યાથી સન્માન કાયાિમ આયોત્જત કરિામાં આવ્યો. જેમાં મુખ્ય અવતવથ વિશેષ
તરીકે શ્રી કુમારપાળ દે સાઈ, ડૉ. અનાવમક શાિ, ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ અને મ. દે . સમાજસેિા સંકુલના
સયોજકશ્રી કમલેશભાઈ પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા.
 તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ ગાંધી સ્તાિ ઉજિણીમાં ભાગ લીઘેલ વિદ્યાથીઓનુ ં શ્રી િી. એસ. ગિિી દ્વારા
સન્માન કરિામાં આવ્યુ.ં
ુ ાઈનુ ં વ્યાખ્યાન
 ઇવતિાસ અને સાહિત્યનો સંબધ
ં વિષય પર તા. ૧૭-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ વસતાંશભ
ુ ાઈ, શ્રી.ઇલાબિેન ભટ્ટ અને શ્રી.
આયોત્જત કરિામાં આિેલ, જેમાં મુખ્ય અવતવથ વિશેષ તરીકે શ્રી. વસતાંશભ
કમલેશભાઈ પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા.
 તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ યુ.જી.સી. અને ઇવતિાસ અને સંસ્કૃવત વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સંયક્ુ ત
ઉપિમે ‘ઐવતિાવસક સંશોધન અને પદ્ધવતઓ’ વિષય પર રાષ્ટ્રીય સેવમનાર યોજિામાં આવ્યો, જેમાં ૨૦૦
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
 તા. ૨૭-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથી સંમલ
ે ન અને ડૉ. મિેબ ૂબ દે સાઈ વિદાય કાયાિમ આયોત્જત
કરિામાં આવ્યો.જેમાં ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યના ઇવતિાસવિદો પણ ઉપક્સ્થત રહ્યા.
 તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૮ના રોજ વિભાગના વિદ્યાથીઓ દ્વારા સ્િયમટ પાકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

“સામાજજક વિઞાન વિદ્યાશાખા”

૨.

વિભાગન ું નામ

:

સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

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

૨.

ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ
સિપ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૩.

ડૉ. જયશ્રી શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Ph.D.

૪.

શ્રી ત્જતેન્િ િે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
(સત્ર-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, કુંર્ુંબ અને સગાઇ સબંધ
એમ.હફલ. – સંશોધનનુ ં પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને
પીએચ.ડી. - આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધવતઓ
soc 101 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રના વસદ્ધાંતો
soc 103 – ભારતીય ગ્રામીણ સમાજ
soc 201 – સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાંતો
soc 205 – નગર સમાજશાસ્ત્ર
soc 304 – ભારતમાં સ્ત્રી અને સમાજ
soc 401 – ધમાન ુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 104 – પયાાિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 105 - પ્રાદે વશક સમાજશાસ્ત્ર
soc 204– સામાત્જક પહરિતાનની વિચારધારા
soc 302 – સામાત્જક સમસ્યાઓ
soc 303 – વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 402- માનિસંસાધન સંચાલન
soc 404 – વિકાસનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 301 – ભારતમાં ગ્રામવિકાસનાં સામાત્જક પાસાં
soc 404 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૧
soc 502 - સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-૧
soc 503 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-૨
soc 504 - િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુંર્ુંબવનયોજન
soc 602 - સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-૨
soc 603 - ગુનાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 605 - હિયાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
SOC-101- સમાજશાસ્ત્ર પહરચય
SOC-201- સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર
SOC-303- સામાત્જક સમસ્યાઓ : ભાગ-2
SOC-401- કુર્ુંબકલ્યાણ
SOC-402- પયાાિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
SOC-501- સંશોધન પદ્ધવત : ભાગ-1
SOC502- સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો : ભાગ-1
SOC-504- િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુર્ુંબવનયોજન
SOC-601-સંશોધન પદ્ધવત : ભાગ-2
SOC-602-સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો : ભાગ-2
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
૧. સ્નાતક : ૩૯

૨. અનુસ્નાતક : ૩૬

િષા- ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
૧. સ્નાતક : ૩૯

૨. અનુસ્નાતક : ૩૪

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૫

૨૪

૩૯

અનસ ૂચિત
જાવત
૦૨

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૧૩

૨૧

૩૪

૦૩

૨૭

૦૩

-

૦૧

૩૪

૩.

એમ.હફલ.

૦૩

૦૧

૦૪

-

૦૨

૦૨

-

-

૦૪

૪.

પીએચ.ડી.

૦૨

૦૩

૦૫

૦૨

૦૩

-

-

-

૦૫

૫.

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જનજાવત
૧૫

અન્ય
પછાતિગસ
૧૯

શારીહરક
વિકલાુંગ
૦૧

સામાન્ય

કલ

૦૨

૩૯

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

ક્રમ
૧
૨.
૩.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. વિદ્યુત જોષી
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

વિર્ય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

વિજ્ઞાનનો અથા અને લક્ષણો

૦૭-૧૨-૨૦૧૭

સંશોધનના પાયાના ખ્યાલો
સંશોધનમાં આચારસંહિતા
અનુભિજન્યિાદ
બુદ્ધદ્ધપ્રામાણ્યિાદ
ક્ષેત્રકાયાન ુ ં મિત્િ અને કુશળતા
માહિતીની પ્રહિયા – કોહડિંગ, િગીકરણ અને કોષ્ટ્ટકીકરણ
સંશોધનમાં આંકડાશાસ્ત્રની ઉપયોલગતા
સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટરની ઉપયોલગતા
સંશોધન અિેિાલ લેખન

૦૮-૧૨-૨૦૧૭
૦૯-૧૨-૨૦૧૭
૧૪-૧૨-૨૦૧૭
૧૫-૧૨-૨૦૧૭
૧૬-૧૨-૨૦૧૭
૨૧-૧૨-૨૦૧૭
૨૨-૧૨-૨૦૧૭
૨૩-૧૨-૨૦૧૭
૩૦-૧૨-૨૦૧૭

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

૭.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. મિેશ ગામીત

૨.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

૩.

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વ્યાખ્યાન : સમાજશાસ્ત્ર
વિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુવન., રાજકોટ
જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા,
અમદાિાદ
જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળા,
અમદાિાદ
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વિર્ય

આહદિાસીઓનો જગલ
ં
સાથેનો સંબધ
ં
અપરાધલક્ષી
સમાજશાસ્ત્રની
વિચારધારા
સામાત્જક ધોરણભંગ

તારીખ

૨૮-૦૯-૨૦૧૭
૦૯-૦૧-૨૦૧
૩૧-૦૧-૨૦૧૮

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

૧

ડૉ. મિેશ ગામીત

૧. સંધ્યા એમ. જોષી

૨. ગુલાબ એમ. ગાયકિાડ
૪. વશતલ કે. પટે લ ૫. સંજય આર.

૩. સમીર એલ. પરમાર

પટે લ ૬. પ્રહદપભાઈ િી. કોઠારી
૨.

ડૉ. લગરીધરલાલ પટે લ

૧. લાલજી બાંભલણયા

૨. પ્રતીક્ષા ભોયે

૩. મંદીપભાઈ એ.

ગામીત ૪. વનવમષાબેન ચૌિાણ
એમ.હફલ કક્ષાએ
૧.

ડૉ.મિેશ ગામીત

૧. ખુશ્બુ િી. િાળા ૨. સાગર એસ. કાનાણી

૩. અવનલ. આઈ.

કાથુડ
૨.

ડૉ. લગરીધરલાલ પટે લ

૧. પાિાતી આર. પટે લ

૨. પ્રહદપ કોઠારી

૩. નેિા સોલંકી

૪. શૈલેષ કાનાણી ૫. સુનીતા યુ. ગામીત ૬. દીક્ષીતા એ. પટે લ
૩.

ડૉ. જયશ્રીબિેન શાિ

જગદીશ ઝાંપડીયા

૪.

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

અજમેલ રાઠોડ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ડૉ.મિેશ ગામીત

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

૨.

ડૉ.લગરીધરલાલ પટે લ

૧. જાગવૃ ત એન. ગાવિત ૨. વપ્રતી આર. ગામીત ૩. રોશની જી. ભોયે
૪. િષાા એમ. મેમકીય ૫. સુજા પી. મેમકીય ૬. િેમાક્ષી એસ. િાડુ

ડૉ.જયશ્રીબેન શાિ

૧. એંજલ એસ. ગામીત ૨. જીમીષા બી. પટે લ ૩.તેજલ જે
બામણીયા ૪. વનલમ પી. ડાંગર ૫. પ ૂજા બી. બાંભણીયા ૬. પજન
ંૂ
બી. પટે લ ૭. મયુહરકા જે. ચૌધરી ૮. વમતેશ એ. ગાયકિાડ ૯. હિરે ન
એમ. દુ બળા

ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ

૧. કલ્પેશ ડી. ગિળી ૨. નમ્રતા એ. પટે લ ૩. વનલમ એ. ચૌધરી
૪. પારૂલ કે. ડામોર ૫. પારૂલ બી. ચૌધરી ૬. ભાવિની એસ. પટે લ
ુ ા ૯. જશોદા એ.
૭. સુનીતા જે. ભોયે ૮. સોનીરાિ એલ. ગાંગડ
ચૌધરી

શ્રી જીતેન્િભાઈ િેબરીયા

૧.હદગુ એસ. ચૌધરી ૨. વપ્રયંકા એ. ગામીત ૩. રણજીત એસ.
રાઠિા ૪. રાર્ુ બી. ગાવિત ૫.રીપકા આર. ગામીત ૬. વિન્કલ પી.
પટે લ ૭. શવમિલા કે. ભોયા
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

૧૧.

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

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :

-

NIL

૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :



ઑપન સોસા સેિાઓ

:

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : NIL
૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

૧.

ડૉ. લગરધરલાલ પટે લ

૧૩

કુ રેટા, લચતિા, કેળામુળ, લેભોલા

૨.

જગદીશ એમ. ઝાપડીયા

૧૩

ઈટાડી, ભમેલા, ગસલી, સાચકપુર

૩.

ડૉ. મિેશભાઈ ગામીત

૧૪

ઝાલોદ, મેલણીયા, કલજીની સરસિાણી,

(એમ.હફલ વિધાથી)

નાન સલાઈ
૪.

દીલક્ષતા એ. પટે લ
(એમ.હફલ. વિધાથી)

૫.

પ્રહદપ િી કોઠારી

૬.

અવનલ આઈ કાથુડ

૭.

૧૩

નારીયાની મુિાડી
૧૩

ભ ૂતખેડી, પરમારના ડુ ગ
ં રપુર, અગારા, િાંડી

૧૩

નાનીસંજેલી, પાતા, રાઠોડના ડુ ગ
ં રપુર, નિી

(પીએચ.ડી. વિદ્યાથી)
(એમ.હફલ. વિધાથી)
શ્રી ત્જતેન્િ િેબહરયા

માંડલી, લુઝાનામુિાડા, ચંદાણાના મુિાડા,

પરી
૧૩

ગોપનાથ, કૃ ષ્ટ્નાપુરા, ર્ૂના રાજપુરા,
પીથલપુરા, રુિપુર (ભાિનગર)

૮.

ડૉ. િસમુખ પંચાલ

૧૬
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કુ ંડિી, બોરડા, બોરડી, પાદરગિ, બગદાણા.

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
અલભમુખતા કાયાિમ મિાવિદ્યાલય કક્ષાએ ગોઠિાય છે . જેમાં સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના
૩૬ વિદ્યાથીઓને અલભમુખ કરિામાં આવ્યા. વિભાગમાંથી માગાદશાક તરીકે ડૉ. લગરધરલાલ
પટેલ અને ડૉ.જયશ્રીબેન શાિ જોડાયા. તારીખ: ૬, ૭, ૮ ર્ુલાઈ ૨૦૧૭.
મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજામાં પ્રથમ િષાના વિદ્યાથીઓ માટે ૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી
૦૮-૦૭-૨૦૧૭ સુધી અલભમુખતા કાયાિમમાં ડૉ. િસમુખભાઈ પંચાલ જોડાયા.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
વિભાગમાુંર્થી જિાબદારી : અનસ્નાતક કક્ષાએ – ડૉ.ગીરિરભાઈ પટેલ
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

સત્ર ૧

અંબરકાંતણ

૩૬

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

સત્ર ૨

સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ

૩૪

શ્રી નયનભાઈ

સત્ર ૩

િાંસકામ

૧૩

શ્રી સંર્ુકતાબિેન

ગિૃ ઉધોગ

૩૦

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

પહરસર જાળિણી

૪૨

ડૉ. લગરધરલાલ પટે લ

સત્ર ૪

ડૉ. મિેશ ગાવમત
ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ

02
૧૪.૪

અંબરચરખાથી કાંતણ
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વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

ડૉ.િસમુખ પંચાલ

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક

પ્રાદે વશક

૨૧/૦૭/૨૦૧૭

સમાજશાસ્ત્ર અને
સમાજમાનિશાસ્ત્ર
વિભાગ

પ્રાદે વશક

૨૪/૦૭/૨૦૧૭

મહિલા કાયદાકીય
જાગવૃ ત વશલબર

પ્રાદે વશક

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

િડાપ્રધાનશ્રીનો
કાયાિમ

પ્રાદે વશક

૨૮/૦૭/૨૦૧૭

વ્યાખ્યાન
(ડૉ.દીવપકા ગજ્જર,
મેહડકલ ઑહફસર)
વ્યાખ્યાન

નેશનલ સેવમનાર

(રેં હટયો કાંતણ)
રાષ્ટ્રીય

૧૭/૧૧/૨૦૧૭
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ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૭૫

શાંવત સંશોધન કે ન્િ
અને ગાંધી દશાન
વિભાગ
મહિલા વિકાસ સેલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાિાદ
ગાંધી આશ્રમ
સાબરમતી

૪૨

સુલભ ઇન્ટરનેશનલ
સોશ્યલ સવિિસ
ઓગેનાઇઝેશન,
ઠાકરભાઈ િોલ,
અમદાિાદ

૬૨

૪૨
૪૨

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૮થી તા. ૨૩-૦૧-૨૦૧૮ જેતલપુર, તા. ત્જ. અમદાિાદ

મુકામે

વશલબર કરી. િષા ૧ના ૩૪ વિદ્યાથીઓ સાથે અધ્યાપક તરીકે ડૉ. જયશ્રીબેન શાિ જોડાયા.
ડૉ. મિેશ ગામીત

આયોજન અને માગાદશાન

ડૉ. લગરધરલાલ પટેલ

આયોજન અને

માગાદશાન

તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૭થી ૦૩/૦૧/૨૦૧૮, કડી તાલુકાના ચાંદરડા મુકામે ૧૦૪
વિદ્યાથીઓ અને ૦૪ અધ્યાપકો સાથે વશલબર.

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

ક્રમ

૧૪.૯

NET

SET

૨

૬

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS

PSSC

-

-

UPSA

અન્ય

-

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

૧.

અવનલ મોિળે

૧.
૨.
૩.
૪.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

વમતેશ ગાયકિાડ
આઝાદ િળિી
અવનલ મોિળે
સુનીતાબેન જે. ભોયે

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

સુજાબેન પી. મેમહકયા
સુજાબેન પી. મેમહકયા
પજન
ંૂ
ભરતભાઈ પટે લ
િષાા બેન મેમહકયા
રાજેશભાઈ ધ ૂળે
રમેશભાઈ જાદિ

સુજાબેન પી. મેમહકયા
સુજાબેન પી. મેમહકયા
પજન
ંૂ
ભરતભાઈ પટે લ
િષાા બેન મેમહકયા
આઝાદ િળિી

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

આંતર યુવનિવસિટી
૧૭/૧૦/૨૦૧૭ થી ૨૦/૧૦/૨૦૧૭
આંતર યુવનિવસિટી
યુિક મિોત્સિ
સુખડીયા યુવનિવસિટી, ઉદે પરુ
૧૫થી ૨૧ હડસેમ્પબર ૨૦૧૭
આંતર કૉલેજ સ્પધાા
મ.દે . સમાજસેિા સંકુલ, અમદાિાદ
૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮

િાવષિક રમતોત્સિ

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
કબડ્ડીમાં ભાગ લીધો.
યુિક મિોત્સિમાં
ભાગીદારી
રં ગોળી સ્પધાા માં ભાગીદારી

૨૦૦ મીટર દોડ - ૨ નંબર
લાંબી કૂદ - ૨ નંબર
ઊંચી કૂદ – ૨ નંબર
ટે બલ ટે વનસ - ૨ નંબર
બરછી ફેક - ૧ નંબર
ઊંચી કૂદ – ૧ નંબર
લચત્રસ્પધાા - ૧ નંબર
૨૦૦ મીટર દોડ - ૧ નંબર
લાંબી કૂદ - ૧ નંબર
ઊંચી કૂદ – ૧ નંબર
ટે બલ ટે વનસ - ૧ નંબર
૧૦૦ મીટર દોડ - ૨ નંબર
૪૦૦ મીટર દોડ - ૩ નંબર

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

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

કલ વિદ્યાર્થી
રાંધેજા – ૦૫
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પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૪૦૦૦ રૂ. (પ્રત્યેક વિદ્યાથી) ૨૦૦૦૦

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

ક્રમ
૧.

કલ વિદ્યાર્થી

સાદરા – S.T. – ૨

સ્નાતક

OBC- ૮
રાંધેજા S.T. – F.Y- 14

૨.

અનુસ્નાતક

S.Y.-૧૬
T.Y - ૧
S C – F.Y -૨
S.Y.-૧
T.Y-૫
OBC –F.Y S.Y.T.Y.૧. ST- પ્રથમ િષા–૨૭
બીજા િષા-૩૬
૨. SC- પ્રથમ િષા–૦૩
બીજા િષા૩.OBC- પ્રથમ િષા–૦૨
બીજા િષા-૦૬
૪.જનરલ-પ્રથમ િષા–૦૨
બીજા િષા-૦૦

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૬૦૦૦ રૂ. (પ્રત્યેક
વિદ્યાથી) 3૨૦૦૦
૩૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક
વિદ્યાથી) ૨૪૦૦૦
૨૨૪૦૦૦(૧૬૦૦૦)
૨૬૪૦૦૦(૧૬૫૦૦)
૧૭૦૦૦
૩૬૦૦૦(૧૮૦૦૦)
૧૮૦૦૦
૯૦૦૦૦(૧૮૦૦૦)
૧૮૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક
વિદ્યાથી)૪,૮૬,૦૦૦
૨૩૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક
વિદ્યાથી)૮,૨૮,૦૦૦

NIL

૪૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક
વિદ્યાથી)૮૦૦૦
૭૦૦૦ રૂ.(પ્રત્યેક
વિદ્યાથી)૪૨,૦૦૦

NIL

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
૧૫.

-

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

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

ગાુંિી અધ્યયન (Gandhian Studies)

૨.

વિભાગન ું નામ

:

ગાુંિી દશસન વિભાગ અને શાુંવત સુંશોિન કેન્ર

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧.

ડૉ. પુષ્ટ્પાબિેન મોતીયાણી
(વનવ ૃિ તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૭)

૨.

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર
પ્રાધ્યાપક (ગાંધી અધ્યયન)
પીએચ.ડી., નેટ

૩.

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ગાંધી
અધ્યયન)
પીએચ.ડી., નેટ

૪.

શ્રી કવપલ દે શિાલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ગાંધી
અધ્યયન)
એમ.હફલ., નેટ

૫.

શ્રી રવતલાલ અમીન
મદદનીશ અધ્યાપક (શાંવત
સંશોધન)
એમ.હફલ., નેટ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
એમ.એ. (પત્રાિાર)
પ્રશ્નપત્ર-6 સામાત્જક વિજ્ઞાન અને શાંવતની વિભાિના
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-304 જીિનશૈલી એિમ ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-402 ગાંધીયન : પ્રિાિ એિમટ અલભગમ
એમ.હફલ.
શાુંવત સુંશોિન : પ્રશ્નપત્ર-1 શાંવત સંશોધન પદ્ધવત
પ્રશ્નપત્ર-4 શાંવતનો અલભગમ અને સંઘષા વનિારણ
આંતરરાષ્રીય હડપ્લોમા કોસસ :
ગાંધીયન નોનિાયોલન્સ : થીયરી એન્ડ એલ્્લકેશન
કોસા-1, કોસા-2, કોસા-3નુ ં અધ્યાપન
એમ.એ. (પત્રાિાર)
પ્રશ્નપત્ર-9 પયાાિરણનુ ં સામાત્જક વિજ્ઞાન અને ગાંધીવિચાર
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-302 ગાંધી એિમટ સંપોવષતતા
પ્રશ્નપત્ર-403 ગાંધી એિમટ વશક્ષા
એમ.હફલ.
ગાુંિીવિિાર :
પ્રશ્નપત્ર-1 સંશોધન પદ્ધવતઓ
શાુંવત સુંશોિન :
પ્રશ્નપત્ર-1 શાંવત સંશોધનની પદ્ધવતઓ
એમ.એ. (પત્રાિાર)
પ્રશ્નપત્ર-7 ગાંધીવિચાર : ધાવમિક-આધ્યાત્ત્મક
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-303 ભ ૂમંડલીકરણ એિમટ ગાંધી કે આવથિક વિચાર
પ્રશ્નપત્ર-401 ગાંધી એિમટ ધમા
એમ.હફલ.
ગાંધીવિચાર : પ્રશ્નપત્ર-1 સંશોધન પદ્ધવતઓ
શાંવત સંશોધન :પ્રશ્નપત્ર-1 શાંવત સંશોધન પદ્ધવતઓ
એમ.એ. (પત્રાિાર)
પ્રશ્નપત્ર-10 માનિ સંસ્કૃવતના વિકાસમાં ગાંધીજીનુ ં સ્થાન
એમ.એ. : ગાુંિી અધ્યયન (વનયવમત)
પ્રશ્નપત્ર-301 સમાજ પહરિતાન, સામાત્જક આંદોલન એિમટ ગાંધી
પ્રશ્નપત્ર-404 ગાંધી કે આશ્રમ
એમ.હફલ
શાુંવત સુંશોિન :
પ્રશ્નપત્ર-4 શાંવતનો અલભગમ અને સંઘષા વનિારણ
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૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 0
િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 0

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

૩.

એમ.હફલ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

૪.

પીએચ.ડી.

0

૧

૧

0

0

0

0

૧

૧

૫.

અન્ય
ઇન્ટરનેશનલ કોસા
(ગાંધીયન
નોનિાયોલન્સ
થીયરી ઍન્ડ
એ્લીકે શન)

0૪

0૯

૧૩

૦૦

-

-

-

-

૧૩

૫.
ક્રમ
૧.
૨.
૧.

૬.
ક્રમ
૧.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
૧૩ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭થી ૩૦ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
પ્રો. એમ. પી. મથાઈ ગાંધીદશાન અને શાંવત
૧૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮થી ૨૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮
સંશોધન કેન્િ
૨ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭થી ૬ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
ડૉ. સુદશાન આયંગાર ગાંધી દશાન વિભાગ અને
૧૯ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭થી ૨૨ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭
શાંવત સંશોધન કેન્િ
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
ુ
શ્રી કમાર
ગાંધીદશાન આંતરરાષ્ટ્રીય
૧૬થી ૨૧ હડસેમ્પબર, ૨૦૧૭
કોસા
વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. અશોકભાઈ િૈદ્ય

વિર્ય

તારીખ

સ્િ. પ્રા. રામલાલ પરીખ જન્મજયંતી વ્યાખ્યાન

૧૮-૦૪-૨૦૧૭

વિજ્ઞાન, કળા અને સેિા : સિાાંગીણ વિદ્યાતીથાના
આધારસ્તંભ
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ક્રમ
૨.

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાિ

વિર્ય

તારીખ

સત્યાગ્રિ આશ્રમ કોચરબના 102મા સ્થાપના

૨૫-૦૫-૨૦૧૭

હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં વ્યાખ્યાન : ગાંધીના
સમયનુ ં નેત ૃત્િ

૩

શ્રી વસમોન લેિ (ઇઝરાયેલના

The Story of Mahatma Gandhi and Her-

૨૧-૧૧-૨૦૧૭

થોરોની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી વનવમિે “થોરો અને

૧૪-૦૭-૨૦૧૭

man Kallenbuch

લેખક)
૪

શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાિ

ગાંધી” વિષય પર વ્યાખ્યાન
૫

શ્રી તુષાર ગાંધી

Gandhi in World Today

૧૧-૧૧-૨૦૧૭

Gandhi and Venezuela

૧૧-૧૧-૨૦૧૭

Gandhi and Contemporary world

૧૪-૧૧-૨૦૧૭

Peace Research and Gandhi

૦૮-૦૧-૨૦૧૮

ઇસ્લામ એક ઉપિાર સૌના માટે

૨૨-૦૧-૨૦૧૮

સ્િગામાં બાકી કશી ચારો જો નૌજિાં (છે લ્લા બે

૬-૨-૧૮થી

સૈકાની વિચારયાત્રા)

૧૦-૪-૧૮ (કુલ

(મિાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેશન)
૬

શ્રીમતી િેરોવનકા

(અધ્યક્ષ, મિાત્મા ગાંધી,
િેનેઝુએલા)

૭

શ્રી આનંદ મઝગાંિકર

૮

ડો. પુષ્ટ્પા ઐયર
(પ્રોફેસર, વમડલબરી
ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ ઑફ ઇન્ટરનેશનલ
સ્ટડીઝ, કેલલફોવનિયા)

૯

મોિમ્પમદ ઇકબાલ મુલ્લા
(જમાતે ઇસ્લામ હિન્દ,
હદલ્લીના સલચિ)

૧૦

શ્રી પ્રકાશભાઈ શાિ
આચાયા જે.બી. કૃપાલાની
વ્યાખ્યાનમાળા

૧૦ વ્યાખ્યાન)

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

૭.
ક્રમ
૧.

૨.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
રોિતક, િહરયાણામાં ૫ હદિસ
અધ્યાપન કાયા અને િગો

ગાંધીવિચાર અને
રાજકીય વિમશા

આંતરરાષ્ટ્રીય સેવમનાર
‘Henry David Thoreau and
Indian Thought’ ગુરુકુલ
મહિલા આટા સ અને કૉમસા
કોલેજ, પોરબંદર, ગુજરાત

સમાપન સમારં ભમાં
વ્યાખ્યાન
“ગાંધી, થોરો અને
નિઉદારિાદ”
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તારીખ
૧૪-૧૦-૨૦૧૭
થી
૧૯-૧૦-૨૦૧૭
૧૭-૦૨-૨૦૧૮

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૩.

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

૭.
૮.

શ્રી કવપલ દે શિાલ
,,

૯.

,,

૧૦

,,

૧૧.

૧૨.

૧૩.

,,

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

,,

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

એલ.એલ.એમ.ના
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કૂલ ઑફ
લો, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ
એલ.એલ.એમ.ના
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કૂલ ઑફ
લો, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ
ઇન્ટરનેશનલ કૉન્ફરન્સ ઑન
Language, Literature and
Nationalism
Government Arts College,
Gandhinagar, Sector-15.
National workshop on Role of
NSS in transformation of New
India VJBM commerce
college, Vallabh Vidhyanagar,
Anand
શેઠ સી.એન. બી.એડટ . કૉલેજ,
આંબાિાડી, અમદાિાદ
એલ.એલ.એમ.ના
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કૂલ ઑફ
લો, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ
એલ.એલ.એમ.ના
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કૂલ ઑફ
લો, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ
“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
કુશીનગર, ઉિરપ્રદે શમાં ૫
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને
િગો

વિર્ય

સામાત્જક પહરિતાનના
અલભગમ અને
ગાંધીવિચાર

૨૦-૦૨-૨૦૧૮

માઓિાદ, નક્સલિાદ
એિમટ સિોદય

૨૨-૦૨-૨૦૧૮

Gandhi’s Nationalism
: Cultural Nationalism
or National Culture ?

૨૫-૦૨-૨૦૧૮

Communal Harmony
and National
Integration

૨૦-૦૩-૨૦૧૮

યુિાનોનુ ં સામાત્જક
ઉિરદાવયત્િ અને
ગાંધીિાદી જીિનશૈલી
એકાદશ વ્રત અને
સમાજ નિવનમાાણ

૦૬-૧૦-૨૦૧૭

રચનાત્મક કાયાિમો
અને સમાજ નિવનમાાણ

૧૯-૦૨-૨૦૧૮

ગાંધીજીનુ ં જીિન અને
કાયા

૨૦-૦૯-૨૦૧૭

૧૨-૦૨-૨૦૧૮

થી
૨૪-૦૯-૨૦૧૭

“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
માધિબારી, અગરતલામાં
પાંચ હદિસ અધ્યાપન કાયા
અને િગો
“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
વશિંદી, મિારાષ્ટ્રમાં પાંચ હદિસ
અધ્યાપન કાયા અને િગો

ગાંધીજીનુ ં જીિન અને
કાયા

એલ.એલ.એમ.ના
વિદ્યાથીઓની સમક્ષ સ્કૂલ ઑફ
લો, ગુજરાત યુવનિવસિટી,
અમદાિાદ

ઉત્ક્લ્પના, વનદશા અને
વનદશાની પ્રયુક્ક્તઓ
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તારીખ

૧૦-૦૩-૨૦૧૮
થી
૧૪-૦૩-૨૦૧૮

ગાંધીવિચાર અને
ગાંધીજીનાં મ ૂળભ ૂત
પુસ્તકો

૨૩-૧૦-૨૦૧૭
થી
૨૭-૧૦-૨૦૧૭
૧૩-૦૨-૨૦૧૮

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧૪.

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

૧૫.

શ્રી રવતલાલ અમીન

,,

૧૬.

,,

૧૭.

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
ગુિાિાટી, આસામમાં પાંચ
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને
િગો
“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
નાલંદા, લબિારમાં પાંચ હદિસ
અધ્યાપન કાયા અને િગો

ગાંધીવિચાર અને
ગાંધીજીનાં મ ૂળભ ૂત
પુસ્તકો

“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
ભિક, ઓહડસામાં પાંચ હદિસ
અધ્યાપન કાયા અને િગો

ગાંધીવિચાર અને
ગાંધીજીનાં રચનાત્મક
કાયાિમ

“યુિા કી ઓર ગાંધી”
વશલબરમાં
ઇન્દોર, મધ્યપ્રદે શમાં પાંચ
હદિસ અધ્યાપન કાયા અને
િગો

ગાંધીવિચાર અને
ગાંધીજીનાં રચનાત્મક
કાયાિમ

ગાંધીવિચાર અને
ગાંધીજીનાં મ ૂળભ ૂત
પુસ્તકો

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

તારીખ
૧૮-૦૩-૨૦૧૮
થી
૨૨-૦૩-૨૦૧૮
૧૮-૦૮-૨૦૧૭
થી
૨૨-૦૮-૨૦૧૭
૦૫-૧૨-૨૦૧૭
થી
૦૯-૧૨-૨૦૧૭
૨૦-૦૨-૨૦૧૮
થી
૨૪-૦૨-૨૦૧૮

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

૧

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૨

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

૧

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૧

ડૉ. પ્રેમ આનંદ વમશ્ર

૨

ડૉ. િહરભાઈ પટેલ

૩

શ્રી કવપલ દે શિાલ

૪

શ્રી રવતલાલ અમીન

કૈ લાશ ગોધાસરા, સંજય વસિંિ, કમલકાર, સંજય પંથી

કનૈયાલાલ પટેલ, મનોજ અગ્રાિત, હિમાંશ ુ નાયક,
પારુલબેન ભટ્ટ
એમ.હફલ. કક્ષાએ
ુ
ધનજીભાઈ રવતભાઈ બગડા, ભુરાભાઈ ઘેણજા
અનસ્નાતક કક્ષાએ
દુગેશ જગદીશચંિ વત્રિેદી
અવશ્વનીબાબુલગહર અમ ૃતલગહર લગહર, વનવતનચંિ ગોવિિંદલાલ
પટેલ, િરીશભાઈ શંકરભાઈ સાવસયા, અશોકકુમાર ચૌિાણ
િસમુખ કછટીયા, િેમ બિાદુર સારકી (નેપાળ), ઈશ્વર
આગરી (નેપાળ)
દીલ્્ત કાપહડયા, અરવિિંદ રાજપુરોહિત, રાવધકા હટક્કુ, કમલા
સુનાર (નેપાળ)
અવમતકુમાર કાક્ન્તભાઈ મજીહઠયા, જાગૃવતબેન રવતભાઈ
પંડયા ભિેશકુમાર કનૈયાલાલ ઉપાધ્યાય
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

ગાંધીવિચાર પ્રચાર

૧૫,૦૦૦/-

રાષ્રીય
બા-બાપુ ૧૫૦

GSDS, ન્ય ૂ હદલ્લી

પ્રસાર માટે સંયક્ુ ત
પ્રયત્ન
અન્ય
“Human Right Regime :
Dialogic and Debate”
Symposium

કાયદા ભિન, ગુજરાત

સંયક્ુ ત ઉપિમે

યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

વસમ્પપોલઝયમનુ ં આયોજન

કાયદા ભિન, ગુજરાત

સંયક્ુ ત ઉપિમે

યુવનિવસિટી, અમદાિાદ

સેવમનારનુ ં આયોજન

(તા. ૧૨-૧૨-૨૦૧૭)
Social Transformation
through Women Empowerment, Seminar
તા. ૮-૩-૨૦૧૮
૧૧.

-

(૬૦ પ્રવતભાગી)

-

(૮૦ પ્રવતભાગી)

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
૧.

આશ્રમ ગાંધી પુરી, િાલી, ઇન્ડોનેવશયા સાથે MoU, તા. ૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭

૨.

મિાત્મા ગાંધી િેનેઝુએલા સાથે MoU, તા. ૧૩ નિેમ્પબર, ૨૦૧૭

૩.

SSAAP, West Africa સાથે MoU, તા. ૨૭ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮

૪.

ઓરા િલ્ડા મંડાલા, મેક્ક્સકો સાથે MoUનુ ં Renewal, તા. ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/

રકમ : -

:
૧૪.

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

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
તા. ૧૬-૯-૧૭ થી ૨૦-૯-૧૭ સુધી પત્રકારત્િ વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સાથે નિસારી
ત્જલ્લાનાં ગામો (સત્ર-3ના વિદ્યાથીઓ)

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
(નોંિ : વિવિિ હદિસની ઉજિણી અને બા-બાપ 150 કાયસક્રમ સહિત)

(૧)

તા. ૧૫/૫/૨૦૧૭ થી ૩૦/૫/૧૭ દરવમયાન ગાંધીિાદી નેત ૃત્િ વશલબરનુ ં આયોજન (૧૩
રાજ્યોથી ૫૩ વશલબરાથીઓ જોડાયા)

(૨)

તા. ૧૫/૭/૨૦૧૭ ગ્રામસેિા કેન્િ, દે થલીની સીિણ િગાની ૬૨ બિેનોએ ગાંધી વિચાર
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અલભમુખતા વશલબરમાં ભાગ લીધો.
વિષય : ગાંધી અને સ્ત્રીજીિન
(૩)

તા. ૫/૮/૧૭ના રોજ હિરોશીમા હદન વનવમિે ‘ધ પ્રોફેસી’ હફલ્મનુ ં વનદશાન (૧૨૫
વ્યક્ક્તઓ જોડાયા)

(૪)

તા. ૨૨/૮/૧૭ના રોજ બા-બાપુ ૧૫૦ વનવમિે ગાંધી સ્થાવપત સંસ્થાઓના પ્રવતવનવધઓ
સાથે ભવિષ્ટ્યના આયોજન સંદભે ચચાાગોષ્ટ્ઠી (૩૦ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત)

(૫)

તા. ૨/૯/૧૭ના રોજ બા-બાપુ ૧૫૦ સંદભે ગુજરાતની વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે ચચાા
ગોષ્ટ્ઠી (૨૨ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત)

(૬)

તા. ૨૫/૯/૧૭ના રોજ વિશ્વ શાંવત હદિસ વનવમિે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિવિધ
સંકુલોના અધ્યાપક સાથે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિવિધ અભ્યાસિમોમાં ગાંધીવિચાર
વિષય પર વિચાર મંથન કાયાિમ (૨૫ અધ્યાપકો ઉપક્સ્થત)

(૭)

તા. ૨/૧૦/૨૦૧૭ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સાદરા, રાંધેજા અને અમદાિાદ
પહરસરના વિદ્યાથીઓની કાંતણ સ્પધાા (૩૫ પ્રવતભાગી ઉપક્સ્થત)

(૮)

તા. ૨/૧૦/૨૦૧૭ થી ૬/૧૦/૨૦૧૭ ગાંધી જયંતી વનવમિે વિભાગ તથા પુસ્તક
િેચાણ કેન્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા અમદાિાદની વિવિધ સ્કૂલોમાં પુસ્તકનુ ં પ્રદશાન
તથા િેચાણ

(૯)

તા.૨/૧૦/૨૦૧૭થી ૬/૧૦/૨૦૧૭ ગાંધી જયંતી વનવમિે ગાંધી હફલ્મ ફેસ્ટીિલનુ ં
આયોજન, હફલ્મ : ગાંધી, સત્યાગ્રિ, લગે રિો મુન્નાભાઈ, ગાંધી માય ફાધર, મેંને ગાંધી
કો નિીં મારા

(૧૦)

તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ લેડી એલ્ન્જવનયર િાઈસ્કૂલ, મુબ
ં ઈના વિદ્યાથીઓ માટે “ગાંધી
જીિનશૈલીનો અનુભિ" વિષય પર કોચરબ આશ્રમ મુકામે વશલબર
(૩૦ વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત)

(૧૧)

તા. ૩૦/૧/૨૦૧૮ના રોજ અમદાિાદ શિેરની શાળાઓના આચાયો અને વશક્ષકો માટે
ગાંધીવિચાર ગોષ્ટ્ઠી અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દશાન કાયાિમ (૮૦ પ્રવતવનવધ ઉપક્સ્થત)

(૧૨)

તા. ૨૨-૩-૧૮ના રોજ બાઇબલ ખંડમાં અધ્યાપકો સાથે અને મ.દે . ઉપાસના ખંડમાં
વિદ્યાથીઓ સાથે Danial Davis (Peace Scholar, USA) સાથે Inclusion and Tolerance
વિષય પર અથાશાસ્ત્ર વિભાગના સંયક્ુ ત ઉપિમે ચચાાસત્રનુ ં કાયાિમ

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧.

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
અંબર કાંતણ, સફાઈ

૦૨

90

શ્રી રવતલાલ અમીન

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

(આંતરરાષ્રીય,

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
આંતરરાષ્ટ્રીય

આંતરરાષ્ટ્રીય

૧૮-૬-૧૭

પતંજલલ યોગપીઠ,

થી

િહરદ્વાર

યોગવશલબર

૦૧

૨૧-૬-૧૭
૧૪.૫

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

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :

UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -

૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
વિદ્યાથી દીઠ રૂ. ૬૦૦૦/પ્રવત માસ (૧૦ માસ)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૦૨

૩.

એમ.હફલ.

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

કલ વિદ્યાર્થી
-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
-

-

-

-

-

૦૧

૨૧,૮૩૫/-

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

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : ૧૫.૨

પહરસરની 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
૧.
૨.
૩.
૪.

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર (પીએચ.ડી.)
વનયામક-પ્રાધ્યાપક
ડૉ. રમીલાબિેન પટેલ (પીએચ.ડી.)
સિપ્રાધ્યાપક
ડૉ. શેતલબિેન બડોહદયા (પીએચ.ડી.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

મર્ૂર કાયદાઓ, કાયાસ્થળ સંબધ
ં

સંગઠનાત્મક િતાન, સંશોધન પદ્ધવત
માનિ સંસાધન વ્યિસ્થાપન, ધંધાકીય પ્રત્યાયન,
સ્િૈલ્ચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન, કામગીરી વ્યિસ્થાપન
પ્રણાલી
સંગઠનાત્મક િતાન, સંશોધન પદ્ધવત

ડૉ. સુભાષચંિ પાંડર (પીએચ.ડી.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.
(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 05
િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
05

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

04

01

05

01

00

01

૦૦

03

05

૩.

એમ.હફલ.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

૪.

પીએચ.ડી.

---

02

02

---

---

---

---

---

02

૫.

અન્ય

---

---

---

---

---

---

---

---

---

૫.

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી

ક્રમ
૧.
૧
૨
૩

:

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ. રોહિતભાઈ શુક્લ
ડૉ. િેમત
ં ભાઈ શાિ
ૃણાલબિે
શ્રી મ
ન મિેતા
ડૉ. સંજય મુજપરા
ં

વિર્ય
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
સંશોધન પદ્ધવત
મલાકાતી અધ્યાપક
ધંધાકીય પયાાિરણ
માનિ સંસાધન વિકાસ
ઉદ્યોગ સાિવસકતા
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તારીખ
ર્ૂન, ૨૦૧૭
ર્ુલાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
ર્ુલાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭

ક્રમ
૪
૫
૬
૭
૮

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી આર. કે. ઠાકર
શ્રી યોગેશભાઈ ચાટી
શ્રી ભાગ્યેશભાઈ દિે
શ્રી માગીબિેન શાસ્ત્રી
શ્રી. હદલીપભાઈ પ્રજાપવત

૧
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક
શ્રી ધીરજભાઈ ગોસાઇ
શ્રી મિેશભાઈ પંડયા
શ્રી ફાલ્ગુનીબિેન જોષી
શ્રી સ્િાતીબિેન
શ્રી મિેશભાઈ પંડયા
શ્રી મિેશભાઈ પરમાર

૮.

શ્રી વિિેક શેઠ

૯.
૧૦
૧૧

શ્રી પ્રકાશભાઈ િાઘેલા
શ્રી િેમત
ં કુમાર શાિ
શ્રી નરે શભાઇ ઠાકર

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧8

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

૧૯
૨૦

શ્રી પી. જી. િાછાણી
શ્રી પ્રકાશ િાઘેલા

૨૧

શ્રી અનુપભાઈ પટેલ

આરતી ચોકસી
મનીષ િૈદ્ય
જાનિી દિે
બી.એન. દસ્તુર
મંદાબિેન પરીખ
નરે શભાઈ ઠાકર
માહટિન બોના

વિર્ય
લેબર લો
કાયાસ્થળ સંબધ
ં
માનિ સંસાધન માહિતી પ્રણાલી
કૉમ્પયુવનકેશન ન્સ્કલ
કૉમ્પ્યુટર
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
વિશ્વ િસવત હદિસ
કૉમ્પયુનીકેશન ન્સ્કલ
બનાસકાંઠાની પયાાિરણ પહરક્સ્થવત
પયાાિરણીય પ્રશ્નો
બાળ જાતીય શોષણ
આપણુ ં પયાાિરણ
પયાાિરણ રક્ષાની િિીિટી અને
કાયદાકીય જોગિાઈઓ
ઔદ્યોલગક પ્રદૂ ષણ અને કાયદાકીય
પ્રહિયા
ઇ-િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ
પયાાિરણીય સમસ્યાઓ
ર્ુદા ર્ુદા માધ્યમો દ્વારા પયાાિરણની
જાગૃવત
અસરકારક પોસ્ટર બનાિિાની તાલીમ
ૈિવિવિધતા અંગે માહિતી
કલાઇમેટ ચેન્જ અને SDG ગોલ
HRD Network
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદન
િેસ્ટ મેનેજમેન્ટ
કચરા વ્યિસ્થાપનની જરૂહરયાત, કારણો
અને અસરો
પ્રદૂ ષણ વનયંત્રણ બોડા ની કામગીરી
ઇ-િેસ્ટ કચરાનુ ં વ્યિસ્થાપન સમસ્યા
અને વનિાાણ
્લાન્સ્ટક િેસ્ટ વ્યિસ્થાપન

તારીખ
જાન્યુઆરી-માચા, ૨૦૧૭
જાન્યુઆરી-માચા, ૨૦૧૭
જાન્યુઆરી-માચા, ૨૦૧૭
ર્ુલાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
ર્ુલાઇ-ઑક્ટોબર, ૨૦૧૭
૧૧-૦૭-૨૦૧૭
૦૯-૦૮-૨૦૧૭
૨૩-૦૮- ૨૦૧૭
૨૩-૦૮- ૨૦૧૭
૧૧-૦૯-૨૦૧૭
૨૧-૦૯-૨૦૧૭
૨૧-૦૯-૨૦૧૭
૧૦-૧૧-૨૦૧૭
૧૦-૧૧-૨૦૧૭
૧૦-૧૧-૨૦૧૭
૦૫-૧૨-૨૦૧૭
૦૬-૧૨-૨૦૧૭
૦૬-૧૨-૨૦૧૭
૦૬-૧૨-૨૦૧૭
૧૮-૨-૨૦૧૮
૦૮-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૩-૨૦૧૮

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : -

૭.

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

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

૨.

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
યુિા તાલીમ વશલબર, રૂડમી ગોતા,
અમદાિાદ
બી.િોક. અભ્યાસિમ, સાદરા

૩.

ડૉ. સુભાષચંિ પાંડર

જેલ સ્ટાફ તાલીમ, અમદાિાદ

૪.

,,

આર્ટા સ કૉલેજ, શામળાજી
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વિર્ય
વ્યાિસાવયક
અભ્યાસિમ, માગાદશાન
ભારતના ન્યુરીશન,
કાયાિમો
સમાજશાસ્ત્ર સંગહઠત
ગાંધીજી અને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

તારીખ
૦૧-૦૩-૨૦૧૮
૨૨-૦૨-૨૦૧૮
૦૩-૦૨-૨૦૧૮
૦૯-૦૨-૨૦૧૮

૮.
૯.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

-

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

૧.

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

શ્રી ઉિાશીબેન કંટાહરયા, શ્રી ભાનુબેન કુમારખાલણયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

ઉિૈશકરની ઇસ્િાક મીઠા, સેજલ મુળજીભાઈ મકિાણા, પ્રવતક
ભાઇલાલભાઈ પટેલ, સ્નેિ મિેશભાઈ પટેલ, રાજ લબવપનભાઈ
વનમ્પબાકા

૨.

ડૉ. રમીલાબેન પટેલ

પ્રતાપ અનુભાઈ િાઘેલા, નયનભાઈ પ્રિલાદભાઈ નાયી, જીતેન્િ
ુ ાઈ િીરાભાઈ સોલંકી, રોહિત નવિનભાઈ જોષી
ઝાલા, હિમાંશભ

૩.

ડૉ. શેતલ બડોહદયા

તુષાર રાજેશભાઈ ડોબહરયા, અવનલ સવતશભાઈ રાજપરા, પાયલ
માિજીભાઈ મકિાણા, હકિંજલબિેન માનવસિંગભાઈ પરમાર, તેજસ
છગનભાઈ િેબહરયા, લચરાગ નરપતભાઈ તડિી

૩.

ડૉ.સુભાષચંિ પાંડર

પ્રજ્ઞેશ ભરતલાલ પટેલ, સુવમત મિેશકુમાર મકિાણા, ભાિેશ
ગાંવિત, વિિેક િરસુખભાઇ માિાણી, િાહદિ ક ભનુભાઈ સાિલીયા,
સ ૃજનકુ માર જયેશભાઈ પટેલ

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : NIL
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ
NIL

રાષ્રીય
ગાંધી જયંતી સ્તાિ

નશાબંધી મંડળ,

નરે ડા મહિલા સંમેલન

ઉજિણી

ગુજરાત રાજય,

તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન

અમદાિાદ

૦૨-૧૦-૨૦૧૭

નશાબંધી િોક્સ્પટલ

વ્યસન મુહકત વિશે તજજ્ઞ

અખબારનગર,

વ્યાખ્યાન ૨-૧૦-૧૭

ગાંધી જયંતી ઉજિણી

NIL

નિાિાડજ, અમદાિાદ
૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :
ે ી કૉલેજ,
(૧) પયાાિરણવમત્ર (૨) આદશા ફાઉન્ડેશન (૩) સોવશયલ ફોર જસ્ટીક (૪) સ્ટાફ એકેડમ
સૌરાષ્ટ્ર યુવન., રાજકોટ ( ૫) સેત ુ NGO, અમદાિાદ (૬)

સામુદાવયક વશક્ષણ સંઘ, અમદાિાદ

(૭) લાક્ષીકેર ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ (૮) નેચરકોડ સંસ્થા
૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
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રકમ : NIL
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

૧૩.

-



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ

-

:

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



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : NIL
૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :

ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

નુંબર
1.

ડૉ. સંધ્યાબિેન ઠાકર

૧૪

ભિાનડી, રણકપુર, નિા

૨.

ડૉ. સુભાષચંિભાઈ

૧૪

ગામ, ખારીયા, રૂલણ,
અણિટપુરા, આણદપુરા

પાંડર

ભલ, ટોટાણા, ગેળા,
પટણી, ઓિા થરા

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. ૦૩-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૭ દરમ્પયાન એમ.એ. માનિ સંસાધન
વિકાસના અભ્યાસિમની અલભમુખતા વશલબર યોજાયેલ િતી.

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

૧.

િસ્તકલા

૦૫

શ્રી સંર્ુક્તા મોિંતી

૨.

કલરકામ, આંટી બનાિિી

૨૩

ડૉ. રમીલાબેન પટેલ
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

(આંતરરાષ્રીય,

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રમતોત્સિ

પ્રાદે વશક

ગ ૂજરાત

૨૬-૦૧-૨૦૧૮

૦૭

વિદ્યાપીઠ, રાંધેજા
૧૪.૫

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

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

ક્રમ

પરીક્ષાઓની માહિતી : વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

૧

સુજન પટેલ

પ્રાદે વશક

ગોળાફેંક – પ્રથમ

૨

સુજન પટેલ

પ્રાદે વશક

ચિફેંક – પ્રથમ

૩

હદવ્યા ઝાલા

પ્રાદે વશક

બેડવમન્ટન - દ્ધદ્વતીય

૧૪.૯

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

ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી (જનરલ)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

૧૨

૬૦૦૦૦=૦૦

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-----

-----

૪.

પીએચ.ડી.

-----

-----

કલ વિદ્યાર્થી (OBC)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

૦૮

37600=00

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-----

-----

૪.

પીએચ.ડી.

-----

-----
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ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી (ST)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

02

બાકી

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-----

-----

૪.

પીએચ.ડી.

-----

-----

કલ વિદ્યાર્થી (SC)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-----

-----

04

બાકી

ક્રમ

સ્તર (કક્ષા)

૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

-----

-----

૪.

પીએચ.ડી.

-----

-----

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : NIL
૧૫.

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

-

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

૧.

અવનલ સવતશભાઈ રાજપરા

HR Executive, GSH India Pvt.ltd.

૨

હકિંજલબિેન માનવસિંગભાઈ

HR Executive, Career fort solutions pvt.ltd.

પરમાર
૩

લચરાગ નરપતભાઈ તડિી

Govt. Exam

૪

તેજસ છગનભાઈ િેબરીયા

HR Executive, Mangalam InfoTech

૫

પ્રવતક ભાઇલાલભાઈ પટેલ

HR Executive, Shah. Consultant

૬

પાયલ માિજીભાઈ મકિાણા

HR Executive, Career fort solutions pvt.ltd.

૭

રાજ લબવપનભાઈ વનમ્પબાકા

HR Executive, Zydus Cadila

૮

રોહિત નવિનભાઈ જોષી

HR Executive, Komal Textiles

૯

સુવમત મિેશકુમાર મકિાણા

HR Executive, Upmam consultant

૧૦

સેજલ મુળજીભાઈ મકિાણા

HR Executive, J.K. Placement Agency

૧૧

સ્નેિ મિેશભાઈ પટેલ

HR Executive, Samarth Dimond

૧૨

ુ ાઈ હિરાભાઈ સોલંકી
હિમાંશભ

HR Executive, Hitech Human Capital

૧૩

િાહદિ ક ભનુભાઈ સાિલીયા

HR Executive, Adhaan Solution

૧૪

ત્જતેન્િ ઝાલા

HR Executive, Kethoh Tiles Pvt.ltd.
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગન ું નામ

: સમાજકાયસ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
1

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
પ્રો. આનંદી પટેલ
પીએચ.ડી.
અધ્યક્ષા

2

પ્રો. ગીતા વ્યાસ
પીએચ.ડી.

3

શ્રી બંહકમ િસૈયા
અનુસ્નાતક
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

4

ડૉ. દાવમની શાિ
પીએચ.ડી.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪) (Core/Others)
103 સમાજકાયાની ગાંધીવિચારધારા
204 માનિવિકાસ અને િતાન
301 સમાજકલ્યાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
401 દલલત સમુદાય વિકાસ
402 કાઉન્સેલલિંગ - થીયરી અને પ્રેન્ક્ટસ
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧,૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસા િકા માં વ્યાખ્યાન
102 વ્યાિસાવયક સમાજકાયાની વિચારધારા
203 સામુદાવયક સંગઠન અને સામાત્જક હિયા
304 કુર્ુંબ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો
EC 402 સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયા
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
209 સમ ૂિજીિન
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil.,Ph.D. કોસા િકા માં વ્યાખ્યાન
104 સામાત્જક િૈયક્ક્તક સેિાકાયા પદ્ધવત
205 ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
303 સામુદાવયક આરોગ્ય, માનવસક આરોગ્ય અને તબીબી
સમાજકાયા
EC 401 લભન્ન શારીહરક યોગ્યતા ધરાિતી વ્યક્ક્તઓ સાથે
સમાજકાયા
EC 402 મનોલચકીત્સકીય સમાજકાયા
405 શૈક્ષલણક પ્રિાસ
407 સમ ૂિજીિન
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
ઉદ્યોગ સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
101 સમાજવિજ્ઞાન પહરચય (રાજ્યશાસ્ત્ર)
105 સામાત્જક ર્ૂથકાયા
104 સામાત્જક ર્ૂથકાયા (MPSW)
201 સંકલલત અલભગમ અને પ્રત્યાયન
308 સમ ૂિજીિન
307 વ્યક્ક્તગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ (PPDC)
401 દલલત-આહદિાસી વિકાસ - વિકાસનાં મ ૂલ્યો
EC 401 માનિ અવધકાર
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
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ક્રમ

5

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

ડૉ. મનોજ પરમાર
પીએચ.ડી.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

6

ડૉ. બાદરભાઈ કુરેશી

101 સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - સમાજશાસ્ત્ર
206 શૈક્ષલણક વશલબર
EC 401 પયાાિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
સંયોજક, સમાજકાયા વિસ્તરણ કેન્િ – થલતેજ

પીએચ.ડી.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

7

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-૧-૨-૩-૪) (Core/Others)
M.Phil., Ph.D. કોસા િકા માં વ્યાખ્યાન
101 સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - અથાશાસ્ત્ર
101 સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય - અથાશાસ્ત્ર (MPSW)
106 વ્યક્ક્તગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ કોસા (PPDC)
202 સમાજકાયા સંશોધન
205 ગ્રામવિકાસ અને વ્યિસ્થાપન
206 શૈક્ષલણક વશલબર
305 અસંગહઠત શ્રવમક કલ્યાણ અને માનિ સંસાધન વિકાસ
110 સમ ૂિજીિન
401 આહદિાસી સમુદાય વિકાસ
EC 402 યુિાનો સાથે સમાજકાયા
410 તપાસ વનબંધ માગાદશાન
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧, ૨ અને ૩
M.Phil., Ph.D. કોસા િકા માં વ્યાખ્યાન

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
વિદ્યાિાચસ્પવત
એસોવસએટ પ્રોગ્રામ કો-ઓહડિનેટર

EC 401 પયાાિરણ અને આપવિ વ્યિસ્થાપન
405 શૈક્ષલણક પ્રિાસ
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર - ૧ અને ૨
સંયોજક, સમાજકાયા વિસ્તરણ કેન્િ – ગોતા

મનોચિહકત્સકીય સમાજકાયસ અનસ્નાતક (MPSW)
8

ડૉ. આલાભાઇ ખમળ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
Ph.D., JRF-NET

9

શ્રી જયભાઈ શેઠ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
MSW, NET

101 સમાજવિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય
105 માનિ વિકાસ અને િતાન
109 ઉદ્યોગ
110 સમ ૂિજીિન
202 સામુદાવયક સંગઠન
207 શૈક્ષલણક વશલબર
208 ઉદ્યોગ
209 સમ ૂિજીિન
302 અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાત્જક કાયદા (MSW)
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર ૧ અને ૨
102 સમાજકાયાનો ઇવતિાસ અને વિચારધારા
103 સામાત્જક કેસ િકા
105 માનિ વિકાસ અને િતાન
205 મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા વ્યિિારનાં ક્ષેત્રો
207 શૈક્ષલણક વશલબર
EC 402 મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા (MSW)
ક્ષેત્રકાયા માગાદશાન સત્ર ૧ અને ૨
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં MSW સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : 41
(બ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં MSW સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક): 39
(અ) િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં MPSW સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : 8
(બ) િષા -૨૦૧૭-૧૮માં MPSW સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક):8
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

નામ

૩.

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

૪.

પીએચ.ડી.

૧.
૨.

૫.

૫.
ક્રમ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

4

4

4

3

3

1

-

1

8

18

23

41

10

8

17

-

6

41

-

1

1

-

-

1

-

-

1

5

5

10

2

1

4

-

3

10

અન્ય

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

વિર્ય

તારીખ

વનયતકાલીન અધ્યાપક
1
2
3
4
5
6

ડૉ. અજયભાઈ ચૌિાણ
અવધક્ષક
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
ડૉ. પ ૂજાબેન પંચાલ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
ડૉ. લચરાગભાઈ પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
ડૉ. રવિભાઈ સોની
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
ડૉ. વનઝામાબેન શેખ
મેહડકલ ઑહફસર
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
શ્રી દશાનાબેન વસિંઘ
લ્ક્લવનકલ સાઇકોલોત્જસ્ટ
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ
માનવસક આરોગ્ય - નીવત, કાયદાઓ અને
કાયાિમો
માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

માનવસક આરોગ્ય- નીતી,કાયદાઓ અને
કાયાિમો

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018
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હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

ક્રમ
7

8

૬.
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

શ્રી અપાણભાઈ નાયક
મનોલચહકત્સકીય
સમાજકાયાકર
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ
શ્રી અશોકભાઈ પાંડિ
મનોલચહકત્સકીય
સમાજકાયાકર
માનવસક આરોગ્ય િૉક્સ્પટલ

માનવસક આરોગ્ય- નીવત, કાયદાઓ અને
કાયાિમો
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

માનવસક આરોગ્ય- નીવત, કાયદાઓ અને
કાયાિમો
તબીબી અને મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા

હડસેમ્પબર 2017થી માચા
2018

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

માનિ સાધના, ક્ષેત્રકાયામાં લોકસંપકા

07/02/2018

SIMS hospital, વસમ્પસ િૉક્સ્પટલની સામાત્જક સેિાઓ

10/01/2018

અચાનાબિેન

SIMS hospital, વસમ્પસ િૉક્સ્પટલની સામાત્જક સેિાઓ

10/01/2018

4

શીતલ હિરસ્કર

વ્યાિસાવયક સંગઠનો

23/12/2017

5

શ્રી સંજય દિે

લેખન તથા િક્તવ્ય કૌશલ્ય કાયાશાળા

22/08/2017

6

શ્રી હકરીટ શેલત

કુશળતા વિકાસ કાયાશાળા

23/08/2017

7

શ્રી ગૌરાંગ રાિલ

દસ્તાિેજી હફલ્મો - ચચાા

24/08/2017

8

શિારી રાિલ

દસ્તાિેજી હફલ્મો - ચચાા

25/08/2017

9

પ્રો. સુમત
ં મજમુદાર

કાઉન્સેલલિંગના અનુભિો

29/09/2018

10

શ્રી પ્રશાંત દયાળ

પોલીસ એન્કાઉન્ટર અને પોલીસ િિાલાતમાં હિિંસા

12/01/2018

11

શ્રી રાધાબેન ભટ્ટ

ગાંધી વિચારધારા અને સમાજકાયા

29/01/2018

12

શ્રી અશોકભાઈ

સમાજકાયાનાં ક્ષેત્રોમાં કામ કરિા સંબવં ધત પ્રેરણા

14/08/2017

13

શ્રી ઉત્પલ ભટ્ટ

21/22-08-17

14

શ્રી સુશીલા પ્રજાપવત

15

શ્રી ગૌરાંગ રાિલ

જીિનકૌશલ્ય કાયાશાળા (સ્િજાગૃવત, સમાનુભ ૂવત,
આલોચનાત્મક વિચારવુ,ં સર્જનાત્મક વિચારવુ,ં વનણાય
કરિાની શક્ક્ત, સમસ્યા વનિારણ, અસરકારક પ્રત્યાયન,
માનવસક દબાણો અને ભાિનાઓનો સામનો કરિો.)
વ્યાિસાવયક વિકાસ અને દરમ્પયાનગીરીની કુશળતા
(સમાજકાયાકરના ગુણો, િલણ અને મ ૂલ્યો, સંિેદનશીલતાસ્ત્રી-પુરુષ જાવતગત, જ્ઞાવતગત, ધમા-ધમા િચ્ચેના ભેદભાિોઅસમાનતા
દસ્તાિેજી હફલ્મનો સમજણ વિકાસમાં ઉપયોગ

16

શ્રી સંજય દિે

દસ્તાિેજીકરણ અને વિવિધ સંજયિન્ષ્ટ્ટ માધ્યમોનો ઉપયોગ

28-09-17

1

દે િેન્િભાઈ પટેલ

2

જીનલબિેન

3
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25/26-08-17

ક્રમ

17
૭.
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ
શ્રી ગૌરિ ઠક્કર

વિર્ય

તારીખ

પરં પરાગત માધ્યમો- શેરીનાટક, બૌદ્ધદ્ધક રમતો, પપેટ,
િાતાા કિેિી.

29/30-08-17

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

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

તારીખ

1.

પ્રો. આનંદી પટેલ
,,

3

,,

4

,,

બાળકોની સંસ્થાઓ િચ્ચે
સંકલન
બાળકીઓમાં જાતીય શોષણ
અંગે જાગૃવત
સિવશક્ષણ પ્રણાલી અને
યુિાિસ્થા સમન્િય
બાળકો માટેના કાયાિમો

21/08/2017

2.

ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઑહફસરોની
તાલીમ
ગલા ચાઇલ્ડ-ડે ઉજિણી
સાબરમતી સેિા સંઘ
અલભમુખતા કાયાિમ

5

,,

6

,,

7

,,

8

,,

9

,,

10

,,

11

,,

12

,,

13

,,

ચાઇલ્ડલાઇન ટીમ તાલીમ હદશા
(પંચમિાલ, સાબરકાંઠા)
અમદાિાદ
વિદ્યાથીઓ માટે સંિેદનશીલતા
મ.દે . મિાવિદ્યાલય, સાદરા
મહિલા કાન ૂની જાગૃવત વશલબર
ગુ.રા. મહિલા આયોગ અને
મહિલા સેલ, ગ ૂ. વિ.
ચાઇલ્ડ લાઇન ટીમ તાલીમ
આણંદ તથા ખેડા ચાઇલ્ડ લાઇન
વત્રભુિનદાસ ફાઉન્ડેશન, આણંદ
ચાઇલ્ડકેર ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટનાં
કાયાકરોનુ ં ક્ષમતાિધાન-તાલીમ,
ત્જલ્લા બાળસુરક્ષા એકમ
અમદાિાદ.
Flame group, અમદાિાદ
વ્યાખ્યાનમાળા Every child is
innocent save them from fear
વનરમા-ટાઇમ્પસ ફાઉન્ડેશનનાં
િોલેન્ન્ટયર, વિદ્યાપીઠ
અમદાિાદના તાલુકાની
શાળાઓના ૬૦ વશક્ષકોને
બાળકોનાં જાતીય શોષણથી મુક્ત
કરિા બાબતે તાલીમ
‘જાતીય શોષણથી મુક્ત બાળકો”
યોગાંજલલ સંસ્થાની શાળા,
વસધ્ધપુર
યુિતી સલામતી અને વનણાય
સામાત્જક, સાંસ્કૃવતક, કાન ૂની
આંટીઘટં ૂ ી-રાજ્ય સ્તરીય સંિાદ
આનંદી સંસ્થા, AMA.
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સિવશક્ષણ પ્રણાલી અને
યુિાિસ્થા સમન્િય
મહિલા સેલનાં િેત ુ અને
તેની કામગીરી

03/09/2017
07/07/2017
12/10/2017
13/10/2017
27/07/2017

જે. જે. ઍક્ટ તથા પોક્સો
ઍક્ટ

11/11/2017

ચાઇલ્ડકેર ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટનાં
કાયાિમોની જિાબદારી મુદ્દે
અવતવથ વિશેષ તરીકે
ઉદઘાટન
બાળકોની ક્સ્થવત અને
સમસ્યાઓ, ચાઇલ્ડલાઇનની
કામગીરી
બાળકોને જાતીય શોષણથી
મુક્ત કરિાની મેન્યુઅલની
તાલીમ
બાળકોને જાતીય શોષણથી
મુક્ત કરિા અંગે
મેન્યુઅલની તાલીમ

09/01/2018

27/08/2017
30/08/2017
15/09/2017

બાળકીઓ સાથે
સંિેદનશીલતા

27/09/2017

‘જાતીય શોષણથી મુક્ત
બાળકો’ ચાઇલ્ડલાઇનની
કામગીરી

15/09/2017

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

તારીખ

14

પ્રો. આનંદી પટેલ

સમાજ અને જ્ઞાવતનાં
આગેિાનોની ભ ૂવમકા બેઠકમાં અધ્યાપક તરીકે

15/09/2017

15

,,

‘બાળકોનાં રક્ષણ’ અંગેની
બેઠકમાં સલાિ તરીકે

12/12/2017

16

,,

યુિતી સલામતી અને વનણાય
સામાત્જક, સાંસ્કૃવતક, કાન ૂની
આંટીઘટં ૂ ી-રાજ્ય સ્તરીય સંિાદ
આનંદી સંસ્થા, AMA.
લચલ્રન-એક્સ્પેક્ટેશન ફોર ધ સ્ટેટ
ગિામેન્ટ પોલલસીસ ઍન્ડ બજેટરી
પ્રાયોહરટી ફોર લચલ્રન, આયોજક
પાથેય AMA
આદશા અમદાિાદ

ફેવમલલ કાઉન્સેલલિંગ કાયાિમ

17/03/2018

17

,,

સમાજકાયાકર તરીકે બાળ
અવધકારોની સમજ

18/03/2018

18

,,

ફેવમલલ કાઉન્સેલલિંગ કાયાિમ

23/03/2018

19

,,

28/03/2018

20

,,

બાળકો સાથે અસરકારક
સંિાદ અને પ્રાથવમક
કાઉન્સેલલિંગ
સ્િાગત પ્રિચન અને બાળ
સુરક્ષા

21

,,

જાતીય શોષણથી મુક્ત
બાળકો, મોડયુલની તાલીમ

21/02/2018

22

,,

બાળકોનાં કાયદાઓ

23/02/2018

સ્ત્રીઓ સાથે ભેદભાિ

06/01/2018

છાત્રાલયનો અસરકારક
િિીિટ અને વ્યિસ્થાપન
સમાજકાયાના ક્ષેત્રો

17/02/2018

નાથો નાશનુ ં મ ૂળ

16/03/2018

“વિકાસની વિભાિના અને
માનિ કેન્િી સમાજ
રચનાનાં મુલ્યો”
“સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા”

29/05/17

23

ડૉ. દાવમની શાિ

24
25

,,
ડૉ. બાદર િાય.

ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન સેન્સેટાઇઝેશન
પ્રોગ્રામ - આયોજક ત્જલ્લા બાળ
સુરક્ષા એકમ, ગુજરાત
યુવનિવસિટી
આદશા અમદાિાદ
બાલવમત્રો અને મહિલાવમત્રોની
તાલીમ - ત્જલ્લા બાળસુરક્ષા
એકમ પોલીસ સ્ટેહડયમ
સ્ટેટ કન્સલ્ટેશન ઓન ચાઇલ્ડ
પ્રોટેક્શન ઇન ગુજરાત, આયોજક
બચપન બચાિો આંદોલન અને
બાળ આયોગ
અમદાિાદ તાલુકાની ૯૦
શાળાઓમાં વશક્ષકોની બાળકોને
જાતીય શોષણથી મુક્ત કરિા
બાબત તાલીમ
રે લિે ચાઇલ્ડલાઇન ટીમ રેવનિંગ
આયોત્જત CFD
આર્ટા સ એન્ડ કૉમસા કૉલેજ,
મિેમદાિાદ CWDCના ઉપિમે
તાલીમ કાયાિમ સ્પીપા
સેત ુ કાયાિમ - સલાલ

કુરેશી
26

,,

27

ડૉ. મનોજ પરમાર

28

,,

વ્યસનમુક્ક્ત જાગૃવત કાયાિમ
દં તાલી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
આયોત્જત “યુિા વશલબર-2018”
માંગરોળ, તા. રાજપીપળા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
બી.એડ.નાં વિદ્યાથીઓનો
અલભમુખતા કાયાિમ
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21/03/2018

12/07/2017

13/7/17

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

29

ડૉ. મનોજ પરમાર

30

,,

31

,,

32

,,

33

,,

34

,,

35

,,

૮.
ક્રમ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

એમ. કે. ભાિનગર યુવન.ના
સમાજકાયા PhDના વિદ્યાથીઓ
ગુજરાત યુવનિવસિટી, અમદાિાદ
સમાજકાયા વિભાગ
આણંદ કૃવષ યુવન.નાં TY B.Sc.
(Agri) વિદ્યાથીઓને િક્તવ્ય
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
આણંદ કૃવષ યુવન.નાં TY B.Sc.
(Agri) વિદ્યાથીઓને િક્તવ્ય
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
લોકભારતી ગ્રામવિદ્યા અનુસ્નાતક
કેન્િ, લોકભારતી, સણોસરા
સ્િામી વિિેકાનંદ જન્મહદિસને
યુિા હદિસ વનવમિે શેઠ સીસી
કૉમસા કૉલેજ, અમદાિાદ
કસ્તુરબા ગાંધી બાલલકા વિદ્યાનાં
િોડા ના િેડ ટીચરની કાયાશાળા
SPIPA, અમદાિાદ

વિર્ય

તારીખ

“સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર”

28/7/17

“સમાજકાયા જ્ઞાન, મ ૂલ્યો
અને કુશળતા”
“NGOનો પહરચય અને
જોડાણ”

8/8/17
13/9/17

“NGOનો પહરચય અને
જોડાણ”

18/9/17

“સંશોધનમાં પ્રાથવમક
માહિતી એકત્રીકરણનાં
ઉપકરણોની રચના”
“યુિાનોનો રાષ્ટ્રઘડતરમાં
ફાળો”

16/12/17

“effective hostel
administration and
management”

14/2/18

13-1-17
ગુરુિાર

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

1

પ્રો. આનંદી પટેલ

2

પ્રો.આનંદી પટેલ
(માનદ વનયામક)
સુશ્રી લબનલ પટેલ
(કૉ-ઓહડિનેટર,
ચાઇલ્ડલાઇન)

પ્રોજેક્ટ માસુમ અંતગાત ઉિમ
સેિા બદલ YI (CII) અમદાિાદ
દ્વારા ઍિોડા થી સન્માન

1. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાિાદને

ઉિમ કામગીરી માટે ગુજરાત
રાજય બાળ સંરક્ષણ આયોગ
દ્વારા એિોડા એનાયત થયો
2. ચાઇલ્ડલાઇન, અમદાિાદને
ઋણ સ્િીકાર માટે ગુજરાત
રાજ્ય બાળ સંરક્ષણ આયોગ
દ્વારા એિોડા એનાયત થયો
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પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
2015થી શરુ કરે લ જાતીય શોષણથી
મુક્ત બાળકો - માસુમ પ્રોજેક્ટ
અંતગાત 600 વશક્ષકોને તાલીમ
આપી,જેમનાં દ્વારા 25000 જેટલી
છોકરીઓને આ મુદ્દે જાગૃત કરિામાં
આિી.
ગુજરાતમાં તમામ શિેરોની
ચાઇલ્ડલાઇન કામગીરી મ ૂલ્યાંકનમાં
અમદાિાદ ચાઇલ્ડલાઇનની ઉિમ
કામગીરી બદલ સન્માન

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.

િમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પી.એચ.ડી. કક્ષાએ (૨૦૧૭-૧૮માં નિા પ્રિેશ મેળિેલ)
1

પ્રો. આનંદી પટેલ

રણત્જત ઠાકોર, સુશીલા પ્રજાપવત

2

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

અનાવમકા લિસ્તી

3

ડૉ. મનોજ પરમાર

હિરે ન ચિાણ

4

ડૉ.દાવમની શાિ

અંજલી ગાવમત, નીતીષા જોશી, કાજલ િાલણયા

5

ડૉ. રવિન્િ પંચોલી

રાકેશ પ્રજાપવત

6

ડૉ. હિતેશ જાગાણી

ભરત પરમાર, વિજય પ્રજાપવત

1

એમ.હફલ. કક્ષાએ
વપ્રમલ સુથાર

ડૉ. બાદર કુરેશી

1

પ્રો. આનંદી પટેલ

2

પ્રો. ગીતા વ્યાસ

3

શ્રી બંહકમચંિ િસૈયા

4

ડૉ. દાવમની શાિ

5

ડૉ. મનોજ પરમાર

6

ડૉ. બાદર કુરેશી

અનુસ્નાતક કક્ષાએ
પ ૂનમ શમાા, આવશષ િસાિા, હકશન મથાક, ઝંખના
હિરાગર, ધમેશ ચૌધરી
મનીષા મેઘનાથી, પ્રીતેશ િસાિા, વસદ્ધદ્ધ ધામેચા,
રવિરાજ દિે
સુનીલ ડાભી, લીલાિાર માલીિાડ, અવનલ પરમાર,
જોગેન્િ પટેલ, વશલ્પા કટારા, બલિીર બોરીચા
કૃણાલ બોરીચા, આરર્ુ િેગડા, શૈલેષ ખમળ, ત્જતેન્િ
ગોહિલ, જયશ્રી ભાહટયા, િષાદ દુમાદીયા
આવશષ પાડિી, હદશાલી પટેલ, લચરાગ જીકાિા,
અવનલ ગાયકિાડ, ત્જતેન્િ મકિાણા, ભાિેશ ભોયે
અરવિિંદ ખમળ, મયુર પારે ખ, સંજય ડાભી, રુકશાદ
ગજણ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

૧૦.

ક્રમ

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું
નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

રાષ્રીય

1

ચાઇલ્ડલાઇન - 1098 નોડેલ સંસ્થા

મહિલા અને
બાળવિકાસ
વિભાગ
અન્ય

અનુદાન

4,20,000

1

સામાત્જક સશક્ક્તકરણ અને હડત્જટલ
જ્ઞાન

રાઇઝ ફાઉન્ડેશન

M.O.U.

થલતેજ ખાતે
કમ્પ્ય ૂટર િગો
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ક્રમ
2

મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા
અનુસ્નાતક(MPSW)નો કોસા

3

ફેમીલી કાઉન્સેલર પ્રમાણપત્ર કોસા

4

કાન ૂની જાગૃવત વશલબર
(મહિલા વિકાસ એકમ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ)
કમ્પ્ય ૂટર તાલીમ કોસા

5
6
7

૧૧.

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

“વ્યસનમુક્ક્ત જાગૃવત કાયાિમ”
ઓગણજ
“વ્યસનમુક્ક્ત જાગૃવત કાયાિમ”
દં તાલી

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું
નામ
માનવસક
આરોગ્યની
િૉક્સ્પટલ
આદશા અમદાિાદ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

M.O.U.

20,00,000/-

M.O.U.

મહિલા
આયોગ,ગાંધીનગર

નાણાકીય સિાય

(આગામી
િષામાં આ
કોસા
સંપ ૂણાપણે
સ્િૈલ્ચ્છક
સંસાધનોથી
બંને સંસ્થાના
સિયોગથી
ચાલશે)
1,14,000/(૧ હદિસ)

પોલલટેક્નીક,
અમદાિાદ
નશાબંધી મંડળ,
અમદાિાદ
નશાબંધી અને
આબકારી ખાતુ,ં
ગાંધીનગર

સંસાધનો પ ૂરા
પાડિામાં આવ્યા
િીહડયો શો,
પોસ્ટર પ્રદશાન
અનુભિી િક્તા
દ્વારા સમજ અને
યોજનાની
જાણકારી

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :

1. ફેવમલલ કાઉન્સેલરનાં પ્રમાણપત્ર કોસા માટે આદશા અમદાિાદ સાથે જોડાણ.
2. YI (CII) અમદાિાદ તથા ત્જલ્લા પ્રાથવમક વશક્ષણ અવધકારી સાથે વશક્ષકોને જાતીય શોષણથી મુક્ત
બાળકો (માસુમ) કાયાિમ અંતગાત તાલીમ આપિા માટે જોડાણ.

3. ગુજરાત ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ ઑફ મેન્ટલ િેલ્થ સાથે મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયાનો અનુસ્નાતક અભ્યાસિમ
ચલાિિા માટે જોડાણ.
૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

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



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

-

-
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ઑપન સોસા સેિાઓ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદના કન્યા છાત્રાલય

:

અને અનુસ્નાતાક છાત્રાલયના પ્રશ્નો-ક્સ્થવત સંદભે સંશોધન (ટીમિકા )
ટીમના સભ્યો : ડૉ. દાવમની શાિ (મુખ્ય જિાબદારી)
ડૉ. મંર્ુલા ડાભી, ડૉ. મિેશ જાદિ, ડૉ.અવશ્વન ચૌિાણ
૧૨.૩

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



આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

1. સામાત્જક ક્ષેત્રે બાળ અવધકારોના રક્ષણ માટે કાયારત ચાઇલ્ડલાઇન નોડેલ સંસ્થામાં પ્રો.
આનંદી પટેલે માનદ વનયામક તરીકે િષા 2017-18માં સેિા આપી.

2. સામાત્જક ક્ષેત્રે બાળ જાતીય શોષણની સમસ્યામાં અટકાયતી અલભગમ અપનાિતા વનષ્ટ્ણાત
તરીકે પ્રો. આનંદીબિેન પટેલ દ્વારા “જાતીય શોષણથી મુક્ત બાળકો”નુ ં તાલીમ મોડયુલ
વિકસાિી YI (CII) સાથે રિીને પ્રોજેક્ટ માસુમ અંતગાત 2017-18નાં િષામાં અમદાિાદ ત્જલ્લા
પ્રાથવમક શાળાની 220 વશલક્ષકાઓને અને 100 સ્િયંસેિકોને તાલીમ આપી. જેમનાં દ્વારા 9800
જેટલી છોકરીઓને આ મુદ્દે જાગૃત કરિામાં આિી.

3. સામાત્જક ક્ષેત્રે પીહડત મહિલાઓની સમસ્યા માટે કાયારત મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની કાઉન્સેલલિંગ
સવમવતમાં વનષ્ટ્ણાત સભ્ય તરીકે ડૉ. દાવમનીબેન શાિે િષા 2017-18માં સેિા આપી.
૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)

etc.)/ :
૧૪.

-

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧
ટકડી

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

1

પ્રો. આનંદીબિેન પટેલ

13

ખળી, ચાંદેશર, હિસોર, ઇન્િોલ, મૈત્રણા

2

શ્રી જયભાઈ શેઠ

13

3

શ્રી બંહકમચંિ એસ.

14

સમોડા, ગણિાડા, ખટાસણા, જગન્નાથપુરા,
નાગિાસન
આગોડીયા, પાલડી, આજીમાણા, કુંતાિાડા
અને આધાર (તા. સરસ્િતી. ત્જ. પાટણ)

િસૈયા
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ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

સુંખ્યા

4

ડૉ. દાવમની શાિ

14

5

ડૉ. મનોજ પરમાર

14

6

ડૉ. આલાભાઈ ખમળ

14

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ :

ગામનાું નામ
પાટણ તાલુકાના ખીમયાણા, ગોલાપુર,
મિેમદપુરા, ગદોસણ, અંબોસણ.
મણુદ, કંથરાિી, સેલાિી, પલાસર,
વપિારપુરા
ે , દભડી, કુડર
ે , બબાસણા, માતપુર
સંડર

મિાદે િ દે સાઇ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,l અમદાિાદ અલભમુખતા વશલબર
(તા. 06-07-2017થી તા. 08-07-2017)માં વિભાગના અધ્યાપક શ્રી બંહકમચંિ િસૈયા અને
ડૉ. મનોજભાઈ પરમાર જોડાયા િતા.
૧૪.૩

ઉદ્યોગ
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી
નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
41

અધ્યાપકન ું નામ

1

સત્ર-૧, અંબર કાંતણ

2

સત્ર-૩, ઇલેન્ક્રક, બાગાયત ઇલેક્રોવનક

33

શ્રી બંહકમચંિ એસ. િસૈયા

3

સત્ર-૨, બાગાયત, ઇલેન્ક્રક

40

શ્રી બંહકમચંિ એસ. િસૈયા

4

સત્ર-4 પેન સ્ટેન્ડ બનાિિા અને વિત્રણ

33

પ્રો. આનંદી પટેલ

8

ડૉ. આલાભાઇ ખમળ

8

ડૉ. આલાભાઇ ખમળ

શ્રી બંહકમચંિ એસ. િસૈયા

તથા ચાઇલ્્લાઇનનાં કેલેન્ડરનુ ં વિતરણ
1

MPSW સત્ર 1 લાઇબ્રેરી વ્યિસ્થાપન
કામગીરી

1

MPSW સત્ર 2 પગ લુચણીયા, બોક્સ
બનાિિા અને સ્િીન વપ્રન્ટીંગ

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

પ્રાદે વશક

21/08/2017

પયાાિરણ વમત્ર

9 (સત્ર-3)

િાંચન વશલબર

વિભાગીય

2-3/02/2018

સમાજકાયા વિભાગ

40 (સત્ર-2)

ગાંધીનગર માનિ
અવધકાર આયોગ
તથા વિધાનસભા
મુલાકાત

વિભાગીય

22/02/2018

ડ\. દાવમની શાિ

8 (સત્ર-4)

Green Catalyst

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
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કાયસક્રમન ું નામ
માનવસક આરોગ્ય
સંભાળ અવધવનયમ
અને માનિ અવધકાર
Pedagogy as a
requisite to make
counseling
psychology a
promising
profession in India
Psychology beyond
horizon

કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક

પ્રાદે વશક

11 માચા,

માનવસક આરોગ્ય

2018

િૉક્સ્પટલ, અમદાિાદ

ુ રી,
9 ફેબ્રઆ

સેંટ ઝેવિયસા કૉલેજ,

2018

અમદાિાદ

આંતરરાષ્ટ્રીય

30 ઑગસ્ટથી

મનોવિજ્ઞાન વિભાગ,

સેવમનાર

1 સ્ટેમ્પબર

જય નારાયણ વ્યાસ

2017

યુવનિવસિટી, જોધપુર

રાષ્ટ્રીય સેવમનાર

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
8
(MPSW સત્ર-2)
4 (સત્ર-4)

1

(રાજસ્થાન)
Functioning of
Panchayati Raj in
Gujarat

UGC
sponsored two
day national

24-24
September,
2017

Nalini Arvind & T.V. Patel
Arts College

Ph.D. Scholar
student 1
Guide by Dr.
Manoj Parmar

seminar
૧૪.૫



શૈક્ષચણક વશચબર અને પ્રિાસ કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
શૈક્ષચણક વશચબર : સમાજકાયસ અનસ્નાતક (MSW) સત્ર 2

ુ ,
ગ્રામજીિન શૈક્ષલણક વશલબરનુ ં સ્થળ અને સમયગાળો : “લોક સિયોગ” મુ. કુકરદા જી- છોટાઉદે પર
તારીખ - 16-25 જાન્યુઆરી 2018 કુલ- 10 હદિસ
વશલબર સંયોજકઃ- ડૉ. મનોજ પરમાર અને ડો. બાદર કુરેશી
લોકસિયોગ સંસ્થાના શ્રી અલ્પેશભાઈ બારોટ
ગ્રામજીિન શૈક્ષલણક વશલબરના વશલબરાથીઓ : કુલ 42
ગ્રામજીિન શૈક્ષલણક વશલબરની કાયા પ્રવ ૃવતઓ અને પ્રહિયાઓ :
કુકારદા ગામમાં સામ ૂહિક જીિન જીવ્યા, જેમાં સમ ૂિભોજન, સમ ૂિકાયા, સમ ૂિપ્રાથાના સમ ૂિશ્રમ કયો.
આહદિાસી કુર્ુંબોમાં રાવત્રરોકાણ કરીને, તેમની િાસ્તવિકતાઓની અનુભ ૂવત કરી આહદિાસી ક્ષેત્ર તરીકે તેની
સામાત્જક, સાંસ્કૃવતક, ભૌગોલલક અને પયાાિરણીય સમ ૃદ્ધદ્ધની પ્રત્યક્ષ જાણકારી મેળિી. નમાદા કાંઠા વિસ્તારથી
પહરલચત થયા. ગ્રામસમુદાયમાં પ્રભાતફેરી, સાંસ્કૃવતક કાયાિમ, ગ્રામસફાઈ, ભીંતસ ૂત્રો, રમત-ગમત અને
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શાળાકીય કાયાિમો કયાા. આહદિાસીઓની વિલભન્ન જરૂહરયાતો અને સમસ્યાઓના સંદભે સિેક્ષણ કયુ.ાં તેમની
જરૂહરયાતો અને સરકારી વિકાસ યોજનાઓ િચ્ચેનો સમન્િય સમજ્યા. આહદિાસીઓ માટે કાયારત સ્થાવનક
સંસ્થાઓ, સંગઠનો, ર્ૂથો/સમ ૂિોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાતમાં તેજગિ ભાષા સંશોધન કેન્િની મુલાકાત કરી.
આહદિાસીઓની લચિંતા કરનારા અને મથામણ કરનારા કમાશીલ શ્રી અલ્પેશભાઈ બારોટની મથામણ, કાયો જેિા
કે, રાિત, કલ્યાણ, વિકાસ, ન્યાયનાં કાયોનો પહરપ્રેક્ષ્ય સમજ્યા. વશલબરના ઉદઘાટનમાં ત્જલ્લાના નાયબ કલેક્ટર
શ્રી પટેલ સાિેબ આવ્યા. ત્જલ્લા આરોગ્ય અવધકારીશ્રી, ત્જલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમના િડા, સ્થાવનક ગ્રામસેિકો,
તાલુકા પંચાયતના ન્યાય સવમવતના અધ્યક્ષ અને ભ ૂતપ ૂિા અને િતામાન સરપંચ િાજર રહ્યા િતા. સમાજકાયા
ુ ત્જલ્લામાં વિવિધ સરકારી-લબનસરકારી
વિભાગના ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથીઓ મળિા આવ્યા, જે છોટા ઉદે પર
સંસ્થાઓમાં કાયારત છે . વશલબરના સમાપનમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક શ્રી ડૉ. અનાવમકભાઈ શાિ,
વિભાગીય િડા ડૉ. આનંદીબેન પટેલ અને ડૉ. દાવમનીબેન શાિ િાજર રહ્યા િતા. વશલબરના અંતે વિદ્યાથીઓનાં
જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને િલણમાં આિેલા પહરિતાનનાં મ ૂલ્યાંકન તપાસ માટેની પરીક્ષા યોજાઈ અને વશલબર પ ૂણા
થઇ.



શૈક્ષચણક વશચબર : સમાજકાયસ અનસ્નાતક (મનોચિહકત્સા, MPSW) સત્ર 2
ગ્રામ સેિા રસ્ટ - ખારે લ, તાલુકો - ગણદે િી, ત્જલ્લો. નિસારી
16-25 જાન્યુઆરી 2018 ,કુલ 8 વિદ્યાથીઓ
અધ્યાપકો- ડૉ. આલાભાઈ ખમળ અને શ્રી જયભાઈ શેઠ
મનોલચહકત્સકીય સમાજકાયા અનુસ્નાતક અભ્યાસિમના ભાગરૂપ શૈક્ષલણક વશલબરનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્યુ.ં જેમાં વિદ્યાથીઓએ ગ્રામીણ સમુદાય િચ્ચે જઈને માનવસક બીમાર લોકોની ઓળખ કરી, તેની
સામાત્જક-આવથિક પહરક્સ્થવતની સમજ મેળિી, માનવસક બીમાર સભ્યોના જીિનને ઉન્નત કરિાની મથામણ
કરનારા કાયાકરો, લચિંતકોની પાસે જઈને તેમના અનુભિોને સમજિાનો પ્રયાસ કયો, તેમજ સ્થાવનક સ્તરે
કાયારત સરકારી અને લબનસરકારી માળખાઓની માનવસક બીમાર સભ્યો પ્રત્યેની ભ ૂવમકા, કામગીરીની
સમજણ મેળિી.



શૈક્ષચણક પ્રિાસ ; સમાજકાયસ અનસ્નાતક (MSW) સત્ર 4
તારીખ: 16-25 જાન્યુઆરી 2018, ૩૩ વિદ્યાથીઓ
વિભાગના અધ્યાપક : શ્રી બંહકમચંિ િસૈયા અને ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ
રાજસ્થાન રાજય અને ગુજરાત રાજ્યની સિયોગ કુષ્ટ્ઠયજ્ઞ રસ્ટ, અંજલલ ગ્રામીણ સ્િાસ્્ય કાયાિમ,
જનવશક્ષણ અને વિકાસ સંસ્થા, િાગડ હકસાન અને મજદૂ ર સંગઠન, સેિા મંહદર, જતન, આસ્થા, જાગરણ
જન વિકાસ સવમવત, મહિલા સિાય અને સુરક્ષા કેન્િ, સમાજકાયા વિભાગ, નારાયણ સેિા સંસ્થાન, ગોન્ડિા
આહદિાસી સંગઠન અને જનચેતના સંસ્થાન સંસ્થાઓની મુલાકાત કરિામાં આિી.

૧૪.૬

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

110

-

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

૧૪.૭

PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

GPSC

GSSSB

GPSSB

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

1

2

3

8

-

-

-

-

-

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

૧૪.૮
ક્રમ

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીન ું નામ

1

અવનલ ગાયકિાડ

2

આવશષ પાડિી

3

આવશષ પાડિી

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
આંતર-વિશ્વવિદ્યાલય રમત સ્પધાા - રોિતક
(િહરયાણા)
તારીખ : 20/02/2018થી 24/02/2018
આંતર-વિશ્વવિદ્યાલય રમત સ્પધાા- ભોપાલ
(મધ્યપ્રદે શ)
તારીખ: 14/01/2018થી 27/01/2018
િોવિનામ નેશનલ ચેક્મ્પપયનશીપ ઓરં ગાબાદ (મિારાષ્ટ્ર)
તારીખ: 05/05/2017થી 09/05/2017

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
વુશ ુ (કરાટે)
હિકેટ
60 K.G. કેટેગરીમાં કરાટે
(િોવિનામ)

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

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

MSW અનુસ્નાતક

-

-

8

40000

MPSW અનુસ્નાતક

1

5000

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

MSW અનુસ્નાતક

64

7,70,000

MPSW અનુસ્નાતક

7

112700

૩.

એમ.હફલ.

1

11000

૪.

પીએચ.ડી.

1

24000

ક્રમ
૧.
૨.

સ્નાતક

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
સ્તર (કક્ષા)

ક્રમ
૧.
૨.

સ્નાતક
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૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સંપકા સંસ્થાઓની સંખ્યા
(No. of Organization
Visited)
12
૧૫.૨

૧૬.

