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økqshkík rðãkÃkeXLkkt æÞuÞku
1. rðãkÃkeXLkwt {wÏÞ fk{ {nkí{k økktÄeSyu ykÃku÷k ykËþkuo «{kýu ËuþLkwt Lkð½zíkh fhðkLku
Mkkhw [k÷íke «ð]r¥kykuLku yÚkuo [krhºÞðkLk, þÂõíkMktÃkLLk, MktMfkhe y™u fíkoÔÞrLkc
fkÞofíkkoyku íkiÞkh fhðkLkwt Au.
2. rðãkÃkeXLkk rþûkfku yLku Mkt[k÷fku y®nMkk yLku MkíÞLku yrðhkuÄe yuðkt s MkkÄLkku
MðefkhLkkhk yLku íkuLku y{÷{kt {qfðk «ÞíLkþe÷ nþu.
3. rðãkÃkeX íkhVÚke [k÷íke íkÚkk íkuýu {kLÞ fhu÷e MktMÚkkykuLkk Mkt[k÷fku yLku rþûkfku
yMÃk]~ÞíkkLku f÷tfYÃk {kLkLkkhk yLku íkuLkwt rLkðkhý fhðk «ÞíLkþe÷ nþu yLku fkuE Ãký
çkk¤f fu çkk¤kLku yMÃk]~Þ nkuðkLku fkhýu çknkh hk¾ðk{kt fu íkuLku Ëk¾÷ fÞko ÃkAe íkuLke íkhV
Lkku¾e ðíkoýqf hk¾ðk{kt Lknª ykðu.
4. rðãkÃkeXLku ytøku fk{ fhLkkhku rþûkfðøko, Mkt[k÷fku íkÚkk {kLÞ fhu÷e MktMÚkkyku ðøkuhu
hUrxÞkLke «ð]r¥k{kt {kLkLkkhk yLku yrLkðkÞo fkhý rMkðkÞ rLkÞr{ík heíku fktíkLkkhk yLku
rLkhtíkh ¾kËe ÃknuhLkkhk nþu.
5. rðãkÃkeX{kt Mð¼k»kkLku «ÄkLkÃkË Ëuðk{kt ykðþu yLku çkÄwt rþûký Mð¼k»kk îkhk ykÃkðk{kt
ykðþu.
Mk{sqíke : çkeS ¼k»kkyku þe¾ðíkkt íku s ¼k»kkLku ðkÃkhðk{kt çkkÄ Lknª økýkÞ.
6. rðãkÃkeX{kt hk»xÙ¼k»kk ®nËe-®nËwMíkkLkeLku ykð~Þf MÚkkLk nþu.
LkkUÄ : ®nËe-rnLËwMíkkLke yu ¼k»kk fu su W¥kh{kt Mkk{kLÞ ®nËw-{wMk÷{kLk çkku÷u Au yLku
ËuðLkkøkhe yÚkðk VkhMke r÷rÃk{kt ÷¾u Au.
7. rðãkÃkeX{kt ykiãkurøkf rþûkýLku çkkirØf rþûkýLkk sux÷wt s {n¥ð ykÃkðk{kt ykðþu yLku
hk»xÙLkk Ãkku»kf su su Wãkuøkku Au íkuLku MÚkkLk ykÃkðk{kt ykðþu, çkeòLku Lkrn.
8. ¼khíkð»koLkku Wíf»ko, þnuhku WÃkh Lkrn Ãký økk{zktyku WÃkh yð÷tçku Au íkuÚke rðãkÃkeXLkk
{kuxk ¼køkLkk ÿÔÞLkku yLku rðãkÃkeXLkk rþûkfkuLkku {wÏÞ WÃkÞkuøk økk{zkt{kt hk»xÙÃkku»kf
fu¤ðýeLkku «[kh fhðk{kt Úkþu.
9. fu¤ðýeLkku ¢{½zðk{kt økúk{ðkMkeykuLke nksíkkuLku «ÄkLkÃkË ykÃkðk{kt ykðþu.
10. rðãkÃkeXLke Lke[u [k÷íke MktMÚkkyku{kt çkÄk «[r÷ík Ä{kuoLku rðþu MktÃkqýo ykËh nþu yLku
rðãkÚkeoykuLkk ykí{rðfkMkLku yÚkuo Ä{oLkwt ¿kkLk, y®nMkk yLku MkíÞLku árü{kt hk¾eLku
ykÃkðk{kt ykðþu.
11. «òLkk þkherhf rðfkMkLku yÚkuo ÔÞkÞk{ yLku ytøk{nuLkíkLke íkk÷e{ rðãkÃkeX{kt ykð~Þf
økýkþu.
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� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ : અમદાવાદ
વાિષ�ક અહ�વાલ – વષર્ ૨૦૧૬-૧૭
અ�ક્રુ મ�ણકા
ક્રમ

િવગત

� ૃષ્ઠાંક

�ુ લનાયકશ્રી� ંુ િનવેદન
� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ : સં�ક્ષપ્ત પ�રચય

૦૧

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ – �ુલપિતઓ

૦૩

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ – �ુલનાયકો

૦૩

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ - �ુલસ�ચવો

૦૪

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ મંડળ (વષર્ ૨૦૧૬-૧૭)

૦૫

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠ : સં�ક્ષપ્ત મા�હતી

૦૬

૦૨.

� ૂજરાત િવદ્યાપીઠની �ુદ� �ુદ� સિમિતઓ

૦૮

૦૩.

મહાદ� વ દ� સાઈ સમાજસેવા સં�ુલ, અમદાવાદ

૩૬

મહાદ� સ દ� સાઈ ગ્રામસેવા સં�ુલ, સાદરા

૪૦

મહાદ� વ દ� સાઈ ગ્રામસેવા સં�ુલ, રાંધ�
ે

૪૪

૦૧.

૦૪.

ફ�કલ્ટ�
ભાષાઓ અને સા�હત્ય િવદ્યાશાખા
૦૧. �ુજરાતી ભાષા સા�હત્ય
૦૨. �હન્દ� ભાષા સા�હત્ય

૪૭
૫૫

સામા�જક િવજ્ઞાન િવદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામઅથર્શા�

૬૦

૦૨. ઇિતહાસ અને સંસ્�ૃિત

૬૪

૦૩. સમાજશા� અને સમાજમાનવશા�

૭૩

૦૪. સમાજિવજ્ઞાન િવભાગ

૭૯

િશક્ષણ િવદ્યાશાખા
૦૧. િશક્ષણ િવભાગ
૦૨. �હન્દ� િશક્ષક િવભાગ
ગાંધીદશર્ન અભ્યાસક્રમ િવદ્યાશાખા
૦૧. શાંિત સંશોધન ક�ન્દ્ર અને ગાંધીદશર્ન િવભાગ

૮૦
૮૮
૯૩

વ્યવસાિયક અભ્યાસક્રમ િવદ્યાશાખા
૦૧. આ�વન િશક્ષણ અને િવસ્તરણ િવભાગ
૦૨. સમાજકાયર્

૯૯
૧૦૫

ક્રમ

િવગત
૦૩. પત્રકારત્વ અને સ� ૂહપ્રત્યાયન
�ૃશ્યશ્રાવ્ય િવભાગ
૦૪. ગ્રંથાલય અને મા�હતીિવજ્ઞાન
શાર��રક િશક્ષણ અને રમતગમત િવદ્યાશાખા
૦૧. શાર��રક િશક્ષણ અને રમતગમત િવજ્ઞાન
યોગ િવભાગ

� ૃષ્ઠાંક
૧૧૬
૧૨૨
૧૨૬
૧૩૦
૧૩૯

િવજ્ઞાન અને પ્રયો�જત િવજ્ઞાન િવદ્યાશાખા
૦૧. બાયોગેસ સંશોધન ક�ન્દ્ર

૧૪૨

૦૨. � ૃહિવજ્ઞાન

૧૪૮

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવજ્ઞાન િવદ્યાશાખા
૦૧. ગ્રામવ્યવસ્થાપન
૦૨. કમ્પ્� ૂટર િવજ્ઞાન િવભાગ
�ુ.સી.ક. િવભાગ

૧૫૨
૧૫૯
૧૬૪

૦૫.

મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય, અમદાવાદ

૨૬૧

૦૬.

અભ્યાસક્રમ િવકાસ એકમ, અમદાવાદ

૨૬૬

૦૭.

�વનલક્ષી ક�ળવણી/િવદ્યાથ� રોજગાર પરામશર્ એકમ

૨૬૭

૦૮.

ગ્રામિશલ્પી કાયર્ક્રમ

૨૭૧

૦૯.

આ�દવાસી સંશોધન અને તાલીમ ક�ન્દ્ર

૨૭૭

૧૦.

�ત�રક �ુણવ�ા બાંયધર� એકમ

૨૮૨

૧૧.

અ�ુ� ૂ�ચત �િત/જન�િત એકમ (એસ.સી./એસ.ટ�. સેલ)

૨૮૩

૧૨.

મ�હલા િવકાસ એકમ (�તીય સતામણી રોકવા માટ� � ુ ં સેલ)

૨૮૪

૧૩.

પ્રકાશન િવભાગ

૨૮૫

�ુસ્તક ભંડાર

૨૮૭

૧૪.

કોશ િવભાગ

૨૮૮

૧૫.

મહાિવદ્યાલયના છાત્રાલયો

૨૮૯

૧૬.

રા�ય પ્રૌઢિશક્ષ સંસાધન ક�ન્દ્ર (SRC),અમદાવાદ

૨૯૪

૧૭.

� ૂજરાત �હ�દ� પ્રચાર સિમિત, �હ�દ� ભવન, અમદાવાદ

૨૯૮

૧૮.

ભારતીય ભાષા સંસ્�ૃિત સંસ્થાન, અમદાવાદ

૩૦૧

૧૯.

એપ્રોિપ્રએટ ટ� ક્નોલો� ક�ન્દ્ર (આઈ. ટ�. આઈ.), શાહ�બાગ, અમદાવાદ

૩૦૩

૨૦.

મોરાર�ભાઈ દ� સાઈ આરોગ્ય ક�ન્દ્ર, અમદાવાદ

૩૦૪

૨૧.

શ્રી મોરાર�ભાઈ દ� સાઈ સંગ્રહાલય, અમદાવાદ

૩૦૫

૨૨.

ગ્રામિવજ્ઞાન િવસ્તરણ ક�ન્દ્ર, અમદાવાદ

૩૦૭

૨૩.

કોચરબ આશ્રમ, પાલડ�, અમદાવાદ

૩૦૯

� ૃષ્ઠાંક

ક્રમ

િવગત

૨૪.

�નક�દ� વી બ�જ િનસગ�પચાર ક�ન્દ્ર, રાંધ�
ે

૩૧૦

૨૫.

પંચાયતી રાજ તાલીમ ક�ન્દ્ર, સાદરા

૩૧૩

૨૬.

�ૃિષ િવજ્ઞાન ક�ન્દ્ર, �ભેટ�

૩૧૬

૨૭.

�ૃિષ િવજ્ઞાન ક�ન્દ્ર, દ� થલી

૩૨૦

૨૮.

�ૃિષ િવજ્ઞાન ક�ન્દ્ર, રાંધ�
ે

૩૨૪

આશ્રમશાળાઓ અને ઉ�ર �િુ નયાદ� િવદ્યાલયો
૨૯.

� ૂજરાત �ુમાર િવનય મં�દર, અમદાવાદ

૩૨૮

૩૦.

ગ્રામસેવા ક�ન્દ્ર, બોચાસણ

૩૩૧

૩૧.

ગ્રામસેવા ક�ન્દ્ર, ભાર� લ

૩૩૬

૩૨.

ગ્રામસેવા ક�ન્દ્ર, �ભેટ�

૩૩૯

૩૩.

ગ્રામસેવા ક�ન્દ્ર, દ� થલી

૩૪૧

૩૪.

ગ્રામસેવા ક�ન્દ્ર, ભલાડા

૩૪૪

૩૫.

ત્રેસઠમો પદવીદાન સમારં ભ : ૧૮-૧૦-૨૦૧૬

૩૪૬

૩૬.

અ�ુપારં ગત (એમ.�ફલ.) �હ�ર થયેલા િવદ્યાથ�ઓ

૩૪૯

૩૭.

િવદ્યાવાચસ્પિત (પીએચ.ડ�.) �હ�ર થયેલા િવદ્યાથ�ઓ

૩૫૧

૩૮.

શ્રી મહાદ� વ દ� સાઈ સમાજસેવા �ુરસ્કાર યોજના

૩૫૩

૩૯.

મહ�કમ (વહ�વટ) િવભાગ

૩૫૫

૪૦.

બાંધકામ િવભાગ

૩૬૧

૪૧.

�ળવણી િવભાગ

૩૬૩
તસવીરો

કુલનાયકશ્રીનુન નનવિવેદન
ગૂજરાત નવદાપ્રીઠન્રી 2016-17 ના વર્ દરમયાન થયિવેલ્રી અનિવેકનવધ શ શૈક્ષણિકક્ષણિક-સનશશોધન તિવેમ જ નવસતરક્ષણિ અનિવે સિવેવા
પ્રવ રનૃત્તિન્રી કામગીર્રીરમગીરી દશા્વતા વાનર વાર્ષિક અહષવાલ આપ સહુ સમક્ષ રજૂ કરતાન હુ ન ખૂબ પ્રૂબ પ્રસન્નતા અનુભવુન છન.
ગૂજરાત નવદાપ્રીઠન્રી ઉચઉચ્ચ નશક્ષક્ષણિ નવભાગીરન્રી યુનનવનસ વાર્ષિટી ગ્મગીરી ગ્રાનાન્ટ કમિટી ગ્ કનમશન (યુજીસ્રી) માન્ટ કમિયતા પ્રાપ્તત 'ડમગીરીમડ' યુનનવનસ વાર્ષિટી ગ્મગીરી
તરમગીરીકષ નવનવધ નવભાગીરશો દારા અમદાવાદ, રાનધિવેજા તિવેમ જ સાદરા પરરસરમાન ઉચ્ચાલતાન સનાતક તિવેમ જ અનુસનાતક
અભયાસક્રમશો, તદુ પરાનત મહાદષ વ દષ સાઈ સમાજસિવેવા સનકુલ, નશક્ષક્ષણિ નવભાગીર, રહન્ટ કમિદમગીરી નશક્ષક નવભાગીર, જમનાલાલ બજાજ
અરહંસા શશોધભવન, સમતા અનિવે નવકાસ સનસથાન, આંતરરાષષમગીરીય જૈનનવશ્વ અધ્યયન યયન કષન્ટ કમિ્, રામલાલ પરમગીરીખ ભારત્રીય ભારા
અનિવે સનસકરનત સનસથાન, કશોશ નવભાગીર, મશોરારજીભાઈ દષ સાઈ, આરશોગયધામ, CWMG (મહાતમા ગીરાનધ્રીના સનકણિકલત ગ્રાનનથશોનુન
રડજજટી ગ્લાઇઝિવેશન) સિવેલ, યુસ્રીક, આરદવાસ્રી તાલ્રીમ અનિવે સનશશોધન કષન્ટ કમિ્ ઉપરાનત કશોઉચ્ચરબ આશમ, આઈ.ટી ગ્મગીરી.આઈ. નવસતરક્ષણિ
કષન્ટ કમિ્શો, (ગીરશોતા અનિવે થલતિવેજ) સાદરા, રાનધિવેજા તિવેમ જ દષ થલ્રી, ભલાડા, બામક્ષણિગીરામ, બશોઉચ્ચાસક્ષણિ, ભારષ લ અંભિવેટી ગ્મગીરીના ગ્રાનામનવસતરક્ષણિ
કષન્ટ કમિ્શો, બુનનયાદમગીરી શાળાા, ઉૃત્તિર બુનનયાદમગીરી નશક્ષક્ષણિ સનકુલશો, છાતાલયશો, તિવેમ જ રાનધિવેજા, અંભિવેટી ગ્મગીરી તિવેમ જ દષ થલ્રીમાન ઉચ્ચાલતાન
કરનરનવજાન કષન્ટ કમિ્શો આ દરષ કન્રી વાનર વાર્ષિક કામગીર્રીરમગીરીના નનઉચ્ચશોડરૂપ મારહત્રીઓ એકત કરવાન્રી પ્રનત વર્ ઉચ્ચાલત્રી પ્રક્ષણિાણિકલકા આ
વખતિવે પક્ષણિ અસરકારક રમગીરીતિવે મૂૂકમગીરી શક્ા છમગીરીએ તિવેનશો મનિવે આનનદ છિવે . ઉચઉચ્ચ નશક્ષક્ષણિ નવભાગીરન્રી સમ્રીક્ષા કરુન તશો આપક્ષણિાન તક્ષણિિવેય
પરરસરના કુ લ 110 અધ્યયન યાપકશો દારા વર્ દરમયાન પ્રી.જી. રડપ્તલશોમાથ્રી શરૂ કરમગીરીનિવે સનાતક, અનુસનાતક સરહત પ્રીએઉચ્ચ.ડમગીરી.ના
અભયાસક્રમમાન આશરષ 2363 નવદાથાર્થીઓએ 78 જેટી ગ્લા નવનવધ અભયાસક્રમશોમાન લગીરભગીર શત પ્રનતશત છાતાવાસ સાથિવે પશોતાનુન
નશક્ષક્ષણિ પ્રાપ્તત કયુ.ત આ વર્માન જ અગીરાઉના પ્રયાસશોના પરરપાકરૂપિવે અનિવે અધ્યયન યાપકશોના નશક્ષક્ષણિ અનિવે સનશશોધન ક્ષિવેતિવે તિવેમ જ
નક્કર સિવેવા-નવસતરક્ષણિનાન કાયર્યોનિવે ધ્યયન યાનમાન લઈનિવે યુનન.ઓનિવે નામાનકન કરત્રી NAAC દારા ગૂજરાત નવદાપ્રીઠનિવે આગીરામ્રી
પાનઉચ્ચ વર્ માટી ગ્ષ 'A' ગ્રાનિવેડ પ્રાપ્તત થયશો (તા. 25-5-2016). એ માટી ગ્ષ સમગ્રાન ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના નવદાથાર્થી-સિવેવકશો-કમઉચ્ચ
્ ારમગીરીઓઅધ્યયન યાપકશો-અનધકારમગીરીગીરક્ષણિ અણિકભનનદનના અનધકારમગીરી છિવે .
વર્ દરમયાન આપક્ષણિિવે કષટી ગ્લાક નવા અભયાસક્રમશો ત શૈયાર કયા્, કષટી ગ્લાક ક્રષરડટી ગ્ પાઠપાઠ્યક્રમશો ઉમિવેરવામાન આવ્યા.યા.
યશોગીરનવદા, (અનુસનાતક), અંગ્રાનિવેજી (સનાતક) રહન્ટ કમિદમગીરીના બિવે એડ ઓન પ્રીજી. રડપ્તલશોમા કશોસ્ એ નવા અભયાસક્રમશો શરૂ કરમગીરી
શકાયા. બ્રી.વશોક, બ્રી.આર.એસ. ઍન્ટ કમિવાયરમમન્ટ કમિટી ગ્લ સાઇન્ટ કમિસ જેવા અભયાસક્રમશો જૂન 2017 થ્રી શરૂ કરવા માટી ગ્ષન્રી ત શૈયારમગીરીઓ થઈ
શકમગીરી. ક્રષરડટી ગ્ ગુક્ષણિમાન ગૂજરાત નવદાપ્રીઠ દારા ઉચ્ચાલત્રી અનિવેકનવધ તાલ્રીમ્રી પ્રવ રનૃત્તિનિવે સાનકળાવાનશો સા ુતય પ્રયાસ કરવામાન
આવ્યા.યશો. આ તમામ પ્રવ રનૃત્તિઓમાન અધ્યયન યાપકશો, નવભાગીરના અધ્યયન યક્ષશો, ડમગીરીનશ્રીઓ તિવેમ જ તક્ષણિિવેય પરરસરના સનયશોજકશો, તિવેમ જ
ન ર સહકાર રહશો છિવે . અભયાસક્રમ નવકાસ એકમમાન તિવેન્રી નવગીરતશો આપ્રી છિવે .
વહમગીરીવટી ગ્મગીરી પાનખનશો સુદ
યુજીસ્રીન્રી નાક્ષણિાકમગીરીય સહાય નવકાસ કાયર્યો માટી ગ્ષ , હવિવે નરહંવત થત્રી જાય છિવે . તયારષ નવ્રી જરૂરરયાતશો માટી ગ્ષ છાતાલય
નવસતરક્ષણિ, નવા બાનધકામ માટી ગ્ષ બહષનશોન્રી છાતાલયન્રી સુનવધા વધારવાન્રી હશોય કષ પ્રયશોગીરશાળાા અનિવે વગીર્ખડન શો માટી ગ્ષ વધત્રી
જરૂરરયાતનિવે લક્ષમાન લઈનિવે આપક્ષણિિવે ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના પશોતાના ભનડશોળામાનથ્રી સારમગીરી એવ્રી રકમ આ માટી ગ્ષ ખઉચ્ચવ
્ ્રી પડમગીરી છિવે
અનિવે તિવે માટી ગ્ષ, ગૂજરાત નવદાપ્રીઠ મનડળા તિવેમ જ બશોડ્ ઓફ મમનિવેજમિવેન્ટ કમિટી ગ્નશો હરહનમિવેશ હકારાતમક સહકાર મળ્યયશો છિવે તિવેન્રી નેની નોંધ
લિવેતા મનિવે આનનદ થાય છિવે . ઉચ્ચાલુ વર્માન જ ડડ. રમિવેશભાઈ કાપરડયાના સદ્ાવ સાથિવે મશોરારજીભાઈ દષ સાઈ આરશોગયધામના
ઉપલા મજલિવે યુનનવનસ વાર્ષિલ હમગીરીણિકલંગીરનુન એક કાયમ્રી કષન્ટ કમિ્ શરૂ કરવા માટી ગ્ષ દાતાઓન્રી સહાયથ્રી નનમા્ક્ષણિકાય્ શરૂ કરમગીરી શક્ા
છમગીરીએ. અમદાવાદ ખાતિવે પરરસરમાન જજમનિવેનશયમનશો કાયાકલપ, બહષનશોના છાતાલય માટી ગ્ષ 100 થ્રી વધુ સનખયા માટી ગ્ષ રૂમશોનુન
બાનધકામ, બહષનશોના બિવે છાતાલય, સાદરા ખાતિવે ભાઈઓનુન છાતાલય, કુ દરત્રી ઉપઉચ્ચાર કષન્ટ કમિ્ના ઉચ્ચાર દદાર દર્દી રૂમશો આ બધાન કાયર્યો
ક્ાનક યુજીસ્રીન્રી સહાયથ્રી અનિવે ગૂજરાત નવદાપ્રીઠ મનડળાના સવભનડશોળામાનથ્રી થઈ શક્ા છિવે અનિવે આપક્ષણિાન નવદાથાર્થીઓ માટી ગ્ષ
વધુ સારમગીરી સુનવધાઓ આપ્રી શક્ા છમગીરીએ તિવે પક્ષણિ અહષવાલમાન સમાનવષટી ગ્ છિવે . તિવેવ્રી જ રમગીરીતિવે સનશશોધન માટી ગ્ષ ગૂજરાત નવદાપ્રીઠ
ભનડશોળામાનથ્રી યુવાન અધ્યયન યાપકશોનિવે પક્ષણિ આપક્ષણિિવે સારમગીરી રકમ વ્યા.યક્તવતગીરત ફાળાવ્રી શકયા છમગીરીએ.

ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના અધ્યયન યાપકશો ઉચ્ચાલુ વર્માન 26 જેટી ગ્લાન પુસતકશો, 13 જેટી ગ્લાન પુસતક પ્રકરક્ષણિશો, અનુવાદશો, મૌણિકલક લિવેખશો,
પ્રકાનશત કયા્ છિવે . જ્યારષ 96 જેટી ગ્લા સનશશોધનપતશો પક્ષણિ પ્રકાનશત કયા્ જેમાન 32 આંતરરાષષમગીરીય કક્ષાએ, 45 રાષષમગીરીય તિવેમ જ 19
પ્રાદષ નશક જનરલશોમાન પ્રકાનશત થયા. આપક્ષણિા કુ લ અધ્યયન યાપકશોમાનથ્રી પ્રતયિવેકષ કશોઈ નિવે કશોઈ વક્શશોપ, સિવેનમનાર કષ કશોન્ટ કમિફરન્ટ કમિસ પિવેપર
દારા ગૂજરાત નવદાપ્રીઠનુન સમગ્રાન દષ શમાન પ્રનતનનનધતવ કયુત છિવે . વ્યા.યક્તવતગીરત સમ્રીક્ષા દરષ ક નવભાગીરના અહષવાલમાન નનરદનિર્દિષટી ગ્ છિવે .
ગૂજરાત નવદાપ્રીઠમાન આ વર પક્ષણિ પ્રશો. અશશોકભાઈ વ શૈદ, પ્રશો. સુદશ્ન આયનગીરર, ડડ. નસતાશુન યશશન્, પ્રશો. રધુવ્રીર ઉચ્ચૌધરમગીરી, ડડ.
ન
કુ મારપાળા દષ સાઈ, ડડ. ન્રીલમ ગુપ્તતા તિવેમ જ અન્ટ કમિય મૂૂધ્ન્ટ કમિય સનશશોધકશો, તજજશો અનિવે સારહતયકારશોએ નવદાથાર્થીઓનિવે 'એડજવટી ગ્
પ્રશોફષસર' તરમગીરીકષ ઉૃત્તિમ યશોગીરદાન આપ્તયુન છિવે .
આ વર બ્રીજી બિવે મહતતવન્રી કામગીર્રીરમગીરીન્રી પક્ષણિ નેની નોંધ લઈએ. 'વલિવેવટી ગ્ષડ વક્સ ઑફ મહાતમા ગીરાનધ્રી'ન્રી ગૂજરાત
નવદાપ્રીઠન્રી તજ્જતાનિવે ધ્યયન યાનમાન લઈનિવે આ જ રદશામાન રહન્ટ કમિદમગીરી આવ રનૃત્તિનુન કામ પક્ષણિ ગૂજરાત નવદાપ્રીઠ કરષ તિવેવ ુન આયશોજન છિવે .
બ્રીજુ ન જે ઉૃત્તિમ કાય્ સનપન્ન થયુન છિવે તિવે સાથ્ જશોડક્ષણિ્રીકશોશન્રી સનવનન ધ વાર્ષિત આવ રનૃત્તિ 50 વર્ પછમગીરી પાનઉચ્ચ હજારથ્રી વધુ શબ્દદશોના
ઉમિવેરક્ષણિ સાથિવે પ્રકાનશત થતાન અનિવેક કશોશ સનમનતના નવદાન સભયશો તિવેમ જ પૂવ્ કુ લનાયકશોન્રી અનિવે ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના કશોશ
નવભાગીર જહષમતનુન ઉૃત્તિમ પરરક્ષણિામ આવ્યા.ય .ુન સમગ્રાન ગૂજરાતન્રી નવ્રી પિવેઢીમગીરી માટી ગ્ષ અનિવે ગુજરાત્રી માા રભારા પ્રિવેમ્રીઓ માટી ગ્ષ આ
એક નજરાક્ષણિા સમાન છિવે . ગૂજરાત નવદાપ્રીઠનાન સમગ્રાન કાયર્યોનિવે સાઉચ્ચા અથ્માન મૂૂલવવા હશોય તશો આ અહષવાલ દારા એક
આંકડાકમગીરીય અનિવે અન્ટ કમિય પૂરક મારહત્રી આપવાનશો પ્રયાસ જ ગીરક્ષણિવશો રહષ. ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના સુઉચ્ચારુ અનિવે પારદશ્ક વહમગીરીવટી ગ્
તિવેમજ નવદાપ્રીઠના તમામ અંગીરશોનિવે સાનકળામગીરીનિવે આશરષ 35 થ્રી વધુ એવ્રી નવભાગીર્રીય કષ મધ્યયન યસથ સનમનતઓનુન ગીરઠન થયુન છિવે .
શ શૈક્ષણિકક્ષણિક નવભાગીરશો માટી ગ્ષ પરામશન
્ સનમનતનુન નવુન પાસુ ઉમિવેરાયુન છિવે અનિવે તિવેનાન ખૂબ પ્રૂબ હકારાતમક પરરક્ષણિામશો અધ્યયન યાપકશોનશો
સહભાગીર્રીદારમગીરીથ્રી આવ્યા.યાન છિવે . પરન ા ુ ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના દરષ ક પરરસરમાન જે અનિવેકનવધ પ્રવ રનૃત્તિઓ થઈ રહમગીરી છિવે તિવેનિવે લક્ષમાન
ન ' ઊભશો કરમગીરીનિવે હજુ આપક્ષણિામાનના પ્રતયિવેક ખૂબ પ્રૂબ અસરકારક રમગીરીતિવે કાય્રત રહમગીરીનિવે ધાયાત
લઈનિવે પરસપર વચઉચ્ચિવેનશો જે 'અનુબધ
પરરક્ષણિામશો મિવેળાવ્રી શકમગીરીએ તિવેનશો અહષસાસ થાય છિવે . આપ સહુ સમક્ષ આ ણિકઉચ્ચંતા વ્યા.યવત કરુન છન.
વાનર વાર્ષિક અહષવાલમાન આપક્ષણિા અનિવેક નવદાથાર્થીઓએ, અધ્યયન યાપકશોએ તિવેમ જ સાદરા ખાતિવેના નશક્ષક્ષણિ નવભાગીરશોએ
એન.એસ.એસ. એકમિવે રાજ્ય કષ રાષષ કક્ષાએ ઉૃત્તિમ ઍવડડ્ કષ પારરતશોરક મિવેળાવ્યા.યાન છિવે . તિવે સહન
ુ િવે અણિકભનનદન પાઠવુન છન. આપક્ષણિાન
આરદવાસ્રી સનશશોધન તાલ્રીમ કષન્ટ કમિ્, કરનર નવજાન કષન્ટ કમિ્શોન્રી કામગીર્રીરમગીરી પક્ષણિ ખૂબ પ્રૂબ ઉૃત્તિમ રહમગીરી છિવે, તિવે પક્ષણિ અહષવાલ પરથ્રી જક્ષણિાય
છિવે . જેમન્રી નસદદ્ધિઓનશો ઉલલિવેખ અહખ અહીં કરવાનશો રહમગીરી ગીરયશો છિવે તિવેવા 'ગ્રાનામનશલપ્રી' કાય્ક્રમનિવે એક દસકશો પૂરશો થવામાન છિવે , અનિવે
ગૂજરાતના નકશામાન કષવ્રી કષવ્રી જગયાએ તિવેમન્રી સિવેવા પ્રવ રનૃત્તિ ગૂજરાત નવદાપ્રીઠનિવે સમાજ સમક્ષ એક નવા સવરૂપિવે જ મૂૂકમગીરી
રહા છિવે તિવેનશો ઉલલિવેખ અતિવે અસથાનિવે નહખ અહીં ગીરક્ષણિાય. ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના આપક્ષણિા અનુસનાતક નવભાગીરશો પ શૈકમગીરી સમાજકાય્,
કડમપ્તયુટી ગ્ર, ગુજરાત્રી, રહન્ટ કમિદમગીરી, ઇનતહાસ, સમાજનવદા, પતકારરતવ, યશોગીરનવદા, ગ્રાનનથાલય તિવેમજ નશક્ષક્ષણિ, રહન્ટ કમિદમગીરી નશક્ષક્ષણિ, નનરન તર
નશક્ષક્ષણિ, ગીરાનધ્રીદશ્ન, શાનનત સનશશોધન, જૈનનવદા અનિવે યુસ્રીક દારા તિવેમજ ગ્રાનામનવજાન નવસતરક્ષણિ કષન્ટ કમિ્ અમદાવાદ પરરસરમાન,
સાદરાના, માઇક્રશોબાયશોલશોજી અનિવે બાયશોગીરિવેસ સનશશોધન કષન્ટ કમિ્, તિવેમ જ શારમગીરીરરક નશક્ષક્ષણિ તિવેમ જ સનાતક નશક્ષક્ષણિ તિવેમ જ રાનધિવેજા
ખાતિવેના ગ્રાનામ વ્યા.યવસથાપન ગ રહનવજાનના અભયાસક્રમશો, દરષ કમાન અધ્યયન યાપકશો દારા અભયાસક્રમ, પાઠપાઠ્યક્રમ, ક્રષડમગીરીટી ગ્ ગુક્ષણિ, તિવેમ જ
છાતાલય જીવન, ઉદશોગીર અનિવે નવસતરક્ષણિ સિવેવા કાયર્યોનિવે સાનકળામગીરીનિવે આગીરામ્રી રદવસશોમાન શ શૈક્ષણિકક્ષણિક રમગીરીતિવે શુન કરમગીરી શકાય તિવેન્રી
નવનવધ સનમનતઓનાન સૂઉચ્ચનશો આવ્યા.યાન છિવે . તિવેનિવે આ અહષવાલમાન સમાવિવેશ કરવશો સવાભાનવક રમગીરીતિવે સનભવ નથ્રી. પક્ષણિ એ અતયનત
ઉપયશોગીર્રી નવગીરતશો પર ગૂજરાત નવદાપ્રીઠનુન તનત ગીરનભ્રીરતાથ્રી કામ કરમગીરી રહુન છિવે અનિવે આગીરામ્રી વર્માન તિવે હષા ુઓ પાર પાડવા
નવશિવેર બિવેઠકશો યશોજવાનુન આયશોજન છિવે , અહષવાલમાન આટી ગ્લ્રી નેની નોંધ મૂૂકવાનુન મૂુનાનસબ ગીરણુન છન. ગૂજરાત નવદાપ્રીઠન્રી સાઉચ્ચ્રી
ઓળાખ તશો તિવેમાન થશોડાન વરર્યો રહમગીરીનિવે પશોતાનશો પરન પરાગીરત અભયાસ અનિવે પાઠપાઠ્યક્રમ પૂરશો કરનાર અનિવે ફરમગીરી સમાજમાન રાજ્ય કષ
રાજ્ય બહાર જનારા આપક્ષણિા નવદાથાર્થીઓ જ છિવે . ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના નવદાથાર્થીન્રી ઓળાખ કનઈક જુ દમગીરી જ હશોય છિવે . આ
નશોખાપક્ષણિાન્રી ભાતના મૂૂળામાન જશોઈએ તશો ગૂજરાત નવદાપ્રીઠમાન પરન પરાગીરત નશક્ષક્ષણિ નસવાય મળાત્રી જીવનલક્ષ્રી અન્ટ કમિય
કષળાવક્ષણિ્રી ઉદશોગીર, સમૂૂહકાનતક્ષણિ, સમૂૂહપ્રાથ્ના, છાતાલય જીવન, ગ્રાનામજીવન પદયાતા, સવાવલનબના પ્રયશોગીરશો, કુ દરત્રી આફતશોના
સમયિવે સહાયરૂપ થવા દશોડમગીરી જઈ નક્કર કામગીર્રીરમગીરી બજાવવ્રી. અહષવાલમાન આ બધ્રી નવગીરતશો જે સવરૂપિવે મૂુકાવ્રી જશોઈએ તિવેવશો

અવકાશ હશોતશો નથ્રી. ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના પરરસરશોમાન નવદાથાર્થી ભાઈ-બહષનશોનિવે સવાતગીર્રીક્ષણિ, વ્યા.યક્તવતતવ નવકસાવવા માટી ગ્ષ જેટી ગ્લ્રી
સુનવધા છિવે તિવેવ્રી ભાગયિવે જ કશોઈ ઉૃત્તિમ યુનનવનસ વાર્ષિટી ગ્મગીરીમાન પક્ષણિ હશોઈ શકષ . અહષવાલનિવે વનઉચ્ચાક્ષણિિવે લિવેતાન ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના તક્ષણિિવેય
પરરસરશો અનિવે અન્ટ કમિય સથાનશોએ થતાન કાયર્યોન્રી એક 'રદનવારમગીરી' ત શૈયાર કરમગીરીનિવે અનિવે તિવેન્રી નવદાથાર્થીઓ, અધ્યયન યાપકશો સાથિવે તિવેમ જ
તજ્જશો સાથિવે બિવેસ્રીનિવે આયશોજનબદ્ધિ સમ્રીક્ષા કરવામાન આવિવે તશો, કદાઉચ્ચ ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના સનસાધનશોનશો તાલ્રીમ અનિવે
પ્રનશક્ષક્ષણિમાન શિવેષઠ ઉપયશોગીર થઈ શકષ તિવેવ ુન ઉૃત્તિમ વ્યા.યવસથાપન નવા સવરૂપિવે આયશોજજત કરમગીરી શકાય. પનઉચ્ચાયત્રી રાજ તાલ્રીમ
કષન્ટ કમિ્, આરદવાસ્રી તાલ્રીમ કષન્ટ કમિ્, કરનરનવજાન કષન્ટ કમિ્શો, ગ્રાનામસિવેવા કષન્ટ કમિ્શો ધ્રીરગીરનભ્રીર રમગીરીતિવે, સાતતયપૂવ્ક પશોતાન્રી કામગીર્રીરમગીરીથ્રી
ગુજરાતમાન પશોતાના ક્ષિવેતશોમાન આગીરવ્રી ઓળાખ ઊભ્રી કરતા જાય છિવે તિવેન્રી નેની નોંધ અતિવે લિવેવાનુન ઉણિકઉચ્ચત માનુન છન. આ વાનર વાર્ષિક
અહષવાલ ત શૈયાર કરવામાન ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના તમામ નવભાગીરશોએ ભારષ જહષમત ઉઠાવ્રી છિવે . આપિવેલ મારહત્રીનિવે યશોગય સવરૂપિવે
આયશોજનબદ્ધિ રમગીરીતિવે પ્રકાનશત કરવા પાછળા કષટી ગ્લ્રી જહષમત પડષ છિવે એ આપક્ષણિાન પ શૈકમગીરી સહન
ુ િવે સવાનુભવ છિવે . અહષવાલમાન કષટી ગ્લ્રીક
મારહત્રીઓ માનગીરવા છતાન તિવે જે તિવે નવભાગીરશો દારા ક્ાનક ણિકબલકુ લ આપવામાન આવ્રી નથ્રી કષ ક્ાનક અધૂરમગીરી મારહત્રી અપાઈ છિવે .
તિવે ક્ષનત હવિવે પછમગીરીના વાનર વાર્ષિક અહષવાલમાન ન રહષ તિવે આપક્ષણિા સહુન્રી સરહયારમગીરી જવાબદારમગીરી છિવે . આમ છતાન, આ અહષવાલ દારા
ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના એક વર્ન ુન સવમૂૂલયાનકન સુપિવેરષ જરૂર થઈ શકશિવે એ ભાવના સાથિવે અહષવાલ રજૂ કરમગીરીએ છમગીરીએ.
સમગ્રાન કાય્માન ખૂબ પ્રૂબ જ અસરકારક રમગીરીતિવે નનષપન્ન કરવામાન કુ લસણિકઉચ્ચવશ્રી રાજેન્ટ કમિ્ભાઈ ખ્રીમાક્ષણિ્રી, તિવેમના સાથ્રી સહકાય્
કરનારાન કમ્ઉચ્ચારમગીરીઓ શ્રી કાનમન્રી યાદવ અનિવે કુ લસણિકઉચ્ચવ કાયા્લયના અન્ટ કમિય સિવેવકશો તથા પ્રકાશન નવભાગીરના શ્રી ા રપ્તિબેન આપ્તતબિવેન
આડષસરા, શ્રી શાહબાઝખાન પઠાક્ષણિ અનિવે શ્રી સતયનારાયક્ષણિભાઈ અગ્રાનવાલ (પુફ રમગીરીડર) વગીરિવેરષનશો હુ ન વ્યા.યક્તવતગીરત આભાર માનુન
છન.
આદરક્ષણિ્રીય કુ લપનત ડડ. ઇલાબહષન ભટ, ષસટી ગ્મગીરી મનડળાના માનન્રીય સભયશો, ડમગીરીનશ્રીઓ, બશોડ્ ઑફ મિવેનિવેજમિવેન્ટ કમિટી ગ્ અનિવે અન્ટ કમિય
નવનવધ સનમનતઓના સભયશો, એડજેવટી ગ્ પ્રશોફષસરશો, નવભાગીરશોના અધ્યયન યક્ષશો, અધ્યયન યાપકશો, સનયશોજકશો અનિવે ગૂજરાત નવદાપ્રીઠના સમગ્રાન
કમ્ઉચ્ચારમગીરી પરરવારના સભયશો સહુના સહકાર બદલ આભાર વ્યા.યવત કરુન છન.

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 પુન: ગાાંધી અને

ગ્રામાક્ષભમુિ થયો છે . પ્રત્યેક નવભાગમાાં ગાાંધીનવચારને કેન્રમાાં રાિીને

અભ્યાસક્રમનુ ાં આયોજન પ ૂવષ કુલપનત નારાયણ દે સાઈનુ ાં સ્વપ્ન હતુ.ાં ઉપરાાંત નવદ્યાથીના સાંપ ૂણષ વ્યતિક્તત્વના
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 ભટ્ટ1ના 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 રહેશ.ે
અનતવ ૃષ્ષ્ટના સમયમાાં ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠના સેવકો-નવદ્યાથીઓ હાંમેશ ગામડાાંના કામોમાાં જોડાયેલ રહે છે .
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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. ઈલાબહેન ભટ્ટ

તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૫થી આજપયુંત

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 આજપયુંત
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ક્રમ
૧.

નામ
શ્રી

ફ્રકશોરલાલ

સમયગાળો
ઘનશ્યામલાલ

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

મશરૂવાળા
૨.

શ્રી નત્રકમલાલ મનસુિલાલ શાહ

તા. ૧૩-૦૧-૧૯૨૦થી તા. ૨૦-૦૩-૧૯૨૩ (મહામાત્ર)

૩.

શ્રી

તા. ૨૧-૦૩-૧૯૨૩થી તા. ૦૫-૧૨-૧૯૨૫ (મહામાત્ર)

ફ્રકશોરલાલ

ઘનશ્યામલાલ

મશરૂવાળા
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 પ્રભુદાસ 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. ૧૧-0૬-૧૯૭૨થી તા. ૦૧-૦૪-૧૯૭૩(કાયષકારી કુલસક્ષચવ)
તા. ૦૧-૦૪-૧૯૭૩થી તા. ૨૪-0૬-૧૯૯૬ (કુલસક્ષચવ)

૧૧.

શ્રી શૈલશ
ે ભાઈ કોદરભાઈ પટેલ

તા. ૨૪-૦૬-૧૯૯૬થી તા. ૦૧-૧૨-૧૯૯૮ (કાયષકારી કુ લસક્ષચવ)
તા. ૦૧-૧૨-૧૯૯૮થી તા. ૩૦-૧૧-૨૦૦૦ (કુ લસક્ષચવ)

૧૨.

શ્રી પીર્ ૂર્ભાઈ રમણલાલ શાહ

૧૩.

ડૉ.

રાજેન્રભાઈ

અમ ૂલિભાઈ

તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૦થી તા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૪ (કાયષકારી કુ લસક્ષચવ)
તા. ૦૨-૦૪-૨૦૦૪થી આજપયુંત (કુલસક્ષચવ)

િીમાણી
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ (િર્ષ ૨૦૧૬-૧૭)
ક્રમ

નામ

૦૧.

ડૉ. ઈલાબહેન 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 અને આચાયષ, મ.દે . સમાજસેવા મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ

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. જયપ્રકાશ પાંડયા

- સભ્ય અને આચાયષ, નશિણ મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ

૧૬.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટેલ

- સભ્ય અને સાંયોજક, મ.દે . ગ્રામસેવા મહાનવદ્યાલય, રાાંધેજા

૧૭.

ડૉ. જસવાંતભાઈ પાંડયા

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

૧૮.

ડૉ. પ્રયતકર કાનફ્રડયા

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મ.દે . સમાજસેવા મહા.,

ટ્રસ્ટી

અમદાવાદ
૧૯.

ડૉ. શીતલબહેન રાવત

- સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, નશિણ મહા., અમદાવાદ

૨૦.

ડૉ. નીરજભાઈ નસલાવટ

-સભ્ય અને મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મ.દે . શારીફ્રરક નશિણ મહા., સાદરા

૨૧.

શ્રી ફુલાભાઈ રાઠોડ

- સભ્ય અને આચાયષ, નવનય માંફ્રદર, વલ્લભ નવદ્યાલય, બોચાસણ

૨૨.

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 એક્ટ ૧૯૫૦)

૦૫.

ડીમ્ડ ર્ુનનવનસિટી તરીકે

:

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

માન્યતા મળ્યા તારીિ
૦૬

NAAC ગ્રેડ

:

‘A’ ગ્રેડ (તા. ૨૫-૦૫-૨૦૧૬થી તા. ૨૪-૦૫-૨૦૨૧)

૦૭.

કુલપનત

:

ડૉ. ઈલાબહેન ભટ્ટ

૦૮.

કુલનાયક

:

પ્રા. અનાનમકભાઈ શાહ

૦૯.

કુલસક્ષચવ/માંત્રી

:

ડૉ. રાજેન્ર િીમાણી

૧૦.

ટેક્ષલફોન નાંબર

:

કુલનાયક -

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

કુલસક્ષચવ -

(ઓ) ૦૭૯-૨૭૫૪૬૭૬૭
(ઘર) ૦૭૯-૨૭૫૪૧૨૮૮
(ઈ-મેઈલ) registrar@gujaratvidyapith.org
registrar@gujaratvidyapith.ac.in

૧૦.

વેબસાઇટ

:

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

૧૧.

પફ્રરસર

:

૦૧

મિાત્મા ગાંધી પરરસર, આશ્રમ માગષ , અમદાિાદ
૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫
૧.૬
૧.૭
૧.૮
૧.૯
૧.૧૦
૧.૧૧
૧.૧૨
૧.૧૩
૧.૧૪
૧.૧૫
૧.૧૬
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મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
નશિણ મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
ફ્રહન્દી નશિક મહાનવદ્યાલય, અમદાવાદ
રાજ્ય પ્રૌઢનશિણ સાંસાધન કેન્ર (એસ.આર.સી.)
આફ્રદવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્ર
જમનાલાલ બજાજ અફ્રહિંસા શોધ ભવન
સમતા અને નવકાસ સાંસ્થાન
દફતર સાંરિણ એકમ
આજીવન નશિણ અને નવસ્તરણ નવભાગ
મધ્યસ્થ ગ્રાંથાલય
કમ્પ્ર્ ૂટર કેન્ર
ફ્રહન્દી ભવન
નવદ્યાથી રોજગાર પરામશષ એકમ/રાષ્રીય સેવા યોજના
ગ્રામનવજ્ઞાન નવસ્તરણ કેન્ર
ગુજરાત કુ માર નવનય માંફ્રદર (બાલવાડીથી ધોરણ-૧૨)
આંતરરાષ્રીય જૈનનવદ્યા અધ્યયન કેન્ર

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

છાત્રાલય (ભાઈઓ માટે - ૩, બહેનો માટે - ૨)
રમતગમત સાંકુલ
પ્રા. રામલાલ પરીિ ભારતીય ભાર્ા સાંસ્થાન
કોશનવભાગ
સ્નાનાગાર
મોરારજીભાઈ દે સાઈ આરોગ્યધામ
સાંગ્રહાલય
અનુસ ૂક્ષચત જાનત/જનજાનત એકમ
ર્ુનનવનસિટી સાયન્સ ઇન્સ્ુમેન્ટે શન સેન્ટર (ર્ુ.સી.ક.)
પુસ્તક ભાંડાર
સાંગ્રહાલય, ઊજાષ પ્રકલ્પ
CWMG ફ્રડજજટાઇઝેશન નવભાગ
અનુવાદ ફાઉન્ડેશન
સ્નાતક સાંઘો

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
૩.૩.૭

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
બામણગામ, જજ. િેડા

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 : િર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
ડૉ. ઈલાબહેન 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 િાઇકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૯.

શ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૧૦.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય

સભ્ય

૧૧.

શ્રી ઉત્તિભાઈ પરિાર

સભ્ય

૧૨.

શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી શ્રીકુિાર

સભ્ય

૧૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, કા. આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય

સભ્ય

૧૫.

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

સભ્ય

ઇનચાર્જશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કેન્ર, રાંધેજા
૧૬.

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, પ્રાધ્યાપક, હહન્દી તવભાગ, િહાદે વ દે સાઈ સિાજસેવા

સભ્ય

િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ
૧૭.

ડૉ. પ્રયિકરભાઈ કાનહડયા, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગ્રંથાલય તવભાગ, િહાદે વ દે સાઈ

સભ્ય

સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ
૧૮.

ડૉ. શેિલબહેન રાવિ, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. નીરજભાઈ તસલાવટ, િદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િ. દે . શારીહરક તશક્ષણ

સભ્ય

િહાતવદ્યાલય, સાદરા
૨૦.

શ્રી ફુલાભાઈ રાઠોડ, આચાયયશ્રી, તવનય િંહદર, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િંડળની બેઠક :
૧. તા. ૧૭-૧૦-૨૦૧૬
૨. તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૭
૩. તા. ૧૭-૦૩-૨૦૧૭
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કાયષિાહક સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

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

ડૉ. જસવંિભાઈ પંડયા, હહન્દી તવભાગ, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય , અિદાવાદ

સભ્ય

૩.

ડૉ. નીરજભાઈ તસલાવટ, િહાદે વ દે સાઈ શારીહરક તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

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

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

ુ ાર પદ્ધવતએ એક
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંર્ાલલત વિનય િંદદરોના હોદ્દાની રૂએ ક્રિાનસ
ુ ત િાટે
મખ્ુ ય વિક્ષક એકી સાથે એક િર્ષની મદ
૫.

શ્રી ફુલાભાઈ રાઠોડ, આચાયયશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

િંડળ પોતાના કાયિી સભ્યોિાંથી વનયક્ુ ત કરે તેિા છ સભ્યો એકી સાથે
ત્રણ  િર્ષ િાટે
૬.

શ્રી ગોતવિંદભાઈ રાવલ, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૭.

શ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૮.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, ટ્રસ્ટીશ્રી

સભ્ય

૯.

શ્રી અરતવિંદભાઈ દે સાઈ, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વર્ય િાટે)

સભ્ય

૧૦.

શ્રી િાઇકલભાઈ િઝગાંવકર, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વર્ય િાટે)

સભ્ય

૧૧.

શ્રી ચૈિન્યભાઈ ભટ્ટ, ટ્રસ્ટીશ્રી

૧૨.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર, ટ્રસ્ટીશ્રી

(િા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬થી ત્રણ વર્ય િાટે)

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

સભ્ય
િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ કાયષિાહક સવિવતની બેઠક :
૧. તા. ૦૬-૦૫-૨૦૧૬
૨. તા. ૩૧-૦૮-૨૦૧૬
૩. તા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૬
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ઉચ્ર્વિક્ષણ  બોડષ ઑફ િેનેજિેન્ટ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

િહાવિદ્યાલયના બે ડીન વસવનયોદરટી િિાણ ે િારાફરતી
૨.

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

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

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

સભ્ય

ભાર્ાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

ુ ોદનકતાષ િૈક્ષલણ ક
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 સહિાધ્યાપક) િારાફરતી

સભ્ય

ય.ુ જી.સી. સાથે નક્કી કરે લ સેન્રલ ગિનષિેન્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ
ુ ોદન કરતા િૈક્ષલણ ક તજ્જ્ઞ
ગાંધીવિર્ારને અનિ

વસવનયોદરટી િિાણ ે
૮.

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

સભ્ય

રિિગિિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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 ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ  બોડષ ઑફ િેનેજિેન્ટ સવિવતની બેઠક
૧. તા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૬
૨. તા. ૧૭-૦૩-૨૦૧૭
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વિક્ષણ  નાણ ાં 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 બોડષ 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 ગિનષિેન્ટિાંથી

નોંધ : ફાઇનાન્સ ઑદફસરની જગ્યા ના હોય તો કુ લસલર્િશ્રી િંત્રી તરીકે રહેિે.
એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ  નાણ ાં સવિવતની બેઠક :
૧. િા. ૧૫-૧૨-૨૦૧૬
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ઉચ્ર્વિક્ષણ  વિદ્યાસભા
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

ડીન
૨.

ડૉ. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગુજરાિી તવભાગ, ભાર્ાઓ

સભ્ય

અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩.

ડૉ. તનતિર્ાબહેન શુક્લ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગ્રાિઅથયશાસ્ત્ર તવભાગ,

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૪.

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

સભ્ય

અિદાવાદ
૫.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગાંધીદશયન અભ્યાસ,

સભ્ય

ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૬.

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

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૭.

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

સભ્ય

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

ડૉ. તનખીલભાઈ ભટ્ટ, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, બાયોગેસ સંશોધન અને

સભ્ય

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

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

સભ્ય

વ્યવસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, રાંધજા
ે

વિભાગીય અધ્યક્ષ
૧૦.

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

સભ્ય

તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૧.

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

સભ્ય

સાિાજજક તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
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
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સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧૪.

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

સભ્ય

વ્યાવસાતયક અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૧૫.

શ્રી ઉર્ાબહેન 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 (તવભાગીય અધ્યક્ષ તસવાય)
૧૭.

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

સભ્ય

અિદાવાદ
૧૮.

ડૉ. ભરિભાઈ જોર્ી, 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, ભાર્ાઓ 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, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, તવજ્ઞાન

સભ્ય

અને પ્રયોજજિ તવજ્ઞાન તવદ્યાશાખા, સાદરા

બે રીડર/સહપ્રાધ્યાપક (વસવનયોદરટી િિાણ ે િા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 િિાણ ે િારાફરતી)
૨૯.

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

સભ્ય

અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ
૩૦.

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

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

ત્રણ  સભ્યો (બહારના) વિવિષ્ટ વિર્યના વનષ્ણ ાત (સંસ્થાના નહીં)
કુ લનાયકશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલા.
૩૧.

ડૉ. ભરાયુભાઈ વચ્છરાજાની

સભ્ય

૩૨.

ડૉ. જગદીશભાઈ અરોરા, ડાયરે ક્ટર, ઇન્ફન્લલબનેટ, ગાંધીનગર

સભ્ય

૩૩.

ડૉ. તુર્ારભાઈ શાહ, આણંદ

સભ્ય

િહાવિદ્યાલયના િૈક્ષલણ ક સેિક ના હોય તેિા વિવિષ્ટ વિર્યના ત્રણ  વનષ્ણ ાત
૩૪.

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

સભ્ય

બાયોટે ક્નોલોજી, ગુજરાિ યુતનવતસિટી, અિદાવાદ

૩૫.

ડૉ. અશોકભાઈ વૈદ્ય, મુબઈ
ં

સભ્ય

૩૬.

ડૉ. રઘુવીરભાઈ ચૌધરી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ  વિદ્યાસભા સવિવતની બેઠક :

૧. ૦૭-૦૯-૨૦૧૬
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ - ૩૮૦ ૦૧૪
ઉચ્ર્વિક્ષણ  પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડષ
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

સાત સભ્યો (વિદ્યાપીઠિાંથી)
૨.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

સભ્ય

૩.

ડૉ. તનતિર્ાબહેન 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, બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા
ડૉ. િનોજભાઈ પરિાર, સિાજકાયય તવભાગ, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય,
અિદાવાદ

સભ્ય

૮.

સભ્ય

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

ડૉ. અશોકભાઈ વૈદ્ય, મુબ
ં ઈ

સભ્ય

૧૦.

શ્રી તવભાબહેન ગુપ્િા, િગન સંગ્રહાલય, વધાય

સભ્ય

૧૧.

યુ.જી.સી. પ્રતિતનતધ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ઉચ્ર્વિક્ષણ  પ્લાવનિંગ અને િોવનટદરિંગ બોડષ ની બેઠક

૧. િા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૬
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અિદાિાદ
ગ્રાિસેિા સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી ડૉ. િંદાબહેન પરીખ

સભ્ય

૩.

ટ્રસ્ટીશ્રી નરતસિંહભાઈ હઠીલા

સભ્ય

૪.

ટ્રસ્ટીશ્રી શ્રીકુ િાર

સભ્ય

૫.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઇકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૬.

ટ્રસ્ટીશ્રી રાધાબહેન ભટ્ટ

સભ્ય

િંડળે નીિેલ અન્ય ત્રણ  વ્યક્ક્તઓ
૭.

સભ્ય

૮.

શ્રી અતુલભાઈ પંડયા
શ્રી અમ ૃિભાઈ પટે લ, 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 િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. તનચખલભાઈ ભટ્ટ, બાયોગેસ સંશોધન કે ન્ર, સાદરા

સભ્ય

૧૩.

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

સભ્ય

૧૪.

શ્રી રિેશભાઈ પટે લ, વ્યાખ્યાિાશ્રી, ગૌશાળા તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટે લ, સંયોજકશ્રી, િ.દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાંધેજા

સભ્ય

૧૬.

ડૉ. ધિેશભાઈ પટે લ, કુ દરિી તનસગોપચાર કે ન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૧૭.

ડૉ. રાજીવભાઈ પટે લ, સંયોજકશ્રી અને ઇન્ચાર્જશ્રી, ગ્રાિવ્યવસ્થાપન કે ન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. તવષ્ણુભાઈ ગગય, તનયાિકશ્રી, કૃતર્તવજ્ઞાન કે ન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. રાજુ ભાઈ ઠાકોર, તનયાિકશ્રી, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

ડૉ. પ્રતવણકુ િાર શિાય , તનયાિકશ્રી, કૃતર્તવજ્ઞાન કે ન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૧.

શ્રી ઉદે તસિંહભાઈ સોલંકી, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, બોચાસણ

સભ્ય

૨૨.

શ્રી સુરુચચબહેન દે શવાલ, આચાયયશ્રી, શ્રી તશ. ગો. પટે લ કન્યા તવદ્યાલય, ભારે લ

સભ્ય

૨૩.

શ્રી તવપીનભાઈ િકવાણા, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૨૪.

ઇન્ચાર્જ આચાયયશ્રી, કુ િાર તવનય િંહદર, અંભેટી

સભ્ય

૨૫.

શ્રી જયંતિભાઈ પટે લ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૬.

શ્રી જસુિિીબહેન પટે લ, આચાયયશ્રી, ગ ૂજરાિ કુ િાર તવનય િંહદર, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૭.

શ્રી િેહલ
ુ ભાઈ પટે લ, સંયોજકશ્રી, ગ્રાિસેવા કેન્ર, ભલાડા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુ લસચચવશ્રી

િંત્રી

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ગ્રાિસેિા સવિવતની બેઠક :

૧. િા. ૧૮-૦૨-૨૦૧૭
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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. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાર્ાઓ 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, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૯.

સંયોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૦.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૧.

તનયાિક, ભારિીય ભાર્ા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૨.

ડૉ. કુિારપાળભાઈ દે સાઈ

તનિંતત્રિ

૧૩.

શ્રી તશલીનભાઈ શુક્લ

તનિંતત્રિ

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ િકાિન સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૭
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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 જાણ કાર ગ્રંથપાલ હોય

સભ્ય

૪.

શ્રી દત્તાત્રેય કુલકણી, ચિટીશ 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, સેક્ટર-૧૭,

સભ્ય

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

ડૉ. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાર્ાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૯.

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

સભ્ય

૧૦.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

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

સભ્ય

૧૩.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન. શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૪.

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

સભ્ય

૧૫.

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

સભ્ય

૧૬.

તનયાિકશ્રી, આહદવાસી સંશોધન અને િાલીિ કેન્ર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૭.

સંયોજક, હહન્દી પ્રચાર સતિતિ

સભ્ય

૧૮.

ડૉ. િાગીબહેન શાસ્ત્રી, તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાર્ા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન

સભ્ય

૧૯.

ડૉ. લક્ષ્િણભાઈ અવૈયા, તનયાિકશ્રી, પ્રૌઢતશક્ષણ (એસ.આર.સી.)

સભ્ય

૨૦.

ગ્રંથપાલશ્રી, ગ્રંથાલય, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ગ્રંથાલય સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૭
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વિદ્યાથી ઉત્કર્ષ 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. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાર્ાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

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

સભ્ય

૫.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન. શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

અિદાવાદ
૯.
૧૦.

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

સભ્ય

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

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 િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૯.

શ્રી સંદીપભાઈ ગોસ્વાિી, ગૃહપતિ, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૨૦.

શ્રી િોહનભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, િ. દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૧.

શ્રી જયેશકુિાર રાવલ, ગૃહપતિ, િ. દે .ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૨.

શ્રી સ ૂયાયબહેન ભગોરા, ગૃહિાિા, િ. દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૩.

શ્રી ભરિભાઈ પટેલ, ગૃહપતિ, િ. દે . શા. તશ. િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૨૪.

શ્રી ગીિાબહેન ભટ્ટ, ગૃહિાિા, િ.દે . શા. તશ. િહાતવદ્યાલય, સાદરા
શ્રી હદલુસહું હાલુતસિંહ ઝાલા, ગૃહપતિ, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૨૬.

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

સભ્ય

૨૭.

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

૨૫.
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સભ્ય
સભ્ય

સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૨૮.

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

સભ્ય

૨૯.

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

સભ્ય

ુ ાં િધ ુ પાંર્ વ્યક્ક્તઓ
િંડળે નીિેલ અધ્યાપકો સદહત િધિ
૩૦.

ડૉ. દાતિનીબહેન શાહ, સિાજકાયય તવભાગ, િ.દે .સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩૧.

શ્રી પ્રીતિબહેન શુક્લ, સ ૂક્ષ્િજીવાણુ તવજ્ઞાન તવભાગ, સાદરા

સભ્ય

૩૨.

ડૉ. કનુભાઈ વસાવા, િ.દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૩૩.

શ્રી બળદે વભાઈ િોરી, િ.દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, 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 િહાતવદ્યાલય, સાદરા છાત્રાલય

સભ્ય

૩૯.

િહાિંત્રી, િહાદે વ દે સાઈ શારીહરક તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, 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 િહાતવદ્યાલય, રાંધેજા – બહેનો િાટેન ુ ં છાત્રાલય

સભ્ય

૪૩.

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

સભ્ય

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

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

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાથી ઉત્કર્ષ અને છાત્રાલય સવિવત / વિદ્યાથી િશ્ન વનિારણ 
સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૪-૦૨-૨૦૧૭
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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 િહાતવદ્યાલય, 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

િંડળે નીિેલ અન્ય ત્રણ  વ્યક્ક્તઓ
૮.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ડીન, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ તવદ્યાશાખા, ગ ૂજરાિ

સભ્ય

તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ
૯.

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

સભ્ય

િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ
૧૦.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાર્ા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન, અિદાવાદ

સભ્ય

િંડળે વનયક્ુ ત કરે લ ત્રણ  િર્ારકો
૧૧.

શ્રી બદમુઝ્ઝિા આઈ. પઠાણ, ગોિિીપુર, અિદાવાદ

સભ્ય

૧૨.

શ્રી રાજુભાઈ પી. ડાંગરવાલા, વલસાડ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી િનોજભાઈ દે સાઈ, હળપતિ સેવા સંઘ, બારડોલી

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ દહિંદી િર્ાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૭
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આદદિાસી સંિોધન અને તાલીિ કેન્ર સલાહકાર 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, ભાર્ા 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
ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી

તનિંતત્રિ
િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ આદદિાસી સંિોધન અને તાલીિ કેન્ર સલાહકાર સવિવતની
બેઠક :

૧. તા. ૨૩-૦૯-૨૦૧૬
૨. તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૭
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વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણ ાં સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

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, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ વિદ્યાપીઠ િંડળ નાણ ાં સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૦૬-૦૯-૨૦૧૬
૨. તા. ૧૭-૦૨-૨૦૧૭

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 ટેક્નોલોજી સંસ્થા, ગાંધીનગર

સભ્ય

૯.

તપ્રન્સીપાલશ્રી, સરકારી પોચલટેક્ક્નક, 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 ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ આઈ.ટી.આઈ. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૭
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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
૬.

ડૉ. તનિેર્ભાઈ 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 ખીિાણ ી, કુ લસલર્િશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ એસ.સી. /એસ.ટી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૭

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. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન અને તવભાગીય અધ્યક્ષ, ગુજરાિી તવભાગ, ભાર્ાઓ

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, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ઓ.બી.સી. સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૭
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રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી કતપલભાઈ શાહ

સભ્ય

૩.

ડૉ. ઉર્ાબહેન ઉપાધ્યાય, ડીન, ભાર્ાઓ અને સાહહત્ય તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

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

સભ્ય

૫.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, ડીન, તશક્ષણ તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૬.

ડૉ. પુષ્પાબહેન િોિીયાની, ગાંધીદશયન અભ્યાસક્રિ, તવદ્યાશાખા, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

૮.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, ડીન. શારીહરક તશક્ષણ અને રિિગિિ તવદ્યાશાખા,

સભ્ય

અિદાવાદ
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, અિદાવાદ

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ રાષ્રીય સેિા યોજના સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૪-૦૨-૨૦૧૭

કિષર્ારી િ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 ૂર્ભાઈ શાહ, નાયબ કુલસચચવ, હહસાબ તવભાગ, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ,

સભ્ય

અિદાવાદ
૫.

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

સભ્ય

૬.

શ્રી તવરિભાઈ રબારી, િ.દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૭.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ કિષર્ારી િશ્ન વનરાકરણ  સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૭
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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, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

૯.

તનયાિકશ્રી, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી

સભ્ય

૧૦.

તનયાિકશ્રી, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૧૧.

િહાતવદ્યાલયની છાત્રાલયોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૨

ગ્રાિસેવા કેન્રોના ગૃહપતિ/ગૃહિાિા

સભ્ય

૧૩.

ઉદ્યોગ તશક્ષક

સભ્ય

૧૪.

તવર્યતનષ્ણાિ

સભ્ય

૧૪.

બધા કેન્રના તવનય િંહદરના આચાયયશ્રી

સભ્ય

૧૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ સ્િાિલંબન સવિવતની બેઠક :

૧. તા. ૨૯-૦૮-૨૦૧૬
૨. તા. ૧૮-૦૨-૨૦૧૭
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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

૭.

તનયાિકશ્રી, ભારિીય ભાર્ા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન

સભ્ય

૮.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ, અિદાવાદ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ભારતીય ભાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન સલાહકાર સવિવતની
બેઠક :
૧. િા. ૧૬-૦૨-૨૦૨૭

જાતીય સતાિણ ી 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, િ.દે . શા. તશ. િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૬.

શ્રી શશીબાલા પંજાબી, અધ્યાતપકા, િ.દે . ગ્રાિસેવા િહાતવદ્યાલય, રાંધજા
ે

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ જાતીય સતાિણ ી સેલ સવિવતની બેઠક :
૧. તા. ૨૦-૦૯-૨૦૧૬
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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 બેન્ક, 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 કૃતર્ યુતનવતસિટી, આણંદ

સભ્ય

૧૦.

બેન્ક િેનજ
ે રશ્રી, યુતનયન બેંક ઑફ ઇન્ન્ડયા, ખાંડલી, િા. િાિર, જજ. ખેડા

સભ્ય

૧૧.

નાયબ ખેિી તનયાિકશ્રી, તવસ્િરણ, નહડયાદ

સભ્ય

૧૨.

નાયબ બાગાયિ તનયાિકશ્રી, નહડયાદ

સભ્ય

૧૩.

શ્રી તવપીનભાઈ િ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 બેન્ક િેનજ
ે રશ્રી, બેંક ઑફ બરોડા, નહડયાદ

સભ્ય

૨૦.

સંચાલકશ્રી, જનતશક્ષણ સેવા સતિતિ, લીંબાચી, ખેડા

સભ્ય

૨૧.

િાન્ચ િેનેજરશ્રી, િધ્યસ્થ સહકારી બેંક, 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, કૃતર્તવજ્ઞાન કે ન્ર, રાંધેજા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્ર ખીિાણી, કુ લસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
૧. િા.
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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 કૃતર્નગર દાંિીવાડા કૃ તર્ યુતન., દાંિીવાડા, જજ. બનાસકાંઠા

સભ્ય

૪.

ડાયરે ક્ટર હરસચય, સરદાર કૃતર્નગર દાંિીવાડા કૃતર્ યુતન., દાંિીવાડા, જજ., બનાસકાંઠા

સભ્ય

૫.

ડે. ડાયરે ક્ટરશ્રી (તવસ્િરણ), સરદાર કૃતર્નગર દાંિીવાડા કૃતર્ 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. ચબલ્ડીંગ, પતથકાશ્રિની પાસે, સેકટર-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 પહરર્દ ભવન, બીજા િાળે , જજલ્લા

સભ્ય

પંચાયિની બાજુ િાં, વોટરશેડ ડેવલપિેન્ટ યુતનટ, ગાંધીનગર
૧૫.

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

સભ્ય

૧૬.

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

સભ્ય

વાસન, િા. જજ. ગાંધીનગર
૧૭.

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

સભ્ય

િા. જજ. ગાંધીનગર
૧૮.

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

સભ્ય

૧૯.

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

સભ્ય

િા. જજ. ગાંધીનગર
૨૦.

શ્રી વસ્િાભાઈ સેધીદાસ પટે લ, ખેડૂિ પ્રતિતનતધ, મુ. પો. પચલયડ, િા. કલોલ, જજ. ગાંધીનગર

સભ્ય

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

િંત્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવતની બેઠક :

૧. િા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૬
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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 બેંક, બેંક ઓફ 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-ઓહડિનેટર, કૃતર્તવજ્ઞાન કેન્ર, અંભેટી

સભ્ય

૨૦.

ગુજરાિ લેન્ડ ડેવલપિેન્ટ કોપોરે શન, ધરિપુર

સભ્ય

૨૧.

ફોરે સ્ટ ડીપાટય િે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 ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ કૃવર્વિઞાન કેન્ર િૈઞાવનક સલાહકાર સવિવતની બેઠક :
૧.

િા. ૧૦-૦૨-૨૦૧૭
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બાંધકાિ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઇકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૩.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

ુ ાથન, કાયયપાલક ઇજનેર, સી.પી.ડબલ્યુ. 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, િ.દે . શારીહરક તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, સાદરા

તનિંતત્રિ

૯.

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

તનિંતત્રિ

૧૦.

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

તનિંતત્રિ

૧૧.

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

તનિંતત્રિ

૧૨.

શ્રી રિેશભાઈ ભાહટયા, આંિહરક અન્વેર્ક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતત્રિ

૧૩.

શ્રી અભુભાઈ રબારી, તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી, જાળવણી તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૪.

શ્રી કિલેશભાઈ પટેલ, ઇજનેરશ્રી, બાંધકાિ તવભાગ, અિદાવાદ

તનિંતત્રિ

૧૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રીશ્રી

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ બાંધકાિ સવિવતની બેઠક :
૧. િા. ૧૨-૦૪-૨૦૧૬
૨. િા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૬
૩. િા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૬
૪. િા. ૦૯-૦૩-૨૦૧૭
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ખરીદ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી િાઇકલભાઈ િઝગાંવકર

સભ્ય

૩.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ. દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

૬.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સંયોજકશ્રી, િ. દે . શારીહરક તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૭.

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

સભ્ય

૮.

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

સભ્ય

૯.

આંિહરક અન્વેર્ક અતધકારીશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

તનિંતત્રિ

તવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી (proposer)

તનિંતત્રિ

૧૦.

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ખરીદ સવિવતની બેઠક :
૧. િા. ૧૪-૦૯-૨૦૧૬
૨. િા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૭

િકાન ફાળિણ ી સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૩.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. રીટાબહેન પટેલ, ગૃહિાિા, કન્યા છાત્રાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૫.

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

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ િકાન ફાળિણ ી સવિવતની બેઠક :
૧.

િા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૬

૨.

િા. ૧૨-૦૭-૨૦૧૬

૩.

િા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૬

૪.

િા. ૧૬-૧૨-૨૦૧૬

૫.

િા. ૨૧-૧૨-૨૦૧૬
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રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ  સંસાધન સલાહકાર સવિવત

ક્રિ
૧.

સભ્યન ંુ નાિ
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 સાક્ષરિી 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

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

સચચવશ્રી, તશક્ષણ તવભાગ, સચચવાલય, ગાંધીનગર

સભ્ય

૧૨.

ડૉ. ભરાયુ વચ્છરાજાની, તનયાિક, સૌરાષ્ટ્ર યુતનવતસિટી, રાજકોટ

સભ્ય

૧૩.

ડૉ. િંદાબહેન પરીખ, તનયાિકશ્રી, રૂરલ ડેવલપિેન્ટ એન્ડ િેનેજિેન્ટ ઇન્ફન્સ્ટટય ૂટ,
ગાંધીનગર

સભ્ય

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 ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ રાજ્જ્ય િૌઢવિક્ષણ  સંસાધન સલાહકાર સવિવતની
બેઠક :
૧. િા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૭
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ટેક્ક્નકલ સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ
૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ુ ાથન, કાયયપાલક ઇજનેર, સી. પી. ડબલ્ય ૂ. 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 ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ ટેક્ક્નકલ સવિવતની બેઠક :
૧.

િા. ૦૨-૦૯-૨૦૧૬

આરોગ્ય તબીબી 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

૫.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

સભ્ય

એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ આરોગ્ય તબીબી સવિવતની બેઠક :
૧.

િા. ૨૯-૦૫-૨૦૧૬
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શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર સવિવત
સભ્યન ંુ નાિ

ક્રિ

શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પરુ સ્કાર : ૨૦૧૬ પસંદગી સવિવત
૧.

પ્રા. અનાતિકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

પ્રમુખ

૨.

ટ્રસ્ટીશ્રી આયશાબહેન પટેલ

સભ્ય

૩.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

ડૉ. સુદશયનભાઈ આયંગાર

૫.

શ્રી પ્રકાશભાઈ ન. શાહ

સભ્ય

૬.

શ્રી સુિતિબહેન રાવલ

સભ્ય

૭.

શ્રી શૈલેશભાઈ પટેલ

૮.

ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયય

સભ્ય

૯.

શ્રી િાનતસિંહભાઈ િાંગરોળા

સભ્ય

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

૧૦.

તનિંતત્રિ

તનિંતત્રિ

ુ સ્કાર : ૨૦૧૬
એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ શ્રી િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
પસંદગી સવિવતની બેઠક :
૧. િા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૬

િ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.

પ્રા. કનુભાઈ નાયક, આચાયયશ્રી, િ.દે . સિાજસેવા િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૪.

શ્રી શૈલેશભાઈ પટેલ

સભ્ય

૫.

ડૉ. કાક્ન્િભાઈ પરિાર

૬.

ડૉ. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા, આચાયયશ્રી, તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, અિદાવાદ

સભ્ય

૭.

ડૉ. જિનાદાસ સાવચલયા, સંયોજકશ્રી, િ.દે . શારીહરક તશક્ષણ િહાતવદ્યાલય, સાદરા

સભ્ય

૮.

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

૯.

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

સભ્ય

૧૦.

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

સભ્ય

૧૧.

ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીિાણી, કુલસચચવશ્રી, ગ ૂજરાિ તવદ્યાપીઠ

િંત્રી

પ્રમુખ

તનિંતત્રિ

ુ સ્કાર : ૨૦૧૬
એવિલ ૨૦૧૬થી િાર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન િળે લ િહાદે િ દે સાઈ સિાજસેિા પર
નાિાંકન સવિવતની બેઠક :
૧. િા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૬
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તનિંતત્રિ

મહાદે વ દે સાઈ સમાજસેવા સંકુલ
અમદાવાદ
અ.

વર્ષ – 2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
(પારં ગત કક્ષા) : 451

બ.

વર્ષ - 2016-17માં સત્ર - 1ની વાવર્િક પરીક્ષામાં બેસનાર વવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (પારં ગત
કક્ષા) : 424
શૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી :
ક્રમ

હોદ્દો

સંખ્યા

1.

પ્રોફેસર

10

2.

એસોસીએટ પ્રોફેસર

08

3.

આવસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

09

કુ લ

27

ણબનશૈક્ષણિક સેવકોની માહહતી :
ક્રમ

હોદો

સંખ્યા

1.

સેક્શન ઑહફસર

01

2.

આવસસ્ટન્ટ

01

3.

યુ. ડી.સી.

01

4.

એલ.ડી.સી.

01

કુ લ

04

વિદ્યાપીઠના આદ્ય પરરસરમાં આિેલ ં

મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા મહાવિદ્યાલય ઉચ્ચ

વિક્ષણન ં મહત્િન ં વિદ્યાલય છે . સમાજસેિાને લગતા મોટા ભાગના વિષયોના અભ્યાસક્રમોમાં અહીં
એમ.એ.(પારં ગત), એમ.રિલ અને પીએચ. ડી. સધીનો અભ્યાસ થઈ િકે છે . વિશ્વવિદ્યાલય
અનદાન આયોગના વનયમો અનસાર અહીં એમ.રિલ અને પીએચ.ડી.માં પ્રિેિની કાયયિાહી થાય
છે .
વિવિધ વિદ્યાિાખાના વિદ્યાથીઓ, આચાયયશ્રી, વિક્ષકો અને બિનિૈક્ષબણક સેિકો સૌ સાથે
મળીને પ્રાથયના અને કાંતણ કરે છે . સિારની 11-00 થી 11-45 દરમ્યાન ઉપાસના ખંડમાં વિવિધ
પ્રવ ૃવિઓ થાય છે .
1. મહેમાન વક્તાઓએ આપેલ ભાર્િ :
દે િ-વિદે િના અનેક મહેમાનો જ્યારે વિદ્યાપીઠ આિે છે ત્યારે તેઓ મ.દે .અમદાિાદની
ઉપાસનામાં જરૂર આિે છે . 550થી િધ વિદ્યાથી અને વિક્ષકગણને

એક સાથે પ્રાથયના અને કાંતણ

કરતા જોઈને તેઓ અચંિો જરૂર પામે છે , તો સાથોસાથ એક પ્રકારની અહોભાિ અને ધન્યતાની
લાગણી અનભિે છે .
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ગત િષય દરમ્યાન આિેલ મહેમાનોએ પયાયિરણ, ગાંધીવિચાર, સિયધમય સમભાિ, સારહત્ય,
આરોગ્ય, યોગ, વ્યસનમક્તત અને મરહલા સિક્તતકરણ જેિા વિષયો પર વ્યાખ્યાન આપ્યા હતા. િષય
2016-17 દરમ્યાન િહારના તજ્ઞો રારા કુ લ 60 જેટલાં વ્યાખ્યાનો લેિામાં આિેલા છે .

2. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા વાંચન :
આ પ્રવ ૃવિ પત્રકારત્િ વિભાગના શ્રી અવશ્વનભાઈ ચૌહાણ સંભાળે છે . પ્રાથયનામાં વિદ્યાથીઓ
વિવિધ વિષય પર િાચન કરે તે માટે તેમને માગયદિયન અપાય છે . મોટા ભાગે કોઈ ઘટના, દઘયટના,
વ્યક્તત વિિેષનો જન્મરદન કે મ ૃત્યવતવથ જેિા રદિસને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાથીઓ સામગ્રી એકવત્રત
કરી, સંકબલત કરીને િાંચે છે . અવશ્વનભાઈ પણ વિવિધ મહાનભાિોના પરરચય અને લખાણો િાંચિા,
ચચાય કરિી, વિવિધ સ્પધાયઓની જાહેરાત કરિી અને તે માટે માગયદિયન આપિાન ં કામ ઉપાસના
ખંડમાં સંભાળે છે .

3. વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ ૂચના સંચાલન અને કાયષક્રમ સંચાલન :
વિદ્યાથીઓને તાલીમ મળે એ હેતથી ઉપાસનામાં થતા મોટા ભાગના કાયયક્રમોમાં સંચાલન
કરિાન ં કામ વિદ્યાથીઓને અને િગય પ્રવતવનવધઓને સોંપિામાં આિે છે . તમામ વિદ્યાથીઓ અને
અધ્યાપકોને એક સાથે કોઈ મહત્િની સ ૂચના આપિાની હોય ત્યારે પણ એ કામ ઉપાસના ખંડમાં
વિદ્યાથીઓ કરે છે .

4. દસ્તાવેજી ણચત્રોન ંુ વનદશષન :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ઇવતહાસ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ગ્રામજીિન પદયાત્રા, અમદાિાદનો
ઇવતહાસ, સ્િચ્છતા અબભયાન, ગાંધીજયંતી,

સત્યમેિ જયતે જેિાં દસ્તાિેજી બચત્રો ઉપાસના ખંડમાં

િતાિિામાં આિે છે અને તે અંગે ચચાય પણ કરિામાં આિે છે . રડજજટલ ઇન્ન્ડયા પર વિદ્યાથીઓને કેન્ર
સરકારની સ ૂચના મજિ કાયયક્રમન ં આયોજન કરિામાં આિેલ હત ં અને તેમને િીખિિામાં આવ્ય ં હત ં.

5. વવશેર્ મહેમાનોના વ્યાખ્યાનોન ંુ જીવંત પ્રસારિ :
કેટલાક કાયયક્રમો એિા પણ હોય છે જેમાં કલનાયકશ્રી, કલસબચિશ્રી અને આચાયયશ્રી તથા
મખ્ય િતતા અમદાિાદ પરરસરમાં આવ્યા હોય અને તમામ પરરસરની ઉપાસનામાં િેઠેલા લોકો સધી
એ િાત એ જ સમયે પહોંચે તે જરૂરી હોય. તેિા સંજોગોમાં મ.દે . અમદાિાદના ઉપાસના ખંડમાંથી
કાયયક્રમન ં જીિંત પ્રસારણ થાય છે અને દરે ક પરરસરના સૌ કોઈ જોડાય છે .

6. આચાયષશ્રી અને સંયોજકશ્રીના વ્યાખ્યાનો :
મ.દે . અમદાિાદના આચાયયશ્રી

કનભાઈ નાયક ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઇવતહાસ અંગે, પ ૂિય

કલાનાયકો અંગે, પ ૂિયકલપવતઓ અંગે, વિદ્યાપીઠે કરે લા સામાજજક સેિાનાં કાયો જેિાં કે પ ૂર રાહત
કામગીરી, ગામડાન ં પનિયસન, ભ ૂકંપ રાહત કામગીરી, વિદ્યાપીઠે કરે લા સામાજજક સિેક્ષણ, આવથિક
સિેક્ષણ, વિદ્યાપીઠના મરહના સધી ચાલતા લાંિા પ્રિાસો અને તે દરમ્યાન થત ં વિક્ષણ જેિા વિવિધ
વિષયો પર સમયાંતરે સંિાદ કરતા રહે છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સાથે તેમના જેટલા લાંિા સમયથી
ભાગ્યે જ કોઈ જોડાયેલ ં હિે તેથી તેમના વ્યાખ્યાનો સાચા અથયમાં જીિંત ઇવતહાસ સમાન હોય છે .
સંયોજકશ્રી કમલેિભાઈ પટેલ વિદ્યાથીઓને વિસ્ત, વનયવમતતા, ખાદી, કાંતણ, પ્રાથયના અને
સમ ૂહજીિન અંગે અિારનિાર માગયદિયન આપતા રહે છે .
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7. રમતોત્સવ :
મહાવિદ્યાલયનો રમતોત્સિ દર િષે ઘણ ં કરીને જાન્યઆરી મરહનામાં યોજાય છે . વિદ્યાપીઠના
રમતોત્સિમાં અહીંથી જીતેલા વિજેતાઓ ભાગ લે છે . દર િષે યજમાન તરીકે અલગ અલગ
મહાવિદ્યાલય જિાિદારી સંભાળે છે . આ રમતોત્સિમાં વિવિધ અંતરની દોડ, લાંિો કૂદકો, મમચો
કૂદકો, િોલીિોલ, રક્રકેટ, િેડવમન્ટન, ટેિલટેનીસ, ગોળાિેંક જેિી રમતો યોજાય છે . મહાવિદ્યાલયમાંથી
દર િષે આંતર વિશ્વવિદ્યાલય કક્ષાએ અને રાજ્ય કક્ષાએ વિદ્યાથીઓ રમીને ઇનામ અને ચંરક મેળિે
છે . િષય 2016-17 દરમ્યાન 07 વિદ્યાથીઓએ આંતર યવનિવસિટી કક્ષાએ ભાગ લીધેલ હતો.

8. ગ્રામજીવન પદયાત્રા :
વિદ્યાપીઠની ઓળખ સમી આ યાત્રામાં વિદ્યાથીઓ, અધ્યાપકો અને સેિકો ગામડામાંથી
િીખિાને અથે ચારથી પાંચ રદિસની યાત્રા કરે છે . આ દરમ્યાન તેઓ ગ્રામિાસીઓની હાજતોને જાણે
છે , તેમની સમસ્યાઓ અંગે વિગતો એકઠી કરે છે , તેમનાં આિકનાં સાધનો અને જાિકનાં કારણોની
મારહતી મેળિે છે . દરે ક પ્રદે િની કૃવષની પદ્ધવતઓ અને જરૂરરયાતો જદી હોય છે . ભારતમાં કૃવષ એ
અથયતત્ર
ં નો એક આધાર અને સમાજજીિનન ં કેન્ર હોઈ કૃવષના િૈવિધ્યને સમજવ ં જરૂરી છે .
ગામડામાં રહેલો વિદ્યાથી પણ ભાગ્યે જ પોતાના ગામને સંપ ૂણયપણે જાણતો હોય છે . આથી આ
પદયાત્રા દરમ્યાન વિદ્યાથીઓ પોતે જાતઅનભિથી ગ્રામજીિનને જએ છે અને સમજે છે .
આ પદયાત્રા દરમ્યાન વિદ્યાથીઓ પ્રાથવમક િાળામાં િગો લે છે અને ગામસિાઈનાં કાયો પણ
કરે છે . ગ્રામજનો સાથે સહભાગી થઈને થતી આ ગ્રામજીિન યાત્રામાં વિદ્યાથીઓ જ્યારે વ્યસનમક્તત
અને અંધવિશ્વાસન ં વનદિયન કરતા કાયયક્રમો કરે છે ત્યારે આખ ંયે ગામ તેમની સાથે આનંદ લે છે . એ
રીતે વિદ્યાપીઠ અને તેના વિદ્યાથીઓ માત્ર ગામ સાથે નથી જોડતા પણ એ ગામમાંથી આિનારો
ભવિષ્યનો વિદ્યાથી િોધી તેની સાથે દોસ્તી પણ કરતા આિે છે . વર્ષ
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દરમ્યાન

મહાવિદ્યાલયના વિભાગો અને વિદ્યાથીઓ રારા જદા-જદા જજલ્લાના કલ 170થી િધ ગામોમાં પદયાત્રા
કરિામાં આિેલ હતી.

9. પહરસંવાદ ખંડમાં ર્થતાં કાયષક્રમો :
મહાવિદ્યાલયના પરરસંિાદ ખંડમાં વિવિધ વિષયોના પરરસંિાદ, પીએચ.ડી,ના વિદ્યાથીઓની
મૌબખક પરીક્ષા, અધ્યાપકો સાથેની િેઠકો અને જદી જદી બિનસરકારી સંસ્થાઓ કે સ્િૈચ્ચ્છક સંસ્થાઓના
કાયયક્રમો યોજાય છે .

ુ તા કાયષક્રમ :
10. અણભમખ
િષયની િરૂઆતમાં વિવિધ વિદ્યાિાખામાંથી આિતા અને વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયોમાંથી આિતા
વિદ્યાથીઓને વિદ્યાપીઠની જીિનિૈલીનો પરરચય થાય અને વિદ્યાથીઓ પરસ્પર એકિીજાને ઓળખે તે
માટે આ પ્રકારની અબભમખતા વિબિરન ં આયોજન તા. 04-૦7-2016થી તા. 07-07-2016 દરમ્યાન
કરિામાં આિેલ હત ં.
ત્રણ રદિસ ચાલતા આ કાયયક્રમમાં અધ્યાપકો અને મહેમાન િતતાઓની મદદ લઈને વિબિર
સંચાલક એક કાયયક્રમ ઘડી કાઢે છે , જે અનસાર સિારના પ્રભાતિેરીથી માંડીને વ્યાખ્યાનો, સહભાગી
કાયો, સમ ૂહ ચચાય, રમતગમત અને રાત્રીિેઠક સધીન ં આયોજન તેમાં હોય છે . વ્યસનમક્તત, સામાજજક
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જિાિદારી, ઉચ્ચ વિક્ષણ અને તેન ં ઉિરદાવયત્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો

ઇવતહાસ અને તેની સંસ્કાર

પરં પરા જેિા વિષયો પર વ્યાખ્યાન અને દસ્તાિેજી બચત્રો મારિતે સૌને અબભમખ કરિામાં આિે છે .
દરે ક વિષયના થોડા વિદ્યાથીઓને લઈને એક વમશ્ર ટકડી િનાિિામાં આિતી હોઈ પોતાના
વિભાગ વસિાયના વિદ્યાથીઓ સાથે પણ સૌનો એ ત્રણ રદિસ દરમ્યાન પરરચય થાય છે , જેનાથી
વિદ્યાથીને વિદ્યાપીઠમાં ગોઠિિામાં ઘણી મદદ થઈ રહે છે .

ઉદ્યોગ :
મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા મહાવિદ્યાલયમાં પરં પરા મજિ વિદ્યાથીઓને અંિર કાંતણ, વિવિધ
પ્રકારના ન્હાિાના સા,, િામ, િેસેબલન, કોલ્ડ ક્રીમ, ડીટર્જન્ટ પાઉડર, નેચરલ હેર ઓઇલ, િેમ્પ ૂ,
હેન્ડિોિ

િગેરે િનાિિાની તાલીમ પણ આપિામાં આિી. ઉદ્યોગમાં િષય 2016-17 દરમ્યાન

સત્ર-1ના વિદ્યાથીઓએ 3660 નંગ આંટી િનાિી અને 123 નંગ આસન િણાટ કયાય. સત્ર-2ના
વિદ્યાથીઓએ 2730 નંગ આંટી િનાિી અને 99 નંગ આસન િણાટ કયાય. વિભાગમાં અગાઉના િષયમાં
તૈયાર થયેલા 716 મીટર કાપડમાંથી પદિીદાન સમારં ભ માટેના 550 નંગ િગલ થેલા અને 1220
નંગ હાથરૂમાલન ં િણાટકામ કય.ું

સાથે સાથે વિદ્યાથીઓને ગૃહઉદ્યોગની તાલીમ પણ આપિામાં

આિી.
ન્સ્ક્રન વપ્રન્ન્ટિંગ ઉદ્યોગમાં િષય દરવમયાન વિદ્યાથીઓને તાલીમ આપિામાં આિી. જેમાં સ્ક્રીન
વપ્રન્ન્ટિંગમાં જરૂરી એિી િસ્તઓની ઓળખ અને તેનો િપરાિ કેિી રીતે કરિો, કામ કરિાની પદ્ધવત,
ફ્રેમ એતસ્પોબ ગ
િં , વપ્રન્ન્ટિંગ, તલીવનિંગ અને સલામતી વિગેરે અંગેની તાલીમ આપિામાં આિી. સત્ર
દરવમયાન વિદ્યાથીઓએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના જદા જદા વિભાગોમાં જરૂરી વિબ રટિંગ કાડય , સરટિરિકેટ,
િાઈલ, િોલ્ડર, રિ પેડ, લેટર પેડ, કિર જેિી કાગળ પર વપ્રન્ટીંગ કામ કરે લ છે .
ગ્લાસ બ્લોઇંગ ઉદ્યોગમાં િષય દરવમયાન વિદ્યાથીઓને તાલીમ આપિામાં આિી. જેમાં ગ્લાસ
બ્લોઇંગની જરૂરરયાત અને તેમાં કામ કરિાની પદ્ધવત, ગેસ ઓક્તસજન પ્રણાલીની સમજણ, ગ્લાસ
કટીંગ અને સલામતી અંગે િીખિિામાં આવ્ય ં. ત્યાર િાદ કાચિનાિટની જદી જદી િસ્તઓ
િનાિિાની તાલીમ આપિામાં આિી. જેમાં ટેસ્ટટય ૂિ, કાચની પેન, ફૂલ, કાચના રેં રટયા જેિી િસ્તઓ
િનાિિાની અને મરામતની તાલીમ આપિામાં આિી. તાલીમ દરવમયાન વિદ્યાથીઓએ જદી જદી
400થી િધ િસ્તઓ િનાિી અને િેચાણ કરી હતી. જેમાં કાચની પેન, કાચના રમકડાં, ફૂલ જેિી
િસ્તઓનો સમાિેિ થાય છે .
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મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ,સાદરા
1. વવદ્યાર્થીઓની વવગતો :
િષય – 2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેિ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : 96
િષય - 2016-17માં સત્ર - 1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં િેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : 8
2.

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞનાં વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ંુ નામ

વવર્ય

તારીખ

1

ડૉ. ભદ્દ્રાય િચ્છરાજાની

ગાંધીવિચાર અને વિક્ષણ

23/04/2016

2

ડૉ. મહે, ૂિ દે સાઈ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યેયો અને વિવિષ્ટતા

07/08/2016

3

ડૉ. એસ. એસ. રાહી

ગ લન ં સ્િરૂપ અને પઠન

06/12/2016

4

ડૉ. વસતાંશ યિશ્ચંર

ગજરાતી સારહત્યની િતયમાન ક્સ્થવત

16/12/2016

5

ડૉ. કે. કે. ખખ્ખર

વિકાસની િૈકચ્લ્પક વિભાિના

12/01/2017

વવભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલ સેવાકીય પ્રવ ૃવિ :

3.

3.1
પદયાત્રા : 27 સપ્ટેમ્બર ર્થી 01 ઓક્ટોબર 2016
ટુકડી
અધ્યાપકન ંુ નામ
વવદ્યાર્થીઓની
ગામનાં નામ
નંબર
સંખ્યા
1
ડૉ.કનૈયાલાલ નાયક
10
તા.વિજાપર, જજ. મહેસાણા
િતેપરા, પટેલપરા, કોલિાડા, ગિાડા
2
ડૉ. ગલાિભાઈ ડા.
11
1. હાલીસા 2. દોલતપરા 3. કંથારપરા 4.
પટેલ
ધણપ 5. ગીયોડ
3
ડૉ. ગાયત્રીદિ મહેતા
12
તાલકો- ચોટીલા
ભીમોરા, વપયાિા, મોકાસર, લાખણકા
4
ડૉ. રાજેન્ર જોષી
14
તા.વિજાપર, જજ. મહેસાણા
િતેપરા,પીલિઇ, કોલિાડા, ગિાડા
5
ડૉ. જ્યોવત લામ્િા
10
તા. જજલ્લા. ગાંધીનગર
માધિગઢ઼, જાખોરા, કાનપર, ચંરાલા,
મોતીપરા
6
ડૉ. કનભાઈ િસાિા
10
તાલકો િાંસદા : િાંગણ, રાયિોર, માનકવનયા,
ચોરિણી, વનરપણ
7

ડૉ. ધ્િવનલ પારે ખ

10

8

ડૉ. વિક્રમવસિંહ અમરાિત

12

9

શ્રી. અમરે ન્ર પાંડે

10

10

ડૉ. ધારા િઘારડયા

13

11

શ્રી. મોતીભાઈ એચ.
દે વ ં

10

40

તાલકો િાંસદા : આંિાિારી, નિતાડ, તાડપાડા,
મહિાસ, સીતાપર
તાલકો િાંસદા : કરે બલયા, કકડા, હોલીપાડા,
ભમતી, ભીનાર
તાલકો િાંસદા
રાજપર, જાખોરા, િાપપરા, ચેખલારાણી,
દોલારાણા િાસણા
િતેપરા, ખણસ
ં ા, પામોલ, મહાદે િપરા,

ટુકડી
નંબર
12
13
14
4.

અધ્યાપકન ંુ નામ
ડૉ. રદવ્યેિભાઈ ભટ્ટ
ડૉ. વમલનભાઈ ભટ્ટ
શ્રી મનોજભાઈ
પ્રજાપવત

વવદ્યાર્થીઓની
સંખ્યા
10
10
10

ગામનાં નામ
િતેપરા, કોટડી, પામોલ, મહાદે િપરા
તા. જજ. ભાિનગર
તા. જજ. ભાિનગર

ુ તા કાયષક્રમ :
અણભમખ

મહાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલયમાં પરં પરા મજિ આ િષે પણ પ્રથમ
સત્રમાં પ્રિેિ મેળિતાં વિદ્યાથીઓને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની વિવિષ્ટ પ્રવ ૃવિઓ, આદિો,
ધ્યેયો, તથા પરં પરાઓનો સવિસ્તાર ખ્યાલ આપિાના આિયથી તારીખ 11થી 13 જલાઈ
2016 દરવમયાન અબભમખતા વિબિરન ં આયોજન થય ં હત ં.
ુ કરવામાં આવ્યા હતા :
આ વશણબરમાં નીચે પ્રમાિેના વવર્યો અંગે વવદ્યાર્થીઓને અણભમખ
અબભમખતા કાયયક્રમ િા માટે? અને તેન ં મહત્ત્િ - ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાયષ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની વિક્ષણ પ્રણાલીમાં પ્રાથયના તથા ભજન - ડૉ. હદવ્યેશભાઈ ભટ્ટ
ુ ાઈ વસાવા
ગાંધીજીના એકાદિવ્રત - ડૉ. કનભ
ુ ાઈ પંચાલ
નઈ તાલીમ વિક્ષણ પદ્ધવતમાં ઉદ્યોગોન ં અને કાંતણન ં મહત્ત્િ - શ્રી પ્રભભ
સહવિક્ષણ - ડૉ. તેજલબેન અધ્વયષ ુ
મોિાઇલના લાભ અને ગેરલાભ - ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક
રદનચયાય, છાત્રાલય જીિનની પ્રવ ૃવિઓ રારા સમ ૂહજીિન અને જીિન ઘડતર - સરતાનભાઈ
દે સાઈ
આરોગ્યપ્રદ જીિનિૈલી - ડૉ. નયનેશભાઈ વસાવા
ુ ાઈ નાયક
વિદ્યાપીઠના ઇવતહાસ અને તેની પ્રવ ૃવિઓ - શ્રી કનભ
ખાદીન ં મહત્ત્િ - શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો વિવિષ્ટ પરરચય – ડૉ. રાજેન્રભાઈ ખીમાિી
ઉજાય િચત અને પાણી િચત - ડૉ. પ્રતીક વશલ્પકાર
5.

ઉદ્યોગ :

5.1

ુ બની કામગીરી વર્ષ દરમ્યાન કરવામાં આવી હતી.
ઉદ્યોગ વવભાગમાં નીચે મજ
1. સત્ર-1 ના વિદ્યાથીઓને નાના ઉદ્યોગની તાલીમ આપિામાં આિી છે . તેમાં સા,, મીણિિી,
પગલછ
ં ૂ બણયા, અગરિિી અને ચોક િનાિિાની તાલીમ આપિામાં આિી. તાલીમ દરમ્યાન
ઉત્પન્ન થયેલ ચીજિસ્તન ં રૂ.2464ન ં

િેચાણ થય ં જેમાં 18/10/16 ના રોજ પદિીદાન

સમારં ભ દરમ્યાન સ્ટોલના િેચાણનો પણ સમાિેિ થાય છે .
2. સત્ર-2 ના 84 વિદ્યાથીઓને અંિર કાંતણની તાલીમ આપિામાં આિી. આ વિદ્યાથીઓએ 50
રકલો (1650 આંટી) સ ૂતર કાંત્ય છે .
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3. સત્ર-3 ના વિદ્યાથીઓ 1000 આંટી ખોલી ડબ્લીંગ તથા આસન િનાિિા માટે સ ૂતરન ં રં ગ
કામ કય.ું
4. સત્ર-4 ના 52 વિદ્યાથીઓએ આસન િનાિિાની તાલીમ લઇ 60 આસન િનાવ્યા.

52

વિદ્યાથીઓને 260 મીટર ખાદીન ં વિતરણ કય.ું
5. સત્ર-5 અને 6 ના 55 વિદ્યાથીઓને હાઉસ-િાઈરીંગની તાલીમ આપિામાં આિી અને તે
અંગેન ં પ્રેકટીકલ કાયય સંસ્થાના વિવિધ વિભાગોમાં ચાલતા રીપેરીંગ અને િાયરીંગની
કામગીરી સાથે જોડિામાં આવ્ય ં.
6. ઉદ્યોગ વિભાગના િણાટકાયયમાં 370 (1 જાન્યઆરી 16 થી 31 ડીસેમ્િર 16)મીટર ખાદી તૈયાર
કરિામાં આિી છે .
7. િષય 1, 2 અને 3ના વિદ્યાથીઓએ પેટી રેં રટયા ઉપર 1750 આંટી(500 તાર) કાંતી હતી.

ુ ાકાતે આવેલ જૂર્થો :
5.2 ઉદ્યોગ વવભાગની મલ
1. E.T.I.(NSS) સેન્ટરમાં આિેલ તાલીમાથીઓના 5 જૂથના તાલીમાથીઓએ ઉદ્યોગ વિભાગની
પ્રત્યક્ષ મારહતી મેળિી
2. તલાટી તાલીમાથીઓની 2 જૂથોએ મલાકાત લીધી અને તેમને ઉદ્યોગ વિભાગની અંિર કાંતણ
અને સા, ઉદ્યોગની પ્રત્યક્ષ મારહતી આપિામાં આિી.
3. રદલ્હીના પ્રોિેસ્નરી ઓરિસરના 2 જૂથોએ મલાકાત લીધી અને તેમને ઉદ્યોગ વિભાગની અંિર
કાંતણ અને સા, ઉદ્યોગની પ્રત્યક્ષ મારહતી આપિામાં આિી.

5.3 શાકભાજી :
સ્િાિલંિનના ભાગ રૂપે વિદ્યાથીઓ રારા િાકભાજીન ં િાિેતર કયું હત ં. જેમાં મેથી

રક.ગ્રા. 25, પાલક રક.ગ્રા. 20, લીલી ડગ
ં ળી રક.ગ્રા. 15 નો પાક થયો હતો. જેનો ઉપયોગ
વિદ્યાથીઓનાં ભોજન માટે થયો હતો.
6

વવદ્યાર્થીઓ સાર્થેના કાયષક્રમોની વવગતો :
ક્રમ
કાયષક્રમન ંુ નામ
વવર્ય
1
2

કાયયવિબિર
આિકાર કાયયક્રમ

તારીખ

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

ત્રીજા અને પાંચમાં સત્રના

20/06/2016 થી

70

વિદ્યાથીઓની અબભમખતા

23/06/2016

પ્રથમ સત્રના વિદ્યાથીઓનો આિકાર

01/07/2016

96

વ ૃક્ષારોપણ

02/07/2016

166

અબભમખતા વિબિર

11/07/2016 થી

96

કાયયક્રમ
3

કાયયક્રમ

4

કાયયવિબિર

13/07/2016
5

સાંસ્કૃવતક કાયયક્રમ

િષાયગીતો

10/08/2016

10

6

સાંસ્કૃવતક કાયયક્રમ

ન ૃત્ય, નાટક, ગીત

21/08/2016

35

42

ક્રમ

7

કાયષક્રમન ંુ નામ

કાયયવિબિર

વવર્ય

વસનેમાને ઓળખો

તારીખ

ભાગ
લેનારની
સંખ્યા

01/12/2016 થી

166

02/12/2016
8

િાચનવિબિર

આત્મકથા

19/12/2016 થી

100

21/12/2016
9

કાયયક્રમ

રમતોત્સિ

04/01/2017

166

10

કાયયક્રમ

NSS િાવષિક રદિસની ઉજિણી

30/03/2017

166

15/08/2016 થી

96

1. પાિાગઢ, ડાકોર અને નમયદા ડેમ

16/08/2016
2. જયપર, રદલ્હી અને આગ્રા
11

િૈક્ષબણક પ્રિાસ

15/12/2016 થી

20

23/12/2016
3. મગરિાડા ઞાન સત્ર

24/12/2016 અને

5

26/12/2016
4. નળસરોિર પયાયિરણ વિબિર

20/01/2017 અને
24/01/2017
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84

મહાદે વ દે સાઈ ગ્રામસેવા સંકુલ, રાંધેજા
1.

વવદ્યાર્થીઓ અને સેવકોની માહહતી :
સેવકોની સંખ્યા
અઘ્યા૫ક

22

સ્નાતક

281

બિન િૈક્ષબણક સેિકો

13

પારં ગત

79

ટેક્તનકલ

2

અનપારં ગત

06

વિદ્યાિાચસ્પવત

14

કુ લ વવદ્યાર્થીઓ

380

કુ લ સેવકો

2.

37

વવભાગ દ્વારા આયોજજત બહારના તજ્જ્ઞોના વ્યાખ્યાન :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.

વવદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

વ્યાખ્યાન/કાયષક્રમન ંુ નામ

વવર્ય

ડૉ. કનભાઈ નાયક
ડૉ. ઉષાિહેન ઉપાધ્યાય
ડૉ. પ્રેમાનંદ વમશ્રા
ડૉ. મોના દે સાઈ
ડૉ. જમના વત્રિેદી
ડો. દલપત પરઢયાર
શ્રી નિીિાિહેન
ડૉ. વસતાંશ યિશ્ર્યં
શ્રી મીના જગતાપ
રાજ્યપાલશ્રી
સિીલાિહેન અને ગજર્જત કોલ
પ્રા. કીવતિ પંચોલી
શ્રી રઘિીરભાઈ ચૌધરી
આ. કલનાયક તથા કલસબચિનાં
શ્રી ઉમા પાંડોર

વિદ્યાપીઠ પરરચય
ઉમાિંકર જન્મજયંતી
ગાંધીવિચાર
પોષણની જરૂરરયાત
આરોગ્ય વિક્ષણ
પદયાત્રા આિીિાય દ
વ્યસનમક્તત
ભાષા અને સારહત્ય
મરહલા વિકાસ
ગાંધીવિચાર
િન બિબલયન રાયબ િંગ
પયાય િરણ જાગવૃ ત
માસના પ્રથમ ગરિારન ં વ્યાખ્યાન
પ્રેરક વ્યાખ્યાનો સમયાંતરે
ગીતા જયંતી

ઉપાસનામાં અધ્યાપકોનાં વ્યાખ્યાનો :
1.

ડૉ. ભાવિક ચાિડા - િસ્તીગણતરી

2.

ડૉ. ભાવિક ચાિડા – ઇન્ટર યવનિવસિટી પરીક્ષા

3.

ડૉ. ભાવિક ચાિડા - િંધારણ

4.

શ્રી સંજય મકિાણા - િબ્દ અને અથય

5.

ડૉ. ગેલજી ભારટયા - પ્રેમચંદ જયંતી

6.

શ્રી િળદે િ મોરી – પ્રમખ સ્િામી

7.

ડૉ. િાદર કરે િી - મેલેરરયા વિિે

8

શ્રી પારલ શ્રીમાળી - પોષણ વિિે
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9.

4.

5.















શ્રી ઉષા પટે લ - સ્તનપાન સપ્તાહ

10.

ડૉ. જયશ્રી મહેતા - સ્તનપાન સપ્તાહ

11.

શ્રી િળદે િ મોરી - રાષ્રીય સેિા યોજના

12.

ડૉ. િાદર કરે િી - આરોગ્ય વિિે

13.

આ. સંયોજકશ્રીનાં સમયાંતરે વ્યાખ્યાનો તથા વિદ્યાથીઓનાં વ્યાખ્યાનો

બહારનાં કાયષક્રમોમાં વવદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
1.

દે થલી - ગ્રીષ્મ વિબિર

2.

આ, – ગ્રીષ્મ વિબિર

3.

રોહતક - યથ િેન્સ્ટિલમાં િે વિદ્યાથીની ભાગીદારી

4.

થાણે, મ ંિઈ – રહન્દી િતત ૃત્િ સ્પધાય

5.

િોચાસણ – ગ્રીષ્મ વિબિર

6.

ટીંિા – ગ્રીષ્મ વિબિર

સંકુલનાં કાયષક્રમો :
નિા પ્રિેિ આપેલ વિદ્યાથી માટે અબભમખતા વિિીરમાં વિભાગના સૌ સેિકો જોડાયા હતા.
જલાઇ માસમાં રોજ સેિકો અને વિદ્યાથીઓ રારા કેપ્સમાં વ ૃક્ષોની િાિણી કરિામાં આિી.
વિવિધ વિબિરોમાં દે થલી, ટીંિા, આ,, સાયલા િગેરેમાં િહેનોએ ભાગ લીધો
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના રહન્દી પ્રસાર વિભાગ હેઠળ ગાંધીવિચાર મનની પરીક્ષામાં વિભાગના
125 વિદ્યાથીઓની ભાગીદારી.
સત 6ના વિદ્યાથીઓએ જેસલમેર, રામદે િરા, પોકરણ, જોધપર, શ્રીનાથજી-રાજસ્થાન, ભ ૂજ,
અંજાર, માંડિી-કચ્છ િગેરે સ્થળોનો પ્રિાસ કયો.
પ્રજાસિાક રદિસ વનવમિે આયોજજત રમતગમત સ્પધાયઓમાં ભાગીદારી.
ગાંધી વિદ્યાપીઠ, મિઈ ખાતે રહન્દીની િતત ૃત્િ સ્પધાુંમાં િે વિદ્યાવથિનીઓએ ભાગ લીધો.
ગૃહવિઞાનની િહેનોએ ગાંધીનગર અને અમદાિાદ આજિાજની વિવિધ સંસ્થાઓની
મલાકાત લીધી.
પયાયિરણની િોરે સ્ટ વિભાગ આયોજજત વિબિરમાં િનવિભાગની મલાકાત માટે થોળમાં
વિદ્યાથીઓને લઈ ગયા
ઈવતહાસની વિદ્યાવથિનીઓએ સાદરા અને અમદાિાદ પરરસરની વિષય અને વ્યાખ્યાનોમાં
ભાગીદારી કરી.
આંતરરાષ્રીય િાનગી મહોત્સિમાં ગૃહવિઞાનની િહેનો ગઈ.
એકરદિસીય પ્રિાસમાં ઈવતહાસનાં વિદ્યાથીઓ પાટણ,મોઢેરા સ્થળોએ ગયા.
ધરતી વિકાસ અને ગાંધી આશ્રમની મલાકાત ગૃહવિઞાનની િહેનોએ લીધી
ગ્રામવિકાસનાં વિદ્યાથીઓએ વિવિધ મેળા એન.જી.ઓની મલાકાત લીધી.
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વનયવમત પ્રવ ૃવિઓ :

પરરસરની સામ ૂરહક સિાઈ, જદા જદા પ્રસંગે સાંસ્કૃવતક કાયયક્રમો :
 મરહલા રદિસ, પયાયિરણ રદિસ, વિક્ષક રદિસ, રહન્દી રદિસ, મજાય રદિસ, એન.એસ.એસ.
રદિસની ઉજિણીમાં વ્યાખ્યાનો, વનિંધ, અંતાક્ષરી અને ક્તિ સ્પધાયઓન ં આયોજન
 વિિેકાનંદ જયન્તી પર વિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકોએ િાત કરી.
 જજલ્લા કાન ૂની સેિા મંડળ રારા કાન ૂની સલાહના સંદભે સ્િયંસેિકોને માગયદિયન
 વિદ્યાથી િહેનો અને ભાઈઓ માટે કેન્સર જાગૃવત કાયયક્રમન ં આયોજન તથા રકડની અિેરનેસ
કાયયક્રમ કયો.
 આંકલાિ-આણંદ અને સિીર તાલકાના વિસ્તારના ગામોમાં ટીમોએ ગાંધી જયંતી વનવમિે
ગ્રામજીિન પદયાત્રા કરી
 ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો િાવષિક રમતોત્સિ પરરસરમાં યોજાયો.
 રાષ્રીય સેિા યોજનાની િે ટકડીમાં ગ્રામવિબિરન ં આયોજન મ. પબલયડ તા. કલોલ અને
િાસણા રાઠોડ. તા. દહેગામ માં તા. 28 જાન્ય થી 3 િેબ્ર 2017.
 િે િખતમાં સંગીત કાયયક્રમ સંકલમાં
 સમપયણ ધ્યાન-યોગ વિબિર.
 ઇન્ન્ડયન રે નલ િાઉન્ડેિન સાથે રહીને વિભાગમાં અને વિદ્યાથીઓ રારા ગામમાં જઈ લોકો
માટે રકડની જાગરૂકતા કાયયક્રમનો આયોજન
 િેટી િચાિો અને િેટી િધાિો માટે જાગૃવત કાયયક્રમ.
 િનવિભાગ રારા જૈવિક વિવિધતા સંિધયન માટે તાલીમ કાયયક્રમમાં ભાગીદારી
 પરરસર/વિભાગમાં સામ ૂરહક સાપ્તારહક સિાઈ કાયયક્રમ
 પાણી અને િીજળી િચાિોની સઘન ઝંિેિ
 સ્િસહાય જથો સાથે સંચાલકીય િાિતો ઉપર વિમિય.
 પી.આર.ડી. પરે ડના વસલેતિનમાં વિદ્યાથી રાજન વપ્રયંકા પરમાર- પ્રીવત રારા ભાગીદારી

તાલીમ કાયષક્રમ :





િનવિભાગ-સામાજજક િનીકરણ અને જગલની
ં
આડપેદાિ તથા તેના પ્રશ્નો ૫ર િે રદિસનો
સેવમનાર કરિામાં આવ્યો. કાયયક્રમ અંતગયત થોળની મલાકાત લીઘી.
ઉદ્યોગ સાહવસકતાની િેરદિસીય તાલીમન ં આયોજન કયું તેમાં િધા વિદ્યાથીઓ અને સેિકો
જોડાયા.
િોટરિેડ પ્રોજેકટની પાંચરદિસીય તાલીમ ગોઠિિામાં આિી અને તેમાં સત્ર-૪ના િધા જ
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો અને કચ્છમાં માંડિી મકામે મલાકાત લીધી.

ઉદ્યોગકાયષની વવગત :








િષય દરમ્યાન વિદ્યાથીઓએ રીંગણ, ભીંડો, દધી, ગલકા અને તરરયા જેિા સજીિ િાકભાજીન ં
િાિેતર કરી અને ચોમાસ ં િાકભાજીમાં 3135 રક.ગ્રા. પકિીને તેનો ઉ૫યોગ રસોડામાં કયો.
વિદ્યાથીઓએ િનાિેલ કંપોસ્ટ ખાતર િાકભાજીના ખેતરમાં અને ફૂલ ાડમાં નાખિામાં
આવ્ય ં.
વિદ્યાથીઓએ કરે લ કાંતણમાંથી ખાદી તૈયાર કરાિી વિદ્યાથીઓને આ૫િામાં આિી.
વિદ્યાથીઓયએ આમળા ઉદ્યોગમાં આમળાનાં રસન ં 300 િોટલ ઉત્પાદન કરીને સાથે સાથે
તેની િાય પ્રોડ્કટમાંથી વિવિધ વ્યંજન
ં િનાવ્યા.
ભરતકામ, થેલા અને વિવિધ િાઈલોનો ઉદ્યોગ કયો સાથે સીિણની તાલીમ પણ લીધી.
કેમ્પસના વિકાસ માટે રોડની િન્ને િાજમાં નાના ફૂલછોડ/ ાડનાં િાિેતર.
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ક્રમ

1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: ભાષા (વિનયન)

2.

વિભાગન ું નામ

: ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય

૩.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

અભ્યાસક્રમ

સત્ર

એમ.એ.

1

GUJ : 102 ભાષા-સાહિત્ય અને સંદભષસજ્જતા
GUJ : 103 ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ : વિભાિના,
ઈવતિાસલેખન અને પરં પરા

3

GUJ : 301 સાહિત્ય સંશોધન અને વિિેચન : વિભાિના અને
વિશેષો
GUJ : 304 સાહિત્ય અને કમ્પ્ય ૂિર (પ્રાયોગિક)

1

GUJ : 104 િાંધીસાહિત્ય
GUJ : 101 સાહિત્યનાં ઘિકતત્ત્િ (એકમ-1)
GUJ : EC-104 પારં િત ગુજરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્ય ૂિર
(એકમ-1)
GUJ : 202 લોકવપ્રય સાહિત્ય
GUJ : 203 ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
GUJ : 303 ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર િાંધીજીનો પ્રભાિ
GUJ : EC-302 લોકસાહિત્ય અને કથામ ૂલક પ્રાચીન સાહિત્ય
GUJ : EC-402 લોકસાહિત્યનુ ં સ્િરૂપલક્ષી અધ્યયન
GUJ : 404 શોધવનબંધ : સાત (07) વિદ્યાથીના માિષદશષક તરીકે
CC - 102 ગુજરાતી : ભાષાપહરચય

યોગ્યતા
1.

પ્રો. ડૉ.. ઉષાબિેન ઉપાધ્યાય
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ,
પીએચ.ડી.
(૦૫-1૦-2૦1૬થી ૦૪-1૦2૦1૭ સુધી 1 િષષની
સબૅહિકલ લીિ પર)

2.

પ્રા. મિેશકુ માર મંિળદાસ

એમ.એ.

જાદિ
સિપ્રાધ્યાપક, એમ.હફલ.

2
3
4

3.

પ્રા. ડૉ.. સંજયભાઈ મકિાણા

બી.એ.

સિપ્રાધ્યાપક, પીએચ.ડી.

1
3

4
1

CC-102 ભાષાવ્યિિાર- ગુજરાતી

5
6

એમ.હફલ.
4.

પ્રા. ડૉ.. કનુભાઈ િસાિા

બી.એ.

મદદનીશ અધ્યાપક,

2

પીએચ.ડી.

5
6
એમ.એ.

MJRGUJ-301 મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય
MJRGUJ-401 અિાષ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
(સુધારક યુિ અને પંહડતયુિ)
MJRGUJ-402 લોકસાહિત્ય-2 (લોકકથા)
MJRGUJ-503 સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્ય
MJRGUJ-504 સાહિત્ત્યક િાદ
MJRGUJ-601 અિાષ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ
(આધુવનક યુિ અને અનુઆધુવનક યુિ)
MJRGUJ-602 ગુજરાતી સાહિત્ત્યક પત્રકારત્િ
MJRGUJ-605 સંસ્થાિત તાલીમ અને પ્રોજેક્િકાયષ (6 વિદ્યાથી)
GUJ : 404 લઘુશોધ વનબંધ માિષદશષક તરીકે

4

એમ.એ.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (Core/Others)

1
2

2016 થી એમ.હફલ.ના માિષદશષક તરીકે (2 વિદ્યાથી)
MJRGUJ-202 છંદ અને અલંકાર
(કોર પેપર) અનુિાદ
CC-601 આપવિ વ્યિસ્થાપન
GUJ : EC-104 ગુજરાતી જોડણીવિચાર અને કમ્પ્ય ૂિર (એકમ-2)

GUJ : 204 મુહિત અને િીજાણુ ં માધ્યમો : વ ૃિાંતલેખન
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ક્ર

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

અભ્યાસક્રમ

સત્ર

પ્રા. ડૉ.. કનુભાઈ િસાિા

એમ.એ.

3

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ (Core/Others)

મ
મદદનીશ અધ્યાપક, પીએચ.ડી.

4

GUJ : 302 ભાષાવિજ્ઞાન (એકમ-1)
GUJ : 304 સાહિત્ય અને કમ્પ્ય ૂિર
GUJ : 403 સાહિત્ય અને કમ્પ્ય ૂિર
GUJ : 404 લઘુશોધ વનબંધ માિષદશષક તરીકે
2016 થી એમ.હફલ.ના માિષદશષક તરીકે (1 વિદ્યાથી)

1

CC-102 ગુજરાતી ભાષાવ્યિિાર

એમ.હફલ.
5.

પ્રા. બળદે િભાઈ મોરી

બી.એ.

મદદનીશ અધ્યાપક (એમ.હફલ.)

MJRGUJ-303 લોકસાહિત્ય-1

2

MJRGUJ-502 ડાયસ્પોરા સાહિત્ય

3

MJRGUJ-505 ભાષાવિજ્ઞાન

4

MJRGUJ-604 સાહિત્યમીમાંસા

5

MJRGUJ-605 સંસ્થાિત તાલીમ અને પ્રોજેક્િકાયષ (6 વિદ્યાથી)

6
એમ.એ.

GUJ : 201 સાહિત્યનાં ઘિકતત્ત્િો

2

GUJ
GUJ
MJR
MJR
MJR
MJR
GUJ

4
6.

પ્રા. ડૉ.. ધ્િવનલભાઈ પારે ખ

બી.એ.

1

મદદનીશ અધ્યાપક

5

(પીએચ.ડી.)

એમ.એ.

1

: 401 સંશોધનનો ઉચ્ચસ્તરીય અભ્યાસ
: 404 લઘુશોધ વનબંધ
GUJ 101 ગુજરાતી પ્રકૃવત કવિતા
GUJ 201 િદ્યપહરચય
HIN 504 પ્રાદે વશક ભાષા-સાહિત્ય
HIN 604 પ્રાદે વશક ભાષા-સાહિત્ય
: 101 સાહિત્યનાં ઘિકતત્ત્િો

GUJ : EC - સાંપ્રત ગુજરાતી સાહિત્ય : કૃવતલક્ષી અભ્યાસ

2

GUJ : 302 ભાષાવિજ્ઞાન

3

GUJ : 402 ભાષાવિજ્ઞાન
GUJ : 404 લઘુશોધ વનબંધ

4

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ)

િષષ-2016-17માં સત્ર-1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

: સ્નાતક : 08 અનુસ્નાતક : 33

િષષ-2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : સ્નાતક : 06 અનુસ્નાતક : 32
(બ)

ક્ર
મ

વિદ્યાથીઓ
અભ્યાસક્રમનુ ં

કુ

S

S

લ

C

T

નામ

ભાઈઓ

બિેનો

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

4

2

6

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

8

24

32

3.

એમ.હફલ.