વનયુક્ત થયેલ વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા
(No. of Student
Placement)
14

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ

S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ભાગ લીધેલ વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા
(No. of Students
Participated)
39

સુંસ્ર્થા / વિદ્યાર્થીન ું નામ

સુંખ્યા

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ
સાર્થેન ું વિિરણ

ગુજરાત સરકાર
GHCL સુત્રાપાડા
આત્મીયતા વસવિલ િૉક્સ્પટલ, મિેસાણા
વિકસત (ખેરોજ)
સમુદાય વશક્ષણ સંઘ
િસંત િેજીસ – થલતેજ
િી.આર. ગોધનીયા કૉલેજ, પોરબંદર
સ્િપથ, અમદાિાદ
ગાંધી આશ્રમ, સાબરમતી
જનપથ, િેજલપુર
ગ્રામવિકાસ એજન્સી, મોડાસા
દીપક ફાઉન્ડેશન – ક્િાંટ
કલ

8
5
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
25

ગ્રામસેિક
હફલ્ડ ઑહફસર
હરસચા આવસસ્ટન્ટ
હફલ્ડ સુપરિાઇઝર
કાયાકર
હફલ્ડ િકા ર
લેક્ચરર
કૉ.ઓહડિનેટર
કૉઓહડિનેટર
સમાજકાયાકર
કાયાકર
હફલ્ડ િકા ર

સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર દ્વારા આયોજજત સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ :
સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર, ગોતા

ક્રમ

તારીખ

સ્ર્થળ

વિગત

સિયોગ

તજઞ

સુંખ્યા

1

07/04/2018
07/04/2018
01/07/2017
થી
31/08/2017
12/06/2017
થી
12/09/2017

પ્રા. શાળા
ખાત્રજ
મોટી ભોંયણ
આંગણિાડી
ગામની
બિેનો

ડૉ. અશોકભાઈ
પટેલ
ડૉ. અશોકભાઈ
પટેલ
શ્રી પુષ્ટ્પાબેન

40

3

તરુણા અિસ્થાના
વશક્ષણ અંગે
તરુણા અિસ્થાના
વશક્ષણ અંગે
સીિણ તાલીમ

38

2

ખાત્રજ પ્રા.
શાળા
મોટી ભોંયણ
આંગણિાડી
ગોતા કેન્િ
ગોતા કેન્િ

કમ્પ્ય ૂટર તાલીમ

સરકારી
પોલલટેક્ક્નક
અમદાિાદ

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ
પંડયા

24

4
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8

5

13/11/2017
થી
07/02/2018

ગોતા કેન્િ

કમ્પ્યુટર તાલીમ

સરકારી
પોલલટેકનીક
અમદાિાદ
સારથી
વિકાસ રસ્ટ

6

18/06/2017

ગોતા કેન્િ

વિદ્યાથી સન્માન
કાયાિમ અને
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા
અંગે માગાદશાન

7

16/07/2017

ગોતા કેન્િ

8

14/11/2017

ગોતા કેન્િ

સારથી
વિકાસ રસ્ટ
ગ્રામજનો

9

25/02/2018

ગોતા કેન્િ

માઇન્ડ પાિર
સેમીનાર
વશક્ષણ અને
વ્યિસાવયક જાગૃવત
બેઠક
સ્િરોજગારી અંગે
જાગૃવત બેઠક

10

27/03/2018

ગોતા કેન્િ

બાળસુરક્ષા અને
સર્જનાત્મક પ્રવ ૃવિ

DCPU

11

01/11/2017
30/01/2018

સમાજકાયસ વિસ્તરણ કેન્ર, ર્થલતેજ
થલતેજ કેન્િ
સીિણ િગા

12

01/02/2018
30/04/2018

થલતેજ કેન્િ

સીિણ િગા

13

11/07/2017

થલતેજ કેન્િ

14

02/10/2017

થલતેજ કેન્િ

15

03/11/2017

થલતેજ કેન્િ

વિશ્વ િસ્તી હદન
ઉજિણી પર િસ્તી
સમસ્યા પર
વ્યાખ્યાન
ગાંધી જન્મ વનવમિે
પહરસર મિાસફાઈ
કાયાિમ
ડેન્ટલ કેમ્પપ

16

16/08/2017

થલતેજ કેન્િ

વ ૃક્ષારોપણ કાયાિમ

17

21/02/2018

થલતેજ કેન્િ

મહિલા આરોગ્ય
જાગૃવત કાયાિમ

સારથી
વિકાસ રસ્ટ

આરોગ્ય કેન્િ

શ્રી રશ્મીકાન્તભાઈ
પંડયા

22

સારથી વિકાસ
રસ્ટના પ્રમુખશ્રી
અને િોદ્દે દારો
ડૉ. અશોકભાઈ
ડૉ. લક્ષ્મણભાઈ
અિૈયા
ડૉ. નીલેશભાઈ
પટેલ
ડૉ. અશોકભાઈ
પટેલ

56

શ્રી નિઘણભાઈ
પટેલ
ડૉ. અશોકભાઈ
પટેલ
શ્રી હદવ્યકાંતભાઈ
શ્રી હિરે નભાઈ
શ્રી િન્ષ્ટ્ટબેન

29

શ્રી િંદનાબેન
ભટ્ટ
શ્રી િંદનાબેન
ભટ્ટ
ડૉ. જગદીશભાઈ

55
16

115

18
20
ધોરણ 1112ના 117
વિદ્યાથીઓ
27
સીવનયર
વસટીઝન

આરોગ્ય કેન્િ

ડૉ. હિરલબેન

36
સેિાથીઓ
23
સીવનયર
વસટીઝન
39 બિેનો

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આયોજજત સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તઓ :

૧૭.



તા. 28/08/2017 - સમાજકાયા વિભાગમાં ચાઇલ્ડલાઇન માટે સત્ર 1ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા રૂવપયા 8784
દાન એકત્રીકરણ કરિામાં આવ્યુ.ં
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તા. 19/09/2017 - ગોતા પ્રાથવમક શાળાની 32 વિદ્યાવથિનીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ ટચ બેડ
ટચ” તાલીમ ચાઇલ્ડલાઇન અમદાિાદના શ્રી લબનલબેન પટેલ દ્વારા આપિામાં આિી.



તા. 21/12/2017 - ગોતા િાઉવસિંગ પ્રાથવમક શાળાના 30 વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ ટચ
બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામાં આિી.



તા. 28/12/2017 - ગોકુલ આશ્રમશાળાની 13 વિદ્યાવથિનીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ ટચ બેડ
ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામાં આિી.



તા. 02/01/2018 - દં તાલી ગામમાં 45 પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ
ટચ બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામાં આિી.



તા. 05/01/2018 - ગોતા િાઉવસિંગ પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મેહડકલ કૉલેજના સિયોગથી
વિદ્યાથીઓ દ્વારા “દાંત તપાસ કાયાિમ”નુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં



તા. 09/01/2018 - ઓગણજ ગામમાં 28 પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ
ટચ બેડ ટચ” તાલીમ આપિામાં આિી.



તા. 11/01/2018 - ગોતા વિસ્તરણ કેન્િના તાલીમાથીઓ માટે “ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રેરણા પ્રિાસ
કાયાિમ”નુ ં આયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્યુ.ં



તા. 08/02/2018 - ભ ૂિાલડી ગામમાં પ્રાથવમક શાળાના વિદ્યાથીઓને “જાતીય વશક્ષણ અને ગુડ ટચ
બેડ ટચ” તાલીમ વિદ્યાથીઓ દ્વારા આપિામાં આિી.



તા. 20/03/2018 - રાંચરડા ગામમાં ગ્રામજનોને “તરુણાિસ્થા અને બાળલગ્ન” અંગે DCPU
ગાંધીનગરના સિયોગથી જાગૃવત કાયાિમનુ ં આયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્યુ.ં



તા. 23/03/2018 - મણીપુર ગામમાં ગ્રામજનોને “તરુણાિસ્થા અને બાળલગ્ન” અંગે DCPU
ગાંધીનગરના સિયોગથી જાગૃવત કાયાિમનુ ં આયોજન વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્યુ.ં
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: Professional Studies - વ્યિસાયલક્ષી અધ્યયન

૨.

વિભાગન ું નામ

: Department of Journalism and Mass Communication

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

પત્રકારત્િ અને સમ ૂિ પ્રત્યાયન

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧

ે (પીએચ.ડી.)
ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડય

મુહિત માધ્યમ માટે વ ૃિાંત વનિેદન, મુહિત માધ્યમ માટે

સિપ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ

સંપાદન, પ્રાયોલગક (મુહિત અને િીજાણુ ં માધ્યમ) વિકાસ
પ્રત્યાયન

૨

ડૉ. પુવનતા િણે (પીએચ.ડી.)

સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ, જાિેરખબર, જનસંપકા અને

પ્રાધ્યાપક

માધ્યમ પ્રબંધન, પ્રત્યાયન સંશોધન આંતર સાંસ્કૃવતક
પ્રત્યાયન

૩

ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ (પીએચ.ડી.)

સમ ૂિ પ્રત્યાયનના વસદ્ધાંતો, સમ ૂિ માધ્યમોનો વિકાસ,

સિપ્રાધ્યાપક

સમ ૂિ પ્રત્યાયન અંગેન ુ ં ગાંધીજીનુ ં દશાન, માધ્યમો :
કાયદા અને નીવતશાસ્ત્ર, ન ૂતન માધ્યમોનો વિવનયોગ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

૪.

અ. િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૬
બ. િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૩

ક્ર

અભ્યાસક્રમન ું

મ

નામ

૧

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

અનુસ્નાતક

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૦૮

૦૫

૧૩

૦૧

-

૦૬

-

૦૬

૧૩

(સત્ર-૧)
૨

એમ.હફલ.

૦૧

૦૩

૦૪

૦૧

-

૦૨

-

૦૧

૦૪

૩

પીએચ.ડી.

૧૩

૦૨

૧૫

-

૦૧

૦૨

-

૧૨

૧૫

૫.

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/ વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની

માહિતી:
ક્રમ

૧
૨

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ. કુમારપાળ દે સાઈ
સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

વિર્ય
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
પત્રકારત્િમાં લેખન કૌશલ્ય
વિકાસ પ્રત્યાયન, લેખન
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તારીખ
૧૩-૪-૨૦૧૭
૯-૧-૨૦૧૮થી ૧૨-૧-૨૦૧૮

ક્રમ
૩

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. લબનોદ અગ્રિાલ

૧
૨
૩

શ્રી નલચકેતા દે સાઈ
શ્રી રમેશ તન્ના
શ્રી મલણભાઈ પટેલ

૪
૫
૬

શ્રી િહર દે સાઈ
શ્રી અંશુ વસન્િા
શ્રી ઇશુદાન ગિિી

૬.

મીહડયા સંશોધન

વિર્ય

મલાકાતી અધ્યાપક
વિકાસ પત્રકારત્િ
સમ ૂિ માધ્યમો અને જનમત
-નવુ ં અખબાર કેિી રીતે શરૂ કરશો ?
-ગ્રામીણ પત્રકારત્િ
-ગ્રામીણ વિષયક લેખન અને અિેિાલ
પત્રકારત્િના ઇવતિાસ
ઇલેક્રોવનક મીહડયા
ટેલલવિઝન સમાચાર લેખન, ટેલલવિઝન
કાયાિમ વનમાાણ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

તારીખ
૬-૨-૨૦૧૮થી ૧૦-૨-૨૦૧૮,
૧૩-0૨-૨૦૧૮, ૧૬-૨-૨૦૧૮
૧૨-૭-૨૦૧૭
૧૭-૭-૨૦૧૭
૨૧-૯-૨૦૧૭
૨૨-૯-૨૦૧૭
૨૫-૯-૨૦૧૭
૩-૧૧-૨૦૧૭, ૧૪-૧૧-૨૦૧૭
0૪-0૧-૨૦૧૮
૩-૩-૨૦૧૮, ૧૦-૩-૨૦૧૮,
૧૭-૩-૨૦૧૮

વિર્ય

તારીખ

૧

આર.કે. વમશ્રા

પત્રકારત્િનુ ં ભવિષ્ટ્ય

૨૯-૧-૨૦૧૮

૨

માકા લલન્ડલે

જનાાલલઝમ ઍન્ડ ગુડ ગિનાન્સ

૨૧-૨-૨૦૧૮

૮.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
અધ્યાપકન ું નામ
કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
વિર્ય
તારીખ
વ્યાખ્યાન
પત્રરકાત્િ વશક્ષણનુ ં
૧૦-૨-૨૦૧૮
ે
ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડય
ડૉ. રામમનોિર લોહિયા, અિધ
ભવિષ્ટ્ય
વિશ્વવિદ્યાલય, ફૈ ઝાબાદ
(ઉિરપ્રદે શ)
‘રીવથન્ન્કિંગ વિમેન્સ રોલ’
સમ ૂિ માધ્યમો અને
૧૦-૨-૨૦૧૮
ડૉ. પુવનતા િણે
એકહદિસીય પહરસંિાદ
જેન્ડર ઇક્ક્િટી, જેન્ડર
ચીમનભાઈ પટેલ ઇલ્ન્સ્ટર્ૂ
ઇક્િાલલટી અને જેન્ડર
ઑફ મેનેજમેન્ટ ઑફ હરસચા,
િામાની
એસ.જી. િાઈિે, અમદાિાદ
World Heritage City
ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ
ગાંધીજી અને
૨૪-૩-૨૦૧૮
Ahmedabad : Community,
અમદાિાદ
Society and History
અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૭.
ક્રમ
૧

૨

૩

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

૧

ે
ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડય

૨

ડૉ. પુવનતા િણે

૧
૨

ે
ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડય
ડૉ. પુવનતા િણે

મિેશ શાિ, આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ, મવનષ ભોઈ
પારુલ પટેલ, અવિનાશ પટેલ, સંહદપ િીરપરા, વપ્રયંક
ભટ્ટ, રામકુ ભેડા, ચૈતન્ય ૈન, વનવતન કાપુરે

એમ.હફલ કક્ષાએ

સંધ્યા કાર, વમતેશ મોદી
ભ ૂવમકા બારોટ, તેજલ પરમાર
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૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

અધ્યાપકો અને
વિદ્યાથીઓની
ભાગીદારી

-

રાષ્રીય
સ્િચ્છતા જાગૃવત

કેચ ફાઉન્ડેશન

અલભયાન
૧૧.
૧૨.

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

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ : ૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

-

૧૨.૨

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



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ

:

-

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

ે કેિ ફાઉન્ડેશનના
વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપક ડૉ. વિનોદકમાર પાુંડએ
સિયોગર્થી અમદાિાદ શિેરના વિવિિ વિસ્તારોમાું સ્િચ્છતા જાગૃવત અચભયાનમાું ભાગ લીિો.




આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :
ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.) : -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮)
૧૪.૧

પદયાત્રા :
પત્રકારત્િ વિભાગના વિદ્યાથીઓની પદયાત્રા નિસારી ત્જલ્લાના ગણદે િી તાલુકાના
૧૨ ગામોમાં થઈ.
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
નુંબર
૧
ે
ડૉ. વિનોદકુમાર પાંડય
૨
ડૉ. પુવનતા િણે
૩
ડૉ. અવશ્વન ચૌિાણ

૧૪.૨

વિદ્યાર્થીઓની
ગામનાું નામ
સુંખ્યા
૦૮
પાથરી, ખખિાડા, કલિાજ, દે સાડ
૦૭
અજરાઈ, રિેજ, ખેરગામ, િડસાંગળ
૦૮
ગળત, સોનિાડી, પાટી, અંભેટા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
અલભમુખતા કાયાિમ ર્ુલાઈ ૨૦૧૭માં યોજાયો. તેના સંચાલનની જિાબદારી
પુવનતાબિેન િણેને સોંપિામાં આિી િતી. મ.દે . સમાજસેિા સંકુલના અધ્યાપકો અને સેિકોની
મદદથી આ કાયાિમ સફળતાપ ૂિાક સંપન્ન થયો.
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૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

િષા-૧ સત્ર-૧

િેસ્ટ ર્ુ બેસ્ટ

૧૪

ડૉ. પુવનતાબિેન િણે

સત્ર-૩

પહરસર જાળિણી

૧૦

ડૉ. પુવનતાબિેન િણે

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય,
પ્રાદે વશક)
વ્યાખ્યાન
પ્રાદે વશક
૧૭-૬-૨૦૧૭
બી.કે. ન્ય ૂઝની
મુલાકાત

પ્રાદે વશક

૧૧-૭-૨૦૧૭

મહિલા
કાયદાકીય
જાગૃવત વશલબર
મીહડયા
કન્િઝાન્સ

પ્રાદે વશક

૨૦-૭-૨૦૧૭

પ્રાદે વશક

૨૩-૭-૨૦૧૭

ગુજરાત મીહડયા
એિોડા સન્માન
સમારોિ
પહરસંિાદ
પહરચચાા

પ્રાદે વશક

૮-૯-૨૦૧૭

રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય

૨૪-૬-૨૦૧૭
૧૫-૧૦-૨૦૧૭

ટાઉનિોલ
કાયાિમ
ચુનાિચચાા

રાષ્ટ્રીય

૫-૧0-૨૦૧૭

રાષ્ટ્રીય

૧૦-૧૧-૨૦૧૭

૧૪.૫

અધ્યાપકન ું નામ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
પત્રકારત્િ અને
સમ ૂિ પ્રત્યાયન
વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

૨૦

નેશનલ ઇલ્ન્સ્ટટય ૂટ
ઑફ માસ
કૉમ્પયુવનકેશન ઍન્ડ
જનાાલલઝમ
ગુજરાત મીહડયા
સંગઠન

૨૧

મેઘવનઘોષ
એ.બી.પી. ન્ય ૂઝ
અક્સ્મતા
TV9

૨૧
૨૧

આજ તક

૨૧

૨૧

૨૧

૨૧

૨૧

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના વશલબર ગ્રામ સેિા કેન્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, દે થલી, તા. માતર,
ત્જ. ખેડામાં તા. ૧૫-૩-૨૦૧૮થી તા. ૨૧-૩-૨૦૧૮ સુધી થયા. જેમાં 12 વશલબરાથીઓએ ભાગ
લીધો. વશલબરાથીપવત તરીકે વિભાગના અધ્યાપક ડૉ. અવશ્વનકુમાર ચૌિાણ િતા.

૧૪.૬

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

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય
પરીક્ષાઓની માહિતી : -
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૧૪.૮
ક્રમ

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

પ્રાદે વશક

મેળિેલ વસદ્ધિ
ભારતીય યુિા સંસદ, પુણેમાં ભાગ લીધો

૧

કમલ પરમાર

રાષ્ટ્રીય

૨

શુભમ અગ્રિાલ

રાષ્ટ્રીય

૩

વશિાની પ્રજાપવત

રાષ્ટ્રીય

૪

પલક ઠક્કર

રાષ્ટ્રીય

૧૪.૯

ભારતીય યુિા સંસદ, પુણેમાં ભાગ લીધો
ભારતીય યુિા સંસદ, પુણેમાં ભાગ લીધો
ભારતીય યુિા સંસદ, પુણેમાં ભાગ લીધો

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

ક્રમ
૧.

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક

૦૨

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૧૨૦૦૦

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

ક્રમ
૧.

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક

૧૧

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
૮૧૭૦૦

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
૧૫.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકસ સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા
ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની
(No. of. Organization Vis- (No. of Students Participated)
સુંખ્યા
ited)
(No. of. Student Placement)
૨
૧૫.૨
S.No.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

૧૫

૦૪

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
અંકેશ ઝાંજે
કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્ય ૂઝ ગુજરાતી)
જયપાલ રાઠોડ
કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્ય ૂઝ ગુજરાતી)
સુવનલ પરમાર
કૉપી એહડટર (ઇન્ન્ડયા ન્ય ૂઝ ગુજરાતી)
અજય િસાિા
એબીપી ન્ય ૂઝ અક્સ્મતા રીપોટા ર
કલ્પેશ મકિાણા
કૉપી એડીટર (ઈ.ટીિી ભારત)
ધારા સોનારા
કૉપી એડીટર (ઈ.ટીિી ભારત)
કાજલ મારુ
રીપોટા ર િન ઇન્ન્ડયા િેબસાઇટ
પ્રહદપ ઝાલા
કોલ સેન્ટર, િેલ્પલાઈન
લબનલ િાઘેલા
ગુજરાત ન્ય ૂઝ િેબસાઈટ
વશિાંગી શ્રીિાસ્તિ
રીપોટા ર જીટીપીએલ
પ ૂજા ઠક્કર
િે ર્ુ ન્ય ૂઝ
વપ્રયંકા બારોટ
અમદાિાદ એક્સપ્રેસ ન્ય ૂઝ
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ

૨.

વિભાગનું નામ

:

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાાણ વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માવિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

આલાપ િી. બ્રહ્મભટ્ટ

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

ઇન્ચાર્જ

AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય

વસવનયર ટે ક્ક્નકલ આસીસ્ટન્ટ
અનુપારં ગત બૌદ્ધદશાન
પારં ગત પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાા ણ હડ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયનમાં
પી.એચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે .

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય
AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ -૧ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમાં સંશોધન અને સર્જનશીલતા
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમાં બેઝીક ફોટોગ્રાફી
િાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોલગક િગો

૨.

મનીર્ ભોઈ

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

ટે ક્ક્નકલ આવસસ્ટન્ટ

AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય

અનુપારં ગત, ગ્રામવ્યિસ્થાપન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાા ણ હડ્લોમા

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય
AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ -૧(મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમાં સંશોધન અને સર્જનશીલતા
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમાં બેઝીક ફોટોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોલગક
િગો

૩.

ધ્રિ દિે

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

ટે ક્ક્નકલ આવસસ્ટન્ટ, ( વનયત િેતન )

AV-102 - કાયાિમ વનમાાણ પહરચય

પારં ગત, પત્રકારત્િ અને
સમ ૂિપ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાા ણ હડ્લોમા
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયનમાં
પીએચ.ડી.માં અભ્યાસ ચાલુ છે .

AV-103 - ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય
AV-104 - કાયાિમ વનમાાણ - ૧(મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
AV-201 - કાયાિમ વનમાાણમાં સંશોધન અને સર્જનશીલતા
AV-202 - કાયાિમ વનમાાણ-૨ (મૌલખક અને પ્રાયોલગક)
EC-201 - સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોટોગ્રાફી અભ્યાસિમમાં પ્રાયોલગક િગો
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૧૮
િષા

૨૦૧૭-૧૮માં

સત્ર-૧ની

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક):

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

૫.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

૨.
૩.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)
એમ.હફલ.

વિભાગના

વિદ્યાર્થીઓ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૧.

૪.
૫.

પીએચ.ડી.
અન્ય ફોટોગ્રાફી પ્રમાણપત્ર
અભ્યાસિમ

એડજ ુંક્ટ

સંખ્યા

૧૬

(બ)
ક્રમ

વિદ્યાથીઓની

પ્રોફેસર/મલાકાતી

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧૩

૦૫

૧૮

૪૯

૦૭

૫૬

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

તજ્જ્ઞોની

માહિતી :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૬.
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

તજ્જ્ઞન ું નામ
ે
શ્રી વિનોદકુમાર પાંડય
શ્રી અવશ્વન ચૌિાણ
શ્રી પુવનતા િણે
િાસુભાઈ પટેલ
રોહિત ભગત
પ્રશાંત િૈદ્ય
ભાિેશ પટેલ
ઉત્પલ પટેલ
લબવપન હિશ્ચયન

વિર્ય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
ફોટોગ્રાફીમાં પ્રકાશ
કમ્પપોઝીશન
વપક્ટૉહરયલ ફોટોગ્રાફી
હિએટીિ ફોટોગ્રાફી
સ્થાપત્ય ફોટોગ્રાફી
િેહડિંગ ફોટોગ્રાફી

અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ
અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ
અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા
કાયા પ્રમાણે િગો લીધા

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ

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

વિર્ય

કાયાિમ વનમાાણ પહરચય
ટી.િી. કાયાિમ વનમાાણ કૌશલ્ય
િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
કાયાિમ વનમાાણ પહરચય
સંકલન અને ધ્િવનમુિણ
સંકલન અને ધ્િવનમુિણ

તારીખ
દરે ક મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા
તેમના કાયા પ્રમાણે ૫-૫
િગો લેિા આવ્યા

૭.

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

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

-
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૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસક :

-

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :

૧૨.

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

-

રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

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

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ

-

:

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : ૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત : ૧૪.૧

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ
મનીષ ભોઈ
ધ્રુિ દિે

૧૬

ગામનાું નામ
ઇકબાલ ગિ
જેસોર
અમીરગિ
બાલુન્િા

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ
૧૪.૩

ઉદ્યોગ : સંસ્થાના ર્ુદા ર્ુદા વિભાગો દ્વારા કરિામાં આિતા કાયાિમોમાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા
ફોટોગ્રાફી, િીહડયો, ધ્િવનવ્યિસ્થા, પ્રોજેક્ટર વ્યિસ્થા િગેરે કામગીરી કરી.

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
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૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

૧૫.

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

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

અન્ય કામગીરી :
-

સેિક સંતાન અને વિદ્યાથીઓ માટે ફોટોગ્રાફી વશલબરનુ ં આયોજન કયુ.ાં

-

આહદિાસી મ્પયુઝીયમની દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.

-

આહદિાસી ન ૃત્ય અને િાદ્યની દસ્તાિેજી હફલ્મ બનાિી.

-

આપણી સંસ્થાના ર્ુદા ર્ુદા વિભાગોની પ્રિેશ માટેની હફલ્મો બનાિી.

-

ફોટોગ્રાફી વશલબર – ડેડીયાપાડા.

-

ફોટોગ્રાફી વશલબર – ખોબા.

-

દર મહિનાના પ્રથમ ગુરુિારે અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધજા
ે થી જીિંત પ્રસારણ કયુ.ાં

-

ગ્રીન કેમ્પપસ માટેની દસ્તાિેજી હફલ્મ અને ફોટોગ્રાફી.

-

પદિીદાન સમારં ભનુ ં અમદાિાદ, સાદરા અને રાંધજા
ે પહરસરમાં જીિંત પ્રસારણ કયુ.ાં

-

સંસ્થાના વિવિધ કાયાિમોમાં શુહટિંગ, ફોટોગ્રાફી, ધ્િવન વ્યિસ્થા અને ધ્િવનમુિણ કયુ.ાં

-

વિભાગને સોંપિામાં આિેલા શાંવત-સંશોધન, િીરક મિોત્સિ અને મુખ્ય સભાખંડમાં ધ્િવન વ્યિસ્થા અને
પ્રોજેક્ટર વ્યિસ્થા કરી.

-

કોચરબ ખાતે દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગના વિદ્યાથીઓના પ્રાયોલગક કાયાના ભાગરૂપે ૨૫ વમવનટની દસ્તાિેજી
હફલ્મ બનાિી.

-

વિભાગના સ્ર્ુહડયોમાં સંસ્થાના વિવિધ વિભાગોના વિદ્યાથીઓને હફલ્મ બતાિી અને સ્ર્ુહડયો િપરાશ માટે
આ્યો તેની તમામ વ્યિસ્થા કરી.

-

શેઠ સી. એન. ફાઈન આર્ટા સમાંથી ઇન્ટનાવશપમાં આિેલા વિદ્યાથીઓના સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક િગો લીધા.

-

સ્િ. શ્રી નારાયણ દે સાઈની જન્મ જયંતી અને પુણ્યવતવથએ જીિંત પ્રસારણ અને નાની હફલ્મ બનાિી.

-

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્િ, અંભેટીની ૧૦ નાની નાની સફળ પ્રયોગ વિશેની હફલ્મો બનાિી.

-

આહદિાસી િાટનુ ં ૯ હદિસ િીહડયો વનમાાણ અને ફોટોગ્રાફી કરી.

-

૩૦મી જાન્યુઆરી ઓરા મંડળના કાયાિમનુ ં િીહડયો વનમાાણ અને ફોટોગ્રાફી કરી.

-

કોચરબ આશ્રમ, અભય ઘાટ િગેરે જગ્યાએ ધ્િવન વ્યિસ્થા અને ફોટોગ્રાફી.
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાશાખા - સાદરા

૨.

વિભાગન ું નામ

: શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાશાખા - સાદરા

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

૧.

ડૉ. જમનાદાસ સાિલલયા, ડીન,
પ્રાધ્યાપક (વનવ ૃિ તા. ૩૧-૧૨૨૦૧૭)

૨.

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

૩.

ડૉ. જગદીશચન્િ ક. સાિલલયા
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૪.

ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૫.

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

૬.

ડૉ. જગદીશચન્િ લા. ગોઠી
પ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

૭.

ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટેલ
સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી

૮.

ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા
મદદનીશ પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

૯.

ડૉ. વનરજ વન. વસલાિટ
મદદનીશ પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

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

- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને આંકડાશાસ્ત્ર
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી, માપન અને મ ૂલ્યાંકન
- યોગવિજ્ઞાન
- શારીહરક યોગ્યતા અને સુક્સ્થવત
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોટી અને માપન
- શૈક્ષલણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન
- શા.વશ.નાં મ ૂલ્યો અને ગાંધીવિચાર
- રમત સમાજશાસ્ત્ર
- રમત મનોવિજ્ઞાન
- શારીહરક યોગ્યતા
- િલનચલનશાસ્ત્ર અને ૈિ 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
- પયાાિરણ અને સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
- રમત આિાર વિજ્ઞાન
- રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર
- શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમાં મનોવિજ્ઞાન
- રમત તાલીમના િૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાંતો
- વ્યિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસિમ રચના
- શારીહરક વશક્ષણમાં વ્યિસ્થા અને સંચાલન
- શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસઘ્ઘાંતો
- પંચકાયા અને રાિબરી
- યોગવિજ્ઞાન
- રમતગમતના વસદ્ધાંતો-5
- શારીહરક વશક્ષણના પાયાગત વસદ્ધાંતો
- આપવિ વ્યિસ્થાપન
- રમત લચહકત્સાશાસ્ત્ર
- રમતગમતના વસઘ્ઘાંતો
- યોગવિજ્ઞાન
- કસરતીય શરીરવિજ્ઞાન
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ક્રમ

૧૦

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
-

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

૧૧

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

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

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)

શારીહરક વશક્ષણનો ઇવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
ઈજાઓ અને વ્યિસ્થાપન
શરીર રચના અને શરીરવિજ્ઞાન
સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
શરીર રચના અને શરીરવિજ્ઞાન
રમતગમતના વસદ્ધાંતો – 3
શરીર રચના શરીરવિજ્ઞાન
ૈિયંત્રશાસ્ત્ર
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)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 122
િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
115

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ

ક્ર

અભ્યાસક્રમન ું

મ

નામ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

86

11

૨.

અનુસ્નાતક

21

ભાઈઓ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

સામા

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

ન્ય

97

12

20

44

00

21

97

04

25

03

05

12

00

05

25

બિેનો

કલ

કલ

(સત્ર-૧)
૩.

એમ.હફલ.

01

01

02

01

00

01

00

00

02

૪.

પીએચ.ડી.

02

00

02

00

01

00

00

01

02

૫.

અન્ય

110

16

126

16

26

57

00

27

126

૫.

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

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ
૧

તજ્જ્ઞન ું નામ
માનનીય રાજ્યપાલશ્રી ઓમપ્રકાશ

વિર્ય
આજના સમય પ્રમાણે યુિાનોને પ્રોત્સાિન

કોિલી

125

તારીખ
૦૪/૦૪/૨૦૧૮

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

૨

ડૉ. સી. બી. કગથરા

સંશોધનમાં વિવિધ ઉપકરણોનો એક ખ્યાલ

૨૪/૦૩/૨૦૧૮

૩

ડૉ. રૂસ્તમ સદરી

સંશોધનમાં આધુવનક આંકડા શાસ્ત્રની પદ્ધવિઓ

૨૪/૦૩/૨૦૧૮

૪

ડૉ. પ્રીવતબિેન કછાિા

શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમાં નિાં સંશોધનો

૦૭/૦૪/૨૦૧૮

એક ઝલક
૫

ડૉ. અશોકભાઈ પટેલ

િસ્તી અટકાિિાના વિવિધ ઉપાયો

૧૧/૦૭/૨૦૧૭

૬

ડૉ. ગાયત્રીદિ મેિતા

હિન્દી રાજકીય ભાષા કે રાષ્ટ્રીય ભાષા

૧૫/૦૯/૨૦૧૭

૭

શ્રી કમલકુમાર કર

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાના સ્િયં સેિકો સમાજ

૦૧/૧૨/૨૦૧૭

માટે ખ ૂબ જ ઉપયોગી છે

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ
રાષ્ટ્રીય સેવમનાર
અમદાિાદ

૧.

ડૉ. પી.એમ કાસુન્િા

૨.

ડૉ. જગદીશચંિ સાિલલયા

વિશ્વ શાંવત હદિસ
અમદાિાદ

૩.

,,

૪.

,,

૫.

,,

સ્િાતંત્ર્ય હદિસે
ઝંડા િંદન કાયાિમનુ ં આયોજન
પંહડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય
પેરોલલયમ યુવનિવસિટી,
ગાંધીનગર
પ્રજાસિાક હદન વનવમિે
કાયાિમનુ ં આયોજન
પંહડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય
પેરોલલયમ યુવનિવસિટી,
ગાંધીનગર
ભ ૂપાલ નોબલ યુવનિવસિટી
ુ
ઉદે પર

૬.

,,

સ્િલણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટા સ
યુવનિવસિટી, ગાંધીનગર
મુલાકાતી વ્યાખ્યાનના સંદભામાં

વિર્ય
શારીહરક વશક્ષણ અને
રમતોનો યુિાનોના
વિકાસમાં મિત્િ
શારીહરક વશક્ષણ અને
રમતોની શાંવત
સ્થાપનામાં જરૂહરયાત
-

૦૧/૦૭/૨૦૧૭

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

2

૧૮/૦૮/૨૦૧૭

સંશોધનની પ્રાસ્તાવિક
રૂપરે ખા, વિષય,
માહિતી
સંશોધન અિેિાલ
લખિા વિષયની
અગત્યની માહિતી

૯.

1

૨૫/૦૯/૨૦૧૭

૨૬/૦૧/૨૦૧૮

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : અધ્યાપકન ું નામ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

પ્રજાસિાક હદનના
સંદભામાં વ્યાખ્યાન

૮.

ક્રમ

તારીખ

૧૧/૦૩/૨૦૧૮

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

મવનષ આજકીયા, હદનેશભાઇ પરમાર

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્િા

હુસેનભાઈ શેરસીયા
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ક્રમ
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

ડૉ. જગદીશચન્િ સાિલલયા

હકશોરભાઈ પટેલ

ડૉ. જગદીશચંિ એલ. ગોઠી

મોિસીન કુરેશી

ડૉ. વનરજ એન. વસલાિટ

ત્જતેન્િ ચાિડા
એમ.હફલ. કક્ષાએ

ડૉ. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી

ઉષાબિેન રાઓલ

ડૉ. વિજયકુમાર આર. મકિાણા

જયેશભાઈ ગરોભડીયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ

ડૉ. પ્રભુલાલ એમ. કાસુન્િા

અવમત સુરેશભાઈ સુરાણી

ડૉ. જગદીશચંિ કે. સાિલલયા

અશોક રાજાભાઈ સોલંકી

ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર

ભાગાિ િરે શચન્િ દિે

ડૉ. દલસંગભાઈ એફ. ચૌઘરી

વિજયભાઈ કાળુભાઈ ભરાડીયા

ડૉ. ગીતાબિેન એમ. પટેલ

હકશનકુમાર ભાદાભાઈ મકિાણા

ડૉ. જગદીશચંિ એલ. ગોઠી

અંહકતકુમાર પ્રધાનજી ઠાકોર

ડૉ. વિજયકુમાર આર. મકિાણા

ધમેશ હદનેશભાઈ પરમાર

ડૉ. વનરજ એન. વસલાિટ

શુભમ ખરે , મેહલ
ુ કુમાર સુધીરભાઇ ચોઘરી

ડૉ. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી

સત્યત્જત સોનોિાલ, કલ્પેશ રામઅિતાર ગુ્તા

ડૉ. અરવિિંદભાઈ ચુ. રામી

ભરત માનસંગભાઈ ઘોડાકીયા, િરે શભાઈ નિઘણભાઇ
વસિંધિ

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -

૧૧.

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

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

-

(ગ ૂજરાત વિધાપીઠ, અમદાિાદ દ્વ્રારા ડૉ. નીરજ વસલાિટ અને ડૉ. અરવિિંદભાઈ રામીને ૫૦૦૦૦ –
૫૦૦૦૦ (પચાસ િજાર રૂવપયા)ના લઘુ શોધ પ્રકલ્પ માટે આપિામાં આવ્યા.)
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

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

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ

-

:

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



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-
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૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : -

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા :

ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧.
૨.
૩.

સુંખ્યા

ડૉ. જગદીશચન્િ લા. ગોઠી

૬.

ડૉ. ગીતાબિેન મો. પટેલ

૭.

ડૉ. વિજયકુમાર ર. મકિાણા

૮.

ડૉ. નીરજ વન. વસલાિટ

૯.

ડૉ. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી

૧૦.

ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી

૧૪.
૧૫.
૧૬.

13

ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર

૫.

૧૩.

13

ડૉ. જગદીશચન્િ ક. સાિલલયા

ડૉ. દલસંગભાઆ ફ. ચૌઘરી

૧૨.

12

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્િા

૪.

૧૧.

ગામનાું નામ

13
13
13
13
13
12
13
13

શ્રી સ ૂયાાબિેન ભગોરા
-

14

-

13

-

13

-

14

-

14

િડાિલી કુમાર, િડાિલી કન્યા,
બહચ
ુ રાપુર, અંલબકાનગર
ખારીધારીયાલ, સેિાળા, ગલોલી
િાસણા, સેધા
અઘાર કન્યા, અઘાર, અઘારપરા,
િામૈય્યા
ખલીપુર, ઓિિ, િારે ડા, કુબા
ચારૂપ, િાધી, ટોકિાસણા, મલારપુર
ચાણસ્મા કુમાર-1, ચાણસ્મા કન્યા,
ચાણસ્મા કુમાર-2, જશલપુર
લુખાસણ, સંડેસરી, મુડાણ, કોટ
ુ ા, કમલીિાડા, હદયોદરડા
રૂની, િાર્ુપર
િડુ, લાખડપ, વશયોલ, લભલિણ
સાગોહડયા, જાલેશ્વર પાલડી,
અજીમાણા, કુંતાિાડા
ધીણોજ કુમાર, ધીણોજ કન્યા,
ુ ા, ઇ. ધીણોજ
રે લિેપર
ગાંગલાસણ, સુધાણપુરા, તાિડીયા,
ગણેશપુરા
ગણિાડા, નાગિાસણા, સમોડા,
ચાટાિાડા
હિસોર, ચાંદણસર, દે થળી, ખોલિાડા
િડલી, િનુમાનપુરા, દુધારામપુરા,
ધારણોજ
રાજપુર, ગધેસણ, મિેમદપુરા,
સબોસણા
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૧૪.૨

તારીખ:
સમય:

અચભમખતા કાયસક્રમ :

સિારે ૬:૦૦
સિારે ૭:૦૦ ર્થી
૮:૦૦
સિારે ૧૧:૦૦ ર્થી
૧૧:૪૫
૧૧:૪૫ ર્થી ૧૨:૩૦

૧૨:૩૦ ર્થી ૧૨:૪૫
૧૨:૪૫ ર્થી ૦૧:૩૦

૧:૩૦ ર્થી ૨:૧૫

૦૭-૦૭-૨૦૧૭

૦૮-૦૭-૨૦૧૭

પ્રાથાના
ગિૃ પવત તેમજ ગિૃ માતા
શ્રમ અને સફાઈ
ૃ
ગિપવત તેમજ ગિૃ માતા
પ્રાથાના, ભજનનુ ં મિત્િ અને
ઉપાસના
ડો. હદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ
અલભમુખતા કાયાિમ શા માટે
? તેન ુ ં મિત્િ
ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયા

પ્રાથાના
ગિૃ પવત તેમજ ગિૃ માતા
ઝાડુ ં બનાિિા
ૃ
ગિપવત તેમજ ગિૃ માતા

પ્રાથાના
ગિૃ પવત તેમજ ગિૃ માતા
શ્રમ અને સફાઈ
ૃ
ગિપવત તેમજ ગિૃ માતા
મ ૂલ્યલક્ષી વશક્ષણ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્િા

હદનચયાા , છાત્રાલય જીિનની
પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા સમ ૂિજીિન
અને જીિન ધડતર
શ્રી સરતનભાઈ દે સાઈ
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર
હદનચયાા , છાત્રાલય જીિનની
પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા સમ ૂિજીિન
અને જીિન ઘડતર
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર
સંસ્થાના ધ્યેયોના સંદભે
આચારસહિતા
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

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

હરસેસ
પરીક્ષાલક્ષી મ ૂલ્યાંકન પદ્ધવત
શ્રી રણછોડભાઈ ચૌિાણ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો પહરચય,
ઇવતિાસ અને વિશેષ પ્રવ ૃવિઓ
ડૉ. રાજેન્િભાઈ ખીમાણી
િેરીટે ઝ િોક
ડૉ. દલસંગભાઈ ચૌધરી
ડૉ. ગીતાબેન પટે લ

હરસેસ
વ્યસનમુક્ક્ત
ડૉ. વનલખલ ભટ્ટ
સમાપન કાયાિમ

હરસેસ

નઈ તાલીમ વશક્ષણ
પધ્ધવતમાં ઉદ્યોગનુ ં મિત્િ
અને કાંતણનુ ં મિત્િ
શ્રી પ્રભુભાઈ પંચાલ
એકાદશ વ્રત
ડૉ. જગદીશચંિ સાિલલયા
હરસેસ
સિવશક્ષણ
પ્રો. જમનાદાસ સાિલલયા
સંસ્થાદશાન
ડૉ. વિજયભાઈ મકિાણા
ડૉ. વનમેશભાઈ ચૌધરી
વિવિધ રમતો
ડૉ. નીરજ વશલાિટ
ડૉ. અરવિિંદ રામી
શ્રી પ્રિીણ દુ લેરા
રાવત્ર કાયાિમ
વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા
વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ અંગે ચચાા
સ્થાવનક અધ્યાપકો

૨:૧૫ ર્થી ૨:૩૦
૨:૩૦ ર્થી ૩:૧૫
૩:૧૫ ર્થી ૪:૩૦
૪:૩૦ ર્થી ૬:૦૦

રાત્રે ૮:૦૦ ર્થી
૯:૩૦

૧૪.૩

૦૬-૦૭-૨૦૧૭

હરસેસ

અભ્યાસકાળમાં શારીહરક
વશક્ષણનુ ં મિત્િ
ડો. જમનાદાસ સાિલલયા
જળસંચય અને ઊજાા બચત
શ્રી અરવિિંદભાઈ ડુ ગ
ં રે ચીયા

રાવત્ર કાયાિમ
વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા
વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ અંગે ચચાા
સ્થાવનક અધ્યાપકો

ઉદ્યોગ :

ટકડી નુંબર
૧.
૨.
૩.

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
86

સાધન મરામત

98

મેદાન મરામત

34

ઇલેન્ક્રક/્લલ્મ્પબિંગ
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અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. વિજયભાઇ મકિાણા
ડૉ. નીરજભાઈ વસલાિટ
ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્િા
ડૉ. ઉદાજી પરમાર
ડૉ. જગદીશચન્િ સાિલલયા

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રાષ્ટ્રીય
રાષ્ટ્રીય
૨૮/૦૨/૨૦૧૭
સેવમનાર
રાષ્ટ્રીય
સેવમનાર

૧૪.૫

રાષ્ટ્રીય

૦૫/૦૫/૨૦૧૭
થી
૦૯/૦૫/૨૦૧૭

આયોજક
નરોડા આટા સ અને
કોમસા કોલેજ,
અમદાિાદ
બ્રહ્મા કુમારી
ઈશ્વરીય વિધાલય

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૩
૧૨

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

રાષ્રીય સેિા યોજના એકમ, શારીહરક વશક્ષણ અને રમત વિઞાન વિિાશાખા સાદરા દ્વારા િર્સ ૨૦૧૭-૧૮માું
કરિામાું આિેલી વિવિિ પ્રવ ૃવત્તઓ
1.

સાદરા ગામમાં અને સરસ્િતી પ્રાથવમક શાળા, સાદરામાં બાળકો અને બાલલકાઓ માટે બેલઝક કમ્પપ ૂટરની
માહિતી માટે તથાગત વપ્રયદશી, પ્રતાપ રાયશીખ, દે િષા ડબાસીયા, અવનલ કુકહડયા અને િાહદિ ક ચૌધરી
દ્વારા મધુબન સેિા સંસ્થાના શ્રી કનુભાઈ ગોસ્િામીના સિયોગથી ૧૫-૧૫ હદિસના િગોનુ ં આયોજન
કરી રહ્યા છે .

2.

ભણિામાં નબળા વિદ્યાથીઓ માટે સાદરા શાળા, મોતીપુરા શાળા, રાજપુર શાળા, કલ્યાણપુરા શાળા,
ચેખલા રાણી શાળા અને સાદરાની અન્ય પ્રાથવમક શાળામાં સ્પેશલ િગોના આયોજન અવનલ કુકહડયા,
અજય મેમાહકયા, અર્ુ ાન રાયશીખ, રતન ડાભી, િાહદિ ક ચૌધરી, પ્રિીણ રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા અને અન્ય
સ્િયંસેિકો કરી રહ્યા છે .

3.

30 સીડલેસ લીંબુના રોપાઉછે રનુ ં કાયાિમ વિજય સાપરા તથા અજય મેમાહકયા વનયવમત રીતે સંભાળી
રહ્યા છે .

4.

વિવિધ શાળાઓ જેિી કે સાદરા શાળા, મોતીપુરા શાળા, રાજપુર શાળા, કલ્યાણપુરા શાળા, ચેખલા રાણી
શાળા અને સાદરાની અન્ય પ્રાથવમક શાળામાં રમતગમતની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓનુ ં આયોજન ગુરુતજ
ે
રાયશીખ, પ્રતાપ રાયશીખ, અવનલ કુકહડયા, અજય મેમાહકયા, અર્ુ ાન રાયશીખ, રતન ડાભી, પ્રિીણ
રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા, િાહદિ ક ચૌધરી અને અન્ય સ્િયંસેિકો કરી રહ્યા છે .

5.

નિા સ્િયંસિ
ે કો માટે બેહદિસીય આપવિ વ્યિસ્થાપન તાલીમનુ ં આયોજન તા. ૨૭-૨૮ જાન્યુઆરી,
૨૦૧૮માં કરિામાં આવ્યુ.ં

6.

યુવનટના બે સ્િયંસેિકો વમતુલ પટેલ તથા રણત્જત કાણોતરાની પસંદગી િેસ્ટ ઝોન આર. ડી. કેમ્પપ
માટે કરિામાં આિી અને િૈદરાબાદ ખાતે ભાગ લીધો અને રાજ્યની ગણતંત્ર પરે ડ, પાટણમાં પણ
ભાગ લીધો.

7.

પ્રૌિ વશક્ષણ અંતગાત સ્િયંસેિકો અવનલ કુકહડયા, કુણાલ ઝાલા, પ્રતાપ રાયશીખ, પ્રિીણ રાઠોડ અને
રતન ડાભી ઠાકોરિાસમાં િગો ચલાિી રહ્યા છે .
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8.

દરરોજ ૧૦-૧૦ સ્િયંસેિકો બપોરે ૨:30 થી ૩:30 સુધી કચરો ઉપાડીને નક્કી કરે લ જગ્યાએ મ ૂકિાનુ ં
અને વ ૃક્ષોમાં અને ૈવિક ખાતરના બેડમાં પાણી આપિાનુ ં કાયા કરી રહ્યા છે .

9.

આ િષે રક્તદાનના ત્રણ વશલબર પ્રથમ રાજ્યપાલશ્રીના જન્મહદનના અિસરે , બીજી રાજ્યપાલશ્રીની
પત્નીના જન્મહદનના અિસર પર રાજભિનમાં અને ત્રીજી રક્તદાન વશલબરનુ ં આયોજન સ્િામી
વિિેકાનંદજીના જન્મ હદિસના ઉપલક્ષમાં કયુ.ાં જેમાં ૨૫, ૨૩, અને ૮૨ મળી કુલ ૧૩૦ સ્િયંસેિકોએ
રક્તદાન કયુાં અને ગામની આર્ુબાર્ુના ગરીબ અને જરૂરતમંદ માટે વનયવમત રક્તદાન કાયા થાય છે .

10.

સ્િચ્છતા િી સેિા સ્તાિ અંતગાત સમ ૂિસફાઈ, ્લાન્સ્ટક િીણિાની સ્પધાા, સ્િચ્છતાના સંદભામાં
વ્યાખ્યાન, સ્િચ્છતાની રે લી, વિદ્યાથીઓ માટે વનબંધસ્પધાા, લચત્રલેખન સ્પધાા, સુત્રલેખન સ્પધાા અને
િક્ત ૃત્િ સ્પધાાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં

11.

વિશ્વ િસવત વશક્ષણ સ્તાિ, સ્િચ્છતા િી સેિા સ્તાિ અને સ્િામી વિિેકાનંદજીના જન્મ જયંતી
સ્તાિ અંતગાત િીજળી બચાઓ, પાણી બચાઓ, પયાાિરણ બચાઓ, વ્યસનમુક્ક્ત અને અન્ય વિષયો
પર વિદ્યાથીઓ માટે વનબંધસ્પધાા, લચત્રલેખન સ્પધાા, સુત્રલેખન સ્પધાા અને િક્ત ૃત્િ સ્પધાાન ુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્યુ ં જેમાં અંદાજીત ૬૩ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

12.

સાદરા ગામમાં વનયવમત મહિનામાં એક િાર સમ ૂિસફાઈનુ ં આયોજન સરપંચશ્રી ભલ્લુભાઈ દે સાઈ
અને અન્ય સભ્યો સાથે રિી કરિામાં આિે છે .

13.

વિવિધ ધાવમિક કાયાિમોમાં ભોજન પીરસિાનુ ં કાયા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકરના માગાદશાનમાં કરિામાં
આિી રહ્ું છે . જેમાં સવિશેષ કાયા જક્ષણી માતાના સાતહદિસીય કથામાં કરિામાં આવ્યુ ં

14.

ગાંધીજીના વનિાાણ હદિસના ઉપલક્ષમાં આયોત્જત ગાંધીવિચારની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં સાદરા અને
સાદરાની આર્ુબાર્ુનાં ગામો મોતીપુરા, રાજપુર, કલ્યાણપુરા, ચેખલા રાણી, જાખોરા, દોલારાિાસના,
માધિગિ અને લચલોડાની શાળાઓના અંદાત્જત ૮૫૫ વિદ્યાથી ભાઈઓ અને બિનોએ ભાગ લીધો,
જેમાં અર્ુ ાન રાયશીખ, િેમત
ં રાઠોડ, પ્રિીણ રાઠોડ, કુણાલ ઝાલા, અજય મેમાહકયા, હરયાજ શેખ અને
રતન ડાભીએ સંપ ૂણા આયોજનની જિાબદારી વનભાિી અને બચતના અંદાત્જત પાંચ િાજર રૂવપયા
વિદ્યાથી કલ્યાણ વનવધમાં જમા કરાવ્યા.

15.

બટાકાની ખેતીમાંથી ગયા િષે ૧૮૦૦૦ રૂવપયાનો લાભ થયો િતો. આ િષે પણ અંદાત્જત ૨૦૦૦
હકલો બટાકાનુ ં ઉત્પાદન થશે, જેની જિાબદારી રાકેશ ચૌિાણ, પંકજ પાયક, રાહલ
ુ મકિાણા અને સંદીપ
ચાિડાની છે .

16.

૨ ઑક્ટોબર ગાંધી જયંતીના હદિસે ગાંધીનગરમાં ગાંધી સાહિત્ય િેચાણનાં ચાર કેન્િો લગાવ્યાં અને
સ્િયંસેિકોએ અંદાત્જત ૬૦૦૦નુ ં ગાંધી પુસ્તકોના િેચાણ કયુ.ાં

17.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદમાં આયોત્જત રાજ્યકક્ષાની આર. ડી. પરે ડ માટે પસંદગી કાયાિમમાં
વનણાાયક તરીકેની સેિા આપી.

18.

એન.એસ.એસ. વિવશષ્ટ્ટ વશલબરનુ ં આયોજન બનાસકાંઠા પુર રાિતના રૂપમાં તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭થી
૨૭-૦૮- ૨૦૧૭ સુધી થરા મુકામે કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને તેમાં કાટકોર, ખારીયા, િાય, માનવસિંિ

131

ઓિા, જામપુરા, રુની તથા પટની ઓિા ગામોમાં અને શાળાઓમાં રાિતકાયા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં
જેમાં જાિેર જગ્યાની સફાઈ, રોડની પિોળાઈ કરિાનુ ં કાયા, સડેલા અનાજ, મ ૃત પશુઓના અિશેષ તથા
અન્ય િસ્તુઓને જમીનમાં દાટિાની કામગીરી કરિામાં આિી િતી અને અંદાત્જત ૧૫૦ લોકોના
આધારકાડા , ચટં ૂ ણીકાડા , રાશનકાડા અને અન્ય પ્રકારના દસ્તાિેજ બનાિિા માટે પ્રાથવમક માહિતી
પંચાયત કાયાાલયમાં જમા કરાિી િતી.
19.

બનાસકાંઠા પુર રાિત માટે સાદરા ગામની આર્ુબાર્ુનાં ગામોમાંથી અંદાત્જત ૪૦૦૦ હકલો બાજરી
અને ઘઉં દાન તરીકે ભેગા કરિામાં આવ્યા િતા અને ર્ૂનાં કપડાં પણ ભેગા કરિામાં આવ્યા િતા.
અનાજની અંદાત્જત હકિંમત ૧૦૦૦૦૦/- (એક લાખ રૂવપયા) િતી અને જેને સૌથી પ્રભાવિત ગામો
કાટકોર, ખારીયા, િાય, માનવસિંિ ઓિા, જામપુરા, રુની તથા પટની ઓિા, શુકલીમાં વિતરીત કરિામાં
આવ્યુ ં િતુ.ં

20.

માનનીય સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલના જન્મ હદિસના ઉપલક્ષમાં રાષ્ટ્રીય એકતાની પ્રવતજ્ઞાનુ ં
આયોજન સંસ્થા દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ ં અને આર્ુબાર્ુનાં ગામોની શાળાઓમાં પણ બાળક અને
બાલલકાઓને રાષ્ટ્રીય એકતાની પ્રવતજ્ઞા લેિડાિી િતી અને રાષ્ટ્રીય એકતા વિષય પર વ્યાખ્યાનનુ ં
આયોજન કરાયુ ં િતુ,ં જેમાં કાયાિમના આયોજનમાં મુખ્ય ભ ૂવમકા રાકેશ ચૌિાણ અને હિતેન્િ પાંડોરે
વનભાિી િતી.

21.

૨ ઑક્ટોબર ગાંધી જયંતીના ઉપલક્ષમાં ગાંધીનગર આબકારી વિભાગ દ્વારા આયોત્જત નશાબંધી
કાયાિમમાં એન.એસ.એસ.ના સ્િયંસેિકોએ ભાગ લીધો િતો.

22.

મલેહરયાની રોકથામ માટે ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા સાથે રિી સાદરાના બંને પહરસર અને મોતીપુરા,
કલ્યાણપુરા, િરીપુરા, અને સાદરા ગામોમાં દિાનો છંટકાિ કરિામાં આવ્યો અને લોકોને જાગરુક
કરિામાં આવ્યા િતા.

23.

ૂ વશલબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં
૧૦-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ િન વિભાગની સાથે રિી ખેડત
સજીિ ખેતી, િન્ય જીિોનુ ં ખેતીમાં મિત્િ અને ગ્લોબલ િૉવમિંગની ખેતી પર અસર જેિા વિષયો પર
ૂ ોએ ભાગ લીધો િતો, જેમાં વિશેષ
ચચાા કરિામાં આિી િતી, જેમાં આર્ુબાર્ુનાં ગામોના ૧૫૦ ખેડત
મદદ સિઅધ્યાપક શ્રી રમેશભાઈ પટેલે કરી િતી અને િન વિભાગના અવધકારીઓએ સ્િયં સેિકોની
કામગીરીથી પ્રસન્ન થઈ રૂ. ૧૦૦૦૦ /- રોકડા જમણિાર માટે સવિશેષ આ્યા િતા.

24.

જ્ઞાનધારા તીથા સ્કૂલ, સાદરાની વિદ્યાવથિની બિેનોને સેલ્ફ હડફેન્સની તાલીમ સ્િયંસેિક ચંદન મેતીયા
તથા દે િષા ડબાસીયા દ્વારા તા. ૧૫ હડસેમ્પબરથી ૧૫ જાન્યુઆરી સુધી આપિામાં આિી િતી.

25.

નકામાં કચરામાંથી ૈવિક ખાતર બનાિામાં આવ્યુ ં અને અંદાત્જત રૂ. ૧૨૦૦૦થી રૂ. ૧૫૦૦૦ની આિક
થઈ અને તાલીમમાં શ્રી રમેશભાઈ પટેલની મુખ્ય ભ ૂવમકા રિી િતી.

26.

૨૧ ર્ૂન વિશ્વ યોગ હદિસના ઉપલક્ષમાં સાદરા અને સાદરાની આર્ુબાર્ુનાં ગામો મોતીપુરા, રાજપુર,
કલ્યાણપુરા, ચેખલા રાણી, જાખોરા, દોલારાિાસના, માધિગિમાં વિદ્યાથીઓને યોગની તાલીમ
આપિામાં આિી અને દરે ક શાળામાં સ્િયંસેિકોએ કાયાિમનુ ં સંચાલન કયુાં િતુ ં અને સંસ્થામાં પણ
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વિશ્વ યોગ હદિસની ઉજિણી કરિામાં આિી, જેમાં મુખ્ય મેિમાન તરીકે શ્રી કમલકુમાર કર સાિેબ
અને ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી િાજર રહ્યા િતા.
27.

આ િષે અમારા સ્િયંસેિક ઉપર ત્રણ શોટા હફલ્મ બનાિામાં આિી, જે યોગ તાલીમ, વિશેષ પ્રવ ૃવિઓ
અને સ્િચ્છતા વિષયને લગતી િતી અને તેન ુ ં પ્રસારણ ડી.ડી. લગરનાર, લોકલ ચેનલ અને ડી. ડી.
નેશનલ ચેનલ પર થયુ ં િતુ.ં

28.

તા. 05/0૮/૨૦૧૭ના રોજ તાલુકા કક્ષાના િનમિોત્સિનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં
મામલતદાર શ્રી જોશીજી, મદદનીશ િન સંરક્ષક શ્રી બી. આર. પાંડિ, પ્રો. જમનાદાસ સાિલલયા અને
રેં જ ફોરે સ્ટ ઑહફસર શ્રી પી. એસ. રાજપ ૂત િાજર રહ્યા િતા અને વિદ્યાથીઓએ ઉત્સાિ સાથે
વ ૃક્ષારોપણની કામગીરી કરી િતી.

29.

બનાસકાંઠા પુર રાિત માટે માતા જક્ષણી મંડળ સાથે રિી ભોજન પેકેટો તૈયાર કરિાની કામગીરી
કરિામાં આિી િતી.

30.

તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૭ના રોજ આયુષ વ્યસનમુક્ક્ત જાગરૂકતા સંસ્થા દ્વારા વ્યસનમુક્ક્ત અને સ્તન કેન્સર
જાગરૂકતા કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

31.

૮ માચા, ૨૦૧૭ના રોજ અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિસના ઉપલક્ષમાં ગાંધીનગર ત્જલ્લા પંચાયતના
સિયોગથી જાખોરા ગામમાં મહિલા સશક્ક્તકરણના કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં જેમાં
શ્રી રમેશભાઈ પટેલ અને ડો નીરજ વસલાિટે આ વિષય પર વ્યાખ્યાન આ્યુ ં િતુ.

32.

શ્રી અશોકભાઈ પટેલના માગાદશાનમાં હફલ્ડ િકા સેન્ટર ગોતામાં રોડ મરામતની કામગીરી કરિામાં
આિી િતી.

૧૪.૬

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

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય
પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
૧૪.૮
ક્રમ

SET
૧૦

GATE
-

CAT
-

IAS
-

IPS
-

PSSC
-

UPSA
-

અન્ય
-

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે
મેળિેલ વસદ્ધિ

૧.

વમતુલ પટેલ

રાષ્રીય

એન. એસ. એસ.ના િેસ્ટ ઝોન
આર. ડી. પરે ડ માટેના કેમ્પપ
િૈદરાબાદમાં પસંદગી થઈ.

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
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ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

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

સ્તર (કક્ષા)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
364000
75000
-

કલ વિદ્યાર્થી
91
15
-

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

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી
77

8,06,940

17

79,652

02

-

03

-

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.

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

(No. of Organization Visited)

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students Participated)

(No. of Student Placement)

૭૫

૨૫

૦૩
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

૧

દક્ષા પટેલ

િનસિાયક માટે ગુજરાત િન
વિભાગમાં વનયુક્ક્ત થઈ.

૨

િેમલ સોલંકી

િનસિાયક માટે ગુજરાત િન
વિભાગમાં વનયુક્ક્ત થઈ.

૩

િરે શ જમોડ

િન સિાયક માટે ગુજરાત િન
વિભાગમાં વનયુક્ક્ત થઈ.

૪

ચંદુ મેર

સી.આર.પી.એફ

૫

અંદાત્જત ૨૦ વિદ્યાથીઓ વિવિધ

વ્યાયામવશક્ષક

લબનસરકારી સ્કૂલોમાં વનયુક્ત થયા
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: શારીહરકવશક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: યોગ વિદ્યા વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ

૨.

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

સત્ર-૧: યોગ પહરચય, સત્ર-૨ : પતંજલલ યોગસ ૂત્ર, સત્ર-૩ યોગ
લચહકત્સા અને યોગ અ્લીકેસન, સત્ર-4, નારદ ભક્ક્ત સ ૂત્ર.
પી.જી.હડ્લોમા, સત્ર-૧ , યોગપહરચય, સત્ર-૨ યોગ સ ૂત્ર
પ્રમાણપત્ર કોસા, યોગ પહરચય અને આરોગ્યવશક્ષણ (આંવશક)
માસ્ટર ઑફ યોલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૨, યોગવશક્ષણમાં
શૈક્ષલણક પદ્ધવતઓ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક પાઠઆયોજન)
માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૩ યોગવશક્ષણમાં
સંશોધન પદ્ધવતઓ
માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૪, લઘુશોધ વનબંધ
માટેના િગો
યોગવિદ્યા અનુસ્નાતક હડ્લોમા સત્ર-૧ યોગવશક્ષણમાં
શૈક્ષલણક પદ્ધવતઓ (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રયોલગક પાઠઆયોજન સત્ર૨ યોગવશક્ષણમાં સંશોધન પદ્ધવતઓ
યોગ વત્રમાવસક પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમ - વશક્ષણ પધ્ધવતઓ
(સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક પાઠઆયોજન)
વિવિધ રમતોના કોલચિંગ કેમ્પપનુ ં આયોજન િોલીબોલ, હિકેટ,
કબડ્ડી, બેડવમન્ટન
ગ ૂ.વિ. સ્નાનાગારમાં ભાઈઓ અને બિેનો માટે બે મહિના સુધી
તરણ શીખિા માટેના કેમ્પપ

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

અનુસ્નાતક ડી્લોમા - ૩૦ અને MYASc ૧૫
િષા

૨૦૧૭-૧૮મા

સત્ર-૧ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક):____
(બ)
ક્રમ

૧.

અભ્યાસક્રમન ું નામ

અનુસ્નાતક ડી્લોમા (સત્ર-

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૦૬

૨૩

૨૯

૬

૦

૪

૦

૧૯

૨૯

૦૪

૧૦

૧૪

૦૩

૦૦

૦૨

૦

૦૯

૧૪

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૧)
૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

૩.

એમ.હફલ.
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ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫. વિભાગનાએડજ ુંક્ટપ્રોફેસર/મલાકાતીઅધ્યાપક/વનયતકાલીનઅધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
૧
૨.
૩.

િષાા િ. જોષી
પિન ક. પરમાર
ડૉ. શ્રીધર વ્યાસ

૪.
૫.
૬.

ડૉ. દશાના વસિંિ
ડૉ. રાકેશ મેિતા
શ્રી પ્રદીપ વમશ્ર

૧.

ડૉ. રાજેશ ગોપાલ

૬.
ક્રમ
૧

૨
૩
૪
૫
૬

કુદરતી ઉપચાર અને પ્રાયોલગક
િઠયોગ અને પ્રાયોલગક
ભગિદગીતા અને ઉપવનષદ
યોગ માનો વિજ્ઞાન
આયુિદ
ે
સાંખ્યદશાન
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
દે િ ધાવમિક રચના અને હિયા

૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૩-૦૪-૨૦૧૮
૦૭-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૪-૦૪-૨૦૧૮
૧૮-૦૭-૨૦૧૭થી ૧૯-૦૯-૨૦૧૭
અને ૧૯-૧૨-૨૦૧૭થી ૦૬-૦૩૨૦૧૮
૦૫-૦૮-૨૦૧૭થી ૦૭-૧૦ -૨૦૧૮
૦૫-૧૨-૨૦૧૭થી ૦૯-૦૩-૨૦૧૮
૧૦ -૧૨-૨૦૧૭થી ૦૬-૧૨-૨૦૧૮

૦૮-૦૭-૨૦૧૭થી ૨૩-૦૯-૨૦૧૭

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ
વિર્ય

નીરજ શીલાિત
મિેન્િભાઈ પટે લ
જયેશ ર. શાિ
રજનીકાંત ભટ્ટ
િહરભાઈ પટે લ
શ્રી અરવિિંદભાઈ રામી

હરસચા મેથોડોલોજી
વિનોબાનુ ં જીિનદશાન
ભારતીય સમાજવ્યિસ્થા કા આધાર
સ્િામી વિિેકાનંદ
ગાંધીવિચાર
હરસચા મેથોડોલોજી

તારીખ

૦૯-૦૩-૨૦૧૮
૦૯-૦૨-૨૦૧૮
૦૨-૦૨-૨૦૧૮
૧૯-૦૧-૨૦૧૮
૦૩-૦૩-૨૦૧૮

૭.

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

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

૧

ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએિ.ડી. કક્ષાએ

૧. મોરી લાધુભાઈ ડી. ૨. િંસાબેન સામતભાઈ જાડા
અનુસ્નાતક કક્ષાએ
૧. ઘનશ્યામભાઈ પટે લ ૨. નેિાબેન ઠક્કર
૩. ફાલ્ગુનીબેન દિે ૪.મોવનકાબેન સોલંકી
૫. મનોજભાઈ સોલંકી ૬. મોઉસુમી મર્ુ મદાર
૭. સુવમત ૈન ૮. લલલત મકિાણા
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ક્રમ

૨

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

માગસદશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

યોગવિદ્યા હડ્લોમાના વિદ્યાથીઓને પ્રકલ્પ માટે માગાદશાન
આ્યુ.ં (૧૪ વિદ્યાથીઓ)
૧. માસ્ટર ઑફ યૌલગક આટા ઍન્ડ સાયન્સ સત્ર-૪ આઠ
(૮) વિદ્યાથીઓને લઘુશોધ વનબંધ માટે માગાદશાન આ્યુ.ં
૨. યોગવિદ્યા હડ્લોમાના વિદ્યાથીઓને પ્રકલ્પ માટે
માગાદશાન આ્યુ. (૧૪ વિદ્યાથીઓ)

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations): -

૧૧.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થીમાિસ૨૦૧૮દરમ્યાનકરિામાુંઆિેલાનિાજોડાણ(Linkages) : -

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ : ૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્યસેિાઓ : -

૧૨.૩
૧૩.
૧૪.

-

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

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents(IPR)etc.)/:
વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામના નામ
-

નુંબર
૧

ડૉ. કમલેશભાઈ પટે લ

૧૦

૨.

ડૉ. લબમાન લબિારી પાલ

૧૦

૧. ૈદે વ્પુરા ૨. બોરીસના
૩. સુજાતપુરા ૪. નાની કડી

૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : -

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
૧.

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
કુમાર વિનય મંહદરમાં

૩૨

ડૉ. લબમાન પાલ

૧૪

જયેશભાઈ અને શોભનાબેન

મ .દે . સંકુલ

ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ

યોગિગા સંચાલન
૨.

બાગાયત

૩.

સમગ્ર ઉદ્યોગની દે ખરે ખ

સંખ્યા
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૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી:

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

રાષ્ટ્રીય યોગ

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

રાષ્ટ્રીય

૨૧ ર્ૂન,

હદિસ

લકુલીશ યુવનિવસિટી

૧૧

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૩૨

૨૦૧૭

૨૧ હદિસીય

પ્રાદે વશક

૧૫

યોગ તાલીમ

હડસેમ્પબર,

વશલબર

૨૦૧૭

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮
ક્રમ

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

3

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્યક્ષેત્રેમેળિેલવસદ્ધિ

રાષ્રીય

-

નામ
૧
૧૪.૯
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

૧૫.

મેહલ
ુ ભાઈ
પરમાર

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

સ્તર (કક્ષા)

કલ વિદ્યાર્થી
૩
-

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

: -

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત

:-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

પ્રાપ્ત રાવશ(રૂ.)
૧૫,૦૦૦/-

૧૫.૧

પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -

૧૫.૨

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

વિજ્ઞાન અને પ્રયોત્જત વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

:

માઇિોબાયોલોજી વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
1

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

(સત્ર-૧-૨-૩-૪-૫) (Core/Others)
ડૉ. વનલખલ સુમત
ં રાય ભટ્ટ
પ્રાધ્યાપક, Ph.D. ( Bio chemistry)

2

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

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

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)
SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5 ; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6
Theory and Practicals
M.Sc.-Microbiology
 SEM-1 : EC-101 Immunology
 SEM-2 : MIC 203 rDNA Technology
 SEM-3 :MIC 301 Methanogenesis
SEM-4 : MIC-403: Dissertation
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
UDYOG ACTIVITY
(Health and Hygiene-Hb Analysis)
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

3

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

Theory and Practicals
Sc.-Microbiology
1. SEM-5 MIC 501 : Introduction to bacterial
Genetics -1
2. SEM-5 : MIC 502 : Introduction to bacterial
Genetics -2
3. SEM-5 : EC 501 : Blood Banking (Theory)

4. SEM-6 : MIC 603 : Immunology and Medical
Microbiology
5 SEM-6 : MIC 610 : Project Work ( Practical)
M.Sc.-Microbiology
1. SEM-2 : MIC-202 : Molecular Biology
& Bacterial Genetics (Half portion)
2. SEM-4 : MIC-403 : Dissertation

4

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

Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1.
SEM-1: EC-101:Nomenclature in Chemistry
(Theory )
2. SEM-3 : CHEM-301: Organic Chemistry

2.
3.
4.

SEM-3 : CHEM-302:Analytical Chemistry
SEM-4 : CHEM-401: Organic Chemistry
.SEM-4 : CHEM-402:Analytical Chemistry

5 SEM-4 : EC-401:Biogas Technology (Theory)

5

શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુકલ
સિપ્રાધ્યાપક,
M.Phil. (Microbiology)

(Half portion)
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology
1.
SEM-1 : EST-104: Environmental Pollution
2.
SEM-2 : EST-202:Industrial Pollution Control Technology
UDYOG ACTIVITY
Preparation of Teaching aid and practical kit
SEM-3 : COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4 : COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5 : COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6 : COMPL: 201-Udyog-6
Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1.
SEM-3 :MIC 301: Biochemistry(Theory)
2.
SEM-3 : MIC303:Control Of Microorganisms
3.
SEM-4 : MIC 403: Enzymes and Introduction
to Metabolism
4.
SEM-5 : MIC 503: Bacterial Metabolism -1
5.
SEM-6 : MIC 601: Fermentation Technology -1
6.
SEM-6 : MIC 602: Fermentation Technology -2
7.
SEM-6 : MIC 610: Project Work ( Practical)
M.
Sc.-Microbiology
1.
SEM-3 MIC 301 Bioprocess Technology

140

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

6

ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર
સિ પ્રાધ્યાપક,
Ph.D. (Soil Science)

7

શ્રી અરવિિંદકુમાર બી. ડુગ
ં રે ચીયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(માઇિોબાયોલોજી)
M.Sc. Microbiology
(CSIR NET Qualified)

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
Theory and Practicals
M.Sc.-Microbiology
1.
SEM-1 : MIC 101: Microbial Diversity
2.
SEM-2 : MIC 201: Enzymology)
3.
SEM-3 : MIC303:Microbial Technology
4.
SEM-4 : MIC 401:Statestical Techniqes and
computer Application.
5.SEM-4: MIC-403: Dissertation
M.Sc.-Environmental Sciences & Technology
Ph.D. : Research Methodology (Course Work)
UDYOG ACTIVITY
Compost Preparation
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6
Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1 SEM-3 :MIC-302 Soil Microbiology

2- SEM-3 : EC-301 Diversity of Bacteria
2.
SEM-3 : MIC-301 Biochemistry( Practical)
4, SEM-4 : MIC-401 Food and Dairy Microbiology
5. SEM-5 : MIC-504 Bacterial Metabolism-2
6.SEM-5 : MIC-505 Genetic Engineering
7.SEM-6

:

MIC-604

Food,

Dairy

and

Microbiology
8. SEM-6 : MIC-610 Project Work ( Practical)
M.Sc.-Microbiology
1.SEM-3 MIC 301 Bio-process Technology
(Half portion)
2.SEM-4: MIC-403: Dissertation
UDYOG ACTIVITY
Consumer store
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6
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Veterinary

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

8

Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology

ડૉ. હદપેન શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એડિોક)
Ph.D. (કેવમસ્રી)

1. SEM-1 :CHEM 101 Physical Chemistry
2. SEM-2 CHEM 201 Inorganic Chemistry
B.Voc.-Food Processing Technology
1. SEM-1 FPT 103 Food Chemistry

9

ડૉ. વનશાંત ર્ુન્નરકર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એડિોક)
Ph.D. (માઇિોબાયોલોજી)
GSET, ICAR-NET

UDYOG ACTIVITY
toilet cleaner and Dishwasher
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6
Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1. SEM-2: MIC-201: Introduction to microorganisms
2. SEM-4 :MIC-402: Air & Water Microbiology
3. SEM-4 : EC-402: Biogas Technology (Theory) (Half
portion)
4.SEM-6 : EC-601: Diagnostic Immunology (Theory)
M.Sc.-Microbiology
1.SEM-2 :

10

ડૉ. હકિંજલ પ્રજાપવત
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એડિોક)
Ph.D. (માઇિોબાયોલોજી)

MIC-202: Molecular Biology & Bacterial

Genetics (Theory (Half portion )
UDYOG ACTIVITY
Utilization of Bottom Ash for value added product, value
added product from old riffil, filter preparation for waste
water purification
SEM-1; COMPL: 102-Udyog-1
SEM-2: COMPL: 201-Udyog-2
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
Theory and Practicals
B.Sc.-Microbiology
1. SEM-2 : MIC 202 Ultrastrucutre and growth of bacteria
2.SEM-2 : EC 201 Bio-fertilizers
UDYOG ACTIVITY
Paper dishwasher and Cow urine analysis and selling
SEM-3: COMPL: 302-Udyog-3
SEM-4: COMPL: 401-Udyog-4
SEM-5; COMPL: 102-Udyog-5
SEM-6: COMPL: 201-Udyog-6
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૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

(અ)

િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
સ્નાતક:

117, અનસ્નાતક: 54 અનસ્નાતક: (Environmental Science) : 03

િષા -૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ
(માઇક્રોબાયોલોજી)

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત
જાવત

અનસ ૂચિત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગસ

શારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

-

33

94

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

31

63

94

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

10

34

44

02

03

18

-

21

44

૩.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

-

03

03

-

-

-

-

03

03

૪.

એમ.હફલ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

પીએચ.ડી.

02

01

03

-

-

01

-

02

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

૫.

(Environmental
Science)

અન્ય

૫.

07

13

41

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

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1
1

1

૬.
ક્રમ

1
2

Dr. S. R. Dave

Quality in Research

May 2017

મલાકાતી અધ્યાપક
Dr. Purohit, Udaipur

Use of Biotechnology

February 2017

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
Mr. Martin Tom
Hyderabad, (ELT Chief
Trainer, IELTS/BEC
Master)

Introductory Lecture to Effective
English Communication

22, March-2018

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો:
તજ્જ્ઞન ું નામ
Ashvin Patel
Talati Cum Mantri

વિર્ય

તારીખ

Emergency Services108
Preparation for Competitive
Examination

Feb 2018
Jan 2018
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વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

તારીખ
07
Batches/Year

૧

ડૉ વનલખલ સુ. ભટ્ટ

ISTM-New Delhi- Sadra

૨

ડૉ વનલખલ સુ. ભટ્ટ

NSS-PO - Sadra

Microbiology and
Basic Science
Information
Health & Hygiene

3

ડૉ વનલખલ સુ. ભટ્ટ

Talati Cum Mantri-Sadra

Health & Hygiene

૪

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી.

Solid state
fermentation of crop
residues and its use in
livestock ration

5

ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર

Invited talk on XVII Biennial
Conference of
Animal Nutrition Society of
India Nutritional Challenges
For Raising Animal
Productivity To Improve Farm
Economy At Junagadh
Agricultural University
Barani Krishi Anushandhan
Kendra, Mpuat, Bhilwara.

जैव अघटनीय पदार्थो से

04
Batches/Year
03
Batches/Year
1st –3rd
February, 2018

17/3/18

बायोगेस ्/ बायो CNG

एवम ् बायो खाद बनाने

6

૮.
ક્રમ
1

ડૉ. વનશાંત ર્ુન્નરકર

GSBTM Crash Workshop on
“M.Sc. Biotechnology & Allied Science Entrance Examination” at Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot

की जानकारी
Environmental
Pollution

30/03/2018

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. વનશાંત ર્ુન્નરકર

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ

મેળિેલ વસદ્ધિ

ઉપલબ્ધિ

1.International Conference on Microbial Technology for Better Tomorrow at D.Y. Patil Institute, Pune

2. National Seminar on Advances in
Biotechnology & Biomedical Research at Central University of
Gujarat, Gandhinagar.
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1. Poster Presentation 2. Oral Presentation (co-author)
Oral Presentation

૯.
ક્રમ

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
અધ્યાપકન ું નામ

1

ડૉ. વનલખલ સુ. ભટ્ટ

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ

3

મ ૂવતિ ડી
ડૉ. મય ૂર સી. શાિ
(સિ માગાદશાક)

4

ડૉ. પ્રવતક જી.
વશલ્પકાર

પીએિ.ડી. કક્ષાએ
1. સ ૂચી દિે 2. પાયલ અઘેરા 3. પ ૂજા િીરપરા
4. પ્રીવત મ્પિાલા 5. વિપુલ પટેલ

1. સ ૃન્ષ્ટ્ટ પટેલ 2. શ્રદ્ધા શમાા 3. ભગિતી ગઉની 4. આસ ૃવત પિાર
1. અવમત શાિ 2. કાવતિક અંધાહરયા
1. પ્રીવત શુક્લ 2. અવમત શાિ 3. અવમત પ્રજાપવત
4. સુરેન્િ ગોહિલ 5. કાવતિક અંધાહરયા 6. બીજલ ચૌિાણ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1

ડૉ. વનલખલ સુ ભટ્ટ

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ ડી..
મ ૂવતિ

3

ડૉ. નીરજ તુ. શેઠ

4

ડૉ. પ્રવતક જી.
વશલ્પકાર

5

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

શ્રી અરવિિંદકુમાર

1.શ્રદ્ધા િસમુખભાઈ િાઘેલા 2. રૂપલ રવસકભાઈ ભાલાળા 3. રીયાસત
ગુલાબભાઈ ભહરલણયા 4. પાયલ રમેશભાઈ સુિાહરયા 5. િવનતા
હકશોરભાઈ સાિલલયા 6. રોશની બાબુભાઈ ભુિા 7. રવિના પ્રવિણભાઈ
સગપહરયા 8. ગોપી નરે શભાઈ પ્રજાપવત 9. ધારા ગોવિિંદભાઈ િાિેર
10. વશલ્પાબેન ચંદુભાઈ વનકુલળયા 11. વનહકતા અશોકકુમાર પંજિાણી
12. વનરિપુરી િસમુખપુરી ગોસાઈ 13. સાિેબખાન અયુબખાન પઠાણ
14. જયદીપકુમાર અરવિિંદભાઈ કાપહડયા 15. સુરેશભાઈ માિજીભાઈ
સોસા
1.અંહકતકુમાર મુકેશભાઈ પટેલ 2. હકિંજલબેન વિનુભાઈ િાલાણી 3.
કૃપાલી રમેશભાઈ િસોયા 4. હિષ્ટ્નાબેન ભરતકુમાર બાણુગાડીયા 5.
છનાકુમાર ગેરીયાભાઈ િસાિા 6. પાયલબેન મુકેશકુમાર પટેલ 7.
પાયલબેન રમેશભાઈ ઠુંમર 8. પાથાકુમાર બાબુવસિંિ રાઠોડ 9. બીનાબેન
ગોવિિંદભાઈ ગિીયા 10. માનસી અવશ્વનભાઈ પટેલ 11.
વમતાલીચંદુભાઈિસોયા 12. રલક્ષત અમ ૃતલાલ માથુકીયા 13. સોનલ
હકશોરભાઈ રાઠોડ 14. મગન ડામોર
1.
મવનષકુમાર પ્રવિણભાઈ પરમાર 2. રૂવષતા હકશોરભાઈ સોલંકી
3. િાહદિ ક તળશીભાઈ મકિાણા
જલ્પા મિેન્િભાઈ રાિલ 2. હદપકુમાર રમેશભાઈ પટેલ 3.
પ્રેમ જગદીશકુમાર મોદી 4. િસુધાબેન હદલલપભાઈ જાદિ 5. શ્ર ૃવત
અવશ્વનભાઈ પટેલ 6. શ્વેતા જ્યોવતન્િભાઈ બારોટ 7. ઉિી મુકેશલગહર
ગોસ્િામી 8. હકિંજલબેન હદલીપભાઈ કાિઠીયા 9. હદ્તીબેન િલ્લભભાઈ
ગહિયા 10. વનવધ પરસોિમભાઈ ઉચદહડયા 11. ભાવિતા લક્ષ્મીકાંત
પંડયા 12. રમેશકુમાર અિચરભાઈ ચવનયારા
1.
કાજલબેન અશોકભાઈ પટેલ 2. શ્ર ૃવત જીણાભાઈ ગજેરા

1.

બી. ડુગ
ં રે લચયા

૧૦.
૧૧.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : N.A

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
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N.A.
૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) : 1. Bioinformatics Lab Upgradation : 7-10 Lakhs
2. FIST-LEVEL-1 Programe: 54.00/71.00 Lakhs
3. FOLD SCOPE LAB: 08.00 Lakhs

૧૨.૨

૧૨.૩

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



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :



ઑપન સોસા સેિાઓ

-

ટેક્ક્નકલ સિાય) :



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

-

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ :
૧૪.

:

સામાજજક ક્ષેત્રે/ગ્રામીણ ક્ષેત્રે આપેલી સેિાઓ (તજ્જ્ઞ તરીકે, પ્રોત્સાિક, વનષ્ણાત,


૧૩.

-

N.A

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧
ટકડી

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

1

ડૉ. વનલખલ સુ ભટ્ટ

14

2

ડૉ. શ્રીવનિાસ ડી. મ ૂવતિ

52

3

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ

14

4

શ્રીમતી પ્રીવત કે. શુકલ

13

5

ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર

14

6

શ્રી અરવિિંદકુમાર બી.

13

ડુગ
ં રે લચયા
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ગામનાું નામ
િરસોલ (તા. દિેગામ), બદામકંપા (તા.
દિેગામ),
ટીંબાકંપા
(તા.
દિેગામ)
ટીંબાતળાિ (તા. દિેગામ)
84 ગામો (હદિેન, ઓલપાડ, સાયન, કીમ
તાલુકાના)
*ગામના નામ બીડાણમાં જોડેલા છે .
ગુદ
ં ાળા (તા. વિછીયા), ધારૈ ઈ (તા. ચોટીલા)
િોકળિા(તા. ચોટીલા), જીિાપર (તા.
ચોટીલા)
િરીપરા (તા. બોટાદ), માંડિધાર (તા.
બોટાદ), અડતાળા (તા. બોટાદ), બોડકી (તા.
બોટાદ)
લચરોડા (તા. ચોટીલા), છાવસયા (તા.
ચોટીલા), િેઢુકી (તા. ચોટીલા), ગોલીડા (તા.
ચોટીલા)
િાંકાનેરડા(તા. દિેગામ), વિરતાલાિડી
(તા.દિેગામ), ગલ ૂદન (તા. દિેગામ),
િડોદરા (તા. દિેગામ)

ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર
7

૧૪.૨

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ડૉ. હદપેન શાિ

13

ગામનાું નામ
જનડા કાંધેિાહડયા (તા. િીંછીયા),
કાંધેિાહડયા (તા. િીંછીયા), અમરાપુર (તા.
િીંછીયા), હિિંગોળગિ (તા. િીંછીયા)

અચભમખતા કાયસક્રમ : માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગ દ્વારા નિા પ્રિેશ મેળિેલા વિદ્યાર્થીઓની
અચભમખતા વશચબર કરિામાું આિી તેની સુંપ ૂણસ વિગત નીિે મજબ છે :
તારીખ 21-07-2017થી તારીખ 05-08-2017 દરવમયાન અલભમુખતા વશલબરના સંદભે
વ્યાખ્યાનમાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં આ વ્યાખ્યાનમાળામાં નીચે મુજબના વિષયો ઉપર
દશાા િેલ નામ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન જે તે વિષય તજ્જ્ઞ મુજબ રાખિામાં આિેલ િતા.
વ્યાખ્યાનનો સમય : 11.00 થી 11.45
સ્થળ : પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્િ તાલીમ ખંડ
ક્રમ
1

તારીખ
22-07-2017

નામ
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

2
3
4
5

24-07-2017
25-07-2017
26-07-2017
27-07-2017

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

28-07-2017
29-07-2017
31-07-2017
01-08-2017
02-08-2017
03-08-2017
04-08-2017

શ્રી પ્રભુભાઈ પંચાલ
ડૉ. પ્રદીપકુ માર આચાયા
ડૉ. મય ૂરભાઈ શાિ
ડૉ. રાજેન્િ ખીમાણી
કુ લસલચિશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ડૉ. ઉષાબેન પટે લ
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુ ગ્ગીરાલા
ડૉ. નીરજ શેઠ
શ્રી મનોજભાઈ જોષી
ડૉ. પ્રતીકભાઈ વશલ્પકાર
ડૉ. કૌવશકકુ માર પટે લ
ડૉ. વનલખલ ભટ્ટ
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા
ડૉ. ક્ષમા બાલાપુરે
શ્રી િસંતી પરમાર
શ્રી કંચનબેન ચૌિાણ
શ્રી રાજેશ પરમાર
શ્રી ત્જતેન્િ સોલંકી

16
17

વિર્ય
ખાદી શા માટે ? અને તેન ુ ં મિત્િ પ્રાથાના અને
તેન ુ ં મિત્િ
કાંતણવિદ્યા
સિવશક્ષણ
વ્યક્ક્તત્િ વિકાસ અને કારહકદી
1965થી 2017 સુધીનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો
ઇવતિાસ
ફૂડ ઍન્ડ ન્યુરીવશયન
ટકાઉ વિકાસ
મોબાઇલના ફાયદા અને ગેરફાયદા
જળસંચય અને ઊજાા
ઉદ્યોગલક્ષી માહિતી
પરીક્ષાલક્ષી માહિતી
વ્યસનમુક્ક્ત
આરોગ્યલક્ષી માહિતી
િેલ્થ ઍન્ડ િાઇત્જન
છાત્રાલય જીિનની પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા સમ ૂિજીિન
અને જીિનઘડતર
એકાઉન્ટ
િિીિટી ઓરીએન્ટે શન

ઉદ્યોગ :

૧૪.૩

ટકડી
નુંબર
1
2
3

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

િેલ્થ ઍન્ડ િાઇજીન
કમ્પપોસ્ટ ખાતર માટે કલ્ચર
વનમાા ણ, જિારા ઉત્પાદન
પ્રયોગ/ વશક્ષણ સામગ્રી વનમાા ણ
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સુંખ્યા
08

અધ્યાપકન ું નામ

23

ડૉ. વનલખલ સુ. ભટ્ટ
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ ડી.

17

ડૉ. મય ૂર સી. શાિ

ટકડી
નુંબર
4
5
6
7
8

9
10
11

૧૪.૪

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

િસ્તક્લા (લબનઉપયોગી
કાગળમાંથી સ્ટે જ સુશોભન
સામગ્રી વનમાા ણ)
કમ્પપોસ્ટ ખાતર વનમાા ણ
વિદ્યાથી ગ્રાિક ભંડાર
ટોઇલેટ ક્લીનર અને હડશ
િોસર
યુહટલાઇઝેશન ઑફ બોટમ
એશ ફોર િૅલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ
બનાિિી.
ર્ૂની હરહફલમાંથી િૅલ્યુ એડેડ
પ્રોડક્ટ બનાિિી.
ખરાબ પાણીના વનકાલ માટે ન ુ ં
હફલ્ટર બનાિવુ.ં
પેપર ડીસ િોસર તથા ગોમ ૂત્ર
પ ૃથક્કરણ અને િેચાણ

સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

17

શ્રીમતી પ્રીવત કે . શુકલ

09
09
15

ડૉ. પ્રવતક જી. વશલ્પકાર
શ્રી અરવિિંદકુ માર બી. ડુ ગ
ં રે લચયા
ડૉ. હદપેન શાિ

05

ડૉ. વનશાંત ર્ુ ન્નરકર

05

ડૉ. વનશાંત ર્ુ ન્નરકર

03

ડૉ. વનશાંત ર્ુ ન્નરકર

12

ડૉ. હકિંજલ પ્રજાપવત

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

(આંતરરાષ્રીય,

આયોજક

લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓ

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
રાજ્ય સ્તરની
સેવમનાર, ક્ક્િઝ,
સાયન્સર્ૂન, વનબંધ
સ્પધાા, પોસ્ટર સ્પધાા
યુથ ફેસ્ટીિલ

પ્રાદે વશક

21/1/18

રાષ્ટ્રીય

15/12/17 થી
19/12/17

રમતગમત
(બેડવમન્ટન)
રમતગમત
(ટેબલ ટેવનસ)

રાષ્ટ્રીય

17/12/17 થી
18/12/17

રાષ્ટ્રીય

23//1/18થી
26/1/18

રમતગમત
(કુસ્તી)
રાજ્યસ્તર સેવમનાર
સ્પધાા

રાષ્ટ્રીય

8/11/17 થી
12/1/17
20/1/18

પ્રાદે વશક

ભાગ
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માઇિોસ્ટડી સકા લ, જે.
ઍન્ડ જે. સાયન્સ કૉલેજ
તથા જી.એસ.બી.ટી.એમ.,
ગાંધીનગર
મોિનલાલ સુખડીયા
ુ
યુવનિવસિટી, ઉદે પર
ઉિર મિારાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠ,
જલગાંિ
સી.બી. ખેડગી
બાસિેશ્વર સાયન્સ, રાજા
વિજયવસિંિ કોમસા ઍન્ડ
રાજા જયવસિંિ આર્ટા સ
કૉલેજ અકાલકોટ,
સોલાપુર
એમ. ડી. યુવનિવસિટી,
રોિતક, િહરયાણા
ગુજરાત સાયન્સ
એકેડેમી, ગુજરાત
યુવનિવસિટી, હડપાટા મેન્ટ
ઑફ હફલઝક્સ, અમદાિાદ

ની સુંખ્યા
06

01
01
01

01
O2

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
વનયવમત પ્રવ ૃવતઓમાં NSS સ્િયંસેિક ભાઈઓ-બિેનો ગ્રામસફાઈ, GEER ફાઉન્ડેશન કેમ્પપસ,

ગાંધીનગર ખાતે ્લાન્સ્ટક કચરાની એકત્રીકરણની પ્રવ ૃવિ, સ્થાવનક સેિાકીય સંસ્થાને મદદરૂપ થિાની
પ્રવ ૃવિ, રક્તદાન વશલબર િગેરે પ્રવ ૃવતમાં જોડાયા િતા. બૌદ્ધદ્ધક અને વિદ્યાથી વિકાસ પ્રવ ૃવિઓ જેિી કે
ઓઝોન હદિસની ઉજિણી સંદભે યોજાયેલી સ્પધાા, ગાંધીવિચાર મનન પરીક્ષા, યુિક મિોત્સિ, સ્પધાાત્મક
પરીક્ષા અંગેની માહિતી સંદભાના સેવમનારમાં પણ NSS સ્િયંસેિક ભાઈઓ-બિેનોએ ઉત્સાિથી ભાગ લીધો
િતો.
આ

િષે

અવતવ ૃન્ષ્ટ્ટના

કારણે

સંસ્થાના

સ ૂચન

મુજબ

NSS

વશલબર

પ્રથમ

સત્રમાં

તા. 26-08-2017થી તા. 01-૦9-2017 દરવમયાન રાધનપુર તાલુકાના ગોતરકા ગામમાં યોજી િતી. જેમાં
અમારા યુવનટના 155 NSS સ્િયંસેિક ભાઈ-બિેનો અને 4 અધ્યાપક ભાઈઓ-બિેનો જોડાયા િતા. આ
વશલબરનો મુખ્ય ઉદ્દે શ શ્રમ અને આરોગ્ય સેિા દ્વારા ગ્રામજનોને મદદરૂપ થિાનો િતો. આ વશલબરમાં ઠેરઠેર
જોિા મળતા ખાબોલચયાને પ ૂયાા િતા તથા સ્થાવનક આરોગ્ય સંસ્થાની મદદથી ‘એબેટ’ દિાનો છંટકાિ કયો
િતો. આરોગ્ય અંગેની જાગૃવત પણ આપી િતી. આ ઉપરાંત NSS વશલબરમાં સામાન્ય રીતે સમાિાતી
પ્રવ ૃવતઓ જેિી કે પ્રભાતફેરી, લોકસંપકા , સંસ્કાર કાયાિમ પણ કરિામાં આવ્યા િતા.

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
િષા 2017 દરવમયાન રાજ્ય NSS વિભાગ, ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના

હદિસની ઉજિણીનુ ં આયોજન તા.22 થી 24 સ્ટેમ્પબર, 2017) દરમ્પયાન િાંવતગુરુ શ્યામજી કૃષ્ટ્ણ િમાા
યુવનિવસિટી, ભુજ ખાતે કયુાં િતુ.ં આ યુવનટના કુલ 12 NSS સ્િયંસેિક ભાઈ-બિેનોએ 9 વિવિધ પ્રવ ૃવિઓમાં
ભાગ લીધો િતો. તે પૈકી સાગરવસિંિ રાજપ ૂત વિદ્યાથીએ વનબંધ સ્પધાામાં(GST સંદભાની) પ્રથમ સ્થાન
મેળવ્યુ ં િતુ.આ
ં
ઉજિણીમાં NSS સ્િયંસેિક ભાઈ-બિેનો સાથે NSS પ્રોગ્રામ ઑહફસર મય ૂર શાિ જોડાયા
િતા.

૧૪.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA અન્ય
પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET/Agri
NET
01

૧૪.૮
ક્રમ
1
2

SET
/GS
ET
01

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

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

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

સાગરવસિંિ રાજપ ૂત

પ્રાદે વશક

વનબંધ સ્પધાા

યાશ્રી ગજ્જર

રાષ્ટ્રીય

િક્ત ૃત્િ સ્પધાા
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૧૪.૯

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

ક્રમ

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧.
૨.
૩.
૪.

સ્તર (કક્ષા)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી
22
39
07

૮૮૦૦૦.૦૦
૧૯૫૦૦૦.૦૦
૩૫૦૦૦.૦૦

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

સ્નાતક
અનુસ્નાતક
એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧.
૨.
૩.
૪.

સ્તર (કક્ષા)

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

કલ વિદ્યાર્થી
101
25
-

૪૦૪૦૦૦.૦૦
૧૫૦૦૦૦.૦૦
-

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

ક્રમ

૧.
૨.

સ્નાતક
અનુસ્નાતક

૩.
૪.

એમ.હફલ.
પીએચ.ડી.

૧૫.

કલ વિદ્યાર્થી
01

-

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)
(માઇનોહરટી - ભારત સરકાર)
આજ સુધી વશષ્ટ્યવ ૃવિ મળે લ
નથી.
-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૫.૧ પહરસર અંતગસ ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ -N.A
૧૫.૨
S.No.

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ
વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

1
2
3
4

Ankit Patel
Nirav Gosai
Suresh Sosa
Jaydeep Kapadiya

DQA-Intas Pharmacuticals Ltd.
DQA-Intas Pharmacuticals Ltd.
DQA-Intas Pharmacuticals Ltd.
QA-Intas Pharmacuticals Ltd.
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: વિઞાન અને પ્રયોજજત વિઞાન વિદ્યાશાખા

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

૨.

વિભાગન ું નામ :

૩.

ગૃિવિઞાન

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

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

શ્રી ઉષાબેન પટેલ

સત્ર – 1

એમ. એ. (િૉમસાયન્સ)

F.P.T.-102 : Basic Principle of food Preservation
F.P.T.-104 : Internship/field work

સિપ્રાધ્યાપક અને વિભાગીય
અધ્યક્ષ

સત્ર – 2
F.P.T.-204 : Internship/field work
-FPT-FC-201 (core) : Nutrition Health Communication
સત્ર – 1
FTAD-103 : Basic Swing Techniques
સત્ર – 2
FC-201 (core) : Dying & Printing
સત્ર – 5
1.MJRHSC-502 : Housing
2.MJRHC-503 : Food Preservation
સત્ર – 6
MJRHSC-604 : Home Furnishing
MJRHSC-605 : Institutional Training

2

ડો. જયશ્રીબેન મિેતા

સત્ર – 1

પીએચ.ડી.

F.P.T.-101 : Basic Principle of food Processing
F.P.T.-104 : Internship/field work

સિપ્રાધ્યાપક

સત્ર – 2
FPT- 201 : Basic Principale of food Engineering
F.P.T.-204 : Internship/field work
સત્ર – 1
-FTAD-101 : Basic Elements of Design
સત્ર – 2
FTAD-203 : Concept of Fashion and Appreal Designing
સત્ર – 5
MJRHSC-504 : Early Childhood Care and Education
MJRHSC—505 : Community Nutrition
Additional Subjects : General Food and Nutrition
Management-1 (core)
સત્ર – 6
MJRHSC-602 : Guidence and councelling
CC-601 : Disaster Management
Additional Subjects (core) : General Food and Nutrition
Management-2
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૩.

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

સત્ર – 1
FTAD-102 : Surface Ornamentation Techniques
FTAD-104 : Internship
FC-101 (B-VOC ,B.SC) (core) : Gandhian Thoughts
FC-102(B-VOC ,B.SC)(core) : Enviornmental Education

શ્રી પારૂલબેન સાધુ
એમ. હફલ. (િૉમસાયન્સ)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

સત્ર – 2
FTAD-201 : Pattern Making and Draping
FTAD-202 : Appreal Construction and Basic Techniques
FTAD-204 : Internship
FC-202 (B-VOC ,B.SC) (core) : Environmental Education
સત્ર – 5
MJRHSC-501 : Family Clothing
MJRHSC-601 : Apparel Desiging
MJRHSC-603 : Traditional Textile of India
૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 42
િષા - ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)
: 39

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

૧.

૫.

ભાઈઓ

સ્નાતક (સત્ર-૧)

18

બિેનો
23

કલ
41

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

04

04

17

02

સામાન્ય

કલ

16

42

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
માહિતી

ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ

:

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
1.
2.
3.

Dr. Dipen Shah
Dr. Nishant Jurnarrker
Sh. Hinal Patel

Food Chemistry ( FPT)
Food Microbiology ( FPT)
Food Additives( FPT)

03-07-17
15-01-18
10-02-18

વનયતકાલીન અધ્યાપક
1

Sh. Nikul Singh Zala

Human Nutrition ( FPT)

15-08-17

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
1.

Dr. Mona Desai

Health and Preventions
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08-03-18

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

૬.

ક્રમ
1
2.
3

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

Dr. Jaitin Patel
Sh. Kamlamani Rav
Dr. Shetal Badodia

તારીખ

Food Spoiledge
Nutrition Health Communication
National and International Agency

06-08-17
16-03-18
09-03-18

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

૭.
ક્રમ
૧.
૨.
૮.

અધ્યાપકન ું નામ
Dr. Jaishree S.Mehta
Sh. Paraul Ben Sadhu

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

Women s Day - Vakaneda-

Women 's
Empowerment
Mal Nutration
Guaidance

NSS Camp-Ghaboi-

તારીખ

12-03-18
10-02-18

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન : -

૧૦.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) : -

૧૧.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : -

૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ

૧૨.૩

-



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

-



ઑપન સોસા સેિાઓ

:

-

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

૧૩.



આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/ : ૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
૧૪.૧

પદયાત્રા : 31-12-17 TO 04-01-18
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
વિદ્યાર્થીઓની
ગામનાું નામ
નુંબર
સુંખ્યા
Poglu, Pallachar, Sonasan, Aminpur,
1
15
શ્રી ઉષાબેન પટેલ
Vadrad
Rasulpur, Moyad, Rupajivaas, nathji
2.
15
ડૉ. જયશ્રીબેન મેિતા
vaas, Rooppura,Salal
Navababalpura, juna babale pura, jalia
3
15
શ્રી પારૂલબેન સાધુ
na math, leelapura, desaipura
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૧૪.૨

અચભમખતા કાયસક્રમ : 06-07-17 to 16-07-17

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :

શ્રી ઉર્ાબેન પટેલ. 08-07-17 deliverd lecturer on Topic- food and nutration
ટકડી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

1
2
3
૧૪.૪

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

Kitchen Garden food
processing
Medical Plantation food
processing
Flower making and
Handicraft

15

શ્રી ઉષાબેન પટેલ

10

ડૉ. જયશ્રીબેન મેિતા

11

શ્રી પારૂલબેન સાધુ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

કાયસક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

(આંતરરાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

સુંખ્યા

1.

રાષ્રીય

2.

રાષ્રીય

18-12-17 to
22-12 -17

Inter university
compitionBedminton

01
01

૧૪.૫

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
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૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

૧૪.૮

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

૧૪.૯

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
૧૪.૯.૧ સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત : ૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
૧૪.૯.૩ અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

૧૫.

ભાગ લીિેલ

-

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

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

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્ટ અને ટેક્નોલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, રાંધેજા
(Department of Rural Management)

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

૧.

સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામીણ
વિકાસ વ્યિસ્થાપન, ગ્રામ વિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો

ડૉ. રાજીિ પટેલ (Ph.D.)
પ્રાધ્યાપક અને ઇન્ચાર્જ

૨.

માનિ સંસાધન વિકાસ (એક યુવનટ), ગ્રામીણ વિકાસ
વ્યિસ્થાપન, બજાર વ્યિસ્થાપન, ગ્રામ વિકાસ
વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો, સ્િૈવચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન
વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાંતો, સંચાલકીય અથાશાસ્ત્ર, ગ્રામ
વિકાસનાં ક્ષેત્રો, ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન, ઉત્પાદન
વ્યિસ્થાપન મોડયુલ
કમ્પ્ય ૂટર એલ્્લકેશન, માહિતી વ્યિસ્થાપન ૫દ્ધવત,
આઇસીટી વિકાસ અને વ્યિસ્થાપન, માહિતી સંચાર
ટેક્નોલોજી, સંશોધનમાં કમ્પ્ય ૂટર મોડય ૂલ
નામાનાં મ ૂળતત્િો, સંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર,
નાણાકીય વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના વ્યિસ્થાપન,
કમ્પ્ય ૂટર એકાઉન્ન્ટિંગ મોડયુલ

ડૉ. મયુરી ફામાર (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

૩.

ડૉ. લોકેશ ૈન (Ph. D.)
પ્રાધ્યાપક

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૫.

ડૉ. અમીષા શાિ (Ph. D.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૩૧

(બ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
૨૮

બ
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

નામ
૧.

સ્નાતક
(સત્ર-૧)

૨.

અનુસ્નાતક
(સત્ર-૧)

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૧૮

૧૦

૨૮

૦૧

૦૫

૧૫

--

૦૭

૨૮

૩.

એમ.હફલ.

--

૦૨

૦૨

૦૧

--

--

--

૦૧

૦૨

૪.

પીએચ.ડી.

૦૫

--

૦૫

૦૧

--

૦૨

--

૦૨

૦૫
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૫.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

મલાકાતી અધ્યાપક
૧.
૬.

ડો. બી. બી. સીદ્દીકી

માનિ સંસાધન વિકાસ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

ડૉ.
શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
શ્રી

તજ્જ્ઞન ું નામ
વસતાંશ ુ યશશ્ચંિ
ભાસ્કર વનરં જની
ગુલાબવસિંિ આઝાદ અને
દુબે
લગરીશ શાિ
સુરેશ ચાિડા
કવપલભાઈ શાિ (જતન રસ્ટ)

વિર્ય
રસમીમાંસા અને સાહિત્ય
ગીન ટેક્નોલોજી
કો-ઑપરે હટિ મેનેજમેન્ટ

તારીખ
૦૬-૦૨-૨૦૧૮
૧૬-૦૧-૨૦૧૮
૯ થી ૧૧-૧-૨૦૧૮

ગ્રાિક અવધકાર જાગૃવત
સંપોવષત
સજીિ ખેતી અને મિત્િ

૦૪-૧૦-૨૦૧૭
૦૪-૦૯-૨૦૧૭
૦૩-૦૮-૨૦૧૭

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

૭.

ક્રમ
૧.
૨.
3.

અધ્યાપકન ું
નામ
ડૉ. અમીષા
શાિ
"
ડૉ. સતીષ
પટેલ

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિર્ય

તારીખ

આહદિાસી સંશોધન કેન્િ,
િસ્ત્રાપુર િાટ, અમદાિાદ
મહિલા ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,
નારદીપુર
એન.એસ.એસ. કેમ્પપ,
રાજેન્િનગર કોલેજ

ઉત્પાહદત માલની ગુણિિા
અને બજાર વ્યિસ્થા
ગાંધી મ ૂલ્યો અને વશક્ષણ

૩૦-૧૨-૨૦૧૭

સમરસ ગામ અને
ટેક્નોલોજી

૧૦-૦૨-૨૦૧૮

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

૯.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૩૦-૦૧-૨૦૧૮

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

પીએિ.ડી. કક્ષાએ
ભરત રાયજાદા, અમીષા શાિ, રાજેશ પટેલ, શ્રદ્ધા નાયક

૨.

ડૉ. મયુરી ફામાર

વમનલ મિેતા, રાજેશ્વરી શ્રીમાળી, વિિમવસિંિ સોલંકી, સુરેશ ચાિડા

૩.

ડૉ. લોકેશ ૈન

વમહિર દિે, મનોજ મોરી, એકતા વત્રપાઠી, સોિા માનવસિંિ, વિજય પ્રજાપવત,
મહિપતવસિંિ ડોહડયા

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

વનલેશ વપ્રયદશી, તુષાર બોરાડ, દક્ષા િસાિા, વિજય ડાભી

૧.

ડૉ. મયુરી ફામાર

એમ.હફલ. કક્ષાએ
ર્ુલી અબ્રાિમ, રુલચતા ગોસ્િામી

૨.

ડૉ. લોકેશ ૈન

અંહકતા ચૌધરી, વનષ્ટ્મા મકિાણા

૩.

ડૉ. સતીષ પટેલ

રવિ જાડાિાલા
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૧૦.

અનસ્નાતક કક્ષાએ
અક્ષય િસાિા, અંહકત િસાિા, અંહકતા પટેલ, અંહકતા વમશ્રા, આનંદ
પરમાર

૧.

ડૉ. રાજીિ પટેલ

૨.

ડૉ. મયુરી ફામાર

આકાશ િસોયા, ઉિાશી ચૌધરી, કલ્પેશ રાિળ, કાજલ સાંકલળયા, કૌવશક
સોલંકી, ગણેશ પિા

૩.

ડૉ. લોકેશ ૈન

જયસુખ સાંખટ, ત ૃલ્્ત પરમાર, દીલક્ષતા ચૌધરી, ધરમપાલ રાજ,
ધરમવસિંિ િસાિા, નીતા ડાભી, નીવતન પટેલ

૪.

ડૉ. સતીષ પટેલ

નુરી શેખ, પવથક સાલિી, પહરમલ પટેલ, પાથા સાપરીયા, પ ૂજા ઠાકોર,
ભારતી રાઠિા, વમિલ ઠાકોર

૫.

ડૉ. રિીન્િ પંચોળી

મેહુલ ચૌધરી, મેહલ
ુ કોઈટીયા, યોગેશ રાઠોડ, રાર્ુ કટારીયા, િષાા પટેલ,
વિજય ચૌધરી, િીરમતી પટેલ

૬.

ડૉ. હિતેષ જાગાણી

િીરમતી પટેલ, સાિન ભોરસટ, સ ૂલચતા પરમાર, િરદીપવસિંિ ચૌિાણ,
હિરે ન ચોચા, િીના િણકર

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :

સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

All India Council for
Technical Education
(AICTE)

અભ્યાસિમIT Help-Desk Attendant

4,00,000/-

GUJCOST
(Association with
SPACETECH & SCAN
POINT)
National Cooperative
Union of India, New
Delhi

Workshop

30,000/-

Diploma Course

Sponsored by
NCUI, Delhi.

Training Workshop

Sponsored by
ACT, Bhuj.

રાષ્રીય
પ્રધાન મંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ
યોજના
(PMKVY-TI)
National Workshop on
Geo-spatial Technology
for Rural Planning and
Development
Diploma in Co-operative
Management

અન્ય
Water Resource Management
૧૧.



Arid Communities and
Technologies, Bhuj

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
Add-On Course “Diploma in Co-operative Management” by National Cooperative Union of India,
New Delhi.

૧૨.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

૧૨.૨

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના સુંદભે સુંસ્ર્થાકીય રીતે આપેલી ટેક્ક્નકલ/અન્ય સેિાઓ



અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :

રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦
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૧૨.૩

ઑપન સોસા સેિાઓ

1. Computer Maintenance :

૧૩૦ PC * ૧૦૦૦ AMC = રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦

2. Network Infrastructure :

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦

3. CCTV Security System :

રૂ. ૨૦,૦૦૦

4. Intranet portal Service :

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦

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




આપેલી સેિાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન (અંદાત્જત આંક) :

-

ઑપન સોસા સેિાઓ :

1. Training on Computer Operation for School Students.
૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR)etc.)/ : ----વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત (તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮)

૧૪.

૧૪.૧
ટકડી નુંબર
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

૧૪.૨

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ
શ્રી જનક પટેલ
ડૉ. સતીષ પટેલ
ડૉ. લોકેશ ૈન
ડૉ. મયુરી ફામાર
ડૉ. અમીષા શાિ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા
૧૪ ભાઈઓ
૧૩ ભાઈઓ
૧૩ ભાઈઓ
૧૨ બિેનો
૧૨ બિેનો

ગામનાું નામ
ખેરાડી, િણજર, ગુલાબપુરા, મ ૂલળયાટીંબા
શામળાજી, શામળપુર, ભિનપુર, પાલ્લા
ખોડંબા, ખેરંચા, કુશ્કી, િાહદયોલ
જલાલપુર, રાજપુર, આંબલીયારા, સિીજ
િેઢુકી, રામપરા, દડલી, ચોબારી, મદાિા

અચભમખતા કાયસક્રમ :
તા. ૬ થી ૮ ર્ુલાઈ, ૨૦૧૭ દરવમયાન અલભમુખતા કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં

વિવિધ વિષયો પરનાં વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત ર્ૂથપ્રવ ૃવિઓ, બૌદ્ધદ્ધક રમતો, મેદાની રમતો, પ્રભાતફેરી,
રાત્રીબેઠક, સંસ્થા દશાન અને મુલાકાત જેિા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા નિા પ્રિેશ પામેલા વિદ્યાથીઓને
વિદ્યાપીઠના િાતાિરણ અને વિચારધારાથી અિગત કરિાનો પ્રયત્ન કરિામાં આવ્યો િતો.

૧૪.૩
ટકડી
નુંબર

ઉદ્યોગ
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦૮

૧.

બાગ-બગીચા, કંપોસ્ટ, કેમ્પપસ ડેિલપમેન્ટ િગેરે

૨.

કમ્પ્ય ૂટર િાડા િેર, નેટિકા તથા આઈ કાડા ડેિલ૫મેન્ટ

૦૪

૩.
૪.
૫.
૬.

હકચન ગાડા ન
બેકરી અને ખાદ્ય િસ્તુઓ
િેન્ડીિાફ્્સ
કાંતણ અને િણટ

૧૦
૧૦
૧૫
૧૬
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અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી
શ્રી
શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
ડૉ.

રાજીિ પટેલ
મનિર મકિાણા
સતીષ પટેલ
ભાવિન પટેલ
આવશષ િમાા
જનક પટેલ
મયુરી ફામાર
અમીષા શાિ
લોકેશ ૈન

૧૪.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયસક્રમન ું નામ

Training on Cooperation
Visit and Expert
Talk
Workshop on Web
Based Data Collection Tools
Workshop on
Global Information
System (GIS)
Workshop on Development Finance
Workshop on Census-2011
Visit to APMC,
Unjha
Visit to IFFCO, Kalol
૧૪.૫



કાયસક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
National

તારીખ

આયોજક

23-25-02-18

National

23-02-2018

Regional

05-12-2017

Regional

04-12-2017

Scan Point Geo-metrics
Limited

65

Regional

13-09-2017

65

Regional

13-07-2017

Regional

13-07-2017

Center for Financial Accountability, New Delhi
Department of Statistics
Bureau, Govt of Gujarat
APMC, Unjha

Regional

14-07-2017

IFFCO, Kalol

31

National Cooperative Union of India, New Delhi
The National Cooperative
Housing Federation of India (NCHF), New Delhi
Survey CTO

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓ
ની સુંખ્યા
32
28

65

35
31

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સાદરા ખાતે આયોત્જત રમતગમત સ્પધાામાં ભાગીદારી અને પ્રથમ િમે સેલ્લ્િન
િસાિા



નેશનલ ય ૂથ ફેસ્ટીિલ નોયેડા ખાતે ૨ વિદ્યાવથિનીઓ - ભાવિકા પટેલ, હિરલ ડાકેની ભાગીદારી



રાજભિન, ગાંધીનગરમાં ૧૦ વિદ્યાથીઓ દ્વારા રક્તદાન



ગાંધીનગર ખાતે િલ્ડા લલાઇન્ડ િોક (World Blind Walk)માં ભાગીદારી



બેટી બચાિો, સાક્ષરતા અને સ્િચ્છતા જાગૃવત માટે રે લી



ગ્રાિક સુરક્ષા કેન્િ, અમદાિાદ દ્વારા સજીિ પેદાશ ઉપર જાગૃવત કાયાિમ



હિન્દી સ્તાિ, યુિા સ્તાિ (વિિેકાનન્દ જયંતી) પર વિવિધ કાયાિમ



ગાંધીવિચાર મીમાંસાની પરીક્ષામાં સફળ ૩૫ વિદ્યાથીઓની સફળ ભાગીદારી



વિશ્વ અંધત્િ હદિસ પર રે લીમાં ભાગીદારી



પહરસર અને પહરસરની બિાર સમ ૂિ સફાઈ



પેથાપુર ખાતે વ ૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત



ગાંધી જયંતી વનવમિે રાંધજા
ે ગામમાં રે લીનુ ં આયોજન અને સફાઇ કાયાિમ

૧૪.૬

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

૧૪.૭

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

-

૧૪.૮

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

૧૪.૯

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

ક્રમ

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

---

---

૨.

અનુસ્નાતક

૧૩

૬૫,૦૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

---

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

---

---

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

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

---

૨.

અનુસ્નાતક

૪૫

૩,૮૨,૮૦૦

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

---

---

---

૧૪.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :
૧૫.

-----

-

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

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of. Organization Vis-

(No. of Students Participated)

સુંખ્યા

ited)
૦૬
૧૫.૨

(No. of. Student Placement)

૩૧

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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૩૧

૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યિસ્ર્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી વિઞાન વિદ્યાશાખા

૨.

વિભાગન ું નામ

: કૉમ્પ્યટર વિઞાન વિભાગ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

૧.

પ્રા. અજય ડી. પરીખ, અધ્યક્ષ
પીએચ.ડી.
પ્રાધ્યાપક

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

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

PGDCA 105 ઇ-િેસ્ટ વ્યિસ્થાપન
PGDCA 201 િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ- 1 Unit
MCA 103 પ્રાથવમક ગલણત (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 105 કમ્પ્ય ૂટર આધાહરત આંકડાકીય પધ્ધવત (Tutorial)
MCA 201 િસ્તુલક્ષી ટે ક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ (Unit I )
MCA 404 મૉડલલિંગ વિથ યુ.એમ.એલ. અને સોફ્ટિેર ડીઝાઇન
પેટના (GOF) (સૈધ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
MCA 501 મશીન લવનિંગ (િૈકલ્લ્પક-II) (સૈદ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
ઉદ્યોગ

7.
8.
9.
10. M.Phil/PhD – Application of Computer in Research - R
Programming

૨.

પ્રા. ધીરે ન બ. પટેલ

1. PGDCA 102 િેબ હડઝાઇન-I (શરૂઆતના પ્રકરણો) (સૈદ્ધાંવતક +

પીએચ. ડી.

2. MCA 104 ઇન્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ હડઝાઇન

પ્રાધ્યાપક

પ્રાયોલગક)

(શરૂઆતના પ્રકરણો) (સૈધ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)

3. MCA 202 માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન પદ્ધવત (સૈધ્ધાંવતક)
4. MCA 302 મોબાઇલ કમ્પ્ય ૂહટિંગ (સૈદ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
5. MCA 402 સંસ્થાકીય સંસાધન આયોજન અને િીજાણુ િાલણજ્ય
(સૈદ્ધાંવતક)

6. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
7. ઉદ્યોગ
8. M. Phil./PhD – Research Methodology - 1 Unit
૩.

ડૉ. નીપા ક. શાિ

1. MCA 101 સંિમાદે શનો પહરચય (સી ભાષા) (સૈદ્ધાંવતક +

પીએચ. ડી.

2. MCA 303 કમ્પ્ય ૂટરની તંત્રરચના (સૈદ્ધાંવતક)
3. MCA 403 ચાલક પદ્ધવતની તંત્રરચના (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક)
4. MCA 503 માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન (ઑરે કલ) (સૈદ્ધાંવતક +

સિપ્રાધ્યાપક

પ્રાયોલગક)

પ્રાયોલગક)

5. PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
6. ઉદ્યોગ
7. M.Phil.- CS04 ડેટા િેરિાઉસ અને માઇવનિંગ (િૈકલ્લ્પક-II)
(સૈદ્ધાંવતક)

૪.

કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળુંકે 1. PGDCA 201 િેબ પ્રોગ્રાવમિંગ (સૈદ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
2. MCA 201 િસ્તુલક્ષી ટે ક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંગ
એમ.એસ.સી, એમ.સી.એ.
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

3.
4.

(સૈધ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
MCA 304 િેબ ટે ક્નોલોજી (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક)
MCA 501 સાઇબર વસક્યોહરટી (િૈકલ્લ્પક-I) (સૈદ્ધાંવતક +
પ્રાયોલગક)
MCA 502 કમ્પ્ય ૂટર નેટિકા -II (સૈદ્ધાંવતક)
PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
ઉદ્યોગ

5.
6.
7.
8. M.Phil./PhD – Research Methodology - 1 Unit
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ક્રમ
૫.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
ડૉ. રૂલચતા દીપક શાિ
પીએચ. ડી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

૬.

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

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

M.Phil/PhD – Research Methodology - 1 Unit

ડો. લચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ,

1. PGDCA 103 ઑહફસ સંચાલન અને ડેટાબેઝ ર્ુલ્સ (સૈદ્ધાંવતક +

પીએચ.ડી.

2.
3.
4.
5.

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,

6.
7.
8.
૭.

PGDCA 101 કમ્પ્ય ૂટર અને ઇન્ટરનેટનાં મ ૂળતત્િો (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 102 કમ્પ્ય ૂટર સંચાલન (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 106 સંચાર કૌશલ્યો (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 205 વિભાજીત ગલણત (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 304 ઇષ્ટ્ટતમટ પ્રવતકૃવતઓ તથા સંશોધન પ્રહિયા (સૈદ્ધાંવતક)
MCA405 સોફ્ટિેર ઇજનેરી (સૈદ્ધાંવતક)
PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
ઉદ્યોગ

પ્રાયોલગક)
MCA 105 કમ્પ્ય ૂટર આધાહરત આંકડાકીય પદ્ધવતઓ (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 204 પ્રણાલલનુ ં વિશ્લેષણ અને અલભકલ્પના (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 305 કૉમ્પ્યુટર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા- I (સૈદ્ધાંવતક)
MCA 401 ક્મ્પ્ય ૂટર આલેખનશાસ્ત્ર (િૈકલ્લ્પક-I) (સૈદ્ધાંવતક +
પ્રાયોલગક)
MCA 402 સંસ્થાહકય સંશાધન આયોજન અને વિજાણુ િાલણજ્ય
(સૈદ્ધાંવતક)
PGDCA સત્ર 2 અને MCA સત્ર 2, 4, 6 - Project work
ઉદ્યોગ

દે સાઈ

1. PGDCA102 િેબ હડઝાઇન - I (સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક)
2. PGDCA202 િેબ હડઝાઇન-II (સૈદ્ધાંવતક + પ્રાયોલગક)
3. MCA104 ઇન્ટરનેટની વિભાિનાઓ અને િેબ હડઝાઇન (સૈદ્ધાંવતક

પીએચ.ડી.

4. MCA 203 માહિતીની આંતહરક સંરચના અને ગોઠિણી (સૈદ્ધાંવતક +

ડૉ. વિનોદકુમાર લાલજીભાઇઈ

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

+ પ્રાયોલગક)

પ્રાયોલગક)
MCA 302 મોબાઇલ કમ્પ્ય ૂહટિંગ (પ્રાયોલગક)
MCA 304 િેબ ટે ક્નોલોજી (પ્રાયોલગક)

5.
6.
7. M. Phil/PhD – Research Methodology - 1 Unit

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 29
િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક): 18
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(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧.

સ્નાતક (સત્ર-૧)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૨.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૧)

17

12

29

4

4

9

0

12

29

૩.

એમ. હફલ.

2

2

2

--

--

--

--

2

2

૪.

પીએચ.ડી.

4

1

5

--

--

--

--

5

5

૫.

અન્ય (પીજીડીસીએ)

6

4

10

1

1

0

0

8

10

૫.

વિભાગના એડજક્ટ
ું પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
માહિતી :
ક્રમ
૧.
૧.
૨.
૩.
૪.

૬.
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ
ડૉ. એન. એન. જાની

વિર્ય
એડ્જ ુંક્ટ પ્રોફેસર
Document Digitization Project
Management Committee (CWMG)
મલાકાતી અધ્યાપક

તારીખ
2017-2018

અમીબેન શેલત

Soft Skills & Technical Writing

MCA - સત્ર - 5 (10
Lectures)

ઇન્ન્દરાબેન વનત્યાનંદા

Soft Skills & Technical Writing

MCA - સત્ર - 5 (5
Lectures)

Machine Learning

MCA - સત્ર - 5

Tally

DCA - સત્ર - 1

વિકાસભાઈ ત્યાગી
િનીબેન શાિ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજઞનાું વ્યાખ્યાનો :
તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

શ્રી ધીરે ન્િભાઈ પટેલ

૨.

શ્રી તરં ગ વ્યાસ (GVPCSAA Member)

૩.

ડૉ. ભ ૂષણભાઈ વત્રિેદી

વિર્ય

તારીખ

Documentation for Project
Work
How to prepare yourself for 6th
Semester final presentation
AI & MOOC Course

01-04-2017

How to Select Project
Definition
Web Technology (Bootstrap,
AngularJs, PHP)

27-11-2017

03-06-2017
29-06-2017

૪.

શ્રી કલ્પેશ શાિ (GVPCSAA Member)

૫.

શ્રી નાદીરખાન અને શ્રી પ્રકાશ પ્રજાપવત
(GVPCSAA Member)

૬.

શ્રી પાિન બકેરી

“Startup Innovation”

23, 30 & 31 Dec.
2017
18-20 Dec. 2017
06-01-2018

શ્રી જનાદા ન શુક્લા

“Be your own Boss”

06-01-2018

૭.
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ક્રમ
૮.
૯.

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

તારીખ

Bitcoin - Block chain

20-01-2018

Documentation for Project
Work
Design Pattern

24-02-2018, 10-032018
10-03-2018

GIS and its Applications

17-03-2018

Project Management Tools

18-03-2018

શ્રી હિતેન મિેતા, ડૉ. કલ્પેશ પરીખ
શ્રી ધીરે ન્િભાઈ પટેલ

૧0. શ્રી ત્જજ્ઞેશભાઈ કંસારા (GVPCSAA Member)
૧૧. શ્રી સત્યેનભાઈ
૧૨. શ્રી સ્િ્નેશ પટેલ (GVPCSAA Member)

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

૭.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

પ્રા. અજય ડી. પરીખ

૨.

શ્રી કમલેશકુમાર

કાયસક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

Refresher Course in ICT –
Gujarat University, UGCHuman Resource
Development Centre

વિર્ય

તારીખ

Reproducible
Research using R
Studio

૬-૦૬-૨૦૧૭

શ્રી એલ. પી. સિાણી

સાઇબર વસક્યુહરટી

૨૩-૦૨-૨૦૧૮

સતુબાબા બી.સી.એ. કૉલેજ,

(Cyber Security)

િસંતરાિ સાળુંકે

3.

પાલીતાણા

ડૉ. લચિંતનકુમાર ડી.

સરકારી વિજ્ઞાન કૉલેજ,
ચીખલી

ગોિેલ
૪.

ડૉ. વિનોદકુમાર

બી.સી.એ કૉલેજ, ઇડર

Scope of Higher
Education in IT

૧૨-૦૧-૨૦૧૮

આઈ.સી.ટી. ઇન

૧૧-૦૧-૨૦૧૮

એજ્યુકેશન

લાલજીભાઇ દે સાઇ

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ,

મોબાઇલ કમ્પ્ય ૂહટિંગ

૨૯-૦૧-૨૦૧૮

સેકન્ડરી ટીચસા રે વનિંગ કૉલેજ,

ફંડામેન્ટલ્સ ઑફ

૧૪-૦૨-૨૦૧૮

વિસનગર

કમ્પ્ય ૂટર

શ્રીમતી કે.બી. પારે ખ કૉલેજ

ક્લાઉડ કમ્પ્ય ૂહટિંગ

ચીખલી

૨૩-૦૨-૨૦૧૮

ઑફ કમ્પ્ય ૂટર સ્ટડીસ, મહિ
ુ ા

૮.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ :

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન :

૯.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પી.એિ.ડી. કક્ષાએ

૧.

પ્રા. અજય પરીખ

૨.

પ્રા. ધીરે ન બ. પટેલ

૩.

વિનોદકુમાર લાલજીભાઈ દે સાઈ

૧.

પ્રા. ધીરે ન બ. પટેલ

વનલેશ નંદા, પંડયા રજવનકાંત, કમલેશભાઈ સાળુંકે, ભાવિન પટેલ
વનતેશ ગુણિંતભાઈ પટેલ, મવનષ રાજેન્િકુમાર વિસા
૧. પટેલ મિેશભાઈ, પટેલ શીતલબેન, રામી ખ્યાવતબેન
એમ.હફલ કક્ષાએ
સ્નેિા ઠક્કર
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ક્રમ
૨.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ. નીપા ક. શાિ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
અનેરી બોરડીયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ

૧.

પ્રા. અજય પરીખ

૨.

પ્રા. ધીરે ન બ. પટેલ

૩.

ડૉ. નીપા ક. શાિ

MCA સત્ર – ૬
નાહદરખાન ન ૂરખાન લલગારી, શૈલેશકુમાર ભાગચંદભાઈ પ્રજાપવત
વિવધ વિનયકુમાર મોદી, વનરિ રાજેશકુમાર હટકડીયા, િષાદભાઈ
શંકરભાઈ પીઠિા, વનકુંજ મોિનભાઈ ધામેલલયા, લાલજી
િીરજીભાઈ સોલંકી
MCA સત્ર – ૪
પ્રશાંત પ્રવિણભાઈ મોત્જિા, દક્ષય પ્રતાપભાઈ મકિાણા, ઉત્કષા
રાજેશભાઈ સોલંકી, રીનાબેન જયેન્િભાઈ હિિંગોળ, ત્જતેન્િભાઈ
રમેશભાઈ કોકાણી, વિપુલ કરશનભાઈ મેર, કેતન વિનોદભાઈ
નાિહડયા, ભાિેશભાઈ દલસુખભાઈ સરિૈયા
MCA સત્ર – ૨
આકાશ નરે ન્િભાઈ પ્રજાપવત, સુખદે િકુમાર અમુજી ઠાકોર,
બીનલકુમારી જસિંતરાય પટેલ, મ ૃણાલી મિેશભાઈ પટેલ,
હડનલબેન રમણભાઈ આહિર, વપ્રયંકા શશીકાંત િીંમર
PGDCA સત્ર – ૨
હકન્નરી અર્ુ ાનભાઈ પટેલ
MCA સત્ર – ૬
ત્જગ્નેશ મનસુખભાઈ પરમાર, હકિંજલ આર. મેિતા, હદલક્ષત
િાલજીભાઈ ચૌિાણ, તેજારામ સિાજી મેિાડા, વનશા બાબુભાઈ
ધોકાઈ, મિેશકુમાર ભ ૂપતભાઈ પરમાર, વનલોફરબાનુ
રફીકમોિમ્પમદ મન્સ ૂરી
MCA સત્ર – ૪
વનસગા દીપકભાઈ દે િાંગ, મેહલ
ુ જયંતભાઈ બોઘરા, પ ૂનમબેન
બાિનજીભાઈ સુિા, િષાાબેન પરબતભાઈ િરૂ, િંદના વિનોદભાઈ
બુટાણી, િૈશાલી અરવિિંદભાઈ ગોંડલલયા, કાજલ જયેશભાઈ વ્યાસ,
દયા કાનજીભાઈ ગોંડલલયા
MCA સત્ર – ૨
મુકેશ રમેશભાઈ વધિંધિા, વિશાલકુમાર મનજીભાઈ લખાણી, ખુશ્બ ૂ
ડાહ્યાભાઈ પટેલ, હડમ્પપલબેન સુવનલભાઈ પટેલ, કાજલ મિેશલગહર
ગોસ્િામી, હિનાબિેન જયંવતભાઈ સોલંકી
PGDCA સત્ર – ૨
હકરણ િષાદભાઈ પરમાર
MCA સત્ર – ૬
જવતનકુમાર પ્રવિણભાઈ પટેલ, કેતનકુમાર યશિંતરાિ પિાર
કુલદીપકુમાર કાક્ન્તભાઈ પ્રજાપવત, કાજલ ગોવિિંદભાઈ િસર,
રાહુલ માનવસિંગભાઈ સોંદરિા, ભ ૂવમકાબેન શાંવતલાલ તલબયાર,
હકિંજલકુમારી ડાહ્યાભાઈ પટેલ
MCA સત્ર – ૪
િિતાભાઈ િરદાભાઈ ચૌધરી, રાકેશભાઈ રમણભાઈ ભગોરા,
ઉષાકુમારી વશશરામ ચૌધરી, હકિંજલ ત્જતુભાઈ િાઘેલા, શૈલષ
ે
ત્જિંકુપ્રસાદ રાજભર, પાથા ત્જતેન્િભાઈ જોષી, હરિંકલબેન બાબુભાઈ
પ્રજાપવત, િેમાંગી એમ. પંચાલ
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અધ્યાપકન ું નામ

૪.

કમલેશકુમાર િસંતરાિ સાળુંકે

૫.

ડૉ. રૂલચતા દીપક શાિ

૬.

ડૉ. લચિંતનકુમાર ડી. ગોિેલ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
MCA સત્ર – ૨
ધવમિષ્ટ્ઠા હિિંમતભાઈ પ્રજાપવત, લબનલ ધનાભાઈ પટેલ, હિશ્ના
ભરતભાઈ સોની, હિમાની મિેશભાઈ દ્ધદ્વિેદી, મુકેશભાઈ
જીિરાજભાઈ ગોપાણી, વિપુલકુમાર અરવિિંદભાઈ િોરા
PGDCA સત્ર – ૨
કેતન હદનેશભાઈ ભોજાણી
MCA સત્ર – ૬
હિતેશભાઈ કાંવતલાલ સોલંકી, અયાઝ નાઝીમભાઈ કોહડયા, દુષ્ટ્યત
ં
રમેશભાઈ નસીત, અવશ્વનભાઈ હિરાભાઈ પ્રજાપવત, રવિ
ચંિકાન્તભાઈ પટેલ, ઉિક્ષીબેન સુમનભાઈ પટેલ, પ્રણિ ડી.
ભાિસાર
MCA સત્ર – ૪
હદલક્ષતાબેન મુકેશભાઈ પટેલ, હરિંકલબેન ધીરજલાલ જોગી, જય
મિેશભાઈ ગોંડલલયા, રોિનકુમાર મોિનભાઈ લાડ, લચરાગભાઈ
જગદીશભાઈ પરમાર, જયેશ પ્રવિણભાઈ ભરડા, વનવતનકુમાર
ઉિમભાઈ ચૌિાણ, પ્રવતક પ્રવિણભાઈ સોલંકી, હદલક્ષતાબેન
શૈલેષભાઈ સોલંકી, રુકશાનાબાનુ મત્જદખાન બેલલમ
MCA સત્ર – ૨
હકરણભાઈ બચુભાઈ પટેલ, દીપક પ્રેમભાઈ પિાર, અવશ્વન
સરમણભાઈ મજેહઠયા, ઉમેશ સુકાજી બરં ડા
PGDCA સત્ર – ૨
જયદીપ અવશ્વનકુમાર સહઠયા, જાગૃવત મોિનભાઈ છાવસયા
MCA સત્ર – ૬
િવષિલ વનકુંજભાઈ પંચાલ, રવિકુમાર નવિનભાઈ પટેલ, વમતેષ
મનસુખભાઈ રામાણી, ધારાબેન જગદીશભાઈ પંચાલ, જક્ષા
ગોપાલભાઈ સગર, ખુવશતાબેન વત્રભોિનભાઈ મકિાણા,
લબિંહદયાબેન નરે શભાઈ રાિળ, પુષ્ટ્પાબેન માધુભાઈ ગોઠી
MCA સત્ર – ૪
નરે શભાઈ દલસુખભાઈ સરિૈયા, હિશ્ના મનસુખભાઈ ઘહડયા,
યોગેશભાઈ નટિરલાલ પરમાર, વિશાલ રવતલાલ માંગરોલલયા,
શ્વેતા મનોજકુમાર મોદી, પ્રકાશકુમાર િરજીભાઈ ભાટીયા, યેશા
દીપકકુમાર શાિ
MCA સત્ર – ૨
ફાલ્ગુની બાલચંિ પટેલ, રૂપલબેન ધનસુખભાઈ પટેલ, હિશ્નાબેન
હદનેશભાઈ લાડ, સોમ્પયા અવનલ વસિંિ, વશલ્પાબેન ભુપતભાઈ
પરમાર, િીના રાર્ુભાઈ મકિાણા
PGDCA સત્ર – ૨
હદલાિરવસિંિ િસાિા
MCA સત્ર – ૬
પ્રકાશ િેલજીભાઈ રાઠોડ, સ ૃન્ષ્ટ્ટ ઠાકોરભાઈ પટેલ, હદપાલી
રાજેશભાઈ ટાંક, પ્રકાશભાઈ માદે િભાઈ પ્રજાપવત, મનુભાઈ
પોપટભાઈ પટેલ, ભરત મનજીભાઈ પરમાર
MCA સત્ર – ૪
વનકેશ જેસંગભાઈ ચૌધરી, િાહદિ ક પ્રવિણભાઈ ઠક્કર , હિમાંશ ુ
કનુભાઈ નાગર, વિજયકુમાર અમ ૃતભાઈ રાિળ, રાહલ
ુ કુમાર
ુ
ુ
રાર્ભાઈ ચૌિાણ, રવિન્િકમાર બાબુભાઈ સામહિયા, િરવપ્રતવસિંિ
કનકવસિંિ વસસોહદયા
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૧૦.

અધ્યાપકન ું નામ

માગસ દશસન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

MCA સત્ર – ૨
કૈ લાશ પ્રવિણભાઈ બાિલળયા, િૈવત્ર હદનેશભાઈ પંડયા, તુષારભાઈ
હકશનભાઈ જાદિ, મોિમદઅલ્તમસ મોિમદઅરીફ શેખ, કૃણાલી
બાલુભાઈ પટેલ, પારુલ વિરમભાઈ ભેડા
PGDCA સત્ર – ૨
પ્રકાશ રજનીકાંત કાપહડયા, મૌલલક ભરતકુમાર પટેલ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયસક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવશ

નામ
રાષ્રીય
National Workshop on Geospatial
Technology For Rural Planning and
Development
PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal
Vikas Yojana)
1. Domestic Data Entry Operator
2. Junior Software Developer
૧૧.

GUJCOST

નાણાકીય

30000.00

AICTE

નાણાકીય

8,00,000.00

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

1. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કમ્પ્ય ૂટર વિજ્ઞાન વિભાગ અને સ્કેન પોઇન્ટ જીઓ મેહટક્સ લલવમટેડ િચ્ચે
તા. ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં GIS Center of Excellence શરૂ કરિા
માટે પારસ્પહરક સમર્ૂતી કરાર (MOU) કરિામાં આવ્યો િતો.
૧૨.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંશોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
૧૨.૧

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું) :

૧૨.૨

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


અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં) :અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:

Rs. 8,00,000/-

(Rs. 6,00,000/- (600 Computers
* 1000 ) AMC + Rs. 2,00,000 (Network
Infrastructure AMC))


ઑપન સોસા સેિાઓ

:

Rs. 25,000/- (Online Admission form)



ઑપન સોસા સેિાઓ

:

Rs. 50,000/- (Online Examination form Entry
System)



ઑપન સોસા સેિાઓ

:

Rs. 50,000/- (Online Grievance redressal
System)
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૧૨.૩

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


આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :

-



ઑપન સોસા સેિાઓ (વિગત મ ૂકિી) :

-

૧૩.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) :-

૧૪.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮)
૧૪.૧

પદયાત્રા :

ટકડી નુંબર

૧૪.૨

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

1

ડૉ. અજય પરીખ

19

2

ડૉ. ધીરે ન પટેલ

18

3

ડૉ. નીપા શાિ

20

4

શ્રી કમલેશ સાળુંકે

18

5

ડૉ. રૂલચતા શાિ

18

6

ડૉ. લચિંતન ગોિેલ

18

7

ડૉ. વિનોદ દે સાઈ

17

ગામનાું નામ

પરિાળા, ડેડકડી,
ઘરિાળા, રં ધોળા
રણેલા, દે દરડા, જેતપુર,
ભલગામડા
સમહિયાળા, ભોજાિદર,
નિસાિીયાળા, ખીજડીયા
સળંગપુર, લાઠીદડ, કુંડળ,
સેરથળી
સેિાલલયા, રામપુરા,
લાલાના મોિાડી, પાલી
કોડીયાિાડ, દિિાિ,
દં તોડ, પાલ
ગોધમજી, ભ્રમપુરી, મેસણ,
જિાનગિ

અચભમખતા કાયસક્રમ :
મ.દે . મિાવિદ્યાલય અમદાિાદ દ્વારા તારીખ ૬/૭/૨૦૧૭ થી ૮/૭/૨૦૧૭ દરમ્પયાન, નિો
પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓ માટેની અલભમુખતા વશલબર

૧૪.૩

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર
પીજીડીસીએ સત્ર-2ના
વિદ્યાથીઓ
એમ.સી.એ -સત્ર-3ના

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત
ધાબાખેતી
િણાટ ઉદ્યોગ

વિદ્યાથીઓ
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વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
૨

અજયભાઈ પરીખ

૫૬

ડૉ. રૂલચતા શાિ
ડૉ. નીપા શાિ

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર
એમસીએ સત્ર-2ના
વિદ્યાથીઓ

એમસીએ સત્ર-૪ના

કમ્પ્ય ૂટર મરામત (મુખ્ય
કાયાા લય, વશક્ષણ વિભાગ,
પ્રાણજીિન, એચઆરએમ,
મ. દે . સમાજસેિા સંકુલ,
આહદિાસી વિભાગ,
ગ્રંથાલય, કમ્પ્ય ૂટર વિભાગ,
િશ્ય-શ્રાવ્ય વિભાગ,
પત્રકારત્િ વિભાગ)
માટીકામ

વિદ્યાથીઓ

ભરત-ગથ
ંૂ ણ

એમસીએ સત્ર-૪ની

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

ધીરે ન બબાભાઈ પટે લ/
લચિંતનકુ માર ડી. ગોિેલ

૧૭

અજયભાઈ પરીખ, ઉદ્યોગ
વશક્ષક – સંધ્યા, ખુશ્બ ૂ,
રોહિત
ડૉ. રૂલચતા શાિ

૨૩
૩૩

વિદ્યાથીનીઓ

૧૪.૪ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયસક્રમન ું નામ
કાયસક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)
વુશ ુ (ભાઈઓ)

ચેસ (ભાઈઓ)

રાષ્ટ્રીય

રાષ્ટ્રીય

20-02-2018

આયોજક

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
2

આયોત્જત આંતર

20-02-2018

વિશ્વવિદ્યાલય રમતસ્પધાા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા

1

આયોત્જત આંતર
વિશ્વવિદ્યાલય રમતસ્પધાા

રમતોત્સિ

પ્રાદે વશક

26-01-2018

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

6

યુિામિોત્સિ

સ્થાવનક

20-02-2018

મિાદે િ દે સાઈ સંકુલ,

9

"IGNITE- 2018"

પ્રાદે વશક

24-02-2018

"Tech
Kaushalya 2018"

પ્રાદે વશક

આં.રા. મહિલા
હદિસ વનવમિે
આયોત્જત રાષ્ટ્રીય
પહરસંિાદ અને
લેલખકા સંમલ
ે ન:
'ર્ૂઈ મેળો'

સ્થાવનક

27 & 28 Feb.
2018
08-03-2018

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

CMPICA, Charusat,
Changa
Department of Computer Science Rollwala
Computer Center, Gujarat University

4

ગુજરાતી વિભાગ, ગ ૂજરાત

2

વિદ્યાપીઠ

૧૪.૫

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

૧૪.૬

એન.એસ.એસ.ના કાયસક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : -
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6

૧૪.૭

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

૧૪.૮

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

વિદ્યાર્થીન ું નામ

1.

સોમ્પયા અવનલ વસિંઘ

2.

આકાશ નરે ન્િભાઈ પ્રજાપવત

3.

કૃણાલી બાલુભાઈ પટે લ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

કૃણાલી બાલુભાઈ પટે લ

હિશ્નાબેન હદનેશભાઈ લાડ

હડનલબેન રમણભાઈ આહિર

ધવમિષ્ટ્ઠા હિિંમતભાઈ પ્રજાપવત

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત
રમતોત્સિ 2018 - બેડવમન્ટન પ્રાદે વશક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત
યુિામિોત્સિ - ત્િહરત અલભનય
- સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ પ્રાચીન ભજન - લોકગીત સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ –
સમ ૂિગાન - સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ –
રં ગોળી - સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ સમ ૂિગાન- સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ માઈમ- સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ - ત્િહરત
અલભનય- સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ માઈમ- સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ સમ ૂિગાન- સ્થાવનક
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રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
પ્રથમ વિજેતા ટીમ પ્રમાણપત્ર
દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

પ્રથમ વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

પ્રથમ વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

11.

વિશાલકુ માર મનજીભાઈ

12.

13.

14.

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વશક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ –
લચત્રકળા - સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ – માઈમ
સ્થાવનક
મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
આયોત્જત યુિામિોત્સિ - મિેંદીસ્થાવનક
Department of Computer Science
Rollwala Computer Center, Gujarat University State level Event
"Tech Kaushalya - 2018" - Web-

લખાણી

અવનલ રવતલાલ કણઝહરયા

વપ્રયંકાકુ મારી જગદીશભાઈ
પટે લ

પારુલ વિરમભાઈ ભેડા

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

દ્ધદ્વતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

ત ૃતીય વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

O- Mania -પ્રાદે વશક

15.

Department of Computer Science
Rollwala Computer Center, Gujarat University State level Event
"Tech Kaushalya - 2018" - Web -

ભાવિન જયંવતભાઈ ટાંક

વિજેતા - પ્રમાણપત્ર

O- Mania - પ્રાદે વશક

૧૪.૯

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

ક્રમ

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

૧.

સ્નાતક

-

-

૨.

અનુસ્નાતક

24

રૂ. 1,20,000/-

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવશ (રૂ.)

-

-

એમ.સી.એ. સત્ર - 3ની

રૂ. 24000/- (માથાદીઠ

૧૪.૯.૨ રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવત્ત :

-

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

ક્રમ
૧.

સ્નાતક

૨.

અનુસ્નાતક (GVPCSAA* દ્વારા

3 વિદ્યાથીની

વ્યાજમુક્ત લૉન)

રૂ. 8000/-

૩.

એમ.હફલ.

-

-

૪.

પીએચ.ડી.

-

-

* Gujarat Vidyapith Computer Science Alumina Association
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૧૫.

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

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of Organization Visited)

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students Participated)
40

(No. of Student Placement)
29

14
૧૫.૨

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

૧.

પ્રણિ ભાિસાર

સેપ રેની
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૧.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ ટેક્નૉલોજી

૨.

વિભાગન ું નામ

: યુસીક વિભાગ, અમદાિાદ

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
૧.

નામ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

શ્રી ધમેન્િ બી. કડીઆ

૧. બેલઝક ઇલેક્રોવનક્સ ઍન્ડ મેઝહરિંગ ઇન્સ્ુમેન્્સ

પીએચ.ડી.

૨. હડત્જટલ ઇલેક્રોવનક્સ ઍન્ડ સહકિ્સ

અધ્યક્ષ
૨.

શ્રી કેતનભાઈ એસ. કલ્લૈયા
B.Tech.
ઇલેક્રોવનક્સ ટેક્ક્નવશયન

૩.

શ્રી જીતેન્િભાઈ ડી. મેિાડા
I.T.I.
ઇલેક્રોવનક્સ ટેક્ક્નવશયન

૪.

ુ ભાઈ કે.ભટ્ટ
શ્રી કેયર
I.T.I. B.A.
ઇલેક્રોવનક્સ ટક્ક્નવશયન

૫.

૧. કમ્પ્ય ૂટર મરામતની કામગીરી
૨. વિદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ તાલીમ
૧. બેલઝક ઇલેક્રોવનક્સ સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક કાયા
૨. ઉદ્યોગ
૩. ઇલેક્રોવનક્સ સાધન મરામત કાયા
૧. સોલર ટેક્નોલોજી સૈદ્ધાંવતક અને પ્રાયોલગક કાયા
૨. સોલર મરામત અને ઊજાા પાકા
૩. ઉદ્યોગ

શ્રી નયનકુમાર સી.જોષી

૧. ઉદ્યોગ વિભાગ.

ગ્લાસલલોઇંગ

૨. ગ્લાસ લલોઇંગ મરામત કાયા

ગ્લાસલલોઇંગ ટેક્ક્નવશયન
૬.

શ્રી લબવપન ટી. પરમાર

૧. કમ્પ્ય ૂટર િાડા િેર એન્ડ પેહરફીરલ્સ

સ્નાતક MCSE CCNA

૨. ઓપરે હટિંગ વસસ્ટમ ઍન્ડ ડાઇગ્નોસ્ટીક ર્ુલ્સ

અધ્યાપક

3. નેટિકા એસેન્ન્ટયલ્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ
૪. ઓપરે હટિંગ વસસ્ટમ એડવમવનસ્રેશન

૪.
(અ)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર - ૧માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

૩

િષા ૨૦૧૭-૧૮માં સત્ર-૧ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :૩
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(બ)
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ

અભ્યાસક્રમન ું

ભાઈઓ

નામ
૧.

બિેનો

કલ

અનસ ૂચિત

અનસ ૂચિત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગસ

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

અનુસ્નાતક
હડ્લોમા ઇન
કમ્પ્ય ૂટર

૩

૦

૩

૧

0

0

0

૨

૩

૩૪

૨

૩૬

૭

૨

૪

0

૨૩

૩૬

૯

0

૯

૧

0

૧

0

૭

૯

િાડા િેર ઍન્ડ
નેટિહકિંગ
૨.

પ્રમાણપત્ર
કમ્પ્ય ૂટર
િાડા િેર એન્ડ
નેટિહકિંગ

૩.

સોલર
ફોટોિોલ્ટીક
ટે ક્ક્નવશયન
અભ્યાસિમ

૫.

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

૬.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસુંિાદ / કાયસશાળા :
(આંતરરાષ્રીય/
ક્રમ
કાયસક્રમન ું નામ

વિર્ય

રાષ્રીય/પ્રાદે વશક

કાયસશાળા
૧

શ્રી ખાલીદભાઈ

પ્રાદે વશક

SMPS

૨

ત્જજ્ઞાબેન શાિ

પ્રાદે વશક

PRINTER

૩

ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર
કાયાિમ
ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર
કાયાિમ
ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર
કાયાિમ
ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર
કાયાિમ

૪
૫
૬

તાલીમ
તાલીમ
તાલીમ
તાલીમ

પ્રાદે વશક

ઇલેક્રોવનક્સ-ઇલેન્ક્રકલ

પ્રાદે વશક

સોલર હરપેહરિંગ

પ્રાદે વશક

સ્િીન વપ્રન્ન્ટિંગ

પ્રાદે વશક

ગૃિઉદ્યોગ

૭

ગ્રીષ્ટ્મ વશલબર તાલીમ

પ્રાદે વશક

કાંતણ વશલબર

૮

ઓપન ઑહફસ તાલીમિગા

પ્રાદે વશક

ઓપન ઓહફસ
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તારીખ
૨૧, ૨૨ હડસેમ્પબર૨૦૧૭
૧૧, ૧૨, ૧૩
હડસેમ્પબર - ૨૦૧૭
૨૪-૪-૧૭ થી
૨૬-૪-૧૭
૨૭-૪-૧૭ થી
૨૯-૪-૧૭
૧૫-૫-૧૭ થી
૧૮-૫-૧૭
૧૭-૫-૨૦૧૭ થી
૧૯-૫-૨૦૧૭
૨૦-૪-૨૦૧૭ થી
૨૪-૪-૨૦૧૭
૨૭-૪-૨૦૧૭થી
૧૦-૫-૨૦૧૭

ભાગ
લેનારની
સુંખ્યા
૨૩
૨૩
૮
૮
૬
૪
૪
૧૮

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

૭.

મલાકાતી અધ્યાપક
૧

ઉદયભાઈ યાદિ

૧૩,૧૫,૧૬,૧૭,૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૩,૨૬

લીનક્ષ એડવમવનસ્રેશન

ુ રી-૨૦૧૮
ફેબ્રઆ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

૮.
ક્રમ
૧

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિર્ય

શ્રી લાલ ઝા

તારીખ

સોલર વિશેની માહિતી

૧૨-૩-૨૦૧૮

૯.

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

૧૦.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવશષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

૧૧.

વિભાગ અંતગસ ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગસ દશસન : -

૧૨.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયસક્રમ (Collaborations):
રાષ્રીય
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

આનંદ મેળો તા. ૨૪-૨-૨૦૧૮

મેળામાં વિભાગે
આયોજન કરે લ

૧૩.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :

૧૪.

એવપ્રલ ૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન કરિામાું સુંશોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ : -

૧૫.

એવપ્રલ-૨૦૧૭ર્થી માિસ ૨૦૧૮ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)etc.)/: ૧૬.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮)
૧૬.૧

પદયાત્રા :

ટકડી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

૧

શ્રી ધમેન્િભાઈ કડીઆ

૩

૧૬.૨

ગામનાું નામ
કોબા, સુઘડ, નભોઈ, અંબાપુર
ત્જ. ગાંધીનગર

અચભમખતા કાયસક્રમ :
અલભમુખતા વશલબરનુ ં આયોજન તા. ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ થી ૬-૦૭-૨૦૧૭ સુધી કરિામાં આવ્યુ ં
િતુ.ં

૧૬.૩

ઉદ્યોગ :
નુંબર
૧

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

ઇલેક્રોવનક્સ

૧૪૬
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શ્રી જીતુભાઈ મેિાડા

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
૨

સોલર

૩૭

શ્રી કે યરુ ભાઈ ભટ્ટ

૩

કમ્પ્ય ૂટર િાડા િેર

૮

શ્રી કે તનભાઈ કલ્લૈયા

૪

અંબર કાંતણ

૨૧૦

શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા

૭૦

શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા

૪૫

શ્રી નયન જોષી

૧૦

શ્રી નયન જોષી

૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

ગિૃ ઉદ્યોગ
ન્સ્કન વપ્રન્ન્ટિંગ
ગ્લાસ લલોઇંગ
િસ્તકલા

૭૨

િાઉસ િાયહરિંગ
પહરસર જાળિણી

સંર્ુક્તાબેન

૩૪

શ્રી લીમ્પબાભાઈ

૩૬

શ્રી અભુભાઈ રબારી

૧૧

બાગાયત

૨૫

ગિૃ પવત જયેશભાઈ

૧૨

બાગાયત

૪૩

ગિૃ માતા શોભનાબેન

૧૩

પ્રિીણકુ માર ઔહદચ્ય

૧૩

િેચાણ વ્યિસ્થા

૧૪

િેસ્ટ ર્ુ બેસ્ટ

૧૪

કમલેશભાઈ પટે લ

૧૪

ઝાડુ ઉદ્યોગ

૪૧

જયેશભાઈ

૧૫

આકાા ઇિ

૩૩

લબિંદુબેન જોષી

૧૬

ગ્રંથાલય વ્યિસ્થાપન

૧૫

પંકજ મિાડીક

૧૭

હરપોટા રાઈહટિંગ

૧૦

પુવનતાબેન િણે

૧૬.૪

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયસક્રમોમાું ભાગીદારી : -

૧૬.૫

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

૧૬.૬

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

૧૬.૭

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State PSSC, UPSA
અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -
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૧૭.

૧૬.૮

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ:

૧૬.૯

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

:

-

૧૬.૯.૨ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવ ૃવિ

:

-

૧૬.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્ટ્યવ ૃવિ

:

-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

૧૭.૧ પહરસર અંતગાત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
૧૭.૨
૧૮.

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાું પહરસરમાું આિેલ ઔદ્યોચગક તાલીમ આપિાન ું કાયસ વિવિિ ઉદ્યોગો દ્વારા
વિદ્યાર્થીઓને આપિામાું આિે છે . જે નીિે મજબ છે :

(૧) ઈલેક્રોવનક્સ ઉદ્યોગ :
ગાંધી

એકાદશ

વ્રત

ઘહડયાળ

બનાિિી

તથા

તેન ુ ં

મરામતનુ ં

કામ

કરિામાં

આિે

છે .

વિજ્ઞાન કેન્િના પ્રોજેક્ટના મરામતનુ ં કામ વિદ્યાથીઓ દ્વારા બેઝીક ઇલેક્રોવનક્સની પ્રાથવમક જાણકારી અને
પહરસરમાં આિેલ અલગ અલગ વિભાગોમાં ઈલેન્ક્રકલ િસ્તુઓનુ ં મરામત કામ વિદ્યાથીઓ દ્વારા કરિામાં
આિે છે . પહરસરમાં અન્ય પ્રવ ૃવતઓ જેિી કે િાલીવમલન કુહટર, કન્યા છાત્રાલય, બુટ-ચંપલનુ સ્ટેન્ડ,
મ.દે .મિાવિદ્યાલય પહરસરમાં હદશાસ ૂચક બોડા ના મરામતનુ ં કામ કરિામાં આિે છે .

(૨) સોલર ઉદ્યોગ :

સોલર વસસ્ટમ જેમાં સોલર ફાનસ, સોલર સ્રીટ લાઇટ તથા સોલર પાિર ્લાન્ટની સમજણ તથા તેને
ઓપરે ટ કરિાની સમજણ તથા ઊજાા પાકા માં સાધનોના મરામત અને સફાઈનુ ં કાયા અને પહરસર પર
લાગેલાં સાધનો જેમ કે સોલર સ્રીટ લાઇટ, સોલર પાિર ્લાન્ટ, સોલર િોમલાઇટ તથા સ્રીટ લાઇટમાં
મરામત તથા સફાઈની કામગીરી તથા બેટરીમાં પાણી તથા મરામતના કામની સમજ.

(૩) િાઉસ િાયહરિંગ ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથીઓને ઇલેન્ક્રકલ રસોઈઘરમાં અને ઘરમાં ચાલતા ઇલેન્ક્રકલ ઉપકરણોના મરામતનુ ં કામ અને
ઊજાા કેિી રીતે બચાિી શકાય તેની જાણકારી અને કુદરતી રીતે ઊજાાના સ્રોતનો િધારે િપરાશ અને
િીજળીશોકથી થતા અકસ્માતોના વનિારણ માટેની જાણકારી આપિામાં આિે છે .

(૪) અંબર-કાુંતણ ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથી કાંતણ દ્વારા સ્િાિલંબન, એકાગ્રતા, શ્રમનુ ં ગૌરિ સમજે તથા કાપડ િણાટ દ્વારા સ્િાિલંબનનુ ં
ગૌરિ અનુભિ કરે એિો પ્રયત્ન કરે છે . િાથરૂમાલ, બગલથેલા જેિી િસ્તુઓ બનાિિાની વિદ્યાથીઓને
તાલીમ આપિામાં આિે છે .

(૫) ગૃિઉદ્યોગ :-

વિદ્યાથી તથા સમાજમાં જરૂહરયાતિાળા લોકોને સ્િાિલંબન તરફ લઈ જિાનુ ં તથા એમનામાં
સ્િરોજગારી પામિા માટે પ્રયત્ન કરે છે ,. ગૃિઉદ્યોગમાં નિાિાના સાબુ, હડટજ ેન્ટ પાઉડર, િેસેલલન, બામ,
કોલ્ડિીમ, હફનાઈલ, િેન્ડિોશ, નેચરલ િેરઓઇલ, મીણબિી જેિી િસ્તુઓની તાલીમ આપિામાં આિે છે .
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(૬) િસ્તકલા ઉદ્યોગ :
વિદ્યાથીઓને િેસ્ટ કાગળમાંથી બેસ્ટ િસ્તુઓ, ફાઈલો, ફોલ્ડર, રાઈહટિંગ પેડ, કાડા , કિર ફૂલદાની, ડસ્ટબીન,
પેનસ્ટેન્ડ જેિી િસ્તુઓ બનાિિાનુ ં કામ વશખિાડિામાં આિે છે .

(૬) િાુંસકાયસ ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથીઓને િાંસમાંથી પેનસ્ટેન્ડ, રે, ફ્લાિર પોટ, કી-ચેન, િેર વપન , કપ જેિી િસ્તુઓ બનાિિાનુ ં કામ
વશખિાડિામાં આિે છે .

(૭) પહરસર જાળિણી ઉદ્યોગ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમાં સીઝન પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારનાં ફૂલછોડ લગાિિા તથા તેની દે ખભાળ
કરિા તથા વ ૃક્ષરોપાનુ ં રક્ષણ, કેમ્પપસ સુશોભનનુ કાયા, ગ્રીન કેમ્પપસ બનાિિાનુ ં તથા પયાાિરણલક્ષી
બનાિિાનો િેત ુ છે .

(૮) કમ્પ્ય ૂટર મેન્ટેનન્સ ઉદ્યોગ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસર તથા ગ્રામ સેિા કેન્િોમાં આિેલ કમ્પ્ય ૂટરના મેન્ટેનન્સનુ કામ વિદ્યાથીઓને
વશખિાડિામાં આિે છે .

(૯) ઝાડ ઉદ્યોગ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ કેમ્પપસમાં સાફસફાઈના કાયા માટે વિદ્યાથીઓને ઝાડુ બનાિિાની તાલીમ શ્રી જયેશભાઈ
દ્વારા આપિામાં આિે છે .

(૧૦) િેિાણ વ્યિસ્ર્થા ઉદ્યોગ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમાં આિેલ બધા જ વિભાગો અને સ્ટાફ ક્િાટા સામાં રિેતા સેિકોને જે કંઈ પણ
ઉદ્યોગની િસ્તુઓ બનાિી િોય તે િસ્તુઓની જાણકારી અને એને ઓડા ર મુજબ પિોંચાડિાનુ કાયા આ
ઉદ્યોગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .

(૧૧) બાગાયત ઉદ્યોગ :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ કેમ્પપસમાં આિેલ બગીચાનો રખરખાિ અને શાકભાજી ઉગાડિાનુ ં કાયા તથા બાગાયતને
લગતુ ં કામ વિદ્યાથીઓને વશખિાડિામાં આિે છે .

(૧૨) ગ્લાસ ધલોઈંગ ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથીઓને કાચમાંથી બનતી િસ્તુઓ બનાિિાનુ કાયા વશખિાડિામાં આિે છે . જેમ કે કાચની રે , કાચના
ફૂલ, કાચનાં રમકડાં, કાંચના રેં હટયા જેિી વિવિધ િસ્તુઓ બનાિતા વશખિાડિામાં આિે છે .

(૧3) સ્ક્રીન વપ્રનન્ટિંગ ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથીને ફાઈલ વપ્રન્ન્ટિંગ, લેટરપેડ, કાડા પર વપ્રન્ન્ટિંગનુ ં કાયા વશખિાડિામાં આિે છે .

(૧૪) ગ્રુંર્થાલય વ્યિસ્ર્થાપન ઉદ્યોગ :

વિદ્યાથીને ગ્રંથાલયમાં પુસ્તકોના રખરખાિ અને જાળિણી વિશેની માહિતી આપિામાં આિે છે .

(૧૫) હરપોટસ રાઇહટિંગ ઉદ્યોગ :

પત્રકારત્િના વિદ્યાથીઓને પુવનતાબેન દ્વારા કેમ્પપસમાં વિવિધ િસ્તુઓની માહિતી લેિી તથા તેના વિશે હરપોટા
આપિાનુ ં કામ વશખિાડિામાં આિે આિે છે .
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(૧૬) િેસ્ટમાુંર્થી બેસ્ટ ઉદ્યોગ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમાં આિેલ વિવિધ નકામી િસ્તુઓમાંથી નિી િસ્તુઓ બનાિિાનુ ં કામ
વશખિાડિામાં આિે છે .

૧૮.૧. સોલર અભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓને સુપરનોિા ટેક્નોલોજી - િલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે સોલર પ્રોજેક્ટ
બતાિિા તા. ૧૫-૩-૨૦૧૮ના રોજ લઈ ગયેલ.

૧૮.૨

સોલર અભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓને ઇન્ડન્સ્રયલ વિલઝટ માટે લીંચ - મિેસાણ તા. ૨૬-૩-૨૦૧૮ના રોજ
લઈ ગયેલ અને ટોપસન એનજી લલ. સોલર પેનલ મેન્યુફેક્ચહરિંગની કામગીરી બતાિી.

૧૮.3

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસર પર આિેલ સોલર ઊજાા પ્રકલ્પને બિારથી આિતા વિલઝટરને દે ખાડિાનુ ં
કામ યુસીક વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .

૧૮.૪ મરામત કાયસ :(૧)
(૨)

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમાં આિેલ વિવિધ સૌર ઊજાા ઉપકરણો(સાધનો)ના મરામતનુ ં કાયા યુસીક
વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .

િષા દરમ્પયાન મરામત કરે લ કમ્પ્યુટરની સંખ્યા - ૯૫૦
િષા દરમ્પયાન મરામત કરે લ વપ્રન્ટરની સંખ્યા

(૩)

- ૧૦૦

િષા દરમ્પયાન મરામત કરે લ સ્કેનર સંખ્યા

- ૨૫

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પહરસરમાં આિેલ અલગ-અલગ વિભાગોના ઇલેન્ક્રક ઉપકરણો (સાધનો)ના
મરામતનુ ં કાયા યુસીક વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .
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પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ
ક ભષાઓ અને સારિત્ય શવદ્યાિાખા
ક-1 ગુજિાતી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

ડૉ. બાબાસાહેબ
આંબેડકર ઓપન
શવશ્વશવદ્યાલય
શનવશસિટી, અમદાવાદ

14-10-2017 15-10-2017

ર્ાુંધી ર્ીન સારહત્ય
સુંિોધન લેખની
પર ર્ાુંધીશવચારનો
રજૂઆત
પ્રિાવ

મરહલા ગરકળ,
પોરબુંદર

સ્થાશનક

17-02-2018 17-02-2018

સુંિોધન લેખની હેન્રી ડેશવડ થોરો અને
રજૂઆત
ર્ાુંધીશવચાર

જૂઈ મેળો અને
લેભખકા સુંમેલન

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ અને અન્ય
સુંસ્છા

શવશ્વશવદ્યાલય

08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

બૌદ્ધ ધમગ એવું ડૉ.
આંબેડકરજી

ડૉ. બાબાસાહેબ
આંબેડકર ઓપન
શવશ્વશવદ્યાલય
શનવશસિટી, અમદાવાદ

આંતરરારિીય
પરરસુંવાદ

1

સુંજય મકવાણા

આંતરરાષ્ટ્રિય

2

સુંજય મકવાણા

હેન્રી ડેશવડ થોરો
આંતરરાષ્ટ્રિય અને િારતીય
શવચાર

3

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

4

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

5

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

6

DR. kanubhai vasava

7

Dr. kanubhai vasava

8

DR.kanubhai vasava

9

ડૉ. ધ્વશનલ પારે ખ

શ્રીકૃરણ પ્રણામી
અભખલ િારતીય
સુંપ્રદાયઃ તત્ત્વ અને સારહત્ય પરરર્દ અને
તુંત્ર
અન્ય સુંસ્થા
ગજરાતી સારહત્ય
રાષ્ટ્રિય
'જ્ઞાનસત્ર'
પરરર્દ, અમદાવાદ
Language,
Gujarat sahitya
આંતરરાષ્ટ્રિય Literature &
Academy,
Nationalism
Gandhinagar
ગજરાતી શવિાર્,
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
લેભખકા સુંમેલન જૂઈ
રાષ્ટ્રિય
અમદાવાદ અને
મેળો
ગજરાતી સારહત્ય
અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર

રાષ્ટ્રિય

આર્ટગ સ ઇન
ભલટરે ચર, કલ્ચર
એન્ડ રહસ્િી

10 ડૉ. ધ્વશનલ પારે ખ

પ્રાદે શિક

પ્રકારોત્સવ

11 ડૉ. ધ્વશનલ પારે ખ

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી સારહત્ય
પરરર્દ અશધવેિન

14-04-2018 14-04-2018

ડૉ. આંબેડકર ું
સુંિોધન લેખની
ધમગમથ
ું ન અને બૌદ્ધ
રજૂઆત
ધમગ

સ્થાશનક

28-04-2018 29-04-2018

સુંિોધન લેખની મહામશત પ્રાણનાથના
રજૂઆત
પદોમાું તત્ત્વદનગ

રારિીય

23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

આતરરારિીય

24-02-2018 25-02-2018

રારિીય

08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ગજરાતી શવિાર્, વીર
નમગદ સાઉથ ગજરાત શવશ્વશવદ્યાલય
શનવશસિટી, રત.
ગજરાતી સારહત્ય
પરરર્દ, અમદાવાદ
ગજરાતી સારહત્ય
પરરર્દ, અમદાવાદ
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રારિવાદના દોડમાું
સુંિોધન લેખની
આરદવાસી િાર્ાઓ ું
રજૂઆત
સ્થાન

15-09-2017 16-09-2017

સુંિોધન લેખની સાુંપ્રત ગજરાતી
રજૂઆત
નાટકો અને સમાજ

રાજય

16-12-2017 16-12-2017

સુંિોધન લેખની
નાટક
રજૂઆત

રારિીય

23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી
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ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

12 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

The Journey of
Indian Languages ડૉ. બાબાસાહેબ
આંતરરાષ્ટ્રિય : Perspectives on આંબેડકર ઓપન
Culture and
અમદાવાદ
Society

13 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

કાન્ત : પયગવલોકન

14 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

અશધવેિન

15 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

16 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

ફકીર મોહન,
ઇષ્ટ્ન્ડયન રે નેસાુંઝ
એન્ડ રીલેવન્સ ઓફ
ભલટરે ચર
શ્રી ક.મા. નિી :
બ આયામી
વ્યસ્ક્તત્વ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

શન. સ્થાશનક

સારહત્ય અકાદમી,
રદલ્હી અને ગજરાતી
સારહત્ય પરરર્દ
ગજરાતી સારહત્ય
પરરર્દ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

14-10-2017 15-10-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાશનક

16-09-2017 16-09-2017

સુંિોધન લેખની
કાન્તની કશવતા
રજૂઆત

રારિીય

23-12-2017 25-12-2017

સુંિોધન લેખની િારતીય સારહત્યમાું
રજૂઆત
રારિીય અસ્સ્મતા

શવશ્વિારતી,
િાુંશતશનકેતન, પશિમ
બુંર્ાળ

રારિીય

22-01-2018 23-01-2018

ફકીર મોહન
સુંિોધન લેખની
સેનાપશતના
રજૂઆત
સમકાલીન કશવ નમગદ

વીર નમગદ દક્ષીણ
ગજરાત શન. રત

રાજય

10-02-2018 10-02-2018

નિીના પત્રોમાુંથી
સુંિોધન લેખની
પ્રર્ટ થત ું નિી ું
રજૂઆત
વ્યસ્ક્તત્વ

સ્થાશનક

13-04-2018 14-04-2018

સુંિોધન લેખની બાબાસાહેબ આંબેડકર
રજૂઆત
અને રારિ શનમાગ ણ

રાજય

28-08-2017 28-08-2017

સુંિોધન લેખની કલ્પન, પરાકલ્પન,
રજૂઆત
પ્રશતક

17 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

ડૉ. બાબાસાહેબ
આંબેડકર ઓપન શન
राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम અને ગજરાત સારહત્ય
અકાદમી

18 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

પ્રાદે શિક

વ્યાખ્યાનમાળા

ગજરાતીનો અધ્યાપક
સુંઘ અને એન એસ
પટેલ કૉલેજ આણુંદ

19 ડૉ. ઉર્ા ઉપાધ્યાય

રાષ્ટ્રિય

ભચ મોદી ું ર્ઝલ
સારહત્ય

ગજરાત સારહત્ય
અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર
સ્થાશનક
અને શવવેકાનુંદ કૉલેજ
ઓફ કોમસગ, અમદાવાદ

15-02-2018 15-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

20 બળદે વિાઈ મોરી

પ્રાદે શિક

Birsa Munda Tribal
શવશ્વશવદ્યાલય
University Rajpipala

16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

21 બળદે વિાઈ મોરી

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી શવિાર્,
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

State Level
Syllabus Review
Seminar
રારિીય પરરસુંવાદ
અને લેભખકા
સુંમેલનઃ 'જૂઈ મેળો'

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક
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શવશ્વશવદ્યાલય
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ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

22 બળદે વિાઈ મોરી
23 બળદે વિાઈ મોરી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
Henry David
આંતરરાષ્ટ્રિય Thoreau and
Indian Thought
Language,
આંતરરાષ્ટ્રિય Literature and
Nationalism

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ
Grukul mahila Arts
and Commerce
College Porbandar
Gujarati Sahitya
Academy,
Gandhinagar

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

રાજય

17-02-2018 17-02-2018

Henry David
સુંિોધન લેખની
Thoreau ane
રજૂઆત
Gandhivichar

સ્થાશનક

24-02-2018 25-02-2018

સુંિોધન લેખની ગજરાતી સારહત્યમાું
રજૂઆત
રારિીય અસ્સ્મતા

સ્થાશનક

13-04-2018 14-04-2018

Kantilal Manilal
સુંિોધન લેખની
Shahna Sahityama
રજૂઆત
Rastriy Chetna

20-09-2017 20-09-2017

સુંિોધન લેખની आई. ए.ररचर्ड्स का
રજૂઆત
मल्
ू य ससधधाांत

શવશ્વશવદ્યાલય

20-09-2017 20-09-2017

સુંિોધન લેખની આઈ.એ.રરચડગ સ કા
રજૂઆત
ૂલ્ય શસધ્ધાુંત

સ્થાશનક

20-12-2017 20-12-2017

સુંિોધન લેખની દભલત જીવન કેષ્ટ્ન્િત
રજૂઆત
રફલ્મ એક અધ્યયન

રાષ્ટ્રિય

Dr. babashaeb
राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम ् Ambedkar Open
University

25 ड . गलजी भाटिया

રાષ્ટ્રિય

पाश्चात्य काव्यशास्त्र

26 ડો. ર્ેલજી િારટયા

રાષ્ટ્રિય

પાિાત્ય કાવ્યિાસ્ત્ર

27 ડો.ર્ેલજી િારટયા

રાષ્ટ્રિય

દભલત સારહત્ય અને
સમાજ સુંદિગ

28 જયોશત લામ્બા

રાષ્ટ્રિય

साटित्य क नए
स न्दय्शास्त्तर

રાજય

27-03-2018 28-03-2018

आटदवासी ववमश्ः
સુંિોધન લેખની
अवधारणा और
રજૂઆત
आन्द लन

29 જયોશત લામ્બા

Gujarat Law
Society's B.D.
આંતરરાષ્ટ્રિય Veda Upanishad College,
રાજય
Ahmedabad and
Arya Samaj, Thaltej

20-01-2018 21-01-2018

સુંિોધન લેખની
वद और उपननषद
રજૂઆત

30 જયોશત લામ્બા

રાષ્ટ્રિય

08-03-2018 10-03-2018

સુંિોધન લેખની राष्ट्रभाषा टिन्दी और
રજૂઆત
उसका भववष्ट्य

24 બળદે વિાઈ મોરી
ક-2 િીન્દી

70व ां अधधवशनः
नतरूपनत (आन्र
प्रदश)

टिन्दी भवन , स रा.
શવશ્વશવદ્યાલય
ववश्वववधालय ,राजक ि
િાર્ા સારહત્ય રહન્દી
શવિાર્ સૌરા. શન.
રાજકોટ
સી.એન.આટગ સ એન્ડ
બી.ડી. કોમસગ કોલેજ,
કડી
Gujarat University
Ahmedabad and
Hindi Sahitya
Acadamic
Gandhinagar

टिन्दी साटित्य
सम्मलन प्रयाग

રારિીય
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ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

31 જયોશત લામ્બા

32 ડૉ. જસવુંતિાઈ પુંડયા
33 ડૉ. જસવુંતિાઈ પુંડયા
ક-3 અંગ્રેજી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

Dr. Babasaheb
Ambedkar Open
ब धद धम् एवां डॉ.
University
बाबासािब
રાષ્ટ્રિય
Ahmedabad and
आांबडकरजी
Gujarat Sahitya
Academy,
Gandhinagar
टिन्दी साटित्य का
टिन्दी भवन, स राष्ट्र
આંતરરાષ્ટ્રિય
ईनतिास
युननवसस्िी राजक ि
टिन्दी भवन, स राष्ट्र
રાષ્ટ્રિય
टिन्दी व्यांग्य साटित्य
युननवसस्िी, राजक ि

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની Bouddh Dharm ka
રજૂઆત
Sahitya

રાજય

14-04-2018 14-04-2018

રાજય

07-04-2017 08-04-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

28-02-2018 28-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

Balvant Parekh
Centre for GS and
OHS and Institute
of Policy Research રારિીય
and International
Studies, M.S.
University of Baroda

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

રાષ્ટ્રિય

Gandhi and TimeBinding: Interface
Between
Principles and
Practices

35 ડૉ. અતલકમાર એમ. પરમાર

રાષ્ટ્રિય

Balvant Parekh
Centre for General
Gandhi and TimeSemantics and
Binding: Interface
Institute of Policy
Between
research and
Principles and
International
Practices
Studies, The M.S.
Uni. of Baroda

શવશ્વશવદ્યાલય

Gandhian Concept
સુંિોધન લેખની of Indian Village: A
23-01-2018 24-01-2018
રજૂઆત
Dalit Literary
Perspective

36 ડૉ. અતલકમાર એમ. પરમાર

Transnationalism,
Culture and
Centre for Study of
આંતરરાષ્ટ્રિય Diaspora in the
Diaspora, Central
શવશ્વશવદ્યાલય
Era of
University of Gujarat
Globalisation

Portrayal of
Expatriate
સુંિોધન લેખની Immigrant
21-02-2018 23-02-2018
રજૂઆત
Sensibility in
Bharati Mulherjees
Jasmine

34 અમરે ન્િ પાુંડે
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23-01-2018 24-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

ડૉ. રદવ્યેિકમાર દે વેન્િપ્રસાદ
િટ્ટ

The Journey of
Indian
Languages:
આંતરરાષ્ટ્રિય
Perspectives on
Culture and
Society

Baba Saheb
Ambedakar Open
University,
Ahmedabad and
રાજય
Indira Gandhi Open
University,
Ahmedabad

Ramu
Ramnathan’s
Mahadevbhai(1892
-1942): A Social
સુંિોધન લેખની
14-10-2017 15-10-2017
and Political
રજૂઆત
Commentary
through the MultiLayered Tapestry
of Suggestions

ડૉ. રદવ્યેિકમાર દે વેન્િપ્રસાદ
િટ્ટ

31st International
Conference on
આંતરરાષ્ટ્રિય “Interpreting IndiaCanadian Echoes
of Voices”

VBT’s Institute of
Arts and
Humanities and
રાજય
IACS (A Constituent
College of C U
Shah University)

Rupi Kaur's The
Sun And her
સુંિોધન લેખની Flowers: A
29-03-2018 30-03-2018
રજૂઆત
masterpiece of
Self Exploration in
the foreign land

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

37

38

ખ સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ખ-1 ગ્રામ અર્થિાસ્ત્ર
39 કૈ લાસિાઇ િાુંતારામિાઇ િોયે રાષ્ટ્રિય

A.G.C.U. Adivasi
Current Problems
Adyapak Mandal &
in Tribal Society
Arvali janjivan

40 કૈ લાસિાઇ િાુંતારામિાઇ િોયે રાષ્ટ્રિય

Fundamental
Constitutional
Rights of Adivasi

ખ-2 ઈશતિાસ અને સંસ્કૃશત

41 ડૉ.મોતીિાઈ એચ. દે વ ું

TheJourney of
Indian
Languages:
આંતરરાષ્ટ્રિય
Perspectives on
Culture and
society

42 ડૉ.મોતીિાઈ એચ. દે વ ું

રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સ્થાશનક

સમયર્ાળો

થી

20-08-2017 20-08-2017

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની આરદવાસીઓના
રજૂઆત
જર્લ-જમીનના
ું
પ્રશ્નો

અભખલ ગજરાત કોલેજ
અને શનવશસિટી
રાજય
આરદવાસી અધ્યાપક
મુંડળ

િારતીય વનનીશતસુંિોધન લેખની કાયદાઓ અને
24-02-2018 25-02-2018
રજૂઆત
આરદવાસીઓના વન
અશધકાર

Dr.Babasaheb
Ambedkar Open
Universty,
Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય

ગજરાતી િાર્ામાું
રભચત સ્થાશનક
સુંિોધન લેખની
14-10-2017 15-10-2017
લોક્દે વતા ર્ોર્ાજીના
રજૂઆત
િજનોમાું શનરૂપતી
સુંસ્કૃ શત

શવશ્વશવદ્યાલય

28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ઈશતહાસ અને સુંસ્કૃ શત
ઐશતહાશસક સુંિોધન
શવિાર્, ગ ૂજરાત
પદ્ધશત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
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પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની જૂનાર્ઢનાું
રજૂઆત
બૌદ્ધકાલીન સ્થાપત્યો

શવશ્વશવદ્યાલય

24-03-2018 25-03-2018

સાબરમતી આશ્રમ;
સુંિોધન લેખની
ઐશતહાશસક
રજૂઆત
શવહુંર્ાવલોકન

શવશ્વશવદ્યાલય

03-03-2018 03-03-2018

સોમતીથગ ;
સુંિોધન લેખની
ઐશતહાશસક
રજૂઆત
પરરપેક્ષ્યમાું

રાજય

11-03-2018 11-03-2018

સુંિોધન લેખની ર્ોંડલ રાજયની
રજૂઆત
િૈક્ષભણક પ્રવ ૃશતઑ

રાષ્ટ્રિય

National Seminar
ઇશતહાસ અને સુંસ્કૃશત
on Historical
શવિાર્, ગ ૂજરાત
Research
શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
Methodology

શવશ્વશવદ્યાલય

28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

National Seminar
ઇશતહાસ અને સુંસ્કૃશત
on Historical
શવિાર્ ગ ૂજરાત
Research
શવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
Methodology

શવશ્વશવદ્યાલય

28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ઈશતહાસ અને સુંસ્કૃ શત
શવિાર્, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

શવશ્વશવદ્યાલય

28-12-2017 28-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

એચ.કે.કોલેજ કેમ્પસ
અમદાવાદ

સ્થાશનક

11-03-2018 11-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

45 ઝેનામાબીબી અ મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય
46 ઝેનામાબીબી અ મીયા કાદરી પ્રાદે શિક

49 ડૉ. જા
ું લ િીમડાદકર

રાષ્ટ્રિય

50 ડૉ. જા
ું લ િીમડાદકર

પ્રાદે શિક

51 શવક્રમશસિંહ અમરાવત

સમયર્ાળો

14-04-2018 14-04-2018

44 ઝેનામાુંબીબી અ મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય

48 ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક

ડો.બાબાસાહેબ
આંબેડકર ઓપન
શનવસીટી
અમદાવાદ1
world heritage
dipartment of
city Ahmedabad; History
community,society gujaratuniversity,ah
and history
medabad
ગજરાત સારહત્ય
નવલકથા અને
અકાદમી, સરકારી
ઇશતહાસ
શવનયન કોલેજ
રાણાવાવ
ગજરાત ઇશતહાસ
એચ.કે.કોલેજ કેમ્પસ,
પરરર્દ
અમદાવાદ
બૌદ્ધ ધમગ અને
ડો.બાબાસાહેબ
આંબેડકરજી

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

શવશ્વશવદ્યાલય

43 ઝેનામાબીબી અ મીયા કાદરી રાષ્ટ્રિય

47 ડૉ. રાજેન્િ આર. જોર્ી

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

National seminar
on Historical
Research
Methodology
ગજરાત ઈશતહાસ
પરરર્દ ૨૯
અશધવેિન

આંતરરાષ્ટ્રિય Why Ecocriticism

શસક્કિમ ર્વનગમેંટ
રારિીય
કૉલેજ, તા ું ર્, ર્ુંર્ટોક

185

प्रकृनत आधाररत
साटित्य क साांस्त्कृनतक
સુંિોધન લેખની
21-11-2017 23-11-2017
एवां राजनीनतक सांदभ्ः
રજૂઆત
नारायण दसाई कृत
प्रकृनत प्रार््ना

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

52 શવક્રમશસિંહ અમરાવત

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
The Journey of
Indian
Languages:
આંતરરાષ્ટ્રિય
Perspective on
Culture and
Society

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

BAOU, Ahmedabad શવશ્વશવદ્યાલય

53 શવક્રમશસિંહ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

Rajasthan History
S S Jain Subodh P
Congress 32nd
G College, Jaipur
Session

રારિીય

54 શવક્રમશસિંહ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

Literary Traditions Dept. of History,
and Cultures of
M.S. University
Western India
Baroda

શવશ્વશવદ્યાલય

ખ-3 સમાજમાનવિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર

55 જીતેન્િ ક. ઢેબરીયા

56 ડૉ.હસ ખ આર.પુંચાલ

International
Conference on "
Transnationalism,
આંતરરાષ્ટ્રિય Culture and
Diaspora in the
Era of
Globalization"
Indian Diaspora :
Kinship
Network,Social
આંતરરાષ્ટ્રિય
Structure and
Contribution in
Host countries

Central University
of Gujarat,
Gandhinagar.

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

राजस्त्र्ान का बातસુંિોધન લેખની साटित्यः साटित्य की
14-10-2017 15-10-2017
રજૂઆત
इनतिास आधाररत
ववधा
19वीां सदी क मवाड़
की राजनीनतकસુંિોધન લેખની आधर््की क कनतपय
22-12-2017 24-12-2017
રજૂઆત
पिलूः ग गुन्दा की
ख्यात पर आधाररत
अधययन
Khyat LIterature :
History Writing in
સુંિોધન લેખની
14-03-2018 14-03-2018
Rajasthan
રજૂઆત
between 17th 19th Century

શવશ્વશવદ્યાલય

21-02-2018 23-02-2018

Indians In Spain:
સુંિોધન લેખની
Practices for
રજૂઆત
Integration

Cen.for indian
Diaspora, Dep. of
શવશ્વશવદ્યાલય
Sociology, S.P.Uni.,
V.V.nagar,Gujarat

14-02-2018 15-02-2018

Brain Drain : Socioસુંિોધન લેખની
Economic Impact
રજૂઆત
on Indian Society

અ.ગ.આ.અ.મુંડળ અને
અરવલ્લીજનજીવન,
સ્થાશનક
અમદાવાદ

20-08-2018 20-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

57 ડૉ.મહેિકમાર ર્ામીત

રાષ્ટ્રિય

current problems
in tribal society

58 ડૉ.મહેિકમાર ર્ામીત

રાષ્ટ્રિય

Neo-liberalism,
Dep. of Sociology,
consumption and Lucknow
શવશ્વશવદ્યાલય
culture
University,Lucknow.