3

1

4

4.

પીએચ.ડી.

-

1
1

-

-
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OBC

શારીહરક
વિકલાંિ

સામાન્ય

કુ લ

4

-

-

2

6

28

3

--

--

32

2

1

--

--

4
--

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

તજ્જ્જ્ઞનુ ં નામ

વિષય

તારીખ
એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

1.

ડૉ.. વસતાંશ ુ યશશ્ચંિ

08-12-2016થી 18-12-2016

2.

ડૉ.. રઘુિીર ચૌઘરી

05-02-2017, રાંધેજા
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ

1.

પ્રા. નીવતન ભીંિરાહડયા

છાત્રાલય વશક્ષણ

10-10-2016

2.

પ્રા. અમ ૃત પરમાર

અનુિાદ વિજ્ઞાન

07-04-2017

6. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

શ્રી હકરીિ દૂ ધાત

2.

વપ્ર. ડૉ.. જે.સી. પિે લ

તારીખ

િાતાષ સર્જન પ્રહક્રયા વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
વિભાિની મ ૂલાકાતે આવ્યા. તેમણે વિદ્યાથીઓને

આચાયષ, તલોદ કૉલેજ.
3.

વિષય

શ્રી હકરીિ દૂ ધાત

29-08-2016

સાહિત્ત્યક સંશોધન વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
ડૉ.. િણેશ દે િી અને ડૉ.. કાનજી પિે લના શોધકાયષ વિશે

30-08-16

વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
4.

શ્રી કાનજીભાઈ પિે લ

મિાશ્વેતા દે િીના સર્જનમાં આહદિાસી વનરૂપણ તથા

30-08-16

તેમના કાયષ વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
5.

શ્રી હદનેશ દાસા

6.

શ્રી એસ.એસ. રાિી

7.

શ્રી નીરિ પિે લ

જાિેર સેિા આયોિની કામિીરી અંિે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં

04/10/16

િઝલ સર્જન પ્રહક્રયા અને િઝલ પઠન

06/12/16

દગલત સાહિત્ય સર્જન પ્રહક્રયા અને 'બહિષ્કૃ ત ફૂલો'ની

09/01/17

કવિતાઓ વિશે વ્યાખ્યાન
8.

ડૉ.. મોિનભાઈ ચાિડા

9.

ડૉ.. બાબુભાઈ સુથાર

10.

શ્રી પ્રકાશ ન. શાિ

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

1.

પ્રા. ડૉ.. ઉષા

સંશોધક કે .કા. શાસ્ત્રી વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં

02/02/17

નવ્ય વિિેચન વિશે વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં

07/02/17

કાકાસાિેબની વિચારયાત્રા

31/03/17

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

ઉપાધ્યાય
2.

"

3.

"

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

ગ્રંથ લોકાપષણ સમારં ભ
આયોજક : બી. કેશરવશિમ્
સ્થળ : રાજભિન, િાંધીનિર
ગ્રંથ લોકાપષણ સમારં ભ
આયોજક : ધ્રુિ જોશી, િડોદરા
સ્થળ : કૉમ્પયુવનિી િૉલ, િડોદરા
'પરસ્પર' ગ્રંથ આસ્િાદ કાયષક્રમ
આયોજક : માત ૃભાષા અગભયાન,
અમદાિાદ
સ્થળ : કનોહરયા આર્્ષ સ સેન્િર,
અમદાિાદ
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વિષય

તારીખ

અવતવથ વિશેષ તરીકે વ્યાખ્યાન
'િાતાષ કાર બી. કેશરવશિમ્'

05-05-16

અવતવથ વિશેષ તરીકે વ્યાખ્યાન
'િેદનાનાં િમળથી ભીતરી
ઉજાસ સુધીની યાત્રા'
વનમંવત્રત િક્તા
'િેહરયિ બીચર સ્િો કૃત 'અંકલ
િોમ્પસ કેગબન' નિલકથા

08-05-16
16-09-16

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

4.

પ્રા. ડૉ.. ઉષા
ઉપાધ્યાય

5.
6.

"
ડૉ.. ધ્િવનલ
“

8.

“

9.

“

10.

“

11.

26-09-16

આત્મચહરત્ર અને જીિનચહરત્ર

06-8-16

વનમંવત્રત િક્તા, સાહિત્ય સંિમ,
સુરત
વનમંવત્રત િક્તા, નમષદ સાહિત્ય
સભા, સુરત
અવશ્વનભાઈ કૉમસષ કૉલેજ,
િાંધીનિર
વનમંવત્રત િક્તા, ભરત વત્રિેદીના
કાવ્યસંગ્રિનુ ં વિમોચન, અમદાિાદ
વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળા,
પ્રાંવતજ

અનુઆધુવનક ગુજરાતી િઝલો

27/08/16

સાંપ્રત ગુજરાતી નાિકોમાં
સામાત્જકતા
વનમંવત્રત િક્તા, િાચનનુ ં
મિત્ત્િ
‘ન્ય ૂયોકષ નામે નિર'
કાવ્યસંગ્રિનો પહરચય
અધ્યાપક સંઘમાં ગુજરાતીના
અધ્યાપકોનુ ં અધીત

25-26/02/17

વિદ્યાવિસ્તાર વ્યાખ્યાનમાળા,
સરકારી વિનયન કૉલેજ, િઢડા
ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘનુ ં
અવધિેશન, િડોદરા

અધ્યાપક સંઘની વિવિધ
પ્રવ ૃવિઓ
બેઠકનુ ં સંચાલન

15-02-17

મકિાણા
"

13.

"

તારીખ

વનમંવત્રત િક્તા
'રાજેન્િ શાિની કવિતાનો
આસ્િાદ'
અવતવથ વિશેષ તરીકે વ્યાખ્યાન
'માત ૃભાષા િંદના' કાયષક્રમ

ડૉ.. સંજય

12.

વિષય

તજ્જ્જ્ઞ વ્યાખ્યાન,
આયોજક અને સ્થળ : મહિપતરામ
આર્્ષ સ કૉલેજ, અમદાિાદ
આયોજક અને સ્થળ : મહિલા આર્્ષ સ
અને કૉમસષ કૉલેજ, જોશીપુરા,
જૂનાિઢ
બાયસેિ, િાંધીનિર

પારે ખ
7.

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

21-2-17

22-07-16
15-08-16
28-10-16

04-03-17

8. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ
1.

પ્રો. ડૉ.. ઉષા ઉપાધ્યાય

'નારીશક્ક્ત એિૉડષ '

સાહિત્ત્યક પ્રદાન માિે સન્માવનત

9. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

કલ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ
1.
2.

પ્રો. ડૉ.. ઉષા ઉપાધ્યાય
ડૉ.. ધ્િવનલ પારે ખ

1. કેતન બિા
ંૂ

2. ધાહરણી િોહિલ

4. જયેન્િ પિે લ

5. બળદે િ મોરી

3. િેતલ હિિંગ ૂ

1. મુકેશ ડુ િ
ં હરયાભીલ 2. શવમિલા પરાગલયા ૩. િીણા ચૌધરી

05
4

4. કમલેશ પરમાર
એમ.હફલ. કક્ષાએ
1.

પ્રો. ડૉ.. ઉષા ઉપાધ્યાય

1. મિેન્િ પિે લ

2. રાકે શ લાઠીદહડયા

2

ડૉ.. સંજય મકિાણા

1. પારસ ઓિાગણયા 2. ધાહરણી િોહિલ

02

3

પ્રા. ડૉ.. કનુભાઈ િસાિા

1. મિેશ સોલંકી

01

4.

ડૉ.. ધ્િવનલ પારે ખ

1. સુદર
ં િાવમત 2. મયુરી િળપવત 3. ત્જજ્ઞેશ િાવમત

03
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3. ત્જજ્ઞેશ િાવમત

03

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

કલ

અનસ્નાતક કક્ષાએ
1.

પ્રા. મિેશકુ માર મં. જાદિ

1. અમીબિેન રામવસિંિભાઈ િાવમત

2. કાજલ દાનાભાઈ પરમાર

3. કોમલબિેન દાનાભાઈ પરમાર

4. લક્ષ્મણભાઈ સોમનાથભાઈ પિાર

5. યોગિતાબિેન િંિારામભાઈ ધુમ

6. વિનયકુ માર રમણભાઈ ભોયા

07

7. વનરાલી પ્રહદપભાઈ સોની
2

પ્રો. ડૉ.. સંજયભાઈ મકિાણા

3.

પ્રા. ડૉ.. કનુભાઈ િસાિા

1. યોિીતાબિેન રણછોડભાઈ િોહિલ

2. ઈસુદાબિેન જીરીયાભાઈ િાવમત

3. ઉન્નવતબિેન અશોકભાઈ પિે લ

4. ખુશ્બુબિેન રાજેન્િભાઈ પિે લ

5. ભાિેશાબિેન સોનજીભાઈ િસાિા

6. રીનાબિેન મિેશભાઈ ચૌધરી

1. હદવપકાકુ મારી મણીલાલ િાવમત

2. મવનષભાઈ િંિારામભાઈ િાંવિત

3. માધુરીબિેન િીરાલાલ િસાિા

4. રાગિણી નરે શભાઈ પિે લ

06

06

5. સંધ્યાબિેન સોનજીભાઈ િસાિા 6. સંિીતાબિેન કાશીરામભાઈ સાબળે
4.

પ્રા. બળદે િભાઈ મોરી

1. િણેશભાઈ િંભીરભાઈ િસાિા

2. લીલાબિેન ચુવનલાલ ચૌધરી

3. વિષ્ણુભાઈ ગચન્તુભાઈ કનુજા

4. સંજય રમેશભાઈ ધરજીયા

06

5. સુદશષનાકુ મારી સુરેશભાઈ ચૌધરી 6. હકરીિભાઈ હિમવસિંિભાઈ મેડા
5

ડૉ.. ધ્િવનલ પારે ખ

1. કલ્પેશભાઈ મોિનભાઈ સોલંકી

2. સુવનતાબિેન ઠાકોરભાઈ ચૌધરી

3. હિનાબિેન તુળશીરામભાઈ ભોયે

4. હિનાબિેન સુરેશભાઈ કુ રકુ હિયા

05

5. િેતલકુ મારી રોહિતભાઈ પિે લ

10. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : —

11. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : —

12. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : —
13. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : —
14. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1 પદયાત્રા :

ટકડી નુંબર
1.

તારીખ

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

પ્રા. ડૉ.. ઉષા ઉપાધ્યાય

12

27-09-16થી

પ્રા. મિેશકુ માર મં.

13

01-10-16

જાદિ

27-09-16થી

સ્નેિલતા િાવમત

01-10-16

(વિદ્યાિાચસ્પવત છાત્રા)

27-09-16થી

ત્જજ્ઞેશ િાવમત

01-10-16

(અનુપારં િત છાત્ર)

27-09-16થી

મુકેશ ડુ િ
ં હરયાભીલ

01-10-16

(વિદ્યાિાચસ્પવત છાત્ર)

27-09-16થી
01-10-16

2.
3.
4.
5.

13
13
13
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ગામનાું નામ

તા. ધરમપુર, ત્જ. િલસાડ
િામનાં નામ : વસમ્પમલ, કરં જિેરી, મોિી
કાંિિી, નાની કાંિિી
તા. ધરમપુર, ત્જ. િલસાડ
િામનાં નામ : આસ ૂરા, મોિી લ ૂિેરી, નાની
લ ૂિેરી, રાજપ ૂરી જિલ
ં
તા. િલસાડ,
ત્જ. િલસાડ
િામનાં નામ : િાંકલ, દુ લસાડ, ફલધરા,
િલંડી
તા. ધરમપુર,
ત્જ. િલસાડ
િામનાં નામ : િથનાબારી, િનમતમાળ,
ભોયપાડા, કાંજનપાડા
તા. ધરમપુર,
ત્જ. િલસાડ
િામનાં નામ : ગચચોઝર, ખારિેલ,
શેરીમાળ, આિધા

મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા મિાવિદ્યાલય, રાંધેજા કે ન્િની પદયાત્રા તા. 2૮-૦૯-2૦1૬થી ૦2-1૦-2૦1૬ દરમ્પયાન આણંદ ત્જલ્લાના
આંકલાિ તાલુકાનાં િામડાંઓમાં કરિાનુ ં આયોજન કયુું િતુ.ં જેનુ ં સમગ્ર સંચાલન ડૉ.. સંજય મકિાણા અને પ્રા. બળદે િ મોરીએ
કરે લ.
ર્ુકડી નં.

અધ્યાપકશ્રી

28-9-2016

29-9-2016

30-9-2016

1-10-2016

2

ડૉ.. સંજય મકિાણા

માનપુરા

અંબાકૂઈ

બામણિામ

તુલજાભિાની

7

શ્રી બળદે િ મોરી

િઠીપુરા

આસરમા

ઉમેિા

ખડોલા ઉ.

િષય

સ્નાતક/

14.2 અભભમખતા કાયયક્રમ :
ટકડી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અનસ્નાતક
4

પ્રા. મિેશકુ માર મં. જાદિ

45 (અમદાિાદ)

2017

અનુસ્નાતક

સત્ર-1

પ્રા. મિેશકુ માર મં. જાદિ

એન.એસ.એસ. અગભમુખતા કાયષક્રમ

09-09-2016

અનુસ્નાતક

(અમદાિાદ)

14.3 ઉદ્યોગ :
ર્ુકડી નંબર

ઉદ્યોિ પ્રવ ૃવિ

વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

અધ્યાપકનુ ં નામ

પારં િત સત્ર-4

મિાવિદ્યાલય સફાઈ અને વ્યિસ્થા

25

પ્રા. ડૉ.. ઉષા ઉપાધ્યાય

બી.એ.

હકચન િાડષ ન

74

ડૉ.. સંજય મકિાણા અને
પ્રા. બળદે િ મોરી

14.4 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયષક્રમનુ ં નામ

કાયષક્રમનુ ં સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વશક)

તારીખ

આયોજક

ભાિ લીધેલ
વિદ્યાથીઓની
સંખ્યા

મેલેહરયા જાગવૃ ત

પ્રાદે વશક

09-09-2016

એન.એસ.એસ. અંતિષત

29

શૈક્ષગણક પ્રિાસ

રાજસ્થાન

તા. 28 જાન્યુ. થી

પ્રા. બળદે િ મોરી
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1 ફેબ્ર.ુ , 2017

મ. દે . રાંધેજા

14.5 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
રાષ્રીય સેિા યોજનાની એક ર્ુકડીની ગ્રામવશગબરનુ ં આયોજન િડોદરા, તા. દિેિામમાં વશગબર સંચાલક
પ્રા. બળદે િ મોરીએ તા. 16થી 22 ફેબ્ર.ુ , 2017 કયુું િતુ.ં તેમાં હિન્દી અને ગુજરાતી અનુસ્નાતકના કુ લ મળીને 46
વિદ્યાથીઓ િતા.
અનસ્નાતક પ્રર્થમ િષય :
1. તા. 09-09-2016 મેલેહરયા જાગવૃ ત અંિેના કાયષક્રમમાં સત્ર-1 ના વિદ્યાથીઓએ ભાિ લીધો.
2. તા. 09-09-2016 એન.એસ.એસ. અંિેના અગભમુખતા કાયષક્રમમાં સત્ર-1 ના વિદ્યાથીઓએ ભાિ લીધો.
સ્નાતક રાુંિેજા :
રાષ્રીય સેિા યોજનાની એક ર્ુકડીની ગ્રામવશગબરનુ ં આયોજન િાસણા રાઠોડ, તા. દિેિામમાં વશગબર સંચાલક
ડૉ.. સંજય મકિાણા, જયશ્રીબિેન, પારૂલબિેન, રસીલાબિેન, બાદરભાઈ, કૈ લાસભાઈ તા. 2૮ જાન્યુ.થી 3 ફેબ્ર.ુ , 2૦1૭
કરી આવ્યા. કુ લ ૯૭ વિદ્યાથીઓએ ભાિ લીધો.

14.6 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : —
14.7 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State PSSC,
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UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

JRF

SLET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

1

4

-

-

-

-

-

-

-

14.8 વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

મેળિેલ વસદ્ધિ

1.

ભીખાભાઈ દે સાઈ

'સ્િામી વિિેકાનંદ િક્ત ૃત્િ

પ્રાદે વશક

સ્પધાષ'માં પ્રથમ

14.9 વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૧

૧

14.9.2

પ્રાપ્ત રાવિ
૫૦૦૦

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

પ્રાપ્ત રાવિ

૬૨

૧,૩૦૯,૫૬૧

14.10 અધ્યાપક દ્વારા સેિાકીય કાયયવિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત :
ક્રમ

અધ્યાપકનુ ં નામ

વિિત

1.

પ્રા. મિેશ જાદિ

ચાલુ િષે એિલે કે 2016-17
એન.એસ.એસ. પ્રોગ્રામમાં ઑહફસર તરીકે

2.

,,

વિદ્યાથીઓના ફીડબેક ફોમષ, સુવિધાઓ, વિવિધ
વિષયો પર િોઠિિામાં આિતાં વ્યાખ્યાનો,
વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ તથા સ્િાસ્્ય વિશેની માહિતી
તૈયાર કરિામાં માિે ની સવમવતમાં સભ્ય

સ્થળ

મ.દે . સમાજસેિા
મિાવિદ્યાલય, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.
મ.દે . સમાજસેિા
મિાવિદ્યાલય, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.

તારીખ
22-08-2016થી
30-08-2016થી

14.11 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ર્થયેલ પ્રવ ૃવત્તઓ :

ક્રમ

તારીખ

વિગત

1

8-7-2016

2

21-07-2016

કવિશ્રી ઉમાશંકર જોશી જન્મજયંતીની ઉજિણી

3

08-08-2016

એમ.હફલ, પી.એચડી.ના વિદ્યાથીઓ દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યના યુિવિભાજનો, વિષય પર

પારં િત સત્ર-1 ના વિદ્યાથીઓનો પ્રિેશોત્સિ કાયષક્રમ

વિચારસભાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં સ્થળ – પહરસંિાદ ખંડ, મ.દે .
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ક્રમ

તારીખ

વિગત

4

29-8-2016

તલોદ કૉલેજના આચાયષ રમેશભાઈ પિે લ વિભાિની મુલાકાતે આવ્યા.

5

30-8-2016

સર્જકશ્રી હકરીિ દૂ ધાત અને કાનજીભાઈ પિે લ વિભાિની મુલાકાતે આવ્યા અને વિદ્યાથીઓ સાથે
સાહિત્ત્યક ચચાષ ઓ કરી.

6

30-8-2016

સત્ર-1 અને સત્ર-3ના કુ લ 10 વિદ્યાથીઓ દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનુિાહદત કૃ વતઓ પર
ચચાષ , વિષય પર વિચારસભાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં સ્થળ – પહરસંિાદ ખંડ, મ.દે .;
સંચાલન – હકરીિ મેડાએ કયુું િતુ.ં

7

5-9-2016

વશક્ષકહદનની ઉજિણી વિદ્યાથીઓએ ખુદ વશક્ષકની ભ ૂવમકા અદા કરી ઉજિણી કરી.

8

8-9-2016

2.30 થી 4.00 દરમ્પયાન વિભાિના િષષ-2 સત્ર–3ના વિદ્યાથીઓએ લોકસાહિત્યના અભ્યાસક્રમના
ભાિરૂપે આહદિાસી કે ન્િની મુલાકાત લીધી, જેમાં શ્રી તેજલબિેન પંચાલીએ આહદિાસી
લોકસંસ્કૃવત વિશે માહિતિાર કયાષ .

9

02-10-2016

િાંધીજન્મહદન વનવમિે મ.દે . મિાવિદ્યાલયની સફાઈ દ્વારા ઉજિણી.

10

30-01-2017

1. િાંધીવનિાષ ણહદન વનવમિે કોચરબ આશ્રમ ખાતે કાંતણકાયષમાં જોડાયા તથા
2. લીંબુ-આદુ પાણીનુ ં પીણુ ં આિેલ મિેમાનોને બનાિી પીિરાિિાની જિાબદારી સંભાળી.

11

21-02-2017

12

31-3-2017

વિશ્વ માત ૃભાષા હદિસની ઉજિણી મ.દે . મિાવિદ્યાલયના ઉપાસનાખંડમાં કરી.
ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદ અને ગુજરાતી વિભાિના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે 'કાકાસાિેબ કાલેલકર
વ્યાખ્યાનમાળા' અંતિષત શ્રી પ્રકાશ ન. શાિે 'કાકાસાિેબ કાલેલકરની વિચારયાત્રા' વિષય પર
વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં

વિદ્યાર્થીઓની વસદ્ધિ :
ક્રમ નામ

િષય

NET / SLET/ JRF

1.

િહર િાવિત

2૦1૬

SLET પાસ

2.

મય ૂરી િળપવત

2૦1૬

SLET પાસ

3.

વનલેશ િસાિા

2૦1૬

૪.

વિનોદ િિળી

2૦1૬

NET / SLET/ JRF પાસ
NET
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અન્ય

1. ફેકલ્ટીન ું નામ

: ભાષા-સાહિત્ય

2. વિભાગન ું નામ

: હિન્દી ભાષા-સાહિત્ય

3. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1. ડૉ.. જશિંતભાઈ પંડયા
(પીએચ.ડી., હિિંદી)
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષ

2. ડૉ.. રામિોપાલ વસિંિ
(પીએચ.ડી., હિિંદી)
પ્રોફેસર

૩. ડૉ.. દક્ષા જાની
એસોવસયેિ પ્રોફેસર

એમ.એ. સત્ર- 1 - આધુવનક હિન્દી કાવ્ય-2
એમ.એ. સત્ર - 2 - આધુવનક હિન્દી કાવ્ય-2 સત્ર-૩ - હિન્દી
સાહિત્ય કા ઈવતિાસ - 1
એમ.એ. સત્ર-૪ - હિન્દી સાહિત્ય કા ઈવતિાસ-2
એમ.એ. સત્ર-૩ EC-૩૦2 - નાિક ઔર રં િમંચ-1
એમ.એ. સત્ર – ૪ EC-૩૦2 - નાિક ઔર રં િમંચ-1
એમ.એ. હિિંદી, િષષ-1 સત્ર-1 મેં દો પ્રશ્નપત્ર
એમ.એ. હિિંદી, િષષ-2, સત્ર-૩ મેં દો પ્રશ્નપત્ર
એમ.એ. હિિંદી, િષષ-1, સત્ર-2 મેં દો પ્રશ્નપત્ર
એમ.એ. હિિંદી, િષષ-2, સત્ર-૪ મેં દો પ્રશ્નપત્ર
અનુિાદ મેં પી.જી. હડ્લોમા મેં ચાર પ્રશ્નપત્ર
પ્રયોજનમ ૂલક હિિંદી મેં પી.જી. હડ્લોમા મેં દો પ્રશ્નપત્ર
એમ. એ હિિંદી િષષ -1, સત્ર-1 -2અને સત્ર-2-૩ પ્રશ્નપત્રો
એમ. એ હિિંદી િષષ-2 સત્ર-3 - 4 - બે પ્રશ્નપત્રો

૪. ડૉ.. િાયત્રી દિ મિેતા

જૂન 2016 સે હદસ. 2016
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-1 હિન્દી ભાષા વ્યિિાર (103)
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-૩ છાયાિાદોિર હિન્દી કાવ્ય (301)
બી.એ. (સ્નાતક) હિન્દી સાહિત્ય કા ઈવતિાસ (302)
પ્રાચીન એિં મધ્યકાલીન હિન્દી કાવ્ય (303)
સત્ર-૫ વિશેષ સાહિત્યકાર - ધમષિીર ભારતી (503)
હદસ. 2016 સે માચય 2017
સત્ર-૪ છાયાિાદોિર હિન્દી કાવ્ય (401)
હિન્દી કથા સાહિત્ય (402)
હિન્દી સાહિત્ય કા ઈવતિાસ (403)
હિન્દી નાિય સાહિત્ય (404)
સત્ર-૬ વિશેષ સાહિત્યકાર - ધમષિીર ભારતી (603)

૫. ડૉ.. જ્જ્યોવત લામ્પબા

જૂન 2016 સે હદસ. 2016
સત્ર-૫ હિન્દી સાહિત્ય કા આધુવનક કાલ (501)
સાહિત્ય કે વસદ્ાંત ઔર હિન્દી આલોચના (502)
સંચાર માધ્યમ લેખન (505)
હદસ. 2016 સે માચય 2017
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-૬ હિન્દી સાહિત્ય કા આધુવનક કાલ
(601)
સાહિત્ય કે વસદ્ાંત ઔર હિન્દી આલોચના (602)
સંચાર માધ્યમ લેખન (605)

૬. ડૉ.. શવશબાલા પંજાબી

બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-1 હિન્દી ભાષા વ્યિિાર (103)
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-4 નારીિાદી સાહિત્ય (402) ગુજરાતી
વિષય
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)
જૂન 2016 સે માચય 2017
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-3 સાહિત્ય અને િાંધીવિચાર
MJRGUJ-302
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-4 ભાષા અને ભાષા-પહરચય
MJRGUJ-404
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-5 અિાષ ચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો
ઈવતિાસ
(િાંધી અને અનુિાંધીયુિ) MJRGUJ501
બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-6 અનુિાદ વસદ્ાંત અને વિવનયોિ
MJRGUJ603 બી.એ. (સ્નાતક) સત્ર-4 નારીિાદી સાહિત્ય
MJRGUJ402
પી.જી. હડ્લોમા સત્ર-1 પ્રયોજનમ ૂલક હિન્દી-102

૭. ડૉ.. િેલજી ભાહિયા

4. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષષ- 2016-17માં સત્ર – 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :-

િષષ 2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) :-

(બ)
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

-

-

03

એમ.હફલ.

4.

પીએચ.ડી.

5.

વિભાગના

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

અનુસ્નાતક

અનસ ૂભચત
જનજાવત
-

અન્ય
પછાતિગય
-

િારીહરક
વિકલાુંગ
-

સામાન્ય

કલ

-

અનસ ૂભચત
જાવત
-

-

-

12

15

-

13

02

-

-

15

06

02

-

-

01

-

-

-

08

03

-

03

-

01

02

-

-

03

(સત્ર-1)
3.

માહિતી :
ક્રમ

એડજ ુંક્ટ

પ્રોફેસર/મલાકાતી

ક્રમ

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

તજ્જ્ઞન ું નામ

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

વિષય

તજ્જ્ઞોની
તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1

ડૉ.. રઘુિીર ચૌધરી

હિન્દી સાહિત્ય

28 - 02 - 2017

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
1.

ડૉ.. શૈલજા માિેશ્વરી, અમલનેર - મિારાષ્ર

2.

ડૉ.. અવનલરાય, હદલ્લી યુવન.

3.

પ્રો. ડૉ.. શૈલેન્િકુ માર શમાષ , વિક્રમ યુવન.,

હિન્દી મહિલા કથાકાર

9 - 12 - 2016

હિન્દી કથાસાહિત્ય

10 - 12 - 2016

માલિી હિન્દી સાહિત્ય

23 - 12 - 2016

હિન્દી કિાની સ્િરૂપ એિં વિકાસ

24 - 12 - 2016

ઉજ્ૈન
4.

ડૉ.. ચન્િકાન્તા બંસલ, ઉદયપુર
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6. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 7. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

ડૉ.. જશિંતભાઈ

બૅંક ઑફ બરોડા

વિષય

વિશ્વ હિિંદી હદિસ

તારીખ

10/01/2017

પંડયા
2.

,,

હિિંદી વિભાિ, સૌરાષ્ર

હિિંદી કથાસાહિત્ય

02/02/2017

યુવનિવસિિી, રાજકોિ

8. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

ડૉ.. રામિોપાલ વસિંિ 1. પ્રભારી, એડ ઑન પી.જી. હડ્લોમા, પાઠયક્રમ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
પંહડત સુદરલાલ
ં
પાઠક

2. રાજભાષા અવધકારી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

રાજ્જ્ય સ્તરીય સંમાન,

3. સંયોજક, રાજભાષા એિં પ્રયોજનમ ૂલક હિિંદી વિષયક

છિીસિઢ રાજ્જ્ય, 2017

તીન હદિસીય રાષ્રીય સેવમનાર તા. 10, 11, 12/12/2016
4. સંયોજક, અનુિાદ વિષયક તીન હદિસીય રાષ્રીય
સેવમનાર તા. 11, 12, 13/02/2017

9. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયક :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગયદિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. જશિંતભાઈ પંડયા

1. રજનીકાંત મ. ભલિામડીયા, 2. મિેશભાઈ અ. પંડયા, 3. પલક ક.

2.

ડૉ.. દક્ષાબિેન જાની

1. જશાભાઈ રં િપરા

3.

ડૉ.. શશીબાલા પંજાબી

1. સુરેશ એમ. િાવમત, 2. પ્રીવત એસ. પાંડેય, 3. રક્ષા ચુનીલાલ

પિે લ, 4. નીલેશ િાવમત

િસાિા, 4. અવશ્વન આર. બાહરયા
એમ.હફલ. કક્ષાએ
1.
2.
3.

ડૉ.. જશિંતભાઈ પંડયા

1. બેનજીર બાનુ અલાશેખ, 2. નીલેશ પિે લ

ડૉ.. રામિોપાલ વસિંિ

1. ડૉ.. દીપક સરિૈયા, 2. હિતેશ પરમાર

ડૉ.. દક્ષાબિેન જાની

1. વમતલ િાવમત, 2. ફૂલિંતીબિેન િસાિા, 3. અલાઉદ્દીન સઈદ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.
2.
3.

ડૉ.. જશિંતભાઈ પંડયા

1. ઉજ્્િલા લો. બોરસે, 2. રજની પા. ભીલિાડ, 3. કૈ લાશભાઈ બા.

ડૉ.. રામિોપાલ વસિંિ

1. કમળાબિેન મ. િસાિા, 2. િેમલ મ. ચૌધરી, 3. ભ ૂપેન્િ જ. િસાિા 4.

ડૉ.. દક્ષાબિેન જાની

1. દશષના કા. ભોયે, 2. ભાિના પ્રે. ભાગલયા, 3. રં િીત સુ. ભીલ,

માળીશ,

અંહકતા બ. પાડિી
ચન્િા િ. િાવમત

10. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : —
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4.

11. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : —
વિભાિ મેં દો નયે એડ્ ઑન પી.જી. હડ્લોમા, પાઠયક્રમ :
1. અનુિાદ મેં પી.જી. હડ્લોમા તથા
2. પ્રયોજનમ ૂલક હિિંદી મેં પી.જી. હડ્લોમા શુરૂ હકયે િયે

12. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : —
13. એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
(IPR) etc.) : —
14. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1 પદયાત્રા :
ટકડી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

1

ડૉ.. જશિંતભાઈ પંડયા

11

ઓડ, પીરાણા, િીરમથા, નાઝ

2

ડૉ.. રામિોપાલ વસિંિ

10

મિીજડા, િસઈ, િીંબા, નિાપુરા

3

ડૉ.. દક્ષા જાની

11

જેતલપુર, અસલાલી, ચોસર
િામડી

14.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
એમ.એ. (પારં િત) સત્ર - 1ના 15 વિદ્યાથીઓની અભભમખતા જલાઈ 4, 5, 6

14.3

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

સત્ર - 1

બાિાયત

14

દક્ષા જાની

સત્ર - 2

અંબર કાંતણ

14

ભ ૂપતવસિંિ

સત્ર - 3

સ્ક્રીન વપ્રનન્િિંિ

09

14.4. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય,
પ્રાદે વિક)

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

રમતોત્સિ

પ્રાદે વિક

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૩

િાવષિક

પ્રાદે વિક

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

1

14.5 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
14 િામ - િડોદરા, તા. દિેિામ, ત્જ. અમદાિાદ

14.6 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : —
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14.7 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State
PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

04

૦2

-

-

-

-

-

-

અન્ય
-

14.8 વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
ક્રમ
1

વિદ્યાર્થીન ું નામ
સુભિા િાવમત

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે મેળિેલ

પ્રાદે વિક

પ્રથમ - હિન્દી વનબંધ સ્પધાષ - હિન્દી

પ્રાદે વિક

વસદ્ધિ

સાહિત્ય પહરષદ, અમદાિાદ દ્વારા સમ્પમાવનત
2

હિરલ આિીર

પ્રાદે વિક

દ્વદ્વતીય - હિન્દી વનબંધ સ્પધાષ - હિન્દી
સાહિત્ય પહરષદ, અમદાિાદ દ્વારા સમ્પમાવનત

3

લક્ષમણ સં. િસાિા

પ્રાદે વિક

બૅંક ઑફ બડૌદા "મેધાિી છાત્ર સમ્પમાન"
રૂ. 7000 અને પ્રમાણપત્ર

4

જાગવૃ ત ક. િાવમત

પ્રાદે વિક

બૅંક ઑફ બડૌદા "મેધાિી છાત્ર સમ્પમાન"
રૂ. 5000 અને પ્રમાણપત્ર

14.9 વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

પ્રાપ્ત રાવિ

અનુસ્નાતક

૧૫

૩,૦૭,૭૬૦

અનુસ્નાતક

૧૨

૨,૫૦,૦૦૦

૩

એમ.હફલ

૨

૪૬,૦૦૦

૪

પીએચ.ડી

૪

૯૭,૦૦૦

૩૩

૭૦૦,૭૬૦

સ્તર(એમ.એ.-1)
૨

સ્તર(એમ.એ.-2)

કુ લ

15.

કલ વિદ્યાર્થી

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 15.2 પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
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1. ફેકલ્ટીન ું નામ

:

2. વિભાગન ું નામ

:

3. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ

સામાજજક વિઞાન
ગ્રામઅર્થયિાસ્ત્ર

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1. વનવમષા શુક્લ

એકમલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-1, િાંધીના આવથિક વિચારો, પયાષિરણીય અથષશાસ્ત્ર

અધ્યક્ષ (Ph.D.)

એકમલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-2, કુદરતી સંસાધનોનુ ં અથષશાસ્ત્ર, કેન્િવનિાસ આધાહરત
પ્રકલ્પ િેિાલ

2. િસમુખ દે સાઈ

સત્ર-૩ ભારતીય અથષરચના -1

સિપ્રાધ્યાપક (Ph.D.)

સત્ર-૪ ભારતીય અથષરચના -2, સંશોધનની સૈદ્ાંવતક રૂપરે ખા
સત્ર-૫ કૃવષ અથષશાસ્ત્ર, અથષશાસ્ત્રમાં આંક્ડાશાસ્ત્ર, ગ્રામઅથષશાસ્ત્રનો પહરચય
સત્ર-૬ અથષશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્વતઓ, સિકારનુ ં અથષશાસ્ત્ર, પ્રકલ્પ

3. મંજુલા લક્ષ્મણ ડાભી

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (NET)

ભારતીય આવથિક નીવત-1, સમગ્રલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-1, જાિેર અથષશાસ્ત્ર,
ગ્રામ- અથષશાસ્ત્રના વસદ્ાંતો-1
સમગ્રલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-2, ભારતીય આવથિક નીવત-2, આવથિક વ ૃદ્વદ્ અને વિકાસના
વસદ્ાંતો, ગ્રામઅથષશાસ્ત્ર-2

4. નરે શ ચૌિાણ

અથષશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્વત – 1, અથષશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્વત - 2

5. ધારા િાઘહડયા

સત્ર-૩ સમગ્રલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-2, પવશ્ચમી આવથિક વ્યિસ્થા, વિકાસનુ ં અથષશાસ્ત્ર

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (JRF)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

સત્ર-૫ સંચાલકીય અથષશાસ્ત્ર , સત્ર-૪ જાિેર અથષશાસ્ત્ર, કૃવષ અથષશાસ્ત્ર-1
સત્ર-૬ આંતરરાષ્રીય અથષશાસ્ત્ર, આવથિક વ ૃદ્વદ્ના વસદ્ાંતો, પ્રકલ્પ

6. કૈ લાસ ભોયે

અથષશાસ્ત્રના પાયાના વસદ્ાંતો-2, સમગ્રલક્ષી અથષશાસ્ત્ર-1, સમગ્રલક્ષી અથષશાસ્ત્ર2, ભારતીય અથષરચના-1, કૃવષ અથષશાસ્ત્ર-2, વિકાસનુ ં અથષશાસ્ત્ર, ગુજરાતનુ ં

મદદનીશ અધ્યાપક
(M.Phil., GSET)

અથષતત્ર
ં , ગ્રામઅથષશાસ્ત્ર-પહરચય, અથષશાસ્ત્રમાં પહરમાણાત્મક પદ્વતઓ,
સંશોધન પ્રકલ્પ

4. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષષ - 201૬-1૭માં સત્ર -1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : સ્નાતક : ૪૬
(બ)

અનુસ્નાતક : ૪૬

િષષ-201૬-1૭માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા : સ્નાતક : ૪2 અનુસ્નાતક : ૪૪

ક્રમ અભ્યાસક્રમન ું નામ

1. સ્નાતક (સત્ર-1)

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ બિેનો કલ અનસ ૂભચત અનસ ૂભચત
અન્ય
જાવત
જનજાવત પછાતિગય

િારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય લઘમવત

કલ

1૭

2૯

૪૬

0૫

૩૦

1૦

-

૦1

૪૬

1૭

2. અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

1૯

2૭

૪૬

૦2

૩૭

૦૬

-

૦1

૪૬

1૯

૩. એમ.હફલ.

૦૪

૦1

૦૫

-

૦2

૦૩

-

-

૦૫

૦૪

૪. પીએચ.ડી.

૦૩

-

૦૩

-

૦1

૦1

-

૦1

૦૩

૦૩
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5. અધ્યાપકો દ્વારા પ્રાદે વિક/રાષ્રીય/આંતરરાષ્રીય પહરસુંિાદમાું ભાગીદારી :

6. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર/મલાકાતી અધ્યાપક/વનયતકાલીન અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

કે.કે . ખખ્ખર

આવથિક વિચારધારા

૮થી 1૩ જાન્યુઆરી,
2૦1૭

2.

સુદશષન આયંિાર

િાંધીના આવથિક વિચારો અને સંશોધન

7. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

નિા આવથિક સુધારા

1૩-૦૮-2૦1૬

1.

ડૉ.. અશોક વત્રિેદી

2.

પ્રૉ. કે .કે. ખખ્ખર

સંશોધન અને ઔદ્યોગિકીકરણ

12-૦1-2૦1૭

૩

ડૉ.. મંજુલા ડાભી

િતષમાન અંદાજપત્ર વિશ્લેષણ

2૩-૦2-2૦1૭

૪

કે.કે . ખખ્ખર

વિકાસની િૈકલ્લ્પક વિભાિના

12-૦1-2૦1૭

8. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ

કૈ લાસ ભોયે

:

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

વનષ્ણાત વ્યાખ્યાન, અથષશાસ્ત્ર

ધંધાકીય પયાષિરણ

૬-૭ ફેબ્ર.ુ 2૦1૭

વિભાિ, એમ.કે. ભાિનિર

કૃવષ અથષશાસ્ત્ર

યુવન.
2.

િસમુખદે સાઈ

સરદાર પિેલ યુવન., િલ્લભ

આંતરરાષ્રીય અથષશાસ્ત્ર

વિદ્યાનિર

૦૩-૦૯-2૦1૬

9. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ : —
10. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ
1.
2.

૩.
1.
2.
1.
2.

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ

વનવમષા શુક્લ

પ્રિીણ રાઠોડ, રીપલ પિે લ, જયેશ નારોલા

િસમુખ દે સાઈ

ભાિના પરમાર, સઈદ કુ રેશી

મંજુલા ડાભી

વનવમષા શુક્લ
નરે શ ચૌિાણ

વનવમષા શુક્લ

િસમુખ દે સાઈ

વિપુલ િાવમત

2૯-૦૮-2૦1૬

એમ.હફલ. કક્ષાએ

સંદીપ પિે લ, સઈદ કુ રેશી

ભરત સોલંકી, જયેશ નારોલા, મણીલાલ પિે લ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

અક્ષય બાગુલ

દલસુખ ઝાપહડયા
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

૩.

મંજુલા ડાભી

ભરત પડિી

૪.

નરે શ ચૌિાણ

રે િાભાઈ ભરિાડ, વપ્રયંકા સથિારા
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

િંગ ુ ભોયે, વિદ્યા િસાિા, મેહુલ ચૌધરી, શીતલ િાવમત, હદગલપ, િંસા માિી, મમતા

કૈ લાસ ભોયે

ભાહિયા, ભોળાભાઈ બોજાણી, સુવનલ ચૌધરી
2.

ધારા િધાહડયા

યુવનકા િાવમત, સંજય િસાિા, ભ ૂપત રબારી, વશલ્પા દાફડા, રાકે શ ભુસારા, ભારતી
શેખ, કૈ લાસ સરિૈયા, પ્રકાશ િસાિા, મેરાભાઈ જમોડ, ઉમેશ િાયકિાડ

૩.

મેહલ
ુ િસાિા, િૌરાંિ મકિાણા, હદવ્યેશ પિે લ, મંજુ મકિાણા, શીલા બાગુલ, પ્રફુલ

નરે શ ચૌિાણ

િાવમત
૪.

મંજુલા ડાભી

જયેશ વશયાળ, આવશષ રાઉત, હકશોર દુ માહદયા, નિલવસિંિ િહન
ૂ ીયા, પીય ૂષ ચૌધરી,
પ્રીવત રાઠોડ, મિેશ જીહડયા, રાકેશ બાગુલ

૫.

િસમુખ દે સાઈ

દીવપકા ત્જમના, હકિંજલ િસાિા, મેઘના કોંકણી

૬.

વનવમષા શુક્લ

ઉમેશ િડસ, દક્ષા પિાર

11. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : —
12. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : —
13. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : —
14. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : —
15. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
15.1 પદયાત્રા :
ટકડી
અધ્યાપકન ું નામ
સુંખ્યા
ગામનાું નામ
1

ધારા િઘાહડયા

1૩

રાજપુર, જાખોરા, બાપુપરુ ા, ચેખલારાણી, દોલા રાણા િાસણા

15.2 અભભમખતા કાયયક્રમ :
15.3 ઉદ્યોગ :
15.4 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમની કક્ષા

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા/નામ

વશગબર

પ્રાદે વશક

મે 2૦1૬

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૦૫

રમતિમત

આંતર કૉલેજ

2૬ જાન્યુ., 2૦1૬ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

2૯

સાંસ્કૃવતક સ્પધાષઓ

સ્થાવનક

2૦1૬-1૭

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

11

વશગબર

પ્રાદે વશક

મે 2૦1૭

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

૦૫
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15.5 રાષ્રીય સેિા યોજનાના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમન ું સ્તર

તારીખ

વિદ્યાર્થીની
સુંખ્યા

સાંસ્કૃવતક કાયષશાળા

રાષ્રીય (િહરયાણા)

1૦-1૯ જાન્યુઆરી, 2૦1૭

1

સાિસ (એડિેન્ચર)
કાયષશાળા
રાષ્રીય સેિા યોજના
સાંસ્કૃવતક કાયષશાળા
રાષ્રીય સેિા યોજના
નેત ૃત્િશક્ક્ત કાયષશાળા
ગ્રામવશગબર

રાષ્રીય (હિમાચલ)

1૦-1૯ ઑક્િોબર, 2૦1૬

1

પ્રાદે વશક

2૬-2૯ જુલાઈ, 2૦1૬

૮

પ્રાદે વશક રાજકોિ

1૪-1૭ માચષ, 2૦1૬

૮

િાસણારાઠોડ,
2૮-૦1-2૦1૭થી
૬1
પગલયડ, િાંધીનિર
0૩-02-2૦1૭
15.6 રાષ્રીય સેિા યોજનાના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : ત ૃતીય પરસ્કાર
કાયયક્રમન ું નામ
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
વિદ્યાર્થીઓની
પ્રાપ્ત ક્રમ
સુંખ્યા
એન.એસ.એસ.
પ્રાદે વશક
22-2૫ ઑિસ્િ,
૩
દ્વદ્વતીય ક્રમ
હદિસની ઉજિણી
(વિદ્યાનિર)
2૦1૬
15.7 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc. State PSSC, UPSA
અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 15.8 વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 15.9 વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
15.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

વિદ્યાર્થી સુંખ્યા

1

0૪

2

૦૩
કુ લ 0૭

કક્ષા

પ્રાપ્ત રાવિ

સ્નાતક

12,૦૦૦/2૮,૦૦૦/-

15.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
સુંખ્યા
૧

1૬,૦૦૦/-

સ્નાતક

-

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૬૨

૫,૫૭,૬૬૫

૬૨

૫,૫૭,૬૬૫

કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

15.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૪

૨૪,૦૦૦

૪

૨૪,૦૦૦

કુ લ
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પ્રાપ્ત રાવિ

1. ફેકલ્ટીન ું નામ
2. વિભાગન ું નામ

: વિનયન વિદ્યાિાખા (સમાજ વિઞાન)
: ઈવતિાસ અને સુંસ્કૃવત વિભાગ

3. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને
મિત્તમ યોગ્યતા
1.

2.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ડૉ.. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

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


HIS-1205-ભારતમાં આઝાદીની ચળિળનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1857-1919 )



HIS-2205-ભારતમાં આઝાદીની ચળિળનો ઈવતિાસ (1919 થી 1947)



EC-3201-ભારતનો બંઘારણીય ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1773 થી 1919)



EC-4201-ભારતનો બંઘારણીય ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1919 થી 1950)



અભ્યાસકાયષ-1- સંશોધન પદ્ઘવતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ઘવતઓ



HIS-1201-ઈવતિાસનુ ં તત્િજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય લેખન પરં પરા



HIS-1202-આધુવનક વિશ્વનો ઈવતિાસ



HIS-2201-પૌિાષ ત્ય પરં પરામાં ઈત્િાસ અને ઈવતિાસલેખન



HIS-2202-સાંપ્રત વિશ્વનો ઈવતિાસ (1945થી 2000)



EC-3204- ભારતીય અગભલેખવિદ્યા-1



EC-4204-ભારતીય અગભલેખવિદ્યા-11



અભ્યાસકાયષ-4-સાંસ્થાવનક ભારતમાં ખેડૂત અને જનજાતીય આંદોલનો
(અનુપારં િત)

3.

ડૉ.. ગબિંદુિાવસની જોષી



HIS 1203-ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો ઈવતિાસ



HIS-2203-20મી સદીમાં ગુજરાતમાં રચનાત્મક પ્રવ ૃવિઓ અને સંસ્થાઓ



HIS-3201- અમદાિાદનો ઈવતિાસ



EC-3202-સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઈવતિાસ (ઈ.સ.1850 થી 1947)-1



EC-4202-સાંસ્થાવનક ભારતનો આવથિક ઈવતિાસ (ઈ.સ.1850 થી 1947)-2



અભ્યાસકાયષ-1-સંશોધનનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્વતઓ


4.

શ્રી રફીકા સૈયદ



EC-3206 - પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ I



EC-4206 - પુરાતત્િવિદ્યા પ્રિેશ II


5

ડૉ.. કનૈયાલાલ નાયક

(અનુપારં િત)

 MJRHIS-402-ઈવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્વત
 MJRHIS-505-ઈવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્વત
 MJRHIS-605-ઈવતિાસ અને પ્રિાસન
 HIS-1204-ભારતમાં ઈસ્િ ઈનન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અને
દ્દઢીકરણ (ઈ.સ.1775થી 1858)
 MJRHIS-2204 - ઈવતિાસમાં પ્રિાસન વિવનયોિ
 CC-101-ગ્રામવિકાસ
 CC-302-ભારતીય સંસ્કૃ વતનો િારસો-સામાન્ય પહરચય

64

ક્રમ
6

નામ, િોદ્દો અને
મિત્તમ યોગ્યતા

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

ડૉ.. રાજેન્િ જોષી



MJRHIS-101-ભારતનો ઈવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ.પ ૂ. 323)



MJRHIS-201-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.પ ૂ. 323થી ઈ.સ. 650)



MJRHIS-303-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ.1304)



MJRHIS-403-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1304 થી 1573)



MJRHIS-502-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1857થી 1950)



MJRHIS- 503-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1573 થી 1857)



MJRHIS-603-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (1857 થી 1960)



MJRHIS-1204-ભારતમાં ઈસ્િ ઈનન્ડયા કંપનીના શાસનની સ્થાપના અને
દ્દઢીકરણ (ઈ.સ.1775થી 1858)

7.

8.

4.

વિક્રમભાઈ અમરાિત

ઝેનામાબીબી કાદરી



MJRHIS-2204 ઈવતિાસમાં પ્રિાસન વિવનયોિ



MJRHIS-202-આધુવનક વિશ્વનાં મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ 1500 થી 1789)



MJRHIS-301-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.650 થી 1206)



MJRHIS-302-આધુવનક વિશ્વનાં મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ.1789 થી 1945)



MJRHIS-401-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1206 થી 1526)



MJRHIS-404-અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1497થી 1865)



MJRHIS-501-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1526થી 1605)



MJRHIS-504-અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1865 થી 1961)



MJRHIS-601-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ 1605 થી 1775)



MJRHIS-604-અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1865થી 1961)



MJRHIS-202-આધુવનક વિશ્વનાં મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1500 થી 1789)



MJRHIS-302-આધુવનક વિશ્વનાં મુખ્ય પ્રિાિો (ઈ.સ. 1789 થી 1945)



MJRHIS-303-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ.1304)



MJRHIS-401-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1206 થી 1526)



MJRHIS-402-ઈવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્વત



MJRHIS-501-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1526થી 1605)



MJRHIS-503-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1573 થી 1857)



MJRHIS-505-ઈવતિાસની વિભાિના અને ઐવતિાવસક પદ્વત



MJRHIS-601-ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.1605 થી 1775)



MJRHIS-603-ગુજરાતનો ઈવતિાસ (1857 થી 1960)

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(1). િષષ- 2016-17માં સત્ર- 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
 સ્નાતક :

55

અનુસ્નાતક :

33

65

(2).

િષષ-2૦1૬-1૭માં

સત્ર-1ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
 સ્નાતક :
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

55

અનુસ્નાતક :

32
વિદ્યાર્થીઓ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

48

07

55

02

15

27

00

11

55

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

13

20

33

01

23

08

00

01

33

3.

એમ.હફલ.

04

04

08

02

02

03

00

02

08

4.

પીએચ.ડી.

05

01

06

01

00

03

01

01

06

5 . વિભાગના વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
1.

શ્રી રાજેન્િભાઈ ખીમાણી

2

વિદ્યાથીઓ સાથે “વનખાલસ સંિાદ”

8 ઑિસ્િ, 2016

ુ ાઈ દે સાઈ
ડૉ..કેશભ

જાપાનના પ્રિાસનુ ં િણષન

12-09-2016

3

પ્રફુલ્લભાઈ રાિલ

ભિતવસિંિ વિશેના પત્રો

4.

પી.કે . લેિરીસાિેબ

સાંપ્રત સમયમાં યુિાનોની ભ ૂવમકા

03-12-2016

5

ડૉ.. વસતાંશ ુ યશશ્ચંિ

ઈવતિાસ અને સાહિત્યનો સંબઘં

17-12-2017

6.

રક્ષાબિેન દિે

િીતારિસ્ય

27-12-2017

7.

ડૉ.. મકરં દ મિેતા

"અમદાિાદ શિેરમાં સામાત્જક પહરિતષન"

24-03-2017

8.

શ્રી પ્રદીપભાઈ સોનાર

પ્રિાસન

27-03-2017

6. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1.

શ્રી રાજેન્િભાઈ ખીમાણી

“વનખાલસ સંિાદ”

8 ઑિસ્િ, 2016

2.

ુ ાઈ દે સાઈ
ડૉ.. કેશભ

જાપાનના પ્રિાસનુ ં િણષન

12-09-2016

3.

પ્રફુલ્લભાઈ રાિલ

ભિતવસિંિ વિશેનાં પત્રો

4.

પી.કે . લેિરીસાિેબ

સાંપ્રત સમયમાં યુિાનોની ભ ૂવમકા

03-12-2016

5.

ડૉ.. વસતાંશ ુ યશશ્ચંિ

ઈવતિાસ અને સાહિત્યનો સંબઘં

17-12-2017

6.

રક્ષાબિેન દિે

િીતા રિસ્ય

27-12-2017

7.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

મહિલા હદન “સ્િાતંત્ર્ય સંગ્રામ, મહિલાઓ અને િાંધીજી”

08-03-2017

8.

ડૉ.. મકરં દ મિેતા

"અમદાિાદ શિેરમાં સામાત્જક પહરિતષન"

24-03-2017

9.

શ્રી પ્રદીપભાઈ સોનાર

પ્રિાસન

27-03-2017

10.

ડૉ.. રામ પાંડે

સંશોધન પદ્ઘવતઓ

12 થી 13 એવપ્રલ, 2017
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7.
ક્રમ

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

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

1.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

એમ.એસ. યુવનિવસિિી, ઉદયપુર

-

-

2.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

તાઝમાનીય યુવનિવસિિી, િોબાિષ

ફસ્િ બાયોગ્રાફી ઑફ એમ.કે .

29 મે, 2015

(ઑસ્રે ગલયા)

િાંઘી બાય રે િેન્ડ ડાકષ

ગુજરાત રાજ્જ્યના મા. િિનષર

“ગુજરાતમાં આત્મિત્યા એક

ઓ.પી. કોિલી,િાંઘીનિર

સળિતી સમસ્યા”

એમ. કે . ભાિનિર યુવનિવસિિી,

ઈવતિાસના પ્રિાસન

6 જૂન, 2016

વમચ્છામી દુ ક્કડમ

05-09-2016

“સ ૂફી સંતોની કથાઓમાં

11-08-2016

3.

4.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ
ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

6 મે, 2015

ભાિનિર
5.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

પયુષ
ષ ણ વ્યાખ્યાનમાળા,મેહડકલ
િોલ, આશ્રમ રોડ, અમદાિાદમાં

6.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ગ્રામ દગક્ષણામ ૂવતિ, મણારમા

માનિમ ૂલ્યો”
7.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

શોધક, જયપુર

“ડૉ..આંબેડકર”

8, 9, 10 સ્િે .,
2016

8.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શાંવત સંશોધન

14 સ્િે ., 2016

કેન્િ

“Heritage of Gandhi and
Tikal: in the Present
Context"

સરકારી ઈજનેર કૉલેજ, િાંધીનિર

“યુિાનોમાં આધ્યાત્ત્મક

30 સ્િે મ્પબર, 2016.

9.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

જાગવૃ ત”
10.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

સૌરાષ્ર કેસરી પ્રાણગુરુ ૈન

“ઈસ્લામ ધમષમાં વિનય

હફલોસોહફકલ અને ગલિરે ચર હરસચષ

ગચિંતન”

ુ રી, 2017
8 ફેબ્રઆ

સેન્િર
11.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ઉવમયા આર્્ષ સ અને કૉમસષ કૉલેજ,

“િાંધીજી : સ્િતંત્રતાની

સરખેજ, િાંધીનિર માિષ,

ચળિળ અને મહિલાઓ”

ુ રી, 2017
27 ફેબ્રઆ

અમદાિાદ.
12.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ડી.એ.િી. કોલેજ, અમ ૃતસર

"Debate on Gandhi"

8 ઑકિોબર, 2016.

“મઝિબ નહિ સીખાતા”

13 ઑક્િોબર,

(પંજાબ)
13.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

સદ્દવિચાર પહરિાર

2016.
14.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

19-03-2017

શ્રી મોરારજીભાઈ દે સાઈ લોક
કેળિણી પ્રવતષ્ઠાનિલસાડ

15.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

ગુજરાત વિશ્વકોશ

“િાંધીજીને અપાયેલા

28 સ્િે મ્પબર, 2016

માનપત્રો”
16.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

સદ્દવિચાર પહરિારની
વ્યાખ્યાન માળા
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“ઈસ્લામમાં માનિતા”

9 જાન્યુઆરી, 2107

8. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
1. ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ
 કેન્િ સરકારના ખાનિી શૈક્ષગણક કાયોના આયોજન અને સંચાલનમાં સહક્રય
 ગુજરાત સરકારના ખાનિી શૈક્ષગણક કાયોના આયોજન અને સંચાલનમાં સહક્રય
 ગુજરાતના લોકવપ્રય દૈ વનક "હદવ્ય ભાસ્કર"મા "રાિે રોશન" નામક કૉલમ દર સોમિારે .
 ગુજરાતના જાણીતા સામવયક "કુ માર"માં કૉલમ લેખન "િાંધીજીને અપાયેલા માનપત્રો".
 Co-editor of Gujarati Monthly Magazine "Tamanna", Published by Kutub Azad Publication,
Bagasara.
 Co-editor of Gujarati Monthly Magazine "Kodiyu", Published by Lok Bharati, Sanosara.
 Member of Editorial board, "Think Different” International Multidisciplinary Journal, Published
by Matushri Foundation, Botad.
 Member of Editorial board, The Indian Writer, E Journal, Published by Matushri Foundation,
Botad.

2. ડૉ.. ભબન્દિાવસની જોષી
 બાબાસાિેબ આંબેડકર ઓપન યુવનિવસિિીની ઈ.ઓમકાર યોજના અંતિષત વનવમિત િંદે ભારત માતરમ્
શીષષકના ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમમાં
1. અભ્યાસક્રમ ઘડિાની કામિીરી
2. અભ્યાસક્રમ સંદભે લેખનકાયષ
3. અભ્યાસક્રમ સંદભે તૈયાર થયેલી િીહડયો હફલ્મમાં યોિદાન

9.

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકોએ વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

(પીએચ.ડી. / એમ . હફલ.) :

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈ

1. કંચનબિેન મકિાણા, 2. ભાવિનભાઈ પરમાર, 3. કાવતિકભાઈ
ચૌઘરી

2.

ડૉ.. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

1. જીિરાજ િાબુ,

3.

ડૉ.. કનૈયાલાલ નાયક

1. રાકે શભાઈ પિે લ

2. રમેશભાઈ િોિેલ,

3. જોરાભાઈ રબારી

2. વિનુભાઈ ભરિાડ

એમ.હફલ કક્ષાએ
1.

ડૉ.. મુજાલ
ં
ગભમડાદકર

1. ઘરતીબિેન પિે લ

2. િષાષ બેન િાળા

2.

ડૉ.. ગબન્દુ િાવસની જોષી

1. શવશકાંન્ત ઝાલા

2. િૈશાલીબેન પિે લ

3.

ડૉ.. કનૈયાલાલ નાયક

1. સુવનતાબિેન િસાિા

2. િિજીભાઈ જમોડ

4.

ડૉ.. રાજેન્િ જોષી

1. પારસભાઈ િોિેલ

2. વનકુ લભાઈ કોતર
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10.

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

સત્ર--1

બાિાયત

33

શ્રી જયેશભાઈ િાઘેલા
શ્રી શોભનાબિેન શાિ

સત્ર--2

અંબર કાંતણ

33

શ્રી ભુપતભાઈ સરિૈયા

સત્ર--3

આકાષ ઈવ્સ

20
06
10

ડૉ.. ગબન્દુ િાવસની જોષી

પહરસર જાળિણી

શ્રી અભુભાઈ રબારી
સંજુક્તાબિેન

િસ્તકલા ઉધોિ

સ્નાતક (સાદરા) ઈવતિાસ વિભાગ :
એફિાય

સાબુ,

એસિાય
િીિાય
ઈવતિાસ, રાંઘેજા

11.

ચોક,

મીણબિી, 55

શ્રી પ્રભુભાઈ પંચાલ

અિરબિી , અંબર કંતાઈ

શ્રી િેમત
ં ભાઈ િાગણયા

આંિી ઉકેલિી, કલર કરિો, 22

શ્રી પ્રભુભાઈ પંચાલ

પિલુછગણયા, આસન િણાિ

શ્રી િેમત
ં ભાઈ િાગણયા

િાઉસ િાયહરિંિ ખાદી િણાિ / 22

શ્રી પ્રભુભાઈ પંચાલ

એલ.ઈ.ડી. બૅિરી બનાિિી

શ્રી િેમત
ં ભાઈ િાગણયા
17

કેમ્પપસ ડેિલૉપમેંિ

ડૉ. જેનામાબીબી કાદરી

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
પદયાત્રા :

11.1
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

નુંબર
1

ડૉ.. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

15

તા. િાલોડ, ત્જ.તાપી
િેડછી, નાલોઠા, ખુશાલપુરા, રાણિીર

2.

ડૉ.. ગબન્દુ િાવસની જોષી

15

તા. િાલોડ, ત્જ.તાપી
કંઝોડ, િાહડયા, ડુ િ
ં રી, અંબાચ

3.

શ્રી મુકેશભાઈ આહિર

14

તા. િાલોડ, ત્જ.તાપી
કિેર,બોરખડી,સુરાલી,સૈયદલા

4.

શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ

14

તા.િાલોડ, ત્જ.તાપી
કીકિાડ, િીચકપુરા, િાલોર, માઘપુરા

5.

શ્રી સંહદપભાઈ િોસ્િામી

14

તા.િાલોડ, ત્જ.તાપી
બાજીપુરા, મઢી, મોિી કીકિાડ, તીતિા

6.