186

09-11-2017 12-11-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

59 ડૉ.મહેિકમાર ર્ામીત

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
social
પ્રાદે શિક
Development and
Gujarat

60 ડૉ.મહેિકમાર ર્ામીત

રાષ્ટ્રિય

61 ડૉ.મહેિકમાર ર્ામીત

રાષ્ટ્રિય

ર્ શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
ર્-1 શિક્ષણ મિાશવદ્યાલય (IASE)
62 સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ

63 સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

GSsociety and Arts
સ્થાશનક
college Androkha

Akhil Gujarat
College and
University adivasi
Teacher's
Association
BAOUniversity,
राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम ् Ahmedabad
Fundamental
Constitutional
Rights of Adivasi

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

10-02-2018 11-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

24-02-2018 25-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

13-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

21-02-2018 21-02-2018

પ્રાદે શિક

ગજરાતી શવર્યના
અધ્યાપન પ્રયોર્
પરરસુંવાદ

માત ૃિાર્ા અભિયાન
િસ્ટ

રાષ્ટ્રિય

fundamental
constitutional
rights of adivasi

akhil gujarat collage
and university
રારિીય
adivasi teachers
association

ર્ાુંધીજીના શિક્ષણ
સુંિોધન લેખની
દિગનમાું પ્રશતભબિંભબત
રજૂઆત
માત ૃિાર્ા ું સ્થાન
વાુંસદા તાલકાની
આશ્રમિાળાઓમાું
અને પ્રાશમક
સુંિોધન લેખની િાળાઓમાું અભ્યાસ
24-02-2018 25-02-2018
કરતા આઠમા
રજૂઆત
ધોરણના આરદવાસી
શવદ્યાથીઓની
િૈક્ષભણક શસદ્ધદ્ધ
રારિવાદના શવકાસમાું
સુંિોધન લેખની
ર્ાુંધીવાદી શવચારોના
રજૂઆત
પ્રાસુંભર્કતા

64 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ રાષ્ટ્રિય

राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम ्

રારિીય

13-04-2018 14-04-2018

65 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ પ્રાદે શિક

D.L.D. Ranking &
IASE
accreditation
16 મો ગૃહપશત/
આરદવાસી સેવા
ગૃહમાતા સેશમનાર
સશમશત િામળીાાજી
BAO University,
Ahmedabad and
Gujarat Sahitya
राष्ट्र जागय
ृ ाम ् वयम ् Academi,
Gandhinagar,
Gujarat

રાજય

18-08-2018 18-08-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

02-11-2017 04-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

13-04-2018 14-04-2018

66 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ પ્રાદે શિક

67 ડૉ. મહેિ નારાયણ દીભક્ષત

રાષ્ટ્રિય
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સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

बनु नयादी सशक्ाः राष्ट्र
સુંિોધન લેખની
ननमा्ण का सशक्त
રજૂઆત
माधयम

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

રાષ્ટ્રિય

Modern teacher
Education: New
Vistas-challenges
and Remidies

Shree C.H. Shah
Matry Vidyapith
Mahila College of
Education

રાજય

Off campus
Program for
becoming
સુંિોધન લેખની
25-02-2018 25-02-2018
teachers: A
રજૂઆત
reflection in special
reference of
Gujarat Vidyapith

69 ડૉ. મહેિ નારાયણ દીભક્ષત

પ્રાદે શિક

Doctoral writing
and Supervision
Pedagogy

Department of
Education, K.M.S
Bhavnagar
University

રાજય

03-03-2018 04-05-2018

સુંિોધન સ્વસુંિોધન લેખની
કાયગસાધકતાના
રજૂઆત
સુંદુંિગમાું માર્ગદિગન

70 ડૉ. અિોક પરમાર

International
Conference On
The journey of
આંતરરાષ્ટ્રિય Indian languages:
Perspectives on
Culture and
society

Dr. Babasaheb
ambedakar open
University
Ahmedabad

સ્થાશનક

14-10-2017 15-10-2017

સુંિોધન લેખની प्रमचांद की किाननयों
રજૂઆત
में नारी चतना

68 ડૉ. મહેિ નારાયણ દીભક્ષત

71 ડૉ.અિોક પરમાર

72 ડૉ. અિોક પરમાર

73 ડૉ. અિોક પરમાર

રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

National Seminar
On Modern
Teacher
Education : New
Vistas –
Challenges &
Remedies
Modern Teacher
Education : New
Vistas –
Challenges &
Remedies

राष्ट्र डागय
ृ ाम वयम ्

ICSSR Mumbai and
C H Shah Maitri
રાજય
Vidyapeeth
Surendranagar

New Approaches
સુંિોધન લેખની of Teaching and
25-02-2018 25-02-2018
રજૂઆત
Learning through
Basic Education

ICSSR Mumbai and
C H Shah Maitri
રાજય
Vidyapeeth
Surendranagar

25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

Dr.Babasaheb
Ambedkar Opan
University
Ahmedabad &
Gujarat Sahity
Academy,
Gandhingar

13-04-2018 14-04-2018
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સ્થાશનક

સુંિોધન લેખની
गाांधी ववचार की सशक्ा
રજૂઆત

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સ્થાશનક

14-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

રાષ્ટ્રિય

ब द्ध धम् एवां
डॉ.बाबसािब
आांबडकरजी

Dr.Babasaheb
Ambedkar Opan
University
Ahmedabad &
Gujarat Sahity
Academy,
Gandhingar

75 ડૉ. અિોક પરમાર

પ્રાદે શિક

શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો
એક ધ્રવઃ
પાઠયપસ્તક

શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો એક
ધ્રવઃ પાઠયપસ્તક

રાજય

76 ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

State Level
Syllabus Review
Seminar

રહન્દી શવર્યના
સુંિોધન લેખની પાઠયપસ્તકમાું
29-04-2018 29-04-2018
રજૂઆત
બશનયાદી
શિક્નાર્ણના તત્ત્વો

Birsa Munda Tribal
University

શવશ્વશવદ્યાલય

16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

77 ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

જીવન ઘડતર માટે ું જી.સી.ઈ.આર.ટી.,
શિક્ષણ
ર્ાુંધીનર્ર

રાજય

10-03-2018 11-03-2018

78 ડૉ.નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો
એક વ પાઠયપસ્તક

રાજય

29-04-2018 29-04-2018

79 ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

રાષ્ટ્રિય

National
Conference

74 ડૉ. અિોક પરમાર

80 ડો. દીપબા એચ. દે વડા

81 ડો. દીપબા એચ. દે વડા

82 ડૉ. અિોક પરમાર

83 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

Re Envisioning
education
આંતરરાષ્ટ્રિય
challenges and
opportunities
Re Envisioning
education
આંતરરાષ્ટ્રિય
challenges ad
opportunities
શવશ્વશવદ્યાલય િાર વર્રના
માું
અધ્યયન
રાષ્ટ્રિય

Best Practices in
Teaching
Learning and
Evaluation

ગજરાત રાજ્ય િાળા
પાઠયપસ્તક મુંડળ,
ર્ાુંધીનર્ર
A. G. Teachers
College,
Ahmedabad

રાજય

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ ક્ષેત્રે
સુંિોધન લેખની
નાવીન્યપ ૂણગ પ્રયોર્ રજૂઆત
ગ્રામજીવન પદયાત્રા

ગજરાતી શવર્યનાું
સુંિોધન લેખની
પાઠયપસ્તકોમાું
રજૂઆત
જાતીય અસમાનતા
ल क सशक्ण पाठ :
સુંિોધન લેખની
12-01-2018 12-01-2018
सशक्क प्रसशक्ण में
રજૂઆત
एक श्रष्ट्ठ व्यविार
સુંિોધન લેખની Gender issues in
રજૂઆત
literecy education

Lovely University
punjab

આતરરારિીય

27-04-2018 28-04-2018

Lovely University
punjab

આતરરારિીય

27-04-2018 28-04-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા,
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

શવશ્વશવદ્યાલય

24-04-2018 24-04-2018

A.G.Teachers
રાજય
college, Ahmedabad
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સુંિોધન લેખની ववद्यालयी पाठ्यक्रम
રજૂઆત
क कम करन क सझ
ु ाव

12-01-2018 12-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

84 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

રાષ્ટ્રિય

85 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

Modern Teacher
Education

Maitry Vidyapith,
Surendranagar

રાજય

25-02-2018 25-02-2018

રાષ્ટ્રિય

Modern Teacher
Education

રાજય

25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

86 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

િાર વર્રના
અધ્યયન

Maitry Vidyapith,
Surendranagar
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

શવશ્વશવદ્યાલય

26-04-2018 26-04-2018

ववद्यालयी पाठ्यक्रम
સુંિોધન લેખની
का ब झ कम करन क
રજૂઆત
सुझाव

87 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

ગજરાત રાજ્ય
શિક્ષણ પ્રરક્રયાનો
પાઠયપસ્તક મુંડળ,
એક ધ્રવ-પાઠયપસ્તક
ર્ાુંધીનર્ર

રાજય

29-04-2018 29-04-2018

ધોરણ-8ના અંગ્રેજીના
સુંિોધન લેખની
પાઠયપસ્તક ું
રજૂઆત
ૂલ્યાુંકન

88 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

State Level
Syllabus Review
Seminar

89 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા

રાષ્ટ્રિય

राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम राष्ट्र जागय
ृ ाम वयम

રારિીય

13-04-2018 14-04-2018

90 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા

પ્રાદે શિક

16 મો
ગૃહપશત/ગૃહમાતા
સેશમનાર

રાજય

02-11-2018 04-11-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

An Evaluative
સુંિોધન લેખની Study of the
29-04-2018 29-04-2018
રજૂઆત
English Text Book
of Standard 9

91 ડો. સોનલ પટેલ

પ્રાદે શિક

પરરસુંવાદ

Birsa Munda Tribal
શવશ્વશવદ્યાલય
University, Rajpipala

આરદવાસી સેવા
સશમશત, િામળાજી
MAITRI MAHILA
COLLEGE OF
EDUCATION
SURENDRA
NAGAR

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Gramjivan
સુંિોધન લેખની
Padyatra - An
રજૂઆત
Experiment

16-05-2018 16-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
સુંિોધન લેખની મહાત્માર્ાુંધી ું
રજૂઆત
શિક્ષણ ભચિંતન

92 ડો. સોનલ પટેલ

રાષ્ટ્રિય

પરરસુંવાદ

BAOU

રારિીય

રારિ શનમાગ ણ અને
સુંિોધન લેખની ર્ાુંધીજી ું શિક્ષણ
13-04-2018 14-04-2018
રજૂઆત
ભચન્તનઃ રારિિાર્ાના
સુંદિગમાું

93 સોનલ પટેલ
94 સોનલ પટેલ

રાષ્ટ્રિય
પરરસુંવાદ
આંતરરાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ

BAOU
BAOU

રારિીય
આતરરારિીય

14-04-2018 14-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
14-10-2018 15-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

95 સોનલ પટેલ

પ્રાદે શિક

પરરસુંવાદ

GUJARAT
VIDHYAPITH

રાજય

96 ડો. કોરકલા પી. પારે ખ

રાષ્ટ્રિય

अनव
ु ाद ववषयक
ससमनार

टिन्दी ववभाग गज
ू रात
રારિીય
ववद्यापीठ, अिमदाबाद

બોઝ કત અભિર્મ કે
સુંિોધન લેખની ભલયે NCERT િવારા
26-04-2018 26-04-2018
માુંર્ે ર્યે ઝાવ કે
રજૂઆત
સુંબધ
ું મે શનવેદન
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11-02-2017 13-02-2017

સુંિોધન લેખની जनसांचार माधयम
રજૂઆત
और अनुवाद

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

97 ડો. કોરકલા પી. પારે ખ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
Modern Teacher
Education - New
રાષ્ટ્રિય
vistas Challenges &
\remedies

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

Shri C.H. Shah
Maitri Vidyapith,
Surendranagar

રારિીય

Awareness of
સુંિોધન લેખની Women's Rights
25-02-2018 25-02-2018
રજૂઆત
Among B.Ed.
Traness

નઈ તાલીમ સુંઘ અને
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા

સ્થાશનક

26-04-2018 26-04-2018

રારિીય

25-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

સ્થાશનક

12-02-2018 12-02-2018

રારિીય

15-03-2018 16-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

26-04-2018 26-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

98 ડો. કોરકલા પી. પારે ખ

પ્રાદે શિક

િાર વર્ર ું
અધ્યયન

99 ડો. કોરકલા પી. પારે ખ

રાષ્ટ્રિય

Modern Teacher
Education -

100 ડૉ. આરતીબહેન પટેલ

રાષ્ટ્રિય

101 ડૉ. આરતીબહેન પટેલ

રાષ્ટ્રિય

102 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

પ્રાદે શિક

103 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

પ્રાદે શિક

104 Dr Jigneshkumar G Patel

પ્રાદે શિક

105 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટે લ

પ્રાદે શિક

ગૃહપશત-ગૃહમાતા
સેશમનાર

ગજરાત નઈતાલીમ
રાજય
સુંઘ, ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ

02-11-2017 04-11-2017

પ્રાદે શિક

Doctoral Writting
and Supervision
Padagogy

Edu. Dept.,
Maharaja
Krishnakumarshinhji શવશ્વશવદ્યાલય
Bhavnagar Uni.,
Bhavnagar

03-03-2018 04-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

106 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટે લ

ઘ ગાંધી દિથન અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
ઘ-1 ગાંધી દિથન અભ્યાસ

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Maitri Vidyapith,
Surendranagar
ISSR અને
Best Practices in
એ.જી.ટીચસગ કૉલેજ,
Teaching Larning
(CTE)
Governance,
Regulations and
NCTE & NIEPA
Quality
Delhi
Assurance in
Teachers
Education
Dept. of Edu.
Doctoral Writting Maharaja
and Supervision Krishnakumarsinhaji
Pedagogy
Bhavnagar Uni.,
Bhavanagar
Bhar vina nu
IASE, GVP
Adhyayan
Doctoral Writing
BHavnagar
and Supervision
University
Pedagogy
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સુંિોધન લેખની
ચચાગ માું િાર્ીદારી
રજૂઆત

સુંિોધન લેખની Life Skill Education
રજૂઆત
for Quality of Life.

સુંિોધન લેખની છાત્રાલય-સ ૂહજીવનરજૂઆત
ગૃહપશત

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

107 ડો. હરરિાઈ માધવલાલ પટેલ રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

National Seminar
on "Child Rights
and Future of
Nation : Issues
and Challenges
from National and
International
Perspectives"

Centre of
Excellence,Universit
y school of
શવશ્વશવદ્યાલય
Law,Gujarat
University,Ahmedab
ad

राष्ट्ष्ट्रय एवां
સુંિોધન લેખની अांतरा्ष्ट्रीय स्त्तर पर
20-01-2018 21-01-2018
રજૂઆત
बल अधधकार : एक
वविां गम द्रष्ट्ष्ट्ि

Seminar on
International
Women's Day

School of
Law,Gujarat
University and
શવશ્વશવદ્યાલય
Faculty of Gandhian
Studies,Gujarat
Vidyapith

08-03-2018 08-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

108 ડો.હરરિાઈ માધવલાલ પટે લ

પ્રાદે શિક

109 Prem Anand Mishra

Henry David
આંતરરાષ્ટ્રિય Thoreau And
Indian Thought

110 Prem Anand Mishra

Language,
આંતરરાષ્ટ્રિય Literature and
Nationalism

111 અમીન રશતલાલ

Social
Transformation
આંતરરાષ્ટ્રિય
Through Women
Empowerment

112 ratilal amin

પ્રાદે શિક

seminar on
International
Womens Day

આતરરારિીય
Gujarat Sahitya
Academy,
Gandhinagar and
સ્થાશનક
Governments Arts
College
Gandhinagar
Centre of
Excellence, School
of Law, Gujarat
University and
શવશ્વશવદ્યાલય
Faculty of Gandhian
Studies, Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad
School of Law
,Gujarat
શવશ્વશવદ્યાલય
University,Ahmedab
ad
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17-02-2018 17-02-2018

Henry David
સુંિોધન લેખની
Thoreau, Gandhi
રજૂઆત
and Neo-liberalism

24-02-2018 25-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

08-03-2018 08-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ

113

114

115

ચ
ચ-2

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
અધ્યાપક ું નામ
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
Child Right and
future of Nation:
Issues and
Kapil Deshwal
રાષ્ટ્રિય
challanges from
national and
international
perspective
YUvano nu
samajik
શવશ્વશવદ્યાલય
Kapil Deshwal
Uttardayitva ane
માું
Gandhivadi
Jivanshaili
Child Rights and
Future of Nation :
Issues and
Kapil Deshwal
રાષ્ટ્રિય
Challenges from
National and
International
Perspective
વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ શવદ્યાિાખા
સમાજકાયથ શવભાગ

116 ડૉ. બાદરિાઈ વાય. કરે િી

117 આનુંદી પટેલ

118 આનુંદી પટેલ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Centre for
Excellance
University School of
શવશ્વશવદ્યાલય
Law, Gujarat
University,
Ahmedabad

Bal Adhikar, Bal
સુંિોધન લેખની Shiksha Kanun
20-01-2018 21-01-2018
રજૂઆત
evam Gandhi ke
Shikshan Vichar

Sheth C.N.College
of
college
Education,Ahmedab
ad

06-10-2017 06-10-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

Centre for
Excellance,
University School of
શવશ્વશવદ્યાલય
Law, Gujarat
University,
Ahmedabad

Bal Adhikar, Bal
સુંિોધન લેખની Shiksha Kanoon
20-01-2018 21-01-2018
રજૂઆત
evam Gandhi ke
Shikshan Vichar

રાષ્ટ્રિય

Akhil Gujarat
College and
One Day National
University Adivasi
Seminar "On"
Adyapak Mandal
Current Problems
And Arvalli
in Tribal Society
Janjivan,
ahmedabad.

T.R.T.I.
Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

Social Problems
સુંિોધન લેખની Among Children of
20-08-2017 20-08-2017
રજૂઆત
Seasonal Migrant
Tribal

પ્રાદે શિક

State consultation
for a campaign to
Subfree
end child sexual
abuse

રાજય

19-03-2018 19-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક

State consultation
on child
protection in
Gujarat

Bachpan Bachaavo
aandolan and state
સ્થાશનક
commission for
children
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19-03-2018 19-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

119 આનુંદી પટેલ

120 ડો.મનોજ પરમાર

121 ડૉ. મનોજ પરમાર
ચ-3 પત્રકાિત્વ અને સમ ૂિ પત્યાયન

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ
પરસેવે રે બઝેબ
પ્રાદે શિક
જીવનનાું ર્ૌરવની
રદસામાું

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

PTRC

સ્થાશનક

25-03-2018 25-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

20-08-2017 20-08-2017

રાષ્ટ્રિય

Akhil Gujarat
National Seminar
college and Uni.
On “Current
Adivasi adhyapak
Problems in
mandal & aravalli
Tribal Society”
janajivan,

રાષ્ટ્રિય

Utility of higher
Education in
Social
Development

College of social
work, Chopada
રારિીય
Dist. Jalgaon, StateMaharashtra

122 ડો શવનોદ કમાર પાુંડેય

International
Conference on
આંતરરાષ્ટ્રિય India and
Changing
Aspects of News

123 ડો.શવનોદ કમાર પાુંડેય

રાષ્ટ્રિય

Indian Academy Of
Indian Social
Social Sciences &
Science Congress
Periyar university

રાષ્ટ્રિય

University
Department of
Extension
Role and
Education SNDT
Relevance of
Women’s
રારિીય
Extension
University, Juhu
Education: Vision
Tara Road, Mumbai
2020'
– 400049,
September 11-12,
2017

124 પ્રા.પશનતા હણે
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સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Scope of social
સુંિોધન લેખની
work in Tribal
રજૂઆત
Community

भारतीय समाज
ववकास क अनुरूप
સુંિોધન લેખની
24-02-2018 24-02-2018
ग्राम उच्च ववधा का
રજૂઆત
मॉडल ल कभारती
सण सरा.

રારિીય

10-03-2018 10-03-2018

ख जी परकाररता :
સુંિોધન લેખની
समाचार प्राष्ट्तत की
રજૂઆત
एक मित्वपूण् ववधा

શવશ્વશવદ્યાલય

18-12-2018 22-12-2018

Role of Digitel
સુંિોધન લેખની
Media In Effecive
રજૂઆત
Communication

Gandhi, Field
Work and
સુંિોધન લેખની Curricular
11-09-2017 12-09-2017
Challenges:
રજૂઆત
Experiences from
Padyatra

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

125 પ્રા.પશનતા હણે

126 ડૉ. અશશ્વનકમાર ચૌહાણ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

રાષ્ટ્રિય

University
Department of
Role and
Extension
Relevance of
Education SNDT
Extension
Women’s
Education: Vision
University, Juhu
2020'
Tara Road, Mumbai
– 400049,

રાષ્ટ્રિય

World Heritage
City Ahmedabad: History Department,
Gujarat University,
Community,
Society, and
Ahmedabad
History'

કાયગક્રમ ું
સ્થળ
J.H.
Auditorium
SNDT
Women’s
University,
Juhu
Campus,
Mumbai

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Gandhi, Field
Work and
સુંિોધન લેખની Curricular
11-09-2017 12-09-2017
Challenges:
રજૂઆત
Experiences from
Padyatra

24-03-2018 25-03-2018

સુંિોધન લેખની Gandhiji and
રજૂઆત
Ahmedabad'

છ િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
છ-1 િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શવજ્ઞાન

127

ડા. શનમેિકમાર ધન ખિાઇ
ચેાધરી

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
Late Shree N.P.
Patel Commerce
College, shree
Prahladbhai
“Modern Trends
Kashidas Patel
in Physical
આંતરરાષ્ટ્રિય Education, Sports Vidhya Sankul,
Naroda, Gujarat
and Yogic
State University &
Science”
College Physical
education
Teacher’s
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad

195

રારિીય

Effect of
Plyometric
Exercises on Leg
સુંિોધન લેખની
Strength and
08-01-2018 10-01-2018
રજૂઆત
Abdominal
Strength of
Handball Players

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

128

ડા. શનમેિકમાર ધન ખિાઇ
ચેાધરી

129 ડૉ.દલસુંર્િાઈ ફ. ચૈાધરી

130 ડૉ.દલસુંર્િાઈ ફ. ચૈાધરી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
National Seminar Smt. A.P Patel &
on Life Style
Late Shree N.P.
Management &
Patel Commerce
Wellness
College, hree
રારિીય
Through Phsical Prahladbhai
Education &
Kashidas Patel
Sports
Vidhya Sankul,
Naroda,
Ahmedabed-382320

Smt. A P Patel Arts
& Late Shree N P
Patel Commerce
UGC Sponsored College, Naroda
International
Gujarat State
Conference
Universities &
શવશ્વશવદ્યાલય
Modern Trends in Colleges Physical
માું
Physical
Education
Education, Sports Teacher’s
and Yogic Science Association &
Gujarat University,
Ahmedabad Jointly
Organize

રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

National
seminars on “life
style
management &
wellness through
physical
education &
sports”

Smt.A.P.Patel Arts
& late shree
N.P.Patel
commerce college,
ahmedabad..

196

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Effect of Sand
Running on
સુંિોધન લેખની Cardiorespiratory
28-02-2017 28-02-2018
રજૂઆત
Endurance of
University Men
Students

રારિીય

A Comparative
Study of Anxiety
સુંિોધન લેખની Between Kho- Kho
01-08-2018 01-10-2018
and Handball Inter
રજૂઆત
University Girl
Players

રારિીય

ગજરાત શવદ્યાપીઠ
અને સૌરારિ
શનવશસિટીના
િારીરરક શિક્ષણના
સુંિોધન લેખની
28-02-2017 28-02-2017
અ સ્નાતક કક્ષામાું
રજૂઆત
અભ્યાસ કરતા
શવદ્યાથીઓનો
િારીરરક યોગ્યતાનો
તલનાત્મક અભ્યાસ

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

Smt. A.P. Patel Arts
& Late Shri N.P.
Patel Commerce
College, Naroda;
"Modern Trends
Gujarat State
in Physical
Universities &
131 ડૉ. ર્ીતાબેન મોહનલાલ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય Education, Sports
Colleges Physical
and Yogic
Education
Science"
Teacher's
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad.

132

Dr. Prabhulal Mohanbhai
Kasundra

Smt. A P Patel Arts
& Late Shree N P
Patel Commerce
UGC Sponsored College, Naroda
International
Gujarat State
Conference
Universities &
આંતરરાષ્ટ્રિય Modern Trends in Colleges Physical
Physical
Education
Education, Sports Teacher’s
and Yogic Science Association &
Gujarat University,
Ahmedabad Jointly
Organize

197

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

Mt. ABU

08-01-2018 10-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

Effect of
Calisthenics, Yoga
and Aerobics
સુંિોધન લેખની
Exercises on
08-01-2018 10-01-2018
રજૂઆત
Psychomotor
Fitness of School
Boys

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

133

134

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

Dr. Prabhulal Mohanbhai
Kasundra

Smt. A P Patel Arts
& Late Shree N P
Patel Commerce
UGC Sponsored College, Naroda
International
Gujarat State
Conference
Universities &
આંતરરાષ્ટ્રિય Modern Trends in Colleges Physical
Physical
Education
Education, Sports Teacher’s
and Yogic Science Association &
Gujarat University,
Ahmedabad Jointly
Organize

Dr. Prabhulal Mohanbhai
Kasundra

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
“Life Style
Late Shree N.P.
Management and
Patel Commerce
Wellness
College, hree
આંતરરાષ્ટ્રિય
રારિીય
Through Physical
Prahladbhai
Education and
Kashidas Patel
Sports Science”
Vidhya Sankul,
Naroda,
Ahmedabed-382320

198

રારિીય

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

08-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

“Effect of Selected
Minor Game and
Yoga Training
સુંિોધન લેખની
Programme on
28-02-2017 28-02-2017
રજૂઆત
Selected
Component of
Physical Fitness”,

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

135

Dr. Prabhulal Mohanbhai
Kasundra

136 જર્રદિિાઈ સાવલીયા

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
Late Shree N.P.
Patel Commerce
UGC Sponsored
College, shree
International
Prahladbhai
Conference on
Kashidas Patel
“Modern Trends
આંતરરાષ્ટ્રિય
Vidhya Sankul,
in Physical
Naroda, Gujarat
Education, Sports
State University &
and Yogic
College Physical
Science”
education
Teacher’s
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad
Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
Late Shree N.P.
Patel Commerce
UGC Sponsored
College, shree
International
Prahladbhai
Conference on
Kashidas Patel
“Modern Trends
આંતરરાષ્ટ્રિય
Vidhya Sankul,
in Physical
Naroda, Gujarat
Education, Sports
State University &
and Yogic
College Physical
Science”
education
Teacher’s
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad

199

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

આતરરારિીય

EFFECT OF
NUTRITIOUS
સુંિોધન લેખની FOOD AND YOGA
08-01-2018 10-01-2018
રજૂઆત
TRAINING ON
MALNOURISHED
STUDENTS

આતરરારિીય

08-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

137 જર્રદિિાાી સાવભલયા

138 ડો. અરશવિંદ રામી

139 Dr. Arvind Rami

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
“Life Style
Late Shree N.P.
Management and
Patel Commerce
Wellness
College, hree
રારિીય
Through Physical
Prahladbhai
Education and
Kashidas Patel
Sports Science”
Vidhya Sankul,
Naroda,
Ahmedabed-382320

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

સીદી આરદવાસી અને
અન્યજાશતની શવધાથી
સુંિોધન લેખની
28-02-2017 28-02-2017
િાઈઓની ઝડપ અને
રજૂઆત
સ્ના બળનેા
તલનાત્મક અભ્યાસ

7 th International International
આંતરરાષ્ટ્રિય Science
Science Community આતરરારિીય
Congress 2017-18 Association

Comparative Study
of Intellgence
Quotient of
સુંિોધન લેખની students of master
08-12-2017 09-12-2017
રજૂઆત
degree of different
institutes of
Physical Education
in Gujarat, India

International
7 th International
Science Community આતરરારિીય
Science Congress
Association

Comparative study
of Intelligence
Quotient of
students of master
સુંિોધન લેખની
08-12-2017 09-12-2017
of physical in
રજૂઆત
different institution
of physical
education in
Gujarat

આંતરરાષ્ટ્રિય

200

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

140

DR KAMLESHKUMAR
PRAHLADBHAI PATEL

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

આંતરરાષ્ટ્રિય પરરસુંવાદ

ડૉ. કમલેિકમાર પ્રહલાદિાઈ
141
પટેલ

Modern Trends in
Physical
આંતરરાષ્ટ્રિય
Education, Sports
and Yogic Science

ડૉ કમલેિકમાર પ્રહલાદિાઈ
142
પટેલ

Modern Trends in
Physical
આંતરરાષ્ટ્રિય
Education, Sports
and Yogic Science

જ શવજ્ઞાન અને પ્રયોજન શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
જ-1 બાયોગે સ સંિોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીવાણુ શવજ્ઞાન શવભાગ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ
Gujarat State
Universities &
Colleges Physcial
Education
Teacher's
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad UGC
Sponsored
Gujarat State
Universities &
College Physical
Education
Teacher's
Association &
Gujarat University,
Ahmedabad Jointly
Organize
Gujarat State
Universities &
Colleges Physical
Education
Teacher's
Association &
Gujarat University,
Ahmedbad Jointly
Organize UGC
Sponsored

143 Mayurkumar C.Shah

International
Symposium on
P P Savani
આંતરરાષ્ટ્રિય Emerging
University
Biological Trends
in 21st Century

144 Mayurkumar C.Shah

પ્રાદે શિક

State NSS day
Celebration

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

રાજય

Effect of Asana
and Pranayama on
સુંિોધન લેખની Selected
01-08-2018 01-10-2018
રજૂઆત
Physiological
Variables among
School Boys

રાજય

01-08-2018 01-10-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

રાજય

01-08-2018 01-10-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

Biogas Generation
સુંિોધન લેખની Potential to
05-11-2017 05-11-2017
Tagetes(Marigold)
રજૂઆત
Flowers

KSKV Kachchh
શવશ્વશવદ્યાલય
University, Kachchh

201

સમયર્ાળો

22-09-2017 24-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

145 Dr. Prateek Shilpkar

International
Symposium on
આંતરરાષ્ટ્રિય “Emerging
Biological Trends
in 21st Century”

PP Savani
University and
GSBTM (Gujarat
શવશ્વશવદ્યાલય
State Biotechnology
Mission)

Biogas generation
સુંિોધન લેખની potential of
05-11-2017 05-11-2017
રજૂઆત
Tagetes (Marigold)
flowers

રાષ્ટ્રિય

XVII Biennial
Conference of
Animal Nutrition
Society of India
Nutritional
Challenges For
Raising Animal
Productivity To
Improve Farm
Economy

Junagadh
Agricultural
University

શવશ્વશવદ્યાલય

01-02-2018 03-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

રાષ્ટ્રિય

કરન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન
િાયબલ સોસાયટી

િાયબલ રીસચગ એન્ડ
િે નીંર્સેન્ટર,ગ ૂજરાત
વીદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

શવશ્વશવદ્યાલય

પુંચમહાલના
સુંિોધન લેખની આરદવાસીઓ નો
20-08-2017 20-08-2017
રજૂઆત
આહાર અને તેના
પોર્ક તત્વો

રાષ્ટ્રિય

શ્રીમતી એ.એસ.ચૌધરી
રોલ ઓફ સોિીયલ
મરહલા આટગ સ એન્ડ
સાયન્સ ફોર વેલ
રાજય
હોમ સાયન્સ કોલેજ,
ભબઇંર્ ઓન ધ ગ્લોબ
મહેસાણા

146 Dr D Srinivas Murty

જ-2 ગૃિ શવજ્ઞાન
147 પારલ વસુંત સા

148 પારલ વસુંત સા

ઝ વ્યવસ્ર્ાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્યવસ્ર્ાપન શવભાગ
શવશ્વશવદ્યાલય Sociology of
149 રહતેિ જાર્ાણી
માું
sanitation

150 Dr. Lokesh Jain

International
Conference on
Peace, Security
આંતરરાષ્ટ્રિય
and Mental
Health in 21st
Century

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

Shamaldas Arts
શવશ્વશવદ્યાલય
College, Bhavnagar
Department of
Psychology, Kolhan
University,
શવશ્વશવદ્યાલય
Charbasa
(Jharkhand) during
11-13 March,2018

202

સમયર્ાળો

થી

17-03-2018 18-03-2018

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

મોડગ ન લાઇફસ્ટાઇલ
સુંિોધન લેખની
ઇન રૂરલ કલ્ચર
રજૂઆત
એન્ડ વેલ ભબઇંર્

14-07-2017 15-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી
2. “Economic
Security and
Sustainability: An
સુંિોધન લેખની analysis on
11-03-2018 13-03-2018
રજૂઆત
Gandhian thoughts
and basic
principles of
Janism”

પરિશિષ્ટ-1 : અધ્યાપકો દ્વાિા પરિસંવાદમાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક /
અભિ ખતાવર્ગ /
રાષ્ટ્રિય /
ઑપવર્ગ / તાલીમ
આંતરરાષ્ટ્રિય
કાયગક્રમ ું નામ

151 Dr. Lokesh Jain

International
Conference on
Sustainable
આંતરરાષ્ટ્રિય
Development
through
Cooperative

152 Dr. Lokesh Jain

153 Dr. Lokesh Jain

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થા ું નામ

કાયગક્રમ ું
સ્થળ

Department of
Management
શવશ્વશવદ્યાલય
Studies, Central
University, Haryana

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

1. “Sustainable
Development
through
સુંિોધન લેખની
26-03-2018 27-05-2018
Cooperative and
રજૂઆત
Relevance of
Gandhian thoughts
in present Era”

રાષ્ટ્રિય

Akhil Gujarat
National Seminar
College and
on Current
University, Adivasi
Problems in
Adhyapak Mandal
Tribal Society
and Aravalli Janjivan

TRI,
Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

20-08-2017 20-08-2017

રાષ્ટ્રિય

National
Conference on
Innovative and
Recent Trend in
Technology and
Management

College
CampusPalghar

03-02-2018 03-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

S.D.R.M. College,
Palghar
(Maharashtra)
University of
Mumbai.

203

સુંિોધન લેખ ું શિર્ગક

आटदवासी मटिला
સુંિોધન લેખની
श्रसमकों की ष्ट्स्त्र्नतः
રજૂઆત
एक अधययन

પરિશિષ્ટ-2 : અધ્યાપકો દ્વાિા તાલીમ કાયયક્રમમાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
ક ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ક-1 ગુજિાતી
1

સુંજય મકવાણા

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

પ્રાદે શિક

વાુંચન શિભિર

ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ અને
ગજરાત સારિત્ય
અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર

શવશ્વશવદ્યાલય

29-01-2018 31-01-2018

રાષ્ટ્રિય

capacity building
program

Sardar Patel
Institute of
Economic and
Research

રારિીય

19-03-2018 28-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ખ સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ખ-1 ગ્રામ અર્યિાસ્ત્ર
2

ધારા રદપક વઘારિયા

ખ-2 ઈશતિાસ અને સાંસ્કૃશત
3

ઝેનામાિીિી અ મીયા કાદરી પ્રાદે શિક

ર્ શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
ર્-1 શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)
4

િૉ. મિેિ નારાયણ દીભિત

પ્રાદે શિક

6

મ ૂરકમાર ચુંદ્રકાન્ત િાિ

મ ૂરકમાર ચુંદ્રકાન્ત િાિ

પ્રાદે શિક

રાષ્ટ્રિય

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

30-04-2018 05-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Faculty
Development
Program

Knowledge
Consortium of
Gujarat

13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

Training for NSS
Programme
Officer

Empanlled Training
Institute, NSS,
શવશ્વશવદ્યાલય
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

05-09-2017 11-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

One Week Short
Term Training
Program on
‘Advanced
Industrial Waste
Management
Techniques’

Department of
Chemical
Engineering,
University Institute
of Chemical
શવશ્વશવદ્યાલય
Technology, North
Maharashtra
University,
Jalgaon(Maharashtr
a)

14-05-2018 19-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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રાજય

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

સુંિોધન લેખની રમેિ પારે ખની
રજૂઆત
કશવતાકળા

Faculty DevelopmenKnowledge Consortium
રાજય

જ શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
જ-1 બાયોગે સ સાંિોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ શિજ્ઞાન શિભાગ
5

સમયર્ાળો

પરિશિષ્ટ-2 : અધ્યાપકો દ્વાિા તાલીમ કાયયક્રમમાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

7

Dr. Prateek Shilpkar

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

રાષ્ટ્રિય

ઝ વ્યિસ્ર્ાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્યિસ્ર્ાપન શિભાગ

8

િો. સતીર્ ૫ટેલ

રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

Production of BioCNGand OrganicManure through
Anaerobic Agrowaste
Decomposition
Techniques

Dryland Farming
Research Station,
Arjia, Bhilwara,
Rajasthan, 311
001, Maharana
શવશ્વશવદ્યાલય
Pratap University of
Agriculture &
Technology,
Udaipur

Sensitization
programme for
the students of
Diploma in
Cooperative
management

NCCE, New Delhi

205

રારિીય

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

10-08-2017 30-08-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

22-02-2018 24-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
ક ભષાઓ અને સારિત્ય શિદ્યાિાખા
ક-1 ગુજિાતી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

1

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

અધ્યેતા કોિ

2

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

અધ્યેતા કોિ

3

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

અધ્યેતા કોિ

4

સુંજય મકવાણા

રાષ્ટ્રિય

અધ્યેતા કોિ

5

Dr. Kanubhai vasava

પ્રાદે શિક

6

Dr. kanubhai vasava

રાષ્ટ્રિય

7

િળદે વિાઈ મોરી

રાષ્ટ્રિય

8

િળદે વિાઈ મોરી

રાષ્ટ્રિય

9 િળદે વિાઈ મોરી
ખ સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ખ-2 ઈશતિાસ અને સાંસ્કૃશત

પ્રાદે શિક

10 શવક્રમશસિંિ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

આરદવાસી સારિત્ય
સર્જક શિભિર
Role of nss in
transformation of
new india
Faculty
Development
Programme
ગજરાતી સારિત્ય
પરરર્દ અશધવેિન
વાુંચન શિભિર

પ્રાદે શિક

કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન.
આગ્રા
કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન,
આગ્રા
કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન,
આગ્રા
કેન્દ્રીય રિન્દ્દી સુંસ્થાન,
આગ્રા
આરદવાસી સારિત્ય
અકાદમી, પાટ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

રારિીય

06-06-2017 10-06-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

17-07-2017 22-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

12-02-2018 15-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

09-04-2018 12-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

12-03-2018 12-04-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

BJV mahavidyalay,
vallabh vidyanagar

રાજય

20-03-2018 20-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

KCG Gujarat
University

સ્થાશનક

16-04-2018 21-04-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

23-12-2017 25-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

29-01-2018 31-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રારિીય

20-01-2018 21-01-2018

ગજરાતી સારિત્ય
પરરર્દ અમદાવાદ
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ

पाण्डुलिपप पठन
कार्ााशािा- 2018

राजस्थानी श ध
संस्थान च पासनी,
ज धपरु (राजस्थान)

SOCIOLOGY OF
SANITATION

Ssulabh
Thakorbhai
international
Desai hall,
sanitation social
Ahmedabad
service organization

ખ-3 સમાજમાનિિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર
11 ડૉ.મિેિકમાર ર્ામીત

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

ख्र्ात साहित्र् और
સુંિોધન લેખની
राजस्थानी पाण्डुलिपप
રજૂઆત
पठन

17-11-2017 17-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ર્ શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
ર્-1 શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)
12 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ પ્રાદે શિક

research Abstract
IASE
Writing workshop

રાજય
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09-11-2018 11-11-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ
Research
13 ડૉ. સીતારામિાઈ પી. દે િ ખ પ્રાદે શિક
Abstract Writing
Workshop

સુંિોધન સારલેખન
કાયગશિભિર

14 ડૉ. અિોક પરમાર

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

15 ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

16 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

17 ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

18 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

રક્રયાત્મક સુંિોધન
કાયગશિભિર

19 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

Research
Abstract writing
workshop

20 ડૉ. શનલેિ કાપરડયા

પ્રાદે શિક

Research
Abstract writing
workshop

21 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા

પ્રાદે શિક

સુંિોધન સાર લેખન

22 ડૉ. છનાિાઈ એન. િીંસરા

પ્રાદે શિક

23 ડો.સોનલ પટેલ

પ્રાદે શિક

24 ડો. કોરકલા પી. પારે ખ

પ્રાદે શિક

સુંિોધન સારલેખન
કાયગશિભિર
Faculty
Development
Programme
સુંિોધન સારાુંિ
લેખન કાયગશિભિર

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

IASE

રાજય

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

09-01-2018 10-01-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

IASE, Faculty of
Education Gujarat
શવશ્વશવદ્યાલય
Vidyapith Ahmedbad

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાાઃ
ગ ૂજરાત શવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ અને
જીસીઈઆરટી
ર્ાુંધીનર્ર સુંચાભલત
જી.સી.ઈ.આર.ટી.,
ર્ાુંધીનર્ર
KCG, Dept. of
Education, Govt. of
Gujarat
જી.સી.ઈ.આર.ટી,
ર્ાુંધીનર્ર
IASE શિક્ષણ
શવદ્યાિાખા, ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ
IASE, Faculty of
Education, Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

શિક્ષણ
શવદ્યાિાખા(IASE)
શિક્ષણ
સુંિોધન સાર લેખન
શવદ્યાિાખા(IASE)
GUJARAT
પરરસુંવાદ
VIDHYAPITH
GCERT
Gandhinagar &
સુંિોધન સાર લેખન Faculty of
Education, Gujarat
Vidyapith

207

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સ્થાશનક

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

સ્થાશનક

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

28-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

રાજય

26-02-2018 28-02-2018

સુંિોધન લેખન ું શિર્ગક

M.Phil & Ph.D.
સુંિોધન લેખની
Reaearch Abstract
રજૂઆત
Writing

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

25 Lalajibhai P. Patel

પ્રાદે શિક

TAT Orientation
Programme

26 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

Research
Abstract Writting

27 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

પ્રાદે શિક

Res. Abstract
Writting

28 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

પ્રાદે શિક

29 લાલજીિાઈ પી. પટે લ

પ્રાદે શિક

30 Dr. JigneshKumar G Patel

પ્રાદે શિક

31 Dr Jigneshkumar G Patel

પ્રાદે શિક

32 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટે લ

પ્રાદે શિક

33 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટે લ

પ્રાદે શિક

34 ડૉ. ડાહ્યાિાઈ મોતીરામ પટે લ

પ્રાદે શિક

ઘ ગાાંધી દિયન અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ઘ-1 ગાાંધી દિયન અભ્યાસ

35 ડો. િરરિાઈ માધવલાલ પટેલ શવશ્વશવદ્યાલયમાું

Res. Abstract
Writting
Workshop
Res. Abstract
Writting
Workshop
Research
Abstract Writing
Workshop
Research
Abstract Writing
Workshop
અધ્યાપક સજ્જતા
કાયગશિભિર
Research
Abstract Writting
Workshop
Research
Abstract Writting
Workshop

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ
IASE , Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad
IASE, Gujarat
Vidyapith
IASE, GVP &
GCERT,
Gandhinagar
IASE, GVP &
GCERT,
Gandhinagar
IASE, GVP &
GCERT,
Gandhinagar

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

સુંિોધન લેખની
Action Research
રજૂઆત

શવશ્વશવદ્યાલય

20-11-2017 26-11-2017

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

19-03-2018 21-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

શવશ્વશવદ્યાલય

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

IASE and GCERT,
Gandhinagar

સ્થાશનક

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

IASE, GCERTGandhinagar

સ્થાશનક

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

IASE, GVP

શવશ્વશવદ્યાલય

10-11-2017 10-11-2017

IASE, GVP

શવશ્વશવદ્યાલય

26-02-2018 28-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

IASE, GVP

શવશ્વશવદ્યાલય

19-03-2018 21-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

શવશ્વશવદ્યાલય

25-09-2017 25-09-2017 સત્ર અધ્યક્ષ

ગ ૂજરાત
શવદ્યાપીઠમાું ચાલતા
ર્ાુંધી અધ્યયન
શવશવધ
શવદ્યાિાખા ,ગ ૂજરાત
અભ્યાસક્રમોમાું
શવદ્યાપીઠ
ર્ાુંધીશવચાર શવર્ય
પર કાયગિાળા
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સુંિોધન લેખની ઈન્દ્ટનગિીપ કાયગક્રમન ું
રજૂઆત
આયોજન

પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

36 ડો. િરરિાઈ માધવલાલ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રિય

37 Prem Anand Mishra

રાષ્ટ્રિય

38 Kapil Deshwal

આંતરરાષ્ટ્રિય

39 ratilal amin

પ્રાદે શિક

ચ વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ચ-2 સમાજકાયય શિભાગ
40 ડૉ. િાદરિાઈ વાય. કરે િી

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

41 આનુંદી પટેલ

પ્રાદે શિક

42 આનુંદી પટેલ

પ્રાદે શિક

ચ-3 પત્રકાિત્િ અને સ ૂિ પત્યાયન

International
Symposium on
Human Rights

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

Faculty of Gandhian
Studies,Gujarat
Vidyapith and
School of
શવશ્વશવદ્યાલય
Law,Gujarat
University,Ahmedab
ad

Role of NSS in
BJVM (Commerce
College
Transformation of
College) Anand
New India
Faculty of Gandhian
Studies, Gujarat
Vidyapith and
Human Rights
Centre for
Regime : Dialogic
શવશ્વશવદ્યાલય
excellance,School
and Debates
of Law, Gujarat
University,
Ahmedabad
kacvhranu yogya
vavasthapan Gujarat Vidyapith
શવશ્વશવદ્યાલય
Takau nikashno
Marg

FACLTY
DEVELOPMENT
PROGRAMME
ર્ામડામાું
સમપોશર્ત
પ્રવ ૃશિઓ અને
પયાગવરણનાું કાયો
જનરલ
એડશમશનસ્ટરે સન

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

12-12-2017 12-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

20-03-2018 20-03-2018 સત્ર અધ્યક્ષ

12-12-2018 12-12-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

27-03-2018 27-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

KCG,
DEPARTMENT OF
શવશ્વશવદ્યાલય
EDUCATION,
GOVERNMENT OF
GUJARAT

13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

ગજરાત શવદ્યાપીઠ

સ્થાશનક

07-01-2018 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ગજરાત શવદ્યાપીઠ

સ્થાશનક

05-01-2018 05-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી
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પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

43 ડો. શવનોદ કમાર પાુંડેય

પ્રાદે શિક

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

કચરાન ું યોગ્ય
આજીવન શિક્ષણ અને
વ્યવસ્થાપન - ટકાઉ શવસ્તરણ શવિાર્ તથા શવશ્વશવદ્યાલય
શવકાસનો માર્ગ
પયાગ વરણશમત્ર

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

27-03-2018 27-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

જ શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
જ-1 બાયોગે સ સાંિોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ શિજ્ઞાન શિભાગ
રાષ્ટ્રિય

Centre for
Workshop on
continuing
‘Wastewater from
Education , Nirma
Characterization
University,
to Treatment’
Ahmedabad

શવશ્વશવદ્યાલય

12-03-2018 14-03-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

પ્રાદે શિક

paint your life with
collegiate women's
the colors of
development
health and
committee
happiness

સ્થાશનક

30-01-2016 30-01-2016 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

Emerging trends
in information
technology in
university
management

AUI and CUG,
Gandhinagar

શવશ્વશવદ્યાલય

19-12-2017 21-12-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

રાષ્ટ્રિય

Learning in data
science: Models,
algorithms and
Tools

Ahmedabad
University

રારિીય

17-07-2017 22-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

48 શવનોદિાઇ એલ. દે સાઇ

રાષ્ટ્રિય

Geospatial
Gujarat Vidyapith &
Technology for
શવશ્વશવદ્યાલય
GUJCOST
Rural Planning
and Development

28-08-2017 01-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

49 અજય પરીખ

રાષ્ટ્રિય

Machine Learning
with Business
ASI & IIM Bengaluru
Applications

21-05-2018 25-05-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

44 મ ૂરકમાર ચુંરકાન્દ્ત િાિ
જ-2 ગૃિ શિજ્ઞાન
45 ushaben m. patel

ઝ વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્યિસ્થાપન શિભાગ
46 ડો. સતીર્ ૫ટેલ
ઝ-2 કમ્પ્ ટુ િ શિજ્ઞાન શિભાગ
47 નીપા ક. િાિ
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પરિશિષ્ટ-3 : અધ્યાપકો દ્વાિા કાયયિાળામાાં ભાગીદાિી

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

50 અજય પરીખ

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિ ખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

રાષ્ટ્રિય

51 Kamaleshkumar V Salunke રાષ્ટ્રિય

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

one day
orientation
workshop on the
roles and
UGC
responsibilities of
the University and
its SWAYAM
coordinators

રારિીય

02-02-2018 02-02-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Geospatial
Gujarat Vidyapith
Technology for
and GUCOST
Rural Planning
and Development

શવશ્વશવદ્યાલય

28-08-2017 01-09-2017 ફક્ત િાર્ીદારી
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ુ તા િગગ અને ઓપિગગ માાં િાગીદારી
પરરશશષ્ટ-4 : અધ્યાપકો દ્વારા અભિમખ

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
ર્ શશક્ષણ શિદ્યાશાખા
ર્-1 શશક્ષણ મહાશિદ્યાલય (IASE)

પરરસુંવાદ /
પ્રાદે શિક / રાષ્ટ્રિય અભિમખતાવર્ગ /
/ આંતરરાષ્ટ્રિય
ઑપવર્ગ / તાલીમ
કાયગક્રમન ું નામ

કાયગક્રમના આયોજક
સુંસ્થાન ું નામ

કાયગક્રમન ું
સ્થળ

કે.સી.જી.

રાજય

13-11-2017 18-11-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

સમયર્ાળો

થી

કાયગક્રમમાું
યોર્દાન

1

ડૉ. નીશતનકમાર ઢાઢોદરા

પ્રાદે શિક

ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ
પ્રોગ્રામ

2

ડૉ.સોનલ પટેલ

રાષ્ટ્રિય

ઑપવર્ગ

MHRD GUJARAT
UNIVERSITY

રારિીય

07-03-2017 23-07-2017 ફક્ત િાર્ીદારી

UGCSPONSORED
REFRESHER
COURSE

UGC-HRDC,
GUJARAT
UNIVERSITY,
AHMEDABAD

શવશ્વશવદ્યાલય

18-12-2017 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

Human Resource
Development
ENVIRONMENTA
Centre School of
L STUDIES
Social Sciences
(PHYSICAL
Building Gujarat
શવશ્વશવદ્યાલય
EDUCATION &
University Campus,
SPORTS
Navarangpura,
SCIENCE)
AHMEDABAD-380
009 (Gujarat)

18-12-2017 07-01-2018 ફક્ત િાર્ીદારી

ચ વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાશાખા
ચ-2 સમાજકાયગ શિિાગ
3

ડૉ. બાદરિાઈ વાય. કરે િી

શવશ્વશવદ્યાલયમાું

છ શારીરરક શશક્ષણ અને રમતગમત શિજ્ઞાન શિદ્યાશાખા
છ-1 શારીરરક શશક્ષણ અને રમતગમત શિજ્ઞાન

4

ડા. શનમેિકમાર ધનસખિાઇ
ચેાધરી

શવશ્વશવદ્યાલયમાું
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પ્રાદે વશક /
િાષ્ટ્રિર્ /
આંતિિાષ્ટ્રિર્
ભષાઓ
અને
સારિત્ર્
શિદ્યાિાખા
ક
ક-1 ગુજિાતી
ક્રમ

1

પરિસંવાદ / કાર્યશાળા
આર્ોજનની વવગત

પરિસંવાદ

કાર્યક્રમન ં વશર્યક

આંતિિારિીર્ મરહલા રદવસ
08-03-2018 08-03-2018 િારિીર્ પરિસંવાદ અને
લેખિકા સંમેલન : 'જૂઈ મેળો'
15-10-2017 15-10-2017

2

કાર્યશાળા

વવશ્વવવદ્યાલર્

3

કાર્યશાળા

વવશ્વવવદ્યાલર્

ક-3 અંગ્રેજી
કાર્યશાળા

થી

િાષ્ટ્રિર્

ક-2 રિન્દી

4

સમર્ગાળો

अनुवाद ववषयक एक पूर्ण
ददवसीय द द
िं ी कायणशाला
मशीनी अनव
ु ाद एविं
27-01-2018 27-01-2018
प्रयोजनमल
िं ी
ू कद द

પ્રાદે વશક

08-03-2018 10-03-2018

Sahitya ane Cinema:
Aantarsambandh

ભાગ લીધેલ
નાણાંકીર્ સહાર્
લાભાથીઓની
આપનાિન ં નામ
કલ સંખ્ર્ા

265

50
42

ડૉ. બાબાસાહેબ
આંબેડકિ ઓપન વન.અમદાવાદ
अखिल भारतीय अनुवाद
पररषद, अ मदाबाद
अखिल भारतीय अनव
ु ाद
पररषद, अ मदाबाद

47

Gujarat Sahitya
Akademi,
Gandhinagar

ગ શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
ગ-1 શિક્ષણ મિાશિદ્યાલર્ (IASE)
5

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

11-09-2018 11-11-2018 અધ્ર્ાપક સજ્જતા કાર્યવશખબિ

45

GCERT, Gandhinagar

6

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

22-11-2017 30-11-2017 TET/TAT classis

110

GCERT, Gandhinagar

7

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

09-01-2018 10-01-2018 રક્રર્ાત્મક સંશોધન

17

CERT, Gandhinagar

8

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

26-02-2018 28-02-2018 સંશોધન સાિ લેિન

30

GCERT, Gandhinagar

9

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

19-03-2018 21-03-2018 સંશોધન સાિ લેિન

30

GCERT, Gandhinagar

26-04-2018 26-04-2018 Bhaar vagarnu adhyaan

15

Gujarat Vidyapith

10 પરિસંવાદ
પ્રાદે વશક
ઘ ગાાંધી દિયન અભ્ર્ાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ઘ-1 ગાાંધી દિયન અભ્ર્ાસ
Essay Competition on
11
પ્રાદે વશક
Problems of Terrorism
12

Gandhi Film Festivel

પ્રાદે વશક

01-08-2017 30-09-2017

Essay Competition on
Problems of Terrorism

100

Gujarat Vidyapith

02-10-2017 06-10-2017

Gandhi Film Festivel on
the eve of Gandhi Jaynati

200

Gujarat Vidyapith

213
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પ્રાદે વશક /
િાષ્ટ્રિર્ /
આંતિિાષ્ટ્રિર્

ભાગ લીધેલ
નાણાંકીર્ સહાર્
લાભાથીઓની
આપનાિન ં નામ
કલ સંખ્ર્ા

ક્રમ

પરિસંવાદ / કાર્યશાળા
આર્ોજનની વવગત

13

Prof Ramlal Parikh Janm
પ્રાદે વશક
Jayanti Lecture

18-04-2018 18-04-2018

Lecture on Know Your
Constitution by H.S Rana

200

Gujarat Vidyapith

14

કાર્યશાળા

વવશ્વવવદ્યાલર્

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠમાં ચાલતા
25-09-2017 25-09-2017 વવવવધ અભ્ર્ાસક્રમોમાં ગાંધી
વવચાિ

25

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ

15

કાંતણ સ્પધાય

વવશ્વવવદ્યાલર્

02-10-2017 02-10-2017 કાંતણ સ્પધાય

35

16

ગાંધી વવચાિ ગોરઠી અને
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ દશયન

ગ ૂજિાત
વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

પ્રાદે વશક

80

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ

17

જાહેિ વ્ર્ાખ્ર્ાન

વવશ્વવવદ્યાલર્

50

gujarat vidyapith

18

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

15-07-2018 15-07-2018 ગાંધી અને સ્ત્રી જીવન

62

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
,અમદાવાદ

19

પરિસંવાદ

પ્રાદે વશક

Social Transformation
08-03-2018 08-03-2018 through Women
Empowerment

80

Gujarat
Vidyapith,Ahmedabad

વવશ્વવવદ્યાલર્

05-08-2017 05-08-2017 રહિોશીમા સ્ ૃવત રદવસ

125

ગ ૂજિાત
વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

િાષ્ટ્રિર્

22-08-2017 22-08-2017

30

GSDS,New Delhi

પ્રાદે વશક

02-09-2017 02-09-2017 ગજિાતમાં બા બાપ ૧૫૦

22

ગ ૂજિાત
વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

િાષ્ટ્રિર્

30-12-2017 30-12-2017 ગાંધી જીવન શૈલીનો અનભવ

20

ગ ૂજિાત
વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ

60

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ

63

Gujarat vidyapith

55

પર્ાય વિણવમત્ર

20
21
22
23

રિલ્મ વનદશયન અને ચચાય :
રહિોશીમા રદવસ વનવમત્તે
બા બાપ ૧૫૦ અંતગયત ચચાય
બેઠક
બા બાપ ૧૫૦ િાજ્ર્ સ્તિીર્
બેઠક
લેડી એન્જજીનીર્િ
હાઇસ્કૂલ, બ
ં ઈ માટે આશ્રમ
અનભવ વશખબિ

24

વ્ર્ાખ્ર્ાનમાળા (કલ ૧૦
વ્ર્ાખ્ર્ાન)

પ્રાદે વશક

25

વસમ્પોઝીર્મ

આંતિિાષ્ટ્રિર્

ચ વ્ર્ાિસાશર્ક અભ્ર્ાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ચ-1 આજીિન શિક્ષણ શિભાગ
26 પરિસંવાદ
પ્રાદે વશક

સમર્ગાળો

થી

કાર્યક્રમન ં વશર્યક

ગાંધી વવચાિ ગોરઠી અને
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ દશયન
Lecture on The story of
21-11-2017 21-11-2017 Mahatma Gandhi and
Herman Kallenbuch
30-01-2018 30-01-2018

બા બાપ ૧૫૦ અંતગયત ચચાય
બેઠક

સ્વગયમાં બાકી કશી ર્ાિોં જો
06-02-2018 10-04-2018 નૌજવા'આચાર્ય કૃ પલાની
વ્ર્ાખ્ર્ાનમાળા
Human Rights Regime :
12-12-2017 12-12-2017
Dialogic and Debates
27-03-2018 27-03-2018 વેસ્ટ મેનેજમેન્જટ
214
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ક્રમ

પરિસંવાદ / કાર્યશાળા
આર્ોજનની વવગત

ચ-2 સમાજકાર્ય શિભાગ

પ્રાદે વશક /
િાષ્ટ્રિર્ /
આંતિિાષ્ટ્રિર્

27

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક

28

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

29

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

30

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

31

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

32

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

33

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

ચ-3 પત્રકાિત્િ અને સ ૂિ પ્રત્ર્ાર્ન
34

પરિસંવાદ

પ્રાદે વશક

જ શિજ્ઞાન અને પ્રર્ોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
જ-2 ગૃિ શિજ્ઞાન
35

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

ઝ વ્ર્િસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન શિભાગ
36

કાર્યશાળા

ઝ-2 કમ્પ્ ટુ િ શિજ્ઞાન શિભાગ

િાષ્ટ્રિર્

સમર્ગાળો

થી

કાર્યક્રમન ં વશર્યક

મરહલા કાન ૂની જાગૃવત
કાર્યશાળા
02-06-2018 02-06-2018 Training on life skill
Volunteer training for
28-08-2017 28-08-2017
childline

ભાગ લીધેલ
નાણાંકીર્ સહાર્
લાભાથીઓની
આપનાિન ં નામ
કલ સંખ્ર્ા

40

Women commission
,Gujarat State
DCPU,Ahmedabad

45

fund of chaildline

110

Fund of childline

92

YI,CII

60

Yi,CII

33

Adarsh Amdavad and
Gujarat vidyapith

29-01-2018 29-01-2018 પત્રકાિત્વન ં ભવવરર્

70

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ

સાદિા ગામની બેિોજગાિ
બહેનો માટે બાંધણી અને
12-03-2018 12-03-2018
હેન્જડ એમ્રોઇડિીનો એક
રદવસીર્ વકય શોપ

35

ગજિાત વવદ્યાપીઠ

National workshop on
Geospatial technology for
28-08-2017 02-09-2017
Rural Planning and
Development

25

GUJCOST and
Gujarat Vidyapith

20-07-2017 20-07-2017

Child beggar's rescue
21-08-2017 21-08-2017 drives and psycho -social
situation of childern
TOT on manual for
teacher's on awareness
21-02-2018 21-02-2018
for prevention on child
sexual abuse
TOT on manual for
teacher for awareness on
15-09-2017 15-09-2017
prevention of child sexual
abuse
Certificate course for
02-04-2018 26-04-2018
family counsellor
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350

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય
ક્રમ

37

પરિસંવાદ / કાર્યશાળા
આર્ોજનની વવગત

કાર્યશાળા

પ્રાદે વશક /
િાષ્ટ્રિર્ /
આંતિિાષ્ટ્રિર્

સમર્ગાળો

િાષ્ટ્રિર્

National Workshop On
Geo-Spatial Technology
28-08-2017 01-09-2017
for rural planning and
development

થી

ઝ-3 USIC શિભાગ

કાર્યક્રમન ં વશર્યક

પાવિ સપ્લાર્
(એસ.એમ.પી.એસ.)

ભાગ લીધેલ
નાણાંકીર્ સહાર્
લાભાથીઓની
આપનાિન ં નામ
કલ સંખ્ર્ા
25

38

કાર્યશાળા

વવશ્વવવદ્યાલર્

21-12-2017 22-12-2017

39

કાર્યશાળા

વવશ્વવવદ્યાલર્

11-12-2016 13-12-2017 PRINTER

40

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

24-04-2017 26-04-2017

41

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

42

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

15-05-2017 18-05-2018 ષ્ટ્સ્ક્રન વપ્રન્જટીંગ તાલીમ કાર્યક્ટ્મ

6

43

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

17-05-2017 19-05-2017 ગૃહઉદ્યોગ તાલીમ

4

44

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

20-05-2017 24-05-2017 અંબિ કાંતણ વશબીિ

4

45

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

27-04-2017 10-05-2018

46

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

47

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

48

તાલીમ કાર્યક્રમ

િાષ્ટ્રિર્

49

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

50

તાલીમ કાર્યક્રમ

પ્રાદે વશક

51

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

ખિરમ વશબીિતાલીમઈલેક્ટ્િીકલ-ઈલેક્ટ્િોવનક્ટ્સ
સોલિ સાધન િીપેિીંગ
27-04-2017 29-04-2017
તાલીમ કાર્યક્રમ

ઓપન ઓરિસ તાલીમ
કાર્યક્રમ
બાળ વશબીિ વવજ્ઞાન કેન્જર
04-05-2018 04-04-2018
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
બાળ વશબીિ વવજ્ઞાન કેન્જર
11-05-2018 11-05-2018
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
26-04-2018 09-05-2018 બાળ વશબીિ-ઉડ્ડુપી-કણાય ટકા
ઈલેક્ટ્િીકલ અને
07-05-2018 09-05-2018 ઈલેક્ટ્િોવનક્ટ્સ િીપેિીંગ
તાલીમ
કલા-કૌશલ્ર્ વશબીિ10-05-2018 14-05-2018
િોબા,કાગશાળ કરૂઠા
16-05-2018 16-05-2018

બાળ વશબીિ-વવજ્ઞાન કેન્જરગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
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23
23
8
8

18
11
28
28

GUJCOST

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
Gujarat Vidyapith
Ahmedabad
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ,
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

20

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

141

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

11

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

પરિશિષ્ટ-5 : શિભાગ દ્વાિા કિિામાાં આિેલ પરિસાંિાદ / કાર્યિાળા / તાલીમ કાર્યક્રમ / ઓપિગય
ક્રમ

પરિસંવાદ / કાર્યશાળા
આર્ોજનની વવગત

પ્રાદે વશક /
િાષ્ટ્રિર્ /
આંતિિાષ્ટ્રિર્

સમર્ગાળો

52

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

23-05-2018 23-05-2018

53

તાલીમ કાર્યક્રમ

વવશ્વવવદ્યાલર્

વા કી ઓિ ગાંધી વશબીિ
25-05-2018 27-05-2018 ગાંધી અધ્્ર્ન શાિા
ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ અદાવાદ

થી

કાર્યક્રમન ં વશર્યક
બાળ વશબીિ-વવજ્ઞાન કેન્જરગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ અમદાવાદ
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ભાગ લીધેલ
નાણાંકીર્ સહાર્
લાભાથીઓની
આપનાિન ં નામ
કલ સંખ્ર્ા
15

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

30

ગ ૂજિાત વવદ્યાપીઠ
અમદાવાદ

પરિશિષ્ટ-6 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ પ્રકલ્પ - શવદ્યાપીઠ દ્વાિા
ક્રમ
ક
ક-1
1
ક-3
2

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

આહિિાસી સાહહત્યમાું
પયાષ િરણ ચેતના

1

28-12-2016

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

Dakshinamurti Education
Institute: A Critical Study

1

04-01-2017 Gujarat Vidyapith

50000

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

“ Looking At the West
through Indian Eyes: A
Study of Two 19th
Century Gujarati
Travelogues England ni
Musafari by Mahipataram
Ruparam and
Englandma Pravas by
Karsandas Mulji ”

1.5

22-12-2016 gujarat vidyapith

50000

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

पर्यावरण शिक्षय के शिए के ईसयमग्री निमयाण

2018

અંગ્રેજી
અમરે ન્ર પાુંડે

3

ડૉ.હિવ્યેિકમાર ડી. ભટ્ટ

ગ

તિક્ષણ તિદ્યાિાખા

સહાય આપેલ એજન્સીની
તિગત

પ્રકલ્પનો તિષય

ભષાઓ અને સાહહત્ય
તિદ્યાિાખા
ગજરાતી
Dr, kanubhai vasava

પ્રકલ્પનો
કઈ તારીખિી
સમયગાળો
મુંંજ
ું ૂર િયો છે
(િષષમાું)

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત:

ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

પ્રાપ્ત રાતિ

50000

ગ-1 તિક્ષણ મહાતિદ્યાલય (IASE)
4

ડૉ. અિોક પરમાર
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01-01-2018

GUJARAT VIDYPITH
AHMEDABAD

50,000/

ુ ય પ્રકલ્પ (Major Project)
પરિશિષ્ટ-7 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ મખ્
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ખ
ખ-1

સામાજિક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
ગ્રામ અથથિાસ્ત્ર
1 મુંજલા લક્ષ્મણ ડાભી

જ
જ-1

પ્રકલ્પનો
કઈ તારીખિી સહાય આપેલ એજન્સીની
સમયગાળો
મુંંજ
ું ૂર િયો છે તિગત
(િષષમાું)

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત:

પ્રકલ્પનો તિષય

જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ગજરાતમાું અતિિેષ જમીન
િહેંચણીની દલલતોનાું આતિિક
અસરોનો અભ્યાસ

શવજ્ઞાન અને પ્રયોિન શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા
બાયોગે સ સાંિોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીવાણુ શવજ્ઞાન શવભાગ

2 મય ૂરકમાર ચુંદ્રકાન્ત િાહ

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

3 Dr. Prateek Shilpkar

થિીકૃ ત િયેલ પ્રકલ્પ
(પ્રોજેક્ટ)

4 Dr D Srinivas Mury

જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

As a Co-Investigator :"To
find out reason behind
better-health of
organically farmed soil
compared to inorganic
one"
To find out the reason
behind better-health of
organically farmed soil
compared to Inorganic
one
Bioprospecting of crop
residues by Solid State
Fermentation to enhance
nutrient utilization and
feed efficiency in
ruminants"

219

પ્રાપ્ત રાતિ

2

ભારતીય સામાજજક તિજ્ઞાન
01-03-2016 સુંિોિન સુંથિા (ICSSR),
નિી દદલ્હી

૪ લાખ

1

Department of
Biotechnology, Ministry of
28-03-2018
Science and Technology,
Govt. of India.

800000

1

Department of
28-03-2018 Biotechnology (DBT),
New Delhi

8.00 lakh

3

31-03-2015 DBT GoI

37 Lakhs

પરિવિષ્ટ-8 : અધ્યાપક દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવેલ લધ ુ પ્રકલ્પ (Minor Project)
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ
(ગજરાતીમાું લખવ)

ક
ક-1

ભષાઓ અને સારહત્ય વવદ્યાિાખા
ગુજિાતી

1

ડૉ.ધ્િતનલ પારે ખ

પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ) સ્થિતત:

કઈ તારીખિી
મુંંુંજૂર િયો છે

સહાય આપેલ
એજન્સીની તિગત

પ્રાપ્ત રાતિ

ગજરાતી ગઝલનો તિકાસ
અને સાુંપ્રત ગજરાતી ગઝલ

2

01-01-2017

ગ ૂજરાત તિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ

50000

गुजरात राज्य शाला
पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा
प्रकाशशत हिन्दी के
पाठ्यपुस्तकों में नयीतालीम
के तत्तत्तवों का अध्ययन

1

01-06-2017

GCERT

10000

1

01-04-2017

GCERT,
Gandhinagar

10000

20172018

01-04-2017

GCERT,
Gandhinagar

10000

0.5

01-01-2018

AICTE

400000

2

ડૉ. અિોક પરમાર

પ ૂર્ષ કરે લ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

3

ડૉ. નીતતનકમાર ઢાઢોદરા

પ ૂર્ષ કરે લ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

4

ડૉ. તનલેિ કાપહડયા

જમા િયેલ પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ઝ વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી વવજ્ઞાન વવદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્યવસ્થાપન વવભાગ
ડો. સતીષ ૫ટે લ

પ્રકલ્પનો
સમયગાળો
(િષષમાું)

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

ગ વિક્ષણ વવદ્યાિાખા
ગ-1 વિક્ષણ મહાવવદ્યાલય (IASE)

5

પ્રકલ્પનો તિષય

પ્રિતષમાન પ્રકલ્પ (પ્રોજેક્ટ)

તિક્ષક-પ્રતિક્ષર્ાિીઓની
ધાતમિક સહહષ્ણતાન ું માપન
ઉત્તર બતનયાદી િાળાના
તિદ્યાિીઓન ું ગાુંધીતિચાર
પ્રત્યેન ું મનોિલર્
PMKVY-TI : IT Help
Desk Attendence
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નામ
ભાષા

ગજરાતી

ગજરાતી નિલકથામાું
ચૌલાદે િીનાું વિવિધ રૂપો
ૂકુંપમાું પ્રગટતી માનિીય
ગજરાતી સુંિેદનાની ગજરાતી
નિલલકાઓ

1

સુંજય મકિાણા

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

2

સુંજય મકિાણા

e-Journals

રાષ્ટ્રિય

3

સુંજય મકિાણા

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

4

Dr. Kanubhai vasava

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

હિન્દ્દી

5

Dr. Kanubhai vasava

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

6

ડૉ.ધ્િવનલ પારે ખ

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

7

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

8

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

9

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

ગજરાતી

10 Dr. Usha Upadhyay

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

ક-2 રિન્દી
11 ડો. ગેલજી ભાહટયા

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

12 िो. गिजी भाह या

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

13 िो. गिजी भाह या

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

14 िो.गिजी भाह या

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

15 िो. गिजी भाह या

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

સાહિત્યસેત

સપ્ટે મ્બરઓક્ટોબર2017

2249-2372

પરબ

સપ્ટે મ્બર2017

250-9747

લોકગર્જરી, શ્રી ઝિેરચુંદ
મેઘાણી લોકસાહિત્ય કેન્દ્ર, જૂન2017
રાજકોટ
જાન્દ્ આરીગ્રામસભા અને આહદિાસીઓ આહદલોક
ફેબ્રઆરી- 2017
આહદિાસી અને ખ્યધારા
આહદલોક
મે-જૂન-2017
લચ મોદીનાું નાટકો
શબ્દસર, ગાુંધીનગર
મેં-જૂન ૨૦૧૭
:ઇવતિાસ, પરણ અને
ચેરીટેબલ િસ્ટ
સામ્પ્રતનો વિવનયોગ
તાજમિેલ: 'ટેન્દ્ડર' થી
'ઉદઘાટન'પ્રત્યક્ષ પ્રકાશન, િડોદરા
2017
ભ્રરટાચાર...ભ્રરટાચાર...ભ્રરટા
ચાર...
ગજરાતી ચહરત્રકેન્દ્રી નાટકો ફાબષસ ગજરાતી સભા
અવપ્રલ-જૂન ,૨૦૧૭
: નિી સદીમાું
વત્રમાવસક
કવિતા (૨૦૧૪-૨૦૧૫)-એક ફાબષસ ગજરાતી સભા
ઓક્ટોબરસરિૈ ું
વત્રમાવસક
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭
સચ્ચચદાનુંદ સન્દ્માન ગજરાતી સાહિત્ય પહરષદ
ઓગસ્ટ ૨૦૧૭
૨૦૧૪ ધ્રિ ભટ્ટ
- 'પરબ'
ગજરાતના લોકગીતોમાું
લગ્નગીતો

हिन्दी उपन्यासों में मुस्लिम
धमााचरण क विचार क
आचरण में रूपाांतरण की
समलयाए
सूयब
ा ािा की किानियों में
चचत्रित परां परािादी िारी
भूमांििीकरण का उपन्यास
साहित्य पर रभाि
गुजरात क हिांदी साहित्य में
कृष्ण भस्तत साहित्य का
योगदाि
कबीर क काव्य में क्रास्न्त की
चचिगारी
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17 ડૉ. જસિુંતભાઈ પુંડયા

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય
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समन्िय पस्चचम रत्रिका
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सांरदाय का रदय
હિન્દ્દી

गज
ु रात क दसित सांत

ક-3 અંગ્રેજી

समन्िय पस्चचम पत्रिका
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Scholarly Research
Journal For
Interdisciplinary
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Journal for Humanity
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Language

May- June 2017
Volume 4 Issue
31 Pub date:
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Vol 4 Issue 22
pub date:
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18 Dr. Atulkumar M. Parmar Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Things Fall Apart: A
Postcolonial Study

19 Dr. Atulkumar M. Parmar Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Postmodern Canadian
Fiction: Ondaatje's The
English Patient

અંગ્રેજી

Shrinking
Circumferences of State:
Documentation of
Research Guru and
Anarchy in North –West
Towards Excellence
Pakistan in William
Dalrymple’s The Age Of
Kali

Dr. Divyeshkumar D.
20
Bhatt

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય
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Conference Proceeding
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23 ડૉ.મોતીભાઈ એચ. દે ું
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zenamabibi Amumiya
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ગાુંધીનગર જજલ્લાની િાિો
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Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય
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Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

સોંમવતથષ નિલકથામાું
ગજરાતી ઐવતિાવસક તથયોની
માિજત
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RESEARCH MATRIX
An International
Refereed
Multidisciplinary
Journal of Applied
Research
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ISSN- 23217073

સાહિતય સેત

મે- જૂન 2018

2249-2372

Case study
environmental valuation
Shabd Braham
of Gir National Park and
Sanctuary.
Role of Forest Right ActVishleshan Trust
2006 In Economic
Development
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zenamabibi Amumiya
Kadari

e-Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

26

zenamabibi Amumiya
Kadari

Conference Proceeding

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતના વસદ્દી
ગજરાતી આહદિાસીઓ ઐવતિાવસક
પહરપેક્ષ્યમાું

રાષ્ટ્રિય

ઐવતિાવસક સાહિત્યમાું
ગજરાતી ગ્રામ્યતા, આયોજન અને
રચના

27 ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક

e-Journals

ખ-3 સમાજમાનિિાસ્ત્ર અને સમાજિાસ્ત્ર

જનષલ ઓફ સોવશયલ
March-April-2018 2279-0268
સાયન્દ્સ, કે.સી.જી. ગજરાત
અરિલ્લી જનજીિન
સાપ્તાહિક

Asian Resonance

0976-8602

આંતરરાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Menace of Ragging : An
Observation of the
Stakeholders

29 ડૉ.િસ ખ ર. પુંચાલ

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Sustainability in Urban
Development : A Gujarat Academic Research
Standpoint

30 Dr. Hasmukh R. Panchal Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

ગજરાતી

31 Dr. Hasmukh R. Panchal Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

32 Dr. Hasmukh R. Panchal e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

33 Dr.Hasmukh R.Panchal

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

34 Dr. Hasmukh R.Panchal

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

35 Dr.Hasmukh R. Panchal

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

भारत में बािश्रम की समलया
Research Guru
का अध्ययि

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

ग्राम विचिविद्यािय (Rural
University ) गज
ु रात राज्य
की एक अनििायाता I
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Multidisciplinary
Subjects

28 જીતેન્દ્ર ક. ઢેબરીયા
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દરજ્જો - એક અભ્યાસ
Recent change in
અંગ્રેજી
Industrialization
andViramgam City
િતષમાન સમયમાું
ગજરાતી લગ્નસુંસ્થામાું બદલાતી
તરાિ
A Situation of Crime
હિન્દ્દી
against Women in India
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109 પારલ િસુંત સા

Conference Proceeding

પ્રાદે વશક

110 Dr.Jaishree S.Mehta

e-Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંશોધન
પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક ું
સુંશોધનલેખ/પસ્તક ું વશષષક
તારીખ/માસ/િષષ
લેખની
નામ
ભાષા
આહદિાસીઓમાું ઊચચ
ગજરાતી
અક્ષર ૂક એજન્દ્સી
2017
વશક્ષણ

અંગ્રેજી

Knowledge
JanuaryConsortium of Gujarat March2017

2279-0268

અંગ્રેજી

Problems and
Challenges faced by
Handicraft Artisans

Voice of Research- An
International Refereed
June 2017
Journal for Change
and Development

2277-7733

અંગ્રેજી

Problems and
Challenges faced by
Handicraft Artisans

Voice of Research- An
International Refereed
June 2017
Journal for Change
and Development

2277-7733

in Indian Journal of
Applied Research.

october-2017

2249-555X

in Indian Journal of
Applied Research.

Nov-2017

2249-555X

અંગ્રેજી

112 Dr.Jaishree S.Mehta

e-Journals

પ્રાદે વશક

અંગ્રેજી

ઝ વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ઝ-1 ગ્રામ વ્યિસ્થાપન શિભાગ

114 Dr. Rajiv Patel

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

આંતરરાષ્ટ્રિય

2278-0261

ISSN:22790268

Non-Peer Review Journals પ્રાદે વશક

Peer Review Journals

Study of the Human
Rights among Tribal
Women Workers of
Udaipur District in
Rajasthan
Ageing Without
Agony:Certain Harmonal
And Nutrational
Implication

14/july/2017

978-9386640-06-2

Knowledeged
19,April Consortium of Gujarat May/2017

111 Dr.Jaishree S,Mehta

113 Dr. Amisha Shah

A Pilot Study Prevalence
of Non-Communicable
E-CRONICON,open
Disease Urban
assess
Population in
Udaipur(Rajasthan

ISSN/ISBN
No.

115 ડો. સતીષ ૫ટેલ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

116 ડો. સતીષ ૫ટેલ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

4)
“CHALLENGES OF
INDIAN DAIRY
INDUSTRY (IN THE
ASPECTS OF CATTLE
FARMS)”
India moves towards a
digital economy after
demonetization process

235

પરિશિષ્ટ-9 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ સંિોધન લેખ
ક્રમ અધ્યાપક ું નામ

117 ડો. સતીષ ૫ટેલ

118 ડો. સતીષ ૫ટેલ

119 Dr. Lokesh Jain

સુંશોધન લેખની વિગત

Peer Review Journals

Peer Review Journals

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક /
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંશોધન
પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક ું
સુંશોધનલેખ/પસ્તક ું વશષષક
તારીખ/માસ/િષષ
લેખની
નામ
ભાષા

ISSN/ISBN
No.

પ્રાદે વશક

ATM ના ઉપયોગનો
ગજરાતી
વ્યિસ્થા૫કીય અભ્યાસ

Journal of MultiDisciplinary, Portal of
Jun-July 2017
E-Journal, Knowledge
consortium of Gujarat.

2279-0268

પ્રાદે વશક

in Journal of Multiભારતના MSME માું માનિ Disciplinary, Portal of
ગજરાતી
Dec-Feb 2018
સુંસાધન સુંચાલનની સ્સ્થવત E-Journal, Knowledge
consortium of Gujarat

2279-0268

રાષ્ટ્રિય

હિન્દ્દી

COOPERATIVE
गाांधीजी क ग्राम लिराज
PERSPECTIVE, at
चचन्ति में निहित सिकाररता
VEMINICOM, Pune
की सफिता क सोपाि
(Maharastra)

January- March,
2018

ISSN-0302
– 7767

અંગ્રેજી

A Study of Rural
Artisans from Forest and
Costal Area of Junagadh
& Gir Somnath district in
Gujarat State and
Sustainable
Development

Jan to Dec.2017

ISSN no.
2249-2275

गाांधीजी क अथाशालि की
KCG journal of
ितामाि रासांचगकताः आचाया
Multidisciplinary
ज. बी. कृपािािी की िजर स

माचा - अरि 2018,

ISSN 22790268

120 Dr. Lokesh Jain

Non-Peer Review Journals રાષ્ટ્રિય

121 Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પ્રાદે વશક

હિન્દ્દી

122 Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પ્રાદે વશક

હિન્દ્દી

123 Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પ્રાદે વશક

124 Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પ્રાદે વશક

माििाचधकार ििि क मुद्द
पर समाधािपरक पिि एिां
जि दशािः एक अध्ययि
जीििशिी क विकारों क
शमि एिां रबांधि में जि एिां
હિન્દ્દી
गाांधी दशािः विचिषणात्मक
अध्ययि
ગજરાત રાજ્યમાું લગર
વિસ્તારની નેસમાું િસાિટ
કરતા માલધઆરી
ગજરાતી સ દાયની પારું પહરક
આજીવિકા કશળતાઓની
િતષમાન સ્સ્થવત અને તેની
અસરો ું અભ્યાસ
236

The Journal of
Management and
Cooperation (UGC
approved journal no,
45326)

KCG journal of
Humanity

August ISSN 2279September, 2017 0233

KCG journal of
Multidisciplinary

August ISSN 2279September, 2017 0268

KCG journal of Social
Science

Dec.2017 – Feb. ISSN 22792018
0241
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125 Dr. Lokesh Jain

e-Journals

પ્રાદે વશક

126 Dr. Lokesh Jain

127 Dr. Lokesh Jain

128 mayuri farmer

129 mayuri farmer

e-Journals

e-Journals

Peer Review Journals

Peer Review Journals

પ્રાદે વશક

રાષ્ટ્રિય

આંતરરાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય

સુંશોધન
સુંશોધનલેખ/પસ્તક ું વશષષક
લેખની
ભાષા
સુંપોવષત વિકાસના સુંદભે
જગલ
ું
અને દહરયાકાુંઠાના
ગામોમાું િસતા લોકોની
ગજરાતી
આજીવિકા, ન્નર સુંચાલન
વ્યિસ્થા વિશે પરું પરાગત
જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની એક ઝલક

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

KCG journal of
Multidisciplinary,

August September,
2017

ISSN/ISBN
No.

ISSN 22790268

અંગ્રેજી

Kripalani on Gandhiji’s
organizational skills: An
over view (A step for
KCG Journal of Social Dec,2017 - Feb,
sustainable and effective
Science
2018
managerial practices
towards Human
Resource Management)

ISSN 22790241

અંગ્રેજી

A Study of Rural
Artisans from Forest and
Costal Area of Junagadh
& Gir Somnath district in
Gujarat State and
Sustainable
Development

અંગ્રેજી

અંગ્રેજી

ઝ-2 કમ્પ્ ટુ િ શિજ્ઞાન શિભાગ

130 Ajay Parikh

પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક ું
તારીખ/માસ/િષષ
નામ

અંગ્રેજી

domestic violence on
rural agricultural women
labourers and
alcoholism of batterer - a
critical review
rural mobile users
market with reference to
eight villages of
gandhinagar district of
gujarat state

Network Intrusion
Detection System:
Classification,
Techniques and
Datasets to Implement

237

The Journal of
Management and
Cooperation (UGC
approved journal no,
45326)

Jan to Dec.2017

ISSN no.
2249-2275

Research matrix

February 2018

2321-7073

abhinav national
monthly refereed
journal of research in
commerce and
management

April 2018

2277-1166

nternational Journal
on Future Revolution
in Computer Science
& Communication
Engineering A Unit of
Auricle Technologies
Pvt. Ltd.

14/3/2018

ISSN: 24544248
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131 Ajay Parikh

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

132 Ajay Parikh

Peer Review Journals

આંતરરાષ્ટ્રિય

133 નીપા ક. શાિ

Peer Review Journals

રાષ્ટ્રિય

134 રૂલચતા દીપક શાિ

Conference Proceeding

રાષ્ટ્રિય

સુંશોધન
પ્રકાશન સુંસ્થા/સામવયક ું
સુંશોધનલેખ/પસ્તક ું વશષષક
લેખની
નામ
ભાષા
International Journal
Classification of Data
on Future Revolution
Mining Techniques for
in Computer Science
અંગ્રેજી
Electricity Load
& Communication
Forecasting
Engineering
(IJFRSCE)
Classification and
International Journal
technical analysis of
of Advanced
અંગ્રેજી
Network Intrusion
Research in Computer
Detection Systems
Science
Delisting of Fresh
Agriculture Produce and
Problems of Farmers: A
અંગ્રેજી
Proposed Model for
Vidyapith
Farmers and End
Consumer to Build an
Interface using ICT
Citizen Centric EGujarat Technologucal
અંગ્રેજી
governance for Rural
University
Development
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તારીખ/માસ/િષષ

ISSN/ISBN
No.

8/2017

ISSN: 24544248

5/2017

ISSN No.
0976-5697

June 2017

0976-5794

2014

978-935122-000-8

પ્રાદે શિક /
ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય
ભષાઓ
અને
સારિત્ય
શિદ્યાિાખા
ક
ક-1 ગુજિાતી
1 સુંજય મકવાણા
પ્રાદે શિક
2

ડૉ.ધ્વશનલ પારે ખ

પ્રાદે શિક

3

ડૉ. ધ્વશનલ પારે ખ

પ્રાદે શિક

4

Dr. Usha Upadhyay

પ્રાદે શિક

ક-2 રિન્દી
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સુંિોધન
લેખની
ભાષા

સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક

ગજરાતી િબ્દસખ્ય
ઉર્દષ ગઝલ અને સામાજજક
ગજરાતી
સુંવાદદતા
ગજરાતી એક ર્પટી ઊંઘ
જ્ઞાનપીઠ પરસ્કૃ ત તેલગ
ગજરાતી
સાદિત્યકારો

5

Dr. Ram Gopal Singh

રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

Book : 1. Bhasha
Vigyan,2. Hindi
Computing, 3. Hindi
Vakya Rachana par
Angrewji ka Prabhav

6

ડૉ. જસવુંતભાઈ પુંડયા

રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

हिन्दी नाटक और रं गमंच

ખ સામાજજક શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ખ-2 ઈશતિાસ અને સંસ્કૃશત
7

ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક

રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

भारतीय पययटन नीतत एवं
ववकास

8

શવક્રમશસિંિ અમરાવત

રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

ख्यात साहित्य और इततिास
लेखन

અંગ્રેજી

ગ શિક્ષણ શિદ્યાિાખા
ગ-1 શિક્ષણ મિાશિદ્યાલય (IASE)
9

ડૉ. મિેિ નારાયણ દીક્ષિત

રાષ્ટ્રિય

10

Dr. Kokila P. Parekh

પ્રાદે શિક

11

Lalajibhai Pitambar Patel પ્રાદે શિક

12

Lalajibhai P. Patel

પ્રાદે શિક

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ

સેલ્ફ
પાર્શ્ષ પ્રકાિન,
અમદાવાદ
સાદિત્ય સુંગમ, સરત

માર્ષ2018

ફ્લેશમિંગો પબ્બ્લકેિન્સ

978-93-87079-09-0
૯૭૮-૯૩-૫૧૦૮-૭૮૦-૯

2017

૯૭૮-૯૩-૮૪૬૩૭-૯૧-0

2018

978-93-87079-08-3

1. Akash Publishers,
Gaziabad, 2. Lata
Sahitya Sadan,
Gaziabad

2017

1. 978-81-89482-85-5,
2. 978-81-89482-84-8,
3. 978-93-80462-80-6

लाईब्रेरी बुक िाउस,
अिे मदावाद

2018

978-93-82733-70-6

2017

ISBN : 978-81-9337551-8

2017

ISBN : 978-93-8231158-4

March 2018

ISBN: 978-93-8746048-5

िरीश बुक एजेंसी
अिमदाबाद
इततिास अनस
ु ंधान
संस्थान च पासनी,
ज धपुर (राजस्थान)

APH Publishing
Corporation
Published by
Hindi Textbook Standard- Gujarat State
દિન્દી
XII
Textbook BoardGandhinagar
University Granth
ગજરાતી Lok Shikshan
Nirman Bord
Uni. Granth Nirman
Board, Gujarat, Ah'd

239

ISSN/ISBN No.

2017

Goal Orientation and
Academic Achievement

ગજરાતી Lok Shikshan

તારીખ/માસ/વષષ

June 2017

Without ISBN

Auguest 2017

978-93-85344-90-9

Auguest, 2017

978-93-85344-90-9

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક /
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય

13

પ્રાદે શિક

Dr Dahyabhai M Patel

પ્રાદે શિક
14 ડૉ. આરતી પટે લ
ઘ ગાંધી દિશન અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
ઘ-1 ગાંધી દિશન અભ્યાસ
રાષ્ટ્રિય

15

Prem Anand Mishra

ર્
ર્-1
16
17
18
ર્-2

વ્યાિસાશયક અભ્યાસક્રમ શિદ્યાિાખા
આજીિન શિક્ષણ શિભાગ
સભાષ પાુંડર
પ્રાદે શિક
સભાષ પાુંડર
પ્રાદે શિક
સભાષ પાુંડર
પ્રાદે શિક
સમાજકાયશ શિભાગ

19

Dr. Damini Shah

પરિશિષ્ટ-10 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસ્ુ તક
સુંિોધન
લેખની
ભાષા

ગજરાતી Lokshikshan
ગજરાતી માણો જજિંદગી સદાબિાર

અંગ્રેજી

PRAYATKAR K
KANADIYA

ગજરાતી

પ્રાદે શિક

ગજરાતી HUN KHOVAYO !

PRAYATKAR K
પ્રાદે શિક
ગજરાતી
KANADIYA
PRAYATKAR K
22
પ્રાદે શિક
ગજરાતી
KANADIYA
PRAYATKAR K
23
પ્રાદે શિક
ગજરાતી
KANADIYA
છ િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
છ-1 િાિીરિક શિક્ષણ અને િમતગમત શિજ્ઞાન
24

Dr. Arvind Rami

સમાજકાયષમાું પ્રત્યાયનની
કિળતા

પ્રાદે શિક

21

રાષ્ટ્રિય

દિન્દી

25 Dr. Neeraj Silawat
રાષ્ટ્રિય
દિન્દી
જ શિજ્ઞાન અને પ્રયોજન શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
જ-1 બાયોગે સ સંિોધન અને સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ શિજ્ઞાન શિભાગ

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ
University Granth
Nirman Board,
Gujarat
ગર્જર પ્રકાિન

Position: Gandhi's
Reliable Publishing
Intervention in
House Ahmedabad
Contemporary Discourse

ગજરાતી આદદવાસી સુંસ્કૃ શત
ગજરાતી આદદવાસી આંદોલન
ગજરાતી આદદવાસી સમાજ

ર્-4 ગ્રંથાલય અને મારિતી શિજ્ઞાન
20

સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક

માર્ષ 2018

978-93-85344-90-9
978-81-926486-7-5

978-93-85930-20-1

2018
2017
2017-18

978-93-86304-51-3
978-81-934251-1-4
978-93-86522-05-4

પાર્શ્ષ પબ્લીકેિન

2017

978-93-5108-907-0

GUJARAT
SHATIYA AKADAMI
GANDHINAGAR

2017

978-81-935772-0-2

2017-18

978-81-935772-3-3

2018

978-81-935772-4-0

2018

978-81-935772-5-7

Shanti Prakashan

2017

978-93-86444-00-4

Shanti Prakashan

2017

978-93-86444-00-4

દાશમની પબ્બ્લકેિન્સ
અનરાજ ગ્રાદફકસ
અિર બક એજન્સી

BOOK STAR
PUBLICATION
KUPOSHAN,AHAR ANE BOOK STAR
YOG
PUBLICATION
BOOK STAR
PAHADNU GULAB
PUBLICATION

240

August 2017

ISSN/ISBN No.

July 2017

ANAND EJ SAFALTA

Khelkud - Niyam Evam
Maptol
khelkud evam maptol

તારીખ/માસ/વષષ

પરિશિષ્ટ-10 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસ્ુ તક

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક /
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંિોધન
લેખની
ભાષા

સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક

પ્રકાિન
સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ

તારીખ/માસ/વષષ

26

Bhatt Nikhil Sumantray

આંતરરાષ્ટ્રિય

અંગ્રેજી

Currant Insight on
Microbial Xylanases

Lambert Academic
Publications, BEAU
BASSIN, Mauritius

2018

જ-2
27
ઝ
ઝ-1

ગૃિ શિજ્ઞાન
ushaben m. patel
પ્રાદે શિક
ગજરાતી home science part - 1
વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યૌગગકી શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખા
ગ્રામ વ્યિસ્થાપન શિભાગ

28

ડો. સતીષ ૫ટે લ

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી

29

ડો. સતીષ ૫ટે લ

રાષ્ટ્રિય

ગજરાતી ‘’િેતલિી કમ્પ્ય દટર‘’

30

ડો. સતીષ ૫ટે લ

પ્રાદે શિક

31

Dr. Lokesh Jain

રાષ્ટ્રિય

ડેદડયાપાડા તાલકાના
દ ો ઘ્વારા
ગજરાતી આદદવાસી ખેડત
અ૫નાવાતી ખેતી ૫દ્શતઓ
Participatory Irrigation
અંગ્રેજી
Management

32

Dr. Lokesh Jain

પ્રાદે શિક

ગજરાતી 2. સુંર્ાલકીય અથષિાસ્ત્ર

33

Dr. Lokesh Jain

પ્રાદે શિક

ગજરાતી 3. ગાુંધીજીન ું જીવન દિષન

Garg publication

’સૈદ્ાુંશતક અને િેતલિી
Dr. Satish Patel Self
અક્ષભગમ આધાદરત કમ્પ્ય દટર‘’ Book Publication
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ISSN/ISBN No.

ISBN 678-613-580387-7

december -2016 978-93-86581-45-7

Sep-2017

9788192940243

Dr. Satish Patel Self
book publication

March-2018

9788192940250

Uttkarsh Academy,
Bhuj

january-2018

9789386072788

Agri Biovet Press,
New-Delhi,
Agri Biovet Press,
New-Delhi
પાર્શ્ષ પબ્બ્લકેિન,
અમદાવાદ,

2018
2018
June 2017

ISBN 978-93-8450269-0
ISBN 978-93-8450278-8
ISBN 978-93-5108816-5

પરિશિષ્ટ-11 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસ્ુ તકોમાાં પ્રકાશિત થયેલાાં પ્રકિણ

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ
ભષાઓ અને સાહહત્ય
શવદ્યાિાખા
ક-1 ગજરાતી

પ્રાદે શિક /
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય

સુંિોધન
પ્રકાિન
સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક
લેખની
સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ
ભાષા

તારીખ/માસ/વષષ

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
ISSN/ISBN No. પસ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો
પસ્તકન ું નામ

ક

શપતા-પત્રીના પ્રેમનો
આશવભાષવઃ મામેર

સુંજય મકવાણા

પ્રાદે શિક

ગજરાતી

2

Dr. Usha Upadhyay

રાષ્ટ્રિય

હહન્દી

3

Dr. Usha Upadhyay

પ્રાદે શિક

ગજરાતી સુંવેદનાની શનર્ષરી' - લેખ

ફ્લેશમિંગો પબ્લલકેિન

ખ

સામાજજક શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા

પ્રાદે શિક

આહદવાસીઓના આશથિક
ગજરાતી શવકાસમાું વન અશધકાર
કાયદા(2006)ની ૂશમકા

અરવલ્લી જનજીવન
કાયાષ લય, અમદાવાદ.

2017-18

978-93-8652205-4

આહદવાસી સમાજ

અરવલ્લી જનજીન
કાયાષ લય, અમદાવાદ

2017-18

978-93-8652205-4

આહદવાસી સમાજ

ખ-1 ગ્રામ અથષિાસ્ત્ર
4
ખ-3

Kailas S. Bhoye
સમાજમાનવિાસ્ત્ર અને
સમાજિાસ્ત્ર

5

DR.Hasmukh.R.Panchal

પ્રાદે શિક

6

ડૉ. હસ ખ આર.પુંચાલ

પ્રાદે શિક

ગ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખા

तेज उधार नह ीं लूँ गा

સ્થળાુંતહરત આહદવાસી
ગજરાતી કામદારોની સામાજજક
સમસ્યાઓનો અભ્યાસ
આહદવાસી - સુંપકષ ની
ગજરાતી
સમસ્યાનો અભ્યાસ

ગ ૂર્જર ગ્રુંથરત્ન કાયાષ લય ફેબ્રઆરી2018

978-93-5162507-0
978-93-826952018
64-6
978-93-870792018
06-9

1

विकल्प प्रकाशन, दिल्ल

અરવલ્લી જનજીવન
કાયાષ લય, અમદાવાદ

2017

અધીતઃ ચાલીસ

ઇન્ફાઈનાઈટ

ISBN - 978-93- આહદવાસી સમાજમાું
86640-02-4
પ્રવતષમાન સમસ્યાઓ

ગ-1 શિક્ષણ મહાશવદ્યાલય (IASE)

7

8

ડૉ. અસોક પરમાર

ડૉ. અિોક પરમાર

આંતરરાષ્ટ્રિય

પ્રાદે શિક

અંગ્રેજી

હહન્દી

Lulu Publication
3101 Hillsborough
TEACHER EDUCATION st, Releigh, NC
(Research Based)
27607, United State
PUBLISHER Dr.
Hiralkumar M. Barot

આહદવાસી સમાજ

અક્ષર ક એજન્સી
અમદાવાદ

242

2017

2017

978-1-36583289-5

Post Basic School
Teachers’ Attitude
Towards ICT in the
Context of their Sex, Age
and Educational
Qualification

978-93-8652205-04

शशक्षक प्रशशक्षण के क्षेत्र में
अनस
ु चित जनजातत के छात्रों
के प्रशशक्षण में दहन्ि शशक्षक
महाविद्यालय, गजरात
विद्यापीठः अहमिाबाि का
योगिान

પરિશિષ્ટ-11 : અધ્યાપકો દ્વાિા પ્રકાશિત થયેલ પસ્ુ તકોમાાં પ્રકાશિત થયેલાાં પ્રકિણ

ક્રમ અધ્યાપકન ું નામ

પ્રાદે શિક /
રાષ્ટ્રિય /
આંતરરાષ્ટ્રિય

9

Dr. Kolila P. Parekh

રાષ્ટ્રિય

10

Jigneshkumar G Patel

પ્રાદે શિક

વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમ
શવદ્યાિાખા
પત્રકારત્વ અને સ ૂહ
ચ-3
પ્રત્યાયન

સુંિોધન
પ્રકાિન
સુંિોધનલેખ/પસ્તકન ું શિષષક
તારીખ/માસ/વષષ
લેખની
સુંસ્થા/સામશયકન ું નામ
ભાષા
APH Publishing
Text Book of
અંગ્રેજી
2017
Corporation - New
Environmental Science
Delhi-2
શનવશસિટી ગ્રુંથશનમાષણ
ગજરાતી લોક શિક્ષણ
ઓગસ્ટ 2017
બોડષ

પસ્તકમાું પ્રકરણ / સુંપાદક
ISSN/ISBN No. પસ્તકમાું અઘ્યાયો હોય તો
પસ્તકન ું નામ
Global Warming
ISBN No. 978Awareness of Students
81-7946-098-6
of Standard - IX
978-93-8534490-9

ચ

11

શવનોદ કમાર પાુંડેય

રાષ્ટ્રિય

હહન્દી

गुजरात की दहींि पत्रकाररता

केंद्र य दहींि
सींस्थान,अहमिाबाि

243

अक्टबर -दिसींबर
,२०१७

ISBN९७८ ८१
९३४४८०-६-९

समन्िय पश्चिम

વિદ્યાર્થીઓનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યેનો પ્રવતભાિ
વિ દ્યા પી ઠ માાં ત મે ક ઈ અ પે ક્ષા ર્થી આ વ્યા હ તા ?
350
298 (50.51)

300

280 (47.46)

250
200
150
100 (16.95)
100
37 (6.27)

50
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
13%

પ ૂરે પ ૂરી : 66%

4%
5%

અડધી : 12%
સાંતોર્ાઈ નથી : 5%

12%

વનરાશા જન્મી છે : 4%

66%

જિાબ નથી આપિો : 13%

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 ાં ?
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

441 (74.75)

116 (19.66)

હા સાંસ્થાની મારહતી
અને તેની
આચારસાંરહતા

હા, અભ્યાસક્રમ

31 (5.25)

22 (3.73)

હા તાલીમ અને

હા પરામશષ અને

માટે નીલાયકાત, ફી નાણાકીય મદદની
અને રીફાંડ માળખ ાં

પ્રાપ્યતા

સ્િાસ્્ય સેિાઓ

66 (11.19)

ના
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ત મા રી વિ ષ ય પ સાં દ ગી નો વન ર્ણ ય શે ના પ ર આ ધા હર ત હ તો
300

259 (43.90)

248 (42.03)

250
200
138 (23.39)

150
100

29 (4.92)

50
0
રૂચચ અને ભ ૂતકાળમાાં
વિર્યમાાં આિેલ ગણાાંક

પ્રભાિ –માતાવપતાનો /

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 ?
300
250

240 (40.68)
199 (33.73)

200

169 (28.64)

165 (27.97)

િગષકાયષ દરમ્યાન જ્ઞાન

િલણઘડતર અને

સમ ૂહભાિના વનમાષણ

સ્િતાંત્ર અભ્યાસ કૌશલ્યો

સાંપારદત થય ાં

સમજશક્તત િધારનાર

કરિા

વિકસાિિા

150
100
50
0

અભ્યાસક્રમમાાં ક્ષેત્રકાયણ/પ્રાયોગગક કાયણ/ સ્ટહિયોન ાં સૈદ્ધાાંવતક િગોનીસાર્થે
સમન્િય ર્થ્ ાં હત?ાં

17%
8%
હા - 75%
ના - 8%

75%

જિાબ નથી આપિો - 17%

245

પ્રાયોગગકશાળા / સ્ટહિયો પ ૂરતા પ્રમાર્માાં સાધનસજ્જ હતા અને યોગ્ય
રીતે તેની દે ખરે ખ/કાળજી લેિાતી હતી?

2%

8%

10%

હા,પ ૂણષતઃ : 64%
હા, અંશતઃ

: 16%

પ ૂરતા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ય ન હતા : 10%

16%

પ ૂરતી દે ખરે ખ હેઠળ ન હતા : 2%

64%

જિાબ નથી આપિો : 8%

ગ્રાંર્થાલય અને ગ્રાંર્થાલય સેિા અંગે તમારો મત જર્ાિો.

2%
3%
5%
સારા : 75%

15%

મધ્યમ : 15%
અપ ૂરતી : 5%
નબળી : 3%

75%

જિાબ નથી આપિો : 2%

તમે ‘વિદ્યાપીઠ’ સામવયક િાાંચો છો? આ સામવયક અંગે તમારો અગભપ્રાય
જર્ાિો.

2%

10%
8%

ઘણ ાં ઉપયોગી : 54%
મધ્યમ : 26%

54%
26%

થોડાં ઉપયોગી : 8%
ચબનઉપયોગી : 2%
જિાબ નથી આપિો : 10%
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તમારા અભ્યાસમાાં કેન્રવનિાસનો સમાિેશ ર્થતો હતો?

11%
2%

હા, અત્યાંત પ્રસ્તત : 55%
હા, મધ્યમ પ્રસ્તત : 22%

8%

હા, અપ્રસ્તત : 2%

2%
55%
22%

હા, અપ્રસ્તત; પણ રસપ્રદ : 2%
ના : 8%
જિાબ નથી આપિો : 11

કેન્રવનિાસ દરમ્યાન વિભાગીય વશક્ષકો તમારી મલાકાત લેતા હતા અને
તમને અગભપ્રાય આપતા હતા ?
મલાકાત લેતા અને અચભપ્રાય

12%

આપતા હતા : 62%
મલાકાત લેતા અને અચભપ્રાય

8%

આપતા ન હતા : 8%
મલાકાત લેતા નથી અને

10%
62%
8%

અચભપ્રાય આપતા હતા : 10%
મલાકાત લેતા નથી અને
અચભપ્રાય આપતા ન હતા : 8%
જિાબ નથી આપિો : 12%

જે આંતહરક મ ૂલયાાંકન વ્યિસ્ર્થા અસ્સ્તત્િમાાં છે , તે

5%

3%

યોગ્ય છે : 58%

26%

અયોગ્ય છે : 8%

58%
8%

થોડા પરરિતષનની જરૂરરયાત છે : 26%
ઘરમ ૂળથી પરરિતષનની જરૂર છે : 5%
જિાબ નથી આપિો : 3%

247

તમારા અગભપ્રાય મજબ આંતહરક મ ૂલયાાંકન કેટલા ટકા હોવ ાં જોઈ ?

5%
11%
30%

૧૦૦ ટકા : 30%
૬૦ ટકા : 25%
૪૦ ટકા : 29%
૨૦ ટકા : 11%

29%

જિાબ નથી આપિો : 5%

25%

બીજી સાંસ્ર્થાના વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે તમે મળો છો ત્યારે તમે શ ાં અનભિો
છો?

7%
22%

9%

તેમના કરતા ઉતરતા / લઘતા : 22%
તેમના કરતા ચરડયાતા / ગરૂતા : 41%
તેમને સમાન / સમાનતા : 21%

21%

કહી શકતા નથી : 9%
જિાબ નથી આપિો : 7%

41%

તમે સમગ્ર સાંસ્ર્થામાાં વિદ્યાર્થી - વશક્ષક સાંબધ
ાં ની મ ૂલિર્ી કેિી રીતે કરો
છો ?

10%
3%
39%
21%

ઘણો સારો : 39%
સારો : 27%
સાંતોર્કારક : 21%
અસાંતોર્કારક : 3%
જિાબ નથી આપિો : 10%

27%
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તમે સાંસ્ર્થાના મધ્યસ્ર્થ કાયાણ લય કેટલ ાં મદદરૂપ ર્થ્ ?

4%
6%

6%
ઘણ ાં મદદરૂપ : 52%
તટસ્થ : 32%

52%

ચબનમદદરૂપ : 6%
અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 4%

32%

જિાબ નથી આપિો : 6%

તમારા પહરસરના િહીિટી/િહીિટી કાયણકર કાયાણ લય અંગે શો અગભપ્રાય
છે ?

4% 5%
6%
ઘણ ાં મદદરૂપ : 54%
તટસ્થ : 31%

54%

31%

ચબનમદદરૂપ : 6%
અડચણરૂપ / વિલાંચબત કાયષ : 4%
જિાબ નથી આપિો : 5%

તમે છાત્રાલય સવિધાર્થી સાંતષ્ટ છો ?

4%
હા : 51%

29%
51%

ના : 16%
સધારણાની જરૂર છે : 29%
જિાબ નથી આપિો : 4%

16%

249

ગૃહ પ વત / ગૃહ મા તા નો ત મા રી સા ર્થે નો વ્ય િ હા ર કે િો ર હ્યો ?
300
249 (42.20)
250

221 (37.46)

200
156 (26.44)
150
100
50

39 (6.61)

40 (6.78)

રક્ષ

ચબનજિાબદાર

0
વમત્ર

િડીલ

માગષદશષક

તમારા પહરસરના અલપાગૃહ (કેન્ટીન) સવિધા વિશે શ ાં તારર્ કરશો ?

8%

5%
પ ૂરતી : 49%

13%
49%

અપ ૂરતી : 25%
વનયવમત : 13%
ભરોસાપાત્ર નથી : 8%
જિાબ નથી આપિો : 5%

25%

તમે સ્િાસ્્ય સવિધાની મ ૂલિર્ી કેિી રીતે કરશો ?

6%

5%
સારી / અસરકારક : 71%

15%

ખરાબ / ચબનઅસકારક : 3%
અપ ૂરતી / માયાષ રદત સેિા : 15%

3%

ઉપયોગમાાં લીધી નથી : 6%

71%

જિાબ નથી આપિો : 5%

250

ઉદ્યોગ અંગે તમારાં શ ાં માંતવ્ય છે ?

8%
6%
ઉપયોગી : 57%
ચબનજરૂરી : 29%

57%

29%

વિચાયું નથી : 6%
જિાબ નથી આપિો : 8%

ઉદ્યોગવશક્ષક અંગે નો તમારો અગભપ્રાય જર્ાિો.

9%
7%

જાણકાર : 45%

8%

45%

વમત્ર : 31%
વિદ્યાથી માટે સ્િભાિે કડક : 8%
વિચાયું નથી : 7%
જિાબ નથી આપિો : 9%

31%

વિદ્યાર્થીસાંગઠન વિદ્યાર્થીઓન ાં પ્રવતવનવધત્િ પરાં પાિત ાં હત?ાં

8%
13%

હા : 79%
ના : 13%
જિાબ નથી આપિો : 8%

79%
251

શ ાં તમને સત્ર આધાહરત અભ્યાસક્રમર્થી સાંતોષ છે ?

6%

7%
સાંપ ૂણષ સાંતોર્ : 56%
મધ્યમ સાંતોર્ : 32%

56%

31%

સાંતોર્ નથી : 6%
જિાબ નથી આપિો : 7%

તમારા પહરસરના પયાણ િરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમ અંગે જાર્કારી ધરાિો
છો ?

5%

6%
હા : 89%
ના : 5%
જિાબ નથી આપિો : 6%

89%

પયાણ િરર્ જાળિર્ીના કાયણક્રમોમાાં ભાગ લીધો હતો ?

3%
4%

7%
હા, અંત્યત ઉત્સાહપ ૂણષ અને સરક્રય : 59%
હા, અભ્યાસક્રમના ભાગ રૂપે : 27%
ના, રસ નથી : 4%

27%

59%

અન્ય : 3%
જિાબ નથી આપિો : 7%
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વિ દ્યા પી ઠ ની જી િ ન શૈ લી ની

ક ઈ બા બ તો
ક યાણ ?

350

ત મ ને પ્ર ભા વિ ત
328 (55.59)

300
250

227 (38.47)

206 (34.92)
171 (28.98)

200

162 (27.46)

150

91 (15.42)

100
50

વશચબર

ગ્રામજીિનપદયાત્રા

ઉદ્યોગ

છાત્રાલયજીિન

પ્રાથષના અને કાાંતણ

ખાદી અને ગણિેશ

0

સાંસ્ર્થામાાંર્થી વિદાય લીધા પછી તેના વિશે તમે કેિી રીતે િાત કરશો?

3% 5%

વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથી હોિાન ાં ગિષ : 74%

18%

વિદ્યાપીઠન ાં બહારના જગતમાાં મ ૂલ્યાાંકન યોગ્ય
થાય તે જોઇશ : 18%
તેને ભ ૂલી જિા પ્રયત્ન કરીશ : 3%
જિાબ નથી આપિો : 5%

74%

અ ભ્યા સ બા દ ગ્રા મ પ ન : ર ચ ના ના કા મ માાં ત મા રો ફા ળો શો હ શે ?
400

343 (58.14)

350
300
250

225 (38.14)

200
150

95 (16.10)

100

42 (7.12)

50
0
િહીિટમાાં સરક્રય

સ્િૈચ્ચ્છક સાંગઠન સાથે ગ્રામપન:રચનાના કામોમાાં
જોડાણ

નાણાકીય સહાય

કશો જ નહી
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જીિનવનિાણ હ માટે નોકરી પસાંદ કરશો કે અન્ય વિકલપ અંગે વિચારશો?

નોકરી : 79%

9%

2%
5%

ખેતી : 5%
પશપાલન : 2%

5%

િાંશપાંરપરાગત વ્યિસાય : 5%
જિાબ નથી આપિો : 9%

79%
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય (મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય)

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, કૉપીરાઇટ 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
કૉપીરાઇટ વિભાગનાં પુસ્તકોનુ ં દડજજટાઇઝેશન પણ કરિામાં આિેલ છે .
અહેિાલના સમય િરમ્પયાન િાચનાલય 364 દિિસ ખુલ્ું રહ્યુ હતુ ં અને આશરે 75,000 િાચકોએ
િાચનાલયનો લાભ લીધો હતો.
ગ્રંથાલયના વિવિધ વિભાગોનો સમય :

ગ્રંથાલયનો કામકાજનો સમય નીચે મુજબ છે :
વિભાગનુ ં નામ

કામકાજનો સમય

િાચનાલય

સિારના ૦૭-૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦

વિદ્યાથીઓના પરીક્ષા સમયે

સિારના ૦૭-૦૦ થી રાવત્રના ૧૧-૦૦

જાહેર રજાના દિિસે

સિારના ૦૭-૦૦ થી સિારના ૧૧-૦૦
બપોરના ૦૩-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦

સામવયક અધ્યયન ખંડ

સિારના ૦૭-૦૦ થી સાંજના ૦૭-૦૦

ગ્રંથ આપ-લે વિભાગ

સિારના ૦૮-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૩૦

સંિભા વિભાગ (રવિિારે રજા)

બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦

કૉપીરાઇટ વિભાગ (રવિિારે રજા)

બપોરના ૧૨-૦૦ થી સાંજના ૦૬-૦૦

સભ્યપિ નોંધણી/સભ્યપિ રીન્્ુઅલ

સોમિારથી શુક્રિાર - બપોરના ૧૨ થી સાંજના ૦૫-૩૦

(રવિિારે રજા)

શવનિાર

- સિારના ૮-૩૦ થી બપોરના ૧૨-૩૦

પસ્ુ તક/સામવયક/અન્ય સંગ્રિ :

પસ્ુ તક : ગ્રંથાલયમાં ખરીિી, ભેટ અને કૉપીરાઇટ અવધવનયમ હેઠળ ગ્રંથ પ્રા્ત થાય છે . ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠ મુખ્ય ગ્રંથાલય (અમિાિાિ)નો કુલ ગ્રંથસંગ્રહ પાંચ વિભાગમાં િહેંચાયેલો છે . અહેિાલના
સમયગાળા િરમ્પયાન કુલ 5,83,156 પુસ્તકો છે . ચા્ુ િર્ષે ગ્રંથાલયમાં કુલ 5,832 પુસ્તકો ઉમેરાયા.
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વિભાગ
સામાન્ય
અનુસ્નાતક
બાળદકશોર

ુ ી
માચચ ૨૦૧૭ સઘ

કુ લ

કૉપીરાઇટ
ભેટ

કુ લ

ગ્રંથ સંગ્રિ

290700
114012
31082
435794
120373
21157

ચાલ ુ િર્ષે
ઉમેરાયેલ
1601
174
100
1875
3007
950

કુ લ ગ્રંથ
સંખ્યા
292301
114186
31182
437669
123380
22107

577324

5832

583156

ચાલ ુ િર્ષે થયેલ
પસ્ુ તક ખચચની
વિગત
1140102
117984
12781
1270867

1270867

સામવયકો : અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન નીચે મુજબના સામવયકો પ્રા્ત થયા છે :
ભાર્ષા
ગુજરાતી
દહન્િી
અંગ્રેજી
કુલ

ભેટ

લિાજમ

દકિંમત

122

22

11314

35

12

8100

44

52

116983

201

86

136397

દૈ વનક પત્રો : કુલ 41
ભાર્ષા
ગુજરાતી
દહન્િી
અંગ્રેજી
કુલ

સંખ્યા
*19
6
*16
41

લિાજમ રૂવપયા
24980.00
15210.00
39280.00
79470.00

*િાચકોના િાચન માટે ગુજરાત સમાચાર, સંિેશ અને દિવય ભાસ્કરની એક-એક િધારાની નકલ
મ ૂકિામાં આિે છે તથા ગુજરાત સમાચાર, સંિેશ, The Times of India (with Ahmedabad Mirror), Indian
Express, The Hindu અને Hindustan Timesની એક-એક નકલ બાઇષ્ન્ડિંગ માટે ખરીિિામાં આિે છે .
અગ્રંથ સામગ્રી :

:-

535

સી.ડી. રોમ

:-

1336

ઈ-થીવસસ

:-

466

ઇ-જનાલસ –

:-

Economic & Political Weekly
Institute for Studies in Industrial Development (ISID) Database
JGate Plus (JCCC)

હસ્તપ્રતો

વિવિષ્ટ સંગ્રિ :
ગ્રંથાલયમાં સમાચારપત્રો (સંિેશ અને The Times of India િર્ષા ૧૯૭૧થી) તથા (ગુજરાત સમાચાર

િર્ષા ૧૯૯૧થી) તથા (The Hindu, Hindustan Times અને Indian Express (Ahmedabad edition ૨૦૧૧થી)ને
બાઇષ્ન્ડિંગ કરાિીને સાચિિામાં આિેલ છે .
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ગ્રંથાલય ડેટાબેઝ :
હાલમાં ગ્રંથાલયમાં સૉલ ૨.૦ સોફ્ટિેર કાયારત છે . આ નિા સોફ્ટિેરમાં કુલ 583156 ગ્રંથો, 480

વિદ્યાિાચસ્પવત (Ph.D.) મહાવનબંધો, 1261 અનુપારં ગત (M.Phil.) અને 7948 પારં ગત (અનુસ્નાતક) વનબંધોનો
તથા CD/DVD 1336નો ડેટા સંગ્રહાયેલો છે . જેના દ્વારા ઉપભોતતાને જરૂદરયાત અનુસાર સેિાઓ પ ૂરી પાડિામાં
આિે છે .

ગ્રંથાલય સભાસદ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલયના સભાસિમાં વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરતા વિશારિ, પારં ગત, અનુપારં ગત
અને વિદ્યાિાચસ્પવત કક્ષાના વિદ્યાથીઓ, અધ્યાપકો અને ણબનશૈક્ષણણક વિભાગીય સેિકો ઉપરાંત સામાન્ય
િગાના માદહતીિાંચ્છુઓ, સાદહત્યરવસકો અને સંશોધકોનો સમાિેશ થાય છે .
સળંગ
નોંઘાયેલ

સભાસિની વિગત

સામાન્ય
- િાવર્ષિક
- આજીિન
વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ
અધ્યાપકો/ સેિકો
કુલ

30486
412
173
23447
1271

સભ્યસંખ્યા
િર્ષા
રિ
એવપ્રલ
દરન્્ુઅલ િરમ્પયાન
સદક્રય
થયેલા
૨૦૧૭થી
થયેલ
સભાસિ
માચા ૨૦૧૮
િરમ્પયાન નિા
ઉમેરાયેલા
137
585
422
1439
432
574
16
1175

372
06
515

541
119
1514

રકમ
(રૂવપયા)

539720.00
347730.00
1115
135
2689 887450.00

ગ્રંથાલય સેિાઓ :
સંિભા સેિા- અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન નીચે કુલ 51 સંસ્થાઓના 1628 મુલાકાતીઓને
ગ્રંથાલય પદરચય કરાિિામાં આવયો હતો.
જુિા જુિા ઉપયોગકતાાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેિાયેલા સંિભા ગ્રંથોની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :
કુલ સંખ્યા

ઉપયોગ કરે લ ગ્રંથો

વિદ્યાથીઓ-સંશોધકો-અધ્યાપકો

8729

40065

સામાન્ય િાચકો

5794

33470

કુલ

14523

65115

સભ્યો

ગ્રંથ આપ-લે સેિા :
અહેિાલના સમયગાળા િરમ્પયાન ગ્રંથાલય 347 દિિસ ખુલ્ું રહ્યું હતુ,ં જેમાં ગ્રંથ આપ-લેની વિગત
નીચે મુજબ છે . આંતર ગ્રંથાલય લોન સેિા હેઠળ 31 સંસ્થાઓને 186 પુસ્તકો િે ય કરિામાં આવયા. કૉપીરાઇટ
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વિભાગમાં 180 િાચકોએ 196 પુસ્તકોનો ઉપયોગ કયો. જ્યારે આપ-લે વિભાગ દ્વારા આપ-લે થતા ભાર્ષાિાર
ગ્રંથો તથા સભાસિોની વિગત નીચે મુજબ છે :
(િાચકના પ્રકાર પ્રમાણે)
સભ્યો

ગ્રંથ આપ-લે

વિદ્યાથીઓ

926
145

સેિકો

1091

સામાન્ય િાચક

2162

કુલ

ઇસ્ય ુ થયેલ પસ્ુ તકો (ભાર્ષા પ્રમાણે)
ભાર્ષા

કુ લ ઇસ્ય ુ થયેલ પસ્ુ તકો
21750

ગુજરાતી

6370

દહન્િી

4020

અંગ્રેજી

12

અન્ય

32152

કુલ
કમ્પપ્ય ૂટર સેિાઓ

:-

OPAC સેિા, INTERNET સેિા

ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠના

6305

વિદ્યાથીઓને

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા અન્ય પરીક્ષાના Onlineફોમા ભરાિિા તથા તેની વપ્રન્ટની સુવિધા
આપિામાં આિે છે .
- e-Journals access સેિા પ ૂરી પાડિામાં આિે છે તથા િાચકોને સંશોધનના હેત ુ માટે જરૂરી
વિર્ષયનાં પુસ્તકોની િાઙમય સ ૂણચ Print copy/e-formatમાં આપિામાં આિે છે .

વિવિષ્ટ સેિા :
-

Today's Arrival Service અંતગાત રોજેરોજના સામવયકો (લિાજમ અને ભેટ)ની યાિી
વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અને ણબનશૈક્ષણણક સેિકોને e-mailથી મોકલિામાં આિે છે .

-

Current Awareness Service (CAS) (અદ્યતન અિબોધન સેિા)માં અથાશાસ્ત્ર,
પત્રકારત્િ, વશક્ષણ, દહન્િી, ગાંધીવિચાર તથા ગ્રંથાલય અને માદહતી વિભાગના
પ્રાધ્યાપકોને સામવયકોના Contentના પાના e-mail દ્વારા મોકલિામાં આિે છે .

-

િતામાનપત્રોમાંથી વિદ્યાપીઠને લગતા સમાચાર કુલનાયકશ્રી, કુલસણચિશ્રી અને
કુલસણચિશ્રીના અંગત મિિનીશને Scan કરી e-mail/Linkથી મોકલિામાં આિે છે .

-

િાચકોની જરૂદરયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ઝેરોક્ષ સેિા આપિામાં આિે છે .

-

િાચકોની જરૂદરયાત મુજબ દડજજટલ પુસ્તકોને વપ્રન્ટ કરીને આપિાનુ ં કાયા.

-

િાચકની માંગ અનુસાર જે-તે વિર્ષયની Bibliography તૈયાર કરાિી િાચકને રૂબરૂ/ટપાલ/e-mail
દ્વારા મોકલિી.

-

ગ્રંથાલયમાં આિતા િાચકોને ધ્યાનમાં રાખી ઉપયોગી જરૂરી સામવયકોને બાઇષ્ન્ડિંગ
કરાિીને ગ્રંથાલયમાં રાખિામાં આિે છે .
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-

વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી આિતા મુલાકાતીઓને ગ્રંથાલયની મુલાકાત કરાિિી.

-

ગ્રંથાલયમાં સમાજમાં ખ્યાવત ધરાિતી વયક્તત/સંસ્થા પાસેથી પુસ્તકો અને CD/DVD િગેરે
ભેટસ્િરૂપે મળતા રહે છે , જેને ગ્રંથાલય ભેટ ખાતે સાભાર સ્િીકારિામાં આિે છે અને
માચા ૨૦૧૮થી ભેટમાં આિેલ પુસ્તકોમાંથી ઉપયોગી પુસ્તકો ગ્રંથાલયમાં લેિામાં આિે
છે અને બાકીનાં પુસ્તકોને ગ્રામવશલપીઓને તથા અલપાહારગૃહ (Canteen)માં િાચકોના

વિકાસકાયચ :

િાચન હેત/ુ અથે મ ૂકિામાં આિે છે .
- ગ્રંથાલયમાં દડજજટાઇઝેશન માટે નવુ ં સિાર, કમ્પ્્ ૂટર, લેપટોપ ખરીિી કરી.
- જૂના વનબંધોને દડજજટાઇઝેશન કરી સંસ્થાકીય દરપોઝેટરી તૈયાર કરી.
- ગ્રંથાલયમાં જુિા જુિા વિભાગ માટે કમ્પ્્ ૂટરની ખરીિી કરી.

પસ્ુ તક પ્રદિચન :િર્ષા િરમ્પયાન પ્રસંગોપાત નીચેની તારીખોમાં યોજાઈ ગયેલ પ્રિશાનો. પુસ્તક પ્રિશાન ગુજરાતી,
દહન્િી, અંગ્રેજી તથા અન્ય ભાર્ષાના પુસ્તકની યાિી સાથે ગોઠવ્ુ ં તથા વિદ્યાપીઠના સેિકોને પ્રિશાન અંગે emailથી જાણ કરી.
(1)

તા. 12/4/17 થી 16/4/17

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જન્મજયંવત
(ગુજરાતી 24, દહન્િી 45 અંગેજી 39 - કુલ પુસ્તક 108)

(2)

તા. 5/5/17 થી 9/5/17

પન્નાલાલ પટેલ જન્મજયંવત
(ગુજરાતી, 102)

(3)

તા. 19/6/17 થી 23/6/17

વિશ્વ યોગ દિિસ
(ગુજરાતી 29, દહન્િી 27 અંગેજી 28 - કુલ પુસ્તક 84)

(4)

તા. 19/7/17 થી 24/7/17

ઉમાશંકર જોર્ષી જન્મજયંવત
(ગુજરાતી, 72)

(5)

તા. 26/8/17 થી 31/8/17

રાઠરીય રમત દિિસ
(ગુજરાતી 39, દહન્િી 37 અંગેજી 24 - કુલ પુસ્તક 100)

(6)

તા. 12/9/17 થી 16/9/17

દહન્િી દિન
(ગુજરાતી 1, દહન્િી 72 - કુલ પુસ્તક 73)

(7)

તા. 29/9/17 થી 5/10/17

ગાંધી જન્મ જયંવત
(ગુજરાતી 50, દહન્િી 29 અંગેજી 14 - કુલ પુસ્તક 93)

(8)

તા. 10/1/18 થી 15/1/18

સ્િામી વિિેકાનંિ જન્મજયવત
ં
(ગુજરાતી 32, દહન્િી 21 અંગેજી 25 - કુલ પુસ્તક 78)

(9)

તા. 26/2/18 થી 2/3/18

રાઠરીય વિજ્ઞાન દિન
(ગુજરાતી 37, દહન્િી 23 અંગેજી 10 - કુલ પુસ્તક 70)

(10)

તા. 6/3/18 થી 10/3/18

આંતરરાઠરીય મદહલા દિન
(ગુજરાતી લેણખકાઓએ લખેલ પુસ્તકો )
(ગુજરાતી, ૧૦૦ )

259

ગ્રંથાલયમાં આિતા ઉપભોતતાઓને ભવિઠયમાં ઉપરોતત વિર્ષય સંબવં ધત પુસ્તકોની યાિી જોિા મળી શકે

ુ ી ગ્રંથ પ્રિશાન િરમ્પયાન જે-તે વિર્ષય સંબવં ધત યાિી તેની સાથે જ પ્રિવશિત કરિામાં આિે છે .
તે હેતથ

સેિકોની માહિતી :\
ક્રમ

સેિકન ંુ નામ

૧

ડૉ. રં જનબહેન શંકરલાલ મકિાણા

૨

ડૉ. અતુલભાઈ કમલેશભાઈ અકબરી

૩

શ્રી રાજેશ્રીબહેન પી્ુર્ષભાઈ ભગત

૪

શ્રી પ્રમોિીનીબહેન ણચરાગભાઈ શાહ

૫

શ્રી કાક્શ્મરાબહેન કમલનયન વયાસ

૬

શ્રી કમલેશભાઈ મણણલાલ કાપદડયા

૭

શ્રી ગીરાબહેન અરવિિંિભાઈ મકિાણા

૮

શ્રી દિપ્્તબહેન મનહરભાઈ િૈદ્ય

૯

શ્રી પદરમલબહેન વનવતનકુમાર સુતદરયા

૧૦

શ્રી રક્શ્મકાબહેન રજનીકાન્ત સોલંકી

૧૧

શ્રી મહેશભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર

૧૨

શ્રી રાકેશકુમાર રમેશભાઈ રાઠોડ

૧૩

શ્રી નટિરભાઈ ગાંડાભાઈ િાટણલયા

૧૪

શ્રી બુધાભાઈ નારણભાઈ િાઘેલા

કા. ગ્રંથપાલ

િોદ્દો

ઇન્ફમેશન સાયષ્ન્ટસ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્ટ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
વનમ્પન શ્રેણી તલાકા
સફાઈ કામિાર

માનિિક્તત વિકાસ :
ગ્રંથાલયના નીચેના સેિકોએ કાયાશાળા/પદરસંિાિ/તાલીમ/પરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો.
૧.

૨.

શ્રી રં જનબિેન મકિાણા
-

૪ મે, ૨૦૧૭ના રોજ સૌરાઠર ્ુવનિવસિટી મૌણખક પદરક્ષા અને પેપર ચકાસણી માટે ગયા.

-

૨૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સાિરા ગ્રંથાલયના સેિકોને તાલીમ આપિા ગયા

શ્રી કમલેિભાઈ કાપહડયા
-

૩.

૨૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સાિરા ગ્રંથાલયના સેિકોને તાલીમ આપિા ગયા

શ્રી મિેિભાઈ જી. પરમાર
-

૧૦ માચા, ૨૦૧૮ના રોજ Quarterly Seminar ADINET and Acharya Shri Kailas Sagar Suri Shri
Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba માં ભાગ લીધો.

૪.

શ્રી રાકેિભાઈ આર. રાઠોડ
-

૧૦ માચા, ૨૦૧૮ના રોજ Quarterly Seminar ADINET and Acharya Shri Kailas Sagar Suri Shri
Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba માં ભાગ લીધો.

ગ્રંથાલયના સેિકોએ...
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા

આયોજજત તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ ગાંધી વનિાાણ દિન વનવમત્તે ગ્રંથાલયના

સેિકોએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠથી કોચરબ આશ્રમ સુધીની પિયાત્રા અને પ્રાથાના-કાંતણમાં હાજરી આપી. સમ ૂહ પ્રાથાના
અને અન્ય કાયાક્રમોમાં પણ ગ્રંથાલયના સેિકો હાજરી આપે છે .
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વિદ્યાકીય િાખા
1. સંક્ષિપ્ત પહરચય :
એવપ્રલ 2017થી પરીક્ષા વિભાગની વિવિધ કામગીરીમાંથી વિદ્યાકીય કામગીરી માટેની અલગ શાખા
“વિદ્યાકીય શાખા” શરૂ કરિામાં આિી. વિદ્યાકીય શાખાને અભ્યાસક્રમ વિકાસ એકમની કામગીરી પણ
સોંપિામાં આિી. આથી િાવર્ષિક અહેિાલમાં વિદ્યાકીય શાખાની કામગીરીનો અહેિાલ રજૂ કરિામાં આવયો
છે .

2. સેિકોની માહિતીીઃ 1. ડૉ. કૌવશક પટેલ, મિિનીશ કુલસણચિ 2. હેમત
ં ભાિસાર, વિભાગીય અવધકારી
3. ણગરીશ ગાલફાડે, કમ્પ્્ ૂટર ઓપરે ટર

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન થયેલી કામગીરીની વિગતીઃ

ુ સધ
ુ ારા-િધારા અંગે નીચેની વિગતે કાયચિાિી
અભ્યાસક્રમો : વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં પન
ચ ુ ારણા, સધ
કરિામાં આિી :
(1) એમ.દફલ., પીએચ.ડી. કોસાિકા કમ્પ્્ ૂટર ઉપયોજન 1 ક્રેદડટ લેણખત, 1 ક્રેદડટ પ્રાયોણગક મુજબ
સુધારો.

(2) એમ.દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશ પરીક્ષા - ગુજરાતી
-

2 ક્રેદડટ સર્જનાત્મક લેખન (ગુજરાતી) નિો અભ્યાસક્રમ.

-

M.P.E.S., M.P.Ed. અભ્યાસક્રમમાં સુધારા

-

યૌણગક આટા અને વિજ્ઞાન અનુસ્નાતક નિો (M.Y.As.) અભ્યાસક્રમ
M.Sc. મનોણચદકત્સકીય સમાજકાયા નિો અભ્યાસક્રમ.
2 ક્રેદડટ “ગાંધીજીના શૈક્ષણણક વિચાર” નિો અભ્યાસક્રમ.
પ્રિતામાન જીિનશૈલી અને ગાંધીવિચાર નિો અભ્યાસક્રમ.
એમ.દફલ., પીએચ.ડી. કોસાિકા ગુજરાતી અભ્યાસક્રમ
B.Ed. – C-202/C-202 વિદ્યાશાખા અને વિર્ષયની સમજ – ગુજરાતી
C-202 વિદ્યાશાખા અને વિર્ષયની સમજ – સામાજજક વિજ્ઞાન
C-201 વિદ્યાશાખા એિમ્ વિર્ષયિસ્તુ કી સમજ
2 ક્રેદડટના 3 પ્રશ્નપત્રો

નઈ તાલીમનુ ં વશક્ષણિશાન
દૃશ્યશ્રાવય શૈક્ષણણક સામગ્રી વનમાાણ
જીિનવિદ્યા
બી.એ., એમ.એ. દહન્િી
સજીિ ખેતી અનુસ્નાતક દડ્લોમા નિો અભ્યાસક્રમ

(3) નીચેની વિગતે અભ્યાસક્રમોની મંજૂરી મળી છે .
ક્રમ

1.

અભ્યાસક્રમ

વિર્ષય

એમ.દફલ. અને પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા

કમ્પ્્ ૂટર

એમ.સી.એ. અને એમ.સી.એ. (લેટરલ એન્રી)

કમ્પ્્ ૂટર
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નોંધ

ક્રમ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

અભ્યાસક્રમ

વિર્ષય
કમ્પ્્ ૂટર

પી.જી.ડી.સી.એ.

પત્રકારત્િ અને સમ ૂહપ્રત્યાયન

એમ.દફલ. અને પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા
એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા (પ્રશ્નપત્ર-૨

સમાજકાયા

સંશોધન અને કમ્પ્્ ૂટરનુ ં ઉપયોજન)
એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન

એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા

વશક્ષણશાસ્ત્ર

એમ.દફલ., પીએચ.ડી. અભ્યાસકાયા પ્રમાણપત્ર

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

સાિરા

િસવતવશક્ષણ, પ્રૌઢવશક્ષણ, દહન્િી

અમિાિાિ

ગુજરાતી

અમિાિાિ,

અભ્યાસક્રમ
1.સર્જનાત્મક લેખન (3 માસ)

સાિરા,

2. ગુજરાતી વયાકરણ સજ્જતા (3 માસ)
8.

નોંધ

રાંધેજા

BRS

ગ્રામવયિસ્થાપન

રાંધેજા

સહકાર વયિસ્થાપનનો દડ્લોમા (એડ-ઓન કોસા)

ગ્રામવયિસ્થાપન

રાંધેજા

B.Sc. (સત્ર-3થી સત્ર-6)

માઇક્રોબાયોલોજી

સાિરા

M.Sc. (સત્ર-3 અને સત્ર-4)

માઇક્રોબાયોલોજી

સાિરા

M.Sc. (સત્ર-1થી સત્ર-4)

એન્િાયરન્મેન્ટલ

સાિરા

Food Processing Technology

સાિરા

Fashion Designing & Apparel

રાંધેજા

B. Voc.
B. Voc.

Science
ગાંધી અધ્યયન, માનિ સંસાધન

એમ.એ.

અમિાિાિ

વિકાસ
અંગ્રેજી

એમ.એ.

સાિરા

ુ બના સેિકોને માગચ દિચક તરીકેની માન્યતા આપિામાં
વિવિધ વિર્ષયોમાં એમ. હિલ., પીએચ.ડી.માં નીચે મજ
આિી :
(1) ડૉ. ધીરે નભાઈ પટેલ, કમ્પ્્ ૂટર પીએચ.ડી.
(2) ડૉ. વનપાબહેન શાહ, એમ.દફલ., કમ્પ્્ ૂટર
(3) ડૉ. સોનલબહેન પટેલ, વશક્ષણશાસ્ત્ર, પીએચ.ડી.
(4) ડૉ. હસમુખભાઈ પંચાલ, સમાજશાસ્ત્ર,એમ. દફલ.
(5) ડૉ. અતુલભાઈ પરમાર, અંગ્રેજી, પીએચ.ડી.
(6) ડૉ. વિક્રમવસિંહ અમરાિાત, ઇવતહાસ, પીએચ.ડી.
(7) ડૉ. ગેલજીભાઈ ભાટીયા, દહન્િી, પીએચ.ડી.
(8) ડૉ. સંજયભાઈ મકિાણા, ગુજરાતી, પીએચ.ડી.
આ ઉપરાંત વિદ્યાકીય શાખા દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૭ના બધા જ અભ્યાસક્રમોમાં કેષ્ન્દ્રય પ્રિેશ વયિસ્થા ગોઠિિામાં
આિી હતી. િળી, એમ. દફલ., પીએચ.ડી. પ્રિેશની તમામ કામગીરી અને પિિીિાન સમારં ભની કામગીરી સુપર
ે ે
કરિામાં આિી હતી.

262

જીિનલિી કેળિણી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામિચ એકમ,
રાષ્રીય સેિા યોજના (NSS) તથા કાયચક્રમ અવધકારી પ્રવિિણ કેન્ર (ETI)
૧. પહરચય :
વશક્ષણના મુખ્ય ત્રણ અંગો છે : વશક્ષણ (િગાખડં માં અપાતુ ં જ્ઞાન), સંશોધન અને વિસ્તરણ કાયા એ
મુખ્ય છે . હાલના દડજજટલ ્ુગમાં વિદ્યાથી માટે જ્ઞાન, માદહતીના સ્રોત ઘણાં છે . જેના આધારે જ્ઞાન કે માદહતી
પ્રા્ત કરે છે , પરં ત ુ પ્રા્ત કરે લ જ્ઞાન, માદહતીને સમાજમાં, ગામમાં આપિા પ્રત્યક્ષ રીતે જવુ ં પડે છે , જેને
ક્ષેત્રકાયા કહેિામાં આિે છે . વિદ્યાથી, ્ુિાનોના ઘડતર માટે આ ક્ષેત્રકાયા ખ ૂબ જ અગત્યનુ ં છે . ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠની વશક્ષણ વયિસ્થા પણ આ સંિભામાં જ છે . તાલીમ, સેવમનાર, પદરસંિાિ, ગ્રામવશણબરો તથા પિયાત્રા
દ્વારા વિદ્યાથી િધારે સજ્જ થતો હોય છે . વિદ્યાથી રોજગાર પરામશા એકમ, રાઠરીય સેિા યોજના તથા કાયાક્રમ
ુ ી
અવધકારી પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર દ્વારા વિદ્યાથીઓની શક્તત ખીલે તેમજ પોતાના જ્ઞાનનો સમાજને લાભ મળે તે હેતથ
વિવિધ કાયાક્રમોનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે તેમજ બીજાના કાયાક્રમોમાં સહભાગી બનાિિા માટેના પ્રયાસ
કરિામાં આિે છે .
ર.

સેિકોની માહિતી :
૧.

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી- સહપ્રાધ્યાપક તથા સંયોજક

ર.

શ્રી પ્રિીણભાઈ દુ લેરા - તાલીમ અવધકારી (ETI)

રાજ્યકિાએ શ્રેષ્ઠ સ્િયંસેિક એિોડચ :

૩.

ુ ી સ્િયંસેિકો,
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં ચાલતી રાઠરીય સેિા યોજનાની પ્રવ ૃવત્તને બળ મળે તે હેતથ
પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને તેઓએ કરે લ કામગીરી ણબરિાિિા માટે રાજ્યકક્ષાએ શ્રેઠઠ સ્િયંસિ
ે કના એિોડા થી ણબરિાિિામાં
આિે છે . ચા્ુ િર્ષે મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિના સ્િયંસેિક શ્રી િે િેન્દ્રભાઈ સોલંકીને શ્રેઠઠ
સ્િયંસેિક તરીકેનો એિોડા કચ્છછ ્ુવનિવસિટી, ભુજમાં તા. ૨૨-૦૯-૨૦૧૭ના રોજ એનાયત કરિામાં આવયો.

૪.

રાજ્ય-રાષ્રીય કિાના કાયચક્રમોમાં વિદ્યાથી સ્િયંસેિકોની ભાગીદારી :
ક્રમ
કાયચક્રમની વિગત
કાયચક્રમ યોજ્યા
કાયચક્રમન ંુ સ્થળ
તારીખ

ર.

પવિમ વિભાગનો વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પપ
(ભારત સરકાર – ન્્ુ દિલહી)
્ુિા મહોત્સિ ૨૦૧૮ (ભારત સરકાર)

૩.

મોક સાંસિ કાયાક્રમ (રાજ્ય કક્ષા)

૪.

રાજ્યકક્ષાનો વપ્ર. આર. ડી. પસંિગી કેમ્પપ
(રાજ્ય સરકાર)
રાજ્યકક્ષાનો વપ્ર.આર.ડી. કેમ્પપ (રાજ્યકક્ષા)

૧.

પ.

૭.

રાજ્યકક્ષાના
રાઠરીય
સેિા
યોજના
દિિસની ઉજિણી
ભારતીય છાત્ર સાંસિ (ભારત સરકાર)

૮.

કારદકિી માગાિશાન મેળો (રાજ્યકક્ષાનો)

૯.

િકત ૃત્િ સ્પધાા – કેન્દ્રીય દહન્િી સંસ્થાન,
આગ્રા (કાવયપઠનમાં દ્વદ્વતીય ક્રમ પ્રા્ત
થયો.)
વશક્ષા મંડળ, િધાા

૬.

૧૦.

૨૦-૧૧-૨૦૧૭થી
૨૯-૧૧-૨૦૧૭
૧૨-૦૧-ર૦૧૮થી
૧૬-૦૧-ર૦૧૮
ર૮-૦૧-ર૦૧૮થી
ર૯-૦૧-ર૦૧૮
૦૬-૦૯-૨૦૧૭

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

તેલગ
ં ાણા

૦૩

નોઇડા

૦૪

અમિાિાિ

પ૦

અમિાિાિ

૨૦

૨૪-૦૪-૨૦૧૭થી
૦૧-૦૫-૨૦૧૭
૨૨-૦૯-ર૦૧૭થી
૨૪-૦૯-ર૦૧૭
૧૯-૦૧-ર૦૧૮થી
ર૧-૦૧-ર૦૧૮
૦૨-૦૨-ર૦૧૮થી
૦૫-૦૨-ર૦૧૮
ર૩-૦૧-૨૦૧૮થી
ર૫-૦૧-ર૦૧૮

અમિાિાિ

૦૪

ભુજ

૧૨

પ ૂના

૦૪

અમિાિાિ

૧૫૦

આગ્રા

૦૨

૨ર-૦૧-ર૦૧૮થી
૨૩-૦૧-ર૦૧૮

િધાા

૦૧
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૫.

વિદ્યાથી ઘડતર માટે થયેલ પ્રવ ૃવિઓ :
ક્રમ
કાયચક્રમની વિગત
કાયચક્રમ યોજ્યા
તારીખ
વિશ્વયોગ દિિસની ઉજિણી

૧.
ર.

ખેડૂત વશણબર
સહયોગથી)

૩.

સ્િચ્છછતા હી સેિા

૦૨-૧૦-ર૦૧૭થી
૦૭-૧૦-ર૦૧૭

૪.

આપાતકાલીન વયિસ્થાપન તાલીમ

પ.

આપાતકાલીન વયિસ્થાપન તાલીમ

૬.

રતતિાન વશણબર
જાગવૃ ત કેમ્પપ

૧૪-૧૦-૨૦૧૭થી
૧૫-૧૦-૨૦૧૭
૦૪-૦૨-૨૦૧૮થી
૦૫-૦૨-૨૦૧૮
૦૯-૦૮-ર૦૧૭

૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

(િન

–

વિભાગના

થેલેસેવમયા

ભાગ લેનારની
સંખ્યા

સાિરા, રાંધેજા,

૬૫૦ વિદ્યાથીઓ

અમિાિાિ

૧૦-૦૮-૨૦૧૭

સાિરા

સાિરા પદરસરપાંચ ગામમાં
યાત્રા તથા
સફાઈકામ જાગવૃ ત
કાયા

૧૭૦ ખેડૂતો
(આઠ ગામના)
૧૩૦

સાિરા

૮૦

સાિરા

૧૧૦

રાજભિન,

૩૫

ગાંધીનગર

રતતિાન વશણબર – થેલેસેવમયા
જાગવૃ ત કેમ્પપ
બેટી બચાિો – બેટી પઢાઓ

૩૦-૦૧-૨૦૧૮

સાિરા પદરસર

૫૦

૦૭-૧૦-૨૦૧૭

સાિરા

બેટી બચાિો – બેટી પઢાઓ

૧૧-૦૭-૨૦૧૭

૧૩૫

વ ૃક્ષારોપણ કાયાક્રમ

૦૧-૦૭-૨૦૧૭

રાંધેજા

અમિાિાિ

૨૧૭

જૈવિક ખાતર બનાિવુ,ં વ ૃક્ષની
ગણતરી
કરિી,
ઔર્ષધબાગ
બનાિિો
જૈવિક ખાતર બનાિવુ,ં વ ૃક્ષની
ગણતરી
કરિી,
ઔર્ષધબાગ
બનાિિો
ગાંધીવિચાર – અધ્યયન મીમાંસાની
પરીક્ષા

૧૩-૦૭-૨૦૧૭

રાંધેજા

૩૦-૦૭-૨૦૧૭

સાિરા

૧૭૦

૦૨-૧૦-૨૦૧૭
તથા
૩૦-૦૧-૨૦૧૮

અમિાિાિ,
સાિરા, રાંધેજા

૬૦૦

૬૫
૪૮

બનાસકાંઠા જજલ્લામાં પ ૂરરાિત કાયચ :

૬.

૭.

૨૧-૦૬-૨૦૧૭

કાયચક્રમન ંુ સ્થળ

ચા્ુ િર્ષે અવતવ ૃષ્ઠટના પદરણામે બનાસકાંઠા જજલલાનાં વિવિધ ગામોમાં પ ૂરની ભયંકર પદરક્સ્થવત સજાાઈ
હતી. જેમાં નીચે મુજબની કામગીરી વિવિધ પદરસરો તથા વિભાગોએ સાથે મળી કરિામાં આિી.
તા. ૨૭-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૨૯-૦૭-૨૦૧૭ના દિિસો િરમ્પયાન મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
અમિાિાિના અધ્યાપકો તથા વિદ્યાથીઓ દ્વારા સહાયકીટ તૈયાર કરી તેન ુ ં વિતરણ નાગલા, મોરીયા ગામમાં
કરિામાં આવ્ુ.ં
તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭થી તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૭ િરમ્પયાન મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાિરા દ્વારા
ગાંધીનગર, જાખોરા, ચંદ્રાલા ગામમાંથી અનાજ, કપડાં, િાસણ, મસાલા એકવત્રત કરિામાં આવયા. જે ખારીયા,
કારખોિ, માનવસિંહ સોઢા, જામપુરા, રૂની પટની િગેરે પ ૂર પ્રભાવિત ગામોમાં જઈ વિતરણ કરિામાં આવ્ુ.ં

રાષ્રીય સેિા યોજના - ગ્રામવિક્ષબર
ક્રમ
વિભાગન ંુ નામ
૧.

શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ,
સાિરા

(બનાસકાંઠા

જજલલામાં

પ ૂર

ગ્રામવિક્ષબર
યોજ્યા તારીખ

ગ્રામવિક્ષબરન ંુ
સ્થળ

વિક્ષબરાથીની
સંખ્યા

૨૦-૦૮-૨૦૧૭થી
ર૭-૦૮-૨૦૧૭

ખારીયા,
તા. િાિ

૮૫

રાહતકાયા)
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વિભાગન ંુ નામ

ક્રમ
ર.

સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન એકમ, સાિરા

૩.

(બનાસકાંઠા જજલલા પ ૂર રાહતકાયા
મ.િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજા

ગ્રામવિક્ષબરન ંુ
સ્થળ

વિક્ષબરાથીની
સંખ્યા

૨૬-૦૮-૨૦૧૮થી
૦૧-૦૯-૨૦૧૭

ગોતરકા
તા. િાિ

૧૫૫

૨૮-૧૨-૨૦૧૭થી
૦૩-૦૧-૨૦૧૭

જામળા

૧૦૫

૪.

મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજા
– ગ્રામવયિસ્થાપન વિભાગ

૨૮-૧૨-૨૦૧૭થી
૦૩-૦૧-૨૦૧૭

ચાંિરડી

૧૦૫

પ.

મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા સંકુલ, સાિરા
મહાિે િ

સોનરડા,
ગ્ુિણ
િીરા તલાિડી

૧૭૨

૬.

૦૫-૦૧-૨૦૧૮થી
૧૧-૦૧-૨૦૧૮
૦૫-૦૧-૨૦૧૮થી
૧૧-૦૧-૨૦૧૮
૦૬-૦૧-૨૦૧૮થી
૧૨-૦૧-૨૦૧૮

જીણજ,
તા. ખંભાત

૩૩

સંકુલ,

૦૨-૦૧-૨૦૧૮થી
૦૮-૦૧-૨૦૧૮

કમીજલી

૩૯

સંકુલ,

૧૭-૦૧-૨૦૧૮થી
૨૩-૦૧-૨૦૧૮

જેતલપુર

૪૯

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – ગુજરાતી વિભાગ
૭.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

સંકુલ,

અમિાિાિ – ઇવતહાસ અને સંસ્કૃવત
વિભાગ
૮.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

અમિાિાિ – અથાશાસ્ત્ર વિભાગ
૯.

મહાિે િ

િે સાઈ

સમાજસેિા

અમિાિાિ – દહન્િી, સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ

૭.

ગ્રામવિક્ષબર
યોજ્યા તારીખ

૩૮

કાયચક્રમ અવધકારી પ્રવિિણ કેન્ર (ETI) :

ભારત સરકાર દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને િર્ષા ૨૦૧૨થી કાયાક્રમ અવધકારી પ્રવશક્ષણ કે ન્દ્ર ચલાિિાની
અનુમવત મળે લ છે . િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮માં આ કેન્દ્ર દ્વારા સાત (૭) દિિસની િસ (૧૦) તાલીમ કાયાક્રમનુ ં આયોજન
કરીને રાજ્યની વિવિધ ્ુવનિવસિટીઓ તથા માધ્યવમક શાળાના ૩૭૧ જેટલા પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને પ્રવશણક્ષત
કરિામાં આવયા.

ક્રમ

પ્રવિિણ વિક્ષબર તારીખ

૧.

૨૮-૦૬-ર૦૧૭થી ૦૪-૦૭-ર૦૧૭ (પ્રથમ બેચ)

ર.

૧૧-૦૭-ર૦૧૭થી ૧૭-૦૭-ર૦૧૭ (બીજી બેચ)

૩.
૪.
પ.

૧૮-૦૮-ર૦૧૭થી ૨૪-૦૮-ર૦૧૭ (ત્રીજી બેચ)
૦૫-૦૯-ર૦૧૭થી ૧૧-૦૯-ર૦૧૭ (ચોથી બેચ)
૧૯-૦૯-ર૦૧૭થી ૨૫-૦૯-ર૦૧૭ (પાંચમી બેચ)

૬.

૨૬-૧ર-ર૦૧૭થી ૦૧-૦૧-ર૦૧૮ (છઠ્ઠી બેચ)

૭.

૧૭-૦૧-ર૦૧૮થી ર૩-૦૧-ર૦૧૮ (સાતમી બેચ)

૮.
૯.
૧૦.

ભાગ લેનારની સંખ્યા
ુ ુ ર્ષ
પર
સ્ત્રી
કુ લ

૦૧-૦ર-ર૦૧૮થી ૦૭-૦ર-ર૦૧૮ (આઠમી બેચ)
૧૪-૦૨-૨૦૧૮થી ૨૦-૦૨-૨૦૧૮ (નિમી બેચ)
૨૨-૦૨-૨૦૧૮થી ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ (િસમી બેચ)
કુ લ
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૧૫

૦૬

૨૧

૧૫

૦૫

૨૦

૨૫

૦૯

૩૪

૩૦

-

૩૦

૨૦

૦૧

ર૧

૨૫

૦૧

૨૬

૪૦

૦૪

૪૪

૬૦

૦૫

૬૫

૫૪

૦૩

૫૭

૫૦

૦૩

૫૩

૩૩૪

૩૭

૩૭૧

૮.

રાષ્રીય સેિા યોજના સલાિકાર સવમવત, િકચ િોપ, સેવમનારમાં ભાગીદારી :
ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી :
ક્રમ
સલાિકાર સવમવત-સેવમનાર-િકચ િોપની વિગત
૧.
ર.
૩.
૪.
પ.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

૯.

રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમાં
માગાિશાન
રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમાં
માગાિશાન
રાઠરીય સેિા યોજના - સલાહકાર સવમવતમાં
માગાિશાન
ઇષ્ન્િરા ગાંધી રાઠરીય એિોડા પસંિગી સવમવતની
બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના – રાજ્ય પુરસ્કાર સવમવતની
બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના – શ્રેઠઠ સ્િયંસેિક પસંિગી
સવમવત બેઠક
રાઠરીય સેિા યોજના – શ્રેઠઠ સ્િયંસેિક પસંિગી
સવમવત બેઠક
રાજ્ય સલાહકાર સવમવત બેઠક
કૉ-ઓદડિનેટર રીવ્ુ બેઠક (રાજ્યકક્ષાની)
એસ. આર. સી. સલાહકાર સવમવત
રાઠરીય કક્ષાની કાયાશાળા – રાઠરીય સેિા યોજનાની
ભ ૂવમકા ‘બિલાતા જતા ભારતના સંિભામાં’
કાયાશાળાની સલાહકાર સવમવતમાં માગાિશાન

તારીખ

૧૪-૦૭-ર૦૧૭

૧૪-૦૬-૨૦૧૭
ર૪-૦૮-ર૦૧૭

ગાંધીનગર

ર૯-૦૫-ર૦૧૭

ગુજરાત ટે તનોલોજી
્ુવનિવસિટી, અમિાિાિ
ગુજરાત ્ુવનિવસિટી,
અમિાિાિ
ગાંધીનગર
ગાંધીનગર
અમિાિાિ
િલલભ વિદ્યાનગર

૦૨-૦૮-ર૦૧૭
૧૭-૦૩-૨૦૧૮

૨૩-૦૩-૨૦૧૮
ર૮-૦૬-ર૦૧૭
૩૦-૦૧-૨૦૧૮
૧૩-૦૨-૨૦૧૮
૨૦-૦૩-૨૦૧૮

ુ ાકાત :
રાષ્રીય કિાની વિવિધ સવમવતની વિભાગીય મલ
ક્રમ
વિગત
તારીખ
૧.
ર.
૩.
૪.
પ.

૯.

૧૦.

નીવત આયોગ – ન્્ુ દિલહી, એન. એસ. એસ.
મ ૂલયાંકન
ભારત સરકાર – ્ુિા અને ખેલકૂિ મંત્રાલય
તથા એચ. આર. ડી. વિભાગ, ETIના મ ૂલયાંકન
- માગાિશાન
ભારત સરકાર – એચ. આર. ડી. વિભાગ, એન.
એસ. એસ. મ ૂલયાંકન – માગાિશાન
્ુિા અને ખેલકૂિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર
ETIના મ ૂલયાંકન – માગાિશાન
ચાઇના ડેણલગેશન

સ્થળ

ગુજરાત ્ુવનિવસિટી,
અમિાિાિ
કામધેન ુ ્ુવનિવસિટી,
ગાંધીનગર
ગુજરાત ટે તનોલોજી
્ુવનિવસિટી, અમિાિાિ
ગાંધીનગર

૦૧-૦૮-ર૦૧૭
૦૫-૦૮-ર૦૧૭થી
૦૬-૦૮-૨૦૧૭
૧૪-૦૮-૨૦૧૭
૦૫-૦૯-૨૦૧૭
૧૯-૧૧-૨૦૧૭

ુ ાકાત લેનાર
મલ
વ્યક્તત/સંસ્થા
ડૉ. પદ્મવસિંહ,
ડૉ. ણિજેશકુ માર
શ્રી ણગરનીશજી
શ્રી યોગીજી

શ્રી અણભજીત સલરિાલ
(વનિે શક)
શ્રી ણબરે ન્દ્ર વમશ્રા
(વનિે શક)
ચાઇના િાઇસ પ્રેવસડન્ટ

ુ ા મિોત્સિ ૨૦૧૮ :
પવિમ વિભાગનો યિ
ભારતીય વિશ્વવિદ્યાલય સંઘ દ્વારા પવિમ વિભાગનો ્ુિક મહોત્સિ તા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૭થી તા.
ુ માં યોજિામાં આવયો હતો. આ ્ુિા
૧૯-૧૨-૨૦૧૭ના દિિસોમાં મોહનલાલ સુખડીયા ્ુવનિવસિટી, ઉિે પર
મહોત્સિમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના અમિાિાિ, સાિરા તથા રાંધજા
ે
પદરસરના ૪૦ વિદ્યાથીઓ તથા
અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો હતો. ્ુિા મહોત્સિમાં ભાગ લેતા અગાઉ પસંિગી પામેલ વિદ્યાથીઓ માટે તા.
૦૫-૧૨-૨૦૧૭થી તા. ૦૭-૧૨-૨૦૧૭ િરમ્પયાન પ્રવશક્ષણ કાયાક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં ્ુિા
મહોત્સિમાં ચા્ુ િરસે સ્િચ્છછતા અણભયાન અંતગાત યોજાયેલ રે લીમાં (માચા પ્રોસેસન) પવિમ વિભાગમાં
બીજો નંબર પ્રા્ત થયો હતો.

રમતોત્સિ ૨૦૧૮ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉચ્છચ વશક્ષણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓ માટે રમતોત્સિ ૨૦૧૮નુ ં
આયોજન શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, સાિરાના યજમાનપિે ૨૬ જાન્્ુઆરી, ૨૦૧૮ના રોજ
સાિરા પદરસરમાં કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં છે લલા અણગયાર િરસથી આ વિભાગ દ્વારા ્ુવનિવસિટી કક્ષાના
રમતોત્સિનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે . ચા્ુ િર્ષાના રમતોત્સિમાં ૮ વિદ્યાશાખાના, સંકુલોના ૨૭૦
વિદ્યાથીઓએ તથા અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો.
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ગ્રામવિલ્પી કાયચક્રમ
ગ્રામવશલપી કાયાક્રમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૭થી કાયારત છે . આ કાયાક્રમ 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

નામ
નીલમ ધીરુભાઈ પટેલ
જલિીપ કનૈયાલાલ ઠાકર
રાધાદકશન જગતનારાયણ શમાા

૧૦.

ઘનશ્યામ રાણા

૪
૫
૬
૮
૯

ગૌતમ કનુભાઈ ચૌધરી
િશરથ ધરમભાઈ િાઘેલા
અશોક રામવસિંગભાઈ ચૌધરી
મુસ્તુખાન કાળુખાન સુખ
મોહન મહાલા

ગામ
ખોબા
પેઢામલી
રાટોટી

કાકશાળા
કંચનપુરા
કરુઠા
ખાટીવશતરા
નંિગાિ
કુઢણ

ુ ો
તાલક
ધરમપુર
વિજાપુર
બાહ

સુબીર
સમી
સોનગઢ
અમીરગઢ
કપરાડા
જબુ
ં સર

જજલ્લો
િલસાડ
મહેસાણા

આગ્રા (ઉત્તર પ્રિે શ)
ડાંગ
પાટણ
તાપી
બનાસકાંઠા
િલસાડ
ભરૂચ

ગ્રામવિલ્પી કાયચક્રમ અંતગચ ત થયેલ પ્રવ ૃવત :
•

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આ િર્ષાનો મહાિે િ િે સાઈ પુરસ્કાર ગ્રામવશલપી નીલમ પટેલને આપિામાં
આવયો. નીલમ પટેલ ગ્રામ અથાશાસ્ત્ર વિભાગના ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથી છે . તેઓ િલસાડ જજલલાના ધરમપુર
તા્ુકાનાં ખોબા ગામમાં ૧૧ િર્ષાથી ગ્રામવશલપી તરીકે કાયા કરે છે . તેઓ ગામમાં વશક્ષણ, આરોગ્ય,
ખેતી, રોજગારી, વયસનમુક્તત, મદહલા જાગૃવત, પયાાિરણ િગેરે વિર્ષયો પર કાયા કરી રહ્યા છે .

•

િધાામાં પિનાર ખાતે યોજાતા મૈત્રીવમલનમાં ભાગ લીધો, જેમાં પ્રેરણા પ્રિાસ અને સહભાગી પ્રવ ૃવત્તનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં જેમાં મેઢા લેખા ગામની મુલાકાત લેિામાં આિી હતી. આ ગામની
પંચાયત અને ગ્રામસભા પોતાના આગિા વનણાયોથી રોજગારી અને ગ્રામવિકાસનાં કાયા કરી રહ્યું છે .
તેઓનો નારો છે ; દિલહી મુબઈ
ં
તમારી સરકાર, અમારા ગામમાં અમારી સરકાર. જેમાં ગ્રામવશલપી
વમત્રોએ ત્યાં કામ કરતા મોહન હીરાલાલ સાથે ચચાા કરી હતી.

૨૨-૨૩-૨૪ નિેમ્પબરના રોજ સ ૃષ્ઠટ દ્વારા સાજત્િક ફૂડ ફેષ્સ્ટિલનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં જેમાં
૬ ગ્રામવશલપી વમત્રોએ ભાગ લીધો હતો.
મોિનભાઇ મિાલા ( બરડા િક્ષળય,ંુ નંદગાિ તા. કપરાડા જજ. િલસાડ)
•

ૂ ોની સાથે કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી.
ત્રણ ગામના ખેડત
ગામમાં બાળકોને શાળાએ મોકલિા માટે િાલીઓમાં જાગૃવત ફેલાિી.
ગામલોકોને જૈવિક ખાતર તથા સજીિ ખેતી અંગેની માદહતી આપી તથા જૈવિક ખાતરના િધુમાં િધુ
િપરાશને પ્રાધાન્ય આ્્ુ.ં
• અમિાિાિ ક્સ્થત સ ૃષ્ઠટ દ્વારા યોજાયેલ કાયાક્રમ સાજત્િક ઉત્સિમાં ભાગ લીધો.
• ગામલોકોએ એક એકર જમીન આપેલ છે . જેમાં ઘર બનાવ્ુ ં અને જૈવિક ખેતીના પ્રયોગો કયાા છે .
ચૌધરી અિોક (કરુઠા)
•
•
•

•
•
•

ગામ તરફથી મળે લી જમીનમાં ૨૦૧૨થી છાત્રાલયની શરૂઆત થઈ, જેમાં િાતાઓના મિિથી ૪૦
લાખના ખચે બે માળનુ ં ૨૫૦ બાળકો રહી શકે તેવ ુ ં નવુ ં છાત્રાલય બન્્ુ ં છે .
િર િરસે છાત્રાલયનાં બાળકોનો શાળામાં પ્રિેશ કરિામાં આિે છે . આ િર્ષે છાત્રાલયમાં ૯૦
વિદ્યાથી ભાઈઓ-બહેનો છે .
આ િર્ષા િરમ્પયાન ગામમાં મગફળી ઉપરાંત તુિેર, પાપડી, રીંગણાની ખેતી કરી .
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ૂ ો સાથે બેઠક કરી ખેતી અંગેન ુ ં માગાિશાન આપિામાં આવ્ુ.
ખેડત
ગામના ૬૦ ભાઈઓ-બહેનોનો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, સાિરા અને ઈ.એ.એસ.આઈ સુઘડનો
ત્રણ દિિસનો પ્રેરણા પ્રિાસ કયો.
ુ ર જજ. ભરૂચ)
ઘનશ્યામ રાણા (કુ ઢળ તા.જ ંબસ
•
•

•
•
•
•
•

ગામમાં ્ુિામંડળની પ્રવ ૃવત્તઓ ચા્ુ કરી. આ ઉપરાંત ્ુિાનોને તાલીમમાં મોકલયા તથા લોકદહતને
કામ કરતા વિવિધ N.G.O. ની મુલાકાત કરાિી.
ગામમાં કમ્પ્્ ૂટર તલાસની શરૂઆત કરી.
મદહલાઓ માટે વસિણ કલાસની શરૂઆત કરી.
બહેનો તથા ્ુિાનોને વયિસાયને લગતી તાલીમ આપી, ઉપરાંત બહેનોને સ્થાવનક પ્રશ્નોને લગતુ ં
માગાિશાન આ્્ુ.ં
શાળામાં બાળમેળો કયો, જેમાં ત્રણ દિિસમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત્ત બાળકોને કરાિી. ૫૦ બાળકોએ ભાગ
લીધો.

જેતસીભાઈ રાઠોડ (ચલાદર, તા.ભાભોર જજ.બનાસકાંઠા)
•
•
•
•
•
દિરથ
•
•
•
•
•
•
•

બાળવશક્ષણ કાયા
પુસ્તક પરબ
્ુિાવશણબર અને ્ુિાજાગૃવત કાયા
આરોગ્ય કાયા, જેમાં પાંચ ગામમાં આરોગ્ય વશણબર
રાહતકાયા, બનાસકાંઠા પ ૂરમાં રાહતવશણબરનુ ં આયોજન
ુ ા, તા. સમી, જજ. પાટણ)
િાઘેલા (કં ચનપર
બાળવશક્ષણ કાયા
આરોગ્ય કાયા
્ુિા રોજગાર માદહતી કેન્દ્ર, જેમાં સરકારી નોકરી અંગે માગાિશાન
સ્િરોજગારી માટે ્ુિાનોને તાલીમ
પુસ્તકાલય
બચત બૅંક
ખેતીસુધારણા કાયા

ુ ીર, જજ.ડાંગ)
ગૌતમ ચૌધરી (કાકિાળા, તા સબ
• આ િર્ષે ૧૦૦ બાળકો રહી શકે તેવ ુ ં છાત્રાલય િાતાઓની મિિથી તૈયાર કરા્ુ ં છે .
• ગામમાં રોજગારલક્ષી કાયા
• છાત્રાલયમાં ૫૦ બાળકોનુ ં વશક્ષણકાયા
• બાળમેળા ત્રણ ગામમાં
• આરોગ્યલક્ષી કાયા
ૂ વશણબર માગાિશાન કાયા
• ખેડત
• આજુબાજુનાં ૧૦ ગામોમાં બાળવશક્ષણ અને આરોગ્યનુ ં કાયા.
ુ ાન સખ
ુ (ખાટીસીતરા, તા.અમીરગઢ, જજ.બનાસકાંઠા)
મસ્ુ તખ
• બચતમંડળ
• આંગણિાડી બનાિી અને ૨૦ બાળકો વનયવમત પ્રવ ૃવત્તકાયા
• છાત્રાલય, જેમાં ૩૫ બાળકોનુ ં વશક્ષણકાયા
• બહેનો સાથે આરોગ્ય અને સ્િાિલંબનનુ ં કાયા
• ધોરણ ૧થી ૮ની સ્િતંત્ર શાળા બની.
• લોકજાગૃવત કાયા
• વ ૃક્ષારોપણ અને જગલમાં
ં
થતી ઔર્ષધીનુ ં િેચાણ
• સંસ્કૃવતજતન કાયા
• આરોગ્ય વશણબર ત્રણ ગામોમાં.
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ુ , જજ. િલસાડ)
નીલમ પટેલ ( ખોબા, તા. ધરમપર
• આ િર્ષે નીલમભાઈને મહાિે િ િે સાઈ પુરસ્કાર અને ધરતીરત્ન એિોડા થી સન્માવનત કરિામાં
આવયા.
• ધરમપુર તા્ુકાનાં ૪૦ ગામમાં આરોગ્ય, વશક્ષણ, પયાાિરણ જાગૃવત અને ખેતીસુધારણાનાં કાયો કરે
છે .
• નગરપાણલકા સાથે પયાાિરણ બચાિો કાયાક્રમો કરિામાં આવયા.
• પોસ્કો કાયિાની જાગૃવત માટે શાળામાં દફલમ િશાન અને પોસ્ટર પ્રિશાન.
• બંધ શાળાને ચા્ુ કરાિિી
• ણબયારણ વિતરણ કાયા
• ૨૩ વશક્ષકોને જોડીને બાળકો સાથે મ ૂલયવશક્ષણ કાયા
• મધ ખરીિી િેચાણ કાયા
• ગૃહઉદ્યોગ કાયા
•
સ્નેિલ•
•
•
•
•
•

વિવિધ કોલેજ તથા શાળાની વશણબરનુ ં આયોજન ખોબા ગામમાં કરિામાં આવ્ુ.ં
ુ , જજ. મિેસાણા)
જલદીપ ( પેઢામલી તા, વિજાપર
આરોગ્યલક્ષી કાયા
બચત મંડળ
દૂ ધ મંડળી બહેનો આધાદરત
મદહલા જાગૃવત કાયા
્ુિામંડળ
વશક્ષણ અને લોકવશક્ષણ કાયા

રાધાહક્રષ્ન િમાચ (રાટોટી, તા. બાિ, જજ. આગ્રા ય.ુ પી.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

સંધ્યા િગા વશક્ષણ
રસોઈ વશણબર જેમાં ૧૬થી૨૨ િર્ષાની બહેનો ૪૦ વશણબરમાં જોડાઈ.
ૂ જાગૃવત સેન્ટર, જેમાં ખેડત
ૂ સાદહત્ય અને ખેડત
ૂ વશણબર યોજિી
ખેડત
સજીિ ખેતી કરિી અને માદહતી આપિી.
બાગાયતી ખેતી કરિી.
ગાય રાખી દૂ ધ વિશે સ્િાિલંબી બન્યા.
તેલઘાણીથી બાજુનાં ૩૦ ગામો સાથે સેિાકીય પ્રવ ૃવત્તથી જોડાયા.
વ ૃક્ષારોપણ કાયા, ગામમાં િરે ક ઘરને પસંિગીનુ ં વ ૃક્ષ આપવુ ં અને માિજતનુ ં માગાિશાન આપવુ.ં
િાંચનાલય બન્્ુ છે .
રાટોટી સમાચાર નીકળે છે .
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આહદિાસી સંિોધન અને તાલીમ કેન્ર
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 ટાઈવપસ્ટ

૮.

શ્રી અશોકભાઈ હળપવત

સેિક (પટાિાળા)

૨. િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાનના સંિોધન અભ્યાસો :
ુ રત કરે લ સંિોધન અિેિાલ
૨.૧ સરકારમાં સપ
૧. આદિમજૂથ બેઇઝ લાઇન સિે
૨.૨ અભ્યાસ અિેિાલની ક્સ્થવત
૧. િાહોિ જજલલાના સ્થળાંતદરત આદિિાસીઓ (ટાઇપ કામ પ ૂણા)
૨. કુંકણા જાવત : સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (પ ૂણા)

૨.૩ િાથ પરના ચાલ ુ સંિોધન અભ્યાસો
૧. આશ્રમશાળા મ ૂલયાંકન અભ્યાસ (અહેિાલ લેખનનુ ં કાયા ચા્ુ)
૨. પરં પરાગત હાટબજાર - અભ્યાસ (અહેિાલ લેખનનુ ં કાયા ચા્ુ)
૩. સંતરામપુર તા્ુકાના આદિિાસીઓનો રોજગારલક્ષી અભ્યાસ (અહેિાલ લેખનનુ ં કાયા ચા્ુ)
૪. આદિિાસી આવથિક વિકાસ િશાન (અહેિાલ લેખનનુ ં કાયા ચા્ુ)
૫. આદિિાસી સિાસગ્ર
ં હ (પ્ર ૂફરીદડિંગ ચા્ુ)
૬. કોટિાણળયા જાવત : સમાજમાનિશાસ્ત્રીય અભ્યાસ (કાચો મુસદ્દો પ ૂણા, સુધારણા ચા્ુ)
૭. આદિિાસીઓની પરં પરાગત રમતો (અહેિાલ લેખનનુ ં કાયા ચા્ુ)

ુ ાકાત લીધેલ મલ
ુ ાકાતીઓની સંખ્યા (વિસ્તાર મજ
ુ બ) :
૩. આહદિાસી સંગ્રિાલયની મલ
ક્રમ

વિગત

ુ ાકાતીઓની સંખ્યા
મલ

ટકાિારી (%)

૧

સ્થાવનક

૩૮૮૭

૫૮.૪૬

૨

રાજ્ય

૨૧૫૭

૩૨.૪૪

૩

પરપ્રાંત

૫૩૫

૦૮.૦૫

૪

પરિે શ

૭૦

૦૧.૦૫

૬૬૪૯

૧૦૦%

કુ લ

૪. કેન્ર દ્વારા ચાલેલ તાલીમિગચ , કાયચવિક્ષબર, જાગૃવત કાયચક્રમ અને ટી.ઓ.ટી. :
ક્રમ

વિર્ષયાંગ

સિભાગીઓનો
પ્રકાર

સમયગાળો તાલીમિગચ ની સિભાગીઓની
(હદિસમાં)
સંખ્યા
કુ લ સંખ્યા

૧.

આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક
ગુણિત્તા સુધારણા કાયાવશણબર

વશક્ષકો

૩

૬

૨૬૪

૨.

આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની ગણણતવિજ્ઞાન વિર્ષયમાં શૈક્ષણણક ગુણિત્તા

વશક્ષકો

૨

૧

૪૯

270

ક્રમ

સિભાગીઓનો
પ્રકાર

વિર્ષયાંગ

સમયગાળો તાલીમિગચ ની સિભાગીઓની
(હદિસમાં)
સંખ્યા
કુ લ સંખ્યા

સુધારણા માટેની જરૂદરયાત ઓળખ
કાયાવશણબર (Need Assessment
Training)
આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરોનુ ં
3. એમેઝોન સાથે જોડાણ અને માકે દટિંગ
અંગેની તાલીમ

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૫

૩૬૩

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૨

૨૬૬

મદહલાઓ

૧

૧

૭૫

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૧

૧૩૦

આદિિાસી
પશુપાલકો

૧

૧૬

૧૨૫૭

પી.એ., નાયબ
મામલતિારશ્રી
અને ફોરે સ્ટ
ઑદફસર

૧

૧

૬૧

૯ વસકલસેલ એનીવમયા જાગૃવત કાયાક્રમ

આદિિાસી
ગ્રામજનો

૧

૭

૮૩૯

સ્િરોજગારી માટે સેનેટરી ને્કીન
(પેડ)ની તાલીમ

પઢાર
સમુિાયની
બહેનો

૪૫

૧

૨૫

પઢાર
સમુિાયની
બહેનો

૪૫

૨

૪૫

૪.

જળાશયોની િતામાન ક્સ્થવત, પડકારો
અને ઉકેલો

આદિિાસી મદહલાઓમાં પ્રજનન
૫. સ્િાસ્્ય, કુપોર્ષણ અને સ્ત્રી ભ્ર ૃણહત્યા
અંગેનો જાગૃવત કાયાક્રમ
૬

બાળલગ્ન અટકાિિા માટે જાગૃવત
કાયાક્રમ

સંકણલત ડેરી વિકાસ કાયાક્રમ હેઠળના
પશુપાલક લાભાથીઓને પશુપાલન
૭
અને ડેરી વિકાસ અંગે ક્ષમતાિધાન
તાલીમ
િન અવધકાર અવધવનયમ-2006
૮ અંતગાત કાયિાકીય અમલીકરણ
અંગેની ટી.ઓ.ટી.

૧૦

૧૧ ભરત-ગથ
ં ૂ ણની તાલીમ
૧૨

સ્િરોજગારી માટે કડીયાકામની
તાલીમ

પઢાર સમુિાય

૪૫

૧

૩૦

૧૩

નાળીયેરીના રે સામાંથી વિવિધ
િસ્તુઓ બનાિિાની તાલીમ

આદિિાસી
સમુિાયની
બહેનો

૪૫

૩

૭૫

૧૪

ફાઇબર રે ઈન ફોસ્ડા ્લાષ્સ્ટક
(FRP)ની તાલીમ

પઢાર
સમુિાયની
બહેનો

૪૫

૧

૨૫

-

-

૪૬

૩૨૬૭

કુ લ

૫. ગ્રંથાલય (ચાલ ુ િર્ષે ખરીદી કરે લ પસ્ુ તકોની સંખ્યા અને સામવયકોની વિગત) :
ક્રમ

વિર્ષય

ુ રાતી
ગજ

હિન્દી

અંગ્રેજી

કુ લ

૧

પુસ્તકો

૬૩

૭૫

૧૪૨

૨૮૦

૨

સામવયકો

૦૮

૦૧

૦૬

૧૫
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૬. કેન્રના સેિકોની વિવિધ પહરસંિાદ, કાયચિાળા અને ચચાચ સભામાં સિભાગીતા :
ક્રમ
૧

૨

તારીખ

ડૉ. ચંદ્રકાન્ત
ઉપાધ્યાય

૧૭/૬/૨૦૧૭

ડૉ.ચંદ્રકાન્ત
ઉપાધ્યાય અને
ડૉ.િે િચંિ
િહોનીયા

૨૬/૪/૨૦૧૭ થી
૧૦/૫/૨૦૧૭

૪

૧૫/૫/૨૦૧૭ થી
૧૮/૫/૨૦૧૭

૬

૭

૮

સેિક

૦૯૧૦/૦૨/૨૦૧૮

૩

૫

સિભાગી થયેલ

૧૪-૧૫/૭/૨૦૧૭

૨૮/૦૮/૨૦૧૭
થી
૦૧/૦૯/૨૦૧૭
૨૫૨૬/૦૯/૨૦૧૭

૨૮/૦૯/૨૦૧૭

વિર્ષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

આદિિાસી સમુિાયનુ ં
સશક્તતકરણ

સમાજશાસ્ત્ર
પદરર્ષિ

અંદ્રોખા (તા.
વિજયનગર)

પંચાયત, ગ્રામ
પેસા ઍતટની જાગૃવત ગૃહવનમાાણ અને મહાત્મા મંદિર –
સંિભેના સરપંચ
ગ્રામ્પય વિકાસ
ગાંધીનગર
સંમેલન
વિભાગ,
ગાંધીનગર

સમયગાળો
(હદિસમાં)
૦૨

૦૧

મ.િે .
સમાજસેિા
સંકુલ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૧૫

કેન્દ્રના સેિકો

ઓપન ઑદફસની
કમ્પ્્ ૂટરની તાલીમ

કમ્પ્્ુટર
વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

ડૉ. આલા ખમળ

સ્ક્રીન વપ્રષ્ન્ટિંગ
અંગેની તાલીમ

ઉદ્યોગ વિભાગ,
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

ઉદ્યોગ વિભાગ,
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૪

ડૉ. વિપુલ
રામાણી

સ્િચ્છછતાનુ ં
સમાજશાસ્ત્ર

સુલભ
ઇન્ટરનેશનલ
સેન્ટર ફોર
એતશન
સોશ્યોલોજી ન્્ુ દિલહી અને
સમાજશાસ્ત્ર
વિભાગ,
શામળિાસ
આર્્ા સ કૉલેજ,
ભાિનગર

પી.એન.આર.
સોસાયટી,
ભાિનગર

૦૨

ડૉ. પ્રવિણ પટેલ

Geospatial
Technology for
Rural Planning and
Development

Gujarat Council
on Science and
Technology

ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૫

આદિિાસી
સંશોધન કેન્દ્ર,
મૈસરુ (કણાાટક
રાજ્ય)

આદિિાસી
સંશોધન કેન્દ્ર,
મૈસરુ (કણાાટક
રાજ્ય)

૦૨

ગુજરાત રાજ્ય
બાળ અવધકાર
સંરક્ષણ આયોગ,
ગાંધીનગર

ટાઉનહોલ,
ગાંધીનગર

૦૧

Tribal livelihood in
શ્રી શરબેશ્વર શાહુ India : Challenges
and Opportunities
ડૉ. વિપુલ
રામાણી અને
શ્રી પ્રકાશ ઠાકરે

બાળ આયોગ
સ્થાપના દિિસની
ઉજિણી
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ક્રમ

૯

તારીખ

૩૦/૧૦/૨૦૧૭

સિભાગી થયેલ
સેિક

વિર્ષય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

૧0મો આદિિાસી
્ુિા કાયાક્રમ
્ુિા આિાન-પ્રિાન
અને ખેલ
કાયાક્રમ – ૨૦૧૭
મંત્રાલય, ભારત સમરસ હોસ્ટેલ,
શ્રી ભ્ુભાઈ શેખ
સરકાર તથા
સુરત
(આદિજાવત ્ુિાનો
માટેની સરકારશ્રીની નેહરુ ્ુિા કેન્દ્ર,
સુરત
યોજનાઓ)

(હદિસમાં)

૦૧

આદિિાસી
સંશોધન કેન્દ્ર –
ભોપાલ
(મધ્યપ્રિે શ)

૦૨

Health And
Poverty (Sickle Cell
Anaemia Health
એન. એમ.
Issues of Tribal
એન. એમ. એસ.
૨૯-૩૦ / ૧૧ /
એસ. એમ.
૧૧
શ્રી શરબેશ્વર શાહુ Communities : A
એમ. કૉલેજ –
૨૦૧૭
કૉલેજ –
comparative study
કલપેટ્ટા (કેરળ)
of prevalence and
કલપેટ્ટા (કેરળ)
control programmes
of Gujarat and
Kerala)

૦૨

મ.િે .
સમાજસેિા
સંકુલ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

૧૦ ૭-૮/૧૧/૨૦૧૭ શ્રી શરબેશ્વર શાહુ

Tribal Culture
(Tribal Culture of
Gujarat)

આદિિાસી
સંશોધન કેન્દ્ર –
ભોપાલ
(મધ્યપ્રિે શ)

સમયગાળો

૧૨ ૦૪/૦૧/૨૦૧૮

એસ.સી., એસ.ટી.
અને ઓ.બી.સી.ના
સુશ્રી પ્રીવતબાલા
સેિારત કમાચારીઓ
ઠાકર
માટે અનામત નીવત,
૨૦૧૪ની સમજ

આઈક્યુએસી,
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૧૩ ૦૫/૦૧/૨૦૧૮

માદહતી અવધકાર
અવધવનયમ – ૨૦૦૫
અને વનયમો ૨૦૧૨ની સમજ

આઈક્યુએસી,
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

સામાન્ય િહીિટ
સુશ્રી પ્રીવતબાલા
અને સુચારુ સંચાલન
ઠાકર
અગેની સમજ

આઈક્યુએસી
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

મ.િે .
સમાજસેિા
સંકુલ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

આદિજાવત
મંત્રાલય, ભારત
સરકાર

ભોપાલ
(મધ્ય પ્રિે શ)

૦૨

૧૪ ૦૬/૦૧/૨૦૧૮

૧૫-૧૬ / ૨ /
૧૫
૨૦૧૮

શ્રી ભ્ુ શેખ

શ્રી ભ્ુ શેખ

National
Consultation with
Tribal Research
Institute

મ.િે .
સમાજસેિા
સંકુલ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ,
અમિાિાિ

૦૧

૭. અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :
૧. તા. ૩૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળે લ આદિિાસી સલાહકાર સવમવતની
બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાય સહભાગી થયા.
૨. તા. ૨/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ રાયબલ અફેસા – ન્્ુ દિલહી ખાતે યોજાયેલ બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી
ડૉ. ચંદ્રકાન્ત ઉપાધ્યાયએ આદિિાસી કેન્દ્રના િર્ષા-૨૦૧૭-૧૮ના આયોજન અંગેન ુ ં પ્રેઝન્ટેશન ક્ુ,ું કેન્દ્રના
દ્વારા કરિામાં આિેલ િરખાસ્ત સંિભે રૂ।. ૫૭.૦૦ લાખની િરખાસ્તને રાયબલ અફેસા વિભાગ દ્વારા મંજૂર
કરિામાં આિી છે .
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૩. તા. ૩૦/૬/૨૦૧૭ના રોજ મોડાસા ખાતે માન. િડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોિીજીનુ ં સ્િાગત આદિિાસી
ન ૃત્યો દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં આ કામગીરીની જિાબિારી આદિિાસી કેન્દ્રને સોંપાયેલ.
૪. તા. ૫/૮/૨૦૧૭ના રોજ બનાસકાંઠા જજલલામાં આિેલ પ ૂરપ્રકોપ અન્િયે સંશોધન મિિનીશશ્રી વિપુલ
રામાણી અને ડૉ. આલાભાઈ ખમલે ટડાિ ગામ (તા. થરાિ)ના પ ૂર અસરગ્રસ્ત લોકોની મુલાકાત લીધી,
પદરક્સ્થવત વનહાળી તથા પ ૂર અસરગ્રસ્તોને અનાજની કીટનુ ં વિતરણ કાયા ક્ુ.ું
૫. તા. ૨૫/૧૨/૨૦૧૭થી તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િરવમયાન અમિાિાિ હાટ – િસ્ત્રાપુર ખાતે આદિજાવત વિકાસ
વિભાગ – ગાંધીનગર અને આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ – અમિાિાિના
સં્તુ ત ઉપક્રમે આયોજજત "પરં પરાગત આહદિાસી િસ્તકલાકૃવત િેચાણ અને પ્રદિચન મેળા"નુ ં માનનીય
કવમશનરશ્રી દિલીપભાઈ રાણાના હસ્તે ઉિઘાટન કરિામાં આવ્ુ.ં ઉિઘાટન કાયાક્રમમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી
ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય તથા કેન્દ્રના સેિકો, આ.વિ.ના અવધકારીશ્રીઓ, મહેમાનો, આમંવત્રતો અને
આદિિાસી કલાકારો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા. મેળામાં સઘન આદિિાસી િસવત ધરાિતા જજલલાઓમાંથી કુલ
૭૩ સ્ટોલ અને ૧૫૪ આદિિાસી કલાકારો (૬૨ સ્ત્રી અને ૯૨ પુરુર્ષ કલાકારો) સહભાગી થયા હતા. મેળામાં
કલાકૃવતના ઓડા ર સાથે ૧૭.૮૦ લાખનુ ં િેચાણ થ્ુ ં હતુ.ં પ ૂણાાહવુ ત કાયાક્રમમાં માનનીય રાજ્યકક્ષાના
મંત્રીશ્રી રમણભાઈ પાટકર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસણચિશ્રી
ડૉ. રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, આદિજાવત વિકાસ કવમશનરશ્રી દિલીપભાઈ રાણા અને કેન્દ્રનાં વનયામકશ્રી ડૉ.
ચન્દ્રકાંતભાઈ ઉપાધ્યાય ઉપક્સ્થત રહ્યા.
૬. તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રની સલાહકાર સવમવતની
બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં કેન્દ્રના વનયામકશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્તભાઈએ કેન્દ્રની િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ની કામગીરી
(ATR) અને િર્ષા ૨૦૧૮-૧૯નુ ં આયોજન અંગેન ુ ં પ્રેઝન્ટેશન ક્ુું તથા કેન્દ્રની કામગીરી (ATR) અને
આયોજન અંગે સલાહકાર સવમવતના સભ્યોએ ઊંડાણપ ૂિાક ચચાા કરી તથા જરૂરી સ ૂચનો આ્યા.
૭. તા. ૨૪/૦૨/૨૦૧૮થી તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ િરમ્પયાન સંસ્કૃવતકુંજ, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ ‘‘િસંતોત્સિ’’
કાયાક્રમ વનવમત્તે કુલ ૧૦ આદિિાસી હસ્તકલાકારોને સ્ટોલ ફાળિિામાં આવયા. આ કાયાક્રમમાં કુલ ૨૦
આદિિાસી હસ્તકલાકારોએ ભાગ લીધો હતો તથા આદિિાસી હસ્તકલાકારોએ રૂા. ૨,3૮,૪૬૦ નુ ં િેચાણ
ક્ુું હતુ.ં
૮. આદિિાસી સાંસ્કૃવતક બાબતો અને ડોક્યુમેન્ટરી દફલમ-ડાંગી ભીલ ન ૃત્ય ટીમના શ ૂદટિંગની કામગીરી પ ૂણા
કરિામાં આિી.
૯. આદિિાસી વિસ્તારના ૧૪ જજલલાના કુલ ૪૮૦૦ પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરો અંગે અહેિાલ
તૈયાર કરિામાં આવયો.
૧૦. કેન્દ્ર દ્વારા કલામહોત્સિ અંગેની રૂા. ૫૪.૪૦ લાખ િરખાસ્ત તૈયાર કરી સણચિશ્રી અને કવમશનરશ્રી,
આદિજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલિામાં આિી.
૧૧. રાઠરીય અનુસ ૂણચત જનજાવત આયોગના િર્ષા ૨૦૧૦-૧૧, ૨૦૧૧-૧૨ અને ૨૦૧૨-૧૩ના અહેિાલમાં
આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર સંબવં ધત કરિામાં આિેલ ભલામણો અન્િયે લીધેલ પગલાંઓ
અંગેની માદહતી તૈયાર કરી.
૧૨. કેન્દ્ર દ્વારા િર્ષા – ૨૦૦૧થી ૨૦૧૭ સુધી થયેલા સંશોધન અભ્યાસની સમીક્ષારૂપે ૩૩ અભ્યાસોનાં તારણો
અને ભલામણોની તારિણી તૈયાર કરિામાં આિી.
૧૩. માનનીય મહામદહમ રાજ્યપાલશ્રીને મોકલિાનો અનુસ ૂણચત જનજાવત વિસ્તારોના િહીિટ અંગેનો િાવર્ષિક
િહીિટી અહેિાલ કેન્દ્રએ તૈયાર કરી મોકલાવયો.
૧૪. ૧૫મા નાણાપંચના પત્રના અનુસધ
ં ાને રાજ્યના PVTG સદહતના આદિજાવત વિસ્તારનો િહીિટ તેમજ
વિકાસ િચ્છચે અનુભિાતી ગેપ સંબવં ધત માદહતી તૈયાર કરિામાં આિી.
૧૫. NCST દ્વારા તૈયાર થનાર “Eternal Wisdom of the Tribes” પુસ્તકમાં ગુજરાતના આદિિાસી સમુિાયો
સંબવં ધત સંગીતિાદ્યો, પીઠોરા ણચત્રકલા, િારલી ણચત્રકલા અને પરં પરાગત િનૌર્ષવધઓ અંગે ણચત્રો સાથે
સંણક્ષ્ત નોંધ કેન્દ્ર દ્વારા તૈયાર કરીને જોઇન્ટ સેક્રેટરીશ્રી, એન.સી./એસ.ટી., ભારત સરકાર, નિી દિલલીને
મોકલાિેલ છે .
૧૬. આદિિાસી જાવતની બોલી આધાદરત શબ્િકોશ બનાિિા માટેની કામગીરી ચા્ુ છે .
૧૭. કેન્દ્ર દ્વારા સંગ્રહાલયમાં સંગીતનાં સાધનો, મ્પ્ુણઝક વસસ્ટમ, િેધરપ્ર ૂફ સ્ક્રોલર બોડા િગેરે ગોઠિિા અંગેની
કામગીરી પ ૂણા કરિામાં આિી.
૧૮. કેન્દ્ર દ્વારા સંગ્રહાલયની દહન્િી ભાર્ષામાં ડોક્યુમેન્ટરી દફલમ બનાિિા માટેની સ્ક્રી્ટ તૈયાર કરિામાં આિી
તથા સંગ્રહાલયના તમામ ડાયરોમાઝની માદહતી આપતી પુક્સ્તકાનુ ં લેખનકાયા ચા્ુ છે .
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૧૯. ભારત અને ગુજરાતના આદિિાસી સમુિાય સંબવં ધત માદહતી માટે ડેટા બેંક તૈયાર કરિાનુ ં કાયા ચા્ુ છે .
ુ રાત" સામવયકનો પ્રથમ અંક જાન્્ુઆરીથી જૂન, ૨૦૧૭ પ્રકાવશત કરિામાં આવયો છે .
૨૦. "આહદિાસી ગજ
૨૧. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ - ૨૦૦૫ના અમલીકરણને લગતી કલમ-૨૫(૩)માં િશાાવયા મુજબ ગુજરાત
રાજ્ય માદહતી આયોગને િાવર્ષિક અહેિાલ તૈયાર કરિા માટે આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ સંબવં ધત િર્ષા ૨૦૧૬-૧૭ની માદહતી Gujarat State RTI Annual
Return Information System પર ઓનલાઇન અપડેટ કયો.
૮. સક્ષચિશ્રી અને કવમિનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ વિવિધ તાલીમ, કાયચવિક્ષબર અને
મેળાના અિેિાલો :
૧. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અંગેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરનો અહેિાલ
૨. સંકણલત ડેરી વિકાસ કાયાક્રમ હેઠળના પશુપાલક લાભાથીઓને પશુપાલન અને ડેરી વિકાસ અંગે
ક્ષમતાિધાન તાલીમનો અહેિાલ
૩. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ - ૨૦૦૫ અંતગાત વત્રમાવસક કામગીરીનો અહેિાલ
૪. પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલાકૃવત િેચાણ અને પ્રિશાન મેળા, અમિાિાિ હાટ સંિભાની કામગીરીનો
અહેિાલ
૫. પ્રજનન સ્િાસ્્ય, કુપોર્ષણ અને સ્ત્રીભ્ર ૃણ હત્યા સંિભેની જાગૃવત કાયાવશણબરનો અહેિાલ
૬. વસકલસેલ એનીવમયા જાગૃવત કાયાક્રમનો અહેિાલ
૭. જળાશયોની િતામાન ક્સ્થવત, પડકારો અને ઉકેલો અંગેની જાગૃવત કાયાક્રમનો અહેિાલ

૮. બાળલગ્ન અટકાિિા માટે જાગૃવત કાયાક્રમનો અહેિાલ

ૂ ી નોંધો :
૯. સક્ષચિશ્રી અને કવમિનરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિભાગને મોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટં ક
૧. ઉત્તર બુવનયાિી આશ્રમશાળાઓમાં ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ના િગો આપિા બાબતની નોંધ
૨. આશ્રમશાળાઓમાં રસોયા અને કમાઠીઓની ખાલી જગ્યાઓ કાયમી ધોરણે ભરિા માટેની નોંધ
૩. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકો માટે આિાસ તેમજ આદિિાસી વિસ્તાર સંબધ
ં નુ ં ભ્્ુ ં મળે એ સંિભેની નોંધ
ૂ ી નોંધ
૪. આદિિાસી સંગ્રહાલય સંિભે આદિિાસી સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓની ર્ંક
ૂ ી નોંધો :
૧૦. ભારત સરકારમાં મોકલાિેલ મિત્િની વિવિધ ટં ક
૧. ગુજરાતના આદિિાસીઓની પરં પરા, ઘરબાંધણી, રીતદરિાજો, તહેિારોની ઉજિણી અંગેની માદહતી
તૈયાર કરી ભારત સરકારને મોકલિામાં આિી.
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ુ િિા બાંિધ
ે રી એકમ (IQAC)
આંતહરક ગણ
૧.