ડૉ.. કનૈયાલાલ નાયક

14

તા.િીજાપુર, ત્જ.મિેસાણા
ફતેપરુ ા, પિે લપુરા, કોલિાડા, િિાડા

7.

ડૉ.. રાજેન્િ જોષી

14

તા.િીજાપુર, ત્જ.મિેસાણા
ફતેપરુ ા, પીલિઈ, કોલિાડા, િિાડા
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ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

8.

ડૉ.. વિક્રમવસિંિ અમરાિત

12

ગભનાર, કુ રેગલયા, કુ કડા, ભમતી, િોલીપાડા

9.

ડૉ.. જેનામાબીબી કાદરી

15

ત્જ.આણંદ, તા.આંકલાિ, સરસ્િતીનિર,

નુંબર

આમરોલ, સિોદયનિર, રામપુરા.

11.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :

 અગભમુખતા કાયષક્રમ મિાવિદ્યાલય કક્ષાએ યોજિામાં આિે છે . જેમાં ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત વિભાિના 36
વિદ્યાથીઓને અગભમુખ કરિામાં આવ્યા. વિભાિમાંથી માિષદશષક તરીકે ડૉ.. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર અને શ્રી
પ્રવિણભાઈ પરીખ જોડાયા.
 સાદરામાં ડૉ.. કનૈયાલાલ નાયક, ડૉ.. રાજેન્િ જોષી, ડૉ.. વિક્રમવસિંિ અમરાિત, શ્રી મોતી દે વ ુ ં
 રાંઘેજામાં ડૉ.. જેનામાબીબી કાદરી

12.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું
નામ
“Heritage of
Gandhi and
Tikal : in the
Present
Context"
આંતરરાષ્રીય

કાયયક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

તારીખ

આયોજક

રાષ્રીય સેવમનાર

14 સ્િે મ્પબર

ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શાંવત

2016

સંશોધન કે ન્િ

8 માચષ, 2017

મ.દે . સમાજસેિા

પ્રાદે વશક સેવમનાર

મહિલા હદન

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
50

75

મિાવિદ્યાલય, ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ

અમદાિાદ

પ્રાદે વશક

31-12-2016

દશષન
પ્રિાસન

75

અમદાિાદ
પ્રાદે વશક

15-02-2017

સંશોઘન

13.

ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત,
ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત,

75

અમદાિાદ

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
 િષષ-1ના 36 વિદ્યાથીઓની એન.એસ.એસ. વશગબરનુ ં વિભાિના અધ્યાપકો ડૉ.. મુજાલ
ં
ભીમડાદકર અને
શ્રી પ્રિીણ પરીખ સાથે આયોજન અને સંચાલન. િામ ચન્િલા, ત્જ. િાંધીનિર, 7થી 13 જાન્યુઆરી,
2017.
 સત્ર 4ના (ઈવતિાસ, રાંધેજા) વિદ્યાથીઓની એન.એસ.એસ. વશગબર પભલયડ અને િડોદરા,

28-

1-17 ર્થી 4-2-17
 સત્ર 6ના (ઈવતિાસ, રાંધેજા) વિદ્યાથીઓનો પ્રિાસ કચ્છ અને રાજસ્થાન, 29-1-2017 ર્થી 3-2-2017.
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ક્રમ
1

ગામ
ચન્િાલા, તા. િાંઘીનિર,

તારીખ
7થી 13 જાન્યુઆરી, 2017.

દે લિાડ

ુ રી, 2017.
4 થી 10 ફેબ્રઆ

(સ્નાતક,સત્ર-1)
55

તા. માણસા ત્જ.િાંઘીનિર

14.

(અનુસ્નાતક, સત્ર-1)
36

ત્જ.િાંઘીનિર
2

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
(1). કાજલબિેન એમ. ચૌઘરી
 રાષ્રીય કક્ષાએ પ્રજાસતાક હદિસ વનવમિે હદલ્િી ખાતે પરે ડ કે મ્પપમાં પસંદિી (તા. 31-12-2016થી
તા. 28-01-2017)
 પ્રાદે વશક કક્ષાએ PRD કેમ્પપમાં પંસદિી, િડોદરા, ગુજરાત (તા. 02-11-2016થી તા. 12-11-2016)


(2). ચુંદભાઈ. ડી. ડામોર
 કક્ષાએ આંતર યુવનિવસિિી ક્રૉસ ક્ન્રી દોડમાં કે રળ અને બેંિલુરુ ખાતે પસંદિી
 રાષ્રીય પ્રાદે વશક કક્ષાએ ગિરનાર પિષતારોિણમાં પસંદિી
 ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોત્જત ખેલ મિાકુ ંભમાં ભાિીદારી અને દોડમાં વિજેતા
 ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત રમતોત્સિમાં દોડમાં પ્રથમ વિજેતા


(3). િરે િભાઈ િી. દે સાઈ
 રાષ્રીય કક્ષાએ આંતર યુવનિવસિિી ક્રૉસ ક્ન્રી કબડ્ડીમાં જોધપુર, રાજસ્થાન ખાતે પસંદિી (તા. 03-012017થી તા. 06-01-2017)
 ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોત્જત રમતોત્સિમાં કબડ્ડીમાં પસંદિી


(4). િારદાબિેન સદ
ું રભાઈ ગાબ
 પ્રાદે વશક કક્ષાએ PRD કેમ્પપમાં પસંદિી, િડોદરા, ગુજરાત (તા. 02-11-2016થી તા. 12-11-2016)
 પ્રાદે વશક કક્ષાએ SRD કેમ્પપમાં પસંદિી, આણંદ, ગુજરાત (તા.18-01-2017થી તા. 26-01-2017)
 રાષ્રીય કક્ષાએ નેશનલ ઈન્િીગ્રેશન કેમ્પપ, કણાષ િકમાં પસંદિી (તા.02-03-2017 થી તા. 12-03-2017)


(5). મમતાબિેન રઘભાઈ ઝાપહડયા
 રાષ્રીય કક્ષાએ હિન્દુ સ્તાન પ્રચાર-પ્રસાર સવમવત, મુબઈ
ં
ખાતે િકત ૃત્િ સ્પધાષ માં ભાિીદારી


(6). ભાનબિેન રાયાભાઈ બાિભળયા
 રાષ્રીય કક્ષાએ રમતિમત - કબડ્ડીની સ્પધાષ માં ભાિીદારી
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સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :

15.

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

15.9.1

સુંખ્યા

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

૧

સ્નાતક સ્તર

૯

૩૬,૦૦૦

૬

૩૦,૦૦૦

૧૫

૬૬,૦૦૦

૨

અનુસ્નાતક
કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

15.9.2
સુંખ્યા

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

૧

સ્નાતક સ્તર

૫૩

૨,૪૦,૫૮૦

૪૬

૮,૫૮,૨૩૦

૯૯

૧,૦૯,૮૮૧૦

૨

અનુસ્નાતક
કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

* એસ.િી આિેલ નથી.

17. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ વિિેષ કાયયક્રમો :


આઈ.ડી.બી.આઈ બેંકના આવથિક સિયોિથી કુલનાયક ડૉ.. અનાવમક શાિની અધ્યક્ષતામાં િત િષષ
પ્રથમ આિેલા વિદ્યાથીઓનો સન્માન કાયષક્રમ તા. 21 જુલાઈ 2016. અવતથી વિશેષ તરીકે આઈ.
ડી.બી.આઈ બેંકનાં એ.જી.એમ. શ્રીમતી નીગલમા શાિ અને આચાયષ કનુભાઈ નાયક ઉપક્સ્થત રહ્યા.



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ઈવતિાસ અને સંસ્કૃવત વિભાિના ભ ૂતપ ૂિષ વિદ્યાથીઓનુ ં સંમેલન 29-01-2017
મુખ્ય મિેમાન વશક્ષણ મંત્રી મા.ભુપેન્િવસિંિ ચુડાસમા અને નર્ુભાઈ દે સાઈ અધ્યક્ષ સ્થાને કુલનાયક ડૉ..
અનાવમક શાિ અને કુલસગચિ ડૉ.. રાજેન્િ ખીમાણી.
કાયષક્રમમાં ડૉ.. મિેબ ૂબ દે સાઈના પુસ્તક ઈવતિાસ વિરાસત નુ ં વિમોચન અને છે લ્લાં દસ િષષમાં પ્રથમ
આિેલા વિદ્યાથી અને અધ્યાપકોનુ ં સન્માન.
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1. ફેકલ્ટીન ું નામ

2. વિભાગન ું નામ

: સામાજજક વિઞાન વિદ્યાિાખા

: સમાજિાસ્ત્ર અને સમાજમાનિિાસ્ત્ર

૩. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
1.

ડૉ.. મિેશ િાવમત
અધ્યક્ષ

2.

ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ
એસો. પ્રોફેસર

૩.

ડૉ.. જયશ્રીબિેન શાિ

૪.

શ્રી ત્જતેન્િ ઢેબહરયા

૫.

ડૉ.. િસમુખ પંચાલ

આવસ. પ્રોફેસર

આવસ.પ્રોફેસર

આવસ. પ્રોફેસર

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)
soc 102 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રની સંશોધન પદ્વતઓ
soc 202 – ભારતનાં આહદિાસીઓ
soc 203 – સામાંત્જક આંદોલનો
soc 301 – સંશોધનં પદ્વતશાસ્ત્ર
soc 305 – ઔદ્યોગિક સમાજશાસ્ત્ર
soc 403 – લગ્ન, કુર્ુંબ અને સિાઈ સંબધ
ં
અનપારું ગત – સંશોધનનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્વતઓ
soc 101 – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્રના વસદ્ાંતો
soc 103 – ભારતીય ગ્રામીણ સમાજ
soc 201 – સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ાંતો
soc 205 – નિર સમાજશાસ્ત્ર
soc 304 – ભારતમાં સ્ત્રી અને સમાજ
soc 401 – ધમષન ુ ં સમાજશાસ્ત્ર
અનપારું ગત – સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનિશાસ્ત્ર
soc 104 – પયાષિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 105 - પ્રાદે વશક સમાજશાસ્ત્ર
soc 204 – સામાત્જક પહરિતષનની વિચારધારા
soc 302 – સામાત્જક સમસ્યાઓ
soc 303 – વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 402 - માનિસંસાધન સંચાલન
soc 404 – વિકાસનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 301 – ભારતમાં ગ્રામવિકાસનાં સામાત્જક પાસાં
soc 402 - પયાષિરણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 404 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-1
soc 502 - સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-1
soc 503 - સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન-2
soc 504 - િસ્તીશાસ્ત્ર અને કુર્ુંબવનયોજન
soc 602 - સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો-2
soc 603 - ગુનાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 605 - હક્રયાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
soc 101 – સમાજશાસ્ત્રીય પહરચય
soc 201 – સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર
soc 202 – સામાત્જક સમસ્યાઓ – 1
soc 303 – સામાત્જક સમસ્યાઓ – 2
soc 401 – કુર્ુંબકલ્યાણ
soc 501 – સંશોધન પદ્વત – 1
soc 502 – સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો – 1
soc 601 – સંશોધન પદ્વત – 2
soc 602 – સમાજશાસ્ત્રીય વિચારકો – 2
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૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ).

િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૪૩
િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

(બ).
ક્ર
મ

5.

અભ્યાસક્રમન ું નામ

૪૩
વિદ્યાર્થીઓ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત
જાવત

અનસ ૂભચત
જનજાવત

અન્ય
પછાતિગય

િારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૦૮

૩૯

૪૮

૦2

21

22

-

૦૩

૪૮

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

11

૩2

૪૩

૦૦

૩૭

૬

૦૦

૦૦

૪૩

૩.

એમ.હફલ.

2

૩

૫

2

1

2

-

-

૫

૪.

પીએચ.ડી.

2

1

૩

2

-

-

-

1

૩

વિભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસુંિાદ / કાયયિાળા : -

6. વિભાગના એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી અધ્યાપક / વનયતકાલીન અધ્યાપકો / વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની
માહિતી :
ક્રમ
1.
2.

૩.

તજ્જ્ઞન ું નામ

ડૉ.. વિદ્યુત જોષી
,,

,,

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

સામાત્જક વિજ્ઞાન (સમાજશાસ્ત્ર)

એવપ્રલ, 2૦1૬

‘આ પણ ગુજરાત છે ’ દોસ્તો.

૩૦-12-2૦1૬

સમાજશાસ્ત્ર વિભાિ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
“માનિઅવધકારનો ઈવતિાસ અને હફલસ ૂફી”

2૩-1-2૦1૭

સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજકાયષ વિભાિ, ગ ૂજરાત
૪.
૫.

,,

,,

વિદ્યાપીઠ
“સંશોધનનુ ં તકષ ” સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજકાયષ વિભાિ,

2૪-1-2૦1૭

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
“સંશોધનમાં ગ્રંથાલયનો ઉપયોિ” સમાજશાસ્ત્ર અને

2૭-1-2૦1૭

ગ્રંથાલય વિભાિ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

7. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો : 8. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

1.

શ્રી ત્જતેન્િ

BIASAGE- Gandhinagar
Gujarat

“વિજ્ઞાન એિલે શુ?ં ”

ઢેબહરયા

9. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

-
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તારીખ
૭ જુલાઈ, 2૦1૬

10. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ

1
2

અધ્યાપકન ું નામ

ડૉ.. મિેશ િાવમત
ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ

1

ડૉ.. મિેશ િાવમત

2

ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ

સંધ્યા એમ. જોષી, ગુલાબ એમ. િાયકિાડ, સમીર એલ.
પરમાર, વશતલ કે . પિે લ , સંજય આર. પિે લ
લાલજી બાંભગણયા, પ્રતીક્ષા ભોયે
એમ.હફલ. કક્ષાએ
ખુશ્બુ િી. િાળા, સાિર એસ. કાનાણી
પાિષતી આર. પિે લ, પ્રહદપ કોઠારી, નેિા સોલંકી, શૈલેષ
ડાયાભાઈ કાનાણી, સુનીતા યુ. િાવમત

1.

2.

ડૉ.. મિેશ િાવમત

અનસ્નાતક કક્ષાએ
કલ્પના એમ. જાદિ, ધાવમિકભાઈ આર. િસાિા,
મનીષાબિેન એન. રાઠિા, સંિીતા કે . િિળી

ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ

કીવતિકુમાર આર. િાવિત, ભાિનાબિેન એસ. પિાર,
મમતાકુ મારી પી. િાવમત, મંજુલાબિેન બી. કુ રકુ હિયા,
વિશ્વાકુ મારી ડી. ચૌધરી, સર્જનાબિેન ઈ. િસાિા

૩

ડૉ.. જયશ્રીબિેન શાિ

અવનલકુ માર ઈ. કાથુડ, આકાશભાઈ આર. િસાિા,
જયમતીબિેન ડી. માિલા, નસીમબિેન એસ. શેખ,
પંકજભાઈ આર. રાઉત, મનોજકુ માર એસ. રાઠોડ, વિપુલ
એમ. સાંકળીયા, સરદાબિેન આર. ચોયાષ , િરે શભાઈ એસ.
ચૌધરી, િેતલબિેન સી. મકિાણા.

૪

ડૉ.. સુભાષ પાંડર

અવપિતાબિેન િી. િાવમત, આવશષભાઈ એસ. ચૌધરી,
પ ૂજાબિેન એસ. ભોયા, લક્ષ્મીબિેન આર. સ ૂયષિશ
ં ી,
િૈશાલીબિેન કે . ચૌધરી

૫

ડૉ...િસમુખ પંચાલ

અંજનાબિેન એ. િાવમત , આશાબિેન આર. માલ,
કલ્પેશભાઈ એસ. દળિી, હદવ્યાબિેન જે. ચૌધરી,
વનરં જનાબિેન જે. િિોવનયા, નીલેશભાઈ એમ. િિળી,
પુષ્પાબિેન એસ. પિાર, મનોજભાઈ એમ. ચૌધરી,

૬

શ્રી ત્જતેન્િભાઈ ઢેબહરયા

વિક્રમભાઈ એસ. િાવમત, સરલાબિેન બી. િાવમત
જિદીશ ઝાંપડીયા, વપનલ પિે લ, અલ્પા ચૌધરી, મનીષા
માલ, દીગક્ષતા પિે લ, કાજલ ચૌધરી, ત ૃશાલી િાંવિત, પ્રકાશ
સાં્િે , પ્રવતમા ચૌધરી, પ્રેવમલા િિળી
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11. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : —
12. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) : 13. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : 14. એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : 15. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
15.1 પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર
1

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

રાહલ
ુ ભાઈ તી. િાવમત

11

ગામનાું નામ

બેસવનયા, કરં જખેડ,
ચુનાિાડી,પદમડુ િ
ં રી

2

ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ

11

પંચોલ, અંધારાિાદીદુ ર , પલસીયા,
કુ ંગભયા.

૩

િેતલબિેન એન.ચૌધરી

11

ડોલિણ, મહિ
ુ રીયા, કાકડિા ,
બામણા, માળદુ ર

૪

ડૉ.. મિેશભાઈ િાવમત

11

િડત , ઉમરિાિનજીક , જેવસિંિપુર,
કસિાિ

૫

પ્રવતક્ષાબિેન આર. ભોયે

11

લખાલી , ડોલારા, પેરિડ, ખુરદી

૬

પ્રહદપ િી. કોઠારી

11

બોરખડી , લોિરિા , માયપુર , કોિલી

૭

પાિષતીબિેન પિે લ

11

ખુિાડીયા, િાંદરિેલ, બાલપુર,
આંબીયા

૮

નર્ુભાઈ ડાભી

11

કરજિેલ, મીરપુર, કાિકુ ઈ, કપડિણ

સ્નાતક કક્ષાએ
1

ડૉ.. િસમુખ પંચાલ

1૪

લોલપુરા, રાધેશ્યામપુરા, કાિનિાડી,
િડીયાપુરા, લોલપુરા પરુ

15.1.1 એન.એસ.એસ. વિભબર
ડૉ.. જયશ્રીબિેન શાિ િષષ : 1- ૪૩ વિદ્યાથીઓ િામ કડિાસણ, તા. 02/03/2૦1૭ થી
૦૮/03/2૦1૭ સુધી વશગબરમાં જોડાયા.
ડૉ.. મિેશ િાવમત
ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ

15.2

- આયોજન અને ભાિીદારી
- આયોજન અને ભાિીદારી

અભભમખતા કાયયક્રમ :
મ.દે . સમાજસેિા મિાવિિાલય , અમદાિાદ
અગભમુખતા કાયષક્રમ મિાવિદ્યાલય કક્ષાએ િોઠિાય છે . જેમાં સમાજશાસ્ત્ર વિભાિના ૪૩ વિદ્યાથીઓને
અગભમુખ કરિામાં આવ્યા. વિભાિમાંથી માિષદશષક તરીકે ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ અને જયશ્રીબિેન શાિ
જોડાયા.
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજામાં પ્રથમ િષષના વિદ્યાથીઓ માિે 3, 4, 5 જુ લાઈ 2016 રવિ, સોમ, મંિળથી
એમ ત્રણ હદિસ અગભમુખતા કાયષક્રમ રાખેલ.
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15.3 ઉદ્યોગ :

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
પારં િત

અધ્યાપકન ું નામ

સત્ર -1

અંબરકાંતણ

૪૩

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

સત્ર -2

સોલર

1૫

શ્રી કે યરુ ભાઈ ભટ્ટ

િસ્તકલા

2૮

શ્રી સંજુક્તાબેન

સત્ર-૩

િેસ્િમાંથી બેસ્િ

22

શ્રી કમલેશભાઈ પિે લ

સત્ર -૪

અંબરકાંતણ (મરામત )

2૩

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

કેમ્પપસ જાળિણી

૪૫

ડૉ.. ગિરધરલાલ પિે લ
ડૉ.. મિેશ િાવમત
ડૉ.. જયશ્રીબિેન શાિ

સત્ર -1

અંબરકાંતણ

૪૩

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

સ્નાતક કક્ષાએ
1-સિાર

અંબર ચરખાથી કાંતણ

૩૮

15.4 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય,
પ્રાદે વિક)
ખેલમિાકુ ંભ

પ્રાદે વશક

૫/૯/2૦1૬

દોડ અને ખો-ખો
આંતર વિશ્વ
વિદ્યાલય રમત
સ્પધાષ
ખો-ખો

િાષેક રમતોત્સિ
દોડ,ચક્ર્ફેંક,
બરછીફેંક , ઓલી
બોલ, લોંિ જપ,
ં
િાઈજપ
ં , ખો-ખો

ડૉ.. િસમુખ પંચાલ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ગુજરાત સરકાર,

1

િાંધીનિર
અજમેર (રાષ્રીય)

૦૯-12-2૦1૬

મિવષિ

થી

વિશ્વવિધાલય

1૪/12/2૦1૬

અજમેર
(રાજસ્થાન)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

2૬મી જાન્યુઆરી,

અમદાિાદ

2૦1૭

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

૬

(પ્રાદે વશક)

લક્ષ્મીબિેન આર. સ ૂયષિશ
ં ી: 1૦૦ મીિર દોડમાં દ્વદ્વતીય વિજેતા - ૪૦૦ મીિર દોડમાં પ્રથમ વિજેતા
જિદીશભાઈ ઝાપહડયા : બરછીફેંકમાં પ્રથમ વિજેતા
મેમહકયા સુજાબિેન પી. :

1૦૦ મીિરની દોડમાં ત ૃતીય વિજેતા - ૪૦૦ મીિર દોડમાં દ્વદ્વતીય વિજેતા

સામ ૂહિક સ્પધાષ : િોલીબોલમાં પ્રથમ વિજેતા સમાજશાસ્ત્ર વિભાિના વિદ્યાથીઓ

15.5 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
1. રાજ્જ્યસ્તર નેત ૃત્િ શક્ક્ત કાયષશાળા - રાજકોિ

(1). આઝાદ િસંતભાઈ િળિી
2. રાજ્જ્યસ્તર સંસ્કૃ વતક કાયષશાળા - અડાલજ
(1). આઝાદ િસંતભાઈ િળિી
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૩. રાષ્રીય સેિા યોજના હદિસ – િલ્લભ વિદ્યાનિર
(1). અનીલ બચુભાઈ મોિળે
મ.દે . ગ્રામસેિા સંકુલ, રાંધેજાથી બે ર્ુકડીમાં કુ લ 195 વિદ્યાથીઓની ભાિીદારી.
તા. 28/01/2017થી તા. 03/02/2017 સુધી.
પ્રથમ ર્ુકડી-પગલયડ િામમાં-98 વિદ્યાથી, 07 અધ્યાપક, ઉષાબિેન
દ્વદ્વતીય ર્ુકડી - રાઠોડ િાસણા િામમાં-97 વિદ્યાથી, 06 અધ્યાપક, સંજયભાઈ
અનુસ્નાતક કક્ષાએ
1. એન.એસ.એસ. વશગબર તારીખ : 2/૩/2૦1૭ થી ૮/૩/2૦1૭
િામ : કડિાસણ,તાલુકો માંડલ, ત્જલ્લો અમદાિાદ િષષ 1 ના ૪૩ વિદ્યાથીઓ જોડાયા.
અધ્યાપક : ડૉ.. જયશ્રીબિેન શાિ
2. સમાજશાસ્ત્ર િષષ 2 ના વિદ્યાથી કલ્પેશ એસ. દળિી NIC કેમ્પપ, કણાષ િક તા. 2/૩/1૭ થી
1૦/૩/1૭ પસંદિી પામ્પયા અને તેમાં તેમણે ભાિ લીધો િતો .

15.6 એન.એસ.એસ.ના કાયય ક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : 15.7 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPSetc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી :
NET
-

SET
06

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

15.8 વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
15.9 વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
15.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૧

૫,૦૦૦

૧

૫,૦૦૦

કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

15.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

૧

સ્નાતક સ્તર

૯

૧૪૨,૯૦૦

૨

પારં િત િષષ-૨

૪૪

૯૫૧,૮૨૨

૩

પારં િત િષષ-૧

૪૩

૮૭૦,૮૦૦

૯૬

૧૯,૬૫,૫૨૨

કુ લ

16.

પ્રાપ્ત રાવિ

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

16.1 પહરસર અંતગય ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
16.2 પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
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1. ફેકલ્ટીન ું નામ : Social and Allied Science

2. વિભાગન ું નામ : સમાજ વિઞાન (મ.દે . ગ્રામસેિા મિાવિદ્યાલય, રાુંિેજા)
૩. અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ
1.

2.

૩.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

રિીન્િભાઈ રામચંિભાઈ પંચોળી
(પીએચ.ડી.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
મોતીભાઈ દે વ ુ
(M.A. SLET)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

ભાવિક ચાિડા
(M.A. SLET)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

સિકાર વ્યિસ્થાપન, બાળ-મહિલા વિકાસ અને સ્ત્રી
સશક્ક્તકરણ, સ્િેલ્ચ્છકસંસ્થા વ્યિસ્થાપન, ઉદ્યોિ-સાિવસકતા,
વિસ્તરણ પદ્વત અને લોકભાિીદારી, ગ્રામીણ ઉદ્યોિ ખેતી,
ગ્રામ િે ક્નોલોજી, ગ્રામીણ વિકાસ આયોજન, અમલીકરણ અને
મ ૂલ્યાંકન

ગ્રામવિકાસ, ભારતની સામાત્જક સંસ્થાઓ, ભારતીય સંસ્કૃ વતનો
િારસો : સામાન્ય પહરચય, ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૭૫૭1૮૫૭), વ્યિસ્થાપનના વસદ્ાંતો, ભારતીય અથષરચનાનો પહરચય,
પયાષ િરણનુ ં સમાજ-શાસ્ત્ર, આહદિાસી સમાજશાસ્ત્ર, ઈવતિાસ અને
પ્રિાસન
ભારતનો ઈવતિાસ (પ્રારં ભથી ઈ.સ. પ ૂિે ૩2૩), ભારતનો
ઈવતિાસ (ઈ.સ. પ ૂિે ૩2૩થી ઈ.સ. ૬૫૦), ભારતનો ઈવતિાસ
(ઈ.સ. ૬૫૦થી ઈ.સ. 12૦૬), ગુજરાતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ.
1૩૦૪થી 1૫૭૩), અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૪૯૭થી
1૮૬૫)
નીચેના પપેર જૂના અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે િતા
ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૭૫૭થી ઈ.સ. 1૮૫૭),
અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૪૯૭થી ઈ.સ. 1૮૬૫),
ભારતનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૮૫૭થી ઈ.સ. 1૯૫૦),
અમેહરકાનો ઈવતિાસ (ઈ.સ. 1૮૬૫થી ઈ.સ. 1૯૬1), ભારતીય
સંસ્કૃવતનો િારસો, સામાન્ય જ્ઞાન

૪. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) િષષ - 2૦1૫-1૬માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : —
(બ) િષષ - 2૦1૫-1૬માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : —
5. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ : —
6. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન : —
7. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : —
8. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિા જોડાણ (Linkages) : —
9. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ : —
10. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : —
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rþûký rðãkþk¾k
Faculty of Educa!on

1. વિભાગન ું નામ

2. અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ
1.

વશક્ષણ વિભાિ (IASE)

:
:

નામ, મિત્તમ યોગ્યતા, િોદ્દો

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

ડૉ.. જયપ્રકાશભાઈ પંડયા
(એમ.એસ.સી, એમ.એડ્ ., એમ.હફલ.,
પીએચ.ડી. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)
વિભાિીય અધ્યક્ષ, વશક્ષણ વિભાિ (IASE)

એમ. એડ્ . (વિક્ષણ પારું ગત)
1. શૈક્ષગણક સંશોધનની સંકલ્પના અને સોપાનો
2. અધ્યાપન મનોવિજ્ઞાન
3. શૈક્ષગણક સંશોધનની પદ્વતઓ
4. માહિતી પ ૃથક્કરણ અને અિેિાલ લેખન
5. અધ્યયનનુ ં મનોવિજ્ઞાન
બી.એડ્ . (વિક્ષણ વિિારદ)
અધ્યેતા- સ્િરૂપઅને વિકાસ

2.

ડૉ.. આરતીબિેન વિનોદચંિ પિેલ
(એમ.એ., એમ.એડ્ ., એમ.હફલ.,
પીએચ.ડી.)
પ્રોફેસર (વશક્ષણશાસ્ત્ર)

A-102-ઈવતિાસ અને રાજકીય અથષવ્યિસ્થા (સત્ર-1)
A-103-અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે વશક્ષણશાસ્ત્ર (સત્ર-1)
A-105-કેળિણીનુ ં તત્િજ્ઞાન (સત્ર-1)
B-201-નઈ તાલીમ દશષન (સત્ર-2)
B-204-પ ૂિષસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન પ્રવશક્ષણ કાયષક્રમ (સત્ર2)
C-301-માધ્યવમક વશક્ષણના પ્રશ્નો અને પ્રિાિો (સત્ર-3)
C-303-વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર વિવશષ્િ ક્ષેત્ર (સત્ર-3)
D-104-માધ્યવમક કક્ષાએ શૈક્ષગણક નેત ૃત્િ અને િિીિિ (સત્ર-4)
પ્રાયોગિક – ઈન્િનષવશપ કાયષક્રમ

3.

ડૉ.. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

સત્ર-1
A-101 બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
A-102 સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
A- 103 જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
સત્ર-2
B-201 બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
B-202 સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
B-203 જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ વશક્ષણ
B-206 નઈ તાલીમ દશષન
C-202 સામાત્જક વિજ્ઞાન વિષયિસ્તુ
EPC નાિય અને કલા
સત્ર-૩ એમ. એડ્
C-303 વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
સત્ર-4
D-402 સમાિેશી વશક્ષણ
D-403 જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
EPC સ્િવિકાસ

સિપ્રાધ્યાપક
Ph.D. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)

4.

ડૉ.. ત્જજ્ઞેશ પિેલ, પ્રાધ્યાપક

1. અધ્યયન અને અધ્યાપન-1 તથા 2
2.
3.
4.
5.
6.

શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર - િગણત
વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - િગણત
સ્િાસ્્ય અને યોિ
માહિતી અને પ્રત્યાયન તકનીકીની વિિેચનાત્મક સમજ
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષગણક સાધન-સામગ્રી વનમાષ ણ
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ક્રમ
5.

નામ, મિત્તમ યોગ્યતા, િોદ્દો
ડૉ.. ડાહ્યાભાઈ મોતીરામ પિેલ
પ્રોફેસર
Ph.D.

6.

નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
M.A., M.Ed., M.Phil., G-SET, NET

7.

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત,
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, Ph.D.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

સત્ર 1 (B.Ed.)
A-104 અધ્યયન માિે ન ુ ં મ ૂલ્યાંકન - 1
A-106 નઈ તાલીમ – 1
B-102 શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર - 2 : સામાત્જક વિજ્ઞાન
C-102 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 : સામાત્જક વિજ્ઞાન
EPC – 1 પાઠયપુસ્તકનુ ં િાંચન અને ગચિંતનાત્મક અગભવ્યક્ક્ત
(િોમરૂમ)
સત્ર 1 (M.Ed.)
કમ્પ્ય ૂિર પ્રેનક્િસ િકષ
સત્ર 2 (B.Ed.)
A-204 : અધ્યયન માિે ન ુ ં મ ૂલ્યાંકન - 2
A-206 : નઈ તાલીમ -2
B-202 : શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર - 2 : સામાત્જક વિજ્ઞાન
C-202 : વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-2 : સામાત્જક વિજ્ઞાન
EPC – 2 વશક્ષણમાં નાિય અને કલા
સત્ર 3 (M.Ed.)
C–302 : Secondary Level : Institutional Planning and
Management
સત્ર : 4 (B Ed)
D–401 : માધ્યવમક કક્ષા : શૈક્ષગણક િિીિિ અને નેત ૃત્િ
િૈકલ્લ્પક વિષય : D – 404 : માિષદશષન અને સલાિ
B.Ed. સત્ર -1
A-101 બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસ-1
A-105 અભ્યાસક્રમ અંતિષત ભાષા
B-101 શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર - ગુજરાતી
C-101 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - ગુજરાતી
EPC-1 પાઠયિસ્તુન ુ ં િાચન અને ગચિંતનાત્મક અગભવ્યક્ક્ત
B.Ed. સત્ર-2
A-201 બાલ્યાિસ્થા અને વિકાસ-2
A-205 જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ-1
B-201 શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર - ગુજરાતી
C-201 વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ - ગુજરાતી
EPC-2 વશક્ષણમાં નાિય અને કલા
B.Ed. સત્ર-4
D-404 માિષદશષન અને સલાિ
M.Ed. સત્ર-1
EPC-1 પ્રત્યાયન કૌશલ્યો અને શૈક્ષગણક લેખન-1
M.Ed. સત્ર-2
EPC-2 પ્રત્યાયન કૌશલ્યો અને શૈક્ષગણક લેખન-2
M.Ed. સત્ર-4
EPC-૩ પ્રત્યાયન કૌશલ્યો અને શૈક્ષગણક લેખન-2
B.Ed.
1. વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-સંસ્કૃ ત
2. શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર- સંસ્કૃ ત
3. સમકાલીન ભારત અને વશક્ષણ
4. જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ
5. વશક્ષણમાં નાિયકલા
M.Ed.
1. અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
2. સ્િવિકાસ
3. વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
M.Phil. અને Ph.D. course work 1. શૈક્ષગણક સંશોધન
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ક્રમ
8.

નામ, મિત્તમ યોગ્યતા, િોદ્દો
ડૉ.. લાલજીભાઈ પી. પિેલ
પ્રોફેસર
પીએચ. ડી.

9.

ડૉ. િીતલ એન. રાિત
Asst. Professor, M.A., M.Ed.(Eng.),
Ph.D. (Education)

10.

ડૉ.. સીતારામભાઈ પાનજીભાઈ દે શમુખ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

B.Ed. 2016-17 Sem - 1, 2 & 4
Sem. - 1
A-104 : અધ્યયન માિે ન ુ ં મ ૂલ્યાંકન-1
B-101 : વશક્ષણ પદ્વત-1 - વિજ્ઞાન
C-101 : વિષયિસ્તુ-1 - વિજ્ઞાન
EPC-4: કમ્પ્ય ૂિર પ્રાયોગિક, સેમેસ્િર -1
EPC-1: પાઠયિસ્તુન ુ ં િાંચન અને ગચિંતનાત્મક અગભવ્યક્ક્ત
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર-1
Sem. - 2
ુ
A-204 - અધ્યયન માિે ન ં મ ૂલ્યાંકન-2
B-201 - વશક્ષણ પદ્વત-1 - વિજ્ઞાન
C-201 - વિષયિસ્તુ-1 – વિજ્ઞાન
િોમ રૂમ યોજના, સેમેસ્િર -2
EPC-2 : વશક્ષણમાં નાિય અને કલા
Sem. - 4
A-401 - જાતીયતા, શાળા અને સમાજ
A-404 - સ્િાસ્્ય અને યોિ
EPC-4 : કમ્પ્ય ૂિર પ્રાયોગિક, સેમેસ્િર -4
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર - 4
Hindi B.Ed. 2016-17 Sem-4
A-404 - સ્િાસ્્ય અને યોિ
M.Ed. 2016-17 Sem - 1, 2, 3 & 4
Sem-1
A 104 શૈક્ષગણક સંશોધનની સંકલ્પના અને સોપાનો
M.Ed. colloquium Sem-1
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર-1
Sem-2
B 202 શૈક્ષગણક સંશોધનની પદ્વતઓ
M.Ed. colloquium Sem-2
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર-2
Sem-3
C-304 વશક્ષક પ્રવશક્ષણમાં નિીનીકરણ અને સંશોધન
M.Ed. colloquium Sem-3
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર-3
Sem-4
D 402 મા. કક્ષા - અભ્યાસક્રમ અને શાળાકીય સિષગ્રાિી મ ૂલ્યાંકન
D 404 લઘુશોધ વનબંધ વનમાષ ણ
M.Ed. colloquium Sem-4
િોમરૂમ યોજના, સેમેસ્િર-4
M.Phil. Course Work 2016-17
. English content and Methodology (sem 1 & 2)
. Language across Curriculum (sem 1 )
. Teaching and Learning Process (Sem 2)
. EPC : Understanding of Self, Drama and Art in
Education (Sem 2 & 3)
. English Language Enrichment in M.Ed. course (all four
semesters)
સત્ર-1
A-101 અધ્યયન અને વિકાસનુ ં મનોવિજ્ઞાન
A-102 ઈવતિાસ અને રાજકીય અથષશાસ્ત્ર
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ક્રમ

નામ, મિત્તમ યોગ્યતા, િોદ્દો

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

A-105 કેળિણીનુ ં તત્ત્િજ્ઞાન
સત્ર-2
B-201 નઈ તાલીમ દશષન
B-203 અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ
B-204 પ ૂિષસેિાકાલીન અને સેિાકાલીન વશક્ષક પ્રવશક્ષણ
સત્ર-૩
C-302 માધ્યવમક વશક્ષણ : શૈક્ષગણક વ્યિસ્થાપન અને
સંસ્થાકીય આયોજન
C-303 વશક્ષણનુ ં સમાજશાસ્ત્ર
સત્ર-4
D-403 દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય શૈક્ષગણક સાધન-સામગ્રી વનમાષ ણ

સિપ્રાધ્યાપક
Ph.D. (વશક્ષણશાસ્ત્ર)

3.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

(બ)
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાત

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

િગય
1

સ્નાતક (સત્ર-1)

15

35

50

4

31

13

0

2

50

2

7

9

0

8

0

0

1

9

B.Ed.
2

અનુસ્નાતક
(સત્ર-1) M.Ed.

4.

3

એમ.હફલ.

3

2

5

1

2

2

0

0

5

4

પીએચ.ડી.

3

3

6

3

0

2

0

1

6

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

5.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

ડૉ.. વિનુભાઈ પિેલ

વિશ્વ યોિ હદનની ઉજિણી

21 જૂન, 2016

2

ડૉ.. યોિેન્િ વ્યાસ

માત ૃભાષા હદનની ઉજિણી

ુ રી, 2016
22 ફેબ્રઆ

3

ડૉ.. રં જના િરીશ

વિશ્વ મહિલા હદનની ઉજિણી

8 માચષ, 2016
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વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો :

6.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

1.

પ્રો. આરતી વિ. પિે લ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

HRDC આયોત્જત હરફ્રેશર કોસષ

ઈન્ડય એજ્જ્યુકેશન વસસ્િમ

8/11/2016
8/11/2016

2.

,,

HRDC આયોત્જત હરફ્રેશર કોસષ

યોિવશક્ષણ

3.

,,

HRDC આયોત્જત હરફ્રેશર કોસષ

સંશોધનમાં અિેિાલ લેખન

24/02/2016

4

,,

HRDC આયોત્જત હરફ્રેશર કોસષ

અિેિાલ લેખન APA શૈલી

24/02/2016

5.

ડૉ.. ડાહ્યાભાઈ

HRDC Center, Gujarat

ભારતીય વશક્ષણ પ્રણાલી

મોતીરામ પિે લ

University, Ahmedabad

અને નઈ તાલીમ

Hindi Samvardhnatmak
Karyakram
Place - Department of Hindi
Education, Gujarat Vidyapith
Organized by - Kendriya Hindi
Sansthan Agara
Hindi Samvardhnatmak
Karyakram : Place - Department
of Hindi Education, Gujarat
Vidyapith Organized by Kendriya Hindi Sansthan, Agara
આશ્રમશાળાના વશક્ષકોની
વત્રહદિસીય કાયષવશગબર,
ચોપડિાિ, ત્જ. નમષદા
(43 વશક્ષકો)
આશ્રમશાળાના વશક્ષકોની
વત્રહદિસીય કાયષવશગબર, સાિબારા,
ત્જ. નમષદા
(32 વશક્ષકો)

Hindi Bhasha Shikshan Ki
Chunautiyan

14-12-2016

Alankar

15-2-2017

વિજ્ઞાન શીખિિાની
સૈદ્ાંવતક અને પ્રાયોગિક
પદ્વતઓ

23-07-2016

વિજ્ઞાન શીખિિાની
સૈદ્ાંવતક અને પ્રાયોગિક
પદ્વતઓ

25-07-2016

6.

ડૉ..

મિેશ

નારાયણ

દીગક્ષત

7.

,,

8.

ડૉ.. લાલજીભાઈ પી.
પિે લ

9.

ડૉ.. લાલજીભાઈ પી.
પિે લ

7.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક
કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

1.

2.

08-11-2016

પ્રો. આરતી વિ. પિેલ

ડૉ.. લાલજીભાઈ પી.

રાષ્રીય વિજ્ઞાન અને
િેકનૉલોજીનુ ં સંચાર પહરષદ દ્વારા
આયોત્જત િકષ શોપમાં તજ્જ્જ્ઞ
તરીકે કીિ તૈયાર કરી તેન ુ ં
પ્રકાશન કયુ.ું
પ્રાદે વશક

પિેલ
8.

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ
હુ ં એક હકશોરી સગચત્ર કીિ તૈયાર કરી
જેનુ ં પ્રકાશન રાષ્રીય વિજ્ઞાન અને
િેકનૉલોજી સંચાર પહરષદ દ્વારા
ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં થયુ.ં
એવપ્રલ 2016
જીિીશા, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા
વિવશષ્િ કાયષ સન્માન

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1

પ્રો. આરતી વિ. પિેલ

4 વિદ્યાથીઓને માિષદશષન અને 2 વિદ્યાથીઓને પીએચ.ડી. પ ૂણષ
કરાિેલ

1

ત્જજ્ઞેશ પિેલ

પ્રવિણ મકિાણા, ભરત મકિાણા
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

2

ત્જજ્ઞેશ પિેલ

સંજય ભીમાભાઈ પાન્ડાિડારા, ધાહરણીબિેન આર. બુરાનપુરી

1

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત

અત્જત આઈ. મેર

2

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત

િીતા ખીમજીભાઈ ઢાઢોદરા

3

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત

જલ્પા આર. શાિ

4

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત

મોિન આર. િાજા
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1

2 વિદ્યાથીઓને માિષદશષન અને 1 વિદ્યાથીને એમ.હફલ પ ૂણષ

પ્રો. આરતી વિ. પિેલ

કરાિેલ
1

ડૉ.. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

દીગક્ષતભાઈ પિેલ

1

ડૉ.. મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

વમતલ બાલવિયા

2

ડૉ.. મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

હિમાની આર. ગજ્જર

1

ડૉ.. સીતારામભાઈ દે શમુખ

1. હદપલ આર. દિે, 2. પ્રકાશભાઈ એમ. પિેલ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1

5 એમ.એડ્ .ના વિદ્યાથીઓને માિષદશષન સંશોધન કાયષ પ ૂણષ

પ્રો. આરતી વિ. પિેલ

કરાિેલ
1

ડૉ.. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

1. અંજના રાઠિા, 2. અવશ્વન ચૌધરી

1

નીવતનકુમાર ઢાઢોદરા

જયપ્રકાશ પિેલ

1

ડૉ.. મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

ચાુંદની

1

ડૉ.. િીતલ એન. રાિત

M.Ed. students : 1 Sangeetaben, 2. Snehalben, 3.
Smitaben

1

ડૉ.. સીતારામભાઈ પાનજીભાઈ

1. વપ્રયંકાબિેન કે. પરમાર, 2. જીિનભાઈ એસ. ભોયે, 3.

દે શમુખ

મુકેશભાઈ િી. િાયકિાડ, 4 સાિનભાઈ એ. પિેલ, 5
હિમ્પમતભાઈ એમ. હદિોરા

9.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયયકરન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

અન્ય
ડૉ.. વિનુભાઈ િાંધી

કુદરતી ઉપચાર યોિ

નેચરોપથી વશગબર

કાયષક્રમો પ્રમાણે

મિામંડળ

અને કાયષક્રમોના

નક્કી થયેલ ખચષ

સંયોજક તરીકે
10.

એવપ્રલ 2૦16ર્થી માચય 2૦17 દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) :

11

એવપ્રલ 2૦16ર્થી માચય 2૦17 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :
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12.

એવપ્રલ 2૦16ર્થી માચય 2૦17 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)

etc.)/ :
13.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
13.1
ટકડી

પદયાત્રા :
અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

1

પ્રો. આરતી વિ. પિે લ

11

િોરડકા, સારં િપરડા

1

ડૉ.. છનાભાઈ એન. ભીંસરા

1૦

1 િાળુકડ અને આજુ બાજુ નાં ત્રણ િામો
તા. પાગલતાણા, ત્જ. ભાિનિર

1

ત્જજ્ઞેશ પિે લ

1

ડૉ.. ડાહ્યાભાઈ પિે લ

21-09-16 થી

ગ્રામજીિન પદયાત્રા

27-09-15

ડૉ.. ડાહ્યાભાઈ પિે લ

28-09-16 થી

2

નિ

ગ્રામજીિન પદયાત્રા
1

મણાર, સોવસયા, સોવસયા સીમ, મણાર સીમ

01-10-16

નીવતનકુ માર ઢાઢોદરા

ન ૂતનભારતી, મુ. મડાણા (િઢ), તા. પાલનપુર, ત્જ.
બનાસકાંઠા
તાલેપરુ ા, મડાણા (િઢ), દલિાડા, સલ્લા :
તા. પાલનપુર, ત્જ. બનાસકાંઠા

8

િાળુકડ, આંકોલાળી, બિાદુ રપુર, િણોલ
(તા.- પાગલતાણા, ત્જ. ભાિનિર)

5

ડૉ.. મિેશ નારાયણ દીગક્ષત

8

1. આંબરડી, 2. નિાિામ, 3. િડોદ, 4. સોમપીપહડયા

8

ડૉ.. શીતલ એન. રાિત

8

TATAM, BOTAD SARANGPARDA, MEGHVADIA,
TATAM, VADAD

1

ડૉ.. સીતારામભાઈ પી.

1૦

1. કજેલી, 2. િરાડુ , 3. રાજપુર, 4 ઢાહડયા

દે શમુખ

13.2

તા. ઝાલોદ, ત્જ. દાિોદ

અભભમખતા કાયયક્રમ :
COORDINATION OF ORIENTATION PROGRAM FOR B.Ed. Trainees

13.3

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
ડૉ.. મિેિ નારાયણ દીભક્ષત

બાિાયત અને સફાઈ
1

બાિાયતકાયષ

43

ડૉ.. સીતારામભાઈ પી. દે શમુખ

13.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી : -

13.5

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાિીદારી : ------

13.6

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પુરસ્કાર : ------

86

13.7

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

13.8

વિદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્વદ્ : -

13.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : -

13.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

સ્તર (કક્ષાએ)

1

9

જનરલ

પ્રાપ્ત રાવિ
39000/- (યાદી મુજબ)

13.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

સ્તર (કક્ષાએ)

પ્રાપ્ત રાવિ

1

7 વિદ્યાથીઓ (પાના નં. 1)

એસ.િી.

65,350/- (યાદી મુજબ)

2

50 વિદ્યાથીઓ પાના નં. 2

એસ.િી.

4,02,520/- (યાદી મુજબ)

3

90 વિદ્યાથીઓ પાના નં. 3-4

એસ.િી.

8,88,660/- (યાદી મુજબ)

4

22 વિદ્યાથીઓ પાના નં. 5 થી 6

ઓ.બી.સી.

1,53,780/- (યાદી મુજબ)

5

22 વિદ્યાથીઓ પાના નં. 7

એસ.સી.

1,06,510/- (યાદી મુજબ)

13.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :14

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
14.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 14.2 પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: हिन्दी शिक्षण विभाग

2.

વિભાગન ું નામ

: हिन्दी शिक्षक विभाग

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

યોગ્યતા
1.

ડૉ..કોહકલા પી. પારે ખ
પ્રાધ્યાપક,
એમ.એ., એમ.એડ્ .,
એમ.હફલ., પીએચ.ડી..

2.

ડૉ.. અશોક પરમાર
સિાયક પ્રાધ્યાપક
પીએચ.ડી.

3.

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

ડૉ.. વનલેશ કાપહડયા
આવસ. પ્રોફેસર
M.A., M.Ed., SET; NET;
Ph.D.

(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
B.ed. સત્ર-1 હિન્દી વિષયિસ્તુ, ગુજરાતી પદ્વત :EPC.1
સમકાલીન ભારત ઔર વશક્ષા,પાઠયક્રમ અંતિષત ભાષા

સત્ર-2 હિન્દી પદ્વત, ગુજરાતી વિષયિસ્તુ, સમકાલીન ભારત ઔર
જ્ઞાન ઔર પાઠયક્રમ EPC-2
સત્ર-3 કેન્િવનિાસની પ્રવ ૃવિઓ
સત્ર-4 સક્મ્પમગલત વિદ્યાલય વનમાષ ણ
M.Ed. માધ્યવમક વશક્ષણ.િિીિિ અને નેત ૃત્િ
સત્ર 1 (हिन्दी बी.एड्.)
A 103 (अध्ययन और अध्यापन 1)
A 104 (अध्ययन के लिए मल
ू याांकन 1)
B 101 (विद्याियी विषयों का पद्धतिशास्त्र 1 हिन्दी)
C 102 (विद्याशाखा एिां विषय की समझ 2 गुजरािी)
EPC 2 लशक्षा में नाट्यीकरण
બી.એડ્ .
B 101 (વિદ્યાશાખા અને વિષયની સમજ-1)
EPC વશક્ષણમાં નાિય અને કલા
એમ.એડ્ .
EPC 4 લેખન અને પ્રત્યાયન કૌશલ્ય
સત્ર 2 (हिन्दी बी.एड्.)
A 203 (अध्ययन और अध्यापन 2)
A 204 (अध्ययन के लिए मूलयाांकन 2)
B 202 (विद्याियी विषयों का पद्धतिशास्त्र 2 गज
ु रािी)
C 202 (विद्याशाखा एिां विषय की समझ 1 हिन्दी)
EPC 2 लशक्षा में नाट्यीकरण
बी.एड्.
C 201 (શાલેય વિષયનુ ં પદ્વતશાસ્ત્ર—1 ગુજરાતી)
EPC વશક્ષણમાં નાિય કૌશલ્ય
एम.एड्.
EPC 4 લેખન અને પ્રત્યાયન કૌશલ્ય
સત્ર 4 (हिन्दी बी.एड्)
A 401 जािीयिा विद्यािय एिां समाज
સત્ર 1 (हिन्दी बी.एड्.)
A 101 (बालयािस्त्था और विकास-1)
A 105 (भाषा अांिगगि अभ्यासक्रम)
A 106 (ऩई िािीम-1)
EPC 1 पाठ्यिस्त्िु का पठन एिां च ि
ां नात्मक प्रस्त्िि
ु ीकरण
એમ.એડ્ . - EPC 1 Communication Skill in English
સત્ર 2 (हिन्दी बी.एड्)
A 201 (बालयािस्त्था और विकास-2)
A 205 (ज्ञान और अभ्यासक्रम)
A 206 (ऩई िािीम-2)
EPC 1 पाठ्यिस्त्िु का पठन एिां च ि
ां नात्मक प्रस्त्िुिीकरण
એમ.એડ્ . - EPC 1 Communication Skill in English
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ક્રમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)

યોગ્યતા

4.

સત્ર 4 (हिन्दी बी.एड्.)
A 402 ज्ञान और अभ्यासक्रम
A 403 समािेशी विद्याियी तनमागण

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષય – 2016-17માું સત્ર - 1માું પ્રિેિ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :

(બ)

િષય – 2016-17માું સત્ર-1ની સત્રાુંત પરીક્ષામાું બેસનાર વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા (સ્નાતક/અનસ્નાતક) :
વિદ્યાથીઓ

ક્રમ

અભ્યાસક્રમનુ ં
નામ

1.

3.

સ્નાતક (સત્ર-1)
Hindi B.Ed.
અનુસ્નાતક
(સત્ર-1)
એમ.હફલ.

4.

પીએચ.ડી.

2.

5.

ભાઈઓ

બિેનો

કુ લ

અનુસ ૂગચત

અનુસ ૂગચત

અન્ય

શારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિિષ

વિકલાંિ

-

16

02

સામાન્ય

કુ લ

-

-

18

08

10

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

ડૉ..અવનલ અંબાસણા

1.

ડૉ..મિેશભાઈ યાગજ્ઞક
ડૉ..મિેન્િવસિંિ રાણા
ડૉ..પ્રીવત વતિારી

1.

ડૉ..કે.કે. િૈષ્ણિ
ડૉ..રં જના અરિડે

1.

ડૉ..બળિંત જાની

6.

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

સંશોધન
મલાકાતી અધ્યાપક
હિન્દી પધ – ભાષાવિજ્ઞાન – હિન્દી
િધ-પધ
વનયતકાલીન અધ્યાપક
હિન્દી કા પ્રસાર-પ્રચાર
વનમંવત્રત તજ્જ્જ્ઞ
હિન્દી ક્ષેત્રો અને રોજિાર

08-02-2017
1 થી 10 ફેબ.ુ , 2017
07-02-2017 – 17-02-2017
13-02-2017
16-02-2017

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય
सांिध
ै ातनक –हिन्दी

1.

ડૉ.. રામિોપાલજી

2.

ડૉ.. કાંવતભાઈ પરમાર

हिन्दी का मित्त्ि

3.

શ્રી રાજ્જ્યગુરુ

જોડણી
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તારીખ
15-09-2016
14-09-2016
08-02-2016

7.

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

ક્રમ
1.

અધ્યાપકનુ ં નામ
ડૉ.. કોહકલા પી. પારે ખ

2.

,,

3.

,,

4.

ડૉ.. અશોક પરમાર

5.
6.

,,
ડૉ.. વનલેશ કાપહડયા

7.

,,

8.

,,

કાયષક્રમનુ ં નામ અને સ્થળ

હિન્દી હદિસ અંતિષત
સુમન વિદ્યાલય, નારણપુરા
પી.આર. રે વનિંિ કૉલેજ, ખમાસા

વિષય

તારીખ

હિન્દી કા મિત્ત્િ

14/9/16

આહદિાસી તાલીમ અને સંશોધન
કેન્િ દ્વારા
સંિધષનાત્મક કાયષક્રમ, આિરા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
સંિધષનાત્મક કાયષક્રમ, આિરા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
સંિધષનાત્મક કાયષક્રમ, આિરા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
સંિધષનાત્મક કાયષક્રમ, આિરા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
શારીહરક વશક્ષણ વિભાિ, સાદરા

હિન્દી કે કૌશલ

સ્ત્રીસશક્ક્તકરણ

मूलयाांकन की प्रविचधयााँ
मूलयाांकन की प्रविचधयााँ
लशक्षा मनोविज्ञान
लशक्षा मनोविज्ञान

27/1/16
02 फरिरी, 2017
07 फरिरी, 2017
09 फरिरी, 2017
16 फरिरी, 2017

NET, પ્રવશક્ષણ
Teacher Aptitude

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :-

9.

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

16/9/2017

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. કોહકલા પી. પારે ખ

ચીમનભાઈ િસાિા, િષષદાબિેન ચૌધરી, ઉિમભાઈ પિે લ,
પ્રિીણભાઈ મકિાણા, ઉષાબિેન સોનીગ્રા, નરે શભાઈ
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1.

ડૉ..કો હકલા પી. પારે ખ

જાગવૃ ત પિે લ, ગચરાિભાઈ માઢક, અલ્પેશભાઈ

2.

ડૉ.. અશોક પરમાર

ડૉ.. ચન્િકાંત પરમાર, શ્રી શૈલેષ ઝીંઝુિાહડયા, અવમષા પરમાર
અનુસ્નાતક કક્ષાએ

10.

1.

ડૉ.. કોહકલા પી .પારે ખ

િહરભાઈ (એમ.એડ્ .), મુકેશભાઈ (એમ.એડ્ .)

2.

ડૉ.. અશોક પરમાર

શવમિલા ગબરારી, વપ્રયંકા િાવમત, જીતુ ભોયા

3.

ડૉ.. વનલેશ કાપહડયા

ક્સ્મતા િસાિા, રવસલા િાંવિત, નશ્કરીયા ડુ ભીલ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

હિન્દી

-

રાષ્રીય
સંિધષનાત્મક કાયષક્રમ

કે . હિિં. સંસ્થાન, આિરા અને હિ.
વશ. મિા. ગ ૂ. વિ.
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11.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિા જોડાણ (Linkages) : -

12.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :-

13.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)
etc.) : -

14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

ડૉ..કોહકલા પી. પારે ખ

08

અમરાપુર, અલુિા, દે લિાડ.

નુંબર
7

માિોકપુર
11

ડૉ.. અશોક પરમાર

09

પીંપળ, કેશણી, રણાસર, ચિેલી
તા.ચાણસ્મા, ત્જ.પાિણ

11

ડૉ.. વનલેશ કાપહડયા

07

રૂણ, ડેમોલ, દે િા, િસો
તા.િસો, ત્જ.આણંદ

14.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
(1)

વશક્ષણ વિશારદ અને હિન્દી વશક્ષણ વિશારદના વિદ્યાથીઓ માિે વત્રહદિસીય અગભમુખતા
કાયષક્રમ

14.3

(2)

વિદ્યાથી અગભમુખતા વશગબર

(3)

વિદ્યાથી અગભમુખતા વશગબર

ઉદ્યોગ :
ટકડી

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
1
14.4

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
િષષ-1
1૮

કાંતણ-િણાિ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું સ્તર
કાયયક્રમન ું નામ
(આંતરરાષ્રીય,
તારીખ
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

અશોકભાઈ મકિાણા
અને પંકજભાઈ પિેલ

આયોજક

ખેલ મિાકુ ંભ

રાષ્રીય

-

ગુજરાત સરકાર
(હદવ્યાંિો માિે )

ગ્રામ વશક્ષણ વશગબર

પ્રાદે વશક

1૮ થી 2૬

વિભાિ

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦1
1૮

સ્િે , 2૦1૬

14.5

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

14.6

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

14.7

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

14.8

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :

ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

1.
14.9

જયરામ દે િજીભાઈ બોતરી

રમતિમત ક્ષેત્રે - િોલ્ડ
મેડલ અને 50.000/-પુરસ્કાર

રાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત : 14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત : 14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત : -

15.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1 પહરસર અંતગય ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 15.2 પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
S.No.
1.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

કું દનભાઈ ટી. િસાિા

પોલીસમાું
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Faculty of Gandhian Studies

: गाांधी अध्ययन (Gandhian Studies)

1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

2.

વિભાગન ું નામ

: शाांति सांशोधन केन्र एिां गाांधी दशगन विभाग

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ
1.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
डॉ. पष्ु पा मोिीयानी

प्राध्यापक एिां अध्यक्ष
पीए .डी.

2.

श्री रतििाि अमीन

मददनीश प्राध्यापक
एम.फफि., नेट

3.

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

मददनीश प्राध्यापक
पीए .डी., नेट

4.

श्री कवपि दे शिाि

मददनीश प्राध्यापक
एम.फफि., नेट

5.

डॉ. िररभाई पटे ि

मददनीश प्राध्यापक
पीए .डी., नेट

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
एम.ए. (पत्राचार) :
प्रश्नपर-8 र नात्मक कायगक्रम : वि ार एिां व्यििार
एम.फिल. :
गाांधीवि ार :
प्रश्नपर-4 अहिांसा : वि ार एिां व्यििार
शाांति सांशोधन :
प्रश्नपर-4 शाांति के अलभगम एिां सांघषग तनिारण
एम.ए. (पत्राचार) :
प्रश्नपर-2 गाांधीवि ार : सामाजजक-शैक्षणणक
प्रश्नपर-10 मानिसांस्त्कृति के विकास में गाांधीजी का स्त्थान
एम.ए. : गाांधी अध्ययन (ननयशमत)
प्रश्नपर-3 भारिीय स्त्ििन्रिा आन्दोिन : इतििास में गाांधी
प्रश्नपर-9 गाांधीिादी व्यििार
एम.फिल. :
िाांनत सांिोधन :
प्रश्नपर-4 शाांति का अलभगम एिां सांघषग तनिारण
एम.ए. (पत्राचार) :
प्रश्नपर-3 गाांधीवि ार : राजकीय
प्रश्नपर-6 : सामाजजक विज्ञान एिां शाांति की विभािना
एम.ए. :गाांधी अध्ययन (ननयशमत) :
प्रश्नपर-1 समाजविज्ञान के आधार
प्रश्नपर-6 गाांधी का केन्रीय दशगन/विश्ि दृजष्ट
एम.फिल.
शाांति सांशोधन : प्रश्नपर-1 : शाांति शोध पद्धति
प्रश्नपर-4 शाांति के अलभगम एिां सांघषग तनिारण
आांतरााष्ट्रीय डिप्लोमा कोसा :
गाांधीयन नोनिायोिन्स : थीयरी एन्ड एजलिकेशन
कोसग-1, कोसग-2, कोसग-3 का अध्यापन
एम.ए. (पत्राचार) :
प्रश्नपर-1 गाांधीजी की मि
ू भि
ू पस्त्
ु िकें
प्रश्नपर-7 गाांधीवि ार : धालमगक-आध्याजत्मक
एम.ए. : गाांधी अध्ययन (ननयशमत) :
प्रश्नपर-2 मिात्मा की ओर प्रयाण
प्रश्नपर-7 सिोदय : अहिांसक विश्ि व्यिस्त्था की गाांधी की
दृजष्ट
एम.फिल. :
गाांधीवि ार : प्रश्नपर-1 शोध पद्धतियााँ
शाांति सांशोधन : प्रश्नपर-1 शाांति शोध पद्धतियााँ
एम.ए. (पत्राचार) :
प्रश्नपर-5 सामाजिक विज्ञान की िोध पद्धनत
प्रश्नपर-9 पयागिरण का सामाजजक विज्ञान एिां गाांधीवि ार
एम.ए. : गाांधी अध्ययन (ननयशमत) :
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
प्रश्नपर-4 अनस
ां ान पद्धति
ु ध
प्रश्नपर-8 सिोदय विश्ि व्यिस्त्था की सांर ना
एम.फिल. :
गाांधीवि ार :
प्रश्नपर-1 शोध पद्धतियााँ
शाांति सांशोधन :
प्रश्नपर-1 शाांति शोध की पद्धतियााँ

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ - 2016-17માં સત્ર-1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 13 + 3
િષષ-2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક /અનુસ્નાતક) :

13 + 3

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય પછાત

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

િગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

પારં િત (િષષ-2)

09

04

13

03

-

03

-

07

13

3.

પારં િત (િષષ-1)
એમ.હફલ.

01

03

01
-

-

02

-

02
01

03

4.

03
02

5.

પીએચ.ડી.

-

02

02

-

-

-

-

-

02

6.

અન્ય

-

02

02

-

-

-

-

-

02

ઈન્િરનેશનલ કોસષ (િાંધીયન
નોન-િાયોલન્સ થીયરી ઍન્ડ
ઍલ્્લકેશન)

5.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1.

પ્રો. એમ. પી. મથાઈ

િાંધીદશષન અને શાંવત સંશોધન કેન્િ

2016

2.

ડૉ.. રમેશ કાપહડયા

િાંધીદશષન અને શાંવત સંશોધન કેન્િ

31-12-2016
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03

6.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1

2

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

प्रो. गणेश दे िी

તારીખ

स्त्ि. प्रा. रामिाि परीख जन्मजयांिी व्याख्यान

श्री प्रकाशभाई न. शाि

18-4-2016

विषय – वि रिी जनजातिनुां भावि (The Future of
the Denotified and Nomadic Tribes)
सत्याग्रि आश्रम को रब के 101िें स्त्थापनाहदन

25-5-2016

के उपिक्ष्य में
7.
ક્રમ
1.

2.

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

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

एन.एस.एस. के भागरूप सादरा

गाांधीवि ार : मनन और

30-8-2016

मक
ु ामे दो व्याख्यान हदये

मीमाांसा हिन्दी प्र ार

ि
े ना उध्िागरोिण पिग, पाटण
आ ायग िे म न्र उ. गु. युतनिलसगटी,

3.

,,

4.

,,

पाटण
Lecture at School of law, Gujarat
University before the students of
L.L.B. and L.L.M. on
सेिाग्राम आश्रम, िधाग
गाांधी – 150

5.

,,

एि.एि.एम. के छारों के समक्ष स्त्कूि
ओफ िॉ, गुजराि युतनिलसगटी,

सलमति
आजके सामाजजक सांदभग में

11 लसिम्बर 2016

गाांधी वि ार
Naxalism, Marxism and
Gandhism

17–1-2017

गाांधी एिां यि
ु ा जगि

21-22 फरिरी
2017

हिरोशीमा की स्त्मतृ ि क्यों ?

6-8-2016

गाांधीजी अने स्त्िच्छिा

01-10-2016

हिरोशीमा की स्त्मतृ ि क्यों ?

6-8-2016

र नात्मक कायगक्रम अने

23-1-2017

अिमदाबाद

6.

श्री कवपि दे शिाि

गाांधी सलिाि
शेठ सी.एन. बी.एड. कॉिेज,
आांबािाडी, अिमदाबाद

7.

,,

एि.एि.एम. के छारों के समक्ष स्त्कूि
ओफ िॉ, गज
ु राि यतु निलसगटी,
अिमदाबाद

8.

,,

एि.एि.एम. के छारों के समक्ष स्त्कूि
ओफ िॉ, गुजराि युतनिलसगटी,

समाजका पुनः तनमागण

गाांधी वि ार अलभमुखिा लशविर,

हिन्द स्त्िराज

5-7-2016

गाांधी वि ार अलभमुखिा लशविर,

हिन्द स्त्िराज

8-7-2016

हिरोशीमा स्त्मतृ ि हदन के ऊपिसय

परमाणु की भयानकिा और

6-8-2016

अिमदाबाद

9.

डॉ. िररभाई पटे ि

को रब, भारे ि की छाराएाँ

10.

,,

को रब, भारे ि की छाराएाँ

11.

,,

में म.दे . ग्रामसेिा मिाविद्यािय,
सादरा
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गाांधीवि ार

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ
डॉ. िररभाई पटे ि

12.

,,

13.

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

एन.एस.एस. के भागरूप सादरा

गाांधीवि ार : मनन और

मुकामे दो व्याख्यान हदये

मीमाांसा हिन्दी प्र ार

एि.एि.एम. के छारों के समक्ष

सांशोधन योजना, न्यादशग

स्त्कूि और िॉ, गुजराि

और न्यादशग पसांदगी की

युतनिलसगटी, अिमदाबाद

9.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :
માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

डॉ. पष्ु पा मोिीयानी

2.

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

कौलशककुमार पांकजकुमार प्रजापति

3.

डॉ. िररभाई पटे ि

कनैयािाि पटे ि, मनोज अग्रािि, हिमाांशु नायक

1.

1.
2.

24-1-2017

प्रयुजक्िया

વિભાગ/અધ્યાપક દ્વારા િાર્થ િરિામાું આિેલા મખ્ય (Major) પ્રકલ્પો (પ્રોજેક્ટસ) : અધ્યાપકન ું નામ

30-8-2016

सलमति

8.

ક્રમ

તારીખ

कैिाश गोधासरा, सांजयलसांि, कमिकार, सांजय पांथी
એમ.હફલ. કક્ષાએ

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

धनजीभाई रतिभाई बगडा, भरु ाभाई धेणज
ु ा, िररओम परु ोहिि

डॉ. िररभाई पटे ि

अरुणाबेन ौधरी
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

श्री रतििाि अमीन

2.

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

दग
ां त्ररिेदी, रे खा िाघेिा
ु ेश जगदीश र

श्री कवपि दे शिाि

हदलिी कापडडया, अरविांद राजपरु ोहिि, राचधका हटक्कु

डॉ. िररभाई पटे ि

अजश्िनीबाबचु गरर अमि
ृ चगरर चगरर, तनिीन ांर गोविांदिाि पटे ि,

3.
4.

अलमिकुमार काजन्िभाई मजीहठया, जागतृ िबेन रतिभाई पांड्या,
भरे शकुमार कनैयािाि उपाध्याय

िरीशभाई शांकरभाई सालसया, अशोककुमार ौिाण

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : -

11.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલાું નિાું જોડાણ (Linkages) :-

12.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :-

13.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)
etc.) : -
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14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર

1.

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

श्री कवपि दे शिाि

7 विद्याथी

पररएज, अडीरा, माधुपरु ा

श्री रतििाि अमीन

8 विद्याथी

पररएज, भरिपरु ा,

डॉ. प्रेम आनांद लमश्र

2.

डॉ. िररभाई पटे ि
14.2

डुग
ां रपरु ा

અભભમખતા કાયયક્રમ :

एम.ए. – गाांधी अध्ययन सत्र-1 के छात्रों की अशभमुखता

हद. 4-7-16 से 5-7-16 लश.गो. कन्या विद्यािय, कक्षा-11 की छाराओां की गाांधीवि ार अलभमुखिा लशत्रबर

हद. 7-7-16 से 8-7-16 लश.गो. कन्या विद्यािय की कक्षा-9 की छाराओां की गाांधीवि ार अलभमुखिा लशत्रबर
हद. 15-7-16 - ग्राम सेिा केन्र, दे थिी की सीिण शािो की महििाएाँ

14.3

ઉદ્યોગ :

14.4
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)
सेलमनार

राष्रीय

मिात्मा गाांधी एिां
िोकमान्य तििक की

આયોજક

14-15
हदसम्बर
2016

गाांधीदशगन विभाग एिां

20-21
जनिरी 2017

शाांति सांशोधन केन्र एिां

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
3

शाांति सांशोधन केन्र,
गूजराि विद्यापीठ

विरासि : समकािीन
दृजष्टकोण
सेलमनार

राष्रीय

3

गाांधीदशगन विभाग,
गूजराि विद्यापीठ एिां

Global Peace &
Psycho-Social
Sciences

ग्िोबि िामग एसोलसयेशन
एिां ग्िोबि िामगनी
नेटिकग सेन्टर के सांयुक्ि
उपक्रमे

राष्रीय सांमेिन

राष्रीय
Gandhi Returns :
Back to Basics

30-31
जनिरी 2017

गाांधीदशगन विभाग एिां
शाांति सांशोधन केन्र,
गूजराि विद्यापीठ
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14.5

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

14.6

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

14.7

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State
PSSC, UPSAઅન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -

14.8

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

14.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1

ક્રમ

1
2
3

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :

વિદ્યાર્થીન ું નામ

સ્તર

પ્રાપ્ત રાવિ

अलभषेक पाठक

एम.ए. गाांधी अध्ययन

4000-00 प्रति माि

विष्णु शमाग

एम.ए. गाांधी अध्ययन

4000-00 प्रति माि

िसमख
ु कछहटया

एम.ए. गाांधी अध्ययन

4000-00 प्रति माि

(तनयलमि)
(तनयलमि)
(तनयलमि)

14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત : 14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :15.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :

-

15.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 15.2 પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:પ્રોફેશનલ સ્િડીઝ – વ્યિસાયલક્સી અધ્યયન

2.

વિભાગન ું નામ

: આજીિન વિક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ

મિત્તમ
યોગ્યતા

િોદ્દો

1. ડૉ.. સંધ્યાબિેન ઠાકર

વનયામક-

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

પીએચ.ડી. મજૂરકાયદાઓ, કાયષસ્થળ સંબધ
ં

પ્રાધ્યાપક
2. ડૉ.. રમીલાબિેન પિેલ
સિ-પ્રાધ્યાપક પીએચ.ડી. સંિઠનાત્મક િતષન, સંશોધન પદ્વત
3. ડૉ.. શેતલબિેન બડોહદયા મ. પ્રાધ્યાપક પીએચ.ડી. માનિસંસાધન વ્યિસ્થાપન, ધંધાકીય
પ્રત્યાયન, સ્િૈલ્ચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન,
કામિીરી વ્યિસ્થાપન પ્રણાલી
4. ડૉ.. સુભાષચંિ પાંડર

મ. પ્રાધ્યાપક

પીએચ.ડી. સંિઠનાત્મક િતષન, સંશોધન પદ્વત

4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ - 2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 21

(બ)

િષષ–2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

18

03

21

03

01

08

૦૦

09

21

3.

એમ.હફલ.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4.

પીએચ.ડી.

૦૦

02

02

---

---

---

---

---

02

5.

અન્ય

5.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1.

ડૉ.. રોહિતભાઈ શુક્લ

ગ્રામીણ વિકાસ

7-2-2017

સંશોધન પદ્વત હરપોિષ રાઈહિિંિ

8-2-2017

ઔદ્યોગિક સંબધ
ં ોના અગભિમો

9-2-2017

ઔદ્યોગિક સંબધ
ં ો અને િાંધીયન અગભિમ

10-2-2017

સંશોધન પદ્વત

11-2-2017

અંદાજપત્ર અને સામાત્જક વિકાસ

13-2-2017
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વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :

6.

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

ડૉ.. રોહિતભાઈ શુક્લ

િસવત અને વિકાસ

11-7-2016

2

ડૉ.. િૌરાંિભાઈ જાની

િસવત હદન વનવમિે વ્યાખ્યાન (સાદરા)

11-7-2016

3

શ્રી કનુભાઈ નાયક

ગુરુપ ૂગણિમાંની ઉજિણી

24-7-2016

4

શ્રી રોહિતભાઈ ઠાકર

માનિ સંસાધન અને કાયદાકીય જોિિાઈઓ

6-3-2017થી 9-3-2017

5

શ્રી આઈ.એસ. વસિંિ

ઈન્િરનૅશનલ લેબર ઓિેનાઈઝેશન (ILO)

17-1-2017થી 18-1-2017

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

7.

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

1.

ડૉ.. સુભાષચંિ પાંડર

નેિ પ ૂિષ તૈયારીના િિો ગુ.યુવન.,

સમાજશાસ્ત્ર

20-3-2017
24-3-2017

આિાર અને પોષણ

17-3-2016
21-4-2016
25-4-2016

અમદાિાદ
2.

ડૉ.. શેતલ બડોહદયા

ઉિર બુવનયાદી અને આશ્રમશાળાના
મિારાજોની તાલીમ-આહદિાસી
સંશોધન કે ન્િ

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ : NIL

9.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. સંધ્યાબિેન ઠાકર

શ્રી મવનષભાઈ ભોઈ, શ્રી. ઉિષશીબિેન કંિાહરયા, શ્રી ભાનુબિેન
કુ માર ખાગણયા
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

ડૉ.. સંધ્યાબિેન ઠાકર

2.

ડૉ.. રમીલાબિેન પિે લ

નસરીન પિે લ, ચેતન િાંવિત, િરે શ કલેણા

3.

ડૉ.. શેતલબિેનબડોહદયા

અવનલ રબારી, વનવમષા આસોદહરયા, પ્રહદપ સોલંકી

4.

ડૉ.. સુભાષચંિભાઈપાંડર

પ્રકાશ નાધેરા, સ્િાવત એમ. પ્રજાપવત, પરમાર મવનષા પી.

નેિા એમ. પિે લ, વશતલ િેકરીયા

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : NIL

11.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :



સ્િાફ એકે ડેમી કૉલેજ, સૌરાષ્ર યુવન., રાજકોિ



સેત,ુ NGO, અમદાિાદ



િહરદશષન એમ.એસ.ડબલ્ય ૂ કોલેજ, રાજકોિ



મધ્યસ્થ જેલ સાબરમતી, અમદાિાદ



સામુદાવયક વશક્ષણ સંઘ, અમદાિાદ
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NHRD નેિિકષ , અમદાિાદ



લાક્ષીકેર ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ



AMA, અમદાિાદ

12.

એવપ્રલ 2016 ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ
રકમ :
12.1

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

12.2

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


અંદાત્જત મ ૂલ્ય (આંકડામાં)

:



ઑપન સોસષ સેિાઓ

:

(1) HRMભ ૂતપ ૂિષ વિદ્યાથી સંિઠન માિષદશષન
(2) સ્નાતકસંઘ કારોબારી અભ્યાસક્રમ માિષદશષન
(3) નેક કામિીરી

12.3

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


આપેલી સેિાઓન ું મ ૂલ્યાુંકન (અંદાજજત આંક) :



ઑપન સોસષ સેિાઓ (વિિત મ ૂકિી) :
(1) IACસાથે શૈક્ષગણક કાયષક્રમ સંકલન
(2) ગુજરાત યુવન.માં વિવિધ કોલેજોમાં ગ ૂ.વિ અભ્યાસક્રમ અંિે માિષદશષન.

13.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents

(IPR)

etc.)/ : 14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

1.

ડૉ.. સંધ્યાબિેન ઠાકર

9

દલપુર, કાિિાડ, સલાલ, રસુલપુર

2.

ડૉ.. રમીલાબિેન પિે લ

9

લીમલા, િડિાસા, અનિરપુરા, ઓરાણ

3.

ડૉ.. સુભાષચંિભાઈ

9

તાજપુર, બોભા, પોયડા, સીતિાડા

પાંડર

14.2


અભભમખતા કાયયક્રમ :
(1) 7-7-2016 થી 9-7-2016 સુધી માનિ સંસાધન વિકાસના વિદ્યાથીઓની વશગબર
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14.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

સ્ક્રીન વપ્રનન્િિંિ

21
15

શ્રી નયનભાઈ જોષી

સત્ર-2

િસ્તકલા

15

શ્રી સંજુકતા મોિંતી

સત્ર-4

ઈલેકરોવનક્સ

15

શ્રી ત્જતેન્િભાઈ મેિાડા

સત્ર-1,
સત્ર-3

14.4

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)
રમતોત્સિ

26-8-2016

પ્રાદે વશક

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

15

- રાંધેજા
ભિન્સમાં કલ્ચર

પ્રાદે વશક

ભિન્સ કોલેજ,

ઍનક્િવિિી

12

અમદાિાદ
પ્રાદે વશક

21-11-2016

IACE

21

સાદરા ર્ુનાષ મેન્િ

પ્રાદે વશક

27-2-2017

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

13

િાંધી વથયેિર દ્વારા નાિક

પ્રાદે વશક

21-3, 22-3

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

1

વિશ્વશાંવત હદિસ

પ્રાદે વશક

6-10-2016

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

4

પ્રાદે વશક

13-2-2017 થી

એચ.કે. આિષ સ

20

18-2-2017

કૉલેજ, અમદાિાદ

AMAમાં સ્િ.
રામલાલભાઈપરીખ
સ્મ ૃવત વ્યાખ્યાન

કાયષવશગબર
નેત ૃત્િ તાલીમ વશગબર
મોહિિેશનલ પ્રોગ્રામ

રાષ્રીય

ઠાકોરભાઈ દે સાઈ

સ્નેિ દે સાઈ
“મિાત્માના મિાત્મા

6

િૉલ
રાષ્રીય

િાઉનિૉલ

15

રાષ્રીય

NSS સત્યસાંઈ

4

રામચંિ” નાિક
િકત ૃત્િ સ્પધાષ ન ુ ં
આયોજન
ધનંજયભાઈ મોરી

ફાઉન્ડેશન
2-4-2017

પ્રાદે વશક

Interview િૅકવનક ઉપર
વ્યાખ્યાન
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

21

કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

િાંધીવિચાર અને મનન

પ્રાદે વશક

16-9-2016

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

20

િાંધીવિચારની……
માિષદશષન િિષ

14.5

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

14.6

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

14.7

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

14.8

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

-

-

-

-

-

-

-

-

PSI-2,
Constable-2
VDO-7

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

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ

14.9

1

સુજન પિે લ

પ્રાદે વશક

િોળાફેંક – પ્રથમ

2

સુજન પિે લ

પ્રાદે વશક

ચક્રફેંક – દ્વદ્વતીય

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
સુંખ્યા
૧

14.9.2

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૭

૩૫,૦૦૦

કુ લ

૭

૩૫,૦૦૦

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવિ

અનુસ્નાતક સ્તર

૧૩

૧,૦૭,૪૪૦

૧૩

૧,૦૭,૪૪૦

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા
૧

પ્રાપ્ત રાવિ

કુ લ

* એસ.ટી. અને એસ. સી.ની વિષ્યવ ૃવત્ત બાકી છે ।
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15.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1

પહરસર અંતગય ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : NIL

15.2

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
કમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ

415001

અવનલભાઈ શંકરભાઈ રબારી

HR Executive, Lincon Pharma, Khatraj

415002

હક્રપાલવસિંિ કાળાભાઈ ડોહડયા

-------

415003

ચેતનકુ માર ભરતભાઈ િાંવિત

Govt. Exam Preparation

415004

ત્જતેન્િકુ માર જીિનભાઈ ઝાલા

-------

415005

નસરીન િાજીઈસ્માઈલ પિે લ

415006

વનવમષા રમેશભાઈ આસોદરીયા

HR Executive, New Jobgroup.com,
ahmedabad
HR Executive, Global Textiles. Ltd

415007

નેિાબિેન મિેશભાઈ પિે લ

HR Executive, Megapet Container Pvt. Ltd.

415008

પ્રકાશભાઈ માંડાભાઈ નાઘેરા

Entrepreneur

415009

પ્રહદપકુ માર દયાળભાઈ સોલંકી

HR Executive, Metro Cash & Carry

415010

ભાિેશકુ માર લક્ષ્મણભાઈ િાંવિત

-------

415011

મવનષાબિેન પ્રવિણભાઈ પરમાર

415012

વમતેશભાઈ શુક્કરભાઈ ચૌધરી

HR Executive , Concord Biotech Limited
Valthera –Unit – 2 Dholka
-------

415013

વશતલ િોરધનભાઈ િેકરીયા

HR Executive, Shah Consultancy (legal)

415014

સ્િાવતબિેન મનિરભાઈ પ્રજાપવત

415015

િરે શકુ માર ધીરુભાઈ કાલેણા

HR Executive, SFP Sons (I) Pvt. Ltd. Unit
–II Vadodara
HR Executive, Supreme Treon Pvt. Ltd.,
Sanand
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યાિસાવયક અધ્યયન

2.

વિભાગન ું નામ

: સમાજકાયય અનસ્નાતક

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)
1.

પ્રો. આનંદી પિેલ
પ્રોફેસર અને અધ્યક્ષા
વિદ્યાિાચસ્પવત

2.

પ્રો. િીતા વ્યાસ
પ્રોફેસર
(વિદ્યાિાચસ્પવત)

3.

વિદ્યાિાચસ્પવત (NET-JRF)

- સામાત્જક િૈયક્ક્તક સેિાકાયષ
- ગ્રામવ્યિસ્થાપન અને ગ્રામોગચત િેકનૉલોજી
- સામુદાવયક આરોગ્ય, માનવસક આરોગ્ય અને તબીબી સમાજકાયષ
- ગભન્ન શારીહરક યોગ્યતી ધરાિતા વ્યક્ક્તઓ સાથે સમાજકાયષ
- મનોગચકીત્સહકયસમાજકાયષ
- સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - રાજયશાસ્ત્ર
- જૂથકાયષ
- સંકગલત અગભિમ
- વિકાસ અને સામાત્જક સમસ્યાઓ
- સમાજકાયષમાં પ્રત્યાયન
- માનિઅવધકાર
- સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - અથષશાસ્ત્ર
- ગ્રામવિકાસ
- સમાજકાયષ સંશોધન
- અસંિહઠત શ્રવમક કલ્યાણ
- આહદિાસી સમુદાયનો વિકાસ
- પયાષિરણ
- યુિાનો સાથે સમાજકાયષ
- સમાજવિજ્ઞાન પહરચય - સમાજશાસ્ત્ર
- માનિ સંસાધન વિકાસ
- આપવિ વ્યિસ્થાપન
- અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાત્જક કાયદાઓ

ડૉ.. અશોકભાઈ પિેલ

- સમાજકાયષ વિસ્તરણ કેન્િ, િોતા

શ્રી બંહકમ િસૈયા
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(પારં િત)

4.

ડૉ.. દાવમની શાિ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(વિદ્યાિાચસ્પવત)

5.

ડૉ.. મનોજ પરમાર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક
(વિદ્યાિાચસ્પવત)

6.

ડૉ.. આલા ખમલ
એડિોક

7.

- સમાજકાયષની િાંધીવિચારધારા
- માનિવિકાસ અને િતષન
- સમાજકલ્યાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન
- દગલત સમુદાય વિકાસ
- કાઉન્સેગલિંિ - થીયરી અને પ્રેનક્િસ
- વ્યાિસાવયક સમાજકાયષની વિચારધારા
- સામુદાવયક સંિઠન અને સામાત્જક હક્રયા
- કુર્ુંબ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો
- સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાયષ

મદદનીશ કાયષક્રમ સંકલનકતાષ
(વિદ્યાિાચસ્પવત)
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4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :
(અ) િષષ-2016-17માં સત્ર-1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :42
(બ) િષષ-2016-17માાં સત્ર-1ની સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બનસનાર હ્યારાથીઓનીની સાંયયા (સ્નાતક/ અનુસ્નાતક) : ૪૦
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામન્ય

કલ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

30

12

42

06

15

19

-

03

42

3.

એમ.હફલ.

06

04

10

02

03

03

-

02

10

4.

પીએચ.ડી.

04

-

04

02

-

02

-

-

02

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

તજ્જ્ઞોની માહિતી :

5.

ક્રમ
1.
2.

તજ્જ્ઞન ું નામ
પ્રો. વિદ્યુતભાઈ જોષી
,,

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર

માનિઅવધકાર :ઈવતિાસ અને હફલસ ૂફી
લોત્જક ઑફ હરસચષ

23-01-2017
24-01-2017

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

6.
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

શ્રી હકરીિભાઈ શેલત

2.

શ્રી સંજય દિે

3.

શ્રી સુશીલા પ્રજાપવત

4.

ડૉ.. જય શેઠ

5.

શ્રી રણજીત િઢિી, શિષરી અને

વિષય
‘સ્િ’ને સમજિાની િે કવનક (કાયષશાળા 1૦ થી ૬ )
લેખન કૌશલ્ય કાયષશાળા 1૦ થી ૬
હિમાયત નેિિહકિંિ અને સંઘષષ વનિારણ
દબાણ અને ભાિનાત્મક થાક વનિારણ
વિવિધ દસ્તાિેજી હફલ્મ્પસ અને તેના વિશે ચચાષ

િૌરાંિ રાિલ
6.

શ્રી.રણજીત િઢિી, િૌરાંિ રાિલ,

(1૦ થી ૬ )
વિવિધ દસ્તાિેજી હફલ્મ્પસ અને તેના વિશે ચચાષ

ુ િેન, હકરણ દે સાઈ
મેહલ
ુ મંગબ

(1૦ થી ૬ )

7.

િૌરાંિ રાિલ

8.

શ્રી મનિરભાઈ દિે

ફેવમલી કોિષ ની રચના અને કામિીરી

9.

ડૉ.. સવ્યસાચી શાિ

જાિેર આરોગ્ય અને સમાજકાયષ

10.

ડૉ.. દે િચંદ િિોવનયા

શેરીનાિક, પ્રવતભાિ

આહદિાસી સમુદાયના વિકાસ માિે ની સંવિધાવનક

તારીખ

19-9-16
20-9-16
21-9-16
21-9-16
22-9-16
23-9-16
24-9-16
29-9-16
25-1-17
21-2-17

જોિિાઈઓ અને ગુજરાત સરકારની આહદિાસી
વિકાસ માિે ની યોજનાઓ
11.

શ્રી અપષણ નાયક

વ્યક્ક્તત્િ વિકાસ, વિભાિના, માળખુ ં અને પ્રકારો
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18/3/17
25/3/17

7.

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

ક્રમ

અધ્યાપકન ું

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

નારીસંરક્ષણ કેંિોના અવધક્ષક અને 181

કાઉન્સેગલિંિ,- વિભાિના,

15-07-2016

અભયમ મહિલા િેલ્પલાઈનનાં

તબક્કાઓ અને કુ શળતાઓ

નામ
1.

પ્રો. આનંદી પિે લ

કાઉન્સેલરોની તાલીમ, જીિીકે ,
ઈએનઆરઆઈ,
કાઠિાડા, અમદાિાદ

2.
”
3.

”
,,

૪.

ઓહરએન્િે શન કમ હરફ્રેશર કોસષ ફોર
ફેવમલી કાઉન્સેલર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

કાઉન્સેલીંિ,-વિભાિના,
કાઉન્સેગલિંિમાં જરૂરી મ ૂલ્યો અને
િલણો

ઓહરએન્િે શન કમ હરફ્રેશર કોસષ ફોર

કાઉન્સેગલિંિ – તબક્કાઓ અને

ફેવમલી કાઉન્સેલર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

કુ શળતાઓ

ફેવમલી કાઉંન્સેગલિંિ સેન્િર ચલાિતી
સંસ્થાઓનાં
સંચાલકો માિે ઓહરએન્િે શન કમ
હરફ્રેશર કોસષ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

િિીિિી કાયો : કુ ર્ુંબ સલાિ

15-7-16
3-8-16
3-8-16

કેંિના સંદભે

૫.

,,

રાજ્જ્યસ્તરીય કન્સલ્િે શન - મુશ્કેલીની
ક્સ્થવતમાં છે તેિાં બાળકો

બાળકોનુ ં જાતીય શોષણ :
ચાઈલ્ડલાઈનની કામિીરી

5-8-16

૬.

,,

રે લિે સ્િે શન ચાઈલ્ડલાઈનની િીમ
માિે ની તાલીમ, સીઆઈએફ, મુબઈ
ં
દ્વારા આયોજીત
અમદાિાદ

6-9-16

૭.

ડૉ.. દાવમની શાિ

Gender Resource Centre,

બાળકની વિભાિના,
બાળઅવધકારો,
યુએનસીઆરસી,ચાઈલ્ડલાઈન
િવમિનોલોજી અને બાળકોના
કાયદાઓ
Women Policy 2016

19-1-17

કાઉન્સેલસષના ગુણો

26-7-16

સ્ત્રીસશક્ક્તકરણ, વશક્ષણ અને

4-8-16

AMA, અિીરા

૮.

,,

૯.

,,

,,

1૦.
11.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

12.

,,

1૩.

,,

1૪.

,,

કુ ર્ુંબ સલાિ કે ન્િના કાઉન્સેલસષ માિે
ઓપિિષ પહરસંિાદ ખંડ, ગ ૂ. વિ.
આંતરરાષ્રીય મહિલા હદન વનવમિે All
India Local Self Govt. College,
ખાનપુર
આંતરરાષ્રીય મહિલા હદન વનવમિે
VTv live ચચાષ

રોજિાર
મહિલાની િતષમાન ક્સ્થવત

8-3-17

નઈ તાલીમ કાયષકર સંિધષન વશગબર,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ

સ્િપહરચય કાયષશાળા લીધી

8-3-17

નઈ તાલીમ કાયષકર સંિધષન વશગબર,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
યુિા નૈત ૃત્િ તાલીમવશગબરમાં દે થલી
ગ્રામસેિા કે ન્િ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ B.Ed.નાં
વિદ્યાથીઓનુ ં અગભમુખતા કાયષક્રમ

વસદ્વદ્ પ્રેરણા કાયષશાળા લીધી

4/5/16 બુધિાર

“ભાિી ગચત્રપિ અને ધ્યેય -

5/5/16 ગુરુિાર
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વનધાષ રણ” કાયષશાળા લીધી
“સિવશક્ષણ અને યુિાિસ્થા”
ઉપર વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં

18/5/16

ક્રમ

અધ્યાપકન ું
નામ

1૫.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

16.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

17.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

ભ ૂવમ ગ્રામવિકાસ રસ્િ, સલાલ,
સમાજકાયષ મિાવિદ્યાલય,
તા.પ્રાંવતજ, ત્જ. સાબરકાંઠા

“સમાજકાયષ વશક્ષણમાં ક્ષેત્રકાયષ”

11/7/16

ઉપર પ્રથમ િષષમાં વ્યાખ્યાન

સોમિાર

ભ ૂવમ ગ્રામવિકાસ રસ્િ, સલાલ,
સમાજકાયષ મિાવિદ્યાલય,
તા.પ્રાંવતજ, ત્જ. સાબરકાંઠા

“સમાજકાયષ સંશોધનનાં ક્ષેત્રો
અને સંશોધન સમસ્યાનાં સ્ત્રોત”
ઉપર બીજા િષષમાં વ્યાખ્યાન
આ્યુ.ં

િેમચંિાચાયષ યુવન., પાિણમાં સમાજકાયષ

“સમજશક્ક્ત, સ્િજાગવૃ િ અને

19/7/16

પ્રથમ િષષના વિદ્યાથીઓને

સ્િઓળખ” ઉપર સેત ુ

મંિળિાર

આ્યુ.ં

કાયષશાળામાં વ્યાખ્યાન આ્યુ.ં
18.

ડૉ.. મનોજ

સમાજ કલ્યાણ બોડષ , અમદાિાદ

પરમાર

19/7/16
મંિળિાર

“કુ ર્ુંબ સલાિ કેન્િમાં

22/7/16

પરામશષનકાયષ માિે નો આચાર

શુક્રિાર

(Ethics in counseling)” કુ ર્ુંબ
સલાિ કેન્િના કાઉન્સેલસષની
તાલીમ કાયષશાળા લીધી
19.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

20.

ડૉ.. મનોજ

4-8-16

TRTI, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ આયોત્જત

“વસકલસેલ કાઉન્સેગલિંિ”

વસકલસેલ જાગવૃ ત કાયષક્રમ

વ્યાખ્યાન

ભેિાલી, હદવ્ય ચેતના MSW કૉલેજમાં

“સમાજકાયષ સંશોધન સમસ્યા

17-9-16

પસંદિી માિે ના સ્ત્રોત(sources

શવનિાર

પરમાર

ગુરુિાર

of research problem) અને
સંશોધકના ગુણો અને
કુ શળતાઓ” વિષય ઉપર
વ્યાખ્યાન

21.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

22.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

વિભાિ

“વ્યાિસાવયક સમાજકાયષ
વશક્ષણમાં ક્ષેત્રકાયષ, સમાજકાયષ
જ્ઞાન, મ ૂલ્યો અને કુ શળતાના
સંદભષમાં” વિષય ઉપર
કાયષશાળા અને વ્યાખ્યાન

સ્િામી વિિેકાનંદ જન્મ હદિસને યુિા

“યુિાનો અને તેમને અસર

7-10-16

હદિસ વનવમિે ઉપાસનામાં િક્તવ્ય

કરનારાં પહરબળો”

શુક્રિાર

સૌરાષ્ર યુવન., રાજકોિ સમાજકાયષ

“વ્યાિસાવયક સમાજકાયષમાં

12-1-17

વિભાિ

કૌશલ્યો” ઉપર કાયષશાળા લીધી

ગુરુિાર

સરસ્િતી સમાજકાયષ મિાવિદ્યાલય,

“શ્રવમક કલ્યાણ અને માનિ

16-૩-17

મોહરયાણા

સંસાધનનાં કાયો”

ગુરુિાર

સૌરાષ્ર યુવન., રાજકોિ સમાજકાયષ

આ્યુ.ં
23.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર

24.

ડૉ.. મનોજ
પરમાર
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29-9-16
ગુરુિાર

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

9.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

આનંદી પિેલ

ઘનશ્યામ િાઘેલા, ઈશાની પિેલ, ભલુ શેખ

2.

દાવમની શાિ

સુરેશ સોલંકી

3.

મનોજ પરમાર

ભાિના િેરભા

4.

મનોજ પરમાર

વિનોદ સોનિાણે

5.

મનોજ પરમાર

સુભાષ કુકહડયા

6.

ડૉ.. િીતાબિેન વ્યાસ

મિેશ રાઠોડ, દીપક નાયક

7.

ડૉ.. હિતેશ જાિાણી

કસ્તુરી િાગણયા
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1.

આનંદી પિેલ

પ્રવતક્ષા પિેલ, હકરણ લકુમ, શ્વેતાંગિની શાિ

2.

દાવમની શાિ

રીના લોકહડયા

3.

મનોજ પરમાર

િાયત્રી જસાણી

4.

મનોજ પરમાર

હિરે ન ચિાણ

5.

મનોજ પરમાર

અજય પિેલ

પ્રો. િીતાબિેન વ્યાસ

વપ્રયંકા ડાભી

6.

અનસ્નાતક કક્ષાએ

10.

1.

પ્રો. આનંદી પિેલ

6 વિદ્યાથીઓ

2.

ડૉ.. દાવમની શાિ

7 વિદ્યાથીઓ

3.

ડૉ.. મનોજ પરમાર

7 વિદ્યાથીઓ

4.

શ્રી બંહકમ્પચંિ િસૈયા

7 વિદ્યાથીઓ

5.

પ્રો. િીતાબિેન વ્યાસ

6 વિદ્યાથીઓ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

રાષ્રીય
ચાઈલ્ડલાઈન

સીઆઈએફ, મબ
ું ઈ

નોડલ ઑગેનાઈઝેિન

4,20,000

ઓહરએન્િે શન કમ હરફ્રેશર કોસષ ફોર

સેંરલ સોવિયલ િેલ્ફેર બોડય ,

તાલીમ

1,51,000

ફેવમલી કાઉન્સેલર

હદલ્િી.
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સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ

ફેવમલી કાઉંન્સેગલિંિ સેન્િર ચલાિતી
સંસ્થાઓના

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

સેંરલ સોવિયલ િેલ્ફેર બોડય ,

તાલીમ

96,000

પ્લાન ઈન્ન્ડયા અને એકે ડેમી ઓફ

રાજ્જ્યસ્તરીય

ગાુંિીયન સ્ટડી, વતરપવત

કન્સલ્ટે િનન ું

37,729

હદલ્િી

સંચાલકો માિે ઓહરએન્િે શન કમ
હરફ્રેશર કોસષ

રાજ્જ્યસ્તરીય કન્સલ્િે શન-મુશ્કે લીની
ક્સ્થવતમાં છે તેિાં બાળકો

હરવ્યુ ઍન્ડ મેવપિંિ ઑફ ચાઈલ્ડ કે ર
ઈક્ન્સિિય ૂશન

આયોજન
સીઆઈએફ, મહિલા અને બાળ

સ્ટે ટ કોઓહડિનેહટિંગ

વિકાસ વિભાગ, હદલ્િી

એજ ુંસી

4,36,183

11.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :

12.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું સુંિોિન(Research) માટે મેળિેલ રકમ:
12.1

મેળિેલ સિાય અનદાન (રૂવપયામાું)

-

4,36,183

13.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/: -

14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા
ઈડર તાલકાનાું ગામો

1.

ડૉ.. દાવમની શાિ

14

િાંસડોલ, કુ કહડયા, નરસીંપુરા, પ ૃ્િીપુરા

2.

ડૉ.. મનોજ પરમાર

14

નેત્રામલી, ભેિામલી,

શ્રી બંહકમચંિ એસ.

14

દરામલી, ચડાસણ, ભુિલ.
3.

િોરલ, માળપ ૂર, લક્ષ્મણિઢ, ભ ૂવતયા, ખોરલ

િસૈયા

14.2

અભભમખતા કાયયક્રમ મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા મિાવિદ્યાલય, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ :

અભભમખતા વિભબર (તા. 04-07-2016 ર્થી તા.07-07-2016)
અભભમખતા વિભબર (તા. 05-07-2016 મુંગળિાર) ન ું આયોજન
સિવશક્ષણ પ્રણાલી અને યુિાિસ્થાનો સમન્િય - ડૉ.. આનંદીબિેન પિે લ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ પાસે સમાજની અપેક્ષાઓ - ડૉ.. રમેશભાઈ શાિ
દસ્તાિેજી હફલ્મ
આહદિાસી
સંગ્રિાલય
મુલાકાત

પ્રાણજીિન
છાત્રાલય,
મો.દે સાઈ
સંગ્રિાલય,
વિજ્ઞાન કે ન્િ

સમ ૂિજીિન
અને છાત્રાલય
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આપણા
ઉદ્યોિોનો
પહરચય
(અંબર
કાંતણ
વિભાિ)

પુસ્તકાલયનો
પહરચય

પહરસર પહરચય,
ઊજાષપ્રકલ્પ અને
જળસંચય વનદશષન

પ્રાણજીિન

પહરસર પહરચય,

આહદિાસી

ઊજાષપ્રકલ્પ અને

સંગ્રિાલય

જળસંચય

મુલાકાત (TRTI

વનદશષન

કેન્િ)

છાત્રાલય,

સમ ૂિજીિન

મો. દે સાઈ

અને

સંગ્રિાલય અને

છાત્રાલય

આપણાં
ઉદ્યોિોનો

પુસ્તકાલયનો પહરચય

પહરચય (અંબર

(પુસ્તકાલય)

કાંતણ વિભાિ)

વિજ્ઞાન કે ન્િ

રમતિમતનુ ં મિત્િ- ડૉ.. કમલેશભાઈ પિે લ
સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પહરિારનુ ં સમ ૂિમાં સાંસ્કૃવતક કાયષક્રમ / િરબી

તા. 6-7-16 નાું હદિસન ું આયોજન
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની કેળિણીનાું માધ્યમો - ડૉ.. વનવમષાબિેન શકલ અને ડૉ..મનોજ પરમાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠન ું ભાવિ દિયન - ડૉ.. અનાવમકભાઈ િાિ (કલનાયકશ્રી)
પહરસર
પુસ્તકાલ
નો પહરચય

આહદિાસી

પહરચય,
ઊજાષપ્રકલ્પ અને
જળસંચય

સંગ્રિાલય
મુલાકાત (TRTI
કેન્િ)

વનદશષન

પ્રાણજીિન
છાત્રાલય, મો.
દે સાઈ
સંગ્રિાલય,

પહરચય

પુસ્તકાલયનો

(અંબર

પહરચય

કાંતણ

પહરસર પહરચય,
ઊજાષપ્રકલ્પ અને
જળસંચય વનદશષન

આપણાં

છાત્રાલય

ઉદ્યોિોનો

(સમાજકાયષ

પહરચય (અંબર

સભાખંડ)

કાંતણ વિભાિ)

વિજ્ઞાન કે ન્િ

આપણાં
ઉદ્યોિોનો

સમ ૂિજીિન અને

પ્રાણજીિન

આહદિાસી

છાત્રાલય,

સંગ્રિાલય

મો. દે સાઈ

મુલાકાત
(TRTI કેન્િ)

વિભાિ)

સંગ્રિાલય અને
વિજ્ઞાન કે ન્િ

સમ ૂિજીિનઅને
છાત્રાલય
(કોમ્પ્યુિર
વિભાિ)

વશગબરાથીઓના પ્રવતભાિ માિે ની પ ૂિષતૈયારી
અગભમુખતા કાયષક્રમ સમાપન બેઠક, વશગબરાથીઓના પ્રવતભાિ

14.3

ઉદ્યોગ :

ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
સમાજકાયષ
સત્ર 1, 2, ૩

અંબરકાંતણ – િાઉસિાયહરિંિ,
પહરિંસર જાળિણી, બાિાયત
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સત્ર 1 - 40

શ્રી બંહકમચંિ એસ.

સત્ર 2 - 40

િસૈયા

સત્ર ૩- 40

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :

14.4

કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય,

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

સુંખ્યા

મહિલાઓ પર થતી

7-1-17

સ્થાવનક

જેન્ડર હરસોસષ સેન્િર

જાવતિત હિિંસા અને

40

(ગુજરાત સરકાર )

ભેદભાિ
આપવિવ્યિસ્થાપન

22-2-17

સ્થાવનક

40

ઈન્િરનેશનલ હડઝાસ્િર

અને પ્રાથવમક સારિાર

રે સ્યુ રીસ્પોંડર કો્સષ

- તાલીમ

14.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

14.6

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

14.7

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

NET

SET

GATE

CAT

IAS

IPS

PSSC

UPSA

અન્ય

1
14.8

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

14.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર
(MSW)

૬

૩૦,૦૦૦

૬

૩૦,૦૦૦

કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર
(MSW)

૩૧

૫૬૦,૮૬૦

૩૧

૫૬૦,૮૬૦

કુ લ

112

પ્રાપ્ત રાવિ

14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર
(MSW)

૨૭

૨,૧૨,૮૩૦

૨૭

૨,૧૨,૮૩૦

કુ લ

15.

પ્રાપ્ત રાવિ

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1 પહરસર અંતગય ત વનયક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
સુંપકય સુંસ્ર્થાઓની સુંખ્યા

ભાગ લીિેલ વિદ્યાર્થીઓની

વનયક્ત ર્થયેલ વિદ્યાર્થીઓની

(No. of Organization
Visited)

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(No. of Students
Participated)
38

(No. of Student
Placement)
ઉન્નવત-3

ઉન્નવત

DSAG, ગુજરાત

DSAG, ગુજરાત-8

ગુજરાત ર્ુહરઝમ

ગુજરાત ર્ુહરઝમ-1

હદશા

હદશા-1
ઓબીસી કવમશન-1

15.2

પહરસરની બિાર વનયક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :

S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

1

કલ્પેશ મોરિાહડયા

ગ્રામસેિક, મોરબી

2

કાજલ િાગણયા

કરુણા રસ્િ, અમદાિાદ

3

હકિંજલ પરમાર

કાઉન્સેલર, બાિળા

4

હક્રપાલવસિંિ બોરણા

ઓબીસી કવમશન, િાંધીનિર

5

િીિાભાઈ ભાદારકા

ગ્રામસેિક, તળાજા

6

જ્જ્યોવત પિેલ

હફલ્ડિકષ ર, સમથષન, હદયોદર

7

વનપમ પિેલ

હરસચષર, અબષન મેનેજમેન્િ સેંિર

8

દીપક નાયક

ગ્રામસેિક, િાંધીનિર

9

હદવ્યા મોદી

કો-ઓહડિનેિર, િાસ્મો, પાલનપુર

10

ધમેશ રાિલ

પોલીસ, સુરત ત્જલ્લો

11

પ્રવિણ રાિલ

આંકડા મદદનીશ, િાંધીનિર
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S.No.

વિદ્યાર્થીન ું નામ

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું
વિિરણ

12

ભ ૂપત મકિાણા

હફલ્ડિકષ ર, એકેઆરએસપી,
ચોિીલા

13

મનસુખ ચાિડા

હફલ્ડિકષ ર, સમથષન, હદયોદર

14

મિેંિ પિેલ

અધ્યાપક, િનસેિા, ગબલપુડી

15

મિેશ કિેહરયા

હફલ્ડિકષ ર, ઉન્નવત, વિજયનાિર

16

મિેશ મકિાણા

ગ્રામસેિક, ખેડા

17

મેઘા રબારી

હરસચષ એક્ઝીયુહિિ, અબષન
મેનેજમેંિ સેંિર

18

રં જન મકિાણા

કાઉન્સેલર, 181, બોિાદ

19

રાજ પિેલ

કોઓહડિનેિર, નેશનલ ઈનોિેશન
ફાઉન્ડેશન, ગ્રામભારતી

20

િષાષ પિેલ

િીમ મેમ્પબર ચાઈલ્ડલાઈન,
અમદાિાદ

21

િસીમક્રમ કુરેશી

કાઉન્સેલર, સુરેંિનિર

22

સુવમત્રા પિેલ

ગ્રામસેિક

23

હિતેશ દદુહકયા

ગ્રામસેિક, અમદાિાદ

24

હિરલ સેલોત

પ્રકૃવત ફાઉન્ડેશન

16. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ર્થયેલ કાયયક્રમો :
ક્રમ
1.
2.

તારીખ

16-9-16
20-3-17

31-3-17
3.
4.
5.

સ્ર્થળ

કાયયક્રમ

સિયોગ

તજઞ

લપકામણ

પેપરબેિ, કપ અને

રુરલ િે કનૉલોજી

શ્રી જશોદાબિેન

પેકેત્જિંિ િિષ

વિભાિ

શ્રી ધવમિષ્ઠા બિેન

જાગવૃ તકાયષક્રમ-

ત્જલ્લાબાળ

શ્રી હદવ્યકાંતભાઈ

બાળકોનાં

સુરક્ષા એકમ

શ્રી પ ૂજાબિેન

ગ્રામપંચાયત

શ્રી અશોકભાઈ

વસિંિરિા

શારીહરકશોષણ બાબતે
ભુિાલડી

વિધિાબિેનો
સાથે રોજિાર બાબતે

1-1-17
7-4-17

વ્યસનમુક્ક્ત કાયષક્રમ

ઉમંિ સેિા રસ્િ

કાયષકર
ઉમંિ સેિા રસ્િ

કુ જાડ

વ્યસનમુક્ક્ત કાયષક્રમ

નશાબંધી મંડળ

કાયષકર
નશાબંધી મંડળ
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30
62

43

પિે લ

બેઠક
ભુિાલડી

સુંખ્યા

20
30

17. ગોતા વિસ્તરણ કેંદ્રની પ્રવ ૃવત્તઓ :
ક્રમ

1.

2.

તારીખ

24-6-12

14-7-16
19-12-16

સ્થળ
િોતા, કેંિ

વિિત

સિયોિ
ત્જલ્લા બાળ

શ્રી

જાગૃવત

સુરક્ષાએકમ

હદવ્યકાંતભાઈ
શ્રી પારુલબિેન

િોતા, કેંિ

બ્યુિી પાલષર િિષ

4.

21-9-16
15-10-16

5.
6.

7.

3-12-16

19-12-16
થી

સ્થાવનક

િેમલતાબિેન

64

10

ગબનાબિેન પિેલ
પ્રાયોટ્ર્સસ્િ

23-2-17
18-7-16

સંખ્યા

બાળસુરક્ષા અંિે

થી

3.

તજજ્ઞ

રોનકબિેન
મકિાણા

12

િોતા, કેંિ

યોિ તાલીમ

પ્રાથવમકશાળા

દે િાંિીબિેન

40

િોતા, કેંિ

વિજ્ઞાનના પ્રયોિો

પ્રાથવમકશાળા

િીરાભાઈ

95

િોતા, કેંિ

સ્ક્રીન વપ્રિંહિિંિ અને ફોિો

રુરલ

હકરણભાઈ

લેવમનેશન

િેકનૉલોજી

પરમાર

વનદશષન

વસસોહદયા

વિભાિ
િોતા, કેંિ

બાળસુરક્ષા અને

ત્જલ્લા બાળ

હદવ્યકાંતભાઈ

66

ગબનાબિેન પિેલ

12

યોજનાકીય માહિતી અંિે સુરક્ષા એકમ
જાગૃવત

િોતા, કેંિ

12

સીિણિિષ

પ્રાયો રસ્િ

રોનકબિેન

23-2-16

મકિાણા
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: Professional Studies – વ્યિસાયલક્ષી અધ્યયન

2.

વિભાગન ું નામ

: Department of Journalism and Mass Communication
પત્રકારત્િ અને સમ ૂિપ્રત્યાયન

3.

અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જેપ્રશ્નપત્રોભણાિતાિોયતેનન
ું ામ
(સત્ર-1-2-3-4-5) (Core/Others)

1. ડૉ.. વિનોદકુ માર પાંડેય (પીએચ.ડી.)
સિપ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ

મુહિત માધ્યમ માિે વ ૃતાંત વનિેદન, મુહિત માધ્યમ માિે સંપાદન,
પ્રાયોગિક (મુહિત અને િીજાણુ ં માધ્યમ) વિકાસ પ્રત્યાયન

2. પ્રો. પુવનતા િણે (પીએચ.ડી.)

સાંપ્રત પ્રિાિો અને અનુિાદ, જાિેર ખબર, જનસંપકષ અને માધ્યમ

પ્રાધ્યાપક

પ્રબંધન, પ્રત્યાયન સંશોધન આંતર સાંસ્કૃવતક પ્રત્યાયન

3. પ્રો. અવશ્વનકુ માર ચૌિાણ (પીએચ.ડી.)

સમ ૂિ પ્રત્યાયનના વસદ્ાંતો, સમ ૂિ માધ્યમોનો વિકાસ, સમ ૂિ
પ્રત્યાયન અંિેન ુ ં િાંધીજીનુ ં દશષન, માધ્યમો : કાયદા અને

પ્રાધ્યાપક

નીવતશાસ્ત્ર, ન ૂતન માધ્યમોનો વિવનયોિ
4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ–2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : 20

(બ)

િષષ-2015-16 માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : 12

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

1.

અનુસ્નાતક

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જન જાવત

પછાત િગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

7

5

12

4

1

5

-

2

12

1

4

-

-

1

-

3

4

4

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

(સત્ર-1)

5.

2.

એમ.હફલ.

3

3.

પીએચ.ડી.

4

4.

અન્ય

-

-

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) What is editing (2) structure of news
room and practical situation in news room

9 હડસેમ્પબર, 2૦16

2.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) How to read newspaper (2) comparisons
of newspapers

1૦ હડસેમ્પબર, 2૦16

3.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) Relation between different types of news

12 હડસેમ્પબર, 2૦16

(2) inter linkages of news
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ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

4.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) How to write news (2) Field reporting

14 હડસેમ્પબર, 2૦16

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) Decentralization and development

15 હડસેમ્પબર, 2૦16

5.

વિષય

તારીખ

(2) feature writing
6.

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

(1) Issues of development (2) edit page

16 હડસેમ્પબર, 2૦16

7.

(1) Development communication
(2) Concluding and Feedback

સુશ્રી નીલમ ગુ્તા

8.

સુશ્રી માલતી મિેતા

િે ગલવિઝન સામાચાર લેખન

7 માચષ, 2૦17

9.

સુશ્રી માલતી મિેતા

િે ગલવિઝન કાયષક્રમો માિે લેખન

9 માચષ, 2૦17

10.

સુશ્રી માલતી મિેતા

િે ગલવિઝન કાયષક્રમ વનમાષ ણ

1૦ માચષ, 2૦17

11.

સુશ્રી માલતી મિેતા

ગલવનયર અને નોન-ગલવનયર એડીહિિંિ

15 માચષ, 2૦17

12.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદ અગ્રિાલ

વિકાસપ્રત્યાયનમાં વ્ય ૂિરચના

21 માચષ, 2૦17

13.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદઅગ્રિાલ

ગ્રામીણ પ્રત્યાયન અને સંશોધન

22 માચષ, 2૦17

14.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદ અગ્રિાલ

વિકાસ પ્રત્યાયન અને આરોગ્ય

23 માચષ, 2૦17

15.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદ અગ્રિાલ

પ્રત્યાયન અને પયાષ િરણ

24 માચષ, 2૦17

16.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદ અગ્રિાલ

પરં પરાિત માધ્યમો

25 માચષ, 2૦17

17.

પ્રો. ડૉ.. ગબનોદ અગ્રિાલ

િૈવશ્વકીકરણ અને પ્રત્યાયન

27 માચષ, 2૦17

િે ગલવિઝન પત્રકારત્િ

ુ રી, 2૦17
8 ફેબ્રઆ

17 હડસેમ્પબર, 2૦16

મલાકાતી અધ્યાપક
1

ઈસુદાન િઢિી

ુ રી, 2૦17
11 ફેબ્રઆ
4 માચષ, 2૦17
31 માચષ, 2૦17
વનમુંવત્રત તજઞો
1.

2.

3.

6.

Prof. Ang Pen Hwa,
Director, Department of
New Media Technology,
Nyanyang Technological
University, Singapore
Dr. Dhiraj Kakadia,
Commissioner,
EntertainmentTax, Govt.
of Gujarat, Gandhinagar

Social Media and Traditional Media

24th Sept., 2016

Soul Communication of Mahatma Gandhi

4th January, 2017

Prof. A. S.
Balasubramanyam,
Professor, Emeritus,
Bangalore University,
Bangalore

Vernacular Press and its Importance in Recent
Time

29th January, 2017

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

અંશુ વસન્િા

મીહડયા લેખન

28 નિેમ્પબર, 2૦16

2

ડૉ.. દૃ નષ્િ પિે લ

મીહડયાનો વિકાસ

12 જાન્યુઆરી, 2૦17
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ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

3

મૌગલન મુનશી

વિષય

તારીખ

રે હડયો પત્રકારત્િ

23 જાન્યુઆરી, 2૦17
31 જાન્યુઆરી, 2૦17
ુ રી, 2૦17
7 ફેબ્રઆ
29 માચષ, 2૦17

4

િોપી મગણયાર

િે ગલવિઝન પત્રકારત્િ

3 માચષ, 2૦17
1૦ માચષ, 2૦17
17 માચષ, 2૦17
29 માચષ, 2૦17

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

7.

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

1.

ડૉ..વિનોદકુ માર
પાંડેય

2.

,,

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

National Seminar – Gobarganga
Hindu College, 24 North Pargana,
West Bengal
National Seminar Barrackpore Rastraguru
Surendranath College, Kolkata,
India

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

9.

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયક :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

વિષય

તારીખ

Introspection on
Politics, Mass Media &
Public Opinion
Social Media : A
Challenge to
Mainstream Media

21 સ્િે મ્પબર,
2૦16
23 હડસેમ્પબર,
2૦16

માગયદિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1

ડૉ.. વિનોદકુ માર પાંડેય

(1) સુ શ્રી ભ ૂવમકા બારોિ (2) શ્રી કે તન િેકરીયા (3) શ્રી મનોજ
પિે લ (4) શ્રી મિેશ શાિ (5) શ્રી ગબમલેશકુ માર

2.

પ્રો. પુવનતા િણે

(1) અવિનાશ પિે લ (2) પારૂલ પિે લ (3) વપ્રયંક ભટ્ટ (4) સંદીપ
િીરપરા (5) રામકુ ભેડા

3.

ડૉ.. અવશ્વનચૌિાણ

(1) ઉિીશ કોઠારી (2) એમ. પી. પ્રવતમા (3) હકરણ કાપુરે (4)
ઉત્પલ કાંતઅનીશ

એમ.હફલ. કક્ષાએ
1.

ડૉ.. વિનોદકુ માર પાંડેય

(1) શ્રીસત્યબ્રત દાસ

2.

પ્રો. પુવનતા િણે

(1) ભ ૂવમકા બારોિ

3.

પ્રો.અવશ્વન ચૌિાણ

(1) દીપક ચુડાસમા

9.1

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : nil

રાષ્રીય

િન્યજીિ
સંરક્ષણ
જાગવૃ ત
કાયષક્રમ
સ્િચ્છતા
અગભયાન
કાયષક્રમ

િન્યજીિ
સંરક્ષણ
વિભાિ,
િાંધીનિર
CATCH
ફાઉન્ડેશન,
અમદાિાદ

િન્યજીિ સંરક્ષણ વિભાિે વિદ્યાથીઓ માિે બે
હદિસના કાયષક્રમનુ ં આયોજન કયુ.ું

7-8 સ્િે મ્પબર,
2૦16

અમદાિાદ રે લિે સ્િે શન પર સ્િચ્છતા જાગવૃ ત
અગભયાન

17 સ્િે મ્પબર,
2૦16
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1૦.

એવપ્રલ 2૦15ર્થી માચય 2૦16 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : nil

11.

એવપ્રલ 2૦15ર્થી માચય 2૦16 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ:

12.

એવપ્રલ 2૦15ર્થી માચય 2૦16 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.) : nil

13.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
13.1

nil

પદયાત્રા :

છોટા ઉદે પર જજલ્લાના નસિાડી તાલકાનાું બાર ગામ :
ટકડી નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

ગામનાું નામ

1.

ડૉ.. વિનોદકુ મારપાંડેય

11

ઘેસિાડી, વપસાયતા, વિયાંિાિ, કુ કરદા

2.

ડૉ.. અવશ્વન ચૌિાણ

11

દુ ગ્ધા, દામગણયાઆંબા, રણબોર, માથાસાંકળ,

3.

અવિનાશ પિે લ

11

કડુ લીમહડ
ુ ી, િાહડયા, આમિા, મેહડયા,

(પીએચડી વિદ્યાથી)

13.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
તા. 4થી 7 જુ લાઈ 2૦16 દરવમયાન અગભમુખતા કાયષક્રમ યોજાયો, જેમાં વિવિધ માધ્યમો
અને

પ્રવ ૃવિઓ

દ્વારા

નિા

વિદ્યાથીઓને

વિદ્યાપીઠની

વશક્ષણપ્રણાલી,

િાતાિરણ, મ ૂલ્યો,

સમુહ્જજીિનનાં ઉદ્દે શો, અભ્યાસક્રમ અને આદશોથી અગભમુખ કરિાનો પ્રયત્ન કરિામાં આવ્યો. જૂના
વિદ્યાથીઓએ નિા વિદ્યાથીઓને હફ
ં ૂ ાળો આિકાર આપીને કાયષક્રમમાં આયોજનથી માંડીને સફળ
અમલીકરણ સુધીનાં તમામ કાયોમાં ખ ૂબ જ ઉમળકાભેર ભાિ લીધો, જેમાં વ્યાખ્યાનો ઉપરાંત
પ્રભાતફેરી, સંસ્થાદશષન અને મુલાકાત, બૌદ્વદ્ક રમતો, વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ, ચચાષ ઓ તેમજ રાત્રી બેઠકનો
સમાિેશ કરિામાં આવ્યો િતો. વિભાિના પુવનતાબિેન અને અવશ્વનભાઈએ તેમને સોંપાયેલી
અગભમુખતા કાયષક્રમની જિાબદારી ર્ુકડી પ્રમાણે સંભાળી િતી.
13.3

13.4

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

અધ્યાપકન ું નામ

1.

ઈલેકરોવનક્સ, સત્ર-1

17

શ્રી ત્જતેન્િભાઈ મેિાડા

2.

સોલાર મેન્િે નન્સ, સત્ર-2

19

શ્રી કે યરુ ભાઈ

3.

પહરસરજાળિણી, સત્ર-3

23

શ્રી અભુભાઈ રબારી

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયય ક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયયક્રમન ું નામ

કાયયક્રમન ું સ્તર
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

વિષય અને આયોજક

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓનીસું
ખ્યા

જાિેર વ્યાખ્યાન

પ્રાદે વિક ગુણિંત

િાંધીજી કી છડી, ગુજરાતી સાહિત્ય

25

શાિનુ ં વ્યાખ્યાન

પહરષદ, અમદાિાદ

પ્રાદે વિક રઘુિીર

અમ ૃતા ઉપન્યાસ કા આધાર, ગુજરાત

ચૌધરીનુ ં વ્યાખ્યાન

વિશ્વકોશ, ઉસ્માનપુરા, અમદાિાદ

જાિેર વ્યાખ્યાન
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13.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
પ્રથમ િષષના 1૦ વિદ્યાથીઓ િાંધીનિર ત્જલ્લાના અવમયાપુર િામે યોજાયેલ એન.એસ.એસ
વશગબરમાં િયા િતા, વશગબરમંત્રી ડૉ.. વિનોદકુ માર પાંડેય િતા.