ુ િિા બાંિધ
ે રી એકમ (IQAC)ના સભ્યોની યાદી :
આંતહરક ગણ
ક્રમ

૨.

નામ

િોદ્દો

1

પ્રો. ડૉ. અનાવમક શાહ

કુલનાયકશ્રી

2

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

કુલસણચિશ્રી

3

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

સંયોજકશ્રી, IQAC

4

ડૉ. વનવમર્ષા શુતલ

સભ્યશ્રી, IQAC

5

ડૉ. મંિાબેન પરીખ

સભ્યશ્રી, IQAC

6

ડૉ. મ્ુરી ફામાર

સભ્યશ્રી, IQAC

7

ડૉ. આરતી પટેલ

સભ્યશ્રી, IQAC

8

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા

સભ્યશ્રી, IQAC

9

શ્રી રમેશ પટેલ

સભ્યશ્રી, IQAC

10

શ્રી જયતી
ં
ઠાકોર

સભ્યશ્રી, IQAC

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિિે માહિતી :
ે રી એકમ (IQAC)ની બેઠકનુ ં
તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૭, ૦૯-૦૯-૨૦૧૭ િરમ્પયાન આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ
આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં

૩.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા તા. 08-01-2018થી તા. 12-01-2018 સુધી
આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ
M.Phil./Ph.D.ના વિદ્યાથીઓ માટે સંશોધન અને તેના વિવિધ આયામો અંગે કાયાશાળા આયોજજત
કરિામાં આિી.

4.

ે રી એકમ (IQAC) દ્વારા વિદ્યાથીઓ પાસે પ્રવતભાિ પત્રક ભરાવયા
આંતદરક ગુણિત્તા બાંહધ

5.

તા. 04-01-2018થી 06-01-2018 સુધી ત્રણ દિિસની રોસ્ટર પદ્ધવત, આરટીઆઈ તથા િહીિટી
તાલીમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

૪.

અન્ય પ્રવ ૃવત્ત
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ુ ૂક્ષચત જાવત/અનસ
ુ ૂક્ષચત જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)
અનસ
૧.

એસ.સી.એસ.ટી. સેલના સભ્યોની યાદી :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.

૨.
ક્રમ
૧

૨

૩

૪

૫

કુ લ

નામ

ડૉ. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલસનાયશ્રી
રસ્ટીશ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર
ડૉ. મહેશભાઈ ગામીત, લાયઝન ઓદફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ
ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,
વયાિસાવયક અભ્યાસક્રમ 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

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન પ્રિેિ લીધેલ વિદ્યાથીઓની યાદી :
અભ્યાસક્રમ
કુ લ
એસ.સી.
એસ.ટી.
વિદ્યાથીઓ
વિશારિ (સ્નાતક)

પારં ગત

અનુપારં ગત

વિદ્યાિાચસ્પવત

પીજી દડ્લોમા

બિીપંચ

િોદ્દો
પ્રમુખ
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
સભ્ય
મંત્રી

જનરલ

1051

82

337

452

180

100.00

7.80

32.06

43.01

17.13

870

112

336

237

185

100.00

12.87

38.62

27.24

21.26

120

8

9

13

90

100.00

6.67

7.50

10.83

75.00
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40

25

41

169

100.00

14.55

9.09

14.91

61.45

95

8

28

18

41

100.00

8.42

29.47

18.95

43.16

2411

250

735

761

665

100.00

10.37

30.49

31.56

27.58

જનરલ એસ.સી.
એસ.ટી.
28%
10%
30%
બક્ષીપંચ
32%

૩.

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિિે માહિતી : તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ િરમ્પયાન
એસ.સી./એસ.ટી સેલની બઠકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ હતુ.
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મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય

સતામણી રોકિા માટે ન ંુ સેલ)

1. સંક્ષિપ્ત માહિતી
ગુજરાત વિદ્યાપીઠે તા. 19-12-2014ના 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 કરિા/ વશક્ષાત્મક પગલાં લેિાં કુલનાયકશ્રીને ભલામણ
કરિી. બીજુ,ં મદહલાઓ માટે વિકાસલક્ષી તથા જાગૃવત માટેનાં કાયો કરિાં.
2. મહિલા વિકાસ એકમ સેલના સભ્યોની યાદી :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

નામ

િોદ્દો

સુશ્રી આયશાબેન પટેલ

પ્રમુખ

ડૉ. આનંિીબહેન પટેલ

નોડલ ઑદફસર

ડૉ. મંિાબહેન પરીખ

સભ્ય, રસ્ટી

સુશ્રી સારાબહેન બાલિીિાલા

સભ્ય, અિાજ

ડૉ. ગીતાબહેન પટેલ

સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ વિભાગ, સાિરા

ડૉ. જગિીશભાઈ સાિણલયા

સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ વિભાગ, સાિરા

ડૉ. અવમર્ષાબહેન શાહ

સભ્ય, ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજા

ડૉ. કોદકલાબહેન પારે ખ

સભ્ય, દહન્િી વશક્ષક વિભાગ, અમિાિાિ

3. િર્ષચ 2017-2018 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિિે માહિતી :
મદહલા વિકાસ એકમની બેઠક તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ નાં રોજ ૦૪-૦૦ કલાકે સમાજકાયા વિભાગમાં
4.


મળી હતી.
અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :
રાંધેજા ખાતે 8 માચાના રોજ આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામાં આિી. જેમાં મદહલાઓની
વિવિધ આવથિક-સામાજજક સમસ્યાઓ વિશે પેનલ દડસ્કશન યોજિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં

જેમાં ડૉ. અવમર્ષા

શાહ, જેનામાબીબી અને ડૉ. ધારા િધાદડયા દ્વારા મદહલા સશક્તતકરણ અને વિવિધ પ્રશ્નો વિશે ચચાા
કરિામાં આિી હતી. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ં સંચાલન ડૉ. રિી પંચોલી દ્વારા કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં


અમિાિાિ પદરસર ખાતે વશક્ષણ વિભાગમાં આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામાં આિી.
ડૉ. મંિાબહેન પરીખ તથા શ્રી અવનલ સિગોપાલે મદહલા સશક્તતકરણ અને સાવિત્રીબાઈ ફુલેનાં જીિન
વિશે િાત કરી.
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ગુજરાત રાજ્ય મદહલા આયોગ અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, મદહલા વિકાસ એકમના સં્તુ ત ઉપક્રમે
તા.૨૦/૭/૨૦૧૭ ને ગુરુિારના રોજ એક દિિસની મદહલા કાન ૂની જાગૃવત વશણબરનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ ં હતુ.ં આ માટે મદહલા આયોગ દ્વારા એક લાખનુ ં અનુિાન આપિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં મહાિે િ િે સાઈ
સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિના પારં ગત, અનુપારં ગત અને વિદ્યાિાચસ્પવતના વિદ્યાથીઓ માટે યોજાયેલ
આ કાયાક્રમમાં ૩૨૫ થી િધુ વિદ્યાથીઓ અને ૫૦ જેટલા અધ્યાપકો તથા આમંવત્રતોએ ભાગ લીધો હતો.
મદહલા કાન ૂની વશણબરના સમગ્ર કાયાક્રમના આયોજન, સંચાલન અને સંયોજનની કામગીરી નોડલ ઓદફસર
ડૉ. આનંિીબહેન પટેલની મિિથી ડૉ. િાવમનીબેન શાહે સાંભળી હતી.
ુ ય ઉદ્દે િ નીચે મજ
ુ બ િતા :
મહિલા કાન ૂની જાગૃવત વિક્ષબર યોજિાના મખ્
(અ)

વિદ્યાથીઓ જેન્ડર ભેિભાિ વિશે સમજતા થાય અને તે માટે સંિેિનશીલ બને.

(બ)

વિદ્યાથીઓ મદહલા વિકાસ એકમની પ્રવ ૃવત્ત, કામગીરી અને િરવમયાનગીરીથી માદહતગાર થાય.

(ક)

વિદ્યાથીઓ મદહલા આયોગની પ્રવ ૃવત્ત, કામગીરી અને તેનાં માળખાંથી પદરણચત થાય.

(ડ)

મદહલાઓ સાથે સંબવં ધત કાયિા, જોગિાઈઓ અને માળખાને જાણતા-સમજતા થાય.

(ઇ)

જરૂર પડે સમાજ માટે તેનો ઉપયોગ કરતા થાય.

ઈ)

વિદ્યાથીઓ મદહલાલક્ષી પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કામ કરતા થાય.
ઉિઘાટન કાયાક્રમમાં મદહલા આયોગનાં અધ્યક્ષા શ્રી લીલાબહેન અંકોલીયા, કુલનાયકશ્રી અનાવમકભાઇ

શાહ, કુલસણચિશ્રી રાજેન્દ્રભાઈ

ખીમાણી,

મદહલા સેલનાં અધ્યક્ષા

સુશ્રી આયશાબહેન પટેલ, રસ્ટીશ્રી

ડૉ. મંિાબહેન પરીખ તથા નોડલ ઓદફસર ડૉ. આનંિીબહેન પટેલ ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.
જેન્ડર સંિેિનશીલતા અને સ્ત્રીઓની િતામાન ક્સ્થવત વિશે શ્રી સેજલ જોશી (ફ્રીલાન્સ રેનર) કામના
સ્થળે જાતીય સતામણી રોકિા માટેનો કાયિો ૨૦૧૩ વિશે, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મકિાણા (જેન્ડર દરસોસા સેન્ટર),
ઘરે ્ ું દહિંસાના કાયિા વિશે તથા સુશ્રી મીના જગતા (વસવનયર એડિોકેટ) દ્વારા સમજ આપિામાં આિી હતી.
ત્યાર બાિ વિદ્યાથીઓના પ્રવતભાિ મેળિિામાં આવયા હતા.
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પ્રકાિન વિભાગ
1. 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 .
2. િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન થયેલાં પસ્ુ તકોના પ્રકાિનની વિગત : ુ :મરુ ણની વિગત :
૩. િર્ષચ દરમ્પયાન પસ્ુ તકોના પન
પસ્ુ તકન ંુ નામ

ક્રમ
૧

બુદ્ધલીલા

૨

શ્રી રાજચંદ્ર

લેખક

હકિંમત (રૂ.)

ધમાાનિ
ં કોસમ્પબી

૧૫૦

સંપાિક : ગોપાલિાસ જીિાભાઈ

૧૫૫

પટેલ
મુકુલભાઈ કલાથી

૪૦

શાંવતલાલ મગનલાલ િે સાઈ

૧૬૦

બબલભાઈ મહેતા

૩૦

વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ કહાવનયાં

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

૯

૭

વિદ્યાપીઠ દહન્િી કહાનીસંગ્રહ ભાગ-૧

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

૧૦

૮

ભુલસ ૂધાર

શ્રી ણગદરરાજ દકશોર,

૧૧

૩

પચાસ પ્રેરક પ્રસંગો

૪

ગાંધીજી - એક અધ્યયન

૫

સમ ૂહ જીિનનો આચાર

૬

ડૉ. અંબાશંકર નાગર
૯

દહન્િી પાઠાિલી ચૌથી દકતાબ

-

૩૨

જયંવતલાલ મેહતા

૧૪

સંપાિક : શ્રી લલ્ુભાઈ રબારી

૧૭

૧૦

વિદ્યાપીઠ દહન્િી વયાકરણ ભાગ-૧

૧૧

વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ પાઠાિલી ભાગ-૨

૧૨

વિદ્યાપીઠ બાલ એકાંકી

ડૉ. દકશોર કાબરા

૭

૧૩

દહન્િી વયાકરણ પ્રિેશ

નગીનિાસ પારે ખ

૧૨

હંસરાજ જૈન
-

૨૦

ડૉ. દકશોર કાબરા

૯

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

૧૯

દહન્િી એકાંકી સંગ્રહ ભાગ - ૧

-

૧૨

બ ૃહિ ગુજરાતી કાવયપદરચય

સંપાિકો : મોહનભાઈ પટેલ

૧૨૦

૧૪

વિદ્યાપીઠ દહન્િી પાઠાિલી ભાગ-૧

૧૫

વિદ્યાપીઠ દહન્િી બાલ પાઠાિલી ભાગ-૧

૧૬

દહન્િી રચના ઔર વનબંધ ભાગ - ૧

૧૭
૧૮

ચંદ્રકાંત શેઠ
૪.

િસ્તપ્રતો/વનબંધોને

લેખકો

પસ્ુ તકોની માહિતી :

-

પોતાની

રીતે

પ્રકાવિત
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કરે

તે

માટે

સંમવત

આપિામાં

આિેલાં

પસ્ુ તક ભંડાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા િર્ષા ૨૦૦૬માં શરૂ કરિામાં આિેલ પુસ્તક ભંડારનો હેત ુ નફો કરિાનો નહીં, પરંત ુ
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 ૨૦૧૭-૧૮માં હાથ ધરિામાં આિેલી પ્રવ ૃવત્તઓ નીચે મુજબ છે :
(૧)

િાવર્ષિક પસ્ુ તક મેળો મે ૨૦૧૭ : આ પુસ્તક મેળામાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. ૧,૧૨,૦૦૦/- નાં
પુસ્તકોનુ ં યોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામાં આિેલ.

(૨)

ુ ાહદત પસ્ુ તક મેળો : િર્ષા િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિદ્યાપીઠના ભ ૂતપ ૂિા કુલપવત
અનિ
શ્રી નારાયણભાઈ િે સાઈની સ્મ ૃવતમાં અનુિાદિત પુસ્તક મેળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ,ં જેમાં અલગઅલગ પ્રકાશકો પાસેથી વિવિધ ભાર્ષામાં થયેલા શ્રેઠઠ અનુિાિોનુ ં િેચાણ કરિામાં આિેલ. કુલ ૧૫થી
િધારે ભાર્ષાનાં પુસ્તકો આ મેળામાં સામેલ હતાં.
આ મેળો હિેથી િર િર્ષે દડસેમ્પબર માસમાં કરિામાં આિશે અને િધારે માં િધારે ભાર્ષાઓનાં
પુસ્તકો સામેલ થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામાં આિશે. આ મેળામાં અંિાજજત રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦/- નાં પુસ્તકોનુ ં
િેચાણ થયેલ.

(૩)

આ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન સરકાર દ્વારા લેિામાં આિતી દહન્િી પરીક્ષાનાં પાઠયપુસ્તકોનુ ં અંિાજજત
રૂ. ૭,૪૧,૦૦૦/- નુ ં િેચાણ થયેલ.

(૪)

દહન્િી પરીક્ષાની તેમજ ગાંધીવિચાર માટે લેિામાં આિતી પરીક્ષા માટે પણ ગાંધીજીની આત્મકથા,
ગાંધીગંગા, ગાંધીબાપુ િગેરે પુસ્તકોનુ ં સામા પ્રમાણમાં િેચાણ થયેલ.
ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન વશઠટ િાંચન પરીક્ષાઓ માટેનાં, િાંચનમાળા-૧, િાંચનમાળા-૨ અને
સરસ્િતીચંદ્ર પુસ્તકોનુ ં િેચાણ પણ અંિાજજત રૂ. ૧૨,૪૦૦/- નુ ં થયેલ.

(૫)

વિદ્યાપીઠમાં યોજાયેલ નઈ તાલીમ અવધિેશનમાં અંિાજજત રૂ. ૨૦,૨૯૭/- નાં પુસ્તકોનુ ં િેચાણ થયેલ.

(૬)

આ િર્ષે સુરત જજલલામાં િેડછી ગામે યોજાયેલ ગાંધીમેળામાં ૫૦ ટકા િળતરે ગાંધીવિચારના પ્રચાર-પ્રસાર
માટે પુસ્તકોનુ ં િેચાણ અંિાજજત રૂ. ૨૯,૬૫૦/- નુ ં હતુ.ં

(૭)

આ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન પુસ્તક ભંડાર દ્વારા કુલ રૂ. ૨,૯૦,૬૦૦/- ના પેટી રે દટિંયાનુ ં િેચાણ કરિામાં
આિેલ છે .

(૮)

ુ ી
પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ફુલસ્કેપ ચોપડાઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા જ વિદ્યાથીઓને રાહતિરે મળે તે હેતથ
છપાિિામાં આિેલ છે , તેન ુ ં પણ રૂ. ૨,૯૨,૯૪૬/- નુ ં િેચાણ થયેલ છે .

(૯)

નિા પ્રકાવશત થયેલ સાથા ગ ૂજરાતી જોડણીકોશનુ ં રૂ. ૨,૩૦,૯૪૦/- નુ ં િેચાણ થયેલ છે .
ઉપરની પ્રવ ૃવત્તઓ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં યોજાતા અલગ-અલગ કાયાક્રમોમાં

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 ૨૦૧૭થી માચા ૨૦૧૮ સુધીમાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. ૩૪,૦૦,૦૦૦/- નાં પુસ્તકોનુ ં
િેચાણ કરિામાં આિેલ છે .
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કોિ વિભાગ
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગુજરાતી ભાર્ષાને બહજ
ુ નમાન્ય એિી જોડણી નથી એ બાબત ગુજરાતીના અનેક ચાહકોની પેઠે
ગાંધીજીને પણ ખટકતી હતી. તેમણે જોડણીના વનયમો બનાિિા અને જોડણીકોશ તૈયાર કરિો એમ સ ૂચવ્ુ.ં
એના પદરણામ સ્િરૂપ ઈ.સ. ૧૯૨૯માં જોડણીકોશની પ્રથમ આવ ૃવત્ત આપણને મળી.
પ્રથમ આવ ૃવત્તમાં શબ્િોની સંખ્યા ૪૩,૭૪૩ હતી. ઈ.સ. ૧૯૬૭માં

પ્રગટ થયેલી પાંચમી આવ ૃવત્ત

સુધીમાં શબ્િોની સંખ્યા ૬૮,૪૬૭ સુધી પહોંચી. તા. 0૬-૧૦-૧૯૯૮ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે કોશવિભાગની
રચના કરી, સ્િ. મોહનભાઈ શં. પટેલના અધ્યક્ષપિે કોશની નિી આવ ૃવત્ત તૈયાર કરિા માટેના કાયાનો આરં ભ
થયો. તે સાથે સલાહ-સ ૂચનો અંગે વિદ્વાનોની સવમવત બનાિિામાં આિી.
તા. ૨૦-૧૨-૨૦૦૭ના રોજ ગુજરાતી સાદહત્ય પદરર્ષિના ઉિઘાટનની પ ૂિા સંધ્યાએ, સાથા ગ ૂજરાતી
જોડણીકોશની ‘જોડણી તપાસ’(સ્પેલચેક)ની સીડીનુ ં લોકાપાણ કરિામાં આવ્ુ.ં
ભાર્ષાના તજ્જ્ઞોના માગાિશાનમાં નિી આવ ૃવત્ત માટે શબ્િોની રજૂઆત અંગે મ ૂળ પદ્ધવતમાં કેટ્ુકં
પદરિતાન કરિામાં આવ્ુ ં છે અને સુધારા-િધારા માટેના વનયમો પણ તૈયાર કરિામાં આવયા છે . ‘પુરિણી’ના
પ્રકાશનના સંિભે લગભગ ૫000 જેટલા નિા શબ્િો ઉમેરાયા છે તથા કેટલાંક પદરવશઠટો પણ તૈયાર કયાું છે .
સલાહકાર સવમવતનાં સ ૂચનો અનુસારની કોશની નિી આવ ૃવત્ત માટેના સંકણલત શબ્િો અને
પ્રકાશનપદ્ધવત અંગે થયેલા સુધારા-િધારા સદહત પ્ર ૂફ તપાસ્યા પછી સાથા ગુજરાતી જોડણીકોશની છઠ્ઠી
આવ ૃવત્તનુ ં મુદ્રણકાયા લગભગ જુલાઈ-ઑગસ્ટ ૨૦૧૬થી શરૂ થ્ુ ં હતુ.ં મુદ્રણકાયા પુરું થયા પછી આ છઠ્ઠી
આવ ૃવત્તના વિમોચન અંગેના કાયાક્રમનુ ં આયોજન તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૭ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના હીરક
મહોત્સિ હૉલમાં પ્રવસદ્ધ સાદહત્યકારોની ઉપસ્થઇવતમાં કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
ત્યારબાિ કોશ કાયાાલયનુ ં કામકાજ ચા્ુ રાખિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં શબ્િકોશની આ છે લલી પ્રકાવશત
આવ ૃવત્તમાં ના હોય તેિા શબ્િો કેટલાંક નિા પુસ્તકો, શબ્િકોશો, ભગિિગોમંડળ, વિશ્વકોશ, પાઠયપુસ્તકો,
સામાવયકો િગેરેમાંથી શોધીને તેનાં કાડા બનાિિાનુ ં કાયા શરૂ ક્ુું છે . તેમાં લગભગ નિા શબ્િોના ચાર હજાર
કાડા તૈયાર થયાં છે , જે શબ્િકોશની નિી આવ ૃવત્તના પ્રકાશન સમયે ઉપયોગમાં આિશે તેિી ધારણા છે .
સેિકોની માહિતી :
(૧) ડૉ. વનરં જના િોરા
(૨) શ્રી સત્યનારાયણ અગ્રિાલ
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જીિન વિિણ વિભાગ
મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો
છાત્રાલય જીિન - એ વિદ્યાકીય પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં એક મહત્િનુ ં અંગ છે . સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા તમામ
વનયવમત અભ્યાસક્રમોમાં 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 પ્રિેિ અંગે ની વિગત :
છાત્રાલય

છાત્રાલયની
િમતા

૧.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૪૦૦

૩.

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

૫૨૦

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.

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન આપિામાં આિેલ પ્રિેિ
સંખ્યા
અનુસ ૂક્ષચત અનુસ ૂક્ષચત ઓ.બી.સી અન્ય
કુ લ
જાવત
જનજાવત
.

૪૦

૧૨૪

૧૦૨

૪૪

૩૧૦

૩૯

૯૯

૫૩

૪૯૭

૧૬૦

૧૦

૩૦૬

૧૩૦

૦૧

૧૬

૧૦

૧૫

૪૨

૧૬૦

૨૨

૩૭

૯૨

૧૭

૧૮૮

૪૮

૦૪

૦૩

૩૨

૧૮

૫૭

૧૯૫

૧૬

૩૦

૭૯

૧૦૫

૨૩૦

૧૯૨

૨૩

૬૩

૮૮

૧૮

૧૯૨

૧૯૦

૧૧

૪૫

૬૨

૨૧

૧૩૯

૧૫૦

૦૯

૩૨
૪૫

૨૩
૯૩

૧૩
૨૩

૭૭

૧૭૧

ગૃિપવત/ગૃિમાતાની વિગત :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

૩.
ક્રમ
૧.
૨.

છાત્રાલયન ંુ નામ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ
કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતમગત વિભાગ,
કુમાર છાત્રાલય, સાિરા
કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ંુ નામ
શ્રી પ્રદિપભાઈ એમ. સોનાર
ડૉ. રીટાબહેન કે. પટેલ
શ્રી મોહનભાઈ િી. પટેલ

અભ્યાસ
એમ.એ., એમ.દફલ.
પીએચ.ડી.
એમ. દફલ.

શ્રી ભરતભાઈ એસ. પટેલ

એમ. દફલ.

શ્રી હંસાબહેન ચૌધરી

એમ.એ., બી.એડ્ .,
એમ.દફલ.

વનયત સેિકોની યાદી:
છાત્રાલયન ંુ નામ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

સેિકન ંુ નામ
શ્રી નટરિરસંગ ડાભી

,,

શ્રી જયેશકુમાર િાઘેલા
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િોદ્દો
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત

અભ્યાસ
બી.એ., બી.પી.એડ્ .
એમ.એ.,
એમ.દફલ., બી.એડ્ .

ક્રમ
૩.
૪.

છાત્રાલયન ંુ નામ
,,
કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

સેિકન ંુ નામ
શ્રી મુકેશભાઈ ગોહેલ
ડૉ. શોભનાબહેન શાહ

૫.

,,

શ્રી રમીલાબહેન પટેલ

૬.

,,

શ્રી યોણગતાબહેન ગોદહલ

૭.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ

૮.

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય,
સાિરા
,,

૯.
૧૦.

ડૉ. સંિીપણગદર ગોસ્િામી
શ્રી જયેશકુમાર રાિલ
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.

૪.૧
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૯.

શ્રી કંચનબહેન ચૌહાણ

િોદ્દો
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહમાતા
મિિનીશ
ગૃહપવત
(ઇનચાર્જ)
મિિનીશ
ગૃહપવત
મિિનીશ
ગૃહમાતા

અભ્યાસ
એમ.એ., એમ.એડ્ .
પીએચ.ડી.
એમ.કોમ., બી.એડ્ .
એમ.એ.., બી.એડ્ .
એમ.એ., બી.એડ્ .,
પીએચ.ડી.
એમ.એ.
એમ.એ., બી.એડ્ .
એમ.એ.
એમ.એ., બી.એડ્ .
બી.આર.એસ.,
બી.એડ્ .
એમ.એસ.સી.
એમ.એ.,
બી.પી.એડ્ .,
બી.એડ્ .
એમ.એ., એમ.
એસ. ડબલ્ ૂ.

છાત્રાલયની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓની વિગત :
પ્રિાસની વિગત :
છાત્રાલયન ંુ નામ

પ્રિાસના સ્થળ

પ્રિાસની તારીખ

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ

શામળાજી, દહિંમતનગર

૦૮-૦૪-૨૦૧૮

શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ કન્યા/કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ કુમાર છાત્રાલય,
સાિરા

સાપુતારા, િમણ, િાંડી

૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી
૩૧-૦૩-૨૦૧૮
૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી
૩૧-૦૩-૨૦૧૮
૨૮-૦૩-૨૦૧૮થી
૩૧-૦૩-૨૦૧૮
૦૨-૦૨-૨૦૧૮થી
૦૪-૦૨-૨૦૧૮
૦૫-૦૨-૨૦૧૮થી
૦૭-૦૨-૨૦૧૮
૦૯-૦૨-૨૦૧૮થી
૧૧-૦૨-૨૦૧૮
૧૨-૦૩-૨૦૧૮થી
૧૪-૦૩-૨૦૧૮

પોઈચા, રાજપીપળા, ડાકોર
ચોટીલા, રાજકોટ, વિરપુર
બાકોર, જજ. મહીસાગર
બાકોર, જજ. મહીસાગર
બાકોર, જજ. મહીસાગર
િડોિરા-ઇન્દ્ર., મુબઈ
ં
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વિદ્યાથીઓની
કુ લ સંખ્યા
૬૫
૭૦
૭૦
૭૦
૪૦
૩૧
૬૫
૯૩

ક્રમ

છાત્રાલયન ંુ નામ

પ્રિાસના સ્થળ

પ્રિાસની તારીખ

૧૦.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ કુ માર છાત્રાલય,

પોઇચા, િમણ, િાપી અને
સેલિાસા

૨૫-૦૩-૨૦૧૮થી
૨૭-૦૩-૨૦૧૮

કુમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

અમરનાથ, અબાળ, મહુડા,
સ્તેશ્વર, પેઢાઆંબલી

૨૩-૦૩-૨૦૧૮

સાિરા

૧૧.

૪.૨

વિદ્યાથીઓની
કુ લ સંખ્યા
૧૦૨

૧૦૮

છાત્રાલયમાં તજજ્ઞ/મિેમાનના વ્યાખ્યાનની વિગત :

છાત્રાલયન ંુ નામ
અનુસ્નાતક
છાત્રાલય,
અમિાિાિ
૨.
,,
૩.
,,
૪.
,,
૫.
,,
૬.
,,
૭.
,,
૮.
,,
૯.
કન્યા છાત્રાલય,
અમિાિાિ
૧૦.
,,
૧૧.
,,
૧૨.
,,

તજ્જ્ઞન ંુ નામ
શ્રી રં ગમપટ્ટનમ સ્િામી

વિર્ષય
પ્રાથાના અને ગીતાના અધ્યાય

તારીખ
૧૭-૦૩-૨૦૧૭

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
ડૉ.

ગ્રામવશલપી વિશે
છાત્રાલય વનરીક્ષણ/સ્ટીમ વિશે
બા-બાપુ ૧૫૦મી પિયાત્રા
બા-બાપુ ૧૫૦મી પિયાત્રા
ગાંધીમ ૂલયો વિશે િાતાાલાપ
વિદ્યાથીઓને મોદટિેશન
ગ્રામવશલપી કાયાક્રમો વિશે
તંદુરસ્ત સ્િાસ્્ય અંગે વયાખ્યાન

૦૪-૦૯-૨૦૧૭
૨૩-૦૯-૨૦૧૭
૧૦-૧૦-૨૦૧૭
૧૦-૧૦-૨૦૧૭
૨૩-૧૨-૨૦૧૭
૧૦-૦૮-૨૦૧૭
૨૦-૦૩-૨૦૧૮
૦૩-૦૮-૨૦૧૭
૧૮-૦૭-૨૦૧૭
૨૯-૧૨-૨૦૧૭
૧૦-૧૦-૨૦૧૭

૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

રમતગમત તનાિમુક્તત
મોદટિેશન – પ્રેરણાત્મક વયાખ્યાન
બા-બાપુજી ૧૫૦ િર્ષા અને તેમના
જીિન વિશેની માદહતી
ગીત-સંગીત
લોકજાગૃવતનાં ગીતો
ખેતી
ગ્રામવશલપી કાયાક્રમ
પ્રેમના વિવિધ સ્િરૂપો વિશે
આરોગ્ય વિશેની જાણકારી
પ્રેમચંિના જીિન વિશે
છાત્રાલયના વિવિધ પ્રશ્નો તથા
ઉકેલ કેિી રીતે લાિિો ?
વયક્તતગત વિકાસમાં આત્મવિશ્વાસ
કેળિિો
એકાિશી વ્રતો વિશે
સત્યવ્રત વિશે
છાત્રાલય અને સમ ૂહજીિન દ્વારા
જીિનઘડતર
વિદ્યાપીઠના વશક્ષણ દ્વારા જીિન
ઘડતર
વિદ્યાથીઓ દડપ્રેશનથી કેિી રીતે
બચી શકે તે માટેના વિવિધ પ્રયોગો
વિશ્વશાંવત વિશે વયાખ્યાન
છાત્રાલય સમ ૂહજીિનમાં ધ્યાનમાં
રાખિાની બાબતો

૦૨-૦૭-૨૦૧૭
૦૧-૦૮-૨૦૧૭
૦૪-૦૮-૨૦૧૭

ક્રમ
૧.

જેતલવસિંહ રાઠોડ
દિલહીની ટીમ
અબ્દુલ ચાચા
રમેશજી (જી.પી.એફ.)
માિજીભાઈ લાઠીયા
સંજયભાઈ રાિલ
મુસ્તુખાન શેખ
સુરણભબહેન લેઉિા

શ્રી અબ્દુલચાચા
શ્રી સંજયભાઈ રાિલ
શ્રી રમેશભાઈ અને ટીમ

૧૮.
૧૯.
૨૦.

,,
,,
વશક્ષણ છાત્રાલય
,,
મ. િે . ગ્રામસેિા
સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
,,
,,
,,

નરે ન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી
વિનય-ચારુલ
મોહન માહલા
શેખ મુસ્તુખા
અબ્દુલચાચા

૨૧.

,,

શ્રી સુરેશભાઈ ગ્રામવશલપી

૨૨.
૨૩.
૨૪.

,,
,,
,,

શ્રી અમરે ન્દ્રભાઈ પાંડે
ડૉ. વિક્રમવસિંહ અમરાિત
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા

૨૫.

,,

શ્રી સુવનલકુમાર ચૌધરી

૨૬.

,,

શ્રી ગોદહલ સાહેબ

૨૭.
૨૮.

,,
,,

ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા
શ્રી અમરે ન્દ્રભાઈ પાંડે
ડૉ. કનુભાઈ િસાિા
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૦૧-૦૧-૨૦૧૮
૨૬-૦૧-૨૦૧૮
૦૭-૦૧-૨૦૧૮
૨૨-૦૩-૨૦૧૮
૨૭-૦૬-૨૦૧૭

૨૦-૦૮-૨૦૧૭
૩૦-૦૮-૨૦૧૭
૧૩-૦૯-૨૦૧૭
૨૬-૦૯-૨૦૧૭
૦૩-૧૦-૨૦૧૭
૧૮-૦૧-૨૦૧૮
૧૦-૦૨-૨૦૧૮
૧૧-૦૨-૨૦૧૮

ક્રમ છાત્રાલયન ંુ નામ
૨૯. શારીદરક વશક્ષણ
કુમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
૩૦.
,,
૩૧.
,,
૩૨.
,,
૩૩. શારીદરક વશક્ષણ
કુમાર/કન્યા
છાત્રાલય, સાિરા
૩૪. સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
કન્યા/કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
૩૫.
,,
૩૬.
,,

તજ્જ્ઞન ંુ નામ
ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા

વિર્ષય
શારીદરક વશક્ષણનુ ં મહત્િ

તારીખ
૦૧-૦૭-૨૦૧૭

શ્રી
ડૉ.
ડૉ.
શ્રી

દૂ ધ અને દૂ ધનુ ં આહારમાં સ્થાન
આરોગ્યની જાળિણી વિશે
જીિનમાં આહારની ઉપયોણગતા
છાત્રાલયજીિન શા માટે અને તેન ુ ં
જીિનમાં મહત્િ

૧૫-૦૯-૨૦૧૭
૦૫-૦૧-૨૦૧૮
૧૦-૦૧-૨૦૧૮
૧૫-૦૧-૨૦૧૮

શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

સફાઈ-સ્િચ્છછતા વિશેની સમજણ

૧૫-૦૭-૨૦૧૭

ડૉ. ક્ષમા બાલાપ ૂરે
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા

૨૬-૦૭-૨૦૧૭
૨૮-૦૭-૨૦૧૭

૩૭.

ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા

હેલથ ઍન્ડ હાઇજજિંગ
લોહીની ઊણપથી થતા રોગો અને
તેન ુ ં વનિારણ
અછબડાનાં લક્ષણો અને તેન ુ ં
વનિારણ
ટેતનોલોજી
અને
કમ્પ્્ ૂટરની
ઉપયોણગતા
વિદ્યાથી જીિનમાં વશસ્તનુ ં મહત્િ
અને જીિનલક્ષી િાત
વિદ્યાથીની જીિનશૈલા
સ્િચ્છછતા અને ગાંધીજીના જીિન
અને ઉદ્યોગ વિશે
નોકરી અને જીિનમાં પ્રગવત કરિા
માટે મહેનત અને ગુણિત્તા
વિદ્યાથીઓને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા
અને ઇન્ટરવ્ુ
ગાંધીજી વિશે અને ભગતવસિંહની
ફાંસી
ઇન્ટરનેટ, સમયપાલન, નોકરી
તથા મોબાઇલનો યોગ્ય જગ્યાએ
ઉપયોગ
પરીક્ષા અને જીિનમાં અભ્યાસનુ ં
મહત્િ, િાંચનનુ ં મહત્િ
ચટણીના
ંૂ
સંિભે વયાખ્યાન અને
સમજ
દહન્િી સેિકના િગોમાં આિતા
ભાઈઓ દ્વારા વિદ્યાવથિનીઓને ચેક,
કેશ અને બેંકવયિહારોની સમજ
ગીતાજયંતી
વનવમત્તે
ભગિદ્
ગીતાનુ ં વયાખ્યાન
સ્ત્રીઓનાં પાંચ લક્ષણો અને ચીપકો
આંિોલન અંતગાત વયાખ્યાન
ગુજરાતી વિર્ષયના િાતાાકાર દ્વારા
વયાખ્યાન

૧૨-૦૯-૨૦૧૭

૩૮.
૩૯.

,,
કુમાર છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,

રમેશભાઈ પટેલ
નયનેશભાઈ િસાિા
પીનલબહેન પટેલ
ભરતભાઈ પટેલ

શ્રી સતીર્ષભાઈ પટેલ
શ્રી અબ્દુલચાચા
શ્રી સહિે િભાઈ, ભ ૂતપ ૂિા
વિદ્યાથી
શ્રી હેમત
ં ભાઈ, ઉત્તરાંચલ

૪૦.

,,

૪૧.

,,

૪૨.

,,

૪૩.

,,

૪૪.

,,

શ્રી
મોરીભાઈ,
ભ ૂતપ ૂિા
વિદ્યાથી
દહન્િી સેિકના તલાસ માટે
આિેલ અધ્યાપક
શ્રી અબ્દુલચાચા

૪૫.

,,

શ્રી િ્ુભાઈ, કચ્છછ

૪૬.

,,

શ્રી અબ્દુલચાચા

૪૭.

કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા
કન્યા છાત્રાલય,
રાંધેજા

૪૯.
૫૦.

,,

૫૧.

,,

૫૨.

,,

શ્રી ભાવિકભાઈ ચાિડા
શ્રી બળિે િભાઈ મોરી

શ્રી બળિે િભાઈ મોરી
ગીતા પદરિાર
શ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ, રસ્ટીશ્રી,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
શ્રી સંજયભાઈ મકિાણા
શ્રી મહેન્દ્રવસિંહ પરમાર

286

૨૦-૦૩-૨૦૧૮
૦૯-૦૭-૨૦૧૭
૧૭-૦૮-૨૦૧૭
૧૮-૦૮-૨૦૧૭

૦૬-૧૦-૨૦૧૭
૦૮-૧૨-૨૦૧૭
૧૫-૧૨-૨૦૧૭
૨૦-૧૨-૨૦૧૭
૦૬-૦૨-૨૦૧૮
૩૧-૦૭-૨૦૧૭
૦૫-૧૨-૨૦૧૭
૦૨-૦૧-૨૦૧૮
૨૮-૦૧-૨૦૧૮
૦૫-૦૨-૨૦૧૮

૪.૩
ક્રમ

૧.
૨.
૩.
૪.
૫
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.

છાત્રાલયમાં યોજાયેલ વિવિધ કાયચક્રમો/ઉત્સિોની વિગત :
છાત્રાલયનું નામ

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

કાયાક્રમ/ઉત્સિની વિગત

૩૧-૦૮-૨૦૧૭

,,

સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ

૦૧-૦૧-૨૦૧૮

,,

ગાંધીજયંતીની
કાયાક્રમ)
જન્માઠટમી

કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,
કન્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,
વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ
,,

મ. િે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુમાર
છાત્રાલય, સાિરા
,,

ઉજિણી

૨૫-૧૨-૨૦૧૭

ગાંધી જયંતીની ઉજિણી

૦૨-૧૦-૨૦૧૭

નાતાલ

૨૫-૧૨-૨૦૧૭

ઉત્તરાયણ

૧૪-૦૧-૨૦૧૮

વ ૃક્ષારોપણ કાયાક્રમ

૦૧-૦૭-૨૦૧૭

દડઝાસ્ટરનો તાલીમ કાયાક્રમ

૦૬-૦૮-૨૦૧૭થી
૦૮-૦૮-૨૦૧૭
શરિપ ૂનમ

૧૩.

,,
,,

આનંિમેળામાં ભાગ લીધો

,,

સ્િયમ્ પાકનુ ં આયોજન

શારીદરક વશક્ષણ કુમાર છાત્રાલય, સાિરા

૧૭.

,,

૧૮.

,,

૧૯.

,,

૨૦.

શારીદરક વશક્ષણ કન્યા છાત્રાલય, સાિરા

૨૧.

શારીદરક વશક્ષણ કુમાર/કન્યા છાત્રાલય,
સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કુમાર/
કન્યા છાત્રાલય, સાિરા
,,

૧૪-૦૮-૨૦૧૭

નાતાલ પિાની ઉજિણી

જક્ષણી
અન્નપ ૂણાામાં
પીરસિાની સેિા આપી
શરિપ ૂણણિમાની ઉજિણી

૧૬.

૦૨-૧૦-૨૦૧૮

૦૨-૦૯-૨૦૧૭

,,

૧૫.

(સફાઈ

ગણેશોત્સિ

૧૨.

૧૪.

તારીખ

ગણેશ ઉત્સિ/ગરબા

ભોજન

શરિપ ૂનમ
૧૨-૦૨-૨૦૧૮

ગણેશોત્િની ઉજિણી, નિરાવત્ર,
ગરબા
વશિરાવત્રનુ ં મહત્િ
પંચાયતીરાજ
તાલીમ
કેન્દ્રમાં
પદરિારમેળો
રાજપુર
પ્રાથવમક
શાળામાં
આનંિમેળો
ગણેશોત્સિની ઉજિણી, નિરાવત્ર,
ગરબા
સાંસ્કૃવતક
કુંજમાં
િસંતોત્સિ
વનહાળિા
નિરાવત્રની ઉજિણી

૨૩-૦૨-૨૦૧૮
૧૬-૦૨-૨૦૧૮

૨૬-૦૨-૨૦૧૮

ગાંધી જયંતી

૨૧-૦૯-૨૦૧૭થી
૨૯-૦૯-૨૦૧૭
૦૨-૧૦-૨૦૧૭

,,

સરિાર જયંતી

૩૧-૧૦-૨૦૧૭

૨૫.

,,

યોગવશણબર

૨૬.

,,

વશયાળુ રમતોત્સિ

૨૭.

,,

સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ

૦૬-૧૨-૨૦૧૭થી
૨૫-૧૨-૨૦૧૭
૧૬-૦૧-૨૦૧૮થી
૨૪-૦૧-૨૦૧૮
૧૯-૦૧-૨૦૧૮

,,

ગાંધીવનિાાણ દિન

૩૦-૦૧-૨૦૧૮

,,

હોળી-ધ ૂળે ટીની ઉજિણી

૦૨-૦૩
૨૦૧૯

૨૨.
૨૩.
૨૪.

૨૮.
૨૯.
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માચા,

ક્રમ

છાત્રાલયનું નામ

કુમાર છાત્રાલય, રાંધજા
ે

તારીખ

કાયાક્રમ/ઉત્સિની વિગત

આનંિમેળો

૨૩-૦૩-૨૦૧૮

,,

નિરાવત્ર

ઑતટોબર

૩૨.

,,

૩૩.

,,

જન્માઠટમી – મટકીફોડ
સમ ૂહભોજન
શરિપ ૂનમની ઉજિણી

,,

ઉત્તરાયણ

જાન્્ુઆરી

સેલિી હૉક્સ્પટલના સહયોગથી
ગાયનેક ડૉતટર દ્વારા તપાસ અને
સ ૂચન
છાત્રાલયના નામની ચટણી
ંૂ
અને
પસંિગી કાયાક્રમ
િેસ્ટમાંથી બેસ્ટ િસ્તુઓની
બનાિટ
હાસ્યગીત સ્પધાાન ુ ં છાત્રાલયમાં
આયોજન
િર્ષાાઋતુના ગીતની સ્પધાાન ુ ં
આયોજન
જન્માઠટમી વનવમત્તે મટકી ફોડ અને
ગરબા કાયાક્રમ દ્વારા ઉજિણી
વશક્ષકદિન વનવમત્તે વિદ્યાવથિની
બહેનો દ્વારા છાત્રાલયનુ ં સંપ ૂણા
સંચાલન, અનુભિોની રજૂઆત
અને વ ૃક્ષારોપણનો કાયાક્રમ
બાજરીના રોટલા અને બડથાના
ભોજનનુ ં આયોજન
ચોખાના રોડલા, લીલી
તુિેર/રીંગણ-ટામેટાનાં શાકના
ભોજનનુ ં આયોજન
નાતાલ પિાની ઉજિણી અને
છાત્રાલયમાં સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ
ઉત્તરાયણ પિાની ઉજિણી –
ઊંવધ્ુ,ં જલેબી, બોર, શેરડી દ્વારા
અને રમતગમતના મેિાનમાં
પતંગોત્સિનુ ં આયોજન
સ્િામી વિિેકાનંિ વિશે
છાત્રાલયની બહેનો દ્વારા વયાખ્યાન
સુગમ સંગીતની તાલીમમાં બહેનો
જોડાઈ
ભાઈઓ-બહેનોના સમ ૂહ ભોજનનુ ં
બે િખત છાત્રાલયમાં આયોજન
બહેનો દ્વારા છાત્રાલયમાં સમ ૂહમાં
અનાજની સફાઈ

૧૮-૦૩-૨૦૧૭

૩૦.
૩૧.

૩૪.
૩૫.

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૩૬.

કન્યા છાત્રાલય, રાંધજા
ે

૩૭.

,,

૩૮.

,,

૩૯.

,,

૪૦.

,,

૪૧.

,,

૪૨.

,,

૪૩.

,,

૪૪.

,,

૪૫.

,,

૪૬.

,,

૪૭.

,,

૪૮.

,,

૪૯.

,,

૪.૪

અને

ઑગસ્ટ
ઑતટોબર

૨૭-૦૬-૨૦૧૭
૨૩-૦૭-૨૦૧૭
૨૪-૦૭-૨૦૧૭
૨૬-૦૭-૨૦૧૭
૦૩-૦૮-૨૦૧૭
૦૫-૦૯-૨૦૧૭

૧૨-૧૧-૨૦૧૭
૧૪-૧૨-૨૦૧૭
૨૫-૧૨-૨૦૧૭
૧૪-૦૧-૨૦૧૮

૧૬-૦૧-૨૦૧૮
-

છાત્રાલયની અન્ય વિવિષ્ટ પ્રવ ૃવિઓની વિગત :

અનસ્ુ નાતક છાત્રાલય :
(૧)
રતતિાન પ્રવ ૃવત્તમાં વિદ્યાથીઓનો મહત્િનો ફાળો.
(૨)
છાત્રાલયમાં ધાબાખેતી અને બાગાયતની પ્રવ ૃવત્ત
(૩)
શ્રી કંચનકાકા અને તેમના સાથીવમત્રો દ્વારા ફૌજી ઝાડુની તાલીમ આપિામાં આિી. ૧૦૦ નંગ ઝાડુ
બનાવયા.
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(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

કુિરતી આપવત્ત સમયે બનાસકાંઠામાં પ ૂરપીદડતો માટેની રાહત કામગીરીમાં સહભાગી.
છાત્રાલયમાં મચ્છછરજન્ય રોગવનિારણ માટે લીમડાના ધુમાડાનાં પ્રયોગો કરિામાં આવયા.
છાત્રાલય દ્વારા પ્રભાતફેરી અને સફાઈના કાયાક્રમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં
સંસ્થાગત અનેક કાયાક્રમોમાં સહભાગી.

કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

બેણઝક અને એડિાન્સ યોગ તાલીમ કોસા તથા ૨૧ દિિસીય યોગવશણબરમાં બહેનોએ ભાગ લીધો.
છાત્રાલયની ૨૮ બહેનોએ ક્સ્િવમિંગની તાલીમ લીધી.
છાત્રાલયની બહેનોએ ચોમાસા િરમ્પયાન વિદ્યાપીઠ પદરસરમાં િિા છંટકાિ કરી મચ્છછરનો ઉપદ્રિ
અટકાવયો.
છાત્રાલયની બહેનોએ ખાિીમેળો તેમજ ઓગેવનક ફૂડ ફેષ્સ્ટિલની મુલાકાત લીધી.
છાત્રાલયની બહેનો રમતગમત અંતગાત બેડવમન્ટન રમિા જાય છે તેમજ કેરમ તથા િોરડા િગેરે રમતો
રમે છે .

વિિણ છાત્રાલય, અમદાિાદ :
(૧)
(૨)

જરૂદરયાતમંિોને લોહી આપવુ.ં
બૌદ્વદ્ધક રમતોનુ ં આયોજન.

મ. દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, કુ માર છાત્રાલય, સાદરા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

તા. ૦૯-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ િાલીસંમેલનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં જેમાં ૭૦ િાલીઓ આવયા
હતા.
પદરસરમાં મહાસફાઈની કામગીરી કરી.
સાિરા ગામમાં સિારે પ્રભાતફેરીનુ ં આયોજન ચારે ક િખત કરિામાં આવ્ુ.ં
યોગ દિિસની ઉજિણી વનવમત્તે કાયાક્રમમાં છાત્રાલયના બધા જ વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.
ચોમાસા િરમ્પયાન મચ્છછરોનો ઉપદ્રિ હોિાથી વિદ્યાથીઓએ પોતે િિાનો તથા ધુમાડાનો ઉપયોગ
કરિાની કામગીરી કરી હતી.
‘આમી આિમી આદિિાસી’ નાટક વિદ્યાથીઓએ વનહાળ્ુ ં હતુ.ં
ગાંધી જન્મ જયંતી પ્રસંગે અખંડ કાંતણના કાયાક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
િર્ષા િરમ્પયાન વિદ્યાથીઓએ પોતાના અંગત સમયમાં સ્િાિલંબનમાં ૧૨૮૬ કલાક શ્રમ કામગીરી કરીને
રૂ. ૫૧૪૪૦/- મેળવયા હતા.

િારીહરક વિિણ કુ માર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

બીજી ઑતટોબરના રોજ સાિરા ગામમાં સિારે પ્રભાતફેરી તથા વિવિધ કાયાક્રમ
સંસ્થાના િરે ક વિદ્યાથી દ્વારા અલગ-અલગ જજલલામાં ગાંધીજીિન પિયાત્રા.
ભાઈઓના છાત્રાલયમાં ચેતક કમાન્ડોની ટીમ દ્વારા તાલીમ આપિામાં આિી.
નિા પ્રિેશાથીઓની અણભમુખતા ત્રણ દિિસની તાલીમ.
આસપાસનાં ગામડાંના ગરીબ લોકોને રતતિાન સેિા.
િરલી આદિિાસી નાટક
પ્પુ મારો હેલીપોટર નાટક વનહાળ્ુ.ં
ઉજ્્િલા દિિસ વનવમત્તે ગેસની સલામતી અને ગેસના બચાિ વિશે માદહતી આપી.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ, કુ માર/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 કાયાક્રમમાં
જુિા જુિા નાટકો દ્વારા સ્િામી વિિેકાનંિને જાણિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવયો.

કુ માર છાત્રાલય, રાંધેજા :
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)
(૧૦)
(૧૧)
(૧૨)

સાંજની પ્રાથાનામાં સમ ૂહજીિનનો આચાર પુસ્તકનુ ં િાંચન કરિામાં આિે છે .
અઠિાદડયામાં એક િાર છાત્રાલયની સમ ૂહસફાઈ કરિામાં આિે છે .
િરરોજ સાંજની પ્રાથાનામાં એક વિદ્યાથી દ્વારા જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો અને અંગ્રેજીના સ્પેલીંગનુ ં િાંચન
થાય છે .
દિન વિશેર્ષનુ ં િાંચન થાય છે .
વિદ્યાથીના જન્મદિિસની ઉજિણી કરિામાં આિે છે .
વશયાળામાં સિારે વિદ્યાથીઓને િોડ તથા બીજી શારીદરક કસરત કરાિિામાં આિે છે .
છાત્રાલયમાં જે વિદ્યાથીની સત્રની ૧૦૦ ટકા હાજરી હોય તેન ુ ં સન્માન કરી ઇનામ આપિામાં આિે છે .
છાત્રાલયમાં વયસન કરતા જે વિદ્યાથી પકડાય તેની પાસેથી રૂ. ૫૦/-નો િં ડ લેિામાં આિે છે .
િર મદહનાની પહેલી અને પંિરમી તારીખે અધ્યાપકને સાથે રાખી સ ૂચનપેટી ખોલિામાં આિે છે અને
વિદ્યાથીઓએ કરે લ સ ૂચનો વિશે ચચાા કરિામાં આિે છે .
છાત્રાલયના રસોડામાં ઋતુ પ્રમાણે અલગ અલગ ભોજન બનાિિામાં આિે છે .
રસોડાના બેંકખાતાના પૈસાનુ ં જે વયાજ આિે તેમાંથી પ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે . આ િર્ષે
સૌરાઠરમાં બે દિિસના પ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
છાત્રાલયમાં મોટા ભાગની રસોઈ માટીના ચુલા પર કરિામાં આિે છે . જેથી ગેસનો િપરાશ ઓછો
થિાને કારણે ભોજનણબલ ઓું 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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રાજ્ય પ્રૌઢવિિણ સંસાધન કેન્ર (SRC)
િર્ષચ 2017-18
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
પ્રૌઢવશક્ષણ તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્રોની ભારત સરકાર દ્વારા સને 1976-77માં શરૂઆત થઈ. જેનો
ઉદ્દે શ સાદહત્ય વનમાાણ તાલીમ અને સંશોધનની સાથે સાક્ષરતા કાયાક્રમ સાથે જોડાયેલાં સંગઠનોને યોગ્ય
માગાિશાન પ ૂરું પાડિાનો હતો. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિને તેન ુ ં સંચાલન કરિાની જિાબિારી
ઈ.સ. 1977-78માં સોંપિામાં આિી હતી. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 18 ઑતટોબર, 1920ના રોજ રાઠરવપતા
મહાત્મા ગાંધીએ કરી હતી. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યેયો અને ગાંધીજીના રચનાત્મક કાયાક્રમોમાં સાક્ષરતા,
મદહલા સમાનતા અને ગ્રામોત્થાનને પ્રાધાન્ય આપિામાં આવ્ુ ં છે .
પ્રૌઢવશક્ષણ કાયાક્રમમાં સાક્ષરતા અણભયાન, વનરં તર વશક્ષણ, સાક્ષર ભારત સુધીના કાયાક્રમોમાં અનેક
પદરિતાનો આવયા છે . જેમાં કાયાઆયોજનથી માંડીને તાલીમ – સાદહત્ય – િાતાિરણ વનમાાણ – સંશોધનસંકલન – મ ૂલયાંકનની મહત્િની ભ ૂવમકા આ કેન્દ્રની રહી છે .
સરકારની માગાિવશિકા મુજબ કાયાયોજના તૈયાર કરી આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં આયોજન
કરી તેન ુ ં અમલીકરણ કરિામાં આિે છે . િર્ષા 2017-2018 િરવમયાન કેન્દ્ર દ્વારા જે કાયાક્રમો કરિામાં આવયા,
ભાગ લેિામાં આવયો, તેને જુિા જુિા ભાગમાં િહેંચિામાં આવયા છે . જેિા કે –
એસ.આર.સી.ની પ્રવ ૃવિઓ – કાયચક્રમો :


SRC દ્વારા આયોજજત કાયાક્રમો



સહયોગ અને સંકલનિાળા કાયાક્રમો



SRC એ ભાગ લીધેલા કાયાક્રમો

SRC દ્વારા આયોજજત કાયાક્રમોમાં તેન ુ ં આયોજન અને અમલીકરણ SRC દ્વારા કરિામાં આિે છે . સહયોગ અને
સંકલનિાળા કાયાક્રમોમાં અન્ય સરકારી એજન્સી વિભાગ કે સ્િૈપ્ચ્છછક સંસ્થા જેમ કે SLMA, ZLSS, TLSS, GLSS,
NSS, મદહલા સાંમખ્ય િગેરે સાથે રહી તેન ુ ં આયોજન અને અમલીકરણમાં સહયોગ પ ૂરો પાડિામાં આિે છે . જરૂર
જણાય ત્યાં કાયાક્રમમાં જરૂરી ફેરફાર કરાિી તેન ુ ં અિારનિાર અનુસરણ કરિામાં આિે છે . તે જ રીતે તેઓના
કાયાક્રમમાં SRC સહભાગી થઈ કાયાક્રમને િધારે અસરકારક બનાિિા પ્રયત્ન કરે છે .
 SRC દ્વારા કરિામાં આિતા કાયાક્રમોમાં વિવિધ તાલીમોનો સમાિેશ થાય છે . ખાસ કરીને તજ્જ્ઞ અને પ્રેરક
તાલીમમાં મહત્િની ભ ૂવમકા રહે છે . નિસાક્ષર મ ૂલયાંકનના કાયાક્રમ િખતે જરૂરી આયોજન કરી જજલલા અને
તા્ુકા સંયોજક તેમજ પાયાના કાયાકર એિા પ્રેરકોની બેઠકો યોજી અણભમુખ કરિામાં આવયા છે .
 પ્રચાર-પ્રસાર અને િાતાિરણ વનમાાણની પ્રવ ૃવત્તમાં ગ્રામકક્ષા સુધી સ ૂત્રલેખન, પ્રચાર-પ્રસાર માટેની રે લી,
લોકજાગૃવત માટે ભિાઈના કાયાક્રમ, હોદડિંગ તૈયાર કરિા અને લોકજાગૃવત ફેલાય તે માટે જાગૃવત બેઠકોનુ ં
આયોજન. સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિનુ ં આયોજન અને માગાિશાન, તે માટે જરૂરી બેઠકો યોજી પ્રેરણાપ્રોત્સાહન આપિાની કામગીરી.
 અંબાજી પિયાત્રા િરવમયાન પ્રચાર-પ્રસાર માટેના સ્ટોલ ઊભા કરી તે માટે જરૂરી ઓદડયો સીડીનો તથા
સાદહત્યનો ઉપયોગ કરી લોકજાગૃવત વયાપક બનાિિાના પ્રયાસો કરિામાં આિે છે .
 ગ્રામજીિન પિયાત્રાના આયોજનમાં સહભાગી થઈ તે માટે જરૂરી પ્રચાર-પ્રસારનું સાદહત્ય, ગ્રામકક્ષા સુધી
પ ૂિા આયોજન, લોક સંપકા , સ્િચ્છછતા અણભયાન કાયાક્રમમાં પણ SRCની ભ ૂવમકા મહત્િની રહી છે . સાંસિ
આિશા ગામોમાં ખાસ પ્રચાર-પ્રસાર અને લોકજાગૃવતના કાયાક્રમોનુ ં આયોજન અને અમલીકરણ કરિામાં
આવ્ુ.ં
 રાઠરીય એકતા સ્તાહની ઉજિણી ખાસ વિસ્તાર સાબરકાંઠા જજલલામાં કરિામાં આિી. તે માટેના જરૂરી
આયોજનથી માંડીને લોકો સુધી કાયાક્રમની સમજ આપિામાં આિી.
 રાઠરીય સેિા યોજના પ્રવ ૃવત્તમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા યોજાતી વશણબરો તેમજ અન્ય શાળા-કૉલેજો દ્વારા
યોજાતી વશણબરોમાં ખાસ સાક્ષરતા જાગૃવત અંગે માગાિશાન આપિામાં આિેલ.
 રાઠરીય સેિા યોજના કાયાક્રમ સંગઠકોની અણભમુખતા અને તલાટી મંત્રીઓની તાલીમમાં પણ SRC દ્વારા
અણભમુખતાની કામગીરી ઘણી જ સારી રીતે કરિામાં આિી રહી છે .
 પ્રચાર-પ્રસાર અને જાગૃવત માટે ગ્રામ્પય કક્ષા સુધી સાક્ષરતા જાગૃવત મેળાિડાઓનું આયોજન અને
અમલીકરણની કામગીરી તેમજ સ્થાવનક કક્ષાના આગેિાનો સાથેની બેઠકો અને માગાિશાન માટે SRCની
ભ ૂવમકા મહત્િની રહી છે .
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1.
ક્રમ

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન યોજાયેલા પહરસંિાદ તથા તાલીમ કાયચક્રમો :
કાયચક્રમ

1.

તાલીમ અને અણભમુખતા
કાયાક્રમ

2.

અણભમુખતા અને
માગાિશાન
એકદિિસીય બેઠક અને
સંકલન બેઠક

3.
4.

5.
6.

મ ૂલયાંકન કાયાક્રમ
નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન
(AOL)
વિવશઠટ દિિસોની
ઉજિણી
ગ્રામપંચાયત મુલાકાત
અને ગ્રામોત્સિ કાયાક્રમ

વિગત
જજલલા/તા્ુકા સંયોજકો, પ્રવશક્ષકો, પ્રેરકો,
સ્િયંસેિક તાલીમ અને અણભમુખતા, તલાટીમંત્રી અણભમુખતા, સ્િયંસિ
ે ક તાલીમ અને
અણભમુખતા, જેન્ડર દરસોસા સેન્ટર અણભમુખતા
NSS મદહલા સામખ્ય, PRI, રોટરી તલબ, કૉલેજો,
NGO
DAE, NLMA નિી દિલહી SLMA, JSS તેમજ
કાયાક્રમ સાથે સંકળાયેલ વયક્તત વિભાગો અને
SRC કાયાયોજના િગેરે
- નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન (AOL) કાયાક્રમ અંગે
કાયાકરોની અણભમુખતા - નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન
(AOL) કાયાક્રમ મુલાકાત અને માગાિશાન - રોટરી
તલબ, મદહલા સામખ્યને (AOL) અંગે માગાિશાન
- NLM સ્થાપના દિિસ - વિશ્વ િસવત દિન
- વિશ્વ સાક્ષરતા દિિસ (8 સ્ટેમ્પબર)
 ગ્રામકક્ષાના અવધકારી અને પિાવધકારી સાથે
મુલાકાત-ચચાા
 સાક્ષરતા ગ્રામોત્સિ કાયાક્રમ
 દડજજટલ વિલેજ મુલાકાત

કાયચક્રમની

સિયોગીની

સંખ્યા
17

સંખ્યા
737

10

890

8

198

8

-

6

365

4

297

7.

દરવ્ુ બેઠક

SLMA, SRC, DCEO, JSS, TDOS, TPOS,
ZSS, DC, TC, Prerak

19

512

8.

જાગૃવત અને િાતાિરણ
વનમાાણ કાયાક્રમ

12

924

9.

સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ
મ ૂલયાંકન

4

216

10.

એક ભારત શ્રેઠઠ ભારત

સાક્ષરતા લોકજાગૃવત, પ્રચાર-પ્રસાર રે લી,
સ ૂત્રલેખન, પિયાત્રા (અંબાજી પિયાત્રા)
િરવમયાન પ્રચાર-પ્રસાર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
પિયાત્રા. સ્ત્રી ભ્ર ૂણહત્યા અટકાિિા જાગૃવત,
સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિ, દૂ રિશાન પર
િાતાાલાપ િગેરે, કૉલેજોમાં જાગૃવત બેઠક,
કન્યાકેળિણી રથયાત્રા િરવમયાન સાક્ષરતા
જાગૃવત, મતિાર જાગૃવત બેઠકો
સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ મ ૂલયાંકન બેઠકો,
માગાિશાન – SRC કાયાક્ષેત્રના જજલલા
ભાિનગરના બોટાિ, ઉમરાળા, ગાદરયાધાર,
પાલીતાણા તા્ુકા તેમજ સાબરકાંઠા જજલલાના
તલોિ, મેઘરજ, ઇડર, દહિંમતનગર તા્ુકાની
ગ્રામકક્ષા સુધીની મુલાકાતો, SRC દરવ્ુ ં NLMA
ભારત સરકાર DAEએ વન્ુતત કરે લ સંસ્થા દ્વારા.
- એક ભારત શ્રેઠઠ ભારત કાયાક્રમ અંતગાત
SRC વિદ્યાપીઠની ટીમ છત્તીસગઢ રાજ્યની
મુલાકાતે જજલલા, પુરખૌતી મુતતાગંજ, ડાંગી
તરાઈ, ચંપારણ જજલલો રાયપુર
- મુખ્યમંત્રી અક્ષર સન્માન સમારોહ
- બીકરોલી, વસરપુર જજલલો મહાસમ ૂહ
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ક્રમ

કાયચક્રમ

વિગત
- SRC છત્તીસગઢની ટીમ ગુજરાતની મુલાકાતે,
જજલલા - પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા
જુનાગઢ અને જામનગર

૨.

સાદહત્યવનમાાણ :
(અ)

કાયમી પ્રકાશનો

: લોકજીિન (પખિાદડક)

પ્રચાર પ્રસારન ંુ સાહિત્ય :
 સાક્ષરતા પોસ્ટસા

 નિસાક્ષર પરીક્ષા
 પોસ્ટસા
 પવત્રકા
 િાતાિરણ વનમાાણ :

3.

-

સાક્ષર ભારત કાયાક્રમ અંતગાત િાતાિરણ વનમાાણ માટે કરે લ પ્રવ ૃવત્તઓ :

-

સ ૂત્રલેખન અને પોસ્ટરો લગાિિા.

-

પોસ્ટર, ફોલડર, પવત્રકા, સ ૂત્રોનુ ં વિતરણ

-

સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિ

-

સાક્ષરતા મહોત્સિ

-

ગ્રામજીિન યાત્રા સાથે સંકલન

-

સાક્ષરતા ગીત CD – સાક્ષરતા સ ૂર

-

િીકરી મોંઘા મ ૂલની – િીદડયો CD

અન્ય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન
1.
રાજ્ય સાક્ષરતા વમશન પ્રાવધકરણ
2.
મુખ્ય વનિાાચન અવધકારીશ્રીની કચેરી (CEO), ગાંધીનગર
3.
જનવશક્ષણ સંસ્થાન
4.
જજલલા લોકવશક્ષણ સવમવત
5.
તા્ુકા લોકવશક્ષણ સવમવત
6.
ગ્રામ લોકવશક્ષણ સવમવત
7.
નેહરુ ્ુિા કેન્દ્ર સંગઠન
8.
સ્િૈપ્ચ્છછક સંસ્થાઓ
9.
જજલલા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન
10.
આકાશિાણી
11.
રાઠરીય સેિા યોજના
12.
મદહલા સામખ્ય
13.
રોટરી તલબ
14.
પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર
15.
જેન્ડર રીસોસા સેન્ટર
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કાયચક્રમની

સિયોગીની

સંખ્યા

સંખ્યા

सन ् 1946

स्थापना :-

गूजरात ह द
िं ी-ह द
िं स्
ु तानी प्रचार समितत,

सेवक सिंख्या :- 01 संयोजक

11 उच्चक काययकर्ाय (ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही)

कुि

(1)

01 1 चपिासी (चपिासी-सेवक ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही)
13 काययकर्ाय

ह द
िं ी परीक्षा ववभाग :क्रि

2016-2017

मसतम्बर
2017

2017

फरवरी
2018

कुल

2017-2018

दहंिी बािपोथी

27525

24630

0

5570

30200

2

दहंिी पहिी

35123

31537

0

5724

37261

3

दहंिी िस
ू िी

47925

45739

0

6388

52127

दहंिी र्ीसिी

20084

22402

0

2655

25057

5

दहंिी ववनीर्

24642

17503

0

3061

20564

6

दहंिी सेवक खंड-1

7

0

3

0

3

7

दहंिी सेवक खंड-2

3

0

4

0

4

8

दहंिी सेवक अखंड

4410

0

1369

0

1369

9

दहंिी अनव
ु ाि ववनीर्

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159719

141811

1376

23398

166585

10

दहंिी अनव
ु ाि ववशािि

कुि

केन्द्र सिंख्या :सन ् 2016-2017 औि सन ् 2017-2018 की केन्द्र संख्या
लसर्म्बि 2016 + फिविी 2017
कुि

(3)

हदसिंबर

1

4

(2)

कुल

परीक्षा

1117 + 139
1256

लसर्म्बि 2017 + फिविी 2018
कुि

1342 + 222
1564

वगग :केन्द्रों में दहंिी िस
ू िी, दहंिी र्ीसिी, दहंिी ववनीर् औि दहंिी सेवक के ववद्यार्थययों के लिये
वर्य नन:शुल्क चिाये जार्े हैं, र्था दहंिी भवन में व्याख्यान-मािाएँ चिाई जार्ी हैं।

(4)

ह द
िं ी सेवक प्रचारक वगग :

दहंिी सेवक प्रचािक वर्य इस साि श्री म.िे . ग्रामसेवा महाववद्यािय, िांर्ेजा

जज. र्ांर्ीनर्ि मुकामें दिनांक 1-12-2017 से 9-12-2017 र्क चिाया र्या था। उसमें 70
प्रचािक भाई-बहनों ने दहस्सा लिया, इस वर्य में 11 अध्यापकों ने अध्यापनकायय ककया।
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गुजराती परीक्षाएँ :

(5)

बबनर्ज
ु िार्ी भाई-बहनों के लिये दहंिी भवन से र्ज
ु िार्ी की पाँच पिीक्षाएँ र्ज
ु िार्ी
बािपोथी, प्राथलमक, सुबोर्, प्रबोर् औि ववनय सन ् 1956 से िी जार्ी हैं। दिनांक- 7 / 8
अक्र्ूबि 2017 को हुई इस पिीक्षा में कुि 254 पिीक्षार्थययों ने दहस्सा लिया था।
गािंधी ववचार-प्रचार परीक्षाएँ :-

(6)

इस वर्य दिनांक 02-10-2017 के िोज र्ांर्ी जयंर्ी औि दिनांक 30-01-2018 के िोज
र्ांर्ी ननवायण दिन के उपिक्ष्य में र्ांर्ी ववचाि- प्रचाि पिीक्षाएँ र्ुजिार् र्था महािाष्ट्र में िी

र्ईं । इस का ब्यौिा इस प्रकाि हैं :

हदनािंक 02-10-2017 का ब्यौरा
क्रम

पिीक्षा का नाम

र्ुजिार्ी

दहंिी

मिाठी

अंग्रेजी

अक्र्ूबि

उिय ू

2017

अक्र्ूबि
2016

1

र्ांर्ीजीवन झाँकी

2763

91

155

607

185

3801

4716

2

र्ांर्ीजीवन स्मनृ र्

2438

0

0

0

9

2447

2429

र्ांर्ीववचाि प्रवेश

2225

7

10

289

10

2541

2735

4

र्ांर्ीववचाि परिचय

1863

0

0

0

0

1863

2079

5

र्ांर्ीववचाि र्चंर्न

569

0

0

0

0

569

583

6

र्ांर्ीववचाि मनन

423

0

162

0

0

585

762

7

र्ांर्ीववचाि मीमांसा

80

0

0

0

0

80

102

10361

98

327

896

204

11886

13406

3

हदनािंक 30-01-2018 का ब्यौरा
क्रम

पिीक्षा का नाम

र्ज
ु िार्ी

दहंिी

मिाठी

अंग्रेजी

उिय ू

जनविी

जनविी

2018

2017

1

र्ांर्ीजीवन झाँकी

691

0

0

47

0

738

795

2

र्ांर्ीजीवन स्मनृ र्

520

0

0

0

0

520
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र्ांर्ीववचाि प्रवेश

473

0

0

14

0

487

546

4

र्ांर्ीववचाि परिचय

544

0

0

0

0

544

282

5

र्ांर्ीववचाि र्चंर्न

170

0

0

0

0

170

95

6

र्ांर्ीववचाि मनन

61

0

0

0

0

61

58

7

र्ांर्ीववचाि मीमांसा

31

0

0

0

0

31

6

2490

0

0

61

0

2551

2049

3

पुरस्कार :र्ज
ु िार् में प्रथम आनेवािे पिीक्षार्थय को क्रमानस
ु ाि रु. 400/- का पिु स्काि दिया जार्ा है ।
प्रत्येक जजिे में प्रथम र्ीन आनेवािों को रु. 151/-, रु. 100/- र्था रु. 75/- के इनाम दिये जार्े हैं।
सन्द्मान काययक्रम का भी आयोजन ककया जार्ा है ।
(7)

ि ाराष्ट्र-गज
िं ी वक्तत्ृ व स्पधाग :ु रात सिंयक्
ु तह द
इस वर्य भी प्रनर् वर्य की र्िह महािाष्ट्र-र्ज
ु िार् संयक्
ु र् दहंिी वक्र्त्ृ व स्पर्ाय दिनांक- 14वीं

लसर्म्बि दहंिी दिवस के िौिान आयोजजर् की र्ई थी। बाि में अपने अपने जजिे में दहंिी वक्र्त्ृ व
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स्पर्ाय मे प्रथम आनेवािे के स्पर्ाय होर्ी हैं। इस के बाि र्ज
ु िार् िाज्य की वक्र्त्ृ व स्पर्ाय औि

आंर्िाजीय की वक्र्त्ृ व स्पर्ाय दिनांक- 11-02-2018 िवववाि सब
ु ह 11.00 बजे दहंिी भवन, र्ज
ू िार्
ववद्यापीठ, अहमिाबाि में संपन्द्न हुई।
(8)

पश्र्चचि भारत ह द
िं ी तनबिंध लेखन स्पधाग :यह स्पर्ाय चाि ववभार्ों में आयोजजर् की जार्ी है । प्रत्येक ववभार् में चाि-चाि इनाम दिये जार्े हैं।
महािाष्ट्र-र्ज
ु िार् में संयक्
ु र् प्रथम ववभार् में र्था िस
ू िे ववभार् में रु. 300/-, रु. 200/-, रु. 150/-,
रु. 100/-; र्ीसिे -चौथे ववभार् में रु. 350/-, रु. 250/-, रु. 200/-,

रु. 100/- के पिु स्काि दिये जार्े

हैं। यह स्पर्ाय भी महािाष्ट्र िाष्ट्रभार्ा सभा, पण
ु े र्था र्ज
ू िार् ववद्यापीठ के संयक्
ु र् र्त्त्वावर्ान में
आयोजजर् की जार्ी है । प्रथम आनेवािे को स्मनृ र्र्चह्न दिया जार्ा है ।
(9)

गीता पठन पाररतोविक योजना :र्ज
ंु ई (महािाष्ट्र) प्रेरिर् र्ीर्ापठन पिीक्षा
ू िार् ववद्यापीठ, अहमिाबाि र्था र्ीर्ा प्रनर्ष्ट्ठान मब

मोक्षिा एकािशी र्ीर्ा जयंर्ी मार्शि सि
ु अर्र्यािस को आयोजजर् की जार्ी है ।

परु स्कार :इसमें र्ज
ु िार् में प्रथम र्ीन आनेवािों को क्रमानस
ु ाि रु. 101/-, रु. 71/-, रु. 51/- के पिु स्काि
दिए जार्े हैं । प्रत्येक जजिे में प्रथम पांच आनेवािों को क्रमानस
ु ाि रु. 30/-, रु. 25/, रु. 20/-, रु. 15/-

र्था रु. 10/- के पिु स्काि दिए जार्े हैं । 40 अंक से अर्र्क अंक प्राप्र् किनेवािे को प्रमाणपत्र दिया
जार्ा है औि सम्पण
ू य र्ीर्ा मख
ु पाठ किनेवािे स्पर्यकों को

रु. 600/- का पिु स्काि दिया जार्ा है । इस

साि भज
ू र्हसीि के मानकूवा औि भज
ू सन्द्मान काययक्रम दहंिी भवन के संयोजक डॉ. िक्ष्मणभाई
अवैया की अध्यक्षर्ामें आयोजजर् ककया र्या ।
(10)

गुजराती वतगनी सुधार परीक्षा :-

र्ूजिार् ववद्यापीठ द्वािा र्ुजिार्ी वर्यनी सुर्ाि पिीक्षा बनासकांठा के दियोिि र्हसीि

की सभी शािाओं में आयोजजर् की र्ई । ईसमें 5600 छात्र सालमि हुए ।

(11)

प्रववृ ि-वववरण :-

1. दिनांक 15-07-2017 को दहंिी भवन में कुिसर्चवश्री डॉ. िाजेन्द्रभाई खीमाणी की अध्यक्षर्ा में
जजिा एजन्द्सी व्यवस्थापकों की बैठक का आयोजन ककया र्या ।

2. दिनांक 20-12-2017 को दहंिी सेवक पिीक्षा की व्यवस्था के लिए दहंिी सेवक पिीक्षा के कामकाज
के बािे में अलभमख
ु र्ा बैठक िखी र्ई थी ।

3. दिनांक 27-12-2017 को हुई दहंिी सेवक पिीक्षा में हुई पाििलशयर्ा के बािे में चचाय-ववचािणा की
बैठक हुई ।
4. दिनांक 11-01-2018 को र्ज
ु िार्-महािाष्ट्र आंर्िायज्यीय दहंिी वक्र्त्ृ व स्पर्ाय का आयोजन ककया
र्या ।

5. दिनांक 05-03-2018 को फिविी 2018 को दहंिी पिीक्षाओं की अलभमख
ु र्ा बैठक िखी र्ई ।
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ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત ભિન
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ુ ,ુ કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી,
ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત 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 .
1.

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન ભારતીય ભાર્ષાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
ક્રમ

વિગત

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

કુ લ

1.

તવમલ

21

0

21

2.

કન્નડ

9

0

9

3.

મલયાલમ

21

0

21

4.

મરાઠી

24

11

35

5.

બંગાળી

11

6

17

6.

ગુજરાતી

62

0

62

7.

સંસ્કૃત

101

76

177

8.

ઉદુા

36

4

40

9.

ુ ુ
તે્ગ

11

0

11

10.

વસિંધી

4

0

4

11.

દહન્િી

5

0

5

12.

પંજાબી

16

1

17

321

98

419

કુ લ
2.

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન વિદે િી ભાર્ષાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ
ક્રમ

વિગત

વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

કુ લ

1.

ફ્રેન્ચ

206

28

234

2.

જમાન

83

7

90

3.

સ્પેવનસ

47

0

47

4.

અરે ણબક

25

5

30

5.

અંગ્રેજી

80

18

98

6.

રવશયન

13

0

13

7.

પવશિયન

8

0

8
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ક્રમ

વિગત

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ

પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

કુ લ

8.

ચાઈનીઝ

18

0

18

9.

જાપાનીઝ

16

0

16

496

58

554

કુ લ

3.

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન આયોજજત કાયચક્રમોની વિગત :

1. 15/04/2017

નિી શરૂ થનાર બૅચના વિદ્યાથીઓને ભાર્ષાઓ વિશેની માદહતી આપિા
અદહિંસા ભિન પદરસંિાિ ખંડમાં સ્િાગત તેમજ સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ.

2. 15/07/2017

2016-2017માં પ્રથમ તેમજ દ્વદ્વતીય ક્રમાંકે આિનાર વિદ્યાથીઓને
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપવત શ્રી ઇલાબેન ભટ્ટના હસ્તે સન્માન સમારં ભ
યોજાયો.

3.

26/08/2017

સંસ્કૃત દિિસ વનવમત્તે સંસ્કૃત તેમજ સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ કયો.

4.

14/10/2017

વિવિધ ભાર્ષાઓનો સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ તેમજ નિી શરૂ થનાર બૅચના
વિદ્યાથીઓને ભાર્ષા વિશેની માદહતી આપિા અદહિંસા ભિન પદરસંિાિ
ખંડમાં સ્િાગત તેમજ સાંસ્કૃવતક કાયાક્રમ.

5.

12/01/2018

ભારતીય ભાર્ષાઓ તેમજ વિિે શી ભાર્ષાઓની નિી શરૂ થનાર બૅચના
બધા વિદ્યાથીઓને એક સાથે બોલાિી વિવિધ ભાર્ષા વિશે સંસ્કૃવતની માદહતી
આપિાનો કાયાક્રમ.

6. 26/01/2018

આંતરરાઠરીય વિદ્યાથીઓનો સન્માન સમારં ભ “િૈઠણિ જન તો.....” નુ ં
વિવિધ ભાર્ષાઓમાં રૂપાંતર કરી સન્માન ક્ુ.ું

7. 30/01/2018

ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત સંસ્થાનના વિદ્યાથીઓએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
દ્વારા થયેલ ગાંધી વનિાાણ દિન વનવમત્તે ઓરામંડલના કાયાક્રમમાં ભાગ
લીધો.

8. 24/02/2018

ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત સંસ્થાનના વનયામકે એકદિિસીય કૉવમક
દ્વારા સંચાર સંસ્કૃવત પર િકા શોપ વિદ્યાથી તેમજ અધ્યાપકો સાથે કયો.
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એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કેન્ર, આઈ. ટી. આઇ. અને ઇન્સ્ુમેન્ટે િન સેન્ટર (ય.ુ સી.ક.)
(વમકેવનકલ અને ઇલેક્ટ્તરકલ વિભાગ) િાિીબાગ, અમદાિાદ
સંસ્થાની સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાણલત એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કેન્દ્ર અંતગાત િર્ષા ૧૯૮૩થી ઔદ્યોણગક તાલીમ
સેન્ટર (આઈ. ટી. આઈ.) કાયારત છે . વિવિધ પ્રકારનાં વયિસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસક્રમમાં િર િર્ષે ૧૨૫
તાલીમાથીઓ બહવુ િધ કૌશલય તાલીમ મેળિે છે , જેમાં મદહલાઓને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિામાં આિે છે . બધા
જ તાલીમ અભ્યાસક્રમો ભારત સરકારના ડી.જી.ઈ. ઍન્ડ ટી. દ્વારા એદફલેશન મેળિેલ છે .
ૂ ાગાળાનાં
્ુ.સી.ક. વિભાગના વમકેવનકલ અને ઇલેષ્તરકલ વિભાગ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ માન્ય ર્ંક
અભ્યાસક્રમો તથા ગુજરાત રાજ્ય, ટેક્તનકલ એજ્્ુકેશન બોડા માન્ય ‘ફેણિકેશન ફીટર કમ િેલડર’ અભ્યાસક્રમ
ઈ. સ. ૨૦૦૫થી શરૂ કરિામાં આિેલ છે . ટેક્તનકલ તાલીમ મેળિી વિદ્યાથીઓ સહેલાઈથી સ્િવનભાર થઈ શકે
છે .
સંસ્થાના વિવિધ વિભાગોમાં દરપેદરિંગ તથા મરામતકાયા કરિામાં આિે છે તથા સ્િરોજગારી માટે તથા
જોબ ્લેસમેન્ટ માટે વિશેર્ષ પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે .
પ્રાથાના, કાંતણ, શ્રમસફાઈ, ખાિી પ્રચાર-પ્રસાર તેમજ ગાંધીજીના આિશો મુજબ બૌદ્વદ્ધક વિકાસ કરી
ચાદરત્ર્યઘડતર થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .
સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમોની વિગત :
ક્રમ

વ્યિસાય નું નામ

વિદ્યાથીઓની

પહરણામ

કુ લ સંખ્યા

(ટકાિારી)

૨૧

૧.

ઇલેતરોવનતસ વમકેવનક (બે બેચ)

૨.

ઇન્ફોમેશન ટે તનોલોજી ઍન્ડ કૉમ્પ્ુવનકે શન વસસ્ટમ મેન્ટે નન્સ

૩.

કમ્પ્્ ૂટર એડેડ ડ્રેસમેદકિંગ ઍન્ડ ડ્રેસ ડીઝાઇન

૪.

કમ્પ્્ ૂટર ઓપરે ટર કમ પ્રોગ્રાવમિંગ આવસસ્ટન્ટ (બે બેચ)

૫.

ફેણિકે શન ફીટર કમ િેલડર

૭૫

૧૩

૧૦૦

૧૫

૧૦૦

૪૧

૧૦૦

૧૦

૧૦૦

ૂ ાગાળાના તાલીમી અભ્યાસક્રમોની વિગત :
ટં ક
ક્રમ

૧.

અભ્યાસક્રમનું વિગત

બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ

સમયગાળો

૧૭-૦૭-૨૦૧૭થી

અભ્યાસક્રમ િરૂ કયો

તાલીમાથીઓની

તે સંસ્થાનું નામ

સંખ્યા

મુ. બામણગામ

૧૬

્ુ.સી.ક., શાહીબાગ

૧૧

૨૧-૦૭-૨૦૧૭
૨.

બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ

૦૧-૦૫-૨૦૧૭થી
૧૩-૦૫-૨૦૧૭
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િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન થયેલાં અગત્યનાં કાયો :
-

તાલીમ અને રોજગાર વિભાગ તરફથી આઉટસોવસિંગ દ્વારા આઈ. ટી. આઈ.માં નીચેની ત્રણ પોસ્ટ
ભરિા માટેની મંજૂરી મેળિી :
(૧) િકા શોપ એટેન્ડન્ટ – ૧
(૨) ચોકીિાર – ૧
(૩) પટાિાળા – ૧

-

આઈ. ટી. આઈ. ગ્રેદડિંગ માટેની િરખાસ્ત તૈયાર કરી.