13.6

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : nil

13.7

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET ,GATE, CAT, IAS/IPS etc State PSSC,
UPSAઅન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી: nil

13.8

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

વિદ્યાર્થીન ું

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

નામ
1.

મેળિેલ વસદ્ધિ

કાજલ મારૂ

િકત ૃત્િ સ્પધાષ માં પ્રથમ સ્થાન

સત્યસાંઈ સંિઠન, અમદાિાદ દ્વારા
આયોત્જત પ્રાદે વશક કક્ષાની સ્પધાષ

2.

મનીષ કુ માર

અગખલ ભારતીય કમલનયન બજાજ

પાંડેય

સ્મ ૃવત વ્યાખ્યાન પ્રવતયોગિતા, િધાષ

િકત ૃત્િ સ્પધાષ માં દ્વદ્વતીય સ્થાન

મિારાષ્ર આયોત્જત રાષ્રીય સ્તરની
સ્પધાષ
13.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : -

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

13.9.1
સુંખ્યા
૧

13.9.2

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવિ

અનુસ્નાતક સ્તર

૪

૨૪,૦૦૦

કુ લ

૪

૨૪,૦૦૦

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૨1

કુ લ

૨1

પ્રાપ્ત રાવિ
૨૩,૭૪90
૨૩,૭૪૯૦

વિિેષ :
NAAC કવમટી વિદ્યાપીઠમાું આિી ત્યારે સુંસ્ર્થા તરફર્થી સોંપાયેલી કામગીરીમાું સમગ્ર વિભાગે સહક્રય ભાગ
લીિો અને વિવિિ જિાબદારીઓ સુંભાળી :
ડૉ.. વિનોદકમારપાુંડેય
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના તમામ કાયષક્રમોની પ્રેસનોિ મીહડયાને પિોંચાડિાનુ ં કામ સંભાળે છે .

પ્રો. પવનતા િણે


ગ ૂજરાતવિદ્યાપીઠના િાવષિક અિેિાલના પ્રકાશનની જિાબદારી સંભાળે છે .



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ગિૃ પવત્રકા'વિદ્યાપીઠસેત'ુ ના સંપાદન, લેખન અને પ્રકાશનની જિાબદારી વિભાિના
સંભાળે છે .

પ્રો. અવિનભાઈચૌિાણ


“િાંધીજી : અમદાિાદમાં” આ દસ્તાિેજી ચલગચત્રના સંશોધક અને પરામશષક તરીકે કામ કયુ.ું



મિાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા મિાવિદ્યાલય સંકુલના 'રાષ્રીયસેિાયોજના' એકમના કાયષક્રમ અવધકારી
(પ્રોગ્રામઓહફસર)



'રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન અને માન્યતા પહરષદ' ('રા.મ ૂ.મા.પ.'અથાષ ત'NAAC') અંતિષત સાંસ્કૃવતક કાયષક્રમ
સવમવતના સભ્ય



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ' શતાબ્દી મિોત્સિ પ્રકાશન સવમવત'ના સભ્ય તરીકે સંકલન-સંપાદન કાયષરત



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ' પુનઃપ્રકાશન સવમવત'ના સભ્ય



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની 'શતાબ્દી પ્રકાશન સવમવત'ના સભ્ય



મિાવિદ્યાલયની 'છાત્રાલય સંશોધન અને અિેિાલ સવમવત' નાસભ્ય



યુિા મિોત્સિની 'સાંસ્કૃવતક સિયોિ સવમવત'ના સભ્ય



ઉપાસનાખંડ અને સભાખંડમાં સંસ્થાના કાયષક્રમોનુ ં સંચાલન અને િાંધીવિચાર સંબવં ધત િક્તવ્યો



તસિીરો સાથેના અિેિાલો વિવિધ કાયષક્રમોનુ ં દસ્તાિેજીકરણ અને સમ ૂિ માધ્યમોમાં પ્રચાર-પ્રસાર



દે શ-વિદે શનામુલાકાતીઓનેસસ્ં થા-પહરચયઅનેપહરસર-દશષનકરાિવુ ં



કાકાસાિેબ કાલેલકર અને આચાયષ કૃ પાલાની વિષયક વિશેષ અધ્યયન



વનયવમત બ્લોિ-લેખન (http://ashwinningstroke.blogspot.in)
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1.
2.
3.

ફેકલ્ટીન ું નામ
વિભાગન ું નામ
અધ્યાપકોની માહિતી

ક્રમ
1.

: પ્રોફેિનલ અભ્યાસક્રમ

: દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાય ણ વિભાગ
:

આલાપ િી.બ્રહ્મભટ્ટ

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયષક્રમ વનમાષણ પહરચય

ઇન્ચાર્જ
સીનીયર િે કવનકલ આસીસ્િન્િ
અનુપરં િત બુદ્દશષન
પારં િત પત્રકારત્િ અને સમ ૂહ્જપ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાષ ણ હડ્લોમા

2.

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

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

AV-103 - િી.િી.કાયષક્રમ વનમાષણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયષક્રમ વનમાષણ -૧(મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
AV-201 - કાયષક્રમ વનમાષણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા

AV-202 - કાયષક્રમ વનમાષણ-૨ (મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
EC-201 - સંકલન અને ધ્િની મુિણ

EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોિોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેઝીક ફોિોગ્રાફી
િાઈલ્ડલાઈફ ફોિોગ્રાફી તેમજ પ્રાયોગિક િિો
મનીષ

ભોઈ

િે કવનકલ આસીસ્િન્િ
અનુ પારં િત, ગ્રામ વ્યિસ્થાપન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાષ ણ ડી્લોમા

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયષક્રમ વનમાષણ પહરચય

AV-103 - િી.િી.કાયષક્રમ વનમાષણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયષક્રમ વનમાષણ -૧(મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
AV-201 - કાયષક્રમ વનમાષણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા

AV-202 - કાયષક્રમ વનમાષણ-૨ (મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
EC-201 - સંકલન અને ધ્િની મુિણ

3.

EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોિોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં બેઝીક ફોિોગ્રાફી
પ્રાયોગિક િિો
ધ્રિ દિે
િે કવનકલ આસીસ્િન્િ, ( વનયત િેતન )
પારં િત, પત્રકારત્િ અને સમ ૂહ્જપ્રત્યાયન
દૃ શ્ય-શ્રાવ્ય વનમાષ ણ ડી્લોમા

તેમજ

AV-101 - પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો
AV-102 - કાયષક્રમ વનમાષણ પહરચય

AV-103 - િી.િી.કાયષક્રમ વનમાષણ કૌશલ્ય

AV-104 - કાયષક્રમ વનમાષણ -૧(મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
AV-201 - કાયષક્રમ વનમાષણમાં સંશોધન અને
સર્જનશીલતા

AV-202 - કાયષક્રમ વનમાષણ-૨ (મૌગખક અને પ્રાયોગિક )
EC-201 - સંકલન અને ધ્િની મુિણ

EC-202 - િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન
ફોિોગ્રાફી અભ્યાસક્રમમાં પ્રાયોગિક િિો
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4.
અ.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

િષષ–2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક): ૧૯
િષષ –2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક):૧૯

બ
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

3.

એમ.હફલ.

4.

પીએચ.ડી.

5.

અન્ય- ફોટોગ્રાફી

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

૧૨

૭

૧૯

૫૧

૦૮

૫૯

પ્રમાણપત્ર

અભ્યાસક્રમ

5.

વિભાગનાએડજ ુંક્ટ

પ્રોફેસર/મલાકાતી

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

તજ્જ્ઞોની માહિતી
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
મલાકાતી અધ્યાપક
૧.

ે
શ્રી વિનોદકુમાર પાંડય

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ

૨.

શ્રી અવશ્વન ચૌિાણ

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ

૩.

શ્રી પુવનતા િણે

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

અઠિાહડયામાં ૨ હદિસ

િાસુભાઇ પિેલ

ફોિોગ્રાફીમાં પ્રકાશ

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

મનન ઠાકર

બેઝીક ફોિોગ્રાફી

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

રોહિત ભિત

કમ્પપોઝીશન

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

પ્રશાંત િૈદ્ય

વપક્તોહરઅલ ફોિોગ્રાફી

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

ભાિેશ પિેલ

હક્રએિીિ ફોિોગ્રાફી

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

ઉત્પલ પિેલ

સ્થાપત્ય ફોિોગ્રાફી

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

બીપીન હક્રચ્યન

િેહડિંિ ફોિોગ્રાફી

કાયષ પ્રમાણે િિો લીધા

૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
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6.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧.

કેતન િેકરીયા

કાયષક્રમ વનમાષણ પહરચય

૨.

પ્રશાંત કુિીકર

દરે ક મુલાકાતી

િી.િી.કાયષક્રમ વનમાષણ કૌશલ્ય

૩.

િાહદિ ક જાની

િશ્યાંકન અને પ્રકાશ આયોજન

વ્યાખ્યાતા તેમના કાયષ

ભ ૂવમકા બારોિ

પ્રત્યાયન અને સમ ૂિમાધ્યમો

રાિી જાની

કાયષક્રમ વનમાષણ પહરચય

પ્રકાશ િાઘેલા

સંકલન અને ધ્િની મુિણ

જીજ્ઞાશા શાિ

સંકલન અને ધ્િની મુિણ

આલાપ વત્રપાઠી

સંકલન અને ધ્િની મુિણ

૪.
૫.
૬.
૭.

૮.
7.

વિભાગના

વ્યાખ્યાન :
ક્રમ

અધ્યાપક

અધ્યાપકન ું નામ

૧.

આલાપ બ્રહ્મભભટ્ટ

૨.

મનીષ ભોઈ

8.
ક્રમ

દ્વારા

ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠ

વસિાય

પ્રમાણે ૫-૫ િિો લેિા
આવ્યા

અન્ય

જગ્યાએ

અપાયેલ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

એન.આઈ.એમ.સી.જે.

ટી.િી.કાયય ક્રમ વનમાય ણ કૌિલ્ય

સ્િામીનારાયણ ગુરુકુળ

ટી.િી.કાયય ક્રમ વનમાય ણ કૌિલ્ય

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

મેળિેલ વસદ્ધિ
૧.

આલાપ બ્રહ્મભભટ્ટ

પ્રાદે વશક

ગુજરાત રાજ્જ્ય લગલતકલા
અકાદમી , રાજ્જ્ય સરકાર
દ્વારા િૌરિ પુરષ્કાર

૨.

આલાપ બ્રહ્મભભટ્ટ

િન્યજીિ સ ૃનષ્િ વિષયમાં

પ્રાદે વશક

ફોિોગ્રાફીમાં રાજ્જ્ય સરકાર
દ્વારા આયોત્જત સ્પધાષમાં
પુરષ્કાર

9.
10.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયક : સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations):
અન્ય
ફોટોિોપ કાયયિાળા

કેમેરા ક્લબ ઓફ
કણાય િતી
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સુંયક્ત

-

11.
12.
13.

એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) : એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું સુંિોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ:

-

એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents
IPR)etc.)/: -

14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત(તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭)
14.1

પદયાત્રા :

વિભાગના સેિકો અને વિદ્યાર્થીઓ સાદરા મકામે વિનોબાજીના બાળપણ

વિિે હફલ્મ બનાિી. અને આસપાસના ૪ ગામમાું પદયાત્રા કરી.
14.2
14.3

અભભમખતા કાયયક્રમ : તા.૧,૨,૩,જલાઈ દરમ્યાન વિભાગના વિદ્યાર્થીઓની અભભમખતા
વિભબર કરી.

ઉદ્યોગ : સુંસ્ર્થાના જદા જદા વિભાગો ધ્િારા કરિામાું આિતા કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓ

ધ્િારા ફોટોગ્રાફી, િીહડઓ , ધ્િવન વ્યિસ્ર્થા, પ્રોજેક્ટર વ્યિસ્ર્થા િગે રે કામગીરી કરી.
14.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી: -

14.5

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાિીદારી : -

14.6
14.7
14.8

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પુરસ્કાર : વિદ્યાથીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET,SET/SLET,GATE,CAT,IAS/IPSetc State
PSSC, UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -

વિદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્વદ્:

ક્રમ
૧.

વિદ્યાર્થીન ું નામ
વનમષલ ઉનડકિ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય ક્ષેત્રે

પ્રાદે વિક

મેળિેલ વસદ્ધિ

પ્રાદે વશક

ફોિોગ્રાફીમાં ગુજરાત રાજ્જ્ય
લગલત કલા અકાદમી પુરષ્કાર

14.9

વિદ્યાથીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવિની માહિતી :
14.9.1 સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ

-

14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ 14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ -

15.

વિદ્યાથીઓ અંિે વનયુક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
ગજરાત અને ગજરાતની બિાર ટી.િી. ચેનલ અને સરકારી તેમજ ભબન સરકારી સુંસ્ર્થાઓમાું
જદી જદી જગ્યાએ કેમેરા પસયન, સુંકલન કર, હદગ્દિયક, વનમાયણ સિાયક, પેનલ પ્રોડયસર
િગેરે.

15.1

પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -

15.2

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: વ્યિસાયલક્ષી અધ્યયન

2.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રુંર્થાલય અને માહિતીવિઞાન

3.

અધ્યાપકોની માહિતી અધ્યાપકોની માહિતી
ક્રમ

:

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1.

પ ૂગણિમા ઉપાધ્યાય

ગ્રંથાલય

વ્યિસ્થાપન,

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

સ ૂગચકરણ

પ્રાયોગિક,

માહિતી
માહિતી

કૌશલ્ય,

ગ્રંથાલય

સેિાઓ,

કમ્પ્યુિર

વિવનયોિ, માહિતી િેકનૉલોજી, માહિતીનુ ં પ ૃથક્કરણ,
પુનિષઠન અને િઢીકરણ.
2.

ડૉ.. પ્રયતકર કાનહડયા

ગ્રંથાલય અને માહિતીવિજ્ઞાનનો પાયો, જ્ઞાનસંિઠન અને

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

પ્રહક્રયા, ગ્રંથાલય િિીકરણ પ્રાયોગિક, માહિતી સ્રોત,
માહિતી અને પ્રત્યાયન, સંશોધન પદ્વતઓ, માહિતી
પુનપ્રાષલ્્ત, સામાત્જકશાસ્ત્રોની માહિતી પદ્વતઓ.

4.
(અ)
(બ)
ક્રમ

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

િષષ – 2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) : 16

િષષ – 2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક) :
અભ્યાસક્રમન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

૬

૬

12

2.

અનુસ્નાતક (સત્ર-૩)

૩

૭

1૦

૩.

એમ.હફલ.

૪.

પીએચ.ડી.

5.

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

૦

૮

2

૬

૪

1

૦

સામાન્ય

કલ

૦

2

12

૦

૦

૦

1૦

૦

૦

૦

1

૦
1

૦

1

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

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

વનયતકાલીન અધ્યાપક
1.

ડૉ.. અતુલ અકબરી

માહિતી િેકનૉલોજી (પ્રાયોગિક)
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સત્ર-૩ના સમયપત્રક મુજબ

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

6.

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1.

ડૉ.. વિદ્યુત જોશી

સંશોધનમાં ગ્રંથાલય

2૭-1-2૦1૭

2.

ડૉ.. રોહિત શુક્લ

સંશોધન પદ્વત અને પ્રહક્રયા

૮-2-2૦1૭

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

7.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

વિષય

તારીખ

1.

ડૉ.. પ્રયતકર કાનહડયા

ત ૃતીય રાજ્જ્યકક્ષાની કાયષશાળા,

સામાત્જક ઉત્થાનમાં

2૬-11-1૬

જૂનાિઢ

સાિષજવનક ગ્રંથાલયોની
ભ ૂવમકા

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :

8.

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. પ્રયતકર કાનહડયા

મિેશ પરમાર, હિતેન પરમાર
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1.

ડૉ.. પ્રયતકર કાનહડયા

ન ૂરી કગલતા
અનુસ્નાતક કક્ષાએ

1.

પ ૂગણિમા ઉપાધ્યાય

અજય દે િવસિંિભાઈ િસાિા, ધવમિષ્ઠા સુમનભાઈ મિાકાળ,
નેિા રમેશભાઈ રાિત, યોગિતા ફૂલજીભાઈ ગબરારી,
વિજય ચીમનભાઈ િણકર, રમીલા કુ બેરભાઈ પરમાર

2.

ડૉ.. પ્રયતકર કાનહડયા

ત્જજ્ઞા કેશિલાલ પરમાર, વનહકતા હદનેશભાઈ સોલંકી,
વિહકતા પ્રિીણભાઈ પરોવધયા, વિશાલ રમણભાઈ પરમાર

9.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : -

10.

એવપ્રલ-2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : -

11.

એવપ્રલ-2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :-

12.

એવપ્રલ-2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.)/ : -

13.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત (તા.૦1-૦૪-2૦1૬ર્થી તા. ૩1-૦૩-2૦1૭)
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13.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

1.

12

ડૉ.. પ્રયતકર

ત્જ. સાબરકાંઠા તા.ઈડર

કાનહડયા

સાપાિાડા, સદાતપુરા, લાલોડા,
જિાનપુરા

2.

11

મિેશ પરમાર

ત્જ. નિસારી, તા. િાંસદા
કાિડેજ, ઘોડમાળ, કેલીયા,
બારતાડ

13.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
તા. 4-7-2016 ર્થી 7-7-2016 દરવમયાન પ્રર્થમ િષયના વિદ્યાર્થીઓની અભભમખતા વિભબર કરી.

13.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

1.

અંબર-કાંતણ િણાિ સત્ર-1

12

શ્રી ભ ૂપતભાઈ સરિૈયા

2.

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય સત્ર-

11

શ્રી પ્રજ્ઞાબિેન પાઠક

૩

13.4

૩.

ઈલેકરોવનક સત્ર-2

12

શ્રી જીતુભાઈ મેિાડા

૪.

આહદિાસી કેન્િ ગ્રંથાલય સત્ર-૪

1૦

શ્રી પંકજભાઈ મ્પિાહડક

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :

કાયયક્રમન ું નામ

પહરસંિાદ

કાયયક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

સુંખ્યા

પ્રાદે વશક

૬-1-2૦1૭

ગ ૂજરાત ગ્રંથાલય સેિા

થી

સંઘ (સ્થળ :- િોધરા)

૮-2-2૦1૭
13.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

13.6

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
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1૯

13.7

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

13.8

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

13.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
13.9.1

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

૧
કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

૧

૫,૦૦૦

૧

૫,૦૦૦

13.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક સ્તર

૨૦

કુ લ

14.

૨૦

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
1૪.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : 1૪.2

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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પ્રાપ્ત રાવિ
૩,૫૧,૫૦૩
૩,૫૧,૫૦૩

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

1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: િારીહરક વિક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાિાખા - સાદરા

2.

વિભાગન ું નામ

: િારીહરક વિક્ષણ અને રમત વિઞાન વિદ્યાિાખા - સાદરા

3.

અધ્યાપકોની માહિતી
:
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
1

2

પ્રા. ડૉ.. જમનાદાસ કે. સાિગલયા

- આપવિ વ્યિસ્થાપન

સંયોજક, પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

- શારીહરક વશક્ષણમાં સંશોધન પદ્વતઓ

ડૉ.. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્િા
પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

3

ડૉ.. જિદીશચન્િ ક. સાિગલયા
પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

4

ડૉ.. ઉદાજી િી. પરમાર
સિપ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

ડૉ.. દલસંિભાઈ ફ. ચૌઘરી
સિપ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.
6

ડૉ.. જિદીશચન્િ લા. િોઠી
સિપ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

7

ડૉ.. િીતાબિેન મો. પિેલ
સિ પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

8

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

9

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5-6) (Core/Others)

ડૉ.. નીરજ વન. વસલાિિ
મ. પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોિી, માપન અને આંકડાશાસ્ત્ર
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોિી, માપન અને મ ૂલ્યાંકન
- યોિવિજ્ઞાન
- શારીહરક યોગ્યતા અને સુક્સ્થવત
- શારીહરક વશક્ષણમાં કસોિી અને માપન
- શૈક્ષગણક અને રમત મનોવિજ્ઞાન
- શા.વશ.નાં મ ૂલ્યો અને િાંધીવિચાર
- રમત સમાજશાસ્ત્ર
- રમત મનોવિજ્ઞાન
- શારીહરક યોગ્યતા
- િલનચલનશાસ્ત્ર અને ૈિયંત્રવિજ્ઞાન
- શારીહરક વશક્ષણની તાત્ત્િક આધાર વશલાઓ અને
ઈવતિાસ
- રં જન
- િલનચલનશાસ્ત્ર
- રમતિમતના વસદ્ાંતો-3
- રમત સંચાલન
- રમતિમતના વસદ્ાંતો -1
- શારીહરક વશક્ષણમાં પદ્વત અને આયોજન- રમત તાલીમ
- પયાષિરણ અને સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
- રમત આિાર વિજ્ઞાન
- રમત ગચહકત્સાશાસ્ત્ર
- શારીહરક વશક્ષણ અને રમતમાં મનોવિજ્ઞાન
- રમત તાલીમના િૈજ્ઞાવનક વસદ્ાંતો
- વ્યાિસાવયક સજ્જતા અને અભ્યાસક્રમ રચના
- શારીહરક વશક્ષણમાં વ્યિસ્થા અને સંચાલન
- શારીહરક વશક્ષણના પાયાિત વસદ્ાંતો
- પંચકાયષ અને રાિબરી
- યોિવિજ્ઞાન
- રમતિમતના વસદ્ાંતો -5
- શારીહરક વશક્ષણના પાયાિત વસદ્ાંતો
- રમતિમતના વસદ્ાંતો
- કસરતીય શરીર વિજ્ઞાન
- રમત વિજ્ઞાન
- કસરતીય શરીર વિજ્ઞાન
- શારીહરક વશક્ષણનો ઈવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
- ઈજાઓ અને વ્યિસ્થાપન
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ક્રમ
10

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા
ડૉ.. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી
મ. પ્રાઘ્યાપક, પીએચ.ડી.

11

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

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-3-4-5-6) (Core/Others)
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
- સ્િાસ્્ય વશક્ષણ
- શરીર રચના અને શરીર વિજ્ઞાન
- રમતિમતના વસદ્ાંતો – 3
- શરીર રચના શરીર વિજ્ઞાન
- ૈિયંત્રશાસ્ત્ર
- શારીહરક વશક્ષણનો ઈવતિાસ અને આધુવનક પ્રિાિો
- શારીહરક વશક્ષણમાં આંકડાશાસ્ત્ર
- કુદરતી ઉપચાર
- રમતમાં ઈજાઓ અને ઉપચાર
- રમત સમાજશાસ્ત્ર

4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષય – 2016-2017 માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : 109

(બ)

િષય – 2016-2017 માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

92
વિદ્યાર્થીઓ

ભાઈ

બિેનો

કલ

ઓ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1

સ્નાતક (સત્ર-1)

69

25

94

07

25

43

00

19

94

2

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

14

01

15

01

01

09

00

04

15

3

એમ.હફલ.

01

03

04

00

00

01

00

03

04

4

પીએચ.ડી.

12

01

13

04

00

04

00

05

13

5

અન્ય

96

30

126

12

26

57

00

31

126

4.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત પહરસુંિાદ / કાયયિાળા :-

5.

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

6.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

ડૉ.. જતીનભાઈ સોની

ઈન્િરનેશનલ સ્પોિષ સ હદિસ

06/04/2016

2

ડૉ.. અનાવમક શાિ

ઉપાસના ખંડના ઉદધાિન પ્રસંિે વ્યાખ્યાન

08/04/2016

3

ડૉ.. કમલકર

સત્રાંત હદિસ વનવમિે વ્યાખ્યાન

30/04/2016

4

ડૉ.. ચન્િવસિંિ ઝાલી

સત્રાંત હદિસ વનવમિે વ્યાખ્યાન

30/04/2016

5

શ્રી રમેશભાઈ પિેલ

વિશ્વિસવત હદન વનવમિે વ્યાખ્યાન

11/07/2016
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ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

6

શ્રી અબ્દુલચાચા

સમ ૂિજીિન

05/08/2016

7

ડૉ.. હદનેશભાઈ

હિરોશીમા સ્મ ૃવત હદિસ વનવમિે વ્યાખ્યાન

06/08/2016

8

ડૉ.. સંઘ્યાબિેન ઠક્કર

મહિલાસશક્ક્તકરણ

09/08/2016

9

ડૉ.. નયનેશ િસાિા

આરોગ્યની જાળિણી

10/08/2016

10

ડૉ.. રમેશભાઈ કાપડીયા

િાિષ એલોપથી સારિાર

01/09/2016

11

ડૉ.. અશોકભાઈ પિેલ

વિશ્વસાક્ષરતા હદન

08/09/2016

12

ડૉ.. રાજેન્િ ખીમાણી

પદયાત્રા વિશે

15/09/2016

13

શ્રી રમેશભાઈ સંઘિી

કુદરતી ઉપચાર

06/10/2016

14

શ્રી દલપતભાઈ પહઢયાર

માહિતીખાતા અંિેન ુ વ્યાખ્યાન

01/12/2016

15

ડૉ.. રધુિીર ચૌધરી

ગુજરાતી સાહિત્ય

05/01/2017

16

શ્રી રજનીભાઈ ભટ્ટ

સ્િામી વિિેકાનંદ વિશે

12/01/2017

17

ડૉ.. રોહિતભાઈ શુકલ

સામાત્જક વિકાસ

13/02/2017

18

શ્રી િસમુખભાઈ પિેલ

ઉિમ વ્યક્ક્તત્િ

02/03/2017

19

ડૉ.. અનાવમક શાિ

િાવષિક રમતોત્સિ

10/03/2017

7.

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

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

મેળિેલ વસદ્ધિ
1

9.

Dr. Neeraj Silawat

Best Program Officer IG Award in NSS

Dr. Neeraj Silawat

Best Poster Presentation Award in
6th International Science Congress
(ISC-2016)
8th - 9th December 2016
Hutatma Rajguru Mahavidyalaya, Pune,
Maharashtra, India

Presidential Medal
and Certificate and
Cash Prize
Medal and Certificate

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1

ડૉ.. જિદીશચન્િ કે . સાિગલયા

રચનાબિેન ન. પિે લ
એમ.હફલ. કક્ષાએ

1

ડૉ.. ઉદાજી િી. પરમાર

ભાવિકા ન. ગલિંબાણી
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1

પ્રા. ડૉ.. જમનાદાસ કે . સાિગલયા

કાવતિકકુ માર રામજીભાઈ રબારી
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ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ
સંજયભાઈ શામજીભાઈ ઝાંપહડયા

2

ડૉ.. પ્રભુલાલ એમ. કાસુન્િા

અવશ્વનભાઈ મિનભાઈ સરિૈયા
એજાઝભાઈ યુસફુ ભાઈ કાઝી

3

ડૉ.. જિદીશચન્િ કે . સાિગલયા

િૌતમ કાનજીભાઈ સાંડપા
વિશાલકુ માર લક્ષ્મણભાઈ જોષી

4

ડૉ.. ઉદાજી િી. પરમાર

ખુશાલપુરી મંિળપુરી િોસાઈ
રમેશકુ માર મેસરુ ભાઈ સોલંકી

5

ડૉ.. દલસંિભાઈ એફ. ચૌધરી

જયેશકુ માર દે િજીભાઈ રાઠોડ
વસદ્રાજવસિંિ અજમેલવસિંિ પરમાર

6

ડૉ.. િીતાબિેન એમ. પિે લ

પાયલ િોવિિંદભાઈ િાગણયા
ભિિતીબિેન દલુભાઈ પિે લ
જય લગલતભાઈ ભટ્ટ

7

ડૉ.. જિદીશચન્િ એલ. િોઠી

મમતાબિેન મિેરવસિંિ બારીઆ
જીજ્ઞેશ પ્રતાપભાઈ સઠીયા
રાજેન્િભાઈ દે િજીભાઈ લુણિતર

8

ડૉ.. વિજયકુ માર આર. મકિાણા

વનવશતકુ માર મિાશંકરભાઈ પંડયા
વપ્રયપ્રવસદ્કુ માર િજાભાઈ ડામોર
મિેશભાઈ િિોરભાઈ જમોડ

9

ડૉ.. નીરજ એન. વસલાિિ

ઋવષકા ચીમનભાઈ અકબરી
મનોજભાઈ વ્રજલાલ સાિલીયા
રતનવસિંિ રામવસિંિ ભુહરયા

10

ડૉ.. વનમેષભાઈ ધ. ચૌધરી

નરે શ ખીમાભાઈ મકિાણા
રમેશભાઈ ઘીરુભાઈ ડેરિાગળયા
સંજયકુ માર ચીમનભાઈ િકાણી

11

ડૉ.. અરવિિંદભાઈ ચુ. રામી

દક્ષાબિેન લાલજીભાઈ પિે લ
વનકુ જ રાજેશભાઈ જાિાણી
સિદે િભાઈ પરષોિમભાઈ કાગલયા

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : -

11.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : nil

12.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

13.

એવપ્રલ 2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) :
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14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓ

નુંબર

ગામનાું નામ

ની સુંખ્યા

1.

પ્રા. ડૉ. જમનાદાસ કે . સાિગલયા

11

િાિડી, િાથીપુરા, વિઠોડા, ફતેિપુર

2

ડૉ. પ્રભુલાલ મો. કાસુન્િા

11

સુલતાનપુરા, જિાનપુરા, શાિપુર,
મોતીપુરા

3

ડૉ. જિદીશચન્િ ક. સાિગલયા

11

સુલતાનપુરા, જિાનપુરા, મોતીપુરા,
શાિપુર

4

ડૉ. ઉદાજી િી. પરમાર

11

બાદરપુર, મોલીપુર, ઝહિરપુરા, ચાંપા

5

ડૉ. દલસંિભાઈ ફ. ચૌઘરી

11

મલેકપુર, કમાલપુર, ખતોડા, જિાપુરા

6

ડૉ. જિદીશચન્િ લા. િોઠી

11

સુલીપુર, કેસીમ્પપા (કુ માર), શેખપુર (ખે),
લીમડી

7

ડૉ. િીતાબિેન મો. પિે લ

11

8

ડૉ.. વિજયકુ માર ર. મકિાણા

11

વમયાંસણા, નાનીિાડા, કાદરપુર, ખેરપુર

9

ડૉ.. નીરજ વન. વસલાિિ

12

રસ ૂલપુર, સદીકપુર, સમોજા, અંબાિાડા

10

ડૉ.. વનમેશભાઈ ઘ. ચૌઘરી

12

િધાર, ભીમપુર, િીંબા, આંકગલયારા

11

ડૉ. અરવિિંદભાઈ યુ. રામી

11

બળાદ, મલેકપુર, કલ્યાણપુર, થાંિણા

12

રમેશભાઈ પિે લ

12

નિાિાસ (રાજપુર), સરતાનપુર, િાિ,

13

શ્રી મનીષ અજાકીયા

12

િોઠડા, સમરાપુર, ભાણાિાસ, બેડસ્મા

14

શ્રી હદનેશભાઈ પરમાર

12

ડુ િ
ં રપુરા, મુમનિાસ, િજાપુર, નેદરડી

15

શ્રી જિદીશભાઈ સોલંકી

12

નાની ભાલુ, ભાલુસણા, મોિા કોઠાસણા,

સુહઢયા
ં
(કન્યા), સુહઢયા (કુ માર),
આંબાિાડી, સોનાપુરા

સતલાસણા (કુ માર)

નાના કોઠાસણા
16

શ્રી હકશનભાઈ િોરા

11

17

શ્રી ભરતભાઈ પિે લ

11

મિેકુબપુરા, િરે ઠા, ડભોડા, કેશરપુરા

18

શ્રી સ ૂયાષ બિેન ભિોરા

11

પાન્છા, નાની હિરિાણી, મોિી હિરિાણી,

કિીપર, છાબલીયા, િેખપર, (િડ)
ખાુંભોક

ચાચહરયા
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14.2
તારીખ :
સમય 
સિારે 6.૦૦

અભભમખતા કાયયક્રમ : અભભમખતા વિભબર 2016માું નીચે મજબનાું વ્યાખ્યાનો ગોઠિેલ િતા :
07/07/2016

સિારે 7.૦૦ થી
8.૦૦
સિારે 11.૦૦
થી 11.45
11.45 થી
12.30
12.30 થી
12.45
12.45 થી
01.30

પ્રાથષના
ગિૃ પવત તેમજ
ગિૃ માતા
શ્રમ અને સફાઈ
ગિૃ પવત તેમજ
ગિૃ માતા
અગભમુખતા કાયષક્રમ શા
માિે ? તેન ુ ં મિત્િ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો
પહરચય, ઈવતિાસ અને
વિશેષ પ્રવ ૃવિઓ

08/07/2016

09/07/2016

પ્રાથષના
ગિૃ પવત તેમજ ગિૃ માતા

પ્રાથષના
ગિૃ પવત તેમજ
ગિૃ માતા
શ્રમ અને સફાઈ
ગિૃ પવત તેમજ
ગિૃ માતા
કાંતણ કૌશલ્ય

ઝાડુ ં બનાિિા
ગિૃ પવત તેમજ ગિૃ માતા
પ્રાથષના, ભજનનુ ં મિત્િ અને
ઉપાસના
હદનચયાષ , છાત્રાલય જીિનની
પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા સમ ૂિજીિન અને
જીિનધડતર

રીસેસ

ખાદી શા માિે ? તેન ુ ં
મિત્િ અને તેની
પાછળનુ ં વિજ્ઞાન
રીસેસ

નઈ તાલીમ વશક્ષણ
પદ્વતમાં ઉદ્યોિનુ ં
મિત્િ

હદનચયાષ , છાત્રાલય જીિનની
પ્રવ ૃવિઓ દ્વારા સમ ૂિજીિન અને
જીિન ધડતર

અભ્યાસકાળમાં
શારીહરક વશક્ષણનુ ં
મિત્િ

1.30 થી 2.15

એકાદશ વ્રત

સંસ્થાના ધ્યેયોના સંદભે આચાર
સંહિતા

જળસંચય અને ઊજાષ
બચત

2.15 થી 2.30
2.30 થી 3.15

રીસેસ
સિવશક્ષણ

રીસેસ
પરીક્ષાલક્ષી મુલ્યાંકન પદ્વત

રીસેસ
વ્યસન મુક્ક્ત

3.15 થી 4.30

સંસ્થા દશષન

િેહરિે જ િોક

સમાપન કાયષક્રમ

4.30 થી 6.00

વિવિધ રમતો

વિવિધ રમતો

-

રાત્રે 8.૦૦ થી
9.30

રાવત્ર કાયષક્રમ
વસવનયર વિદ્યાથીઓ
દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ
અંિે ચચાષ
સ્થાવનક અધ્યાપકો

રાવત્ર કાયષક્રમ
વસવનયર વિદ્યાથીઓ દ્વારા વિવિધ
પ્રવ ૃવિઓ અંિે ચચાષ
સ્થાવનક અધ્યાપકો

-

14.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા

1

ઈલેનક્રક મરામત

15

ડૉ.. અરવિિંદભાઈ

2

બાિ-બિીચા મરામત, રમત-િમત

58

ડૉ.. જિદીશચન્િ સાિગલયા

સાધન મરામત

14.4

3

સુથારીકામ

31

ડૉ.. નીરજભાઈ

4

રમત-િમત સાધન મરામત

27

ડૉ.. જિદીશચન્િ િોઠી

5

મેદાન મરામત

28

ડૉ.. દલસંિભાઈ

6

લુિારી-િેનલ્ડિંિ મરામત

48

ડૉ.. ઉદાજી પરમાર

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી : -
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14.5
1.

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
અમદાિાદ નાકોહિક્સ વિભાિના ડી.એસ.પી.ના સિયોિથી શ્રી સજ્જનવસિંિે વિદ્યાથીઓને વ્યસનમુક્ક્ત અને
વિવિધ ડ્રગ્સના સેિનથી થતા નુકસાન વિશે માહિતિાર કયાષ િતા.

2.

વિશ્વ યોિ હદિસના ઉપલક્ષ્યમાં સાદરા અને આજુ બાજુ નાં િામો જેિા કે, મોતીપુરા, રાજપુર, કલ્યાણપુરા
અને ચેખલારણીની પ્રાથવમક શાળામાં યોિ કાયષક્રમનુ ં સંચાલન અને આયોજન રાષ્રીય સેિા યોજનાના
સ્િયં સેિકો દ્વારા કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં જેમાં વિશેષ 12 વમવનિની દૂ રદશષન દ્વારા આપણા સ્િયંસેિકો પર
બનાિેલ

યોિ વિષયની હફલ્મ ડી.ડી. ગિરનાર ચેનલ અને દૂ રદશષન ચેનલની 8.00 િાગ્યાના સમાચારમાં

પ્રસારણ થયુ ં િતુ.ં

3.

આ િષે ચોમાસામાં કુ લ 500 થી 600 છોડ પહરસર ખાતે રોપિામાં આવ્યા, જેમાં વિશેષ 30 સીડલેસ
લીંબુના અને 40 આંબળાના છોડ રોપિામાં આવ્યા િતા. જેના ઉછે રની જિાબદારી સ્િયંસેિક ગુરુતેજવસિંિ
રાયશીખ, નરે ન્િ ચાિડા, પ ૃ્િીરાજ ચાિડા અને અજય મેમહકયા વનભાિી રહ્યા છે

4.

મિાવિદ્યાલયના નિા પ્રિેશ પામેલા બી.પી.ઈ., બી.પી.એડ્ . અને એમ.પી.એડ્ .ના કુ લ 115 વિદ્યાથીઓ માિે
અગભમુખતા વશગબરનુ ં આયોજન કરિામાં આિેલ િતુ.ં જેમાં મિાવિદ્યાલયના અધ્યાપકોએ પ્રાથષના, ખાદી,
વ્યસનમુક્ક્ત, સાક્ષરતા, રેં હિયાનુ ં મિત્ત્િ, છાત્રાલયનુ ં મિત્ત્િ અને મ ૂલ્યલક્ષી વશક્ષણ જેિા વિષયો ઉપર
વ્યાખ્યાન તેમ જ પ્રવ ૃવિઓ કરાિિામાં આિી િતી.

5.

શ્રી રમેશભાઈ મ. પિે લ, ડૉ.. ઉદાજી પરમાર અને ડૉ.. અરવિિંદભાઈ રામીના માિષદશષન િેઠળ રાષ્રીય સેિા
યોજનાના બી.પી.ઈ. બીજા િષષના સ્િયંસેિકો દ્વારા સંસ્થામાંથી લીલા પાંદડા અને નકામા ઘાસમાંથી ૈવિક
ખાતરના 15 થી 20 બેડ બનાવ્યા છે .

6.

મહિનામાં એક િખત વનયવમત સાદરા િામની સમ ૂિ સફાઈ કરિામાં આિે છે .

7.

કુ લસગચિશ્રી ડૉ. રાજેન્િભાઈ ખીમાણીના માિષદશષનમાં વિવિધ પ્રકારના બાિાયતના છોડ રોપિામાં આવ્યા

8.

ત્જલ્લા પંચાયત, િાંધીનિરના સિયોિથી બેિી બચાિો વિષય પર પાંચ િામ સાદરા, ચંિાલા, છાલા,

છે .
ડભોડા અને િડોદરા િામોમાં રાષ્રીય સેિા યોજનાના સ્િયંસેિકો વનલેશ િાજા, ભરત નાિડીયા, વિશાલ
મેતીયા, ત્જિર રાઠોડ, અરવિિંદ સરિૈયા, એરોન ખરાડી, ગચરાિ પિે લ, હિતેન્િ પાંડોર, અજય સોલંકી, અજુ ષન
રાયવશખ, આકાશ રામી અને િષષદ પરમાર દ્વારા

નાિકોનુ ં આયોજન કયુું અને પુરસ્કાર પેિે રૂવપયા

12000/- પ્રા્ત કયાષ .

9.

સાદરા તેમજ આજુ બાજુ નાં િામો જેિા કે , મોતીપુરા, રાજપુર, કલ્યાણપુરા અને ચેખલારણીની પ્રાથવમક
શાળાના વિદ્યાથીઓની સાથે વતરં િાયાત્રામાં પયાષ િરણ સ્િચ્છતા અને વ્યસનમુક્ક્તને લિતા

સ ૂત્રોચ્ચાર

સાથે રે લીનુ ં આયોજન કયુ.ું

10.

રાષ્રીય રમત હદિસના શુભ પ્રસંિે સાદરા અને આજુ બાજુ નાં િામો જેિા કે ,મોતીપુરા, રાજપુર, કલ્યાણપુરા
અને

ચેખલારણીની

પ્રાથવમક

શાળાના

વિદ્યાથીઓ

માિે

વિવિધ

મનોરં જનાત્મક

રમતો

લીંબુચમચી,

કોથળાદોડ, વત્રપિી દોડ, બુક બેલેન્સ દોડ, વસક્કા શોધ, બોલ ઈન ડોલ અને દોરડાકૂદ સ્પધાષ ન ુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્યુ ં િતુ..ં

11.

વશક્ષક હદિસનુ ં આયોજન કયુ,ું જેમાં વિદ્યાથીઓ તેમ જ અધ્યાપકોએ ઉત્સાિપ ૂિષક ભાિ લીધો, જેમાં અવતવથ
તરીકે સંસ્થાના ડીન પ્રો. જમનાદાસ સાિગલયાએ િાજરી આપી િતી.
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12.

વિશ્વ સાક્ષરતા હદિસના શુભ અિસરે પ ૂજ્જ્ય મિાત્મા ગાુંિીજી દ્વારા યિાનો માટે સાક્ષરતાન ું મિત્િ વિષય
પર ડૉ. અશોકભાઈ પિે લે વ્યાખ્યાન આ્યુ ં અને િક્ત ૃત્િ સ્પધાષ , વનબંધ સ્પધાષ , સ ૂત્ર લેખન સ્પધાષ ન ુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં

13.

ખેરાલુ તાલુકા પંચાયતના વિશેષ આમંત્રણ પર રાષ્રીય સેિા યોજનાના સ્િયંસેિકો ભરત નાિડીયા,
વિશાલ મેતીયા, ત્જિર રાઠોડ, િષષદ પરમાર અને આકાશ રામીએ અંબાજીની પદયાત્રામાં પદયાત્રીઓને
ૃ
વ્યસન, સ્િચ્છતા, શૌચાલય મુક્ત ભારત અને પયાષ િરણ વિષય પર પોસ્િર અને હફલ્મ બતાિી જાગત
કયાષ િતા. તે બદલ ખેરાલુ તાલુકા પંચાયતે તેમનો જાિેરમાં સન્માન કરી પ્રમાણપત્ર આ્યુ ં િતુ.ં

14.

અમદાિાદ નાકોહિક્સ વિભાિના ડી.એસ.પી.ના સિયોિથી શ્રી સજ્જનવસિંિે વિદ્યાથીઓને વ્યસનમુક્ક્ત અને

15.

આર.ડી.સી. પરે ડ માિે સંસ્થાના સ્િયંસેિક રાજુ ભ ૂવતયા, વસદ્રાજ ચાિડા, અવમત સરિૈયા અને હિમત

વિવિધ ડ્રગ્સના સેિનથી થતા નુકસાન વિશે માિષદવશિત આ્યુ ં િતુ.ં
ચાિડાએ રાજ્જ્ય કક્ષાની

પસંદિીમાં ભાિ લીધો અને ગુજરાત રાજ્જ્યની િીમમાં બે સ્િયંસેિક રાજુ ભ ૂવતયા

અને હિિંમત ચાિડા પસંદ થયા.

16.

બેંક ઓફ ઈનન્ડયાના મેનેજર શ્રી રાકેશ િિષ દ્વારા રોકડ િિર વ્યિિારની એક હદિસીય તાલીમ સ્િયં
સેિકોને અપાઈ અને ડીત્જિલ વિલેજ માધિિઢમાં અંદાત્જત ૩૫૦ પહરિારોની ડીત્જિલ ઈનન્ડયાને લિતી
સિેની કામિીરી કરિામાં આિી.

17.

સ્િચ્છ ભારત િેઠળ િાંધીનિર

િન પ્રસારણ વિભાિ સાથે વિજયનિરની પોળોમાં ્લાનસ્િક એકવત્રત

કરિાની સફાઈ કામિીરી કરી િતી. જેમાં જિલના
ં
રોડની બાજુ માં અને જિલના
ં
રે ક વિસ્તારથી અંદાત્જત
૪ રે ક્િરની રોલી જેિલું ્લાનસ્િકનુ ં નાશ કરિામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

18.

બેંક ઑફ ઈનન્ડયા, સાદરાના માિષદશષનમાં સાદરા િામના અંદાત્જત ૬૦૦ પહરિારો અને ૪૦ દુ કાનદારોની
ડીત્જિલ ઈનન્ડયાને લિતી સિેની કામિીરી કરિામાં આિી.

19.

વસવિલ િોક્સ્પિલ, િાંઘીનિર, સિયોિ મંડળ, િાંઘીનિર અને વસવનયર વસિીજન્સ કાઉક્ન્સલના સિયોિથી
રક્તદાન વશગબરનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ.ં આ કાયષક્રમમાં વિદ્યાથીઓ અને સેિકોએ મળી કુ લ 101
બોિલ રક્ત દાન કયુ.ું

20.

રોિતક મુકામે આયોત્જત યુથ ફેનસ્િિલમાં સ્િયંસેિક ભરત નાિડીયાએ ભાિ લીધો િતો.

21.

હદલ્િી ખાતે આયોત્જત આર.ડી. પરે ડમાં એક સ્િયંસેિક રાજુ ભ ૂવતયા પસંદ થયો છે , જે આ િષષની મોિી
ઉપલલ્બ્ધ િણી શકાય.

14.6

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર :
શ્રી રાજુ ભ ૂવતયાએ હદલ્િી ખાતે આયોત્જત આર.ડી. પરે ડમાં ભાિ લઈ પ્રમાણપત્ર અને બ્લેઝર પ્રા્ત કયુું

14.7

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

14.8

વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ :
ક્રમ
વિદ્યાર્થીન ું નામ
આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
1
રાષ્રીય
શ્રી રાજુ ભ ૂવતયા
હદલ્િી ખાતે આયોત્જત
આર.ડી. પરે ડમાં ભાિ લઈ
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ક્રમ

વિદ્યાર્થીન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

રમતગમત/સાુંસ્કૃવતક/અન્ય
ક્ષેત્રે મેળિેલ વસદ્ધિ
પ્રમાણપત્ર અને બ્લેઝર
પ્રા્ત કયુું

2.

રાષ્રીય

શ્રી ભરત નાિડીયા

રાષ્રીય યુિા મિોત્સિ
રોિતક

3.

રાષ્રીય

શ્રી ભરત નાિડીયા

નાકું ડા બેગઝક કોસષમાં ભાિ
લીધો.

4.

રાષ્રીય

શ્રી વસદ્રાજ ચાિડા

નાકું ડા બેગઝક કોસષમાં ભાિ
લીધુ ં

14.9

5.

શ્રી પંકજ પાયક

NIC Camp

Bangalor, Karnataka

6.

શ્રી વમતુલ પિેલ

NIC Camp

Bangalor, Karnataka

7.

શ્રી િેમત
ં રાઠોડ

NIC Camp

Bangalor, Karnataka

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1 સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવિ

સુંખ્યા
૧

સ્નાતક સ્તરે

૯૧

૩,૬૪,૦૦૦

૨

અનુસ્નાતક સ્તરે

૨૫

૧,૨૫,૦૦૦

૧૧૬

૪,૮૯,૦૦૦

કુ લ

14.9.2

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
ક્રમ

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

પ્રાપ્ત રાવિ

સુંખ્યા
૧

સ્નાતક સ્તરે

૨૮

૨,૮૩,૩૨૫

૨

અનુસ્નાતક સ્તરે

૧૬

૧,૭૮,૪૪૦

૪૪

૪,૬૧,૭૬૫

કુ લ
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

:

શારીહરક વશક્ષણ અને રમતિમત વિદ્યાશાખા

2.

વિભાગન ું નામ

:

યોગવિદ્યા

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

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

1.

સત્ર-૧ : યોિ પહરચય
સત્ર-૨ : પતંજગલ યોિસ ૂત્ર
સત્ર-૩ : યોિ અલ્્લકેસન
સત્ર-૪ : નારદ ભક્ક્ત સ ૂત્ર

ડો. ગબમાન ગબિારી પાલ
એસોસીયેિ પ્રોફેસર

2.

ડો. કમલેશકુમાર પી. પિેલ

માસ્િર ઓફ યોગિક આિષ સ એન્ડ સાયન્સ
પ્રશ્નપત્ર- ૦૯ : સત્ર-૨ યોિ વશક્ષણમાં શૈક્ષગણક પદ્વત
પ્રશ્નપત્ર- ૧૧ : સત્ર-૩ યોિ વશક્ષણમા સંશોધન પદ્વત
યોિવિદ્યા અનુસ્નાતક ડી્લોમાં
પ્રશ્નપત્ર- ૦૩ : યોિ વશક્ષણમાં શૈક્ષગણક પદ્વત
પ્રશ્નપત્ર- : યોિ વશક્ષણમા સંશોધન પદ્વત
યોિવિદ્યા પ્રમાણપત્ર
વશક્ષણ પદ્વત

એસોસીયેિ પ્રોફેસર

4.
અ.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો

િષષ–2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક ડી્લોમાં ): ૩૦. યોિવિદ્યા પારં િત – ૨૩
િષષ –2016-17માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક):
(અનુસ્નાતક ડી્લોમાં ): ૨૮ . યોિવિદ્યા પારં િત – ૧૮

બ
ક્રમ

1.

વિદ્યાર્થીઓ

અભ્યાસક્રમન ું નામ

ભાઈઓ

સ્નાતક ડી્લોમાં

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

૧૨

૧૮

૩૦

૦૨

૦૧

૦૩

-

૨૪

૩૦

૦૭

૧૬

૨૩

૦૩

-

૦૨

-

૧૮

૨૩

(સત્ર-1)
2.

5.

અનુસ્નાતક (સત્ર-1)

વિભાગનાએડજ ુંક્ટ

પ્રોફેસર/મલાકાતી

અધ્યાપક/વનયતકાલીન

અધ્યાપકો/વનમુંવત્રત

તજ્જ્ઞોની

માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૧.

ડો. ફાલ્ગુન પિેલ

૧.

ડો. નીતા પંચાલ

વિષય
મલાકાતી અધ્યાપક

સાંખ્યદશષન
વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
દે િધાવમિક રચના
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તારીખ
૦૯, ૧૬, ૨૩, ૩૦ જુલાઈ-૨૦૧૬
-

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

૨.
૩.
૪.
૫.

ડો. રાકેશ મેિતા
ડો. સુધીર વ્યાસ
ડો. દશષના વસિંિ
કુમારી િષાષ જોશી

૬.

શ્રી પિન પરમાર

વિષય

દે િધાવમિક હક્રયા
દશષન શાસ્ત્ર
મનોવિજ્ઞાન
પ્રયોગિક અને કુદરતી
ઉપચાર
પ્રયોગિક અને િઠયોિ

તારીખ
-

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :

6.

ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

૧

ડો. ધમેન્િ પિેલ

આયુિેદ

૨૬/૦૮/૧૬

૨

ડો. હિતેન દે સાઈ

કલીનીકલ મનોવિજ્ઞાન

૩૧/૦૮/૧૬

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

7.

ક્રમ
૧

અધ્યાપકન ું નામ
ડો. ગબમાન પાલ

૨

,,

૩

,,

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

મેડીકલ અસોવસએસન ઓફ
ગુજરાત – ગુજરાત કેન્સર
સોસાયિી
સેન્રલ લેબર edministretive
ઓફીસ
આઈ.એમ.સી.આઈ. અમદાિાદ

વિષય

યોિ ફોર ડોકિર

૧૯/૦૬/૧૬

રાજભાષા

૨૦/૦૯/૨૦૧૬

આિષ ઓફ લાયફ
મેનેજમેન્િ ઇન િીતા

૧૭/૦૩/૧૭

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ :

9.

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયક :
ક્રમ

અધ્યાપકનુ ં નામ

૦૧

ડો. કમલેશકુ માર પી. પિે લ

૦૧
૦૨

ડો. કમલેશકુ માર પી. પિે લ
ડો. ગબમાન પાલ

તારીખ

માિષદશષન આપેલ વિદ્યાથીઓના નામ
પીએચ.ડી. કક્ષાએ

૧) બીરે ન . સો. ચૌધરી (૨) લાધુ. બી. મોરી (૩) િંસાબેન સા.
જાડા (૪) મનીષકુ માર િી. આજકીયા (૫) હદનેશભાઈ સી.
પરમાર
અનસ્નાતક કક્ષાએ
૧૩ – વિદ્યાથીઓ (યોિવિદ્યા અનુસ્નાતક ડી્લોમા)
૧૩ – વિદ્યાથીઓ (યોિવિદ્યા અનુસ્નાતક ડી્લોમા)

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : -

11.

એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિા જોડાણ (Linkages) :

12.

એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન કરિામાું સુંિોિન( Research) માટે મેળિેલ રકમ:

13.

એવપ્રલ-2016ર્થી માચય 2017 દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/:

14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત
14.1

પદયાત્રા

ટકડી નુંબર
૧

અધ્યાપકન ું નામ
ડો. કમલેશકુ માર પી. પિે લ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૧૧
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ગામના નામ
મિારાજપુરા,
િરાખડીયા, કમળાપુર, ખાિડ

-

૨

14.2

ડો. ગબમાન પાલ

૧૧

ધરમપુર
વિસતપુરા, િાઘરોડા, પંઢરપુરા

અભભમખતા કાયયક્રમ :
૧) મ.દે . અમદાિાદ રમતિમત નુ ં મિત્િ – વ્યાખ્યાન ૨) યોિવિદ્યા – વ્યાખ્યાન
૩) વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય – ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં રમતિમત
૪) રાષ્રીય સેિા યોજના – અગભમુખતા કાયષક્રમ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬ (મ.દે .)
૫) વશક્ષણ મિાવિદ્યાલય – યોિનુ ં િાસ્તવિક સ્િરૂપ

14.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
૧.
14.4
કાયયક્રમન ું નામ

વપ્ર આર.ડી. પસંદિી

યોિ તાલીમ, એયુપ્રેશર તાલીમ

૨૩

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી:
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય રાષ્રીય,
પ્રાદે વિક)
પ્રાદે વશક

૦૧/૦૯/૧૬

ડો. ગબમાન પાલ
આયોજક

એન.એસ.એસ. rigional

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
૦૬

રીજીયોનલ ઓહફસ
અમદાિાદ
વ ૃક્ષારોપણ

પ્રાદે વશક

૦૭/૦૭/૧૬

એન.એસ.એસ. rigional

૩૫

ગ ૂ.િી.મ.દે . અને
એસ.બી.આઈ.
રાજ્જ્ય કક્ષાનો

પ્રાદે વશક

-

સ્પેવશયલ ઓલક્મ્પપક

-

રમતોત્સિ

14.5

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

14.6

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

14.7

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

14.8

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

14.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી : 14.9.1 સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ : 14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ :14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ :-

15.

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1

પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ : -

15.2

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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1.

વિભાગન ું નામ

:

2.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

બાયોિૅસ સંશોધન કેન્િ, સાદરા

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1.

ડૉ. વનગખલ ભટ્ટ
(પ્રોફેસર અને િેડ)
Ph.D. Biochemistry
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ દુગ્િીરાલા
(પ્રોફેસર) Ph.D. (Microbiology)

3.

ડૉ. પ્રદીપકુમાર આચાયષ
(એસોવસયેિ પ્રોફેસર)
Ph.D.

4.

ડૉ. નીરજ શેઠ
(એસોવસયેિ પ્રોફેસર)
Ph.D. (Microbiology)

5.

શ્રીમતી પ્રીવતબિેન શુક્લ
(એસોવસયેિ પ્રોફેસર)
M.Phil (Microbiology)

M.Sc. MIC-103 Instrumentation and Biostatistics
EC-201 Bio-informatics
MIC-302 Environmental Biotechnology
Dissertation
M.Sc. EC-101 Immunology
MIC-203 Recombinant DNA
MIC-301 Biomethanation
Dissertation
B.Sc. MIC-101 Introduction to Microbiology
MIC-202 Basic Techniques in Microbiology
EC-201 Biofertilizers
MIC-402 Applied Microbiology
EC-401 Biogas Technology
M.Sc. MIC- 102 Microbial Physiology
Dissertation work
B.Sc. MIC-501 Introduction to Bacterial Genetics-1
MIC-502 Introduction to Bacterial Genetics-2
EC-501 Blood Banking
MIC-601 Immunology and Medical Microbiology
EC-601 Diagnostic Immunology
Project/Field Work
M.Sc. MIC-202 Molecular Biology and Microbial Genetics
Dissertation
B.Sc. MIC-303: Introduction to Microbial Physiology
EC-301: Scientific Writing
MIC-403 : Control of Microorganisms
MIC-503 : Bacterial Metabolism-1
MIC-601 : Fermentation Technology (1)
MIC-602 : Fermentation Technology (2)
Project/Field Work
M.Sc. -EC-301 (Bioprocess Technology)
Dissertation

6.

ડૉ. મયુરભાઈ શાિ
(એસોવસયેિ પ્રોફેસર
Ph.D. (Chemistry)

B.Sc. CHEM-101: Physical Chemistry
EC-101: Nomenclature in Chemistry
CHEM-201 : Inorganic Chemistry
CHEM-301 : Organic Chemistry-I
CHEM-302 : Analytical Chemistry-I
CHEM-401 : Organic Chemistry-I
CHEM-402 : Analytical Chemistry-II
EC-401 : Biogas Technology
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ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

7.

ડૉ. પ્રતીકભાઈ વશલ્પકાર

M.Sc. MIC-101 Microbial Diversity
MIC-201 Enzymology
MIC-303 Industrial Microbiology
Dissertation

(એસોવસયેિ પ્રોફેસર
Ph.D. (Agri.)
8.

શ્રી અરવિિંદકમાર ભીખાલાલ

B.Sc. MIC-301: Microbial World
MIC-302 : Morphology and Cytology
MIC-401: Principles of Microbial Taxonomy
MIC -504: Bacterial Metabolism-2
MIC-505 : Genetic Engineering
MIC-604 : Food, Dairy and VeterinaryMicrobiology
MIC-610 : Project Work
M.Sc. EC-301: Bioprocess Technology
Dissertation

ડુંગરે ચીયા
(મદદનીિ પ્રાધ્યાપક)
M.Sc Microbiology
CSIR-UGC NET

.

ડૉ..કૌવશક પિેલ

B.Sc. PHY-101: Physics-I
FC‐101: Gandhian thoughts
FC-102: Environmental Education
PHY-201: Physics-II
FC-201: Environmental Education
M.Sc. FC‐101: Gandhian thoughts

(મદદનીિ પ્રાધ્યાપક)
Ph.D. (Physics),

૩.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ 2૦1૬-1૭માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
1૦૮/૪૯

(બ)

િષષ

2૦1૬-1૭માં

સત્ર-1ની

સત્રાંત

પરીક્ષામાં

બેસનાર

વિદ્યાથીઓની

સંખ્યા

(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) : ૮૩/૪૬
વિદ્યાર્થીઓ
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2૬

૫૭

૮૩

1૦

૦૪

૩૭

૦૦

૩2

૮૩

2.

અનુસ્નાતક

1૪

૩2

૪૬

૦૪

૦૩

12

૦૦

2૭

૪૬

(સત્ર-1)
૩.

એમ.હફલ.

01

૦૦

૦1

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦1

૦1

૪.

પીએચ.ડી.

03

૦૮

11

૦1

૦૦

૦૦

૦૦

1૦

11

૫.

અન્ય

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦
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4.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

એડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર
1.

Dr. S.R. Dave

એડજક્િ
ં પ્રોફેસર

20/04/2016, 20/05/2016
06/10/2016

5.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :-

6.

વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ
વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

ડૉ.. મય ૂર શાિ

રે હડયો િોક

વિષય
કેવમકલ િેપન

આકાશિાણી, અમદાિાદ
2.

7.

તારીખ
27-07-2016 (રે કોહડિંગ)
03-08-2016 (પ્રસારણ)

State Level National Children
Science Congress-2016
Organized by GUJCOST

Traditional
Knowledge
System

26-10-2016 ર્થી

Gujarat Vidyapith, Ahmedabad

(વનણાષયક)

28-10-2016

ડૉ.. મય ૂર શાિ

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક કક્ષાએ

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

મેળિેલ વસદ્ધિ
1.