-

ઉદ્યોગ સાહવસકતા વિકાસ સંસ્થા (CED) દ્વારા સ્િવનભાર થિા માટે જરૂરી ઉદ્યોગ શરૂ કરિા માટે
જરૂરી કાયાિાહી સંિભે તા. ૨૪-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ એકદિિસીય સેવમનારનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં

-

ઉદ્યોગ અંતગચ ત તાલીમકાયચ :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના દહન્િી એમ.એ.ના પ્રથમ સત્રના ૧૫ વિદ્યાથીઓને તથા એમ.એસ. ડબ્લ્ ૂનાં
બીજા સત્રના ૧૦ વિદ્યાથીઓને ‘બેઝીક હાઉસ િાયદરિંગ’ની તાલીમ આપિામાં આિી.

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરવમયાન થયેલાં પ્રોજેતટકાયચ :
-

ૂ વનિંિામણ, ખેડ, બીજિાિણી, ઘાસ િહન કરી શકે તેવ ુ ં ઉપયોગી સાધન ખેડત
ૂ ો માટે
ખેડત
બનાિિામાં આવ્ુ.ં

-

આઈ. ટી. આઈ.ના તાલીમાથીઓને પ્રેષ્તટકલ કાયા કરિા માટે જરૂરી વિવિધ ‘ઇલેતરોવનતસ રેનર’
કીટ તૈયાર કરિામાં આિી.
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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 આ્ુિેદિક 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

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન સારિાર આપિામાં આિેલ દદીઓની સંખ્યા :
ઍલોપથી વિભાગ

કુ દરતી ઉપચાર વિભાગ

આયુિેહદક

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા - ૬૨૪૨

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા – ૮૪

ઓ.પી.ડી. િિીની

િાખલ િિીની સંખ્યા – ૩૩

િાખલ િિીની સંખ્યા - ૮૪

સંખ્યા

તાત્કાણલક સારિારની સંખ્યા – ૧૩

પુરુર્ષ – ૩૦, સ્ત્રી - ૫૪

નિા - ૧૨૩
જૂના - ૨૬૪

૩.

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલી કામગીરી :
-

આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા િર િર્ષે નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ કરિામાં
આિે છે . જેમાં િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન આશરે કુલ ૫૦૦ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ
કરિામાં આિી.

-

તપાસ િરમ્પયાન વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસના પદરણામ પરથી થેલેસેવમયા 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 ૨૦૧૭માં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ,ં જેમાં ૪૬ લોકોએ બ્લડ
ડોનેટ ક્ુ.ું

-

દડસેમ્પબર ૨૦૧૭માં ડેન્ટલ કે મ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

-

હેલથ ચેકઅપના આધારે ૧૫ વિદ્યાથીઓનુ ં સાયકોલોજજકલ કાઉન્સેણલિંગ કરિામાં આવ્ુ.ં
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શ્રી મોરારજીભાઇ દે સાઈ સંગ્રિાલય, અમદાિાદ
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠ

સંગ્રહાલયની

શરૂઆત

૨૯

ુ રી,
ફેબ્રઆ

૨૦૦૩માં

શ્રી

િહ્મકુમાર

ભટ્ટ

(સ્િાતંત્ર્યસૈનાની, મહા ગુજરાત આંિોલન)ના હસ્તે કરિામાં આિી. પ્રસ્તુત સંગ્રહાલય પ્રાણજીિન વિદ્યાથી
ભિનમાં સ્થાવપત છે . સંગ્રહાલય બે એકમમાં છે . પ્રથમ એકમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને બીજુ ં એકમ મા. પ ૂિા
કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઇ

િે 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 જુિા જુિા 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 ૨૦૦૨) 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 .
તદ્ 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 િે સાઈના િસ્ત્રો, રેં દટયો અને તેમને ૧૯૯૧માં
મળે લ 'ભારતરત્ન' અને 'વનશાને પાદકસ્તાન' પાદરતોવર્ષક પ્રિવશિત કરે લ છે . બીજા ખંડમાં તેમનાં એક્યુપ્રેશર
સાધનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બુદ્ધની વિવિધ પ્રવતમાઓ, કાક્શ્મર અને નાગાલેન્ડની કલાત્મક િસ્તુઓ,
નળાકાર

પીદઠકાઓ

િશાાિતો

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.

ુ ાકાતીઓ :
િર્ષચ ૦૧-0૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ દરમ્પયાનના મલ
તા. ૦૧-0૪-૨૦૧૭થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સુધીમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયમાં આિેલ

મુલાકાતીઓની સંખ્યાની યાિી નીચે મુજબ છે :
ુ ાકાતીની સંખ્યા
ક્રમ
મહિનો
આિેલ મલ
૧ એવપ્રલ
૮૪૧
૨ મે
૭૩૫
૩ જૂન
૪૫૨
૪ જુલાઇ
૧૧૮૦
૫ ઑગસ્ટ
૯૮૮
૬ સ્ટેમ્પબર
૯૫૦
૭ ઑતટોબર
૬૭૫
૮ નિેમ્પબર
૯૨૯
૯ દડસેમ્પબર
૧૦૯૩
૧૦ જાન્્ુઆરી
૧૦૭૮
ુ રી
૧૧ ફેબ્રઆ
૧૨૫૬
૧૨ માચા
૮૩૫
ુ ાકાતીઓની કુ લ સંખ્યા
મલ
૧૧૦૧૨
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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 કાયાક્રમો હાથ ધરિામાં
આિે છે .
૧.

ુ ાકાતીઓની સંખ્યા : િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રના
િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ના મલ
મ્પ્ુણઝયમની કુલ ૪૩૧૬ મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધી.

૨.

ુ ાકાતીઓની સંખ્યા : િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્પયાન ્ુવનિવસિટી અધ્યાપકો,
િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ના વિવિષ્ટ મલ
મેદડકલ કૉલેજના ડૉતટરો, ગુજરાત બહારના કુલ ૩૪૨ વિવશઠટ મુલાકાતીઓએ ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ
કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી.

૨.

િર્ષચ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ કાયચક્રમોની વિગત :
(૧)

તા. ૦૨-૦૫-૨૦૧૭થી તા. ૦૫-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ઉનાળુ િેકેશન વિજ્ઞાન કાયાશાળાનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ભૌવતક, રસાયણ અને જીિવિજ્ઞાનનો સમાિેશ કરિામાં આવયો. દફલમ શૉ
અને પ્રાયોણગક કાયા ઉપરાંત િકા શોપનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુલ ૬૫ વિદ્યાથીઓએ
ભાગ લીધો.

(૨)

તા. ૦૬-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ઇસરોના સંગ્રહાલયની મુલાકાત લેિામાં આિી. જેમાં 3 D દફલમ શૉ
અને સેટેલાઇટ મૉડેલો વિશેની જાણકારી મેળિી. અંિાજે કુલ ૧૦૫ વિદ્યાથીઓ અને િાલીઓએ
ભાગ લીધો.

(૩)

તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૭થી તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૭ િરમ્પયાન જીિનતીથા સંસ્થા સાથે પાંચ દિિસના
કાયાક્રમનુ ં આયોજન નિા િાડજ, રામાપીરનો ટેકરો અને અસારિા વિસ્તારમાં ગોઠિિામાં આવ્ુ.ં
ધોરણ ૬થી ૮ના કુલ ૩૫૫ વિદ્યાથીઓ અને ૬૪ જેટલા િાલીઓએ આ કાયાક્રમમાં ભાગ લીધો.

(૪)

તા. ૦૯-૦૬-૨૦૧૭ના રોજ કુલનાયકશ્રી, CEDના પ્રવતવનવધ, ધમેન્દ્રભાઈ કદડયા, વિભાગીય
અધ્યક્ષશ્રી, ્ુ.સી.ક., ડૉ. અજયભાઈ પરીખ, વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, કમ્પ્્ ૂટર વિભાગ સાથે વિવિધ
વયિસાયો અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઉદ્યોગોનુ ં અનુસધ
ં ાન કઈ રીતે રોજગારી ઊભી કરી શકાય
તેની ચચાા અંગેનો અહેિાલ તૈયાર કરિામાં આવયો.

(૫)

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭થી િર શવનિારે સિારે ૧૦-૦૦થી ૧૧-૦૦ િરમ્પયાન સાયન્સ તલબ શરૂ
કરિામાં આિી. સાયન્સ તલબમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના આસપાસની કુલ ૧૪ શાળાના ધોરણ ૬૭-૮ના વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. િર શવનિારે સરે રાશ ૬૦થી ૬૫ વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત રહેતા
હતા. િર્ષા િરમ્પયાન કુલ ૨૮ કલાકનુ ં કામ વિદ્યાથીઓ સાથે કરિામાં આવ્ુ.ં

(૬)

તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૭થી તા. ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ િરમ્પયાન મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ,
અમિાિાિના અણભમુખતા વશણબરના વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી.

(૭)

તા. ૧૦-૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, િે થલીના વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાન કેન્દ્રની
મુલાકાત લીધી.

(૮)

વશક્ષણ વિભાગ અને દહન્િી વશક્ષક વિભાગના વિદ્યાથીઓની અણભમુખતા વશણબર તા. ૧૨-૦૭૨૦૧૭થી તા. ૧૪-૦૭-૨૦૧૭ િરમ્પયાન ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્રમાં ગોઠિિામાં આિી.
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(૯)

કુમાર વિનય મંદિરના ધોરણ ૬-૭ અને ૮ના વિદ્યાથીઓ તા. ૧૭-૦૭-૨૦૧૮થી ગ્રામવિજ્ઞાન
વિસ્તરણ કેન્દ્રની મુલાકાતે આવયા અને વિદ્યાથીઓ સાથે કાયાની ગોઠિણી કરિામાં આિી.
વિદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમમાં આિતા પ્રયોગો કરી બતાિિામાં આવયા તથા જરૂદરયાત મુજબ
સંગ્રહાલયના મૉડેલ બનાિી વિદ્યાથીઓની સમજણ વિકસાિિામાં આિી.

(૧૦)

ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈની જન્મજયંતી વનવમત્તે વિજ્ઞાન સ્તાહની ઉજિણી કરિામાં આિી. તા.
૦૯-૦૮-૨૦૧૭થી તા. ૧૨-૦૮-૨૦૧૭ િરમ્પયાન વિજ્ઞાન પ્રિશાન ગોઠિિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુમાર
વિનય મંદિર અને સાયન્સ તલબના વિદ્યાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યાં. કુલ ૫૫૦ વિદ્યાથીઓ અને ૬૫
જેટલા વિદ્યાથીઓએ આ પ્રિશાનની મુલાકાત લીધી. વશક્ષણ વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના
સહયોગથી આ કાયાક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

(૧૧)

તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ નમાિા બાલ ઘર સાથે 3 D વપ્રષ્ન્ટિંગ અને નિી ટેતનોલોજીના સંિભામાં
એક દિિસના તાલીમ કાયાક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં લગભગ ૧૮ વશક્ષકો અને ૨૫ અન્ય
પ્રવતવનવધઓએ કાયાક્રમનો લાભ લીધો.

(૧૨)

કુમાર વિનય મંદિરના ધોરણ ૯ અને ૧૧ના વિદ્યાથીઓ સાથે વિજ્ઞાન વિર્ષયના પ્રયોગોનુ ં વનિશાન
ગોઠિિામાં આવ્ુ.ં

(૧૩)

ધોરણ ૬-૭-૮ના વિદ્યાથીઓ માટે દિિાળી િેકેશનમાં ‘મૉડેલ રૉકેરી િકા શોપ’નુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં કુલ ૭૭ વિદ્યાથીઓએ િકા શોપમાં ભાગ લીધો. િકા શોપમાં બાળકોએ જાતે રૉકેટ બનાિી,
તેની ક્સ્થરતા ચેક કરી અને તેને આકાશમાં ઉડાવયા. રૉકેટ કેટલી ઊંચાઈ પર જાય છે તેની માપણી
કરિાનુ ં પણ તેઓને શીખિિામાં આવ્ુ.ં

(૧૪)

રાઠરીય બાળ પદરર્ષિની જજલલા અને રાજ્યકક્ષાની સ્પધાાન ુ ં આયોજન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં
કરિામાં આવ્ુ.ં તેમાં સહયોગી સંસ્થા તરીકે તમામ પ્રકારની જિાબિારી ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ
કેન્દ્રે સંભાળી સ્પધાાને સફળ બનાિી તથા સ્પધાામાં આિેલ ૮૦૦ જેટલા વિદ્યાથીઓ, િાલીઓ
તેમજ વશક્ષકોને વિજ્ઞાન કેન્દ્રના સંગ્રહાલની મુલાકાત કરાિી.

(૧૫)

હીરાલાલ ભગિતી રસ્ટની ધોળકાની ૧૫ શાળાઓ માટે મૉડેલ રૉકેરીના િકા શોપનુ ં આયોજન ત્રણ
બેચમાં ગોઠિિામાં આવ્ુ.ં અંિાજે કુલ ૧૦૦ જેટલાં બાળકોએ આ િકા શોપનો લાભ લીધો. જુિા
જુિા ત્રણ સેન્ટરો પર બે દિિસની એિી ત્રણ બેચનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં વિદ્યાથીઓએ ખ ૂબ
જ ઉત્સાહપ ૂિાક રૉકેટ િકા શોપમાં ભાગ લીધો.

(૧૬)

હીરાલાલ ભગિતી રસ્ટની ૧૩ શાળાના વિદ્યાથીઓએ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિજ્ઞાન કેન્દ્રની

મુલાકાત લીધી. આ વિદ્યાથીઓને ઊજાાપ્રકલપ, ગ્રંથાલય, આદિિાસી સંશોધન કેન્દ્ર, શ્રી
મોરારજીભાઈ િે સાઈ સંગ્રહાલય અને વિજ્ઞાન કેન્દ્રની મુલાકાત કરાિી. કુલ ૯૫૦ વિદ્યાથીઓ
આવયા.
(૧૭)

તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ ‘નેશનલ સાયન્સ ડે’ની ઉજિણી કરી કુમાર વિનય મંદિર અને સાયન્સ
તલબના ૭૦ વિદ્યાથીઓએ વિજ્ઞાનના મૉડેલ બનાવયા અને પ્રિશાન સ્િરૂપે રજૂ કયાા. લગભગ
૧૫૦૦ જેટલા વિદ્યાથીઓ જોિા માટે આવયા.

(૧૮)

સી. એન. વિદ્યાલય, ઉસ્માનપુરા શાળા નં. ૨, શાહપુર શાળા નં. ૮, ન ૂતન આિશા વિદ્યાલય
રાયપુર, સંત કબીર તથા ડાંગ જજલલાની શાળા વશક્ષકોએ વિજ્ઞાન સંગ્રહાલય અને વનિશાનમાં
સહભાગી થયા.
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કોચરબ આશ્રમ, પાલડી, અમદાિાદ
૧૯૧૫માં િણક્ષણ આદફ્રકાથી ગાંધીજી સ્િિે શ આવયા પછી ભારતમાં આ પહેલો આશ્રમ શરૂ કયો. આશ્રમમાં તેઓ
બે િર્ષા રહ્યા અને શરૂઆતથી જ તેમણે આશ્રમી જીિન માટે સત્ય, અદહિંસા, અસ્તેય, અસંગ્રહ, જાતમહેનત, િહ્મચયા,
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 કે ન્દ્ર 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 કાયાક્રમો સંબધ
ં ી અનેક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
કાયાક્રમો થાય છે . આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, પ્રિશાન, રસોડાનુ ં વનિશાન, સિાધમા સમભાિ, કોમી એકતા, રતતવપત્ત િિીની સેિા,
નઈ તાલીમ સંબવં ધત અનેક કાયાક્રમો 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 ૨૦૧૭૧૮ િરમ્પયાન થયેલી પ્રવ ૃવત્તઓની આંકડાકીય માદહતી નીચે મુજબ છે :

ક્રમ
૧.
૨
૩.
૪.
૫.
૬
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૫.

કાયચક્રમની વિગત

બેઠકો અને સભાઓ

વશક્ષણવિર્ષયક પ્રશ્નોની વિચારસભાઓ
િેિસભાની સભાઓ
મ ૂકબવધર કાયાક્રમ અંગેની સભાઓ
િદરઠઠ નાગદરકોની સભાઓ
રતતવપત્ત િિીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્તઓની સભાઓ
અનાથ ્ુિક જાગૃવત કાયાક્રમો-સભા
સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓની સભા
કુિરતી ઉપચાર, પ્રકૃવતપ્રેમી પદરિારની
સભાઓ
ચરખાપ્રવ ૃવત્ત, વશક્ષણ અને વિસ્તરણ સભાઓ
ગાંધીજયંતી ઉજિણી કાયાક્રમો
ગાંધીવનિાાણદિન અંગે કાયાક્રમો
રાઠરીય તહેિારોની ઉજિણી કાયાક્રમો
રે લી – િાંડીયાત્રા, શાંવતયાત્રા અને પ્રિશાનો
અન્ય મુલાકાતીઓ
કુ લ

ભાગ લેનારાઓની
સંખ્યા

૦૨
૩૦
૩૦
૦૨
૧૨
૦૧
૦૧
૧૪

૧૦૦
૧૨૦૦
૨૮૦૦
૨૦૦
૨૨૦૦
૧૦૦
૧૫૦
૩૦૦૦

૦૬
૦૨
૦૨
૦૫
૦૪
૧૧૧

૪૫૦
૨૦૦૦
૧૦૦૦
૨૦૦૦
૨૦૦૦
૩૦૦૦
૧૯૨૦૦

આ ઉપરાંત T.V. 9, દૂ રિશાન, V.T.V. ચેનલો પર કોચરબ આશ્રમના કાયાક્રમ અહેિાલો તથા નિગુજરાત
સમય અને ગુજરાત સમાચારમાં 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 2004થી રાંધજા
ે ખાતે કાયારત છે . જેમાં િાખલ થનાર િિી
માટે આઠ સ્પેવશયલ રૂમ અને બે જનરલ રૂમની સાથે કુલ 22 પથારીની વયિસ્થા છે . બહેનો તથા ભાઈઓ માટે
અલગ સારિાર કેન્દ્ર છે . િાખલ િિીઓને સિારના 6.00થી સાંજના 8.00 િાગ્યા સુધી સારિારના ભાગરૂપે
યોગ, દફજજયોથેરાપી 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)

ડૉ. ડોલીબેન રાઠોડ

(સહાયક ણચદકત્સક)

ગીતાબેન વયાસકર

(પદરચાદરકા)

પ્રવિણભાઈ પરમાર

(્્ ૂન કમ એટેન્ડન્ટ)

મીનાબેન વત્રિેિી

(રસોઈ કમાચારી)

રસીલા િે સાઈ

(સ્ત્રી ઉપચારક)

ુ ચૌહાણ
રોદહત શંભજી

(પુરૂર્ષ ઉપચારક)

િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :


ઑગસ્ટ-2017માં ત્રણેય પદરસરમાં નિા િાખલ થયેલ વિદ્યાથીઓનુ ં સ્િાસ્્ય-પરીક્ષણ કરિામાં આવ્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન સિચરોગ વનદાન તથા સારિાર કેમ્પપન ંુ 6 િખત આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન બે િખત દં તક્ષચહકત્સા કેમ્પપન ંુ આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન 06 િખત ઉપાસના ખંડમાં સ્િાસ્્ય સંબવં ધત વ્યાખ્યાનોન ંુ આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



પદરસરના વિદ્યાથીઓમાં મેલેદરયા જાગૃવત અણભયાન અંતગાત મેલેદરયા થતો અટકાિિા અંગેના જરૂરી
પગલાં તથા સાિચેતી અંગેન ુ ં માગાિશાન માટેનો કાયાક્રમ જુલાઈ માસમાં યોજિામાં આવયો.



તા. 26/07/2017ના રોજ રાંધેજા સબ સેન્ટરના સહયોગથી િાહોિ તથા પંચમહાલ જજલલાના િરે ક
વિદ્યાથીઓનો મેલેદરયા ટેસ્ટ કરિામાં આવયો તથા સેિકો માટે ડાયાણબટીસનુ ં પરીક્ષણ કરિામાં આવ્ુ.ં



તા. 22/8/2017ના રોજ રૂપાલ પી.એચ.સી. તથા ગાંધીનગર મેદડકલ કૉલેજના ઇન્ટના ડૉતટરોના
સહયોગથી સ્િાઈન ફ્્ુ ઓરીએન્ટેશન અંગેનો પ્રોગ્રામ કયો.



િર્ષા િરમ્પયાન કુલ 11 ર્ુકડીઓ કેન્દ્રની મુલાકાતે આિી. તેમને કુિરતી ઉપચારનુ ં મહત્િ સમજાવ્ુ.ં



કેન્દ્રમાં સાંજની પ્રાથાના િરમ્પયાન જૂથચચાા તથા 100થી પણ િધારે િખત સ્િાસ્્ય સંબવં ધત
વયાખ્યાનોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં ઉપરાંત િિીઓને મનગમતી પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં પણ આયોજન
કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન આરોગ્ય કેન્દ્રમાં કુલ 1903 દદીઓની તપાસ કરી એલોપથી સારિાર આપિામાં આિી.
ઉપરાંત 15 વિદ્યાથીઓને ઇમરજન્સી સારિાર આપિામાં આિી.
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૨.

િર્ષચ 2016થી 2018 દરમ્પયાન સારિાર લીધેલ દદીઓની વિગત :
ક્રમ

િર્ષચ

દાખલ દદી
ુ ુ ર્ષ
પર

સ્ત્રી

કુ લ

બિારના દદી

1

2016-17

110

122

232

120

2

2017-18

85

107

192

117

ુ ય સારિારની વિગત
િર્ષચ 2017-18 દરમ્પયાન આપિામાં આિેલ મખ્
સારિાર

ભાઈઓ

ફૂલ બોડી મસાજ
નગોડ શેક

250

333

81

109

બક્સ્ત

166

207

સ્ટીમબાથ

617

630

વશરોધારા

39

57

ફૂલમડબાથ

60

66

ુ બ દદીઓની સંખ્યા (2017-18) :
રોગ મજ

૩.

નંબર

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

૪.

બિેનો







રોગન ંુ નામ

મેિસ્િીતા
િા સંબવં ધત રોગો, સ્ના્ુના રોગો
ડાયાણબટીસ
હ્યિયરોગ, હાઈ બી.પી.
કરોડરજ્જુને લગતા રોગો
કીડની તથા પ્રોસ્ટેટ સંબવં ધત બીમારી
શરીરશુદ્વદ્ધ
અપચો, કબજજયાત, પેટના રોગો
માઈગ્રેન, ડીપ્રેશન (મગજ સંબવં ધત રોગો)
ચામડીના રોગો
લકિા (પેરાણલવસસ)
કફ, શરિી, ફેફસાંના રોગો
થાઇરોઇડ તથા હોમોનને લગતી બીમારીઓ
કુ લ

દદીની સંખ્યા
23
46
26
22
28
01
07
14
05
07
02
03
08
192

અન્ય કામગીરી :
સિારે 7.00થી 8.00 િરમ્પયાન િિીઓને વનયવમત યોગ તથા સાંજે 7.00થી 8.00 િરમ્પયાન વનયવમત
પ્રાથાના કરાિિામાં આિે છે .
તા. 24/07/2017ના રોજ વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનોની યોગ માટે ટીમ તૈયાર કરી યોગ શીખિિાનુ ં
શરૂ ક્ુ.ું
તા. 22/01/2018થી 23/01/2018 િરમ્પયાન રોજ એમ.બી.એ. પ્રથમ િર્ષા અને બી.એ. ત ૃતીય િર્ષાના
વિદ્યાથી ભાઈ-બહેનો માટે સાંજે 5.00થી 7.00 િરમ્પયાન યોગ અને મેદડટેશન વશણબરનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ગાંધીનગરથી અવમતભાઈ િિેએ તેમની ટીમ સાથે ઉપક્સ્થત રહી વશણબરનુ ં
સંચાલન ક્ુું હતુ.ં
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 કેન્દ્રનુ ં 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 શૈલેન િા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 વ્યાખ્યાતા :
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. અવધકારી)

 મખ્ુ ય પ્રવ ૃવિઓ :–
 તા. ૨૪-૪-૨૦૧૭થી તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૭ સુધી અરિલલી અને સાબરકાંઠા જજલલાના કુલ ૩૬ ગ્રામ
પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. 0૭-0૭-૨૦૧૭ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમાં ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા,
ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ, ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા, શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા. સમગ્ર
કાયાક્રમનુ ં આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા.0૮-0૮-૨૦૧૭થી તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭ સુધી આણંિ, િાહોિ અને પંચમહાલ જજલલાના કુલ ૩૮ ગ્રામ
પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાનો સમાપન કાયાક્રમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ
ખાતે યોજાયો. કાયાક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી ઉત્તમભાઈ પટેલ, રસ્ટીશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
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ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ં આયોજન અને
સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. ૨૪-૧૦-૨૦૧૭થી તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૮ સુધી અરિલલી, મહેસાણા, િાહોિ અને પંચમહાલ જજલલાના
કુલ ૪૧ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. 0૬-0૧-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમાં ડૉ. કમલેશભાઈ પટેલ, સંયોજક,
મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, અમિાિાિ, ડૉ. ઉર્ષાબહેન ઉપાધ્યાય, ગુજરાતી વિભાગ, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, ડૉ.પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા, વિભાગીય અધ્યક્ષ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ, સાિરા, તબીબી અવધકારી ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર સેિકવમત્રો
હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાક્રમનુ ં આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. ૧૬-0૧-૨૦૧૮થી તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ સુધી ખેડા, પંચમહાલ, બનાસકાંઠા અને આણંિ જજલલાના
કુલ ૪૧ ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપનમાં અધ્યક્ષ તરીકે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના
કુલસણચિ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી, મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગાંધીનગરના જજલલા વિકાસ અવધકારીશ્રી
િે સાઇ સાહેબ, બોપલ સંસ્કાર ધામના રસ્ટીશ્રી ડો. આર.આર. શાહ ઉપક્સ્થત રહ્યા. આ પ્રસંગે તેમણે
વિવશઠટ માગાિશાન પ ૂરું પાડ્ું અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કયાા. કાયાક્રમમાં સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, સાિરાના વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી વનણખલભાઈ ભટ્ટ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ, સાિરાના વિભાગીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુન્દ્રા અને પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્રના
આચાયાશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, સેિકવમત્રો તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા.
િર્ષા િરમ્પયાન એન.એસ.એસ.ના કાયાક્રમ અવધકારીઓ માટે િસ (૧૦) તાલીમ વશણબર યોજાઈ.
જેમાં કુલ ૩૭૧ કાયાક્રમ અવધકારીઓએ ભાગ લીધો. જેની સમગ્ર કામગીરી સંભાળી.
િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ તાલીમ િગોના તાલીમાથીઓ માટે પ્રેરણાપ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં જેમાં પયાાિરણ વશક્ષણ સંસ્થાન - સુઘડ, સાબરમતી આશ્રમ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, રાજ્ય
સંસાધન કેન્દ્ર (SRC), કોચરબ આશ્રમ, આદિિાસી તાલીમ અને સંશોધન કેન્દ્ર, મોરારજી િે સાઈ સંગ્રહાલય
અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય, “િાત્સલય” ઘરડાંઘર, રે ડ ક્રોસ સોસાયટી તથા જૂના િાડજ િગેરે સ્થળોની
તાલીમાથીઓએ મુલાકાત લીધી અને બીજા એક દિિસના પ્રેરણાપ્રિાસમાં 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
ં
તેમજ ગાંધીનગર
જજલલાના કલોલ તા્ુકાના પ્રતાપપુરા ગામની

મુલાકાત લીધી. 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 સો (૧૦૦ %) ટકા આિેલ છે .

309



અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :–

 પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્દ્ર, સાિરા તથા િલડા વિઝન ઇષ્ન્ડયા - A.D.P. ભરૂચના સં્તુ ત ઉપક્રમે SHG
જૂથો

માટે

ત્રણદિિસીય

િહીિટી

(રે કોડા

કીવપિંગ)

પ્રવ ૃવત્ત

અને

આયોજન

અંગેની

તાલીમ

તા. ૧૨-0૯-૨૦૧૭થી ૧૪-0૯-૨૦૧૭ સુધી યોજાઈ, જેમાં ૫૮ તાલીમાથી ભાઈ-બહેનોએ ભાગ લીધો.

 િર્ષા િરમ્પયાન સંસિીય સણચિોના તાલીમ કેન્દ્ર, દિલહી દ્વારા મોકલિામાં આિેલ નિ ટીમોની કુલ ૪૧૪
વયક્તતઓએ સંસ્થા મુલાકાત દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવ ૃવત્તઓનો પદરચય કરાવયો.
સને ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્પયાન તાલીમ લીધેલ તાલીમાથીની વિગત
અ.નં.
૧

તાલીમિગચ નો પ્રકાર

કુ લ િગોની

તાલીમાથીઓની

સંખ્યા

સંખ્યા

૪

૧૫૬

૪

૧૫૬

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા
(૭૫ દિિસ)
કુલ

ુ ી તાલીમ પામેલ પદાવધકારીઓ અને કમચચારીઓ
માચચ ૨૦૧૮ સધ
અ.નં.

તાલીમિગચ નો પ્રકાર

કુ લ િગોની

તાલીમાથીઓની

સંખ્યા

સંખ્યા

૮૦

૩૫૫૦

૧

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

૨

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૨૧ દિિસ)

૧૫૯

૬૫૩૯

૩

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૧૪ દિિસ)

૮૯

૧૫૫૯

૪

સરપંચોના સંસ્થાકીય િગા (૭ દિિસ)

૪

૧૨૫

૫

સરપંચ, ઉપસરપંચ વત્રદિિસીય િગા

૪૧

૨૬૪૦

૬

મહેસ ૂલી તલાટી પ ૂિાસેિા તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

૬

૩૪૦

૩૭૯

૧૪૭૫૩

(માચા ૨૦૧૮ સુધીના આંકડા પ્રમાણે) કુલ
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કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કેન્ર – અંભેટી જજ-િલસાડ
૧. સ્થાપના િર્ષચ : ૧૯૯૨
૨. કેન્રનો પહરચય - (સ્થાપનાના કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હેત)ુ :



ૂ ો અપનાિતા થાય અને
સ્થાપનાના કારણો-કૃવર્ષ વિર્ષયક નવિન તાંવત્રકતાઓને આ વિસ્તારના ખેડત
ૂ ોનુ ં ખેત ઉત્પાિન િ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

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર

૧.

રાજેન્દ્રવસિંહ એફ. ઠાકોર

વનયામક

વનયામકની જિાબિારી

૨.

કમલેશભાઇ એ.પટેલ

૩.

અરવિિંિભાઇ આર. પટેલ

વિર્ષયવનઠણાત (વિસ્તરણ)

વિસ્તરણકાયાની જિાબિારી

૪.

લણલતકુમાર ટી. કપુર

વિર્ષયવનઠણાત (જમીનવિજ્ઞાન )

જમીનવિજ્ઞાનની જિાબિારી

૫.

વમતેશકુમાર એમ. ગજ્જર

વિર્ષયવનઠણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)

સસ્યવિજ્ઞાનની જિાબિારી

૬.

પ્રેમીલાબહેન આર. આહીર

તાલીમ મિિનીશ (ગૃહવિજ્ઞાન)

ગૃહવિજ્ઞાન અંગેની જિાબિારી

૭.

પ્રકાશકુમાર જે. જોર્ષી

તાલીમ મિિનીશ (કૃવર્ષ ઇજનેરી)

કૃવર્ષ ઇજનેરીની જિાબિારી

૮.

બા્ુભાઈ એમ. પટેલ

તાલીમ મિિનીશ (પશુપાલન)

પશુપાલન વિર્ષયની જિાબિારી

૯.

પરે શભાઈ આર. પટેલ

ફામા મેનેજર

ફામાની જિાબિારી

૧૦.

ણચિંતન ડી. પટેલ

એકાઉન્ટન્ટ

એકાઉન્ટની જિાબિારી

૧૧.

વિનોિકુમાર બી. પટેલ

સ્ટેનોદહસાબનીશ-કમ-

સ્ટેનોદહસાબનીશની જિાબિારી-કમ-

૧૨.

રમેશભાઈ ડી. રોદહત

ડ્રાઇિર

ડ્રાઇિરની જિાબિારી

૧૩.

હરીદક્રઠણા જી. િાળંિ

ડ્રાઇિર

ડ્રાઇિરની જિાબિારી

૧૪.

અશોકકુમાર આર. પટેલ

પટાિાળા

પટાિાળાની કામગીરી

વિર્ષયવનઠણાત(પાક સંરક્ષણ)

પાક સંરક્ષણની જિાબિારી

ુ ય પ્રવ ૃવિઓ :
૪. મખ્
૪.૧ તાલીમ
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

સિયોગીઓ

ખેડુત ભાઇઓ-બહેનો
્ુિાઓ
વિસ્તરણ કાયાકરો

તાલીમ સંખ્યા
૫૭
૦૨
૦૭

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૯૧૦
૩૬
૧૯૦

ભાગ લેનાર બિેનો
૮૫૦
૨૦
૩૨

કુ લ

૧૭૬૦
૫૬
૨૨૨

૪.૨ સંિોધન
ૂ ના ખેતરે સંિોધન (OFT)
૪.૨.૧ ખેડત
ક્રમ
૧.
૨.
૩.

ુ ય વિર્ષય
મખ્
પાક ઉત્પાિન
પાકસંરક્ષણ
જમીનવિજ્ઞાન

સંખ્યા
૦૩
૦૨
૦૨

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૨૫
૨૫
૧૦
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ભાગ લેનાર બિેનો
----

કુ લ
૨૫
૨૫
૧૦

૪.

પશુપાલન
કુલ

૦૧
૦૮

-૬૦

૨૦
૨૦

૨૦
૮૦

૪.૨.૨ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રમાં સંિોધન
(૧) ડાંગરની સુધારે લ જાતોની સાથે સંકર જાતોની સરખામણી
(૨) િાલ પાકની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
(૩) શક્કદરયાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
(૪) નીલણગદરની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
(૫) બહિ
ુ ર્ષાા્ ુ ઘાસચારાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી

૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવિઓ
ુ ય પ્રવ ૃવિઓ
મખ્
ક્ષેત્રીય દિિસ
દકસાન ગોઠઠી
પાક પદરસંિાિ
જમીન તંદુરસ્તી કેમ્પપ
કૃવર્ષમેળા/વશણબર/

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.

સંખ્યા
૧૦
૨૧
૧૩
૦૩
૨૯

ભાગ લેનાર ભાઈઓ
૬૨૧
૩૫૦
૧૩૨૪
૧૦૪
૨૫૪૦

ભાગ લેનાર બિેનો
૩૮૭
૧૫૪
૬૨૬
૪૩
૨૮૫૦

કુ લ
૧૦૦૮
૫૦૪
૧૯૫૦
૧૪૭
૫૩૯૦

૫. િામચ વિભાગ
૫.૧ િામચ ઉત્પાદન
ક્રમ
પાક
૧.
૨.
૩.
૪.

કુ લ ઉત્પાદન (ક્તિ.)

ડાંગર
શેરડી
મગ
િાલ

કુ લ િેચાણ
(ક્તિ.)
૭૭.૨૦
૧૦૯૦
૧.૨૦
૦.૨૬

૧૩૭.૨૦
૨૩૪૦
૧.૨૦
૦.૨૬

આિક રૂ.
૨૩૧૬૦૦
૪૯૦૫૦૦
૧૨૦૦૦
૭૮૦૦

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગ
માં આપેલ જ્થો
----

૫.૨ સજીિ ખેતી
(૧) આંબા કલમો - ૨૫૦ ઝાડ
(૨) શેરડી – ૧.૦ એકર
૫.૩ ગૌિાળા વિભાગ
ગાયોની દુધાળ કુ લ દૂ ધ ઉત્પાદન કુ લ દૂ ધ િેચાણ

દૂ ધ િેચાણ આિક

અન્ય આિક

કુ લ આિક

૩,૧૯,૦૦૦

૧૫,૦૦૦

૩,૩૪,૦૦૦

સંખ્યા
૦૭

૦૫

૯૧૨૫

૯૧૨૫

૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

પાક
શાકભાજી રોપા
સરગિાના રોપા
શક્કદરયાના રોપા
ઘાસચારાના ઝડીયા

કુ લ ઉત્પાદન
૧૮૮૦૦૦ નંગ
૧૫૦૦ નંગ
૯૦૦૦૦ ર્ુકડા
૧૦૨૪૦૦ નંગ

કુ લ િેચાણ
૧૮૮૦૦૦ નંગ
૧૫૦૦ નંગ
૯૦૦૦૦ ર્ુકડા
૧૦૨૪૦૦ નંગ

આિક રૂ.
૧૩૧૬૦૦
૧૮૦૦૦
૪૫૦૦૦
--

૫.૫ હરિોલલ્િિંગ િં ડ ( ઑહડટ હરપોટચ આધાહરત )
ઉઘડતી વસલક રૂ.

િાવર્ષિક આિક રૂ.

િાવર્ષિક ખચચ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૮૧,૦૨,૫૮૨

૧૩,૯૯,૪૬૪

૧૫,૬૮,૫૬૦

૭૯,૩૩,૪૮૬
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૬. પ્રકાિન :
૬.૧ પ્રકાિન ની વ્યક્તતગત વિગતો:
લેખકન ંુ નામ

ક્રમ

લેખન ંુ મથાળં

સામવયકન/ંુ પસ્ુ તકન ંુ નામ

Success story- Scientific cultivation
of improved chickpea var- PKV-2
(Kabuli)
Scientific cultivation of kharif
groundnut

Krushi jagaran June 2017

૧.

M. M. Gajjar, R. F. Thakor

૨.

M. M. Gajjar, R. F. Thakor

૩.

A. R. Patel, K. A. Patel , L. T.
Kapur, R. F. Thakor

Scientific cultivation of indian bean

Krishi Vigyan Aug, 2017

૪.

L. T. Kapur; R.F.Thakor

Azolla - A wonderful experience of

Intensive Agriculture

A.R.Patel, K. A. Patel

૫.

M. M. Gajjar, R .F. Thakor

૬.

A. R. Patel ,K. A. Patel , L. T.
Kapur, R. F. Thakor

૭.
૮.

eco-friendly fertilizer in paddy

Krushi jagaran July, 2017

March,2017

Dangarni Kheti - Samruddhini kedie

Krushi jagaran Aug. 2017

Banana bunch cover

Krishi Vigyan- Dec.-2017

K. A. Patel, R. F. Thakor

Fruitfly Trap – An eco- friendly tool
to enhance the quality of mango

K. A. Patel, R. F. Thakor

Falmakhi Trap - Aam ki gunvatta
badhane ke liye paryavaran anukul
sadhan

Published in book entitled
Symbols of Success - Pathways
to Prosperity By ICAR 2017
ATARI, Jodhpur Annual
publication 2016-17

૬.૨ પ્રકાિનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.

સંશોધન પત્ર
પો્્ુલર આટીકલ
માદહતી પવત્રકા
ન્્ુઝ લેટર

વિગત

ુ ાન અને તે અંતગચ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ : -૭. અન્ય નાણાકીય અનદ

૦૨
૦૮
૦૬
૦૨

સંખ્યા

વનકરા પ્રોજેતટ અંતગાત ૬.૬૦ લાખના અનુિાનથી પ્રોજેતટ હેઠળનાં ત્રણ ગામોમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ
કરિામાં આિી.
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :
૮. ખેડત

 અગ્ર િરોળ વનદિચનો – વિવિધ પાકોમાં િધુ ઉત્પાિન આપતી જાતો અને તાંવત્રકતાઓના વનિશાન થકી
એકમ વિસ્તારમાં પાક ઉત્પાિનમાં િધારો.

 રોજગારલિી તાલીમ કાયચક્રમો – આદિિાસી મદહલાઓ રોજગારલક્ષી તાલીમ દ્વારા િધારાની આિક
મેળિતા થયા.

 કુ દરતી સંસાધનોનો કાયચિમ ઉપયોગ – વનકરા પ્રોજેતટ હેઠળ ખેત તલાિડી, બાયોગેસ, ઘાસચારાની
ૂ ો અપનાિતા થયા
જાતો જેિી તાંવત્રકતાઓને ખેડત

ૂ ો સેન્દ્રીય ખેતી પ્રત્યે જાગૃત થઇ જૈવિક ખાતરો, િમી કમ્પપોસ્ટ,
 સેન્રીય ખેતી પ્રચાર-પ્રસાર – ખેડત
અઝોલા, જીિામ ૃતનો ઉપયોગ કરતા થયા.
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કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી, ખેડા
૧.

સ્થાપના િર્ષચ : 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 (અટારી) દ્વારા થાય છે . સંશોધન કેન્દ્રોએ કરે લાં સંશોધનો (ભલામણો) જજલલા કક્ષાએ કેટલા અનુકળ
ૂ વમત્રો સુધી પહોંચાડિાનુ ં અગત્યનુ ં કામ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા કરિામાં આિે
છે 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 કેન્દ્રનો
આધાદરત ભલામણોની ખેડત
મુખ્ય હેત ુ છે .
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રની કામગીરીનાં કેન્રક્ષબિંદુઓ :
(૧)

નિી જાત, સંકણલત પોર્ષણ વયિસ્થાપન, સંકણલત રોગ-જીિાત વયિસ્થાપન અપનાિીને ડાંગર,
દિિેલા, ઘઉં, ચણા અને મગના પાકમાં ઉત્પાિન િધારવુ.ં

(૨)

સંકણલત પોર્ષણ વયિસ્થા અને સંકણલત રોગ-જીિાત વયિસ્થાપન અપનાિીને રીંગણ, કારે લા અને
ણગલોડામાં ઉત્પાિન િધારવુ.ં

(3)

ખોરાક અને ઘાસચારા પ્રબંધન દ્વારા દૂ ધાળું પશુઓની ઉત્પાિકતા િધારિી.

(૪)

ગૃહિાદટકાને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં

(૫)

લીલો પડિાશ, છાણણયા ખાતર અને સમતોલ ખાતરનો ઉપયોગ કરી જમીનની ફળદ્ર ુપતા િધારિી.

(૬)

સજીિ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં

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)
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કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્રનુ ં સંચાલન
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, રોગ-જીિાત ચકાસણી એકમ, અન્ય વિસ્તરણ
કાયાક્રમો.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, ગૌશાળાની
વનભાિણી.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, સીડ હબને લગતાં
કાયો.
ૂ ના ખેતરે
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, ખેડત
ચકાસણી, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય તાલીમો, પ્રાયોજજત
તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો, ણબયારણ ઉત્પાિન
કાયાક્રમો.
અગ્રહરોળ વનિશાનો ગોઠિિા, કેન્દ્રીય તાલીમો, ક્ષેત્રીય
તાલીમો, પ્રાયોજજત તાલીમો, અન્ય વિસ્તરણ કાયાક્રમો

નામ
શ્રી ્ુ. એચ. ગોદહલ

િોદ્દો
તાલીમ મિિનીશ (કમ્પ્્ ૂટર)

શ્રી પી. જે. બાિસ્કર
શ્રી પી. એચ. પટેલ
શ્રી ડી. એમ. ચૌહાણ

કચેરી અવધક્ષક કમ દહસાબનીશ
ફામા મેનેજર
સ્ટેનોગ્રાફર

શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
ડ્રાઇિર કમ વમકેવનક
સહાયક સ્ટાફ
સહાયક સ્ટાફ

૪.

બી. એ. નાયક
એસ. એચ. ખદડયા
ડી. એમ. સોનાર
બી. પી. પરમાર

ુ ય પ્રવ ૃવિઓ :
મખ્

૪.૧

તાલીમ :

ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

૪.ર

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
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.
કાયાાલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.
કાયાાલય દ્વારા સોંપિામાં આિતી કામગીરી.

સિયોગીઓ
સસ્યવિજ્ઞાન
બાગાયત
પશુપાલન
ગૃહ વિજ્ઞાન
પાકસંરક્ષણ
જમીનવિજ્ઞાન
પ્રાયોજજત તાલીમો

કુ લ

તાલીમ

ભાગ લેનાર

ભાગ લેનાર

સંખ્યા

ભાઈઓ

બિેનો

૦૭
૦૪
૦૭
૦૨
૦૯
૦૭
૦૫
૪૧

૧૬૫
૮૨
૮૮
૦૧
૨૦૬
૧૪૭
૧૩૨
૮૨૧

૦૨
૦૮
૬૮
૮૨
૨૭
૨
૩
૧૯૨

કુ લ
૧૬૭
૯૦
૧૫૬
૮૩
૨૩૩
૧૪૯
૧૩૫
૧૦૧૩

સંિોધન :
ૂ ોના ખેતરે સંિોધન (ઓ.એિ.ટી.) :
૪.ર.૧ ખેડત
(૧) ચણામાં વપયત આપિાના ચોક્કસ સમયની ઓળખ (વપયત વ્યિસ્થાપન) :
ૂ ો વશયાળામાં ડાંગરની કાપણી પછી સંગ્રદહત ભેજમાં ચણાનુ ં િાિેતર કરે છે .
ખેડા જજલલાના ખેડત
ૂ ો ચણામાં િાિણી પછી વપયત આપતા નથી. જ્યારે
વપયતની પ ૂરતી સગિડ હોિા છતાં ખેડત
્ુવનિવસિટી દ્વારા ચણામાં ત્રણ વપયત આપિાની ભલામણ છે (ડાળી અિસ્થા, ફૂલ અિસ્થા અને
પોપટાના વિકાસની અિસ્થા). પરં ત ુ વપયત આપિાથી ચણાના છોડ પીળા પડી સુકાઈ જતા
હોિાથી એકમ વિસ્તારમાં છોડની સંખ્યા જળિાતી ન હોિાથી અંતે ઉત્પાિનમાં અસર થાય છે .
ટી-૧

:

ૂ ની માિજત (ણબનવપયત)
ખેડત

ટી-ર

:

્ુવનિવસિટીની ભલામણ (કટોકટીની અિસ્થા)
(ડાળી અિસ્થા, ફૂલ અિસ્થા, પોપટા વિકાસની અિસ્થા)

ટી-૩

:

(અ) ફતત ડાળી અિસ્થાએ
(બ) ફતત ફૂલ અિસ્થાએ

અિલોકન :
(૧) છોડની સંખ્યા (૩૦ દિિસે અને કાપણી સમયે)/ચો.મી.
(ર) નુકસાન પામેલ છોડની સંખ્યા (િરે ક વપયત પછી)
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(૩) છોડની ઊંચાઇ (કાપણી સમયે)
(૪) પોપટાની સંખ્યા / છોડ
(પ) ૧૦૦ િાણાનુ ં િજન
(૬) કુલ ઉત્પાિન / હે.
ૂ ોની સંખ્યા : ૬
ખેડત
પહરણામ (િર્ષચ – ૨૦૧૬-૧૭) :
છોડની
માિજત
ૂ ની માિજત (ણબનવપયત)
ખેડત
્ુવનિવસિટીની ભલામણ
(કટોકટીની અિસ્થા)
(અ) ફતત ડાળી અિસ્થાએ
(બ) ફતત ફૂલ અિસ્થાએ

સંખ્યા/

ઉત્પાદન

આિક

ખચચ

(કવિ./િે.)

(રૂ.)

(રૂ.)

ચોખ્ખો
નિો

સ્કે.મી.
૭૪
૬૭

૧૧૩૨
૧૧૬૮

૬૬૭૮૮
૬૮૯૧૨

૧૭૩૪૦
૧૮૧૮૦

(રૂ.)
૪૯૪૪૮
૫૦૩૭૨

૭૩

૧૩૪૬

૭૯૪૧૪

૧૮૫૧૦

૬૦૯૦૪

પાકની પદરક્સ્થવત (૨૦૧૭-૧૮) : પાક ઊભો છે .

(૨) ક્ષગલોડીમાં િળમાખીના વ્યિસ્થાપન માટે નરમાખીની નાિ તકનીક (મેટ) અને ઝેરી પ્રલોક્ષભકા
તકનીક(બેટ)ની અસરકારકતાની ચકાસણી :
ૂ ોની સામે ફળમાખીનુ ં ઉપદ્રિ એક મોટી સમસ્યા છે . ખેડત
ૂ ો ફળમાખીનાં
ણગલોડીની ખેતી કરતા ખેડત
વયિસ્થાપન માટે નરમાખીની નાશ તકનીક(મેટ બ્લોક)નો ઉપયોગ આખી ઋતુ િરમ્પયાન ફતત એક જ
િખત કરે છે . જ્યારે મેટ બ્લોક ત્રણ મદહના પછી સારી રીતે કામ કરતી નથી. તેના લીધે ફળમાખીનુ ં ઉપદ્રિ
ધીમે-ધીમે િધી જાય છે . જેની ઉત્પાિન પર માઠી અસર થાય છે .
ટી-૧

:

ૂ ની પ્રણાલી ૮ મેટ બ્લોક / હેતટર
ખેડત

ટી-ર

:

ભલામણ પ્રમાણે ૧૬ મેટ બ્લોક / હેતટર

ટી-૩ એ

:

બે િખત મેટ બ્લોકની ગોઠિણી પહેલી િખત મેટ બ્લોકની ગોઠિણીનાં ત્રણ મદહના
પછી બીજી િખત બ્લોકની ગોઠિણી કરિાની - ૧૬ મેટ બ્લોક / હેતટર

ટી-૩ બી

:

ઝેરી પ્રલોણભકા - (પ૦૦ ગ્રામ ગોળ + ૧૦ વમલી ડી.ડી.િી.પી. - ર૬ ઇ.સી. / ફેન્રીઓન ૮પ
ઇ.સી.) મેલાથીઓન પ૦ ઇ.સી.નુ ં દ્રાિણ તૈયાર કરીને એકાંતરે છંટકાિ કરિો.

ટી-૩ સી

:

મેટ તકનીક ૧૬ મેટ બ્લોક / હેતટર + બેટ તકનીકનો ઉપયોગ
(૧) િરે ક મેટ બ્લોકમાં પ્રવત સ્તાહ ફસાયેલ માખીઓની સંખ્યા (નંગ)
(ર) િરે ક િીણીમાં બગાડ થયેલ ણગલોડીનુ ં િજન (દકગ્રા)
(૩) િરે ક િીણીમાં િેચાણપાત્ર ણગલોડીનુ ં િજન (દકગ્રા)

ૂ ોની સંખ્યા :
ખેડત

૧૨

પહરણામ (૨૦૧૭-૧૮) :
માિજત
ૂ ની પ્રણાલી
ટી-૧ - ખેડત
(મેટ બ્લોક ૮ નંગ / હે.)
ટી-૨ - ્ુવનિવસિટીની ભલામણ પ્રમાણે
(મેટ બ્લોક ૧૬ નંગ / હે.)
ટી-૩ - બે િખત મેટ બ્લોક લગાડિા

અખતરાની
સંખ્યા
૧૨
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ઉત્પાદન
(ક્તિ./િે.)

ચોખ્ખી આિક
(રૂ.)

આિક ખચચનો
ુ ોિર
ગણ

૩૫૭.૫૦

૩૮૭૧૬૦

૩.૬૦

૩૬૮.૧૬

૪૦૨૮૧૦

૩.૭૦

૩૭૮.૧૩

૪૧૭૦૮૫

૩.૭૮

(મેટ બ્લોક ૧૬ નંગ + ૧૬ નંગ / હે.)
ટી-૪ - ઝેરી પ્રલોણભકા
(િર ૧૫ દિિસ સ્થળ છંટકાિ)
ટી-૫ - મેટ બ્લોક + ઝેરી પ્રલોણભકા

(૩)

૩૮૯.૨૫

૪૨૬૬૨૫

૩.૭૧

૪૦૩.૫૦

૪૪૬૬૪૦

૩.૮૨

અડદમાં પોર્ષણ વ્યિસ્થાપન :
ૂ વમત્રો આ પાકમાં
કપડિંજ તા્ુકામાં ચોમાસું અડિ પાકનો મોટો વિસ્તાર છે . આ વિસ્તારના ખેડત
ૂ વમત્રો પાયામાં ૪૦-૬૦ દકગ્રા/હે. ડીએપી
પોર્ષણ વયિસ્થાપનને મહત્િ આપતા નથી. સામાન્ય રીતે ખેડત
નાખે છે , જેનાથી ઓું ઉત્પાિન મળે છે . જ્યારે ્ુવનિવસિટીની ભલામણ પ્રમાણે િધુ ઉત્પાિન માટે મધ્ય
ગુજરાત વિસ્તારમાં અડિના પાક માટે એનપીકે ૨૦-૪૦-૦૦ હોવુ ં જોઈએ. આઈઆઈપીઆર, કાનપુર
દ્વારા ૨ ટકા ્ુદરયા અને ડીએપીનો છંટકાિ કરિા સ ૂચન કરે લ છે .
ૂ ની પ્રણાલી (૨૦-૩૦ દકગ્રા / હેકટર )
ટી-૧
: ખેડત
ટી-૨
: ફૂલ અને વસિંગ બેસતા પહેલા બે િખત ૨ ટકા ્ુદરયા અને ડીએપીનો છંટકાિ
પહરણામ (૨૦૧૬-૧૭) :

માિજત
ૂ ની પ્રણાલી
ખેડત
(૨૦-૩૦ દકગ્રા/હેતટર )
ફૂલ અને વસિંગ બેસતા પહેલા બે િખત
૨ ટકા ્ુદરયા અને ડીએપીનો છંટકાિ

અખતરાની
સંખ્યા

ઉત્પાદન
(ક્તિ./િે.)

ચોખ્ખી આિક
(રૂ.)

આિક ખચચનો
ુ ોિર
ગણ

૮.૬૮

૧૪૮૬૭

૧.૮૪

૯.૯૫

૧૭૨૫૯

૧.૮૬

૮

ુ ેહદક દિાઓની ઉપયોક્ષગતાની ચકાસણી :
(૪) ભેંસોની પ્રજનન િમતામાં આયિ
સામાન્ય રીતે ભેંસો વિયાણના ૪પથી ૬૦ દિિસ બાિ ફરીથી િેતરમાં આિી જિી જોઈએ, પરં ત ુ
મોટા પ્રમાણમાં ભેંસો વિયાણના પ થી ૬ મદહના બાિ િેતરમાં આિે છે . જેના કારણે ભેંસોમાં બે વિયાણ
ૂ ો વિયાણ થયેલ
િચ્છચેનો સમયગાળો િધી જાય છે અને પશુપાલકોને િધારે આવથિક નુકસાન થાય છે . ખેડત
ભેંસોને આ્ુિદે િક િિાઓ જેિી કે સિા, મેથી, મરી, કાળી જીરી અને અસાણળયો પ થી ૬ દિિસ સુધી જ
ખોરાકમાં આપે છે , જેના કારણે ધાયાા પદરણામ મળતા નથી. જો આ જ આ્ુિદે િક િિાઓ લાંબા સમય
સુધી આપિામાં આિે તો ભેંસો સમયસર વિયાણ બાિ િેતરમાં આિિાની શક્યતાઓ ઘણી બધી િધી
જાય છે .
ૂ પદ્ધવત - આ્ુિદે િક િિાઓનાં બીજ (સિા, મેથી, કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો)
ટી-૧ - ખેડત
પ૦ ગ્રામ પ્રવત દિિસ - વિયાણ બાિ એક અઠિાદડયા સુધી
ટી-ર - વિયાણના ર૦ દિિસ બાિ - ગભાાશયની ઍષ્ન્ટબાયોદટક િિા દ્વારા સફાઈ.
ટી-૩ - આ્ુિેદિક િિાઓનાં બીજ (સિા, મેથી, કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો) ૧૦૦ ગ્રામ પ્રવત
દિિસ - વિયાણ બાિ ર૫ દિિસ સુધી અને વમનરલ પાિડર પ૦ ગ્રામ / દિિસ - વિયાણ બાિ
બે મદહના સુધી.
અિલોકન (૧)
વિયાણબાિ િેતરમાં આિિાના દિિસો (ર) ગાભણની ટકાિારી
(૩)
વિયાણ પછી ગાભણ અિસ્થા િચ્છચેનો સમયગાળો (સિીસ વપદરયડ)
(૪)
બે વિયાણ િચ્છચેન ુ ં અંતર
ૂ ોની સંખ્યા : ૧૫
ખેડત
પહરણામ :
માિજત
ૂ પદ્ધવત – આ્ુિેદિક િિાઓનાં બીજ
ખેડત
(સિા, મેથી, કાળી જીરી, મરી અને
અસાણળયો) પ૦ ગ્રામ પ્રવત દિિસ - વિયાણ
બાિ એક અઠિાદડયા સુધી.
વિયાણના ર૦ દિિસ બાિ - ગભાાશયની
ઍષ્ન્ટબાયોદટક િિા દ્વારા સફાઈ.
આ્ુિદે િક િિાઓનાં બીજ (સિા, મેથી,
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વિયાણ બાદ
િેતરમાં
આિિાના
હદિસો

ગાભણની
સંખ્યા

સવિિસ
પીહરયડ

બે વિયાણ
િચ્ચેનો
સમયગાળો
(હદિસો)

૫૯

૦૪/૦૫

૮૬

૩૯૬

૯૯

૦૩/૦૫

૧૧૯

૪૨૯

૧૦૧

૦૩/૦૫

૧૩૬

૪૪૬

કાળી જીરી, મરી અને અસાણળયો) ૧૦૦ ગ્રામ
પ્રવત દિિસ - વિયાણ બાિ ર૫ દિિસ સુધી
અને વમનરલ પાિડર પ૦ ગ્રામ / દિિસ વિયાણ બાિ બે મદહના સુધી.
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ચોમાસું
-૧૭

ઉનાળુ૧૭

અડિ
(પી્ુ-૩૧)

મગ
(જીએએમ૫)

ઋતુ

ચોમાસુ-ં
૧૭-૧૮

પાકનુ નામ

ડાંગર
(સંકણલત
પોર્ષણ
વયિસ્થાપન)

જમીનવિજ્ઞાનીઃ

ઋતુ

પાકનુ નામ

સસ્યવિજ્ઞાનીઃ

૨૫

ખેડૂતો
ની
સંખ્યા

૩૦

૫૧

ખેડૂતોની
સંખ્યા

નીચે મુજબ છે :
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ૂ ોને શુદ્ધ અને સારી જાતોનુ ં ગુણિત્તા્ુતત ણબયારણ નજીકના સ્થળે અને સમયસર મળી રહે
છે . ખેડત
તે ખ ૂબ જ જરૂરી છે . ભારતીય કૃવર્ષ અનુસધ
ં ાન પદરર્ષિ દ્વારા િર્ષા ૨૦૧૫-૧૬થી કઠોળ પાકોમાં બીજ
ઉત્પાિન માટે "સીડ હબ" પ્રોજેતટ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર િે થલી ખાતે કાયારત છે અને આ પ્રોજેતટ અંતગાત
ગુણિત્તાસભર બીજ ઉત્પાિન માટેની માળખાકીય સિલતો વિકસાિિા અને કઠોળ પાકોમાં ચણામગ તેમ જ અન્ય પાકો ડાંગર, ઘઉંનુ ં બીજ ઉત્પાિન કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા શરૂ કરે લ છે .
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કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

૧.

સ્થાપના િર્ષચ : 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 કાયા વિસ્તાર 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
ડૉ. િી. કે. ગગા

િોદ્દો
કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર
િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક અને કેન્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સુચારુ રૂપથી
િડા
ચલાિિા માટેની વનયામક તરીકેની કામગીરી
શ્રી અવનલભાઈ બી. પટેલ વિર્ષયવનઠણાત
તાલીમ કાયાક્રમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ, વનિશાન, વિસ્તરણ
પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો
શ્રી હર્ષાિભાઈ એન. પટેલ વિર્ષયવનઠણાત
તાલીમ કાયાક્રમ, 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 કાયાક્રમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,
વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ
પ્રકારના તકનીકી કાયો
શ્રી પ્રહલાિભાઈ જે. પટેલ કાયાક્રમ મિિનીશ
કે.િી.કે. ફામાની કામગીરી
શ્રી પ્રવતકભાઈ એસ.
મિિનીશ
દહસાબ અને િહીિટને લાગતી કામગીરી, ફાઈલોની
ઉનડકટ
(દહસાબ/િહીિટ)
જાળિણી
શ્રી િીપકભાઈ ડી. પંડયા
જુ. સ્ટેનોગ્રાફર
શ્રી લા્ુભાઈ એમ. પટેલ ડ્રાઇિર
શ્રી અરવિિંિભાઈ જે. ડામોર ડ્રાઇિર

૪.

સ્ટોર અંગેની જિાબિારી તથા રે કડા વનભાિવુ ં
જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી
રેતટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

ુ ય પ્રવ ૃવિઓ :
મખ્
૪.૧ તાલીમ
ક્રમ
૧

સિયોગીઓ

તાલીમ સંખ્યા

ભાગ લેનાર ભાઈઓ ભાગ લેનાર બિેનો

૫૨

૧૨૧૪
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૪૯૧

કુ લ
૧૭૦૫

૪.૨ સંિોધન :
ૂ ના ખેતરે સંિોધન (OFT) :
૪.૨.૧ ખેડત
ુ ય વિર્ષય
ક્રમ
મખ્
૧
૨
૩
૪
૫

મરચાના પાકમાં ફૂગ અને બેતટેદરયાના જીિાણુ
સામે બાયોએજન્ટ રાયકોડરમા હજ ેવનયમની
ચકાસણી
ચોમાસુ ં અડિમાં બીજિરની ચકાસણી
િાછરડાઓના શારીદરક વિકાસમાં કાલફ વમલક
રી્લેસરની થતી અસરની ચકાસણી
ઘઉંમાં સફાઈ અને ગ્રેદડિંગ મશીનરીની ચકાસણી
ઘઉં પાકમાં પ ૂસા હાઇડ્રોજેલની ચકાસણી

૪.૨.૨ કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્રમાં વનદિચન યવુ નટો :

વિસ્તાર
(િેતટર)
૨.૫

ભાગ લેનાર ભાગ લેનાર
ભાઈઓ
બિેનો
૧૦
૧૦
-

૧૦

૧૦
૧૦

૫

૧૦
૨૦

-

૧૦
૨૦

સુપર દક્રદટકલ ફ્્ુયડ એતસરેતશન (એસ.સી.એફ.ઈ) ્ુવનટ

(૨)

ઘઉંની જુિી જુિી જાતોના ઉત્પાિન ક્ષમતાની ચકાસણી

(૩)

િમી કમ્પપોસ્ટ વનિશાન ્ુવનટ

(૪)

બાગાયતી પાકોમાં સજીિ ખેતીનુ ં વનિશાન ્ુવનટ

(૫)

ખેતઓજાર વનિશાન ્ુવનટ

(૬)

ગૌશાળા વનિશાન ્ુવનટ

૪.૨.૩ વિસ્તરણ પ્રવ ૃવિઓ :
ુ ય પ્રવ ૃવિઓ
મખ્
ક્ષેત્ર દિિસ
વનિાન સેિા
સમ ૂહ જૂથચચાા
ૂ ગોઠઠી
ખેડત
ગ્રુપ દફલડ વિણઝટ
દફલમ શો
પશુ વનિાન કેમ્પપ
ૂ સેવમનાર/સંમલ
ખેડત
ે ન
પદ્ધવત વનિશાન
ઉજિણી દિિસ
મોબાઇલ સંિેશાઓ
ન્્ ૂઝપેપર કિરે ઝ
અન્ય વયાખ્યાનો
સેિક તાલીમ અને પદરસંિાિ
સ્િચ્છછતા પખિાદડ્ુ ં
ગાજરઘાસ જાગૃતતા સ્તાહ

પ્રવ ૃવિ સંખ્યા
૧૭
૨૦
૨૩
૦૫
૨૫
૦૩
૦૪
૦૨
૦૬
૦૫
૩૫
૧૨
૧૯
૮
૦૨
૦૧
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૧૦

૨.૫
-

(૧)

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬

કુ લ

ભાગ લેનાર ભાઈઓ/બિેનો
૮૩૧
૧૯૦
૫૨૨
૨૩૧
૩૩૩
૧૬૩
૨૧૭
૩૮૮
૧૩૨
૨૭૦
૪૯૦૭૪૪
૧૩૭૭
૧૨
૪૮૦
૧૭૫

૫.

િામચ વિભાગ :
૫.૧ િામચ ઉત્પાદન :
ક્રમ
પાક
કુ લ ઉત્પાદન
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ઘઉં
મગ
દિિેલા
બાજરી
ઇક્કડ
ઓટ
ડાંગર
રાઈ

૫.૨ સજીિ ખેતી :

૧૫૩૭૯
૭૦
૧૨૪૯.૫૦
૪૫૬
૨૭૭
૪૫૦
૭૩૨૫
૭૩૩

કુ લ િેચાણ

આિક રૂ.

૧૧૯૪૧
૭૦
૧૨૪૯.૫૦
૪૫૬
૨૮૦
૭૩૨૫
-

૨૬૭૮૦૦
૪૨૦૦
૫૬૩૮૪
૫૭૦૦
૧૧૨૦૦
૧૧૧૨૪૦
-

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિભાગમાં
આપેલ જ્થો
૯૮૭૫
૭૦
-

૧. ઘઉં
૨. લીલો પડિાશ (સણ, ઇક્કડ)
૫.૩ ગૌિાળા વિભાગ :
ગાયોની
દુધાળ
કુ લ દૂ ધ ઉત્પાદન કુ લ દૂ ધ િેચાણ દૂ ધ િેચાણ આિક અન્ય આિક
સંખ્યા
૮
૮
૧૪૨૭૩
૧૪૨૭૩
૪૮૭૯૭૩
૫.૪ નસચરી/બીજ ઉત્પાદન વિભાગ :

૬.

કુ લ આિક
૪૮૭૯૭૩

-

૫.૫ રીિોલલ્િિંગ િં ડ (ઑહડટ હરપોટચ આધાહરત) :
ઊઘડતી વસલક રૂ.
િાવર્ષિક આિક રૂ.
૫૯૩૭૪૪૦
૨૫૫૪૯૭૨

િાવર્ષિક ખચચ રૂ.
૨૦૦૭૨૯૬

પ્રકાિન :

બંધ વસલક રૂ.
૬૪૮૫૧૧૬

૬.૧ પ્રકાિન ની વ્યક્તતગત વિગતો :
૬.૨ પ્રકાિનની િગીકૃત વિગતો :
ક્રમ
૧
૭.

૮.

વિગત

સંખ્યા

ન્્ ૂઝ લેટર

૦૨

ુ ાન અને તે અંતગચ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ :
અન્ય નાણાકીય અનદ
ભારત સરકાર દ્વારા કઠોળ અને તેલીણબયા પાકોના તલસ્ટર વનિશાન માટે કુલ ૫.૭૫ લાખ
મંજૂર કરિામાં આિેલ તે અંતગાત દિિેલાના ૫૦ હેતટર અને મગના ૩૦ હેતટર વિસ્તારમાં વનિશાનો
આપિામાં આિેલ હતા.

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાભ થયો િોય તેિા કાયચક્રમો :
ખેડત
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતા માટે િર્ષા ૨૦૧૭-૧૮ િરવમયાન જુિા જુિા
કૃવર્ષવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડત
પાકોમાં વનિશાનો, સ્િચ્છછતા પખિાદડયા દ્વારા જાગૃતતા, ગાજરઘાસ જાગૃતતા સ્તાહ, સંકલપથી વસદ્વદ્ધ
ૂ એિોડા , ખેડત
ૂ ોની આિક બમણી કરિા માટે ખેડત
ૂ સેવમનારો તેમજ કૃવર્ષ અને
કાયાક્રમ, બેસ્ટ ખેડત
સંલગ્ન આધુવનક અને નિીનતમ તકનીકોના પ્રચાર પ્રસાર માટે સમયાંતરે જુિી જુિી વિસ્તરણ
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને માદહતગાર કરિામાં આિેલ. એનાથી
પ્રવ ૃવત્તઓ, તાલીમો દ્વારા ખેડત
ૂ ોના ખેતીવિર્ષયક તકનીકી જ્ઞાનમાં િધારો થયેલ.
ખેડત
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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

:

ક્રમ

વિભાગ

સેિક (કાર્યકર) સંખ્ર્ા

ધોરણ

૧

બાલશાળા (જિલ્લા પંચાર્ત સંચાલલત)

૧ થી ૫

૨

કુમાર મંદિર

૬ થી ૮

૩

ઉત્તર બુવિર્ાિી વિદ્યાલર્

૪

ઉચ્ચતર ઉત્તર બુવિર્ાિી વિદ્યાલર્

૫

કુમાર છાત્રાલર્

૫ થી ૧૨

૬

ગંગાબા ગૌશાળા

-

૭

અધ્ર્ાપિ મંદિર ( ડી.એલ.એડ.)

૮

ગ્રામ સેિા કેન્દ્ર મુખ્ર્ કાર્ાયલર્

ગ્રેડમાં

વિર્ત પગાર

૨
૩

૯ થી ૧૦

૫

૧૧-૧૨

૧

૨ (પ્રિાસી)
૮

પ્રથમ
િર્ય/બીજુ ં િર્ય

-

૬

૪

૧
૩

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પરરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

ટકા

૯

૯

૧૦૦

રિન્દ્દીની પરીક્ષાઓ
૧

બાલપોથી

૨

પહલી

૧૪

૧૪

૧૦૦

૩

દૂ સરી

૫૬

૫૧

૯૧.૪૦

૪

તીસરી

૪૦

૪૦

૧૦૦

૫

વિિીત

૫૦

૪૯

૯૮

૬

ગાંધીજીિિ ઝાંખી

૧૦

૧૦

૧૦૦

૭

ગાંધીજીિિ સ્મ ૃવત

૧૭

૧૭

૧૦૦

૮

ગાંધીજીિિ પ્રિેશ

૨૦

૨૦

૧૦૦

૫. છાત્રાલયમાું રિેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

કુમાર છાત્રાલર્ (બક્ષીપંચ)

૨૨૦
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૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ
૧

નિગત

શૈક્ષલણક પ્રિાસ

૨

િિભોિિ

૩

િાલી સંમેલિ

૪

રાજ્ર્ કક્ષાિો રમતોત્સિ

પોર, કાર્ાિરોહણ,
ચાંપાિેર, પોઇચા, બોડેલી

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

0૨-૦૧-૨૦૧૮થી

૧૭૧

સ્િાવમિારાર્ણ િાડી

0૬-૦૨-૨૦૧૭

૧૬૦

૧૭-૦૭-૨૦૧૭

૨૦

૧૪-૦૩-૨૦૧૮થી

૪

0૩-૦૧-૨૦૧૮

સુરત જિલ્લા વશક્ષણ તાલીમ
ભિિ

૧૬-૦૩-૨૦૧૮

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

૧

ગ્રામસફાઈ

૨

સિોિર્ મેળો
ગ્રામ સેિા કેન્દ્ર,
બોચાસણ, ભારે લ, િે થલી

૩

વ ૃક્ષારોપણ

બોચાસણ ગામમાં
વ્ર્સિમુક્તત પ્રિશયિ, િાલી
સંમેલિ, સજીિ ખેતી, ગાંધી જીિિ
પ્રિશયિ, ગૃહઉદ્યોગ, આરોગ્ર્
માગયિશયિ પ્રિશયિ, વિદ્યાથી
સંમેલિ, વ્ર્ાર્ામ વિિશયિ,
સાંસ્કૃવતક કાર્યક્રમ, સમ ૂહ ભોિિ

૦૨-૧૦-૨૦૧૭

૧૬૦

૧૨-૦૨-૨૦૧૮

૮૦૦

ઉિેલી, સુિરણા,
ં
િલ્લભ વિદ્યાલર્

૦૪-૦૭-૨૦૧૭

૯૪

પદરસર
૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

૧

િાલી સંપકય / િાલી સંમેલિ

૨

િિરાત્રી

૩

િશેરા

૪

પ ૂ. રવિશંકર મહારાિ સમાવધ
સ્થાિ - સમ ૂહ પ્રાથયિા

૫

સમતોલ આહારનુ ં આર્ોિિ

૬

સજીિ ખેતીિા શાકભાજી
િપરાશ

૭

રસોઈ

નિગત

પ્રિેશ અંગે માગયિશયિ
ગરબા
સમ ૂહ ભોિિ પદરિાર,
વિદ્યાથી
િર માસિા પ્રથમ શુક્રિારે
પોર્ક વિવિધ િાિગીઓ
કઠોળ, શાકભાજી અિે
ફળોમાંથી
કોબીિ, બીટ, રીંગણ,
મેથી, ડુગ
ં ળી, મ ૂળા, દૂ ધી,
શક્કદરર્ા િગેરે
બીટ, પાલક રોટલી,
ફણગાિેલ
કઠોળ,ઢોંસાિડા, ઇડલી
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તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૦૭-૦૫-૨૦૧૭

૪૫

૨૧-૦૯-૨૦૧૭થી

૭૮

૩૦-૦૯-૨૦૧૭

૨૭૦

િર્ય િરવમર્ાિ

૨૨૫

િર્ય િરવમર્ાિ

૨૨૦

િર્ય િરવમર્ાિ

છાત્રાલર્ રસોડું

િર્ય િરવમર્ાિ

છાત્રાલર્ રસોડું

૮

સંભાર,સરગિાિા પાિિા
મ ૂઠીર્ા િગેરે.
ગૌશાળાિા તાજા દૂ ધ િી
િપરાશ

દૂ ધ

િર્ય િરવમર્ાિ

છાત્રાલર્ રસોડું

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી િમીિ : ૧૩ એકર ૭ ગુઠં ા
ગૌશાળાિી િમીિ : ૮ એકર
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : ૧૭
ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ)

૧

ચોખા

૬૪૪૫

૦

૨

ઘઉં

૭૨૧૦

૩૪૧૦

૪૭

૩

બાિરી

૨૮૨૦

૫૦૨૧

૧૦૦

૪

દૂ ધ

૭૦૩૨

૨૪૮૧૮

૧૦૦

૫

શાકભાજી

૧૬૨૮૮

૪૮૮૦

૩૦

૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન : ૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧. ગુિરાત ક્તિઝમાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ
૨. ખેલ મહાકુંભમાં જિલ્લા કક્ષાએ ૮૦૦ મીટર િોડમાં પ્રથમ
૩. ખેલ મહાકુંભમાં જિલ્લા કક્ષાએ લાંબી કૂિમાં બીિો
૪. રાજ્ર્ કક્ષાએ રમોત્સિમાં ગોળાફેંકમાં બીિો અિે ત્રીિો
૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ:
સજીિ ખેતી
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સ્િાિલુંબન (ટકા)

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: શ્રી નશ. ગો. પટેલ કન્દ્યાનિદ્યાલય, ભારે લ

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૧૯૭૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: શાળા, છાત્રાલય અને ખેતી નિભાગ

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫

નિભાગ
શ્રી સુરુલચબેિ લક્ષ્મીચંિ િે શિાલ
શ્રી
શ્રી
શ્રી
શ્રી

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા

િોરણ

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

૯

કુંિિબેિ પુરસોત્તમભાઈ ઝાલા
પરે શભાઈ શંકરભાઈ પરમાર
કુલિીપવસિંહ પ ૃથ્િીવસિંહ વિહોલ
હદરભાઈ કકિાજી હોથા

૬૮૦૦૦

૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨
૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨
૯, ૧૦
પટાિાળા

૪૬૮૦૦
૫૦૫૦૦
૪૨૩૦૦
૨૭૨૦૦

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ
૧
૨
૩
૪

ધોરણ ૯
ધોરણ ૧૦
ધોરણ ૧૧
ધોરણ ૧૨

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પરરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

(ટકામાું)

૬૪
૫૫
૪૮
૩૮

૫૦
૪૨
૪૮
૩૮

૭૮.૧૨૫
૭૬.૩૭
૧૦૦
૧૦૦

૫. છાત્રાલયમાું રિેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

તન્દ્ર્ા છાત્રાલર્ (બક્ષીપંચ)

૧૮૫

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
સ્િર્ંપાક

વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા જુિી જુિી
િાિગીઓ બિાિિામાં આિી.

૨૦-૦૯-૨૦૧૭

૨

સિોિર્ મેળો

૧૬-૦૨-૨૦૧૮

૩

૦૮-૦૧-૨૦૧૮

ધોરણ ૯, ૧૧

૪

ભારતિશયિ
ઝારોલા
ગૌરીવ્રત

૫

ગાંધી િર્ંતી

૦૭–૦૭-૨૦૧૭થી
૧૦-૦૭-૨૦૧૭
૦૨-૧૦-૨૦૧૭

૬

િળ સરોિર,
લોથલ પર્યટિ

૦૯-૦૧-૨૦૧૮

શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ
શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ
૪૪

૭

સજીિ ખેતી

વિદ્યાવથિિીઓએ વિવિધ
પ્રવ ૃવત્તઓમાં ભાગ લીધો
જુિા જુિા રાજ્ર્ોિી કૃવતઓ
િોઈ
મહેંિી, કેશગુફં િ,
ઢોલકિાિિનુ ં કૌશલ કેળવ્્ુ ં
રાષ્ટ્ર ભાિિા કેળિાઈ તથા
ગાંધી ગીતો, મૌિ શ્રદ્ાંિલલ
પ્રકૃવતવશક્ષણ, પક્ષીિશયિ,
પ્રકૃવત સંરક્ષણિી સમિ
કેળિાઈ, પ્રાચીિ સંસ્કૃવતિે
જાણી
સમ ૂહ ભાિિા કેળિાઈ,
સહકારિી ભાિિા િધી.

શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ તથા
સેિકો
ધોરણ ૯, ૧૧

૨૫-૦૧-૨૦૧૮

ધોરણ ૯, ૧૧

૧

નિગત
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તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

૨

દિવ્ર્ાંગ બાળકોિો
સન્દ્માિ સમારોહ,
ધમયિ

૧

નિગત

અંધિિ દિિ

તારીખ

ભારે લ-બોચાસણ ગામમાંથી
અંધિિ ફાળો એકત્ર કર્ો
શાળાિી વિદ્યાવથિિીઓનુ ં
સન્દ્માિ કરિામાં આવ્્ુ ં

૧૪-૦૯-૨૦૧૭

નિગત

તારીખ
૨૦-૦૯-૨૦૧૭

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ
શાળાિી દિવ્ર્ાંગ
બહેિો

૦૫-૦૧-૨૦૧૮

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
ભરતકામ

વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા

૨

સ્િર્ંપાક

વિદ્યાવથિિીઓ દ્વારા જુિી જુિી
િાિગીઓ બિાિિામાં આિી.

૧

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ
શાળાિી સમગ્ર
વિદ્યાવથિિીઓ તથા
સેિકો

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી િમીિ : ક્ષેત્રફળ ૩-૭૨-૯૭,
ગૌશાળાિી િમીિ : ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

હે./આરે ./ચો.મી. ૪૪/૩-૭૨-૯૭/૪૨.૫૫ (કુલ િમીિ)

ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૧

અિાિ

૨

શાકભાજી

૧૩૦૦૦kg

૧૪૫૨kg આશરે

૧૧.૧૭

૩

ફળફળાિી

૨૮૪૦kg

૮૦૦kg આશરે

૨૮.૧૭

૪

કઠોળ

મગ ૨૨૦kg

૨૨૦kg

૧૦૦

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
રેં રટયાનો પ્રકાર
૧

અંબર ચરખા

ઘઉં ૪૫૦૦, બાિરી ૩૦૦૦,

રેં રટયાની સુંખ્યા
૩૫

કાુંતેલી આંટીઓની
સુંખ્યા
૧૬૨

૧૧૨૦kg

એક આંટીમાું
તારની સુંખ્યા
૧૦૦૦

૩૭.૩૩

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર
(મીટરમાું)
--

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
ઠાકોર ભાવિકાબેિ ગોતાભાઈ :- ખેલ મહાકુંભ
૧.
વિકલાંગ િોડમાં જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ તથા ગોલ્ડ મેડલ તથા રૂ. ૫૦૦૦/- ઇિામ
૨.
લાંબી કૂિમાં જિલ્લા કક્ષાએ બીિો િંબર તથા રૂ. ૩૦૦૦/- ઇિામ
૩.
રાજ્ર્ કક્ષાએ િોડમાં ત્રીિો િંબર તથા રૂ. ૫૦૦૦/- ઇિામ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
૧.
સજીિ ખેતી - શાકભાજી, ફળ (ચીકુ, કેરી)
૨.
શ્રમબેંકથી ઉત્પાિિ - કેશતેલ, કલાકૌશલ્ર્િી િસ્તુઓ, પૌષ્ષ્ટ્ટક આહારિાં વિવિધ ઉત્પાિિો
તથા તેન ુ ં િેચાણ.
૩.
વિદ્યાવથિિીઓિી તંદુરસ્તી િળિાઈ રહે તેિા સંિભે ઘી, રસાર્ણ વિિાિો ગોળ, મધ, કચુબ
ં ર,
છાસ વિગેરે વિર્વમત ખોરાકમાં અપાર્ તેિી વ્ર્િસ્થા.
૪.
આમળાિાં વિવિધ ઉત્પાિિો.
૫.
વિદ્યાવથિિીઓએ કરે લા વિવિધ ઉત્પાિિોિા િેચાણિી આિકમાંથી વિદ્યાવથિિીઓિો શૈક્ષલણક
પ્રિાસ રાિસ્થાિ, િળ સરોિર.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. ગ્રામસેિા કેન્દ્રનુ ં િામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, અંભેટી

૨. કેન્દ્ર સ્થાપિા િર્ય

: ૧૯૫૪

3. કેન્દ્રિા વિભાગો અિે સેિકો (કાર્યકરો) િી સંખ્ર્ા

: ૨૫

ક્રમ

વિભાગ

૧.
૨.
3.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

ધોરણ

બાલિાડી
આશ્રમશાળા
કુમાર મંદિર પ્રાથવમક શાળા
કુમાર મંદિર પ્રાથવમક શાળા
ઉત્તર બુવિર્ાિી વિદ્યાલર્ (માધ્ર્વમક)
ઉત્તર બુવિર્ાિી વિદ્યાલર્ (ઉચ્ચ માધ્ર્વમક)
કુમાર છાત્રાલર્
કન્દ્ર્ા છાત્રાલર્
ગૌશાળા
સંસ્થા ખેતી
અધ્ર્ાપિ મંદિર (પી.ટી.સી.)
મુતત વિદ્યાલર્ (ઓપિ સ્કૂલ)
ગ્રામસેિા કેન્દ્ર મુખ્ર્ કાર્ાયલર્

સેિકોિી સંખ્ર્ા

૧ થી ૮
૯ થી ૧૦
૧૧ થી ૧૨
૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨
૫ -૬-૭-૮-૯ -૧૦-૧૧ -૧૨
-

ગ્રેડમાં
૬
૫
-

વિર્ત િેતિ
૧
૪
૧
૩
૪
૧

૪. શાળામાું નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા અને પરરણામ :
િોરણ

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૧૬-૧૭

કુ લ

પરીક્ષામાું

પરરણામ

કુ લ

પરીક્ષામાું

પરરણામ

કુ લ

પરીક્ષામાું

પરરણામ

સુંખ્યા

પાસ

(ટકા)

સુંખ્યા

પાસ

(ટકા)

સુંખ્યા

પાસ

(ટકા)

૧૦૦

૧૯

૧૯

૧૦૦

૫૩
૫૫

૫૩
૫૩

૧૦૦
૯૬.૩૬

૩૧
૩૩

૩૧
૨૭

૧૦૦
૮૧.૮૧

આશ્રમશાળા
ધોરણ - ૧

૧૭

૧૭

ધોરણ - ૯
ધોરણ - ૧૦

૫૮
૫૨

૫૮
૪૬

ધોરણ -૧૧
ધોરણ -૧૨

૩૧
-

૩૧
-

ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ
ધોરણ

-

૨૦૧૭ -૧૮

૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

૧૮
૧૮
૧૭
૧૬
૧૭
૧૯

૧૮
૧૮
૧૭
૧૬
૧૭
૧૯

૧૦૦

/ પ્રાથનમક શાળા

૨૦

૨૦

૧૦૦
૧૭
૧૭
૧૦૦
૧૦૦
૧૮
૧૮
૧૦૦
૧૦૦
૧૮
૧૮
૧૦૦
૧૦૦
૧૭
૧૭
૧૦૦
૧૦૦
૧૫
૧૫
૧૦૦
૧૦૦
૧૭
૧૭
૧૦૦
૩૦
૩૦
૧૦૦
ઉત્તર બુનનયાદી નિદ્યાલય (માધ્યનમક)
૧૦૦
૫૬
૫૬
૧૦૦
૮૮.૪૬
૫૬
૩૬
૬૪.૨૯
ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનનયાદી નિદ્યાલય સામાન્દ્ય પ્રિાિ
૩૩
૩૩
૧૦૦
૧૦૦
૩૧
૨૭
૮૭.૦૯

૫. છાત્રાલયમાું રિેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલય પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

૧.

કુ માર છાત્રાલર્

૧૦૨

૨.

કન્દ્ર્ા છાત્રાલર્

૭૦
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૧૯
૧૭
૧૮
૧૯
૧૭
૧૫
૨૮

૧૯
૧૭
૧૮
૧૯
૧૭
૧૫
૨૮

૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

૬. ખેતી અને ગૌશાળા :

િમીિ :
૨૪
એકર (ખેતી)
ગૌશાળા : િમીિ : - એકર (ગૌશાળા)
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : ઉત્પાદનનો પ્રકાર
છાત્રાલયની જરૂરરયાત
(રકલોગ્રામ)
ઘઉં
૭૪૦૦
બાિરી
ચોખા
૫૨૦૦
શાકભાજી
૧૫૦૦
દૂ ધ
૪૫૦૦

૭. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
અંબર રે રટિંયાની સુંખ્યા
૧૨ (ચરખા)

શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ

ક્રમ
૧.

૨.

૩.

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

પ્રોજેતટ
રાષ્ટ્રીર્–ધાવમિક તહેિારોિી ઉિિણી
વિજ્ઞાિમેળો
વિવિધ પ્રકારિી વશલબરો
શૈક્ષલણક પ્રિાસ
િિભોિિ
સમ ૂહ પ્રાથયિા
સમ ૂહ ભોિિ
િાલી સંમેલિ
રમતોત્સિ

૧૦. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ :

૪૪.૦૩
૪૨.૬૦
-

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
૩૨0 + ૧૪
૩૨૨ + ૧૨
૧૭૧ + ૭

૯. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

સ્િાિલુંબન (ટકા)

કાુંતેલી આંટી
-

૮. સેિાકીય પ્રવ ૃનત / નનદશષન :
ક્રમ
સેિાકીય પ્રવ ૃનત / નનદશષન
૧
ગ્રામસફાઈ, વ ૃક્ષારોપણ
૨
વ્ર્સિમુદકત વશલબર,
૩
મતિાર જાગૃવત અલભર્ાિ
ક્રમ

ઉત્પાદન
(રકલોગ્રામ)
૨૨૯૦
૬૩૯
-

પરીક્ષાન ુંુ નામ
દહન્દ્િી પરીક્ષાઓ
બાલપોથી
પહલી
દૂ સરી
તીસરી
વિવિત
ગાંધીવિચાર પરીક્ષાઓ
ગાંધીજીિિ ઝાંખી
ગાંધીવિચાર પ્રિેશ
ગાંધીજીિિ સ્મ ૃવત
બીજી પરીક્ષાઓ
ભારતીર્ સંસ્કૃવત જ્ઞાિ

૨૩૨ +૧૨
૩૧૮ +૨૫
૫૪+૧૨૫
૬
૨૧૨ +૧૪
૩૨૦ +૧૪
૧૫૨ +૧૭૧
૧૫૨+૧૭૧
૩૨૨ +૨૩
૩૧૫ +૧૪

પરીક્ષામાું બેઠા

પરીક્ષામાું પાસ

પરરણામ ટકા

૯
૩
૪૯
૫૫
૯

૮
૩
૪૮
૫૩
૮

૮૮.૮૮
૧૦૦
૯૭.૯૫
૯૬.૩૬
૮૮.૮૮

૧૭
૭૦
૧૬

૧૭
૬૮
૧૭

૧૦૦
૯૭.૧૪
૯૪.૧૧

૧૪૪

૧૪૪

૧૦૦
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
૧. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર, દે થલી

૨. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: ૨૧મી જુલાઈ ૧૯૫૨

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: નિભાગો - ૬ અને સેિકોની સુંખ્યા - ૨૯

ક્રમ

નિભાગ

૧

િોરણ

ઉ. બુ. વિદ્યામંદિર

૨
૩
૪
૫
૬

૯ થી ૧૨

આશ્રમશાળા
તપોિિ છાત્રાલર્
ઉ. બુ. છાત્રાલર્
બાલમંદિર
ગ્રામસેિા કેન્દ્ર

૧ થી ૮
છાત્રાલર્
છાત્રાલર્
બાલમંદિર
ગ્રામસેિા કેન્દ્ર

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા
ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

૬

-

૬
૩
-

૧
૨
૬

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

સામાન્દ્ર્ જ્ઞાિ પરીક્ષા
ભારતીર્ સંસ્કૃવત જ્ઞાિ પરીક્ષા
દહન્દ્િી વિિીત
દહન્દ્િી તીસરી
દહન્દ્િી દૂ સરી
દહન્દ્િી પહલી
દહન્દ્િી બાલપોથી
ગાંધીવિચાર પરીચર્

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પરરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

ટકા

૨૧
૩૧
૧૧
૩૨
૫૩
૨૮
૩૯
૨૬

૫. છાત્રાલયમાું રિેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧
૨
૩

છાત્રાલયનો પ્રકાર

આશ્રમશાળા
તપોિિ છાત્રાલર્
ઉ. બુ. છાત્રાલર્

૨૧
૨૭
૧૦
૨૫
૪૨
૧૭
૩૫
૧૫

૧૦૦
૮૭
૯૦
૭૨
૭૯
૬૧
૯૦
૫૭

છાત્રોની સુંખ્યા
૧૭૮
૩૮
૨૭

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
૧
૨
૩
૪

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

વિશ્વ ર્ોગ દિિિી
ઉિિણી
કોચરબ આશ્રમ વિદ્યાથી
પ્રિાસ
શૈક્ષલણક પ્રિાસ પાિાગઢ

નિગત

વિદ્યાથી તથા સ્ટાફ

તારીખ

૨૧/૦૬/૨૦૧૭

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

શૈક્ષલણક પ્રિાસ

૧૩/૦૭/૨૦૧૭

૬૫

શૈક્ષલણક પ્રિાસ

૦૧/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૦

૨૪/૧૨/૨૦૧૭

૬૭

ગ્રાહક અવધકાર દિિિી
ઉિિણી
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૧૭૬

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

ક્રમ
૫
૬
૭

નિગત

ઈંધણ બચાિો

૦૭/૦૨/૨૦૧૮

સેફ્ટી ક્તલવિક પ્રોગ્રામ

ગેસ િપરાશ

૦૭/૦૨/૨૦૧૮

૬૦

સિોિર્ મેળો

વિદ્યાથી તેમિ સ્ટાફ પદરિાર

૧૨/૦૨/૨૦૧૮

૨૦૦

૧૨/૧૦/૨૦૧૭
થી
૧૬/૧૦/૨૦૧૭

૦૩

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

૧

સંજીિિી આરોગ્ર્ કેન્દ્ર

આરોગ્ર્લક્ષી પ્રવ ૃવત્ત

૨
૩

વ ૃક્ષારોપણ પ્રવ ૃવત્ત
ગ્રામજીિિ પિર્ાત્રા

૪

વ્ર્સિમુક્તત કાર્યક્રમ

૫

પ ૂરપીદડતો માટે
રાહતફાળો
સ્િાઇિફ્લુ માટે ઉકાળાનુ ં
વિતરણ

િસયરી ઉછે ર અિે વ ૃક્ષારોપણ
િે થલીિી આજુબાજુિાં ૧૦
ગામો
િે થલીિી આજુબાજુિાં ૧૦
ગામો
બિાસકાંઠા જિલ્લા માટે

૬

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

વિબંધ સ્પધાય

વશક્ષક સજ્િતા તાલીમ

૮

તારીખ

જાન્દ્્ુ. - દડસે.૨૦૧૭
જૂિ-૨૦૧૭
ઑતટો.-૨૦૧૭

૬૦

૭૧૩
૫૦૦
૩૨

ઓતટો.- િિે.૨૦૧૭
સપ્ટે.-૨૦૧૭

િાટક અિે ઉકાળો વિતરણ

૩૨
૬૦૦૨ રૂ. િો ફાળો
િૈ વિક ૧૦૦૦ વિદ્યાથી
અિે ગ્રામિિો

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

ગ્રામસફાઈ

ગાંધીિર્ંતી

૦૨/૧૦/૨૦૧૭

૫૦

૨

દફિાઇલ બિાિટ

સ્િાિલંબિ પ્રોજેતટ

િર્ય ૨૦૧૭

૧૦

૩

સાિરણા બિાિટ

િાલળર્ેરિા ઝાડિા પાિિી

િર્ય ૨૦૧૭

૧૦૦

૪

રાખડી બિાિટ

રક્ષાબંધિ પિય વિવમત્તે

િર્ય ૨૦૧૮

૫૦૦

૯. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી િમીિ : ૭.૫ િીઘા
ગૌશાળાિી િમીિ : ૩ િીઘા
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : ૧૪ (૧૦ દુઝણી)
ક્રમ
૧

ઉત્પાદનનો પ્રકાર
દૂ ધ

છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૧૧,૪૦૦ લલટર

૧૨,૧૮૦-૬૦૦

૧૦૦%

લલટર
૨

શાકભાજી

નોંિ :- નશયાળાની નસઝનમાું ભાજી, સલાડમાું ૧૦૦% સ્િાિલુંબન
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૧૦. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ

રેં રટયાનો પ્રકાર

રેં રટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની
સુંખ્યા

એક આંટીમાું
તારની સુંખ્યા

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર
(મીટરમાું)

૧

બે ત્રાંક

૪૦

૨૦૦

૧૦૦૦

કાપડ પરત મળે લ
િથી

૨

આઠ ત્રાંક

૧૫

-

-

-

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
અમારી શાળાિા વિદ્યાથી ભાઇ-બહેિોએ વિવિધ રમતોમાં તાલુકા કક્ષાએ તથા જિલ્લા કક્ષાએ / રાજ્ર્
કક્ષાએ ખો-ખો, િોડ, ગોળાફેંક, લાંબી કૂિ, જેિી રમતોમાં ભાગ લઈ પ્રથમ-દ્વદ્વતીર્-ત ૃતીર્ િંબર મેળિેલ છે .
ઉપરોતત સ્પધાયઓમાં ૫૯,૦૦૦/- ઇિામો મેળિેલ છે .
(૧) ખો-ખો સ્પધાય (ભાઈઓ)

ખેડા જિલ્લામાં દ્વદ્વતીર્ ક્રમે

૯,૦૦૦/- ઇિામ

(૨) ખો-ખો સ્પધાય (બહેિો)

જિલ્લા કક્ષામાં પ્રથમ ક્રમે

૨૭,૦૦૦/- ઇિામ

રાજ્ર્ કક્ષાએ ચોથા ક્રમે
(૩) લાંબીકૂડ (ભાઈઓ)

જિલ્લા કક્ષાએ ત ૃતીર્ ક્રમે

૪,૦૦૦/- ઇિામ

(૪) િોડ સ્પધાય (ભાઈઓ)

જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ અિે ત ૃતીર્ ક્રમે

૫,૦૦૦/- ઇિામ

(૫) િોડ સ્પધાય (બહેિો)

જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ ક્રમે

૬,૦૦૦/- ઇિામ

(૬) ઊંચીકૂિ (બહેિો)

જિલ્લા કક્ષાએ દ્વદ્વતીર્ ક્રમે

૩,૦૦૦/- ઇિામ

(૭) ગોળાફેંક

જિલ્લા કક્ષાએ ત ૃતીર્ ક્રમે

૨,૦૦૦/- ઇિામ

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
(૧) અંબર કાંતણ કેન્દ્ર - ૧૧ બહેિોિે ૦૧ માસિી તાલીમ આપી. હાલ ૧૧ બહેિો વિર્વમત કાંતણકામ કરે છે .
(૨) કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્ર - ૧૨૬ ્ુિાિોિે ઇલેષ્તરવશર્િ, દફટર અિે સીિણિી તાલીમ આપી.
(૩) કુમારપ્પા સિે પ્રોજેતટ અન્દ્િર્ે માતર તાલુકાિાં ૦૨ ગામો ખાંધલી અિે િધાિપુરિો અભ્ર્ાસ.
(૪) સીિણશાળા - િોબિકય ્ુવિટ દ્વારા િર્ય િરમ્ર્ાિ ૧,૨૫,૦૦૦/- રૂ. આવથિક ઉપાર્જિ.
(૫) આશ્રમશાળા વિભાગમાં અંબર કાંતણિી શરૂઆત કરી.
(૬) ગુિરાતિી જુિી-જુિી ગ્રામવિદ્યાપીઠો અિે શૈક્ષલણક સંસ્થાઓમાંથી આિેલ ૩૨ તાલીમાથીઓિો સંસ્થાિા
વિદ્યાથીઓિે લાભ અપાવ્ર્ો.
(૭) ગ્રામસેિા કેન્દ્ર - િે થલી દ્વારા ૧૮ જેટલી સરકારી અિે લબિસરકારી સંસ્થાઓ સાથે સંકલિ કરી વિવિધ મુદ્દે
કામગીરી કરી.
(૮) િર્ય િરમ્ર્ાિ ગુિરાતિા ૪૦ જેટલા જુિાં-જુિાં અખબારોમાં સંસ્થા દ્વારા થર્ેલ જુિી જુિી કામગીરી અંગેિી
પ્રેસિોટ પ્રવસદ્ થઈ.
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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

: ૧૪

ક્રમ

નિભાગ

૧

ગ્રામસેિા કેન્દ્ર

૨

આશ્રમશાળા

૩

કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્ર

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા

િોરણ

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

-

-

૦૬

૧થી ૮

૦૩

-

-

-

૦૫

૪. ઇતર પરીક્ષાનાું પરરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પરરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

(ટકામાું)

૧

દહન્દ્િી બાલપોથી

૩૨

૩૧

૯૯

૨

દહન્દ્િી પહલી

૪૪

૪૩

૯૯

૩

દહન્દ્િી દૂ સરી

૫૬

૫૩

૯૭

૪

દહન્દ્િી વિવિત

૩૩

૩૦

૯૭

૫.