ડૉ.. મય ૂર શાિ

ે ી દ્વારા િષષગુજરાત સાયન્સ એકેડમ

ટીચર એિોડય

2016ના રસાયણવિઞાન વિષયના
અન્ડરગ્રેજ્જ્યએટ ટીચર એિોડય માિે
પસંદિી થઇ િતી

8.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ
1.

Dr. Pradipbhai Acharya

2.

Dr. Mayur Shah
(Co-Guide)

3.

Dr. Prateek Shilpkar

Shri Surendrasingh Gohil, Shri Amitbhai
Prajapati, Shri Himanshu Parmar
Shri Amit Shah
Shri Amit Shah, Shrimati Komal P. Acharya,
Shrimati Kinjal P. Prajapati
અનસ્નાતક કક્ષાએ
144

1.

Dr. Pradipbhai Acharya

2.

Shri Preetiben Sukla

Nimesh Purohit, Hansa Rathod
Siddhi Mehta, Krishna Mauliya, Nirali Vekariya

3.

Dr. Niraj Tushar Seth

Nikita Kanani,Kinjal Gohil

4.

Dr. Prateek Shilpkar

Nilam Thadani

5.

Mr.Arvindkumar
Dungrechiya

Ruchita B.Vekariya, Mital R. Hadiya

9.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :-

10.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :
Dr. Pradipbhai Acharya
(1) Shreyas Foundation - Provided Guidance to Students, director of the institute
(2) Provided guidance to Hotel owners at Chattral regarding Kitchen waste and
Human excreta Biogas plant

11.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

12.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR)etc.)/ :

13.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
13.1

પદયાત્રા
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

ગામનાું નામ

સુંખ્યા
ડૉ. વનગખલ ભટ્ટ
ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

િાિડી (સોનીસર), સોનીસર,
બોરીયા
(જિાપરા), અણીયોડ

ડૉ. પ્રદીપકુ માર આચાયષ

1૫

દે દરદા, મિેલાિ, મોતીસરી
અિેમદપુર

શ્રીમતી પ્રીવત કલ્પેશભાઈ

1૬

મોઢુ કા, પુસ
ં રી, રોઝડ

1૬

િરસોલ, તાજપુર, િાિ, પડુ સણ,

શુક્લ
ડૉ.. મય ૂર શાિ

સુલતાનપુર
ડૉ.. પ્રતીકભાઈ વશલ્પકાર

1૬

નિાિાસ, જોરાજીના મુિાડા,
અંબાજીના મુિાડા, ઊજેડીયા

શ્રી અરવિિંદકમાર ભીખાલાલ

1૭

સલાિપુર, લાલાની મુિાડી,
વસમલીયા, બડોદરા

ડુંગરે ચીયા
ડૉ. કૌવશક પિે લ

1૫

આંત્રોલી દોલાજી, આંત્રોલી પુજા
ં જી,
મોિા ચેખલા,
નાના ચેખલા
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13.2

અભભમખતા કાયયક્રમ : ૦૭/૦૭/2૦1૬ થી ૦૯/૦૭/2૦1૬ દરમ્પયાન બી.એસ.સી માઇક્રોબાયોલોજી
સત્ર-1

ને એમ. એસ. સી સત્ર -1 માં પ્રિેશ મેળિનાર વિધાથીઓ માિે અગભમુખતા કાયષક્રમનુ ં

આયોજન કયુ.ું
13.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓ

નુંબર

અધ્યાપકન ું નામ

ની સુંખ્યા
Dr. Nikhil Bhatt
Culture Preparation

10

Dr. Srinivas Murty Duggirala

Liquid Organic Manure
Making, Biomas Energy,
Charts and Model Making

13

Dr. Pradipbhai Acharya

જિારા ઉછે ર

08

Dr. Niraj Tushar Seth

કાિળના ઉપયોિ થી બુટ્ટી

14

પ્રીવત

07

ડૉ.. મય ૂર શાિ

વનમાષણ
Compost preparation

04

Vidyarthi Grahak Bhandar

07

LED

07

Dr. Prateek Shilpkar
Mr. Arvindkumar
Dungrechiya
Dr. Kaushik R. Patel

કલ્પેશભાઈ શુક્લ

બનાિિાનુ ં
પ્રયોિ / વશક્ષણ સામગ્રી

1૩.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ

શૈક્ષગણક

કાયયક્રમન ું સ્તર

તારીખ

આયોજક

ભાગ લીિેલ

(આંતરરાષ્રીય

વિદ્યાર્થીઓની

રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)

સુંખ્યા

પ્રાદે વિક

પ્રિાસ- બાકોર

૩૦ જાન્યુઆરીથી
૦1 ફેબ્ર ુ આરી 2૦1૭

13.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

1.

િકત ૃત્િ સ્પધાષ તથા રમતિમત સ્પધાષન ુ ં આયોજન

2.

રમતિમત સ્પધાષ

૩.

ડૉ.. સિષપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્ વશક્ષક હદનની ઉજિણી

૪.

વિનોબા ભાિે જન્મ જયંતી ઉજિણી કાયષક્રમ
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CEE,
સુદરિન
ં

૭૭

૫.

સાંસ્કૃવતક કાયષક્રમ જેિા કે વ્યસનમુક્ક્ત, સ્િચ્છતા, સ્ત્રીવશક્ષણ અને બેિી બચાિો, અંધશ્રદ્ા
વનિારણ, આરોગ્યલક્ષી વશક્ષણ દશાષિતા નાિકો રજુ કરિામાં આવ્યા િતાં. ઉપરાંત લોકન ૃત્ય, ડાયરો, વમવમક્રી, એકપાત્ર અગભનય જેિી કૃવત રજૂ કરિામાં આિી િતી.

૬.

અંતાક્ષરી કાયષક્રમ

13.6

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

13.7

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

13.8

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

13.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
નીચે દિાય િેલ માહિતી ફક્ત વિક્ષણને લગતી વિષ્યવ ૃવત્તની આપેલ છે . છાત્રાલયની વિષ્યવ ૃવત્તને
લગતી માહિતી આપેલ નર્થી.

13.9.1

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત

સુંખ્યા
૧

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

સ્નાતક સ્તર

૧૮

૭૦,૭૦૦

અનુસ્નાતક

૩૨

૧,૬૦,૦૦૦

પી.એચડી

૪

૪૪,૦૦૦

૫૪

૨,૭૪,૭૦૦

( બી.એસસી )
૨

પ્રાપ્ત રાવિ

(એમ.એસ.સી )
૩

કુ લ

13.9.2

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત
સુંખ્યા
૧
૨

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

સ્નાતક સ્તર(બી.એસસી)

૭૭

૩,૨૩,૧૫૫

૨૪

૧,૩૨,૧૦૦

1

૧૯,૦૮૦

૧૦૨

૪,૭૪,૩૩૫

અનુસ્નાતક (એમ.એસસી)
પી.એચડી
કુ લ

પ્રાપ્ત રાવિ

13.9.3. અન્ય સ્ત્રોતો દ્રિારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત ( Shristi Foundatin )
સુંખ્યા
૧

14.

કક્ષા (સ્તર)

કલ વિદ્યાર્થી

અનુસ્નાતક ( એમ.એસસી)

પ્રાપ્ત રાવિ

૨

૩૦,૦૦૦

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
14.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :
14.2

-

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ : -
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: પ્રાયોત્જત વિજ્ઞાન

2.

વિભાગન ું નામ

: ગૃિવિઞાન

3.

અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા

(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1. શ્રી ઉષાબિેન એમ. પિેલ

સત્ર

પ્રશ્નપત્ર નું.

વિષયન ું નામ

(એમ.એ., ગૃિવિજ્ઞાન)

3

MJRHSC-301

એસોસીએટ્સ પ્રોફેસર

ગિૃ ઉપકરણો

4

MJRHSC-403

તંદુરસ્તી

4

MJRHSC-402

સાધન વ્યિસ્થાપનનો પહરચય

5

MJRHSC-502

ગિૃ સુશોભન

5

MJRHSC-503

ખાદ્ય પહરરક્ષણ

6

MJRHSC-604

ગિૃ સજ્જતા

અને

બીમારી

દરમ્પયાન

પોષણ

વ્યિસ્થાપન

એહડિનલ કોસય : સત્ર-5 અને 6 સામાન્ય આિાર અને પોષણ વ્યિસ્થાપન,
ઉદ્યોિ : આમળાનો રસ, બ્લાઉઝ બનાિિા
સંસ્થાિત તાલીમ :

2. ડૉ.. જયશ્રીબિેન એસ. મિેતા સત્ર
વસવનયર આસીસ્િન્િ પ્રોફેસર

પ્રશ્નપત્ર નું.

વિષયન ું નામ

3

MJRHSC-303

લગ્ન અને કૌર્ુંગબક સંબધ
ં ો

4

MJRHSC-504

પ ૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ અને સંભાળ

4

MJRHSC-505

સામુદાવયક પોષણ

5

સામાન્ય આિાર અને પોષણ વ્યિસ્થાપન
ભાિ-1

5

MJRHSC-404

કુ ર્ુંબ અને બાલકલ્યાણ

6

MJRHSC-602

માિષદશષન અને સલાિદશષન
સામાન્ય આિાર અને પોષણ વ્યિસ્થાપન
ભાિ-2

એહડિનલ કોસય : સત્ર-5 અને 6 સામાન્ય આિાર અને પોષણ
વ્યિસ્થાપન, ઉદ્યોિ : સંસ્થાિત તાલીમ
3. પારુલ િી. સાધુ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,

MA.. MPhil

સત્ર

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક

પ્રશ્નપત્ર નામ

2

MJRHSC-202

પોશાક પહરચય

3

MJRHSC-302

આિાર પોષણ પહરચય
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4

MJRHSC-401

િણાિ પહરચય

5

MJRHSC-501

કૌર્ુલ્મ્પબક પોશાક

6

MJRHSC-601

પોશાક હડઝાઈનની તકનીકો

6

MJRHSC-603

ભારતીય પરં પરાિત િસ્ત્રકલા

ઉદ્યોિઃ સંસ્થાિત તાલીમ :

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

(બ)

િષષ -2૦1૬-1૭માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા(સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

1.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

સ્નાતક (સત્ર-1)

2. અનુસ્નાતક (સત્ર-1)
૩. એમ.હફલ.
૪. પીએચ.ડી.

૫. અન્ય

5.

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

6.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1. Dr. Mona Desai
2. Santoshben Sharma
3. Sarmishthaben Kuchara
4. Shraddhaben Sharma (Unicef)
5. Mikitaben Patel

વિષય
IMPORTANCE OF NUTRITION
IMPORTANCE OF BREST
FIDDING
SPECIAL NEEDS FOR CHILDREN
BENEFIT OF ICDS SERVICES IN
GUJARAT
MALL NUTRITION
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તારીખ
1-09-16
1-08-16
2-08-16
5-08-16
7-08-16

7.

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

ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

કાયયક્રમન ું નામ અને સ્ર્થળ

1.

શ્રી પારુલબિેન સાધુ

NSS વશગબર, માંકડી

વિષય
સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો અને સ્ત્રીસશક્ક્તકરણ

તારીખ
22/2/17

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ : -

9.

વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન : -

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) : -

11.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : -

12.
13.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન(Research) માટે મેળિેલ રકમ :
એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : -

14.

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર

ગામનાું નામ

સુંખ્યા

1

ઉષાબિેન પિેલ

13

ભેિાસીિા, ભાણપુરા, માંડિાપુરા

2

જયશ્રીબિેન મિેતા

13

અંબાલી, પ્રતાપપુરા, ભાથીપુરા, મિીનિર

5

પારુલ િી. સાધુ

13

નાની સંખ્યાડ, મોિી સંખ્યાડ, ચમારા,
બોરીય િિષ-1, બોરીય િિષ-2

14.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
•

ઉષાબિેન – સ્ત્રીસશક્ક્તકરણ દ્વારા રમતિમત (બૌદ્વદ્ક)

•

જયશ્રીબિેન - બૌદ્વદ્ક રમતો અને વ્યાખ્યાન (નસ્કલ ડેિલપમેન્િ)
•

પારૂલબિેન - ખાદી અને સમ ૂિજીિન પર િક્તવ્ય

તા. 5-19 એવપ્રલ, 2016
તા. 3-4-2016 થી 29-4-16 :
તા. 17-5-2016 થી 20-5-16 :
તા. 1-8-16 થી 7-8-16 :

NAAC કવમિીમાં પ્રેઝન્િેશન ગૃિવિજ્ઞાન વિભાિ :
આહદિાસી સંશોધન કેન્િ દ્વારા આયોત્જત ઉિર
બુવનયાદી આશ્રમશાળા રસોઈયા તાલીમ, (રાંધેજા)
પંચાયતી રાજ કેન્િ દ્વારા આયોત્જત રસોઈયા તાલીમ
- સાદરા
સ્તનપાન સ્તાિ ઉજિણી - રાંધેજા િામની વિવિધ
આંિણિાડી (કુલ-11)ની મુલાકાત.
યુવનસેફ, CSW- કોબા મહિલા કેન્િ, ચેતના, મધુર ડેરીની
મુલાકાત.
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14.3

ઉદ્યોગ :
ટકડી નુંબર

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

વિદ્યાર્થીઓની

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
ગિૃ વિજ્ઞાન સત્ર-6

બ્લાઉઝ બનાિિા અને આમળાનો રસ

ગિૃ વિજ્ઞાન સત્ર-4 ફુડ પ્રોસેવસિંિ, ખાખરા બનાિિા, ચિની અને

06

ઉષાબિેન પિે લ

07

જયશ્રીબિેન મિેતા

16

પારુલ િી. સાધુ

પેપરબેિ તૈયાર કરિી.
ગુજરાતી સત્ર-4 રાખડી બનાિિી, પેચિકષ , વસલાઈ, આસન
ઈવતિાસ સત્ર-4

બનાિિા

14.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :-

14.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :
•

ઉષાબિેન પિે લ – રાષ્રીય સેિા યોજના ગ્રામ વશગબર, પગલયડ (કલોલ) તારીખ 28-1-2016 થી
3-2-2017

•

જયશ્રીબિેન - રાષ્રીય સેિા યોજના ગ્રામ વશગબર, રાઠોડિાસણા તારીખ : 28-1-2016 થી 3-2-2017

•

પારુલબિેન- રાષ્રીય સેિા યોજના ગ્રામ વશગબર, રાઠોડિાસણા તારીખ : 28-1-2016 થી 3-2-2017

14.6

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

14.7

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

14.8

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

14.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :-

15.

14.9.1 સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ

:-

14.૯.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ

:-

14.૯.૩ અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ

:-

વિદ્યાર્થીઓ અંગે વનયક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
15.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :15.2

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :-
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ÔÞðMÚkkÃkLk yLku «kiÄkurøkfe rð¿kkLk rðãkþk¾k
Faculty of Management and Technology

1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્િ અને િેકનૉલોજી

2.

વિભાગન ું નામ

: ગ્રામવ્યિસ્થાપન અધ્યયન કેન્િ - રાંધેજા

3.

અધ્યાપકોની માહિતી :
ક્રમ

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ યોગ્યતા

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ડૉ. રાજીિ પિે લ (Ph.D.)

સંશોધન પદ્વતશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર, ગ્રામીણ

પ્રાધ્યાપક અને ઈન્ચાર્જ

વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો

ડૉ. મયુરી ફામષર (Ph.D.)

માનિ સંસાધન વિકાસ (એક યુવનિ), ગ્રામીણ

વિકાસ

વિકાસ

પ્રાધ્યાપક

વ્યિસ્થાપન, બજાર વ્યિસ્થાપન, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનના

ડૉ. લોકેશ ૈન (Ph.D.)

વ્યિસ્થાપનના વસદ્ાન્તો અને પ્રહક્રયા, સંચાલકીય અથષશાસ્ત્ર,

ક્ષેત્રો, સ્િૈવચ્છક સંસ્થા વ્યિસ્થાપન

પ્રાધ્યાપક

ઓપરે શન મેનેજમેંિ, ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપનનાં ક્ષેત્રો,

ડૉ. સતીષ પિે લ (Ph.D.)

કમ્પ્યુિર એલ્્લકે શન, માહિતી વ્યિસ્થાપન ૫દ્વત, આઈસીિી

વ્યિસ્થાપન ભાિ-2 (ય ૂ.જી.)

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

વિકાસઅનેવ્યિસ્થાપન,

શ્રી અમીશા શાિ (M.Com. SLET)

નામાંના

માહિતી

સંચાર

િે કનૉલોજી,

સંશોઘનમાં કમ્પ્ય ૂિરમોડયુલ
મ ૂળતત્િો,

નાણાકીય

વ્યિસ્થાપન, પહરયોજના

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

વ્યિસ્થાપન, હિસાબનો પહરચય, સંશોધન પદ્વતશાસ્ત્ર અને

ડૉ. હિતેષ જાિાણી (Ph.D. NET)

ગ્રામીણ સમુદાય અને સંસ્થાઓ, ગ્રામ વિકાસનાં ક્ષેત્રો,

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

આંકડાશાસ્ત્ર
માનિઅવધકાર, સામાત્જક કલ્યાણ અને સામાત્જક કાન ૂનીકરણ,
િાંધીવિચારનાં મ ૂળતત્િો, સામાજકાયષ, ગુનાનુ ં સમાજશાસ્ત્ર,
આપવિ વ્યિસ્થાપન, સિકાર વ્યિસ્થાપન

4.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ)

િષષ 2016-17માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

:

42

(બ)

િષષ 2016-17માં સત્ર - 1ની િાવષિક પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :

40
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ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત જાવત અનસ ૂભચત
જનજાવત

1.

સ્નાતક (સત્ર-1)

2.

અનુસ્નાતક

અન્ય

િારીહરક

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

25

15

40

03

17

14

01

05

40

(સત્ર-1)
૩.

એમ.હફલ.

02

02

04

00

01

02

00

01

04

૪.

પીએચ.ડી.

06

00

06

01

01

00

00

04

06

૫.

અન્ય

5.

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

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

વનયતકાલીન અધ્યાપક
1.

શ્રી જીજ્ઞેશ અમીન

નાણાકીય વ્યિસ્થાપન

6-12-16 થી 25-3-2017

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
1.

6.

માનિ સંશોધન વિકાસ

-

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞનાું વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.

7.

ડૉ.. બી. બી. સીદીકી

તજ્જ્ઞન ું નામ
Mukesh Chavda
Mr. Bhavesh
Dr. Anamik Shah
Dr. Anil Kumar Roy

5.
6.
7.
8.
9.

Dr. SudarsanIyengar
Mavji Parmar, Dhaval Desai
Mr. Chundawat
Mr. BhaskarNiranjani

10.

Mr. MaheshMehariya

Dr. Ramesh I. Kapadia

વિષય

તારીખ

Disaster Management
IFFCO KISAN Mobile Application
Social Science Research
Social Science Research
Tribal Development
Field Experience
Financial Inclusion
Bio Gas Green Technology
Universal Healing Programme
Placement Regarding Information

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

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

8.
ક્રમ

અધ્યાપકન ું નામ

આંતરરાષ્રીય/રાષ્રીય/પ્રાદે વિક

પ્રાપ્ત કરે લ ઉપલબ્ધિ

કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ

1.
2.

ડૉ.. સતીષ પિેલ
,,

વિકાસપીહડયા ઉ૫ર ગુજરાતી ભાષામાં

સ્ટાર િોલેન્ન્ટયર ઑફ િ મન્ર્થ -માચય

પ્રકાવશત પબ્બ્લકે શન

2૦1૭

ગુજરાત સરકાર, રાજા રામમોિનરાય

ગુજરાતી ભાષામાં લેગખત ત્રણ

લાઈબ્રેરી ફાઉન્ડેશન અન્િયે મારા ત્રણ

કમ્પ્ય ૂિરનાં પુસ્તકોની કુ લ 2૩૦ નકલો

કમ્પ્યુિરનાં પુસ્તકોની ૫સંદિી થઈ.

માિે િષષ 2૦1૬-1૭ માિે ૫સંદિી
થઈ.

9.
ક્રમ

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :
અધ્યાપકન ું નામ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1.

ડૉ. રાજીિ પિે લ

(1) ભરત રાયજાદા, (2) અવમશા શાિ, (3) રાજેશ પિે લ, 4. શ્રદ્ા નાયક

2.

ડૉ.. મયુરી ફામષર

(1) વિરલ િજ્જર, (2) વમનલ મિેતા, (3) રાજેશ્વરી શ્રીમાળી,

3.

ડૉ.. લોકેશ ૈન

(1) માનવસિંિસોઢા, (2) જીજ્ઞેશ િસાિા, (3) એકતા વત્રપાઠી, 4. વમહિર દિે, 5. મનોજ

4.

ડૉ. સતીષ પિે લ

(1) વનલેશ વપ્રયદશી, (2) તુષાર બોરાડ, દક્ષા િસાિા, વિજય ડાભી

5.

ડૉ.. હિતેષજાિાણી

(1) કસ્તુરી િાગણયા

મોરી

એમ.હફલ. કક્ષાએ

1.

ડૉ. મયુરી ફામષર

(1) ભરત ચૌિાણ, (2) જુ લી અબ્રાિમ.

2.

ડૉ. લોકેશ ૈન

(1) અંહકતા ચૌધરી

3.
4.

ડૉ. સતીષ પિે લ

(1) રિી જાડાિાલા, (2) વિજય રબારી

ડૉ. હિતેષ જાિાણી

(1) હિતેશ પોપિાણી, (2) મિેન્િ પિે લ
અનસ્નાતક કક્ષાએ

1.

ડૉ. રાજીિ પિે લ

(1) હદલીપ િસાિા, (2) સગચન ડઢાણીયા, (3) રીકેશ પિે લ, (4) હદવ્યેશ
મકિાણા, (5) અરવિિંદ માિલા, (6) ઉિેશ પાદરીયા

2.

ડૉ. મયુરીફામષર

(1) ત્જગ્નેશ મકિાણા, (2) હદશા પંચાલ, (3) પાયલ માલી, (4) િંસા િસાિા,
(5) ભાિના િાઘેલા, (6) સંજય ચૌિાણ

3.

ડૉ. લોકેશ ૈન

(1) ઈશાષ દખાન પઠાણ, (2) બળિંત િહરયાણી, (3) મનોજ પરમાર, (4) ગચરાિ
મેઘનાથી, (5) હદક્ગ્િજય ચાિડા, (6) નીરિ મેઘનાથી, (7) િૌતમ પિે લ

4.

ડૉ. સતીષ પિે લ

(1) જીતેશ આસલ, (2) હદવ્યેશ િસાિા,

3. નીલેશ હિિંિળાદીયા, 4. વિપુલ

સુથાર, (5) વિમલ ભાલાળા, (6) સોહિલ મનસુરી

5.

શ્રી અમીષાશાિ

(1) અજય સરિૈયા, (2) િીરાભાઈ ઝાંપડીયા, (3) જ્જ્યોત્સના રાઠિા, (4)
ભાિના ચાંડપા, (5) જીવનશા પિે લ, (6) રીન્કુ બારીયા, (7) પારૂલ રાઠિા
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ક્રમ

6.

અધ્યાપકન ું નામ
ડૉ.. હિતેષ

(1) વનગખલ ચૌધરી, (2) જયકાંત બાહરયા, (3) પ્રફુલ પિે લ

જાિાણી

10.

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓનાું નામ

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ
Workshop on “Adopting
Fair Price System for
Artisans of Schedule Caste
in Handicraft Sector”

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

Grant-in-aid for
conducting a
workshop under
Research and
Development
Scheme

4,95,000/-

રાષ્રીય
Development
Commissioner
(Handicrafts), Ministry
of Textiles,
Government of India

11.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : એમઓ

12.

RGTPL
ACT
SAATH
Navrachna
CERC
એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન (Research) માટે મેળિેલ રકમ :

13.
14.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR )etc.) :
વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર

14.2

અધ્યાપકન ું નામ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

1.

શ્રી અવમષા શાિ

13 બિેનો

2.

શ્રી જનકભાઈ પિેલ

14 ભાઈઓ

3.

ડૉ.. રિીન્િ પંચોળી

14 ભાઈઓ

4.

ડૉ.. મયુરી ફામષર

12 બિેનો

5.

ડૉ.. સતીષ પિેલ

14 ભાઈઓ

6.

ડૉ.. લોકેશ ૈન

13 ભાઈઓ

7.

હિતેશ જાિાણી

15 બિેનો /
ભાઈઓ

અભભમખતા કાયયક્રમ :

ગામનાું નામ
િીમરથિા, કેશબંધ, જામાલા,
બીલીઆંબા
િીરથિા, િોલણ, ખપાિીયા,
મોિપાડા
સીંિાણા, જામયામાળ, બુરથલી,
મોખામાળ
સુબીર, લ્િાનકડમાળ, બરડા, કડમાળ,
કાંિરીયામાળ
પી૫લદિાડ,કંજરપાડ,
ભોડાવિિંિા,િૌિાણ,િરૂડીયા
િારખડી, િારપાડા, ઘાણીઆંબા,
આહિરપાડા, જરી
સીતાપુર, િંભીરા, નારપુરા, દે િપુરા
(તાલુકો : આંકલાિ, ત્જ. આણંદ)

તા. 3 થી 5 જુ લાઈ, 2016માં ત્રણ હદિસનુ ં અગભમુખતા કાયષક્રમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્યુ ં િતુ,ં જેમાં
સત્ર-1માં નિા આિનાર વિદ્યાથીઓને વિદ્યાપીઠનાિાતાિરણ અને તેની વશક્ષણપ્રણાલીથી તેમને
અિિત કયાષ . આ આખો કાયષક્રમ સત્ર-3ના વિદ્યાથીઓને અને સેિકોએ તૈયાર કરી, તેમને બૌદ્વદ્ક
વ્યાખ્યાનો, રમતો, પ્રભાતફેરી, રાત્રી બેઠક, યોિ અને છાત્રાલય જીિન વિશે ચચાષ કરી. ઉદ્યોિ દ્વારા
જીિનવશક્ષણ િિેરે બાબતો આિરી લઈ, કાયષક્રમને સફળ રીતે પાર પાડયો.
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14.3

ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી

વિદ્યાર્થીઓની

નુંબર
1.

અધ્યાપકન ું નામ

સુંખ્યા
કમ્પ્યુિર િાડષ િેર, નેિિકષ તથા

05

આઈ કાડષ ડેિલ૫મેન્િ

સતીષ ૫િે લ, ભાિીન પિે લ,
આવશષ િમાષ

2.

િસ્તકલાઉદ્યોિ

25

અવમષા શાિ

3.

હકચન િાડષ ન

15

લોકેશ ૈન, જનક પિે લ,
મનિર મકિાણા

4.

અંબર કાંતણ

25

મયુરી ફામષર

5.

બાિબિીચા, કંપોસ્િ, કેમ્પપસ

08

રાજીિ પિે લ

ડેિલપમેન્િ િિેરે
6.

હકચન િાડષ ન

15 (સ્નાતકના)

હિતેશ જાિાણી

14.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી : -

14.5

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી :

1. ગ્રીષ્મકાલીન વશગબર 211231-24)નમષદા કાંઠે યુિા વશગબર (અ)મેવિપુલ અને

,માં શ્રી પાથષ વત્રિેદીજીના નેત ૃત્િમાં િૌતમ(2112,

વનગખલભાઈ.ભાિીદારી કરી (3)ઓએ
22.5.2112)કૌશલ્ય વનમાષ ણ વશગબર (બ)થી (2.2.2112બોચાસણબોરસદમાંપાયલ ,પારૂલ ,હદશા -બિેનો 4
દઅને હરિંકૂએ ભાિીાારી કરી.
15 – 1)કણાષ િકમાં-ઉડરુવપ ,નકરે ,પયાષ િરણ અને માનિ સમાજમાં વ્યા્ત અસમાનતા કાયષ વશગબર (ક)
3 (2112,જૂનવિદ્યાવથિઓ ,હદલીપ -ઈશાષ દ અને બળિંતે ભાિીદારી કરી
21-12 -બેગઝક કોસષ) પિષતારોિણ વશગબર (ખ)મેભા 5 બિેનો અને 11 માં(2112 ,ઈ 12 ઓ કુ લ
એવિદ્યાવથિઓભાિીદારી કરી .

2.

2112,જૂન 5વિશ્વ પયાષ િરણ હદિસ પર િન અવધકારી શ્રી િેમન્તભાઈસુથારનો વ્યાખ્યાન

3.

વિશ્વ િસ્તી હદિસ પર 11.7.2112
ભાિના િહરભાઈચાંડપા દ્વદ્વતીય તથા વિજય ચૌધરી ,વિપુલ સુથાર પ્રથમ -િકૃત્િ સ્પધાષ ન ુ ં આયોજન (અ)
.ત ૃતીય
અંહકતા અને િી -વનબંધ સ્પધાષ (બ)રમતી પિે લ પ્રથમનીતાડાભી અને હિના િણકર દ્વદ્વતીય તથા પ ૂજા
.ઠાકોર અને કલ્પેશરાિળ ત ૃતીય

4.

2112,જુ લાઈ 13-12િન વિભાિમાં તાલીમ કાયષક્રમનુ ં આયોજન
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,

5. વિદ્યાવથિઓ અને કાયષક્રમ અવધકારી દ્વારા 5 રાંધેજા ગ્રામ પંચાયત ખાતે આયોત્જત રક્તદાન વશગબર 31.7.2112
.રક્તદાન

6.

-હિન્દીસ્તાિની ઉજિણી 21.9.2112 - 9.2112 .14
ભાિના ચાંડપા -આજ કે યુિાવ મેં હિન્દી ભાષા કે પ્રવત સંિેદનશીલતા વિષય પર િકૃત્િ સ્પધાષ (અ)
વિપુલ સુથાર દ્વદ્વતીય તથા િસાિા ધરમ વસિંિ ત ૃતીય ,પ્રથમ
પ ૂ ,ગચિંતન ચૌિાણ પ્રથમ -હદશા વિષય પર વનબંધ સ્પધાષ -હિન્દી ભાષા કી દશા (બ)જા ઠાકોર અને વમિલ
ઠાકોર દ્વદ્વતીય તથા અક્ષય િસાિા અને અંહકતાવમશ્રા ત ૃતીય

7.

9.2112 .12ઓજોન હદિસની ઉજિણી રાંધેજા િામમાં રૈ લીનુ ં આયોજન (અ)
તથા (સંયક્ુ ત)પ ૂજા ઠાકોર-કાજલ ,અંહકતા પિે લ અને હિના િણકર પ્રથમ -પોસ્િર સપધાષ ન ુ ં આયોજન (બ)
રાઠિા જ્જ્યોત્સના દ્વદ્વતીય અને િષાષ પિે લ.તથા પારુલરાઠિા ત ૃતીય (સંયક્ુ ત)ત ૃ્તીકુ મારીપરમારપાણીબચાિોઅનેવિજળીબચાિોનાંસ્લોિનકે મ્પપસનાવિભાિો ,છાત્રાલયમાંલિાિીજાગવૃ તનીકે ળિણી

8.

24સ્િે મ્પબર -2112,રાષ્રીય સેિા યોજના હદિસની ઉજિણી ,પહરસરની બિાર માિષ ઉપર સફાઈ.

9.

,5.11.211િન્ય પ્રાણી સ્તાિની ઉજિણીિન્ય પ્રાગણયો અને િન્ય સ ૃનષ્િ -પ્રકૃવત કવિ સમ્પમેલન -ધીનિરિાં ,
વિષે સંિેદના વિકાસ કાયષક્રમમાં વિદ્યાવથિઓની ભાિીદારી

10. િાંધી વિચાર મીમાંસાની પરીક્ષામાં વિદ્યાવથિઓની ભાિીદારી 47
11. 22.12.2112ગ ૂજારાત વિદ્યાપીઠ રાંધેજા મુકામે આયોત્જત હડત્જિલ ગલિરે સી કાયષક્રમમાં ભાિીદારી
12. િધાષ મુકામે આયોત્જત િાંધીવિચારની કાયષશાળા 2131) ડેસમ્પબર (2112,માં ભાિના િહરભાઈ ચાંડપાએ
ભાિીદારી કરી.

13. વનબંધ (અ) સ્િામી વિિેકાનંદજયન્તી યુિા સ્તાિ વનવમિે આયોત્જત કાયષક્રમ 19.1.2117 – 12.1.2117
સ્પધાષ માંપિે લ અંહકતા સી.પ્રથમ.ત ૃતીય રહ્યા -.ય તથા િણકર હિના સીદ્વદ્વતી -. ડાભીનીતા આર ,
ત ૃતીય -દ્વદ્વતીય તથા પ ૂજા ઠાકોર-ત ૃ્તીપરમાર ,પ્રથમ -િકૃત્િ સ્પધાષ માં શેખ ન ૂરી બિન (બ)

14.

21.1.2117
ઇંહડયનરે નલફાઉન્ડેશનઅમદાિાદસાથેરિીરાષ્રીયસેિાયોજનાનાસ્િયંસેિકોદ્વારાઉનાિાિામમાંઆરોગ્યકેન્િખાતે
હકડનીજાગવૃ તકાયષક્રમ

15. 22.1.2117ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ રમતોત્સિ આયોજનમાં ભાિીદારી
16. 31.1.2117િાંધી વનિાષ ણ વનવમિે વિભાિીય પહરસરમાં સમ ૂિ સફાઈ
17. 2.2.2117રાજભિન િાંધીનિરમાં આયોત્જત રક્તદાન વશગબરમાં 12 ભાઈઓ 1 બિેન અને કાયષક્રમ અવધકારી
દ્વારા રક્તદાન

14.6
14.7

એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State PSSC,
UPSA અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : -
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14.8

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

14.9

વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
14.9.1

14.9.2

સુંસ્ર્થા દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

સ્તર

પ્રાપ્ત રાવિ

07

-

35,000

રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

29 વિદ્યાથી
14.9.3

સ્તર
ઓ.બી.સી.

પ્રાપ્ત રાવિ

5770/- પ્રવત વિદ્યાથી

અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
વિદ્યાર્થીન ું નામ

સ્તર

8 વિદ્યાથી

એસ.સી.

26 વિદ્યાથી

એસ.િી.
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પ્રાપ્ત રાવિ

9800/- પ્રવત વિદ્યાથી
--

1. ફેકલ્ટીન ું નામ

2. વિભાગન ું નામ

: મેનેજમેન્િ ઍન્ડ િેક્નૉલોજી
: કમ્પ્ય ૂટર વિઞાન વિભાગ

3. અઅઅઅઅઅઅઅઅઅ અઅઅઅઅઅ :
ક્રમ
નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા
1.

ડૉ.. અજય હદનેશચન્િ પરીખ
(પીએચ.ડી.)
પ્રા. અને અધ્યક્ષ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)
1. PGDCA-1૦૫ : ઈ-િેસ્િ વ્યિસ્થાપન (કે સ સ્િડી)
2. PGDCA-2૦૪ : ઑપન સોસષ ફ્રેમિકષ કેસ સ્િડી
3. MCA-૫૦1 : િેબ િે ક્નૉલોજી- II + પ્રાયોગિક
4. MCA-1૦૩ : પ્રાથવમક િગણત

5. MCA-1૦૫ : કમ્પ્ય ૂિર આધાહરત આંકડાકીય પધ્ધવતઓ (Tutorial)
6. MCA-2૦1 : િસ્તુલક્ષી િે ક્નોલોજી અને જાિા પ્રોગ્રાવમિંિ

7. MCA-૪૦૪ : મૉડેગલિંિ વિથ યુએમએલ અને સોફ્િિેર હડઝાઈન પેિનષ
(જીઓએફ)
8. MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
9. PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
2.

ડૉ. ધીરે ન બબાભાઈ પિે લ
(પીએચ.ડી.)
એસોસીએિ પ્રોફેસર

1. MCA-1૦૪ : ઈન્િરનેિની વિભાિનાઓ અને િેબહડઝાઈન
2. MCA-2૦2 : માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન પદ્વત
3. MCA-૪૦2 : મોબાઈલ કૉમ્પ્ય ૂહિિંિ

4. MCA-૫૦૫ : સંસ્થાકીય સંચાલન, આયોજન અને િીજાણુ િાગણજ્જ્ય
5. DCA-1૦2 : િેબ હડઝાઈન-I
6. DCA-2૦2 : િેબ હડઝાઈન-II

7. MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
8. PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
3.

ડૉ.. નીપા કનૈયાલાલ શાિ

1.

(પીએચ.ડી.)

2.

સિપ્રાધ્યાપક

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

4.

PGDCA-2૦1 : િેબ પ્રોગ્રાવમિંિ

MCA-1૦1 : સંક્રમાદે શનો પહરચય સૈદ્ાંવતક + પ્રાયોગિક

MCA-2૦૩ : માહિતીની આંતહરક સંરચના અને િોઠિણી + પ્રાયોગિક
MCA-૩૦૩ : ચાલક પદ્વતની તંત્રરચના સૈદ્ાંવતક + પ્રાયોગિક
MCA-૪૦1 : આહિિહફવશયલ ઈન્િે લીજન્સ (સૈદ્ાંવતક)
MCA-૪૦૩ : કમ્પ્ય ૂિરની તંત્રરચના

MCA-૫૦૩ : માહિતીપાદ વ્યિસ્થાપન (ઑરે કલ) સૈધ્ધાંવતક + પ્રાયોગિક
MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)

કમલેશકુ માર િ. સાળુંકે

1. MCA-1૦2 : કમ્પ્ય ૂિર સંચાલન

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

3. PGDCA-2૦1 : િેબ િે કનૉલોજી (PHP)

(એમ.એસસી., એમ.સી.એ.)

2. MCA-2૦1 : િસ્તુલક્ષી કાયષક્રમો - JAVA
4. MCA-૩૦૪ : િસ્તુલક્ષી કાયષક્રમો - JAVA
5. MCA-૪૦૫ : િેબ િે કનૉલોજી-I

6. MCA-૫૦2 : કૉમ્પ્ય ૂિર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા-II

7. MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
8. PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
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5.

નામ, િોદ્દો અને મિત્તમ
યોગ્યતા

રૂગચતા દીપક શાિ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ
(સત્ર-1-2-૩-૪-૫) (Core/Others)
1. MCA-1૦૬ : સંચાર કૌશલ્યો

2. MCA-1૦2 : કમ્પ્ય ૂિર સંચાલન

(એમ.સી.એ.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

3. MCA-2૦૫ : વિભાત્જત િગણત

4. MCA-૩૦1 : ઈષ્િતમ પ્રવતકૃ વતઓ તથા સંશોધન પ્રહક્રયા
5. MCA-૫૦૪ : સોફ્િિેર ઈજનેરી

6. PGDCA-1૦1 : કમ્પ્ય ૂિર અને ઈન્િરનેિનાં મ ૂળતત્િો
7. PGDCA-2૦૫ : સંચાર કૌશલ્યો

8. MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
9. PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
6.

ડૉ. ગચિંતનકુ માર ડી. િોિેલ
(પી.એચ.ડી.)
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક

1. MCA-1૦૫ : કૉમ્પ્ય ૂિર આધાહરત આંકડાકીય પધ્ધવતઓ

2. MCA-2૦૪ : માહિતી પ્રણાલીનુ ં વિશ્લેષણ અને અગભકલ્પના
3. MCA-૩૦૫ : કમ્પ્ય ૂિર આંતરજોડાણ વ્યિસ્થા- I

4. MCA-૪૦1 : ક્મ્પ્ય ૂિર આલેખનશાસ્ત્ર (સૈદ્ાંવતક + પ્રાયોગિક)

5. MCA-૪૦1 : આિીહફશીયલ ઈન્િે ગલજન્સ (સૈદ્ાંવતક + પ્રાયોગિક)

6. PGDCA-1૦૩ : ઓહફસ ઓિોમેશન અને ડેિાબેજ ર્ુલ્સ (સૈદ્ાંવતક + પ્રાયોગિક)
7. સમ ૂિજીિન

8. MCA Sem. - 2, ૪, ૬ : પહરયોજના કાયષ (Project Work)
9. PGDCA Sem. - 2 : પહરયોજના કાયષ (Project Work)

4. વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

(અ) િષષ- 2૦1૫-1૬માં સત્ર- 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : —
િષષ 2૦1૫-1૬માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (અનુસ્નાતક) : —

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ
અનુસ્નાતક
(સત્ર-1)
અન્ય
(PGDCA)

1.
2.

વિદ્યાર્થીઓ
અનસ ૂભચત
અન્ય
જનજાવત પછાતિગય

ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત
જાવત

2૯

1૫

૪૪

૬

૩

૮

1૬

2૪

૬

૩

િારીહરક
વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

1૯

૦

1૬

૪૪

૪

૦

11

2૪

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

ક્રમ
1.

તજ્જ્ઞન ું નામ
Mrs. Usha Rani from TCS
Ignite, Channai

વિષય

તારીખ

વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞ
Cyber Security
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6. વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

1.

Mrs. Meera Mehta

2.
3.
4.

Mr. Jaydeep Parikh
Mr. Dilip Prajapati
Mr. Mantavya Gajjar

5.

Mr. Poojan Parikh

6.

Mr. Hardik shah

7.

શ્રી ભરતભાઈ જોષી

8.

શ્રી ઉષા ઉપાધ્યાય

9.

10.

વિષય

Communication skill & its
Importance
Digital Marketing
HTML 5
Open ERP
‘Amazon-EC2 (Elastic Cloud
Compute)’
C Language
પ્રશ્નાિલીની અિત્યતા અને તેની
રચના

Mr. Kanubhai Patel from Flight
Network
Prof. Sanjay Chaudhary
Mr. Chintankumar Gohel
Dr. A. K. Desai
Dr. Dhaval Patel
Purnima Shah
Dr. Udayan M. Prajapati
Dr. A. H. Hasmani
Dr. Sanjay K. Patel
Prof. Sanjay W. Patel
Prof. Prashant Patel
Dr. Manojkumar

તારીખ
25-07-2015
12-09-2015
12, 13, 19, 20, 26 Sep. 2015
26-09-2015
26-09-2015
17-10-2015
1૪-12-2૦1૫

પહરયોજના અિેિાલ - ગુજરાતી

1૮-12-2૦1૫

Clean Coding

22 & 26-12-2015

R Language & LaTeX

18, 19, 20, Feb 2016

લેખનરીવત

7. વિભાગના અધ્યાપક દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વસિાય અન્ય જગ્યાએ અપાયેલ વ્યાખ્યાનો : 8. અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ : 9. વિભાગ અંતગય ત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગય દિયન :
ક્રમ
1.

અધ્યાપકન ું નામ

અજય હદનેશચન્િ પરીખ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પીએચ.ડી. કક્ષાએ

1. વનલેશ નંદા, 2. કમલેશ સાલુકં ે, ૩. રજનીકાંત પંડયા, ૪. રમગણકલાલ િીલાતર, ૫.
રમેશ િોસ્િામી, ૬. રાજેશ દિે, ૭. િેતલ ઓઝા
એમ.હફલ. કક્ષાએ

ડૉ.. ધીરે ન બબાભાઈ પિે લ

1. પ્રેઈસ માઈકલ, 2. સ્તુવત દિે, ૩. સ્નેિા ઠક્કર

1.

અજય હદનેશચન્િ પરીખ

2.

ધીરે ન બબાભાઈ પિે લ

1. ત્જતેન્િ પ્રિલાદભાઈ પિે લ, 2. ધિલકુ માર વિજયકુ માર જોષી, ૩. સાિર
ઠાકરસીભાઈ પ્રજાપવત, ૪. યાસીન જીકરભાઈ મુસાણી, ૫. રવિરાજવસિંિ કાળુભાઈ
િાઘેલા, ૬. રોહિતવસિંિ ફુલિેન્િવસિંિ બાઘેલ, ૭. અચષના વિઠ્ઠલભાઈ પરમાર, ૮. હકરણ
િષષદભાઈ ચૌિાણ

૩.

નીપા કનૈયાલાલ શાિ

1.

૪.

કમલેશકુ માર િ. સાળુંકે

અનસ્નાતક કક્ષાએ

1. જલ્પા વ્યાસ, 2. વિજય પ્રજાપવત, ૩. ભાિેશ પિે લ, ૪. સ્િ્નેશ પિે લ, ૫.
હિતેશ િાઘેલા, ૬. રાજકુ માર પ્રજાપવત, ૭. કાવતિક સથિારા
૮. રિી િાઘેલા, ૯. ભાગ્યશ્રી વસિંઘ, 1૦. કલ્યાણી િડકે
1. કેિલ પીઠિા, 2. જયદીપ મોદી, ૩. દીપાલી વત્રિેદી,૪. મોનાલી કુ ંભાણી, ૫.
વિજય ચૌધરી, ૬. અરવિિંદ િાંડા, ૭. ઝરણા પરમાર, ૮. હરદ્વદ્ રાિલ
1. વિજયકુ માર ઈશ્વરભાઈ સાસિડીયા, 2. વસદ્ાથષ મિેશભાઈ તન્ના, ૩. અગભષેક
વિજયભાઈ દોષી, ૪. રવિકુ માર બચુભાઈ પંહડત, ૫. િરે શભાઈ ભુદરભાઈ બારૈ યા,
ુ
૬. વનયવત દશરથભાઈ અમીન, ૭. મેહલ
ુ મનસુખલાલ વનમાિત, ૮. કેતલ
જયેશભાઈ શાિ, ૯. નીરજ જિદીશભાઈ જયસ્િાલ, 1૦. શૈલેષકુ માર લક્ષ્મણભાઈ
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અધ્યાપકન ું નામ

૫.

રૂગચતા દીપક શાિ

૬.

ગચિંતનકુ માર ડી. િોિેલ

માગય દિયન આપેલ વિદ્યાર્થીઓના નામ

પરમાર, 11. વપ્રયંકા દીપકવસિંિ પરમાર
1. સીમાબાનુ મંજુરભાઈ મકિાણા, 2. ઊવમિલ બળદે િભાઈ મલ્િોત્રા, ૩.
ચેતનકુ માર દલપતભાઈ ભાિી, ૪. પંકજ હકશોરભાઈ સોંડાિર, ૫. વપ્રયંકા
શૈલેશભાઈ ચૌિાણ, ૬. ૈવમન કમલેશકુ માર સોલંકી, ૭. િરપાલવસિંિ
આત્મદે િવસિંિ જાડેજા, ૮. માધુરીબિેન મિેન્િભાઈ યાગજ્ઞક, ૯. િીના બચુભાઈ
પિે લ, 1૦. મનીષા નાિરભાઈ પ્રજાપવત, 11. રગચતા વિજયકુ માર રાિલ
1. એન્જેલા લાજરસ મેકિાન, 2. સાવિત્રીબિેન જયંવતભાઈ ડાંિર, ૩. જીિરાજ
મોતીભાઈ પ્રજાપવત, ૪. ત્જજ્ઞાસા મનુભાઈ રોયલા, ૫. િાહદિ ક રવસકભાઈ સોલંકી,
૬. કૌવશક વિઠ્ઠલભાઈ ભ ૂત, ૭. વનકુ લકુ માર નેતીયાભાઈ ભુરીયા, ૮. સેજલબિેન
મ ૂળજીભાઈ મકિાણા, ૯. મનીષકુ માર શંકરભાઈ િસાિા, 1૦. વમનલ પ્રમુખભાઈ
પિે લ, 11. વમનાક્ષીબિેન મનિરભાઈ િસાિા

10. સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ
સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

આંતરરાષ્રીય
Tiny ERP

Open ERP Functional and
technical Training

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

Technical support

-

11. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) : 12. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન કરિામાું સુંિોિન આિેલ (Research) માટે મેળિેલ રકમ : 13. એવપ્રલ 2૦1૫ર્થી માચય 2૦1૬ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Patents (IPR) etc.) : 14. વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1 પદયાત્રા :
ટકડી
નુંબર
1.
2.

અધ્યાપકન ું નામ

અજય હદનેશચન્િ પરીખ
ધીરે ન બબાભાઈ પિે લ

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
2૪
2૬

૩.

નીપા કનૈયાલાલ શાિ
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૪.
૫.
૬.

કમલેશકુ મર િ. સાળુંકે
કમલેશકુ મર િ. સાળુંકે
ગચિંતનકુ માર ડી. િોિેલ

11
12
12

ગામનાું નામ

ભરાડીયા, અમરાપુર, પુસરી,
ં
રાજેન્િનિર
ભાંભણ, જોિીંિડા, નાિલપર, પાિી, રાજપરા, સલૈયા, શેરથળી,
તેજપર
પામોલ, પામોલપરા, િેરીતા, કુ કરિાડા, અસનાપુર,
રાજેન્િનિર, ફતેિપુર, કોલિડા
કુ િારા, રસુલપુર, લિારા, દસાિાડા
મેત્રાણા, િાઢાણા, કલાણા, ધનાિાડા
ડુ માણા, િડિાસ, િોરૈ યા, થોરી િડિાસ

14.2 અભભમખતા કાયયક્રમ : તા. ૬-૭-2૦1૫ થી ૮-૭-2૦1૫ સુઘી ર્ુકડી ૬ સાથે.
14.3 ઉદ્યોગ :
ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

ટકડી નુંબર
1.
2.
૩.
૪.

૫.
૬.

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ધાબા ખેતી

1૦

કેમ્પપસ નેિિહકિંિ

૩૦

નેિિહકિંિ
િણાિકામ
કેવમકલ ઉદ્યોિ

૩૭
૪૫
21

િણાિ ઉદ્યોિ

૪૫

કેમ્પપસ નેિિહકિંિ

૩૫

કેમ્પપસ નેિિહકિંિ

૩૫
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અધ્યાપકન ું નામ
અજય ડી. પરીખ

ધીરે ન બબાભાઈ પિે લ
નીપા કનૈયાલાલ શાિ
રૂગચતા શાિ

કમલેશકુ મર િ. સાળુંકે

ગચિંતનકુ માર ડી. િોિેલ

14.4. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :
કાયયક્રમન ું નામ
કાયયક્રમન ું સ્તર
તારીખ
(આંતરરાષ્રીય,
રાષ્રીય, પ્રાદે વિક)
Computing for
International
16 to 18th
Sustainable Global
March, 2016
Development
INDIACom-2016
Arduino Workshop

National

22-01-2016 to
23-01-2016

આયોજક

Bharti Vidyapith
Inst. of Computer
Application and
Management
(BVICAM)
CEPT

ભાગ લીિેલ
વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા
2

4

14.5 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી : 14.6 એન.એસ.એસ.ના કાયયક્રમોમાું વિદ્યાર્થીઓએ મેળિેલ પરસ્કાર : 14.7 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પાસ કરે લ NET, SET/SLET, GATE, CAT, IAS/IPS etc State PSSC, UPSA
અન્ય પરીક્ષાઓની માહિતી : 14.8 વિદ્યાર્થીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વિક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્ધિ : 14.9 વિદ્યાર્થીઓને મળતી વિષ્યવ ૃવત્તની માહિતી :
ક્રમ
1.
2.
૩.
૪.

14.9.1 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વિષ્યવ ૃવત્ત :
વિદ્યાર્થીઓની સુંખ્યા

સ્તર

MCA - 12 વિદ્યાથીઓ
MCA - 7 વિદ્યાથીઓ

અનુસ ૂગચત જાવત
અનુસ ૂગચત જનજાવત

PGDCA - 6 વિદ્યાથીઓ
કુલ

અનુસ ૂગચત જનજાવત

MCA - 59 વિદ્યાથીઓ

બક્ષીપંચ

પ્રાપ્ત રાવિ

૩૦૪11૦
1૩૮૦૯૦
૪૬૪૯2૦
11૫1૪૦

1૦22૦૬૦
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1.

ફેકલ્ટીન ું નામ

: મેનેજમેન્િ ઍન્ડ િેક્નૉલોજી

2.

વિભાગન ું નામ

: યુસીક વિભાિ, અમદાિાદ

3.

અધ્યાપકોની માહિતી

:

ક્રમ

નામ

િોદ્દો

મિત્તમ

જે પ્રશ્નપત્રો ભણાિતા િોય તેન ું નામ

યોગ્યતા
1.

શ્રી ધમેન્િ બી. કડીઆ

િેક્ક્નવશયન

પીએચ.

- II

ડી.

1. બેગઝક ઈલેક્રોવનક્સ એન્ડ મેઝહરિંિ
ઈન્સ્ુમેન્િસ
2. હડત્જિલ ઈલેક્રોવનક્સ એન્ડ સહકિટ્સ

2.

શ્રી કેતનભાઈ એસ. કલ્લૈયા

ઈલેક્રોવન
ક્સ

1. કમ્પ્યુિર મરામતની કામિીરી
B.Tech.

2. વિદ્યાથીઓને પ્રત્યક્ષ તાલીમ

િેકવનવશયન
3.

શ્રી જીતેન્િભાઈ ડી. મેિાડા

ઈલેક્રોવન

1. બેગઝક ઈલેક્રોવનક્સ સૈદ્ાંવતક અને પ્રાયોગિક

ક્સ

I.T.I.

િેકવનવશયન

કાયષ
2. ઉદ્યોિ
૩. ઈલેક્રોવનક્સ સાધન મરામત કાયષ

ુ ભાઈ કે. ભટ્ટ
શ્રી કેયર

5.

શ્રી નયનકુમાર સી. જોષી

ઈલેક્રોવન

1. સોલર િેક્નોલોજી સૈદ્ાંવતક અને પ્રાયોગિક કાયષ

ક્સ

I.T.I.

2. સોલર મરામત અને ઊજાષ પાકષ

િેકવનવશયન

B.A.

૩. ઉદ્યોિ

ગ્લાસ

ગ્લાસબ્લો

બ્લોઈિ

ઈંિ

1. ઉદ્યોિ વિભાિ.
2. ગ્લાસબ્લોઈંિ મરામત કાયષ

િેકવનવશયન
૬.

શ્રી ગબવપન િી. પરમાર

અધ્યાપક

સ્નાતક
MCSE
CCNA

1. કમ્પ્યુિર િાડષ િેર ઍન્ડ પેરીફીરલ્સ
2. ઓપરે હિિંિ વસસ્િમ ઍન્ડ ડાઈગ્નોનસ્િક ર્ુલ્સ
3. નેિિકષ એશેન્િીયલ્સ ઍન્ડ મેનેજમેન્િ
૪. ઓપરે હિિંિ વસસ્િમ એડવમવનસ્રેશન

૪.

વિદ્યાર્થીઓની વિગતો :

અ.

િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર - 1માં પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક)

:

11

િષષ - 2૦1૬-1૭માં સત્ર-1ની સત્રાંત પરીક્ષામાં બેસનાર વિદ્યાથીઓની સંખ્યા (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) :
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૮

(બ)
ક્રમ

અભ્યાસક્રમન ું
નામ

1.

વિદ્યાર્થીઓ
ભાઈઓ

બિેનો

કલ

અનસ ૂભચત

અનસ ૂભચત

અન્ય

િારીહરક

જાવત

જનજાવત

પછાતિગય

વિકલાુંગ

સામાન્ય

કલ

અનુસ્નાતક
હડ્લોમા ઈન
કમ્પ્યુિર

11

૦

11

1

૬

૩

૦

1

11

૩2

1

૩૩

૫

1

1૩

૦

1૪

૩૩

1૫

1

1૬

૪

1

૩

૦

૮

1૬

િાડષ િેર ઍન્ડ
નેિિહકિંિ
2.

પ્રમાણપત્ર
કમ્પ્ય ૂિર
િાડષ િેર ઍન્ડ
નેિિહકિંિ

૩.

સોલર
ફોિોિોલ્િે ક
િે ક્ક્નવશયન
અભ્યાસક્રમ

5.

વિભાગનાએડજ ુંક્ટ પ્રોફેસર / મલાકાતી અધ્યાપક / વનયતકાલીન અધ્યાપકો / વનમુંવત્રત તજ્જ્ઞોની

માહિતી :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ
મલાકાતી અધ્યાપક

1

ઉદયભાઈ યાદિ

લીનક્ષ એડવમવનસ્રે શન

2

અલ્પેશભાઈ પિે લ

સોલર રૂફિોપ

ુ રી-2૦1૭ / 1 થી ૩ માચષ
2૦ થી 2૩, 2૫, 2૭, 2૮ ફેબ્રઆ
2૦1૭
1૬, 1૭, 2૦, 21-૮-2૦1૬
1૦, 12, 1૯, 2૦, 21, 2૩-૯-2૦1૬, 1૯ થી ૩૦-12-2૦1૬

6.

વિભાગ દ્વારા આયોજજત બિારના તજ્જ્ઞના વ્યાખ્યાનો :
ક્રમ

તજ્જ્ઞન ું નામ

વિષય

તારીખ

1

પુવનતભાઈ પિે લ

ફાયરિોલ

2૫-૦2-2૦1૭

2

પુવનતભાઈ પિે લ

સાયબર રોમ

2૭-૦2-2૦1૭

૩

પુવનતભાઈ પિે લ

મેનેજેબલ સ્િીચ

11-૦૩-2૦1૭

૪

પુવનતભાઈ પિે લ

િી.પી.એન (નેિિકષ )

1૮-૦૩-2૦1૭

૫

શ્રી જે. કે . શાિ ડાયરે ક્િર, ઝોહડયાક એનજી

સૌર ઊજાષ વિશે

૪-૪-2૦1૬

અમદાિાદ

165

7.

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

8.

અધ્યાપકોએ મેળિેલી વિવિષ્ટ વસદ્ધિઓ :

9.

વિભાગ અંતગયત અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આપેલ માગયદિયન :-

10.

સુંસ્ર્થાઓના સિયોગ કાયયક્રમ (Collaborations) :
સિયોગી કાયયક્રમન ું નામ

સિયોગી સુંસ્ર્થાન ું નામ

સિયોગનો પ્રકાર

પ્રોજેક્ટ રાવિ

રાષ્રીય
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

આનંદ મેળો

-

મેળામાં વિભાિનો
સ્િોલ લિાવ્યો

અહિિંસા થ્રુ આિષ િેલેરી
તા. ૯-1૦ માચષ 2૦1૭

-

સેવમનારમાં વિભાિે

CULTURA

મદદ કરી

11.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલા નિાું જોડાણ (Linkages) :

12.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન કરિામાું આિેલ સુંિોિન(Research) માટે મેળિેલ
રકમ : 13.

14.

એવપ્રલ 2૦1૬ર્થી માચય 2૦1૭ દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ બૌદ્ધિક સુંપદા અવિકાર (Pate
(IPR) etc.) : -

વિભાગ દ્વારા કરિામાું આિેલ સેિાકીય પ્રવ ૃવત્ત :
14.1

પદયાત્રા :
ટકડી

અધ્યાપકન ું નામ

નુંબર
1

વિદ્યાર્થીઓની

ગામનાું નામ

સુંખ્યા
શ્રી ધમેન્િભાઈ કડીઆ

11

માથા મોિરતા, મોર જોડી, દાંડાિાડી, ખામોન, તાલુકા
– દે ડીયાપાડા, જીલ્લો- નમષદા

14.2

અભભમખતા કાયયક્રમ :
અગભમક્તા વશગબરનુ ં આયોજન તા. ૦૪-૦૭-2૦1૬ થી ૬-૦૭-2૦1૬ સુધી થયેલ.

14.3

ઉદ્યોગ
ટકડી
નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

1

ઈલેક્રોવનકસ

2

અધ્યાપકન ું નામ

૩૦

શ્રી જીતુભાઈ મેિાડા

સોલર

૪૫

ુ ભાઈ ભટ્ટ
શ્રી કેયર

૩

કમ્પ્યુિર િાડષ િેર

૩૦

શ્રી કેતનભાઈ કલ્લૈયા

૪

અંબર કાંતણ

1૫૦

શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા

૫

ગિૃ ઉદ્યોિ

૯૦

શ્રી ભ ૂપતવસિંિ સરિૈયા

૬

સ્ક્રીન વપ્રનન્િિંિ

૩૦

શ્રી નયન જોષી
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ટકડી
નુંબર

વિદ્યાર્થીઓની
સુંખ્યા

ઉદ્યોગ પ્રવ ૃવત્ત

અધ્યાપકન ું નામ

૭

ગ્લાસબ્લોઈંિ

1૫

શ્રી નયન જોષી

8

િસ્તકલા

૯૦

સંજુક્તાબિેન

9

િાઉસ િાયહરિંિ

૩૫

શ્રી લીમ્પબાભાઈ

11

પહરસર જાળિણી

૪૫

શ્રી અભુભાઈ રબારી

11

બાિાયત

2૫

ગિૃ પવત જયેશભાઈ

12

બાિાયત

૩૦

ગિૃ માતા શોભનાબિેન

13

િેચાણ વ્યિસ્થા

21

પ્રિીણકુ માર ઓહદચ્ય

14.4

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અન્ય કાયયક્રમોમાું ભાગીદારી :-

14.5

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓની ભાિીદારી :-

14.6

એન.એસ.એસ.ના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીઓએ મેળિેલ પુરસ્કાર :-

14.7

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

14.8

વિદ્યાથીઓએ આંતરરાષ્રીય, રાષ્રીય કે પ્રાદે વશક કક્ષાએ મેળિેલ વસદ્વદ્ : -

14.9

વિદ્યાથીઓને મળતી વશષ્યવ ૃવિની માહિતી :14.9.1 સંસ્થા દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ :14.9.2 રાજ્જ્ય સરકાર દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ :14.9.3 અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા મળતી વશષ્યવ ૃવિ :-

24.