ગાંધીજીિિ ઝાંખી

૦૮

૦૮

૧૦૦

૬.

ગાંધીવિચાર પ્રિેશ

૧૭

૧૭

૧૦૦

૭.

ભારતીર્ સંસ્કૃવત જ્ઞાિ

૩૯

૩૯

૧૦૦

પરીક્ષા
૫. છાત્રાલયમાું રિેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
૧

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

આશ્રમશાળા

૭૧.૦૦

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

સંગીત સ્પધાય

ગૌરીવ્રતિી ઉિિણી

૦૭-૦૭-૨૦૧૭

૧૭

૨

મહેંિી સ્પધાય

ગૌરીવ્રતિી ઉિિણી

૦૯-૦૭-૨૦૧૭

૧૧

૩

લચત્રસ્પધાય

-

૨૭-૦૭-૨૦૧૭

૩૪

૪

વશક્ષકદિિ

વશક્ષકદિિિી ઉિિણી

૦૫-૦૯-૨૦૧૭

૧૧

૫

બાળમેળો,

૦૮-૦૯-૨૦૧૭

૭૫૦

૨૦-૧૨-૨૦૧૭

૭૦

વિજ્ઞાિ પ્રિશયિ
૬

શાળા રમતોત્સિ

િોડ, લીંબુચમચી, કોથળાિોડ,
િે ડકાિોડ
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૭. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

રાષ્ટ્રીર્

પ્રિશયિ, માદહતી

૧૦-૦૮-૨૦૧૭

૧૨૫૦

૨

જાતીર્ રોગ વિશેિી જાગૃવત

૨૭-૦૧-૨૦૧૮

૨૦૦

૧૫૦૨-૨૦૧૮

૧૧૮

તાલીમ વશલબર
૩

મેદડકલ વશલબર

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

૧

બચત વિશે

બચત ગુણ મહત્િ

૦૧-૦૭-૨૦૧૭

૭૧

૨

િાંચિ પ્રવ ૃવત્ત

બાળગ્રંથાલર્

૦૧-૦૮-૨૦૧૭

૭૦

૩

સંચાલિ ગુણ

શાળા-છાત્રાલર્ સંચાલિ

૦૧-૦૭-૨૦૧૭

૧૦

૯. અન્નસ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી િમીિ

: ૪.૫ એકર

ગૌશાળાિી િમીિ

: ૧ એકર

ગાર્ોિી સંખ્ર્ા

: ૦૬

ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

૧

દૂ ધ

૨

ચોખા

૩

સાિરણા

૪

પગલ ૂછલણર્ા

૫

શાકભાજી

છાત્રાલયની જરૂરરયાત (રકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (રકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

૫૦૦૦ લલટર

૫૦૦૦

૧૦૦

૧૦૦૦

૩૭૮૫

૧૦૦

૧૦૦ િંગ

૧૦૦ િંગ

૧૦૦

૨૦ િંગ

૨૦ િંગ

૧૦૦

૩૦૦૦

૫૦૦

૨૫

૧૦. િસ્ત્રસ્િાિલુંબન :
ક્રમ
૧

રેં રટયાનો પ્રકાર
અંબર ચરખા

રેં રટયાની સુંખ્યા
૫૫

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

સુંખ્યા

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૧૧૬

૫૦૦

૫૮ મીટર

૧૧. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
૧. ગાંધીજીિિ ઝાંખી પરીક્ષામાં જિલ્લા કક્ષામાં પ્રથમ િંબર મેળિેલ છે .
૨. વિશ્વ િિ દિિસ શાળા પદરિાર લચત્રસ્પધાયમાં ત્રીિો ક્રમ મેળિેલ છે .

૧૨. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
૧. આશ્રમશાળા, ભલાડામાં સ્માટય તલાસિી સગિડ કરિામાં આિી છે .
૨. વિદ્યાથીઓ દ્વારા સ્િાિલંબિિી પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિે છે .
૩. િર્ય ૨૦૧૭-૧૮ િરમ્ર્ાિ કૌશલ્ર્િધયિ કેન્દ્રિી શરૂઆત કરિામાં આિી છે . જેમાં ફીટર-૩૦,
ઇલેષ્તરવશર્િ – ૧૦ અિે સીિણ શાળામાં ૪૦ બહેિો કૌશલ્ર્િધયિ તાલીમ લઈ રહ્ાં છે .
૪. કેન્દ્રમાં કમ્પોસ્ટ ખાતર તૈર્ાર કરિામાં આિેલ છે .
ૂ ોિે ૧૨,૦૦૦ રોપા વિતરણ કરિામાં આિેલ છે .
૫. િસયરી દ્વારા રોપા ઉછે ર કરી ખેડત
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ચોસઠમો પદિીદાન સમારું ભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૭
તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ િે બુધિારિા રોિ સિારે ૦૯-૩૦ િાગ્ર્ે કુલપવત શ્રી ઇલાબહેિ ભટ્ટિા
અધ્ર્ક્ષસ્થાિે તથા ડૉ. સામ વપત્રોડાિા
િા મુખ્ર્ મહેમાિપિે પ્રાણજીિિ વિદ્યાથી ભિિમાં ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિો
પિિીિાિ સમારં ભ ર્ોિિામાં આવ્ર્ો હતો. આ સમારં ભમાં સમગ્ર પરીક્ષામાં કે વિર્ર્માં પ્રથમ આિિા બિલ
૫૧ વિદ્યાથીઓિે પાદરતોવર્ક આપિામાં આવ્ર્ા હતા. િળી, ૨૯ વિદ્યાિાચસ્પવત, ૩૦ અનુપારં ગત, ૩૭૪
પારં ગત, ૨૯૯ વિશારિ અિે ૫૩ અનુસ્િાતક દડપ્લોમાિે પ્રમાણપત્ર આપિામાં આવ્ર્ા હતા.
િર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન સમગ્ર પરીક્ષામાું કે નિર્યમાું પ્રથમ આિિા માટે
ુ ણષચર
સિ
ું ક / રજતચુંરક તથા તામ્રપત્ર (પારરતોનર્ક) મેળિનારની યાદી
ક્રમ

ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

પારરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

૧.

શ્રી રં ગ અિધ ૂત મહારાિશ્રી
સુિણયચરં ક
સમાિવિદ્યા વિશારિ

શ્રી અવિલકુ માર ગેલાભાઈ િિાણી

૨.

શ્રી મલણભાઈ ભીમભાઈ િે સાઈ
સુિણયચરં ક
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારં ગત)

શ્રી વિિર્ભાઈ મુકુન્દ્િભાઈ તડિી

૩.

લઝન્દ્િાલ એલ્્ુવમવિર્મ જ્્ુલબલી - બેંગલુરુ
સુિણયચરં ક
માસ્ટર ઑફ લબઝિેશ ઍડવમવિસ્રેશિ (ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
પારં ગત)

શ્રી બળિંતભાઈ કરશિભાઈ હદરર્ાણી

૪.

સ્િ.શ્રી રાઈબહેિ કા. પટેલિાં સ્મરણાથે સુિણયચરં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેશિ (વશક્ષણ વિશારિ)

શ્રી ચેતિભાઈ ભટુરભાઈ બાંભલણર્ા

૫.

સ્િ. શારિાગૌરી કસ્િેકરિા સ્મરણાથે સુિણયચરં ક
માસ્ટર ઑફ એજ્્ુકેશિ (વશક્ષણ પારં ગત)

શ્રી શૈલેર્ભાઈ બામણજીભાઈ િસાિા

૬.

સ્િ. રૂક્ષ્મણીબહેિ િ. ગોરિાં સ્મરણાથે
સુિણયચરં ક
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેશિ (દહન્દ્િી વશક્ષા વિશારિ)

શ્રી સેિલકુ માર વિિોિભાઈ ચૌધરી

૭.

શ્રી ચન્દ્રકાન્દ્ત વ્ર. િોરા
સુિણયચરં ક
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ (ગાંધીજીિાં
મ ૂળભ ૂત પુસ્તકો)
સ્િ. પ્રો. રાસલબહારીલાલિા સ્મરણાથે
સુિણયચરં ક
સમાિવિદ્યા વિશારિ - સામાજિક વિજ્ઞાિ : સમાિશાસ્ત્ર

શ્રી રાવધકા રાહલ
ુ કુ માર ટીક્કુ

૮.
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શ્રી િક્ષાબહેિ જાિિભાઈ ધોદરર્ા

ક્રમ

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પારરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ
રજતચુંરક

૧.

ડૉ. ગીતા દકરણકુમાર શાહ
રિતચંરક
ર્ોગવિદ્યા અનુસ્િાતક દડપ્લોમા

શ્રી કૃવત િરે ન્દ્રભાઈ શાહ

૨.

કુલપવત ડૉ. િર્ેશભાઈ િશિંતરાર્ િે સાઈ રિતચંરક
સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : અથયશાસ્ત્ર
ડૉ. િશિંતરાર્ િે સાઈ રિતચંરક
વિજ્ઞાિ વિશારિ – સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાિ
તામ્રપત્ર

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી

૧.

સમાિવિદ્યા વિશારિ / વિજ્ઞાિ વિશારિ
શ્રી કુલપવત
સમાિવિદ્યા વિશારિ

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી

૨.

શ્રી કુલપવત
સમાિવિદ્યા વિશારિ – ગ્રામવિકાસ
શ્રી કુલપવત
સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : અથયશાસ્ત્ર
સ્િ. શ્રી મગિભાઈ પ્રભુભાઈ િે સાઈ
સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભાર્ા - ગુિરાતી

શ્રી રં િિબહેિ માધાભાઈ ડાભી

૫.

શ્રી શાક્ન્દ્તલાલ જીિણલાલ ગાંધી
સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભાર્ાવ્ર્િહાર - દહન્દ્િી

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી

૬.

શ્રી રમણલાલ મશરૂિાલા પદરિાર
સમાિવિદ્યા વિશારિ – સામાજિક વિજ્ઞાિ : ઇવતહાસ
શ્રી પ્રવમલા કુરિા ફાઉન્દ્ડેશિ
સમાિવિદ્યા વિશારિ – ભારતમાં સમાિકાર્ય

શ્રી મોતીભાઈ ભુરાભાઈ રબારી

સ્િ. શ્રી િરહદરભાઈ દ્વારકાિાસ પરીખ
સમાિવિદ્યા વિશારિ - કમ્પ્્ ૂટર ઉપર્ોિિ
સ્િ. શ્રી હદરલાલ માણેકલાલ િે સાઈ
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ગાંધીવિચાર િશયિ

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી

સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલિાસ મગિલાલ કોઠારી
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ખાિીવિદ્યા (સાિરા કેન્દ્ર)

શ્રી ધમેશભાઈ ખાખડુભાઈ ભોર્ે

સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલિાસ મગિલાલ કોઠારી
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ખાિીવિદ્યા (રાંધજા
ે કેન્દ્ર)
શ્રી પ્રોફેસર કાંવતભાઈ િા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રેદરત
સ્િ. શ્રીમતી સરસ્િતીબહેિ િામોિર ઓઝા
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ગૃહવિજ્ઞાિ
ુ બહેિ બા. રાિલ પદરિાર પ્રેદરત
શ્રી ડેન્દ્્બ
સ્િ. શ્રી ભારતીબહેિ બાબુભાઈ રાિલ
સમાિવિદ્યા વિશારિ - ગૃહવિજ્ઞાિ

શ્રી શુભ મ્ુરભાઈ પટેલ

શ્રી પ્રોફેસર કાંવતભાઈ િા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રેદરત
સ્િ. શ્રીમતી રં ભાબહેિ ઓઝા
સમાિવિદ્યા વિશારિ - મદહલા કલ્ર્ાણ તથા બાળકલ્ર્ાણ

શ્રી િિકબહેિ કાળુભાઈ મકિાણા

૩.

૩.
૪.

૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

૧૪.

શ્રી અંદકતાબહેિ માધાભાઈ ચૌધરી

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી
શ્રી આરતીબહેિ અભુભાઈ થોદરર્ા

શ્રી િક્ષાબહેિ જાિિભાઈ ધોદરર્ા

શ્રી અવિલકુમાર ગેલાભાઈ િિાણી
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શ્રી િિકબહેિ કાળુભાઈ મકિાણા
શ્રી િિકબહેિ કાળુભાઈ મકિાણા

ક્રમ

રજતચુંરકન ુંુ નામ

૧૫.

સ્િ. શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ િે સાઈ
વિજ્ઞાિ વિશારિ - સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાિ

શ્રી અંદકતાબહેિ માધાભાઈ ચૌધરી

૧૬.

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ઝિેરભાઈ પુરુર્ોત્તમભાઈ પટેલ
વિજ્ઞાિ વિશારિ
(બહેિોમાં પ્રથમ આિિાર)
(રૂ. ૧,૦૦૦-૦૦ રોકડા)

શ્રી અંદકતાબહેિ માધાભાઈ ચૌધરી

૧૭.

શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા)
વ્ર્ાર્ામ અિે આરોગ્ર્ વશક્ષણ વિશારિ

શ્રી દકશિકુમાર માિજીભાઈ બાિળીર્ા

૧૮.

શ્રી કુલપવત
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેશિ (વશક્ષણ વિશારિ)

શ્રી ચેતિભાઈ ભટુરભાઈ બાંભલણર્ા

૧૯.

સ્િ. શ્રી પ્રભાશંકર ગુલાબશંકર આચાર્ય
બેચલર ઑફ એજ્્ુકેશિ (દહન્દ્િી વશક્ષાવિશારિ)

શ્રી સેિલકુમારી વિિોિભાઈ ચૌધરી

૨૦.

શ્રી કુલપવત
માસ્ટર ઑફ એજ્્ુકેશિ (વશક્ષણ પારં ગત)

શ્રી શૈલર્
ે ભાઈ બામણજીભાઈ િસાિા

૨૧.

શ્રી ડાહ્ાભાઈ જી. િાર્ક
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (ગુિરાતી પારં ગત)

શ્રી કલ્પેશભાઈ મોહિભાઈ સોલંકી

૨૨.

શ્રી બસંતલાલ લેખરાિ િાષ્ટ્ણર્
ે
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (દહન્દ્િી પારં ગત)

શ્રી ભાગયિીબહેિ રાજેશભાઈ ચૌધરી

૨૩.

શ્રી િાનુભાઈ બારોટ
અમ ૃત મહોત્સિ સવમવત પ્રેદરત
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (દહન્દ્િી પારં ગત)

શ્રી ભાગયિીબહેિ રાજેશભાઈ ચૌધરી

૨૪.

શ્રી શાંવતલાલ જીિણલાલ ગાંધી
સન્દ્માિવિવધ સમવપિત
સ્િ. શ્રી આચાર્ય કૃપાલાણીજી
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (સમાિશાસ્ત્ર પારં ગત)
સ્િ. શ્રીિા બંસીધર પંચોલી
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (અથયશાસ્ત્ર પારં ગત)

શ્રી પ્રવતમાબહેિ પ્રફુલ્લભાઈ ચૌધરી

સ્િ. શ્રી પુરુર્ોત્તમિાસ ગો. પટેલ (લાંભિેલ)
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (ઇવતહાસ પારં ગત)
શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા)
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (પત્રકારત્િ અિે સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ પારં ગત)

શ્રી પ્રવિણભાઈ છિાભાઈ શેખ

૨૮.

શ્રી બાબુભાઈ િશભાઈ પટેલ ર્ષ્ષ્ટ્ઠપ ૂવતિ સ્મ ૃવત રસ્ટ
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ

શ્રી રાવધકા રાહલ
ુ કુમાર ટીક્કુ

૨૯.

સ્િ. શ્રી િજુભાઈ શાહ
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ

શ્રી રાવધકા રાહલ
ુ કુમાર ટીક્કુ

૩૦.

શ્રી સવિતાબહેિ બુલાખીિાસ શાહ
િન્દ્મશતાબ્િી વિવમત્તે
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજિક વિજ્ઞાિ (બહેિોમાં

શ્રી રાવધકા રાહલ
ુ કુમાર ટીક્કુ

૨૫.
૨૬.
૨૭.

પારરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

શ્રી શીતલબહેિ િશિંતભાઈ ગાવમત

પ્રથમ)
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શ્રી કાિલ િવિિકુમાર મારૂ

ક્રમ

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પારરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

૩૧.

સ્િ. શ્રી મંજુલાબહેિ શાંવતલાલ આચાર્ય
માસ્ટર ઑફ આટટય સ (ગુિરાતી પારં ગત)

શ્રી ર્ોલગતાબહેિ રણછોડભાઈ ગોદહલ

૩૨.

શ્રી રમણલાલ માણેકલાલ શાહ
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારં ગત)

શ્રી વિિર્ભાઈ મુકુન્દ્િભાઈ તડિી

૩૩.

સ્િ. શ્રી િિિીતલાલ િર્ારામ િરીિાલા
મેમોદરર્લ ફેવમલી પબ્બ્લક ચેદરટેબલ રસ્ટ પ્રેદરત
સ્િ. કોદકલાબહેિ િરીિાલાિા સ્મરણાથે
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારં ગત)
- ક્ષેત્રકાર્ય
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ સમાિકાર્ય સંગઠિ પ્રેદરત
ડૉ. પરમેશ્વરી િર્ાલ ઉત્કૃષ્ટ્ટતા એિોડય
માસ્ટર ઑફ સોવશર્લ િકય (સમાિકાર્ય પારં ગત)
શ્રી કનુભાઈ લ. શાહ સન્દ્માિ સવમવત પ્રેદરત
માસ્ટર ઑફ લાઇબ્રેરી એન્દ્ડ ઇન્દ્ફમેશિ સાર્ન્દ્સ (ગ્રંથાલર્
અિે માદહતીવિજ્ઞાિ)
શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા)
માસ્ટર ઑફ કમ્પ્્ ૂટર ઍક્પ્લકેશિ
શ્રી અંબેલાલ મલણભાઈ િાર્ક
માસ્ટર ઑફ સાર્ન્દ્સ (સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાિ પારં ગત)
સ્િ. કંચિબહેિ બાબુલાલ આચાર્ય
માસ્ટર ઑફ સાર્ન્દ્સ (સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાિ પારં ગત)
શ્રી સોમાલાલ બબલિાસ મોિી (ઊંઝાિાળા)
માસ્ટર ઑફ દફલઝકલ એજ્્ુકેશિ એન્દ્ડ સ્પોટટય સ (શારીદરક
વશક્ષણ પારં ગત)
માત ૃશ્રી સ્િ. શકુન્દ્તલાબેિ રવતલાલ પુરાણી પદરિાર
માસ્ટર ઑફ લબઝિેસ ઍડવમવિસ્રેશિ (ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
પારં ગત)
શ્રીમતી કાન્દ્તાબહેિ સોમાલાલ મોિી (ઊંઝાિાળા)
પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ દડપ્લોમા ઇિ કમ્પ્્ ૂટર એક્પ્લકેશિ (કમ્પ્્ ૂટર
વિવિર્ોગ અનુસ્િાતક દડપ્લોમા)
ુ ર્ાલ ભટ્ટિાગર
શ્રી બસેશ્વરિર્ાલ શંભિ
દહન્દ્િી સેિક

શ્રી વિિર્ભાઈ મુકુન્દ્િભાઈ તડિી

૩૪.
૩૫.
૩૬.
૩૭.
૩૮.
૩૯.
૪૦.
૪૧.
૪૨.
૪૩.
૪૪.
૪૫.

૪૬.
૪૭.

શ્રી સંધ્ર્ાબહેિ બાલુભાઈ ઠાકર પદરિાર પ્રેદરત
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – ગુિરાતી
માત ૃશ્રી શ્રી સરસ્િતીિે િી દુબે
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – દહન્દ્િી
શ્રી ભાઈલાલભાઈ એમ. પટેલ પ્રેદરત
શ્રીમતી શાંતાબહેિ ભાઈલાલભાઈ પટેલ
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – સમાિકાર્ય
(બહેિોમાં પ્રથમ)
શ્રી િર્ાયબહેિ ચંરકાન્દ્તભાઈ પટેલ
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – ગ્રંથાલર્ અિે
માદહતી વિજ્ઞાિ
શ્રી રામવસિંહ એચ. રાિપ ૂત (શંખેશ્વર)
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – ગાંધીવિચાર
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શ્રી રાવધકાબહેિ બટુકગીરી અપારિાથી
શ્રી વિશાલકુમાર રમણભાઈ પરમાર
શ્રી પ્રકાશભાઈ માિે િભાઈ પ્રજાપવત
શ્રી રક્મમ િીપકભાઈ ખાખરીર્ા
શ્રી રક્મમ િીપકભાઈ ખાખરીર્ા
શ્રી સંિર્ભાઈ શામજીભાઈ ઝાંપદડર્ા
શ્રી બળિંતભાઈ કરશિભાઈ હદરર્ાણી
શ્રી કેતિકુમાર દિિેશભાઈ ભોજાણી
શ્રા દરિંકલબહેિ વિભુિિભાઈ પરમાર
શ્રી જિજ્ઞેશકુમાર કબીરભાઈ ગાવમત
શ્રી વમતલકુમાર ભીખુભાઈ ગાવમત
શ્રી ગાર્ત્રી સુરેશભાઈ િશાણી

વમલ નુરી કલીતા
શ્રી અરુણા મોતીભાઈ ચૌધરી

ક્રમ
૪૮.
૪૯.
૪૯.
૫0.

રજતચુંરકન ુંુ નામ

પારરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

સ્િ. શ્રી લીલાકાંત વમશ્રા
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – પ્રાથવમક વશક્ષણ
શ્રી શૈલશ
ે ભાઈ કોિરભાઈ પટેલ
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) - શારીદરક વશક્ષણ
શ્રી પ્રભાિતી દર. શાહ
માસ્ટર ઑફ દફલોસોફી (અનુપારં ગત) – જૈિવિદ્યા
શ્રીમતી હસમુખબા િશિંતરાર્ િે સાઈ
રિતચંરક
ડૉતટરે ટ ઑફ દફલોસોફી (પીએચ.ડી.) (આદિિાસી વિર્ર્ક
સંશોધિ માટે)
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શ્રી વમત્તલ મિજીભાઈ બાલવધર્ા
શ્રી ભાવિકા િટિરલાલ લલિંબાણી
શ્રી પાર્લકુમારી ભરતકુમાર કુદરર્ા
શ્રી દિિેશકુમાર પ્રતાપભાઈ ચૌધરી

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ દરમ્યાન એમ. રિલ. (M.Phil.) જાિેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ
૧.

નિદ્યાથીન ુંુ નામ
જિજ્ઞેશકુ માર
કબીરભાઈ ગાવમત

૨.

સુિરભાઈ
ં
છોટુભાઈ
ગાવમત

૩.

મ્ુરીબેિ ભગુભાઈ
હળપવત

૪.

વમતલકુ માર ભીખુભાઈ
ગાવમત

૫.

મેરૂભાઈ પમાભાઈ
મકિાણા

૬.

મોદહન્દ્િર ડુ ગ
ં ારામ
રાિપુરોદહત

૭.

ભારતીબેિ
ગોરધિભાઈ

માગષ દશષકન ુંુ નામ

નિર્ય

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : ગુિરાતી

ડૉ. ઉર્ાબહેિ
ઉપાધ્ર્ાર્

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : ગુિરાતી

ડૉ. ધ્િવિલ પારે ખ

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : ગુિરાતી

ડૉ. ધ્િવિલ પારે ખ

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી

ડૉ. િક્ષાબહેિ જાિી

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ

ડૉ. રાજેન્દ્ર િોર્ી

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ

ડૉ. કિૈર્ાલાલ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. િરે શ ચૌહાણ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
સમાિશાસ્ત્ર

ડૉ. મહેશભાઈ

િાર્ક

ઝાપદડર્ા
૮.

ખુમબુ િલ્લભભાઈ
િાળા

૯.

પાિયતીબેિ
ઈશ્વરભાઈ પટેલ

૧૦.

પ્રદિપકુ માર
િાસુિેિભાઈ કોઠારી

૧૧.

સુવિલભાઈ સુમિભાઈ
ચૌધરી

૧૨.

હેતલબહેિ િરે શભાઈ
ચૌધરી

૧૩.

પાર્લકુ મારી
ભરતકુ માર કુ દરર્ા

૧૪.

દહતેશકુ માર િાસુિેિ
પંડયા

ગાવમત

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
સમાિશાસ્ત્ર

ડૉ. લગરધરલાલ

સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
સમાિશાસ્ત્ર
સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
સમાિશાસ્ત્ર
સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
સમાિશાસ્ત્ર
સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા

ડૉ. લગરધરલાલ

પટે લ

પટે લ
ડૉ. સુભાર્ભાઈ
પાંડર
ડૉ. સુભાર્ભાઈ
પાંડર
ડૉ. શોભિાબહેિ
શાહ

સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા

ડૉ. પ ૂલણિમાબહેિ
મહેતા
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શોિનનબુંિનો નિર્ય

અનુિાિ ક્ષેત્રે અરુણાબહેિ જાડેજા
ુ ા સોિીનુ ં ર્ોગિાિ અિે રે ણક
એક અભ્ર્ાસ (મરાઠી અિે
ઉદડર્ાભાર્ામાંથી ગુિરાતીમાં
થર્ેલા અનુિાિ સંિભે)
ગાવમત જાવતિી સંસ્કૃવત સંિભે
પ્રકાવશત સાદહત્ર્ – એક અભ્ર્ાસ
હર્યિ વત્રિેિી, મુકુલ ચોકસી અિે
રઈશ મિીઆરિી ગઝલો  ׃એક
અભ્ર્ાસ
महादे वी वमाा का साहहत्य - एक
अनुशीलन
પ્રણામી ધમય પ્રચાર તથા
સામાજિક સુધારણામાં ડૉ.
મહેશચંર પંડયાનુ ં પ્રિાિ
माउं ट आबू के पयाटन स्थल :
एक ऐतिहाससक अध्ययन
િે શી અિે બીટી કપાસિો
તુલિાત્મક આવથિક અભ્ર્ાસ
(રાણપુર તાલુકાિા સુિદરર્ાણા,
ં
પાટણા, બરાવિર્ા, િે િલળર્ા
ગામિા સંિભયમાં)
્ુિાિોમાં લખસ્સાખચીિો એક
અભ્ર્ાસ (અમિાિાિ શહેરિા
સંિભયમાં)

મદહલાઓ પર થતા અત્ર્ાચાર
ૃ તા : એક
અિે કાન ૂિી જાગત
સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ (િાંસિા
તાલુકાિે કે ન્દ્રમાં રાખીિે)
ગ્રામીણ કુ ટુંબોમાં સ્ત્રીભ્ર ૃણહત્ર્ા –
એક સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ
આદિજાવતમાં તરુણ-્ુિાિો પર
વ્ર્સિિી અસર (તાપી જિલ્લાિા
ડોલિણ તાલુકાિે કે ન્દ્રમાં રાખીિે)
પ્રધાિમંત્રી િિધિ ર્ોિિાિી
આદિિાસી સમાિ પર અસર
ઇષ્ન્દ્રર્ પરાિર્ શતક : એક
અધ્ર્ર્િ
ગલણતસાર સંગ્રહ : એક અધ્ર્ર્િ

ક્રમ
૧૫.

નિદ્યાથીન ુંુ નામ
વિવમર્ા જિતેન્દ્રકુ માર
ઝિેરી

૧૬.

૧૭.

વમસ. નુરી કલીતા

દહરે િ પ્રમોિરાિ
ચિાણ

૧૮.

વિકુ ંિકુ માર
િગિીશચંર જાિી

૧૯.

સત્ર્વ્રત ભંિદકશોર
િાસ

૨૦.

૨૧.

દિપલ રમેશભાઈ િિે

વમતલ મિજીભાઈ
બાલવધર્ા

૨૨.

પ્રકાશકુ માર ભીખાભાઈ
પટે લ

૨૩.

અશોક ઉગાભાઈ
ગેગડા

૨૪.

ભાવિકા િટિરલાલ
લલિંબાણી

૨૫.

વિિર્કુ માર
રાિકરણભાઈ રબારી

માગષ દશષકન ુંુ નામ

નિર્ય

સામાજિકવિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : જૈિવિદ્યા

ડૉ. શોભિાબહેિ

શોિનનબુંિનો નિર્ય

જૈિધમયમાં ર્ંત્રવિજ્ઞાિનુ ં મહત્િ

શાહ

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા
: ગ્રંથાલર્ અિે
માદહતીવિજ્ઞાિ

ડૉ. પ્રર્તકર

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા
: સમાિકાર્ય

ડૉ. મિોિભાઈ

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા
: સમાિકાર્ય

ુ ીર્ા
ડૉ. હેમ ુ જાંબક

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ વિદ્યાશાખા
: પત્રકારત્િ અિે
સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. વિિોિ પાંડેર્

કાિદડર્ા

પરમાર

ડૉ. સીતારામ પી.
િે શમુખ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. મહેશ િારાર્ણ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબહેિ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ પી.

શારીદરક વશક્ષણ અિે
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા
: શારીદરક વશક્ષણ

ડૉ. ઉિાજી િી.

વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

ડૉ. સતીર્ પટે લ

િીલક્ષત
પટે લ

પટે લ
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પરમાર

A Study on Information
Resources Collection, Usages
and Services in the Gujarat
University, Ahmedabad
Affiliated Medical College
Libraries
વશક્ષણતંત્રમાંથી તરછોડાર્ેલા
તરુણોિી ક્સ્થવત, સમસ્ર્ા અિે
કારણો (અમિાિાિિી
આસપાસિા સાત ગામિા
સંિભયમાં)
િમીિ સંપાિિથી ખેડૂતોિા
જીિિ પર થર્ેલી અસરોિો એક
અભ્ર્ાસ (સાણંિ ખાતેિા િેિો
પ્રોજેતટ બાિ GIDC માં સંપાિિ
થર્ેલ ખેડૂતોિી િમીિિા
સંિભયમાં)
Impact of TV Reality show on
youth

િિમા ધોરણિા સંસ્કૃ ત
વ્ર્ાકરણિાં અધ્ર્ાપિ માટે CAI
કાર્યક્રમિી રચિા અિે તેિી
અસરકારકતા
માધ્ર્વમક શાળાિા વિદ્યાથીઓિી
અધ્ર્ર્િશૈલી
માણસા તાલુકાિી પ્રાથવમક
શાળાઓમાં વશક્ષણિો અવધકાર
(RTE)િા અમલીકરણિો
વિિેચિાત્મક અભ્ર્ાસ
વિસાિિર તાલુકાિા ઉચ્ચ
પ્રાથવમક વશક્ષણમાં વિજ્ઞાિ અિે
ટે તિોલોજી વિર્ર્િા શાળાકીર્
સિયગ્રાહી મ ૂલ્ર્ાંકિિો
વિિેચિાત્મક અભ્ર્ાસ
ગુિરાત વસવિર્ર િેશિલ
િોલીબોલ અિે બાસ્કે ટબોલિા
ખેલાડી ભાઈઓ અિે બહેિોિા
બુદ્વદ્આંકિો તુલિાત્મક અભ્ર્ાસ.
બાળસુરક્ષામાં ચાઇલ્ડલાઇિિી
કામગીરી અિે તેિા કાર્યક્ષેત્રમાં
આિતા લોકો ઉપર તેિી
અસરકારકતા (આણંિ જિલ્લાિી
ચાઇલ્ડલાઇિિે ધ્ર્ાિમાં રાખીિે)

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ દરમ્યાન પીએચ.ડી. (Ph.D.) જાિેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

૧.

સંિર્કુ માર અરવિિંિભાઈ
ચૌધરી

૨.
૩.

ગીતા આલાભાઈ ભટ્ટી
મહેશભાઈ અમીચંિભાઈ
પંડયા

૪.

સુરેશભાઈ મગિભાઈ
ગાવમત

૫.

ભાવિિકુ માર
િર્ંવતલાલ

૬.

પરમાર

કૃણાલકુ માર
પરસોત્તમભાઈ પટે લ

૭.

રીપલકુ માર િગિીશભાઈ
પટે લ

૮.

પ્રવિણકુ માર
પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ

૯.

ક્સ્મતાબહેિ મગિભાઈ
િાઘેલા

૧૦.

૧૧.

િે િાંશ કાંવતભાઈ પટે લ

સંિર્કુ માર રમણભાઈ
પટે લ

૧૨.

િર્ેશકુ માર વિઠ્ઠલભાઈ
પટે લ

૧૩.

કમલેશકુ માર પ્રભુભાઈ

નિર્ય

માગષ દશષકન ુંુ નામ

શોિનનબુંિનો નિર્ય

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી

ડૉ. રામગોપાલ વસિંહ

हहन्दी साहहत्य को डॉ. ववनय
कुमार पाठक का प्रदे य

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી

ડૉ. િશિંતભાઈ

इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में
मनोवैज्ञातनकिा

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી

ડૉ. િશિંતભાઈ

ભાર્ાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દ્િી

ડૉ. શવશબાલા

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ

ડૉ. મહેબ ૂબ િે સાઈ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ

ડૉ. લબિંદુિાવસિી

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. વિવમર્ા શુતલ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. વિવમર્ા શુતલ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. હસમુખભાઈ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. હસમુખભાઈ

સામાજિક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : સમાિશાસ્ત્ર

ડૉ. મહેશ ગાવમત

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. િર્પ્રકાશ પંડયા

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. િીપુબા િે િડા
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પંડયા
પંડયા
પંજાબી

િોર્ી

િે સાઈ
િે સાઈ

मोहन राकेश के नाटकों का
ववचारबोध एवं रं गसशल्प
आधतु नक हहन्दी - गज
ु रािी के
प्रमख
उपन्यासों
में
आहदवासी
ु
ववमशा : िुलनात्मक अध्ययन
ભારતિા સ્િાતંત્ર્ર્સંગ્રામમાં
િદડર્ાિ શહેરિા
સ્િાતંત્ર્ર્સેિાિીઓિો પદરચર્
તથા પ્રિાિ (ઈ.સ.1885થી
ઈ.સ.1947)
સરિારશ્રી િલ્લભભાઈ પટે લ
અિે લબિસાંપ્રિાવર્કતા :
ઐવતહાવસક પદરપ્રેક્ષ્ર્માં એક
અધ્ર્ર્િ (ઈ.સ. 1915થી
1950)
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીર્ ગ્રામીણ
રોિગાર બાંહધ
ે રી ર્ોિિાનુ ં
આવથિક મ ૂલ્ર્ાંકિ (ગુિરાત
રાજ્ર્િા પંચમહાલ જિલ્લાિે
કેન્દ્રમાં રાખીિે)
21મી સિીમાં ખાિીિો
બિલાતો પદરપ્રેક્ષ્ર્ (ખાિી અિે
વમલ કાપડ ઉદ્યોગિા સંિભયમાં)
ગુિરાતમાં ખાિીઉદ્યોગિો
વિકાસ અિે તેમાં કામ કરતાં
કામિારોિો અભ્ર્ાસ
સહકારી ડેરીિી આદિિાસી
કુ ટુંબો પર થર્ેલી આવથિક
અસરોિો અભ્ર્ાસ (બરોડા
ડેરીિા સંિભયમાં)
આદિિાસી વિસ્તારોમાં
પંચાર્તીરાિ - એક
સમાિશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ (િલક્ષણ
ગુિરાતિા સંિભયમાં)
ઉત્તર બુવિર્ાિી વિદ્યાલર્ોમાં
પ્રત્ર્ક્ષીકૃ ત પર્ાય િરણ વશક્ષણ
અિે પર્ાય િરણ ઉન્નર્િિો
અભ્ર્ાસ
બહવુ િધ બુદ્વદ્ કસોટીિી રચિા
અિે પ્રમાણીકરણ

ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ
સાતુવિર્ા

૧૪.

વિવતિકુ માર ખીમજીભાઈ
ઢાઢોિરા

૧૫.

ભાવમિીબેિ ગોપાળભાઈ
પટે લ

૧૬.

જ્ર્ોવત સુરેશકુ માર શાહ

નિર્ય

માગષ દશષકન ુંુ નામ

શોિનનબુંિનો નિર્ય

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ભરત િોશી

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ડાહ્ાભાઈ એમ.

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ડાહ્ાભાઈ એમ.

ઉચ્ચ વશક્ષણિા વિદ્યાથીઓિી
લલલખત અલભવ્ર્ક્તતિા
સહસંબધ
ં કો
સેિારત માતાઓ અિે
સેિારદહત માતાઓિાં
બાળકોિી સ્િસંકલ્પિા અિે
શૈક્ષલણક વસદ્વદ્િો અભ્ર્ાસ
ગુિરાતિી માધ્ર્વમક શાળાિા
વિદ્યાથીઓ માટે બુદ્વદ્કસોટીિી
રચિા અિે પ્રમાણીકરણ
A Study of the Perceptions of
CBSE School Teachers
towards Continuous and
Comprehensive Evaluation
(CCE) System in Relation to
Certain Variables
नई िालीम से स्वराज्य की

પટે લ

પટે લ

૧૭.

મમતા વસિંહ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. ડાહ્ાભાઈ પટે લ

૧૮.

િીમા િૈષ્ટ્ણિ

ગાંધીિશયિ શાખા :
ગાંધીવિચાર

ડૉ. સુિશયિ આર્ંગાર

૧૯.

ધીમંતકુ માર ભરતકુ માર
વ્ર્ાસ

૨૦.

ઇશાિી પરં તપભાઈ
પટે લ

૨૧.

મિોિકુ માર ભીખાભાઈ
પટે લ

૨૨.

સમીરકુ માર રમણીકલાલ
પરિાડીર્ા

૨૩.

હંસાબેિ સામતભાઈ જાડા

ગાંધીિશયિ અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : વિજ્ઞાિ અિે
અદહિંસા

ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : સમાિકાર્ય

ડૉ. આિંિીબહેિ

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : પત્રકારત્િ
અિે સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ
શારીદરક વશક્ષણ અિે
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા :
શારીદરક વશક્ષણ

ડૉ. વિિોિકુ માર

પટે લ

પાંડેર્
ડૉ. િગિીશચંર એલ.
ગોઠી

શારીદરક વશક્ષણ અિે
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા :
શારીદરક વશક્ષણ

ડૉ. કમલેશભાઈ
પટે લ

૨૪.

વમદહર અશોકભાઈ િિે

વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

ડૉ. લોકે શ જૈિ

૨૫.

શ્રદ્ા કિૈર્ાલાલ િાર્ક

વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ

ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ
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ओर एक अध्ययन : लक्ष्मी

आश्रम के सन्दर्ा में
Creation of Non-violent Rural
Habitat in Gandhian
Perspective by Adopting
Science and Technology for
Sustainable Development and
Coexistence
સ્ત્રીઓિા પ્રિિિ સ્િાસ્થ્ર્માં
માવસક સ્રાિિી શરૂઆતથી
મેિોપોઝ સુધીિો સમર્ગાળો :
મિોસામાજિક ક્સ્થવત અિે
સમસ્ર્ાઓ
ગુિરાતી િૈ વિકોિા સમાચારોિી
ભાર્ા : એક સમીક્ષાત્મક
અધ્ર્ર્િ
ગુિરાત રાજ્ર્િા િધુ િિિ
ધરાિતા શાળામાં અભ્ર્ાસ
કરતા વિદ્યાથીઓિા પુિઃિયસિ
કાર્યક્રમિી અસરિો અભ્ર્ાસ
ર્ોગ અિે એરોલબક કસરતોિી
શારીદરક ર્ોગ્ર્તા અિે સ્િાસ્થ્ર્
સંબવં ધત ર્ોગ્ર્તા ઉપર થતી
અસરોિો અભ્ર્ાસ.
િલક્ષણ ગુિરાતમાં આદિિાસી
મદહલાઓ અિે બાળકોિા
વિકાસ માટે સંચાલલત આરોગ્ર્
- પોર્ણલક્ષી કાર્યક્રમોિી
અસરકારકતાિો વ્ર્િસ્થાપકીર્
અભ્ર્ાસ
પ્રાથવમક કૃવર્ વધરાણ સહકારી
મંડળીિી ગ્રામવિકાસમાં ભ ૂવમકા

ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

૨૬.

અમીર્ા િરે ન્દ્રભાઈ શાહ

૨૭.

રાજેશભાઈ િિસુભાઈ
પટે લ

૨૮.

દહમાંશ ુ બાબુભાઈ પરમાર

નિર્ય

વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

માગષ દશષકન ુંુ નામ

શોિનનબુંિનો નિર્ય

ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ

A Study on the Sustainability
of Rural Artisans in Handicraft
Sector (With reference to
Surendranagar District of
Gujarat)
વિકાસિા આર્ોજિત કાર્યક્રમથી
આદિમજૂથમાં આિેલ આવથિક
પદરિતયિિો અભ્ર્ાસ (ડાંગ,
િિસારી, સુરત જિલ્લાિા
અનુસ ૂલચત ક્ષેત્રિા સંિભયમાં)

વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોલગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ

વિજ્ઞાિ અિે પ્રાર્ોજિત
વિજ્ઞાિ શાખા :
સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાિ

ડૉ. બી.િી. રાઓલ
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શ્રી મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પરુ સ્કાર યોજના
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિા સ્િાતકો દ્વારા થર્ેલાં ગ્રામસેિાિાં કાર્ોિે લબરિાિી, સ્િાતકોિે પ્રોત્સાદહત
કરિાિા આશર્થી ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા ૧૯૯૮થી ‘શ્રી મહાિે િ િે સાઈ સ્િાતક ગ્રામસેિા પુરસ્કાર’
ર્ોિિાિો પ્રારં ભ, ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિા િ એક સ્િાતક અિે સ્િાતંત્ર્ર્સેિાિી એિા શ્રી વિષ્ટ્ણુભાઈ અમીિિી
આવથિક સહાર્થી કરિામાં આવ્ર્ો છે . ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિાં વિલભન્ન મહાવિદ્યાલર્ોિા પિિીધારીઓિે
આિરી લેિાિા ઉદ્દે શથી િર્ય ૨૦૦૨થી આ પુરસ્કારનુ ં ક્ષેત્ર વ્ર્ાપક બિાિિામાં આવ્્ુ ં છે . જેથી િર્ય
૨૦૦૨થી આ પુરસ્કાર ‘શ્રી મહાિે િ િે સાઈ સમાિસેિા પુરસ્કાર’ તરીકે ઓળખાર્ છે . સમાિસેિાનુ ં
ઉલ્લેખિીર્ કાર્ય કરિાર, મહાવિદ્યાલર્િા વિિડેલા એક પિિીધારીિે િર િર્ે આ પુરસ્કાર આપિામાં
આિે છે . પુરસ્કાર પેટે રૂ. ૫૧,૦૦૦/-, સ્મ ૃવતલચહ્ન તથા સન્દ્માિપત્ર અપયણ કરિામાં આિે છે .
શ્રી મહાિે િ િે સાઈ સમાિસેિા પુરસ્કાર : ૨૦૧૭ અંતગયત આિેલી વિલભન્ન ભલામણોમાંથી પુરસ્કાર
પસંિગી સવમવતએ શ્રી િીલમભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ, ગ્રામવશલ્પીનુ ં િામ પસંિ ક્ુ.ું શ્રી િીલમભાઈ
ૂ ો પદરચર્ આ પ્રમાણે છે :
પટેલિા કામિો ટંક
શ્રી

િીલમભાઈ

ધીરુભાઈ

પટેલિો

િન્દ્મ

તા.

૨૨-૦૩-૧૯૮૪િા

રોિ

મુ.

ગુિ
ં લાિ

(તા. િલસાડ, જિ. િલસાડ)માં થર્ો હતો. તેઓએ ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલલત મહાિે િ િે સાઈ
સમાિસેિા મહાવિદ્યાલર્માં અધ્ર્ર્િ કરીિે િર્ય ૨૦૦૭માં ગ્રામઅથયશાસ્ત્રિા વિર્ર્માં પારં ગત
(એમ.એ.)િી પિિી પ્રાપ્ત કરી. ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિી વશક્ષણવ્ર્િસ્થાથી તેમિા જીિિમાં બિલાિ
આવ્ર્ો. ભણીગણીિે પુત્ર ઘર અિે િોકરીિી િિાબિારીઓ સંભાળી લે તેિી વપતાિી ઇચ્છાિે પ ૂણય
કરિાિે બિલે તેઓ ગાંધીવિચાર અનુસાર ગ્રામવિકાસ અિે ગ્રામસ્િરાિિા સ્િપ્િિે સાકાર કરિા
ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠિી ‘ગ્રામવશલ્પી ર્ોિિા’માં િોડાર્ા અિે સહ્ાદરિી લગદરમાળા િચ્ચે િસેલા તથા
વશક્ષણ, આરોગ્ર્, િીિળી, રસ્તા જેિી સુવિધાઓથી દૂ ર એિા મુ. ખોબા (તા. ધરમપુર, જિ. િલસાડ)િે
પોતાિી કમયભ ૂવમ બિાિી.
મહાત્મા ગાંધીજી સ ૂલચત રચિાત્મક કાર્યક્રમો દ્વારા તેઓએ વશક્ષણ, આરોગ્ર્, વ્ર્સિમુક્તત,
સ્ત્રીસશક્તતકરણ, િિસુરક્ષા, રોિગારી, કૃવર્સુધારણા, પશુપાલિ, ગ્રામોદ્યોગો, લોકપ્રવતકારકતાિો
અદહિંસક રાહ, ્ુિકપ્રવ ૃવત્ત જેિાં અિેક ક્ષેત્રે પ્રશંસિીર્ કાર્ો કર્ાય છે .
િર્ય ૨૦૧૪માં જાગૃત િિ રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા તેમિે ‘જાગૃત િિ ઍિોડય ’, ૨૦૧૬માં વિચાર
રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા ‘ગાંધીવમત્ર ઍિોડય ’ તથા ૨૦૧૭માં આશીિાયિ એજ્્ુકેશિ રસ્ટ, અમિાિાિ દ્વારા
‘ધરતી રત્િ એિોડય ’થી િિાિિામાં આવ્ર્ા છે .
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ુ ીના પર
ુ સ્કૃત સ્નાતકો આ પ્રમાણે છે :
અત્યાર સિ
ક્રમ

િર્ષ

નામ

૧.

૧૯૯૮

ુ ાઈ ગુલાબભાઈ િાર્ક
શ્રી ઘેલભ

૨.

૧૯૯૮

શ્રી રામજીભાઈ પસિાભાઈ િોરા

૩.

૧૯૯૯

શ્રી િર્ંતભાઈ િટાશંકર રાિલ

૪.

૨૦૦૦

શ્રી બાબુભાઈ િજુભાઈ શાહ

૫.

૨૦૦૦

શ્રી કસ્ત ૂરભાઈ બેચરભાઈ પટેલ

૬.

૨૦૦૧

શ્રી જીિરાિભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ

૭.

૨૦૦૧

શ્રી મલ્લાભાઈ રોઝ

૮.

૨૦૦૨

શ્રી કીકુભાઈ ગુલાબભાઈ િાર્ક

૯.

૨૦૦૩

શ્રી અરવિિંિભાઈ છોટુભાઈ િે સાઈ

૧૦.

૨૦૦૪

શ્રી જેસંગભાઈ ફલજીભાઈ ડાભી

૧૧.

૨૦૦૫

શ્રી સુમવતબહેિ ગોવિિંિભાઈ રાિલ

૧૨.

૨૦૦૬

શ્રી ગણપતભાઈ કાળીિાસભાઈ ગામીત

૧૩.

૨૦૦૭

શ્રી આર્શાબહેિ રાજાભાઈ પટેલ

૧૪.

૨૦૦૮

શ્રી માધુભાઈ ઘુદરર્ાભાઈ ચૌધરી

૧૫.

૨૦૦૯

૧૬.

૨૦૧૦

શ્રી િાલાભાઈ હીરાભાઈ પટેલ
-

૧૭.

૨૦૧૧

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પુજી
ં રામ પ્રજાપવત

૧૮.

૨૦૧૨

શ્રી ભરતકુમાર કચરાભાઈ પટેલ

૧૯.

૨૦૧૩

-

૨૦.

૨૦૧૪

શ્રી માિવસિંહભાઈ હદરવસિંહભાઈ માંગરોળા

૨૧.

૨૦૧૫

શ્રી વિરં િિાબહેિ મુકુલભાઈ કલાથી

૨૨.

૨૦૧૬

શ્રી િલિીપભાઈ કિૈર્ાલાલ ઠાકર

૨૩.

૨૦૧૭

શ્રી િીલમભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ
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મિેકમ નિભાગ (િિીિટ
િર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની જાિેરાતની નિગત
રૂબરૂ
મુલાકાત
માટે
બોલાિેલ
ઉમેદિારો

રૂબરૂ
મુલાકાત
તારીખ

નનમણ ૂક
પામેલ સેિકનુું
નામ

િાલની જગ્યા

નિશેર્
નોંિ

ક્રમ

જાિેરાત
ક્રમાુંક

નિભાગ

જગ્યાનુું નામ

આિેલ
અરજી
ઓ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

---

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ,
સાિરા

લેબોરે ટરી
એટે ન્દ્ડન્દ્ટ

5

5

18-052017

મવિર્ભાઈ
પ્રવિણભાઈ
પરમાર

લેબોરે ટરી
એટે ન્દ્ડન્દ્ટ

વિર્ત
િેતિ

2

1-201718

ગ્રામસેિા
કેન્દ્ર,
િલ્લભ
વિદ્યાલર્,
બોચાસણ

દહસાબિીશ

3

3

30-052017

વ્હોરા
સાજીિભાઈ
ઇરીશભાઈ

દહસાબિીશ

વિર્ત
િેતિ

3

2-201718

મુખ્ર્
કાર્ાય લર્,
અમિાિાિ

ડ્રાઇિર

2

2

28-052017

પંડયા
રમેશચંર
હદરપ્રસાિ

ડ્રાઇિર

વિર્ત
િેતિ

4

3-201718

કુ માર
વિિર્
મંદિર,
અમિાિાિ

મિિિીશ
વશક્ષક
(ગલણતવિજ્ઞાિ)

3

3

24-062017

રાકેશકુ માર
જિતેન્દ્રકુ માર
ભટ્ટ

મિિિીશ
વશક્ષક
(ગલણતવિજ્ઞાિ)

વિર્ત
િેતિ

કમ્પ્્ ૂટર
ઓપરે ટર

9

9

કેતિ
દિિેશભાઈ
ભોજાણી

કમ્પ્્ ૂટર
ઓપરે ટર

મિિિીશ
વશક્ષક
(કોમસય)

16

8

િલ્પા
રાજેન્દ્રકુ માર
શાહ
ભ્રીિલકુ માર
િર્ેશકુ માર
પંડયા

મિિિીશ
વશક્ષક
(કોમસય)

5

4-201718

વશ.ગો.પટે લ
કન્દ્ર્ા
વિદ્યાલર્,
ભારે લ

મિિિીશ
વશક્ષક
(ગુિરાતી)

27-062017

મિિિીશ
વશક્ષક
(ગુિરાતી)

મિિિીશ
વશક્ષક
(દહન્દ્િી/
સંસ્કૃત)

મિિિીશ
વશક્ષક
(મિોવિજ્ઞાિ)

6

5-201718

કમ્પ્્ ૂટર
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
અમિાિાિ

ટે ક્તિકલ
આવસસ્ટન્દ્ટ

11
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10

12-072017

આશા
જીિરાિભાઈ
પટે લ

મિિિીશ
વશક્ષક
(દહન્દ્િી/
સંસ્કૃત)
મિિિીશ
વશક્ષક
(મિોવિજ્ઞાિ)

પ્રિાસી
વશક્ષક
ર્ોિિા
અંતગય
ત

વિર્ત
િેતિ

7

8

6-201718

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
સાિરા

લેબોરે ટરી
આવસસ્ટન્દ્ટ

0

વિજ્ઞાિ અિે
પ્રર્ોજિત
વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા,
બાર્ોગેસ
સંશોધિ
અિે

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(હોમ સાર્ન્દ્સ
– ફૂડ
ટે તિોલોજી)

મહાિે િ
િે સાઈ
ગ્રામસેિા
મહાવિદ્યાલર્
સાિરા

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(અંગ્રેજી)

3

કૃવર્વિજ્ઞાિ
કેન્દ્ર, િે થલી

પલ્સીસ
ટે તિોલોજી
એિન્દ્ટ
(પી.ટી.એ.)

17

0

13-072017

કોઈ ઉમેિિાર
આિેલ િથી

13-072017

વિકુ લવસિંહ
ચંરવસિંહ ઠાકોર

3

13-072017

અબ્દુ લ િલીલ
કલાવથિંગલ
િેલ્લેન્દ્ગારા

17

22-072017

પ્રવિણકુ માર
મેલાભાઈ
પરમાર

વિર્ત
િેતિ

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
પંચાર્તીરાિ
તાલીમ કે ન્દ્ર,
સાિરા

9

10

7-201718

ઓઇલસીડ
ટે તિોલોજી
એિન્દ્ટ
(ઓ.ટી.એ.)
11

8-201718

કૃવર્વિજ્ઞાિ
કેન્દ્ર, અંભેટી

12

13

9-201718

MSW in
Psychiatric
સમાિકાર્ય
વિભાગ,
મ. િે .,
અમિાિાિ

14

10-201718

MSW in
Psychiatric
સમાિકાર્ય
વિભાગ,
મ.િે .,
અમિાિાિ

પલ્સ
ટે તિોલોજી
એિન્દ્ટ
(પી.ટી.એ.)
વસવિર્ર
દરસચય ફેલો
(એસ.આર.એ
ફ.)
મિિિીશ
(િહીિટ
તથા દહસાબ)

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક

વિર્ત
િેતિ

પ્રકાશભાઈ
િારજીભાઈ
ભાભોર
4

4

5

5

17

10

7

7

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક

351

31-72017

સુિલકુ માર
િલપતભાઈ
પટે લ

વિર્ત
િેતિ

દિપવસિંહ
રાિપુરોદહત
2-82017

તેિલબેિ
હર્ેન્દ્દુ પંચાલ

વિર્ત
િેતિ

િર્
શૈલેર્કુ માર
શેઠ
આલાભાઈ
ટીસાભાઈ
ખમળ

વિર્ત
િેતિ

15

11-201718

16

12-201718

કૃવર્વિજ્ઞાિ
કેન્દ્ર, રાંધેજા

17
18

1

3-82017

કોઈ પસંિગી
પામેલ િથી

વિર્ત
િેતિ
કાર્મી

પ્રાધ્ર્ાપક
(શારીદરક
વશક્ષણ)

20

સહપ્રાધ્ર્ાપક
(ગાંધી
વિચાર)
સહપ્રાધ્ર્ાપક
(સમાિશાસ્ત્ર/
સમાિ
માિિશાસ્ત્ર)
સહપ્રાધ્ર્ાપક
(સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ)

21

22
23

સહપ્રાધ્ર્ાપક
(અંગ્રેજી)

24

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(ગ ૃહવિજ્ઞાિ/
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ/
જૈિરસાર્ણશા
સ્ત્ર)

25

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(અથયશાસ્ત્ર)
આંતદરક
અન્દ્િેર્ણ
અવધકારી
િાર્બ
કુ લસલચિ
પ્રોગ્રામર
સ્ટે િોગ્રાફર
ઉચ્ચ શ્રેણી
કારકુ િ

13-201718

27
28
29
30
31
32

1

પ્રાધ્ર્ાપક
(સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ)

19

26

ઓઇલસીડ
ટે તિોલોજી
એિન્દ્ટ
(ઓ.ટી.એ.)
પ્રાધ્ર્ાપક
(સમાિશાસ્ત્ર/
સમાિ
માિિશાસ્ત્ર)
પ્રાધ્ર્ાપક
(ગાંધી
વિચાર)

14-201718

વિજ્ઞાિ અિે
પ્રર્ોજિત
વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા,

વિમ્િ શ્રેણી
કારકુ િ
મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(માઇક્રોબાર્ો
લોજી-2)

જાહેરિામુ ં
પ્રવસદ્ કરે લ
છે .

3

352

3

18-012018

વિશાંત
સતીર્ચંર
જુ ન્નરકર
દકિંિલ પ્રભુિાસ

કાર્મી

વિર્ત
િેતિ

બાર્ોગેસ
સંશોધિ
અિે
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
પંચાર્તીરા
િ તાલીમ
કેન્દ્ર, સાિરા

33
34

36

15-201718

37

16-201718

38

કમ્પ્્ ૂટર
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
અમિાિાિ
વિજ્ઞાિ અિે
પ્રર્ોજિત
વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા,
બાર્ોગેસ
સંશોધિ
અિે
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાિ
વિભાગ,
પંચાર્તીરા
િ તાલીમ
કેન્દ્ર, સાિરા

પ્રજાપવત
મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(દફલઝતસ)
મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(હોમ સાર્ન્દ્સ
– ફૂડ એન્દ્ડ
ન્દ્્ુરીશિ
ટે ક.)
ટે ક્તિકલ
આવસસ્ટન્દ્ટ

0

0

કોઈ ઉમેિિાર
આિેલ િથી

1

1

હીિલ
િૈલેશકુ માર
પટે લ
(હાિર થર્ેલ
િથી.)

2

2

18-012018

કોઇ પસંિગી
પામેલ િથી

વિર્ત
િેતિ

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(અંગ્રેજી)

4

4

18-012018

વિર્ત
િેતિ

મિિિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
(કેવમસ્રી)

1

1

િતીિ
લગદરશકુ માર
કાપદડર્ા
(હાિર થર્ેલ
િથી.)
દિપેિ
વપ્ુર્કુ માર
શાહ

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ
ક્રમ
1

નામ
શ્રી

સેિક િાઇલ
નુંબર
478

નિભાગ

પત્રની તારીખ

બઢતી આપેલ િોદ્દો

પત્રકારત્િ અને

03-05-2018

સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)

વિનોદકુ માર

સમ ૂહ પ્રત્યાયન

પાાંડેય

વિભાગ, ગ ૂ.વિ.,

શ્રી નીરજ

446

શેઠ

બાયોગેસ સાંશોધન

03-05-2018

અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ,
ગ ૂ.વિ.,સાદરા

3

શ્રી રાજેન્દ્ર
જોશી

387

તારીખ
23-12-2016

માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)

અમદાિાદ
2

CAS આપેલ

ઇવિહાસ અને સાંસ્કૃ વિ 03-05-2018
વિભાગ, ગ ૂ.વિ.

સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)
માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)
સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)
માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)

353

01-04-2016

01-02-2013

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ
ક્રમ
4

નામ
શ્રી

સેિક િાઇલ
નુંબર
445

નિભાગ

પત્રની તારીખ

બઢતી આપેલ િોદ્દો

બાયોગેસ સાંશોધન

03-05-2018

સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)

મયુરભાઈ

અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ

શાહ

વિજ્ઞાન વિભાગ,

શ્રી

481

હસમુખભાઈ

શ્રી

388

476

489

શ્રી કનુભાઈ

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર

03-05-2018

મહાદે િ દે સાઇ

03-05-2018

580

મહાદે િ દે સાઈ

03-05-2018

ગ્રામસેિા સાંકુલ,

જાગાણી

હદવ્યેશકુ માર
ભટ્ટ

570

મહાદે િ દે સાઈ

03-05-2018

ગ્રામસેિા સાંકુલ,
ગ ૂ.વિ., સાદરા

354

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 12 (79,800 - 2,11,500)

18-06-2017

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 11 (68,900 - 2,05,500)

29-09-2016

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 10 (57,700 - 1,82,400)

28-03-2017

માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 11 (68,900 2,05,500)

ગ ૂ.વિ., રાાંધેજા
11 શ્રી

01-04-2016

માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 12 (79,800 2,11,500)

ગ ૂ.વિ., સાદરા
10 શ્રી હહિેશ

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 12 (79,800 - 2,11,500)

Pay Level 13A (1,31,4002,17,100)

ગ્રામસેિા સાંકુલ,

િસાિા

01-02-2012

માંથી સહ પ્રાધ્ર્ાપક Academic

ગ ૂ.વિ., અમદાિાદ

526

સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)

Level 13A (1,31,400-2,17,100)

વિભાગ,

ડાભી

02-09-2015

માંથી સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay

સાદરા

માંજુલાબહેિ

9

03-05-2018

ગ ૂજરાિ વિદ્યાપીઠ,

મેહિા
શ્રી

ગહૃ વિજ્ઞાન વિભાગ,

સહપ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 13A (1,31,400-2,17,100)

માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)

ગ ૂ.વિ., સાદરા

જયશ્રીબહેિ

8

03-05-2018

ગ્રામસેિા સાંકુલ,

નાયક
શ્રી

મહાદે િ દે સાઈ

16-07-2016

માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)

ગ ૂ.વિ, અમદાિાદ

કનૈયાલાલ

7

03-05-2018

વિભાગ,

દે સાઈ
6

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર

તારીખ

માંથી પ્રાધ્ર્ાપક Academic Pay
Level 14 (1,44,200-2,18,200)

ગ ૂ.વિ.,સાદરા
5

CAS આપેલ

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 10 (57,700 - 1,82,400)
માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 11 (68,900 2,05,500)

28-02-2016

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન CAS આપેલ શૈક્ષણણક સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

12 શ્રી અરવિિંદ

સેિક િાઇલ

નિભાગ

પત્રની તારીખ

બઢતી આપેલ િોદ્દો

બાયોગેસ સાંશોધન

03-05-2018

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 10 (57,700 - 1,82,400)

નુંબર
533

ડુ ગ
ાં રે ચીયા

અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
ગ ૂ.વિ., સાદરા
524

પરમાર

14 શ્રી

સમાજકાયથ વિભાગ,

03-05-2018

મ.દે . અમદાિાદ

550

03-05-2018

મ. દે ., ગ ૂ.વિ.,

ઢેબરીયા

28-06-2016

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 11 (68,900 - 2,05,500)

28-09-2015

માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 12 (79,800 2,11,500)

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ,

જિિેન્દ્રકુ માર

તારીખ

માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 11 (68,900 2,05,500)

વિજ્ઞાન વિભાગ,

13 શ્રી મનોજ

CAS આપેલ

મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક Academic
Pay Level 10 (57,700 - 1,82,400)

28-11-2016

માંથી મિિિીશ પ્રાધ્ર્ાપક
Academic Pay Level 11 (68,900 2,05,500)

સાદરા

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર િોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ
નામ
1

શ્રી હકરીટભાઈ
ઉપાધ્યાય

2

શ્રી ઉિથશીબહેિ
પાંડયા

3

શ્રી વિનોદભાઈ

નિભાગ
આજીિન વશક્ષણ અને

શ્રી જિિેન્દ્રકુ માર

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર

િોરણમાું આપેલ પગારિોરણ

િોરણ આપેલ તારીખ

9300-34800+G.P.4200

મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા

9300-34800+G.P.4200

યુસીક વિભાગ ગ ૂ.વિ.

Pay Matrix Level 05 (29,200-92,300)

16-01-2016

થી Pay Matrix Level 06 (35,4001,12,400)
9300-34800+G.P.4200

પ્રર્મ MACP

શ્રી સવિતાબહેિ
બોરીસા

6

7

ુ ભાઈ ભટ્ટ
શ્રી કેયર

શ્રી િીપકકુ માર
સોલંકી

.21-11-2015
પ્રર્મ MACP

ચાિડા
5

16-12-2015
બીજુ ં MACP

મહાવિદ્યાલય, ગ ૂ.વિ.
યુસીક વિભાગ, ગ ૂ.વિ.

01-04-2014
પ્રથમ MACP

વિસ્િરણ વિભાગ, ગ ૂ.વિ.

િણકર
4

ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર

Pay Matrix-Pay Level 06 (35,400-

01-01-2016

ગ ૂ.વિ.

1,12,400) થી Pay Matrix-Pay Level
07 (44,900-1,42,400)

પ્રથમ MACP

યુસીક વિભાગ, ગ ૂ.વિ.

Pay Matrix-Pay Level 04 (25,500-

16-01-2016

કમ્પ્્ ૂટર વિજ્ઞાિ વિભાગ,

81,100) થી Pay Matrix-Pay Level 05
(29,200-92,300)
9300-34800+G.P.4600
ગ ૂિરાત કુ માર વિિર્ મંદિર,
અમિાિાિ

પ્રથમ MACP
િા.01-07-2012
દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ
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િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન ACP/MACP/ઉચ્ચતર પગાર િોરણ આપેલ સેિકોનાું નામ
(રીિાઇઝ)
8

શ્રી િરે ન્દ્રભાઈ

9300-34800+G.P.5400

ગ ૂિરાત કુ માર વિિર્ મંદિર,

પટે લ

અમિાિાિ

િા.01-07-2013
દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ
(રીિાઇઝ)

9

શ્રી રમેશભાઈ

9300-34800+G.P. 4600

ગ ૂિરાત કુ માર વિિર્ મંદિર,

િસાિા

અમિાિાિ

િા.01-07-2013
દ્વદ્વતીર્ ઉચ્ચિર પગારધોરણ
(રીિાઇઝ)

10

શ્રી અશોક

આહદિાસી િાલીમ કેન્દ્ર

4440-7440+ગ્રેડ પે 1400

િા.23-08-2013

હળપવિ

પ્રર્મ ઉચ્ચિર પગારધોરણ

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન બઢતી આપેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ
1

નામ
શ્રી સંિર્ભાઈ

નિભાગ
અધ્ર્ાપિ મંદિર, િલ્લભ વિદ્યાલર્

લલમ્બાચીર્ા

બોચાસણ

બઢતી આપેલ િોદ્દો

બઢતી

અને પગાર િોરણ

આપેલ તારીખ

જુ વિર્ર તલાકય
5200-20200+G.P.1900

01-01-2018

િર્ષ 2017-18 દરમ્યાન નનવ ૃત/સ્િૈબ્ચ્છક નનવ ૃત્ત/િરજ મક્ુ ત થયેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

િોદ્દો

નનવ ૃત/સ્િૈબ્ચ્છક
નનવ ૃનત્ત/રાજીનામાની
તારીખ

1

શ્રી પુષ્પાબહેન મોિીયાણી

2

શ્રી જગદીશભાઈ બારોટ

3

શ્રી ભાવિનકુ માર મગનભાઈ

શાાંવિ સાંશોધન કે ન્દ્ર, શાહીબાગ

પ્રાધ્યાપક

30-04-2017

પટાિાળા

30-04-2017

કેવિકે અંભેટી

કૌશલ્ય સહાયક

02-05-2017

શારીહરક વશક્ષણ સાદરા

ડ્રાઇિર

31-05-2017

મ.દે ., રાાંધેજા

પટાિાળા

31-05-2017

આશ્રમશાળા અંભેટી

કમાઠી

31-05-2017

આહદિાસી સાંશોધન અને િાલીમ કે ન્દ્ર,

સાંશોધન અવધકારી

30-06-2017

વશક્ષણ વિભાગ, ગ ૂ.વિ.

પટે લ
4

શ્રી લાલાજી સોલાંકી

5

શ્રી જિિેન્દ્રકુ માર કાાં. રાિલ

6

શ્રી છોટુભાઈ નાનાભાઇ પટે લ

7

શ્રી ભીખાભાઈ સોમાભાઈ
પટે લ

ગ ૂ.વિ. અમદાિાદ
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ક્રમ

નામ

નિભાગ

િોદ્દો

નનવ ૃત/સ્િૈબ્ચ્છક
નનવ ૃનત્ત/રાજીનામાની
તારીખ

8

શ્રી િર્ાથ બહેન ગૌિમભાઈ

મધ્યસ્ર્ ગ્રાંર્ાલય

પ્રોફેશનલ આવસસ્ટન્દ્ટ

30-06-2017

ગેસ્ટે ટનર ઓપરે ટર

30-06-2017

પ્રાધ્યાપક

31-12-2017

પ્રાધ્યાપક

31-01-2018

મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા

વસવનયર ટે ક્તિકલ

31-01-2018

મહાવિદ્યાલય, સાદરા

આવસસ્ટન્દ્ટ

ગ્રાંર્ાલય માહહિી વિજ્ઞાન વિભાગ,

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

31-03-2018

કૃવર્ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે ર્લી

વિર્યવનષ્ણાિ

26-03-2018

હહન્દ્દીવિભાગ, મ.દે ., અમદાિાદ

સહપ્રાધ્યાપક

31-03-2018

પટે લ
9

શ્રી બચુજી લક્ષ્મણજી પરમાર

મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા
મહાવિદ્યાલય, રાાંધેજા

10

શ્રી જમિાદાસ સાિલલયા

મહાદે િ દે સાઈ શારીહરક વશક્ષણ
મહાવિદ્યાલય, ગ ૂ.વિ., સાદરા

11

ડૉ. મહેબ ૂબભાઈ દે સાઈ

ઇવિહાસ અને સાંસ્કૃ વિ વિભાગ,
મ.દે ., અમદાિાદ

12

13

શ્રી પ્રભુભાઈ છ. પાંચાલ

શ્રી પ ૂલણિમા કાાંવિલાલ
ઉપાધ્યાય

14

શ્રી ભ ૂપેન્દ્રવસિંહ શેખાિિ

15

શ્રી દક્ષાબેન જાની

મ.દે ., અમદાિાદ
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ક્રમ
૧

૨

૩

૪

ઇજનેરી નિભાગ
િર્ષ ૨૦૧૭ - ૧૮ દરમ્યાન કરે લ બાુંિકામનાું કામની યાદી

કામનુું નામ

ખચષ ખાતુું

Renovation of Gymnasium
hall at Ahmedabad Campus
for Gujarat Vidyapith
Proposed Construction of
Extension of Girls Hostel
Block for M.D.P.E. at rural
campus Sadra
Proposed Construction of
women
Hostel for
Microbiology Department
at rural campus Sadra

ગ ૂ. વિ.

વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેિો માટે

ગ ૂ. વિ.

ટોઇલેટ

બ્લોક

બાંધકામ

મંડળ

ગ ૂિરાત

કુ માર

વિિર્

શાળા,

ગ ૂિરાત

શ્રી

અંદાજજત ખચષ

૪૯,૬૩,૦૦૦.૦૦

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

૩૫,૪૬,૦૭૮.૦૦

૧૧/૪/૨૦૧૭

કામ

૨૫/૧૨/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૧૧/૪/૨૦૧૭

કામ

૧૫/૮/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૧૧/૪/૨૦૧૭

કામ ચાલુ છે .

૫/૫/૨૦૧૭

કામ

૧૫/૭/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૧/૬/૨૦૧૭

કામ

૩૦/૧૨/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૧૫/૭/૨૦૧૭

કામ

૩૦/૧૨/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૩/૮/૨૦૧૭

કામ ચાલુ છે .

૨૦/૮/૨૦૧૭

કામ

૨૦/૯/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૨૭/૧૦/૨૦૧૭

કામ

૨૦/૧/૨૦૧૮

થર્ેલ છે .

મંડળ
ગ ૂ. વિ.

૧,૦૫,૦૦,૦૦૦.૦૦

૯૦,૭૫,૨૯૯.૮૮

મંડળ
ગ ૂ. વિ.

૩,૭૪,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

૨,૨૪,૦૦૦.૦૦

૧,૮૮,૨૨૩.૦૦

નોંિ
પ ૂણય

પ ૂણય

મંડળ
પ ૂણય

મંદિર

વિદ્યાપીઠ,

અમિાિાિ
૫

૬

૭

૮

૯

Proposed Construction of
Boy's Hostel Building at
Randheja Campus for
Gujarat Vidyapith
Proposed Furniture work
for Staff Quarters at
Randheja Campus for
Gujarat Vidyapith
Electrical
works
for
proposed Extension to
Morarji
Desai
Health
Centre
at
Gujarat
Vidyapith Campus
Electrical Works for Girls
Hostel at Gujarat Vidyapith
Ahmedabad Campus
Electrification Work of GF
& FF at Kumar Vinay
Mandir , Gujarat Vidyapith
Ahmedabad Campus

ગ ૂ. વિ.

૧,૩૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

૧,૧3,૬૭,૯૫૨.૦૦

મંડળ

ગ ૂ. વિ.

૪૯,૩૫,૦૦૦.૦૦

૨૧,૮૯,૮૮૪.૦૦

મંડળ

ગ ૂ. વિ.

૯,૭૭,૦૦૦.૦૦

--

૪,૫૫,૦૦૦.૦૦

૩,૦૯,૩૦૮.૦૦

પ ૂણય

પ ૂણય

મંડળ

UHP
૧૨મી
વિકાસ

પ ૂણય

ર્ોિિા
ગ ૂ.વિ.મંડળ

૫,૮૫,૯૧૦.૦૦
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૪,૮૫,૧૫૦.૦૦

પ ૂણય

ક્રમ

કામનુું નામ

ખચષ ખાતુું

૧૦

SUPPLY, INSTALLATION &
COMMISSIONIG FOR AIR
CONDITIONING
WORK
FOR
MORARJI
DESAI
HEALTH CENTRE (UHP) AT
GUJARAT
VIDYAPITHAHMEDABAD

ગ ૂ. વિ.

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠ,

ગ ૂ. વિ.

અમિાિાિિાં મોરારજી િે સાઈ

મંડળ

૧૧

આરોગ્ર્ધામ અિે UHP

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ કરિાની
અને
પ ૂણષ કયાષ તારીખ

૧૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨,૯૩,૬૦૦.૦૦

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

કામ

૧૦/૨/૨૦૧૭

થર્ેલ છે .

૫/૧૨/૨૦૧૮

કામ

મંડળ

UHP

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

નોંિ
પ ૂણય

પ ૂણય

થર્ેલ છે .

UHP

સેન્દ્ટર માટે લલફ્ટ ઈન્દ્સ્ટોલેશિ
૧૨

૧૩

૧૪

Colour Work in Repaired
Staff Quarter at rural
Campus Randheja
Construction of Canteen
Building
at
Randheja
Campus Gujarat Vidyapith
Proposed Construction of
Toilet

Block

ગ ૂ. વિ.

૪,૦૮,૦૦૦.૦૦

મંડળ
ગ ૂ. વિ.

Ashram at Ashram Road,

કામ

૨૦/૩/૨૦૧૮

થર્ેલ છે .

પ ૂણય

૧૩,૦૦,૦૦૦.૦૦

--

૧૫/૩/૨૦૧૮

કામ ચાલુ છે .

૨૭,૬૩,૦૦૦.૦૦

--

૨૮/૩/૨૦૧૮

કામ ચાલુ છે .

મંડળ

and

Compound wall at Kochrab

૩,૨૦,૪૭૦.૦૦ ૧/૧/૨૦૧૮

ગ ૂ. વિ.
મંડળ

Ahmedabad
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;f\h[ &V#_ yl )V#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp
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S!(F

tfp!(V&V!*

O

j[nmT5Lÿf vfi]jÁn LjNfxfbfgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!)F

tfpzzV&V!*yl
tfpz$V&V!*

O

dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz_F

tfpz5V&V!*

O

U,ma, v=[;m;lv[xg vf|o .G8zu, d[L0;lggl imu tf,ld
;jfz[ &V__ yl !_V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz!F

tfpzV*V!*

O

vgcn ;\:yfgm sfi"s~d V ;f\h[ $V__ yl *V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

SzzF

tfp#V*V!*

O

dp n[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4 u}hzft LjNf5l9 LjNfyÀgm
sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

Sz#F

tfp!5V*V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz$F

tfp!*V*V!*

O

efztli efqff ;\:s'Lt ;\:yfggm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz5F

tfp!)V*V!*yl
tfpz!V*V!*

O

dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
5~f{-Lx1f6gm ;efb\0p

Sz&F

tfpz_V*V!*yl
tfpzzV*V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

Sz*F

tfpz_V*V!*

O

;dfhsfi" Ljefu V 5~fp Zlp nfdlglac[ggm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

Sz(F

tfpz#V*V!*

O

Sz)F

tfpz&V*V!*yl
tfpz*V*V!*

O

ZLds ;cfitf ;\ne" s[GÌgm sfi"s~d4 ;jfz[ !_V__yl #V__
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#_F

tfpz*V*V!*

O

guz zfhefqff ;LdLtg]\ *_dl a[9sg]\ ;\d[,g4
a5mz[ #V#_ 5klpppppLczs dcmT;j cm,p

S#!F

tfpz&V*V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#zF

tfpz)V*V!*

O

S##F

tfp5V(V!*

O

smx LjefuV u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ )V__ ylppppppp vf|L08mzlidS;efb\0F
uf\wlVnx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d5
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
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S#$F

tfp)V(V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
u]hzft bfnl u~fdmNmu bfnl ;\3gm sfis~dpppp
a5mz[ zV__ yl $V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#5F

tfp!_V(V!*

O

S#&F

tfp!!V(V!*yl
tfp!zV(V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !zV#_4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#*F

tfp!zV(V!*

O

Lgj'Tt vWif5smg]\ ;\d[,g V Zlp sg]ef. gfis vfimLht
;f\h[ $V__ yl *V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#(F

tfp!(V(V!*

O

v[gpv[;pv[;p 5~mu~fd vf|Lo;;" tf,ld4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#$F

tfpz!V(V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !!V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#5F

tfpz!V(V!*

O

rf.<0 ,f.g 5~mh[s8gm sfi"s~d V dpn[p ;dfh;[jf dcfLjNf,i4
a5mz[ !V__ yl $V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#*F

tfpzzV(V!*yl
tfpz$V(V!*

O

h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d4 5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S#(F

tfpzzV(V!*

O

ëafVaf5] O !5_è V u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d
;jfz[ !_V__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S#)F

tfpz&V(V!*

O

sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm ëczbmT;jè sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

S$_F

tfpz&V(V!*

O

Lj7fg s[GÌ4 u}hzft LjNf5l9gm sfi"s~d4
;jfz[ *V__ yl !!V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$!F

tfpz&V(V!*

O

efztli efqff ;\:s'Lt ;\:yfggm sfi"s~d4
a5mz[ zV#__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$zF

tfpz*V(V!*

O

vfg\n ofPG0[xg ;\:yfgm sfis~d4
5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S$#F

tfpz(V(V!*yl
tfp#!V(V!*

O

;f{zfqå ,msxf/f ;\3 ;\:yfgf Lj7fg Lx1fsmgm ;[Ldgfz4
Lx1f6 dcfLjNf,igf cm,df\4

S$$F

tfpz(V(V!*

O

sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm ;[Ldgfz4
;jfz[ (V__ ylpppppLczs dcmT;j cm,p
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S$5F

tfp#V)V!*

O

v[gp;lp.pSu6tz ;\:yfF4 z_#_df\ Lx1f6 Jij:yf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$&F

tfp)V)V!*

O

hm06l smx xmef ifÊf V smrzayl u}hzft LjNf5l94
;efV;\d[,g4 vf|L08mzlidpp

S$*F

tfpz#V)V!*

O

v[rp0lpvfzp;lp ;\:yfgm sfis~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S$(F

tfpz#V)V!*

O

;[Ldgfz V hg5y ;\:yf ßfzf4 5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S$)F

tfpz*V)V!*yl
tfpz)V)V!*

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S5_F

tfp!V!_V!*

O

vfi]jÁLns ;[Ldgfz V 0f|p of<u]g 58[,
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5!F

tfpzV!_V!*yl
tfp*V!_V!*

O

Lo<d nx"g V uf\wl nx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9 ßfzf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5zF

tfp(V!_V!*

O

S5#F

tfp!_V!_V!*

O

S5$F

tfpz5V!_V!*yl
tfpz*V!_V!*

O

S55F

tfp#!V!_V!*

O

S5&F

tfpzV!!V!*yl
tfp$V!!V!*

O

S5*F

tfp5V!!V!*

O

u]hzft jm,lG8zl c[<y v[;m;lv[xg å:8gl
jfLqf"s ;fwfz6 ;ef4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5(F

tfp!#V!!V!*

O

vf|, .LG0if z[L0im V tf,ld sfi"s~d4 vfsfxjf6lVvdnfjfn
;jfz[ )V__ yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S5)F

tfp!5V!!V!*yl

O

“RISIOS” ;\:yfgf ;\i]st P5s~d[ .Ltcf; Ljefugm
;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&_F

tfp!&V!!V!*yl
tfp!*V!!V!*

O

National Children Science Congress gm zfhi :tzg]\
;\d[,gV u}hzft LjNf5l9gf nz[s ;efb\0mdf\

vfi]jÁn Jif;5l9gm sfi"s~d V j{N Lhuz gz;f6f
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp
efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp
ë;znfzè Lo<d xf| V uf\wl nx"g Ljefu4 u}hzft LjNf5l9 ßfzf4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
efzt ;zsfzgf vG0z ;[s~[8zlvmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp
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S&!F

tfpz_V!!V!*yl
tfpzzV!!V!*

O

efzt ;zsfzgf ;[sxg vf|Lo;zmmgl tf,ld4
zmsf6gl Jij:yf V d]p dc[dfgu'c4 u}pLjp

S&zF

tfpzzV!!V!*

O

dLc,f vg[ af/Ljsf; V h[G0z Lz;m;" ;[G8zgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&#F

tfpz&V!!V!*

O

Ln,l5 zf65]zf LdÊ ;d]nfigm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&$F

tfp(V!zV!*

O

vLb, u]hzft i]Lgp vg[ sf|,[h 5[Gxg;" ;dfh ;m;fi8lgl
Ld8l\u4 ;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&5F

tfp!zV!zV!*

O

dfgj vLwsfz Lnj;gl Phj6l V xf\Lt ;\xmwg s[GÌ4
u}hzft LjNf5l9 ßfzf4 ;jfz[ !_V__yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&&F

tfpz$V!zV!*

O

s6f"8s ;\34 vdnfjfngm ;f\:s'Lts sfi"s~d4
a5mz[ #V__ yl &V__4 Lczs dcmT;j cm,p

S&*F

tfpz(V!zV!*

O

.Ltcf; Ljefu4 dpn[p;dfh;[jfVu}hzft LjNf5l9gm ;[Ldgfz4
;jfz[ !_V__ yl &V__4 Lczs dcmT;j cm,p

S&(F

tfp5V!V!(yl
tfp&V!V!(

O

Ôjg tly" ;\:yfgm .G8z g[xg, ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S&)F

tfp&V!V!(

O

sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

S*_F

tfp*V!V!(

O

af, ;fLcTi vsfndl V sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*!F

tfp)V!V!(

O

;[G8 H[Lji;" ;mLxi, ;Lj"; ;m;fi8lgm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p

S*zF

tfp!!V!V!(

O

Z[i g;Àu sf|,[hgm jfLqf"s sfi"s~d4
;jfz[ *V__yl !V__4 Lczs dcmT;j cm,p

S*#F

tfp!zV!V!(

O

efztli efqff ejggm sfi"s~d V gjl a[Grgf LjNfyÀvmg]\
:jfut4 ;f\h[ $V__ yl &V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*$F

tfpz_V!V!(

O

vdnfjfn xc[z ;dfh Lx1f6 ;LdLtgm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*5F

tfpz_V!V!(

O

sf|D%i]8z Lj7fg s[GÌgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

S*&F

tfpz_V!V!(

O

xAn ,ms V sfi"s~d4 a5mz[ zV__ jfUifyl Lczs dcmT;j cm,p
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S**F

tfpz*V!V!(

O

0f|p dc[a}aef. n[;f.gm Ljnfi ;dfz\eV .Ltcf; Ljefu4
e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,g4 Lczs dcmT;j cm,p

S*(F

tfpz(V!V!(

O

5ÊsfzTj Ljefugm ;[Ldgfz4 ;f\h[ V Lczs dcmT;j cm,p

S*)F

tfp#_V!V!(

O

Lz8fi0" 5[Gxgzmgl Ld8l\u4 ;jfz[ !!V__ yl $V__
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(_F

tfp#_V!V!(4
tfp!VzV!( vg[
tfp#VzV!(p

O

uf\wlguz zfhejggm sfi"s~d
V jlp jlp d[Yi]4 ;[s~[8zlp

S(!F

tfpzVzV!(

O

S(zF

tfp&VzV!(

O

0f|p Lxtf\x]ef.g]\ JifBifg4 u]hzftl Ljefu ßfzf
a5mz[ !zV__ yl zV__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(#F

tfp!!VzV!(

O

hghfuz6 vLeifg d\r V ;fdfLhs sfi"szmg]\ ;\d[,g4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S($F

tfp!#VzV!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(5F

tfp!$VzV!(

O

v[gpv[;pv[;p 5~mu~fd vf|Lo;;"gl tf,ld4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(&F

tfp!*VzV!(

O

vd[zlsg .G0lig ofPG0[xggm sfi"s~d4 ;jfz[ )V__yl 5V__
V Lczs dcmT;j cm,4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0 vg[
5~f{-Lx1f6 tf,ld b\0p

S(*F

tfp!(VzV!(

O

u]hzft d\]a. z[xgf,l:8 V Zlp al5lgef. Zmogm sfi"s~d4
;jfz[ !_V__yl 5V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S((F

tfp!)VzV!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S()F

tfpz$VzV!(

O

j;]\wzf jf6l sfi"s~d V gLrs[tf å:84
Lczs dcmT;j cm,p

S)_F

tfpz$VzV!(

O

s:t]zaf 5Lzjfz d[/m V di]z uf0"g4 u}hzft LjNf5l9p
;f\h[ 5V__yl zfLÊgf !_V__p
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S)!F

tfpz*VzV!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)zF

tfp#V#V!(

O

LcGnl ;fLcTi 5Lzqfn4 ;jfz[ (V#_yl ;f\h[ &V__ ;]wl
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)#F

tfp5V#V!(

O

5]:ts Ljdmrg sfi"s~d V Zldtl vGg5}6f" x]s,f4
;f\h[ $V__ yl (V__4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)$F

tfp&V#V!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)5F

tfp(V#V!(

O

u]hzftl LjefuVdpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,igm ;[Ldgfz4
Lczs dcmT;j cm,p

S)&F

tfp(V#V!(

O

vf\tzzfqåli dLc,f Lng LgLdTt[ uf\wlnx"g Ljefugm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)*F

tfp!#V#V!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)(F

tfp!&V#V!(

O

hghfuz6 vLeifg4 ;jfz[ )V__ jfu[
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S))F

tf!p(V#V!(

O

e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,gVu]hzftl Ljefu4dpn[p;dfh;[jf dcfLjNf,ip
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!__F tfpz_V#V!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_!F tfpz5V#V!(

O

u]hzft d]\a. z[xgf,l:8 v[;m;lv[xggm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_zF tfpz&V#V!(

O

;[dlgfz Vu]hzft bfnl u~fdmNmu ;\:yfg ;\34 uf\wlvfZd4 vdnfjfnp
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_#F tfpz*V#V!(

O

vfrfi" s'5,f6l JifBifgdf/f V uf\wlnx"g Ljefu4
V Zlp 5~sfxef. Xfc4 ;f\\h[ $V__ yl &V__4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_$F tfpz(V#V!(

O

h[G0z Lz;m;" ;[G8zV af/Ljsf; Ljefu4 uf\wlguzV vdnfjfn
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S!_5F tfp#!V#V!(

O

Lh<,f af/;]z1ff v[sd4 u}hzf LjNf5l94 vdnfjfngm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,p
V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V_V
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