વિદ્યાથીઓ અંિે વનયુક્ક્ત વિિરણ (Student Placement) :
24.1 પહરસર અંતિષત વનયુક્ક્ત (On Campus Placement) વિિરણ :24.2

પહરસરની બિાર વનયુક્ક્ત (Off Campus Placement) વિિરણ :-

S.No.
1.

વિદ્યાર્થીન ું નામ
BLUE JADE FASHION LIMITED
CG ROAD, AHMEDABAD

વનયક્ત વિદ્યાર્થીન ું પદ સાર્થેન ું વિિરણ
િાહદિ ક પ્રજાપવત
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પ રિશ ટો
પ રિશ ટ

િવગત

ૃ ઠાંક

નંબર
૧

અ યાપકો ારા પિરસંવાદમાં ભાગીદારી

૧૬૮

૨

અ યાપકો ારા તાલીમ કાયર્ક્રમમાં ભાગીદારી

૨૦૪

૩.

અ યાપકો ારા કાયર્શાળામાં ભાગીદારી

૨૦૭

૪.

અ યાપકો ારા અિભમુખતાવગર્ અને ઑપવગર્માં ભાગીદારી

૨૧૪

૫.

િવભાગ ારા કરવામાં આવેલ પિરસંવાદ/ કાયર્શાળા /તાલીમ કાયર્ક્રમ

૨૧૫

/ઑપવગર્
૬.

અ યાપકો ારા હાથ ધરવામાં આવેલ પ્રક પ (િવ ાપીઠ ારા)

૨૨૦

૭.

અ યાપદો ારા હાથ ધરવામાં આવેલ મુખ્ય પ્રક પ (Major Project)

૨૨૨

૮.

અ યાપદો ારા હાથ ધરવામાં આવેલ લઘુ પ્રક પ (Minor Project)

૨૨૩

૯.

અ યાપકો ારા પ્રકાિશત થયેલ સંશોધનલેખો

૨૨૫

૧૦.

અ યાપકો ારા પ્રકાિશત થયેલ પુ તક

૨૪૦

૧૧.

અ યાપકો ારા પ્રકાિશત થયેલ અનુવાદ કરે લ પુ તક

૨૪૩

૧૨.

અ યાપકો ારા પ્રકાિશત થયેલ સંપાિદત પુ તક

૨૪૪

૧૩.

અ યાપકો ારા પ્રકાિશત થયેલ પુ તકમાં પ્રકરણ

૨૪૬

૧૪.

િવ ાથીર્ઓનો ગ ૂજરાત િવ ાપીઠ પ્ર યેનો પ્રિતભાવ

૨૪૯
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રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક
રાદે શિક
રાદે શિક
રાદે શિક

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

5

6

7

8

9

રા્રિય

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

3

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

રાદે શિક

ડૉ. ક ુ વસાવા

2

4

રાદે શિક

ડૉ. ક ુ વસાવા

1
ુ રાતી શવિા્,
જ
મહારાા સનયાીરાવ
શુ નવશસિટી, વડોદરા

ુ રાતીનો અ્યાપક
જ
સનઘ ુ ન અશધવેિન
(પરરસનવાદ)

ુ રાતી
્યા્યાન જ
બ્મચરરર અને
ીવનચરરર

ૃ નો
પરરસનવાદ ત
અ ૃતયો્

પરરસનવાદ કરુ ણરિ્્ત

બે વ્ગના સારહ્ય ુ ન
સરવૈ ુ ન

પરરસનવાદ એકાનકી
નાટયસર

પરરસનવાદ રશતરોધનો
મહા્વર:મહાવેતાદે વી

બાયસે્, ્ાનધીન્ર

ુ રાતી સારહ્ય
જ
પરર્દ, અમદાવાદ
ુ રાતી સારહ્ય
જ
પરર્દ, અમદાવાદ

ુ રાતી સારહ્ય
જ
પરર્દ, અમદાવાદ

બરદવાસી સનિોધન
અને તાલીમકે્ર ,
ૂજરાત શવયાપીઠ
,અમદાવાદ
ુ રાતી સારહ્ય
જ
પરર્દ અને બાનો
િી ુ સારહ્ય રસાર
િ્ટ

્થાશનક

રાજય

રાજય

રાજય

રાજય

શવવશવયાલય

વાય.એસ.બ્ટગ સ
રારિીય પરરસનવાદ નાટક
રારિીય
&કે.એસ.િાહ કોમસગ
શર રન ્મનચ
કોલેજ, દે વ્ઢબારરયા

રાજય

બરદવાસી સનિોધન
કે્ર, ૂજરાત
્થાશનક
શવયાપીઠ, અમદાવાદ

પરરસનવાદ

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
રમ નામ
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
ક. ભાષાઓ અને સારિ્ય વવયાશાખા
ક-1 ગુજરાતી
થી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
22-07-2016 22-07-2016 લેખની
રજૂબત

ુ રાતી
જ
બ્મચરરર
અને
ીવનચરરર

કશવતા ુ ન
સરવૈ ુ ન
(૨૦૧૪-૧૫)

સાનરત
એકાનકીવ

સનિોધન
21-01-2017 22-01-2017 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
18-03-2017 18-03-2017 લેખની
રજૂબત
ફ્ત
23-09-2016 23-09-2016
િા્ીદારી
ફ્ત
17-12-2016 17-12-2016
િા્ીદારી

મહાવેતાદે વી
ૃ ત 'િનીચરી'એક અ્યાસ

અજય ્ુ લા
ભલભખત ' ૂ સરા
અ્યાય ':
એક અ્યયન

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

સનિોધન
05-09-2016 05-09-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
10-03-2017 10-03-2017 લેખની
રજૂબત

25-02-2017 26-02-2017

09-08-2016 09-08-2016

સમય્ાળો
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રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

રાદે શિક

રાદે શિક
રાદે શિક

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. સનજય મકવાણા

ડૉ. સનજય મકવાણા

ડૉ. સનજય મકવાણા

ડૉ. સનજય મકવાણા

ડૉ. સનજય મકવાણા

ડૉ. સનજય મકવાણા

રી બળદે વ મોરી

રી બળદે વ મોરી

11

12

13

14

15

16

17

18

ક-2 રિ્દી

રાદે શિક

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

10

રમ નામ

સનિોધન
04-09-2016 04-09-2016 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

ુ નો
સોલનકી-વાઘેલા ્
મશતહાસ અને ઐશતહાશસક બ્ટગ સ કૉલેજ, વડાલી શવવશવયાલય
નવલકથા
રહ્દી શવિા્, િા્ા
સનકાય, ૂજરાત
શવવશવયાલય
શવયાપીઠઃ અમદાવાદ
રાજિા્ા એવન
રયોજન ૂલક રહં્દી

સનિોધન
25-02-2017 26-02-2016 લેખની
રજૂબત
શવવશવયાલય

ુ રાતીનો
જ
અ્યાપકસનઘ ુ ન
અશધવેિન

્થાશનક

27-08-2016 27-08-2016 સર અ્યષ

06-08-2016 06-08-2016 સર અ્યષ

એમ.સી.દે સામ બ્ટગ સ
કૉલેજ, રનશતજ અને
્થાશનક
ુ રાતીનો અ્યાપક
જ
સનઘ

શવયાશવ્તાર
્યા્યાનમાળા, રાનશતજ
સરકારી શવશનયન
કૉલેજ, ્ઢડા
ુ રાતી શવિા્,
જ
ડી.બર.એસ., એમ.
એસ. શુ નવશસિટી,
વડોદરા

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

રહ્દી શવિા્, િા્ા
સનકાય, ૂજરાત
શવવશવયાલય
શવયાપીઠ, અમદાવાદ

રાજિા્ા અવન
રયોજન ૂલક રહ્દી

શવયાશવ્તાર
્યા્યાનમાળા

સનિોધન
21-03-2017 22-03-2017 લેખની
રજૂબત

બર. બમ. મ.,
િોપાલ

િા્ા શિષણ

રારિીય

સનિોધન
04-09-2016 04-09-2016 લેખની
રજૂબત

બ્ટગ સ કૉલેજ, વડાલી રારિીય

સોલનકી અને વાઘેલા
ુ નો મશતહાસ અને
્
ઐશતહાશસક નવલકથા

કાયગરમમાન
યો્દાન

્યા્યાન

થી

સનિોધન
29-04-2017 29-04-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

રી સયાી વૈિવ
સાવગજશનક પુ્તકાલય ્થાશનક
, નવસારી

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

પારરિાશ્ક
િ્દાવભલ

રાાશધરાજમાન
રા્યતનર

બેઠક સનચાલન

રિાસશનક
િ્દાવભલ

ુ રાતી
જ
નવલકથાવ
માન
ચૌલાદે વીના
અલ્ અલ્
ૂપો
િા્ા
સારહ્ય ુ ન
અભિન ં્

ભચરા બેનરી
રદવાકરુ ણી
ૃ ત'
માયામહેલ'

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક
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રાદે શિક

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય
રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. ્ાયરીદત મહેતા

ડૉ. ્ાયરીદત મહેતા

ડૉ. ્ાયરીદત મહેતા

ડૉ. ્ાયરીદત મહેતા

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

19

20

21

22

23

24

25

26

રમ નામ

રારિીય
શવવશવયાલય

रर्रीभरषर क लेज
अििदरबरद
गूजररि वव्य़रपीठ,
अििदरबरद
हि्दी ववभरग ग.ू वव.
अििदरबरद
सरकररी ववनयन
क लेज गरिीनगर

्रतिय समितिओकर
हि्दी के ्चरर पसरर िे
य गदरन
ररजभरषर एवि
्य जनिूलक हि्दी
अनव
ु रद ववषयक सेमिनरर
आितु नकिरवरद और
भररिीय सरहि्य

શવવશવયાલય

રાજય

શવવશવયાલય

ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

ુ ાદ શવ્યક તીન
અ વ
રદવસીય રારિીય
સેમીનાર

શવવશવયાલય

રહ્દી સારહ્ય
પરર્દ, અમદાવાદ

ુ ન ી રેમચનદ કી
િ
રાસનભ્કતા

સનિોધન
18-03-2017 18-03-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
28-08-2016 28-08-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

उ्िर
आितु नकिर के
आइने िं
हि्दी उप्यरस

જનસનચાર
શર રહ્દી કે
ુ
ર ખ
સમાચાર પર
गुजररि िं
जन सचरर
िर्यिकी
हि्दी सेवर
ववञरपन की
भरषर और
अनव
ु रद
ववधि सरहि्य
के अनव
ु रद की
सि्यर

રેમચનદ કે
સમ્યા ૂલક
યપ્યાસ

સનિોધન
17-12-2016 17-10-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

રહ્દી
પરકારરતા એક પરરચય

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
લેખની
રજૂબત

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
સમય્ાળો
થી
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
િારત સરકાર ન્ર
HPCL (ય.પ. ંચલ
રાજિા્ા કાયાગ ્વયન
કાયાગ લય) તથા રહ્દી
ુ ય
રાદે શિક
સશમશત એવન રધાન ્
્થાશનક
20-10-2016 20-10-2016
શવિા્, ૂજરાત
ુ રાત
બયકર બ ્ુ ત જ
શવયાપીઠ, અમદાવાદ
કાયાગ લય
મહાદે વ દે સામ
સમાજસેવા
રાજિા્ા એવન
રા્રિય
મહાશવયાલય,
શવવશવયાલય 10-12-2016 12-12-2016
રયોજન ૂલક રહ્દી
ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ
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રા્રિય

રા્રિય
રા્રિય

રા્રિય

ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

રા્રિય

રા્રિય
રા્રિય
રા્રિય

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. ્યોતી લાનબા

ડૉ. ્યોતી લાનબા

ડૉ. ્યોતી લાનબા

ડૉ. દષા ાની

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

રમ નામ

બતરરારિીય

Hindi Sahitya ka Itihas Department of
( Anusandhanparak
Hindi, Saurashtra
Drishtikon )
University, Rajkot

ુ ાદ
અ વ

Three days national
seminar on
Translation

શવવશવયાલય

રહ્દી શવિા્,
ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

શવવશવયાલય

Department of Hindi શવવશવયાલય

Loktantra, Sanchar
Department of
Madhyam evam Vikas Journalism

Department of Hindi શવવશવયાલય

બતરરારિીય

Central University
of Gujarat,
Gandhinagar

Hindi Kahani : Nai
Sadi ka Srijan aur
Sarokar

Three days national
seminar on
Rajbhasha evam
Prayojanmulak Hindi

Department of Hindi શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

Three days` National
seminar on
Translation

Loktantra, Sanchar
Department of
Madhyam evam Vikas Journalism

Department of Hindi શવવશવયાલય

Rajbhasha evam
Prayojanmulak Hindi

શવવશવયાલય

गज
ु ररिी दमलि
सरहि्य अकरदिी
अििदरबरद

अ्बेडकरवरदी सरहि्य
और वधचि सिरज

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

Natyanuvad
ki
Samasyayen

સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

Jansanchar
Madhyam
aur Vigyapan
Patrakarita
ka Samajik
Dayitva
Sanchar
Kranti aur
Anuvad
ુ ાદ કી
અ વ
શવ્ય્ત
સમ્યાએ

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

07-04-2017 08-04-2017 સર અ્યષ

16-01-2017 17-01-2017 સર અ્યષ

Patrakarita
ka Samajik
Dayitva
evam Vikas

हि्दी कथर
सरहि्य िं
दमलि चेिनर
कर द्शन और
डॉ. बरबर सरिब
अ्बेडकर

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

10-12-2016 12-12-2016 સર અ્યષ

સનિોધન
15-04-2017 16-04-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો
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ંતરરા્રિય

રા્રિય

ડૉ. િિીબાલા પનાબી

ડૉ. િિીબાલા પનાબી

43

44

ક-3 ંરેી

રા્રિય

ડૉ. રામ ્ોપાલ શસં્

42

રા્રિય

ડૉ. રામ ્ોપાલ શસં્

40

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. રામ ્ોપાલ શસં્

39

ડૉ. રામ ્ોપાલ શસં્

રા્રિય

ડૉ. દષા ાની

38

41

રા્રિય

ડૉ. દષા ાની

37

રમ નામ

Department of
Hindi, Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

રહ્દી શવિા્,
ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ
Department Of
Hindi, Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
16-01-2017 17-01-2017 લેખની
રજૂબત
સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

શવવશવયાલય

गुजररि के्रीय
वव्ववव्यरलय,
गरिीनगर

हिदी ववभरग, भरषर
सकरय, गूजररि
શવવશવયાલય
वव्यरपीठ, अििदरबरद

हि्दी किरनी- नयी सदी
कर सज
ृ न और सर करर
अनुवरद

29-03-2017 29-03-2017 સર અ્યષ

્થાશનક

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-02-2017 13-12-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
10-12-2001 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
10-12-2017 12-12-2017 લેખની
રજૂબત

F.D.Arts,
Commerce &
Science College,
Ahmedabad

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

થી

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Samkalin Hindi
Upanyas

Department of
Journalism,
Loktantra, Sanchar
Madhyam evam Vikas Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

Three days` Nation
seminar on
Translation

Three days` National
seminar on
Rajbhasha Evam
Prayojanmulak Hindi

રાજિા્ા એવન રયોજન
ૂલક રહ્દી

લોકતનર, સનચાર મા્્યમ પરકારરતા એવન
એવમ શવકાસ
જનસનચાર શવિા્

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

हिदी ववञरपन भरषर, बरजरर
और स्कृति

िेजे्र की
किरतनयरजजदगी कर
फलसफर

Role of
Media
Management
in
Democracy

Paribhashik
Shabdavali
aur Anuvad
evam
Anuvad ki
Samasyayen

Rajabhasha
Evam
Prayojanmul
ak Hindi

રાજિા્ા એક શવ્લે્ણ

પરકારરતા :
સામાજજક
સરોકાર શર
્વાયતા

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક
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ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ુ પરમાર
ડૉ. અતલ

ુ પરમાર
ડૉ. અતલ

ુ પરમાર
ડૉ. અતલ

ુ પરમાર
ડૉ. અતલ

ડૉ. રદ્યેિ િટ

45

46

47

48

49

રમ નામ

Moolji Jaitha
College, Jalgaon

Moolji Jaitha
College, Jalgaon

Gujarati Dalit
Sahitya Akademy,
Ahmedabad

SHRI P.K.
CHAUDHARI
MAHILA ARTS
COLLEGE,
GANDHINAGAR

International
Conference on
Language, Literature
and Culture: New
Horizons
International
Conference on
Language, Literature
and Culture: New
Horizons
Second National
Seminar on
Ambedkarite
Literature and
Marginalised Society

ROLE OF STAKE
HOLDERS IN
QUALITY
ENHANCEMENT OF
HIGHER EDUCATION

શવવશવયાલય

્થાશનક

્થાશનક

્થાશનક

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
P.K. Chaudhari
Mahila Arts
College,
Translation: Art or
Gandhinagar and
રાદે શિક
Science
Gujarat Sahitya
Akademi,
Gandhinagar
થી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-03-2017 28-03-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
15-04-2017 16-04-2017 લેખની
રજૂબત

06-01-2017 07-01-2017 સર અ્યષ

સનિોધન
06-01-2017 07-01-2017 લેખની
રજૂબત

18-01-2017 18-01-2017

સમય્ાળો

Teachers as
Facilitator in
the class
room

Dr. B.R.
Ambedkar's
Philosophy
as Refelcted
in The
Prisons We
Broke

Questioning
Dalit
Patriachy:
The Case of
Gavri in
Ävadhav"

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

174

રા્રિય

ંતરરા્રિય

ડૉ. રદ્યેિ િટ

52

રા્રિય

ડૉ. રદ્યેિ િટ

ડૉ. રદ્યેિ િટ

51

50

રમ નામ

કાયગરમમાન
યો્દાન

GUJARAT
COLLEGE,
AHMEDABA
D

સનિોધન
25-03-2017 27-03-2017 લેખની
રજૂબત
IACS AND HRDC
AHMEDABAD

30TH
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
IMAGI/NATION:
INDIA/CANADAPAST,PRESENT
AND FUTURE

GROW
સનિોધન
MORE,
15-04-2017 15-04-2017 લેખની
Himmatnaga
રજૂબત
r

થી

સનિોધન
18-02-2017 18-02-2017 લેખની
રજૂબત

English Teacher
Association
(HNGU)

સમય્ાળો

QUALITY
IMPROVEMENT AND
Smt. R. M.
SUSTENANCE IN
Prajapati Arts
Satlasana
HIGHER
College, Satlasana
EDUCATION
INSTITUTIONS

Whither English
Academia : How we
teach and why?

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

DIFFERENC
E OF GAZE
: STUDY OF
THEMATIC
PATTERN
OF
CREATIVE
WRITING
OF UMA
PARMESH
WARAM
AND RUPI
KAUR

HIGHER
EDUCATIO
N ITS
PILLARS,
PRACTICES
AND
PARADIGM
S

IN THE ERA
OF DIGITAL
REVOLUTIO
N:
BRIDGING
THE
TECHNOLO
GY AND
CLASS
ROOM TO
MAKE THE
AFFAIR
MORE
HAPPENING

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

175

રાદે શિક

રાદે શિક

રી અમરે ્ર પાનડેય

રી અમરે ્ર પાનડેય

54

55

ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

ડૉ. કૈ લાિ િોયે

ડૉ. કૈ લાિ િોયે

56

57

ખ. સામાજજક વવઞાન વવયાશાખા
ખ-1 રામ અ્થશાર

રા્રિય

ડૉ. રદ્યેિ િટ

53

રમ નામ

N.S. Patel Arts
College, Anand

Aadivasi
Sanshodhan ane
Talim Kendra,
Gujarat Vidyapith
Shri P.K.
Chaudhari Mahila
Arts College and
Gujarat Sahitya
Akademi

IACS & HRDC
GUJARAT
UNIVERSITY,
AHMEDABAD

International Seminar
Vishleshan Trust
on Contemporary
surat
Issues in Development

International Seminar
on Global Economic
Forum

Translation: Art or
Science?

Pratirodhno
Mahaswar:
'Mahashweta Devi

IACS SPONSORED
NATIONAL SEMINAR
ON CANADIAN
STUDIES

રાજય

રાજય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

રારિીય

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

Role of
Forest Right
Act- 2006 In
Economic
Development

સનિોધન
11-01-2017 11-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-12-2016 11-12-2016 લેખની
રજૂબત

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

CREATIVE
ARENA OF
RUPI KAUR

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

Role of
Forest Right
Act 2006 in
Environment
al
Sustainable
Development

18-01-2017 18-01-2017

05-09-2016 05-09-2016

સનિોધન
24-07-2016 24-07-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

176

રાદે શિક

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. નરે િ ચૌહાણ

ડૉ. નરે િ ચૌહાણ

ડૉ. મનજુલા ડાિી

61

62

રા્રિય

ડૉ. નરે િ ચૌહાણ

59

60

ંતરરા્રિય

ડૉ. ધારા વઘારડયા

58

રમ નામ

ફ્ત
િા્ીદારી

શવવશવયાલય

સનિોધન
14-04-2016 14-04-2016 લેખની
રજૂબત

20-01-2017 21-01-2017

સનિોધન
03-01-2017 04-01-2017 લેખની
રજૂબત

Dr.Babasaheb
In the Memory of
Ambedkar Open
Bhart Rtn Dr.
University,
Babasaheb Ambedkar
Ahmedababd

શવવશવયાલય

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

GPPSC and
Gujarat Vidyapith

થી

સનિોધન
11-12-2017 11-12-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Sustainable Human
Central univrsity of
શવવશવયાલય
Development:Opportu
Gujarat and GSIDS
nities and Challengies

Global Peace and
Psycho-Social
Sciences

શવવશવયાલય

Social trasformantion
Toward Inclusive
Growth of
Marginalised
Communities
Savitribai Phule,
Pune univrsity

રાજય

Department of
International Seminar
Human Resource
on Contemporary
Development
Issues in Development
center

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

Declining
Proportion
of Students
Belonging
Socially
Weaker
classes
toward the
Higher
Education in
Gujarat
Relevance
of
Ambedkar's
Theory of
Equitable
Education

Enviourment
al valuation
of gir
national
park by
Travel cost
method
Conceptualiz
ation of
vicious
circle of
lower caste
and Way
toward the
Annihilations
of caste

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

177

ડૉ. મનજુલા ડાિી

રા્રિય

રાદે શિક

ડૉ. ભબં ુ વાશસની જો્ી

ુ ન લ િીમડાદકર
ા

ડૉ.

ડૉ. રા ્ર જો્ી

66

67

68

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

65

64

ખ-2 મવતિાસ અને સં્કૃવત

63

રમ નામ

Land
Reforms
and
Scheduled
Tribes in
India
સનિોધન
લેખની
રજૂબત

Department of
History, Faculty of
Arts, The Maharaja
રાજય
Sayajirao
University of
Baroda
Department of
history,Gujarat
રાજય
University,Ahmeda
bad,Gujarat

Arts College, Vadali રાજય

Indigenous Sources
and Emerging
Perspectives in
History and Social
Sciences
Trends in
Historiography of
Gujarat

History of SolankyVaghela age and
Historical Novels

સનિોધન
04-09-2016 04-09-2016 લેખની
રજૂબત

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
29-04-2017 29-04-2017 લેખની
રજૂબત

Arts College, Vadali રાજય

History of SolankiVaghela age and
Historical Novels

25-01-2017 25-01-2017

04-09-2016 04-09-2016 સર અ્યષ

Arts College, Vadali રાજય

History of SolankiVaghela age and
Historical Novels

સોલનકી રાજવી
ુ મારપાળ ુ ન
કલા અને
્થાપ્યમાન
રદાન

Underground
Leaflets
and
Freedom
Movement

Rudra
Mahalaya:
Kala &
Sthapatya

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
04-09-2016 04-09-2016 લેખની
રજૂબત

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
સમય્ાળો
થી
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
Aravalli Navjivan
and Institute of
Education and
Tribal
Scheduled Tribes
Development
રા્રિય
(Adivasi Society:
શવવશવયાલય 14-02-2016 14-02-2016
Tribal Research
Multidisciplinary)
and Training
Center Gujarat
Vidyapith
Ahmedabad.

178

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. શવરમશસંહ અમરાવત

ડૉ. શવરમશસંહ અમરાવત

72

રા્રિય

ડૉ. શવરમશસંહ અમરાવત

70

71

રા્રિય

ડૉ. રા ્ર જો્ી

69

રમ નામ

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-12-2016 30-12-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
10-03-2017 11-03-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
21-03-2017 22-03-2017 લેખની
રજૂબત

University of
Kerala,
રારિીય
Thiruvananthapura
m

Women in Indian
History

Indian History
Congress 77th
Session

ररज्थरनी ् ि
स्थरन, च परसनी एव
ि्यकरलीन ररज्थरन के
રારિીય
भररिीय इतििरस
आधथशक इतििरस के र ि
अनुसिरन पररषद, नई
हद्ली

Migration, Settlement, Maharaja Ganga
રારિીય
State Formation and Singh University,
Literature
Bikaner (Rajasthan)

શવવશવયાલય

થી

સનિોધન
25-02-2017 26-02-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Dept. of History,
Saurashtra
University, Rajkot

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
પ ૂણીમાબેન
પકવાસા ુ ન
્વાતન્ય
સનરામમાન
રદાન
CULTURAL
IMPERIALIS
M AND
TRAVEL
WRITING:
GLIMPSES
OF
RICHARD
BURTON'S
TRAVELOG
UE
ररज्थरन के
आधथशक
इतििरस कर
र िः ्यरि
सरहि्य
ऐतििरमसक
्यरि सरहि्य
और
ि्यकरलीन
ररजपि
ू रनर िं
्थलरिरण,
वसरिि एव
रर्य तनिरशण
्रियर

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

179

રા્રિય

રાદે શિક
રા્રિય

રા્રિય

રાદે શિક

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. શવરમશસંહ અમરાવત

ડૉ.મહે ૂબ દે સાભ

ડૉ.મહે ૂબ દે સાભ

ડૉ.મહે ૂબ દે સાભ

ડૉ.મહે ૂબ દે સાભ

રી મોતી દે ુ ન

રી મોતી દે ુ ન

73

74

75

76

77

78

79

રમ નામ

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
12-11-2016 14-11-2016 લેખની
રજૂબત

Shri Natnagar
Shodh Samsthan
(The Raghubir
Library & Research ્થાશનક
Institute), Sitamau,
Dist.Mandsaur
(M.P.)
The Indian States and
their Contribution in
Art, Architecture,
Literature and Cultural
History (Through the
ages)

28-09-2016 28-09-2016 સર અ્યષ

14-12-2016 14-12-2016 સર અ્યષ

23-12-2016 25-12-2016

06-01-2017 10-01-2017 સર અ્યષ

સનિોધન
09-04-2016 04-09-2016 લેખની
રજૂબત

્થાશનક

કાયગરમમાન
યો્દાન

Arts College, Vadali ્થાશનક

ુ રાત શવરવકોિ
જ
િરટ,અમદાવાદ

સ ટ શવચાર
્થાશનક
પરરવાર,અમદાવાદ
Holistic Science
રાજય
Research Center
Surat
गरघीद्शन ववभरग
एवि ् ्रति ् घ
રાજય
के्र,गूजररि
वव्यरपीठ,अििदरबरद

થી

સનિોધન
21-03-2017 22-03-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

History of SolankiVaghela age and
Historical Novels

ििर्िर गरघी एव
ल किर्य तिलक की
ववररसि : सिकरमलन
रज्िक न
મહા્મા ્ાનઘીીને
અપાયેલા માનપરો :
રાજકીય પ ૃરઠ ૂશમ અને
સનકેતો

Holistic way of life &
living

મનનો જમણવાર

Migration, Settlement, Maharaja Ganga
રારિીય
State Formation and Singh University,
Literature
Bikaner (Rajasthan)

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

અડાલજ કી
બાવડી કી
કલા શર
્થાપ્ય

સોલનકીવાઘેલા
કાલીન
્થાપ્યશવરમ્ામ ુ ન
ુ સર તળાવ
ન

ऐतििरमसक
्यरि सरहि्य
और
ि्यकरलीन
ररजपि
ू रनर िं
्थलरिरण,
वसरिि एव
रर्य तनिरशण
्रियर

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

180

રી મોતી દે ુ ન
રા્રિય

રાદે શિક
રાદે શિક
રા્રિય
રાદે શિક
રાદે શિક

રા્રિય

રાદે શિક

રાદે શિક

ડૉ. ્ીરધરિામ પટેલ

ડૉ. ્ીરધરિામ પટેલ

ડૉ. ્ીરધરિામ પટેલ

ડૉ. ્ીરધરિામ પટેલ

ડૉ. જયરી િાહ

ડૉ. જયરી િાહ

ડૉ. જયરી િાહ

ડૉ. જયરી િાહ

81

82

83

84

85

86

87

88

ખ-3 સમાજમાનવ શાર અને સમાજશાર

80

રમ નામ

Smt. Sadguna C U
Arts College for
રાજય
Girls, Ahmedabaad

્થાશનક

્થાશનક

્થાશનક

્થાશનક

બરદવાસી સનિોધન
ુ ભુ ચત
અ સ
અને તાલીમ કે્ર અને
જનાશતવની
સમાસ્િા્ર અને
્થાશનક
શવકાસા્મક યોજનાવ ુ ન સામાજમાનનવિાર
ુ રાત
ૂલયાનકન
શવિા્ જ
શવયાપીઠ

Gujarat Sociological
Conference

Tradition and Change

રાજય

બરદવાસી અને
્થાશનક
િા્ધોધન તાલીમ
ુ રાત શવયાપીઠ
કે્ર જ

Department of
History, Saurashtra શવવશવયાલય
University, Rajkot

C U Shah Arts
College for Girls
Democracy, Media
Gujaratvidyapith,
and Development
Ahmedabad
Department of
Social Medddia: A
Sociology, Gujarat
Mirror of Society
University
Depaartment of
Social Media: A Mirror
Sociology, Gujarat
of Society
University
Department of
Journaalism and
Demoocracy, Media
Mass
and Development
Communication,
Gujarat Viidyapith

ુ ચ
ુ ીત
અ સ
જનાશતવની
શવકાસા્મક યોજના ુ ન
ૂલયાનકન

Women in Indian
History

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

ફ્ત
િા્ીદારી

09-08-2016 09-08-2016

11-02-2017 11-02-2017

20-01-2017 21-01-2017

29-03-2017 29-03-2017

29-03-2017 29-03-2017

11-02-2017 12-02-2017

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી
ફ્ત
20-01-2017 21-01-2017
િા્ીદારી

09-08-2017 09-08-2017

સનિોધન
25-02-2017 26-02-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

ુ રાત ુ ન
જ
વાવ ્થાપ્ય
અને મરહલાવ

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

181

રાદે શિક

રા્રિય

રાદે શિક

ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ડૉ. મહેિ ુ માર ્ામીત

ુ પનચાલ
ડૉ. હસ ખ

ુ પનચાલ
ડૉ. હસ ખ

89

90

91

92

93

94

95

96

રમ નામ

Department of
HRD, VNSGU,
Surat &Vishleshan
Trust, Surat
N.S.Patel Arts
College, Anand &
Global Economist
Forum.

Contemporary Issues
in Development

Sustainable
Development as a
Holistic Economic
Development

Sociial Media: A
Mirror of Society

Recent Challaanges
of Adivasi

Akhil Gujarat
College and
University Adivasi
Teacher's
Association
Department of
sociology, Gujarat
University

Smt. Saddguna C
Tradition and Change U Arts College For
Girls, Ahmedabad

્થાશનક

શવવશવયાલય

્થાશનક

રાજય

રાજય

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
બરદવાસી સનિોધન
ુ ભુ ચત
અ સ
અને તાલીમ કે્ર
જનાશતવની
રાદે શિક
તેમજ સામાજિાર
્થાશનક
શવકાસા્મક યોજનાવ ુ ન
અને સામાજ
ૂલયાનકન
માનવિાર શવિા્
રશતરોધનો મહા્વર :
બરદવાસી સનિોધન
રાદે શિક
્થાશનક
મહાવેતા દે વી
અને તાલીમ કે્ર
Depaartment of
Journalissm and
Democracy, Media
Mass
રા્રિય
્થાશનક
nad Devveloppmment Communication,
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabaad
થી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
11-01-2017 11-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-12-2016 11-12-2016 લેખની
રજૂબત

29-03-2017 29-03-2017

04-03-2017 05-03-2017

સનિોધન
11-02-2017 12-02-2017 લેખની
રજૂબત

20-01-2017 21-01-2017

05-09-2016 05-09-2016

09-08-2016 09-08-2016

સમય્ાળો

Recent
change in
Industrializati
on and
Viramgam
Sustainability
in Urban
Development
- A Gujarat
Stand Point.

કીપેપાર બરદવાસી
અને દભલત
મરહલાવ

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

182

ખ-4 સામાજજક વવઞાન

રાદે શિક

101 રી ીતે્ર ઢેબરીયા

રી ીતે્ર ઢેબરીયા

99

રાદે શિક

રા્રિય

રી ીતે્ર ઢેબરીયા

98

100 રી ીતે્ર ઢેબરીયા

ંતરરા્રિય

ુ પનચાલ
ડૉ. હસ ખ

97

રમ નામ

GUJARAT
SOCIOLOGICAL
CONFERENCE

DEPARTMENT OF
SOCIOLOGY,
GUJARAT
શવવશવયાલય
UNIVERSITY,
AHMEDABAD,
GUJARAT/
GUJARAT
COLLEGE
SOCIOLOGICAL
SOCIETY

N.S. PATEL ARTS
COLLEGE,
COLLEGE
ANAND.
GUJARAT.

NATIONAL SEMINAR
ON FOLK
LITERATURE:
INTERDISCIPLINARY
PERSPECTIVES
STATE LEVEL
SEMINAR ON
SOCIAL MEDIA : A
MIRROR OF
SOCIETY

DEPARTMENT OF
શવવશવયાલય
HRD, VNSGU,
SURAT. GUJARAT

INTERNATIONAL
SEMINAR ON
CONTEMPORARY
ISSUES IN
DEVELOPMENT

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
Gujarat
Sociological
Gujarat - Tradition
રાદે શિક
Society & C.U.Arts ્થાશનક
and Change
College,
Ahmedabad.
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
11-02-2017 12-02-2017 લેખની
રજૂબત

29-03-2017 29-03-2017

10-10-2016 12-10-2016

સનિોધન
11-12-2016 11-12-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-02-2017 12-02-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

आज़रदी के
बरद हिदी
मसनेिरिं गरव

DEVELOPM
ENT IN
INDIA:
SUCCESS
AND
CHALLENG
ES

Recent
change in
Marriage
Bureau

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક
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ંતરરા્રિય
રાદે શિક

રા્રિય

105 ડૉ. બરતી પટે લ

106 ડૉ. છના િંસરા

107 ડૉ. મહેિ નારાયણ રદભષત

્. વશષણ વવયાશાખા
્-1 વશષણ મિાવવયાલય (IASE)

રા્રિય

રા્રિય

103 ડૉ. રવી્ર પનચોલી

104 ડૉ. રવી્ર પનચોલી

ંતરરા્રિય

102 ડૉ. રવી્ર પનચોલી

રમ નામ

Ntional Seminar on
Quality in Higher
Education

નમ તાલીમના દુ ામાન
ચચાગ માન િા્ીદા
રશતરોધનો મહા્વરમહાવેતા દે વી

Violence Against
Women: Problems,
Prospects &
Prescriptions
Economic
Development Across
Sector-Development
Discourses on
Theories & Policies

શવવશવયાલય

CTE and Shree
R.P. College of
Education

Gandhi Returns
Back to Basic

Department of
Economics
,M.K.Bhavnagar
University

રારિીય

્થાશનક

્થાશનક

શવવશવયાલય

Dept. of Sociology,
Sardar Patel
શવવશવયાલય
University, Anand,
Gujarat

International Seminar Vishleshan Trust,
on Contemporary
Surat & IIDS,
Issues in Development Australia

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
07-11-2017 08-11-2017 લેખની
રજૂબત

ફ્ત
િા્ીદારી
ફ્ત
09-05-2016 09-05-2016
િા્ીદારી
30-01-2017 31-01-2017

28-03-2017 29-03-2017

27-02-2017 28-02-2017

સનિોધન
11-12-2016 11-12-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Inclusion of
Social
Responsibilit
y in Teacher
Education
Program

Estimation
of high risk
groups &
Awareness
level on
HIV/AIDS
among
Tribal
population
in ITDP
talukas of
Gujarat

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

184

રા્રિય

રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક

ુ
111 ડૉ. સીતરામ દે િ ખ

ુ
112 ડૉ. સીતરામ દે િ ખ

ુ
113 ડૉ. સીતરામ દે િ ખ

રા્રિય

109 ડૉ. મહેિ નારાયણ રદભષત

110 ડૉ. મહેિ નારાયણ રદભષત

રા્રિય

108 ડૉ. મહેિ નારાયણ રદભષત

રમ નામ

નમ તાલીમ સનમેલન

રશતરોધનો મહા્વરમહાવેતા દે વી

્થાશનક

્થાશનક

નમ તાલીમ સનઘ અને
રાજય
લોકશનકેતન રતનપુર

બરદવાસી સનિોધન
અને તાલીમ કે્ર
ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

ુ ૂભચત
અ સ
બરદવાસી સનિોધન
જનાશતવની
અને તાલીમ કે્ર
શવકાસા્મક યોજનાવ ુ ન
ૂજરાત શવયાપીઠ,
ૂલયાનકન
અમદાવાદ

રાજય

Loktantra Sanchar
Madyam Aur Vikas

CH Shah
Matrividyapith
Mahila College of
Education

શવવશવયાલય

Department of
Journalism Mass
Communication
Department ,
Gujarat Vidyaith

ICSSR Sponsored
National eminar on
Reforms and
Innovation in Teacher
Education

રારિીય

Kadi Sarwa
VishwaVidyalay,
Gandhinagar

National Seminar on
Innovation in Higher
Education

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

01-01-2017 11-01-2017

05-09-2016 05-09-2016

09-08-2016 09-08-2016

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
05-02-2017 05-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
07-01-2017 07-01-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Orientation
towards SelfEvaluation
of
Secondary
Student
Teachers

Samuday
Shikshan
karyakram:
Samajik
Uttardayitva
ki shiksha
ka Ek
Abhinav
Prayash
Media: An
Important
Mean to
Promote
Life Long
Education

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

185

રા્રિય

115 રી શનશતન ઢાનઢોદરા

રા્રિય

રા્રિય

116 ડૉ. અિોક પરમાર

117 ડૉ. અિોક પરમાર

્-2 રિ્દી વશષક મિાવવયાલય

રા્રિય

114 રી શનશતન ઢાનઢોદરા

રમ નામ

કાયગરમમાન
યો્દાન

्यरवसरतयक
ववकरस के
करयशििं के
सदभश िं
्र्यरपकं के
िि
સનિોધન
07-11-2016 08-11-2016 લેખની
રજૂબત

શવવશવયાલય

SHRI R.P ANADA
COLLEGE OF
EDUCATION AND
QUALITY IN HIGHER COUNCIL FOR
શવવશવયાલય
EDUCATION
TEACHER
EDUCATION
GUJARAT
CHAPTER

સનિોધન
09-03-2017 10-03-2017 લેખની
રજૂબત

Assessing
Higher
Education
Students
Attitudes
towards
Writing
Higher
Education
Students
Writing Selfefficacy in
the Context
of Their
Discipline of
Study,
Parental
Educational
Status and
Known
Languages

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

म्षर के
उदे्य ्रजति
की ्रियर िं
चलधचरं कर
य गदरन
R.D. EDUCATION
TRUST
SANCHALIT

થી

સનિોધન
07-11-2016 08-11-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

સનિોધન
09-11-2016 09-11-2016 લેખની
રજૂબત

THE ROLE OF
EDUCATION TO
FULFILL HUMAN
EXPECTATIONS

R P Anada College
્થાશનક
of Education

Quality in Higher
Education

્થાશનક

R. P. Anada
College of
Education

Quality in Higher
Education

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

186

રા્રિય

રા્રિય

123 ડૉ. કોકીલા પારે ખ

124 ડૉ. કોકીલા પારે ખ

122 ડૉ. અિોક પરમાર

121 ડૉ. અિોક પરમાર

120 ડૉ. અિોક પરમાર

119 ડૉ. અિોક પરમાર

118 ડૉ. અિોક પરમાર

રમ નામ

C H SHAH
MAITREE
VIDYAPITH

REFORMS AND
INNOVATIONS IN
TEACHER
EDUCATION

્થાશનક

DEPARTMENT OF
HINDI, GUJARAT શવવશવયાલય
VIDYAPITH

ररजभरषर एवि
्य जनिूलक हि्दी

हि्दी भरषर
म्षण िं
्भरवी
्ववधियर
સનિોધન
22-03-2017 લેખની
રજૂબત

2/5/0217

સનિોધન
05-02-2017 લેખની
રજૂબત

THE HINDI
LANGUAGE
PROFICIEN
CY FOR
B.ED.
TRAINEES

परररभरवषक
््दरवली की
ववकरसयररर

अनुवरद की
सि्यरए

नए पर्यिि
के सधू चिरथश िं
सि्यरए
સનિોધન
05-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
13-02-2017 લેખની
રજૂબત

बी.ए् के
्म्षणरधथशयं
की सि्यरए
और सिरिरन
સનિોધન
08-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક
्य जनिूलक
हि्दी कर
्वूप

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
12-12-2016 લેખની
રજૂબત

થી

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
સમય્ાળો
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
हि्दी ववभरग, भरषर
सकरय ििरदे व दे सरई
ररजभरषर एव
सिरजसेवर
રા્રિય
શવવશવયાલય 10-12-2016
ििरवव्यरलय,
्य जनिल
क
हि्दी
ू
गज
ू ररि वव्यरपीठ,
अििदरबरद 14
SHREE
SADGURU B.ED
TEACHER
રા્રિય
શવવશવયાલય 08-01-2017
EDUCATION ISSUES COLLEGE
SANAND DISTAND REMEDIES
AHMEDABAD
NDIAN COUNCIL
REFORMS AND
OF SOCIAL
INNOVATIONS IN
રા્રિય
SCIENCE
શવવશવયાલય 05-02-2017
TEACHER
RESEARCH
EDUCATION
MUMBAI
हि्दी ववभरग, भरषर
सकरय ििरदे व दे सरई
सिरजसेवर
રા્રિય
अनव
શવવશવયાલય 11-02-2017
ु रद
ििरवव्यरलय,
गूजररि वव्यरपीठ,
अििदरबरद
Language Education
on
રા્રિય
RIE Bhpal
RIE Bhopal
21-03-2017
(Hindi,Urdu,Gujarati,M
arathi,English)
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રા્રિય

રા્રિય

126 ડૉ. શનલે્ કાપરડયા

127 ડૉ. શનલે્ કાપરડયા

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

128 ડૉ. રેમ બનનદ શમરા

129 ડૉ. રેમ બનનદ શમરા

130 ડૉ. હરીિામ પટે લ

131 ડૉ. હરીિામ પટે લ

132 ડૉ. હરીિામ પટે લ

ઘ. ગાંધી દશથન અ્યાસરમ વવયાશાખા
ઘ-1 ગાંધી દશથન અ્યાસ

રા્રિય

125 ડૉ. કોકીલા પારે ખ

રમ નામ

શવવશવયાલય

Global Peace and
Psycho-social
Sciences

Gandhi Returns :
Back to Basics

30-01-2017 31-01-2017

20-01-2017 21-01-2017

Dept. of Gandhian
Studies and Peace
Research Centre,
શવવશવયાલય
Global Harmony
Association Action
Trust
Gujarat Vidyapith

14-12-2016 15-12-2016

શવવશવયાલય

Dept. of Gandhian
Studies, Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

Legacy of Mahatma
Gandhi and
Lokmanya Tilak :
Contemporary View

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
20-04-2017 20-04-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
14-12-2016 15-12-2017 લેખની
રજૂબત

CUG Gujarat

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

Legacy of
Gandhi and
Tilak:
Mapping
Nationalism
Is Gandhi's
Satyagraha
an Aporetic
Practice?

रर्रीय
अनुवरद
मि्न एक
परचय

जनसचरर एव
म्षर

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

કાયગરમમાન
યો્દાન

जनसचरर
िर्यि और
अनुवरद

થી

સનિોધન
11-02-2017 13-02-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Debating Satyagraha

Gujarat Vidyapith

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

अनुवरद ववषयक रर्रीय
सेमिनरर

Gandhi evenm Tilak
kee Virasat

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

रर्रभरषर एव
्य जनिूलक हि्दी
શવવશવયાલય

DEPARTMENT OF
HINDI, GUJARAT શવવશવયાલય
VIDYAPITH

अनुवरद

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

188

138 ડૉ. િેતલ બરોડીયા

137

ચ.
ચ-1

136

135

134

133

રમ

રા્રિય

National seminar on
Democracy,Media
and Development

organ, Gujarat
vidyapith,
Ahmedabad.

શવવશવયાલય

09-08-2016

31-01-2017

05-02-2017

21-01-2017

15-12-2016

થી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
નામ
સમય્ાળો
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
Department of
Legacy of Mahatma
Gandhian Studies
and Peace
Gandhi and
રી કપીલ દે િવાલ
રા્રિય
શવવશવયાલય 14-12-2016
Research Centre,
Lokmanya Tilak :
Gujarat Vidyapith,
Contemporary view
Ahmedabad
Deapatment of
Gandhian Studies
Global Peace and
and Peace
Pyscho- Social
રી કપીલ દે િવાલ
રા્રિય
શવવશવયાલય 20-01-2017
Research Centre,
Sciences
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad
Science, Economics
and Politics of Climate University School
Change and India's
of Law, Gujarat
રી કપીલ દે િવાલ
રા્રિય
શવવશવયાલય 04-02-2017
Response to
University,
International
Ahmedabad
Obligations
Gandhi Returns :
Gujarat Vidyapith,
રી કપીલ દે િવાલ
રા્રિય
શવવશવયાલય 30-01-2017
Back to Basics
Ahmedabad
્યાવસાવયક અ્યાસરમ વવયાશાખા
આીવન વશષણ વવભાગ
ુ ૂભચત
અ સ
જનાશતવની
ડૉ. રમીલા પટે લ
રાદે શિક
ૂ.શવ. અમદાવાદ
્થાશનક
09-08-2016
શવકાસા્મક યોજનાવનો
ૂલયાનકન
Impact of
Media on
Corporate
Social
Responsibilit
y: A case
study.

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

189

143 ડૉ.

ુ ાબિામ પટે લ
લ

142 ડૉ. બનનદી પટેલ

ચ-2 સમાજકાયથ વવભાગ

રાદે શિક

રા્રિય

રા્રિય

ંતરરા્રિય

140 ડૉ. સુિા્ પાનડર

141 ડૉ. સુિા્ પાનડર

રા્રિય

139 ડૉ. િેતલ બરોડીયા

રમ નામ

રારિીય

શવવશવયાલય

regional conference
on Children in Difficult ્લાન મ્્ડયા
Circumstances
બરદવાસી સનિોધન
ંતરરારિીય બરદવાસી અને તાલીમ કે્ર,
રદવસ
ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

09-08-2016 09-08-2016

ફ્ત
િા્ીદારી

29-09-2016 30-09-2016 સર અ્યષ

Sarvani - A
Village in
Gujarat

સનિોધન
27-12-2016 30-12-2016 લેખની
રજૂબત

Indian Socilological
Society, Tejpur
રારિીય
University

પરરસનવાદ

ંતરરારિીય સેશમનાર

સનિોધન
11-10-2016 11-11-2016 લેખની
રજૂબત

Inherent
Qualities of
Leadership
in Indian
Women.

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

Academic Cluster
International
બતરરારિીય
November
Conference in
Bangkok, Thailand

કાયગરમમાન
યો્દાન

The
Educational
Stauts of
Scheduled
Tribes &
non-tribes in
higher
education

થી

સનિોધન
04-03-2017 04-03-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

G.H.Patel Institute
National HR Conclave
of Business
on Global trends and
Management, S.P. શવવશવયાલય
Practices in Human
University Vallabh
Resource on
Vidyanagar.

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

190

રા્રિય

રાદે શિક

146 ડૉ. મનોજ પરમાર

ંતરરા્રિય

145 ડૉ. બાદર ુ રેિી

144 ડૉ. બાદર ુ રેિી

રમ નામ

Central University
Of Gujarat Sector29, Gandhinagar

શવવશવયાલય

Anusuchit janjatio ni
Gujarat vidhyapith,
vikasatmak
રાજય
TRTI, Ahmedabad
yojanaonu mulyankan

National Seminar On
"ADIVASI
COMMUNITIES :
Understanding
Relationships
Between Culture,
Literature And
Languages "

International Seminar

Vishleshan Trust,
In collaboration
with Department of
Human Resource
Development, Veer
Narmad South
Gujarat University શવવશવયાલય
(VNSGU), Surat
and International
Institute for
Development
Studies (IIDS)
Australia

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

“બરદવાસી
ુ ાયના
સ દ
શવકાસમાન
મનરે ્ા
યોજનાના
અમલીકરણની
રરરયા અને
પરરણામોની
અસર”

સનિોધન
30-03-2017 31-03-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
09-08-2016 09-08-2016 લેખની
રજૂબત

Causes of
Domestic
Violence
and Its
Impact on
Society

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

Cultural
Changes in
the Special
Tribals with
Special
Reference
to
Khedbrhma
Taluka of
North
Gujarat

સનિોધન
11-12-2016 11-12-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

191

રાદે શિક

ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

રા્રિય

150 ડૉ. પ ૂશનતા હણે

151 ડૉ. પ ૂશનતા હણે

152 ડૉ. પ ૂશનતા હણે

રા્રિય

રા્રિય

149 ડૉ. અશવન ચૌહાણ

148 ડૉ. અશવન ચૌહાણ

ચ-3 પરકાર્વ અને સ ૂિ ર્યાયન

147 ડૉ. મનોજ પરમાર

રમ નામ

30-01-2017 31-01-2017 સર અ્યષ

Women and Media:
Past, Present and
Future

Dept. of
Journalism, North
રારિીય
Maharstra
University, Jalgaon

29-01-2017 29-01-2017 સર અ્યષ

09-01-2017 11-01-2017 સર અ્યષ

શવવશવયાલય

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

University of
International
Mumbai,
Conference on DisJonkoping
રારિીય
ability Communication University, sweden,
ICSSR New Delhi

શુ નવશસિટી

શવવશવયાલય

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
09-01-2017 11-01-2017 લેખની
રજૂબત

ુ રાત
જ

गूजररि वव्यरपीठ

થી

સનિોધન
12-07-2016 12-07-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Dept. of
Journalism
International
University of
conference on Disરારિીય
Mumbai,Jonkoping
ability Communication
uni. Sweden,
ICSSR New Delhi

સો્યલ મીરડયા:
સમાજ ુ ન દપગણ

ल किर, सचरर िर्यि
एव ववकरस

national seminar on
'Relearning Dr.BR
MS Uni. facolty of
Ambedakar's
રારિીય
thoughts and idiology social work, Baroda
for reconsturcting
contemporary sociaty'

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

Speaking in
Favour of
Margin,
Gandhi,
Society and
Dis-ability
Communicati
on

दरडीकूच के
सरथ
कलिकूच :
सकररर्िक
पररविशन के
मलए गरिीजी
की परकरररिर

દભલત
સ્યારહ અને
ડો.ંબેડકર.

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

192

ચ-4 રં્ાલય અને મારિતી વવઞાન

રા્રિય

157 ડૉ. શવનોદ ુ માર પાનડેય

રા્રિય

155 ડૉ. શવનોદ ુ માર પાનડેય

રા્રિય

રા્રિય

154 ડૉ. શવનોદ ુ માર પાનડેય

156 ડૉ. શવનોદ ુ માર પાનડેય

રા્રિય

153 ડૉ. પ ૂશનતા હણે

રમ નામ

Social Media : A
Challenge to
Mainstrem Media

રારિીય

રારિીય

Introspection on
Politics, Mass Media
& Public Opinion

Social Media : A
Challenge to
Mainstrem Media

Gobardanga Hindu
રારિીય
College, West
Bangal

રાજિા્ા એવન
રયોજન ૂલક રહંદી

Department of
Journalism and
Mass
Communication,
Barrackpore
Rastraguru
Surendranath
College, Kolkata,
India
Department of
Journalism and
Mass
Communication,
Barrackpore
Rastraguru
Surendranath
College, Kolkata,
India

રહંદી શવિા્, ૂજરાત
શવવશવયાલય
શવયાપીઠ, અમદાવાદ

Democracy, Media
and Develoment
રારિીય

DEpartment of
Journalism,
Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad-14

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

સનિોધન
23-12-2016 23-12-2016 લેખની
રજૂબત

23-12-2016 23-12-2016 સર અ્યષ

21-09-2016 21-09-2016 સર અ્યષ

Rajneeti Aur
Media ko
Atma
Nireekshan
ki
Avashyakata

રહંદી કા પહલા
સમાચાર પર
: યદન ત માતગડન

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

સનિોધન
10-12-2016 12-12-2016 લેખની
રજૂબત

કાયગરમમાન
યો્દાન

Development
Journalism
and Local
News paper:
A Study

થી

સનિોધન
20-01-2017 21-01-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો
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રાદે શિક

159 રી રન જન મકવાણા

પરરસનવાદ

Re-engineering of
Libraries in
Contemporary Era

160 ડૉ. અરશવંદ રામ

ંતરરા્રિય

6th International
Science Congress (
ISC-2016)

છ. શારીરરક વશષણ અને રમતગમત વવઞાન વવયાશાખા
છ-1 શારીરરક વશષણ અને રમતગમત વવઞાન

રા્રિય

ુ અકબરી
158 ડૉ. અતલ

રમ નામ

રારિીય

્થાશનક

ુ રાત રનથાલય
જ
સેવા સનઘ

International
Science
Community
Association

રારિીય

Gujarat
Granthalaya Seva
Sangh

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

સનિોધન
12-08-2016 12-09-2016 લેખની
રજૂબત

Comapative
Study of
Physical
Fitness of
Students
between
C.P.ed and
P.T.C.
Students in
Ahmedabad

સનિોધન
06-01-2017 08-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

રોત
સામરીનો
શવકાસ ૂજરાત
શવયાપીઠ
રનથાલય
(૨૦૧૦-૧૫)
એક અ્યાસ

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
06-01-2017 09-01-2017 લેખની
રજૂબત

થી

ૂજરાત
રા્યના
ુ ાશનત
અ દ
શવવ શવયાલય
રનથાલયોમાન
ICT
બધારરત
(નવીનતમ)
સેવાવ

સમય્ાળો

194

ંતરરા્રિય

ંતરરા્રિય

164 ડૉ. કમલેિિામ પટે લ

રા્રિય

162 ડૉ. યદાી પરમાર

163 ડૉ. કમલેિિામ પટે લ

રા્રિય

161 ડૉ. યદાી પરમાર

રમ નામ

IQAC Cell,
V.N.S.B. Ltd Arts
and Commerce
રારિીય
College , Vadnagar
( Gujarat)

A One Day National
Confrence on
Literature, Social,
Regional Studies,
Management
Practices (LSRM2017)

S.V's Sridora
Caculo College of
Commerce &
Management
Studies

Bahauddin Arts
College, Junagadh, રાજય
(Gujarat) India

Internation
Conference on
Physical Education
and Sports Science

Innovative Research
in Physical Education
With Interdisciplinary
Approaches

રારિીય

Department Of
Physical Education
Smt. A.P. Patel
રારિીય
Arts and Late
Shree N.P. Patel
Commerce College
, Ahmedabad

National Seminar On
Life Style
Management And
Wellness thruogh
Physical Education
and Sports

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
24-03-2017 25-03-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
02-06-2016 04-06-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
18-02-2017 18-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

A Study of
Competition
Anxiety
among Male
and Female
Kabaddi
Players of
Gujarat

Comaprative
Study of
Physical
FItness of
B.P.ed and
B.P.E.
Students in
Sadra
A
Comparative
Analysis of
Selected
Physiological
Variable
among
various
levels of
Volleyball
Players

Ball through
ni kasrato
dwra
handball na
kheladio na
bahubal par
thati asro no
abhyas

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક
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166 ડૉ. ્ીતા પટે લ

165 ડૉ. ્ીતા પટે લ

રમ નામ

રા્રિય

ંતરરા્રિય

National Seminar on
Life Style
Management &
Wellness Through
Physical Education &
Sports

International
Conference in
Physical Education
and Sports Science
(ICPESS)

Department of
Physical Education
Smt. A.P. Patel
Arts & Late Shree
N.P. Patel
શવવશવયાલય
Commerce
College,
Ahmedabad
(AMADAVADGUJ.)

Manipal University,
શવવશવયાલય
Jaipur

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
05-01-2017 07-01-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Study of
Diet, HealthRelated
Fitness,
Health &
Hygienic
Habits of
Secondary
School
Students of
Paldi Area
of
Ahmedabad
City. (In
Gujarati
Language)

Comparative
Study of
Anxiety
Level in KhoKho (Male)
and Kabaddi
(male)
Players
Participating
in InterUniversity
Competition

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

196

168 ડૉ. જ્દીિચનર ટ સાવભલયા

167 ડૉ. જ્દીિચનર ટ સાવભલયા

રમ નામ

ંતરરા્રિય

રા્રિય

સનિોધન
02-06-2016 04-06-2016 લેખની
રજૂબત
બતરરારિીય

S.V.'S Sridora
Caculo College of
Commerce &
Management
Studies, Mapusa,
Goa.

International
Conference on
Physical Education &
Sports Sciences

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

28-02-2017 28-02-2017

થી

DEPARTMENT OF
PHYSICAL
EDUCATION SMT.
A.P.PATEL ARTS
AND LATE SHREE શવવશવયાલય
N.P.PATEL
COMMERCE
COLLEGE,
AHMEDABAD

સમય્ાળો

LIFE STYLE
MANAGEMENT AND
WELLNESS
THROUGH
PHYSICAL
EDUCATION AND
SPORTS

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ

A
Comparative
Study of
Emotional
Maturity,
Mental
Health and
Life
Satisfaction
of Players
and non
Players of
Bhavnagar
University

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

197

ંતરરા્રિય

રા્રિય

રાદે શિક

171 ડૉ. દલસન્ ચૌધરી

172 ડૉ. દલસન્ ચૌધરી

ંતરરા્રિય

170 ડૉ. દલસન્ ચૌધરી

169 ડૉ. દલસન્ ચૌધરી

રમ નામ

Department
of Physical
Department of
Education
Physical Education
Smt. A.P.
Smt. A.P. Patel
Patel Arts
Arts and Late
and Late
Shree N.P. Patel
Shree N.P.
Commerce
Patel
college,
Commerce
Ahmedabad
college,
Ahmedabad

IQAC &
Microbiology
Department

Life Style
Management &
Wellness Through
Physical Education &
SPorts

સનિોધનના શવશવધ
બયામો

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

Department of
Science and
Technology and
Manipal University
JAIPUR

International
Conference in
Physical Education
and Sports Science
(ICPESS)

શવવશવયાલય

Department of
Science and
Technology and
Manipal University

International
Conference in
Physical Education
and Sports Science
(ICPESS)

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

06-06-2016 10-06-2016

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
28-01-2017 28-01-2017 લેખની
રજૂબત

05-01-2017 07-01-2017 સર અ્યષ

સનિોધન
05-01-2017 07-01-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

ૂજરાત
શવયાપીઠ અને
સૌરારિ
શુ નવસીટીના
િારીરરક
શિષણના
અ ્ુ નાતક
કષામાન
અ્યાસ
કરતા
શવયાથીવનો
િારીરરક
યો્યતાનો
તુલના્મક
અ્યાસ

Comparative
Analysis of
Resting
Pulse rate
among
Sprinters,
Jumpers,
Throwers
and Long
Distance
Runners of
Elite Gujarat
Vidyapith
Athletes

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

198

ંતરરા્રિય

રા્રિય

175 ડૉ. શનમે્ ચૌધરી

રા્રિય

174 ડૉ. શનમે્ ચૌધરી

173 ડૉ. શનમે્ ચૌધરી

રમ નામ

બતરરારિીય

રારિીય

S.V.'S Sridora
Caculo College of
Commerce &
Management
Studies, Mapusa,
Goa.

Shri Naroda
Kelavani Mandal,
Smt. A.P Patel &
Late Shree N.P.
Patel Commerce
College, Shree
Prahladbhai
Kashidas Patel
Vidhya Sankul,
Naroda,
Ahmedabed382320

International
Conference on
Physical Education &
Sports Sciences

National Seminar on
“Life Style
Management &
Wellness Through
Phsical Education &
Sports”

One Day national
Seminar on Tribal
Society

Aravalli Janjivan
(Weekly) ISSN2454-9622 and
Institute of
Education and
Tribal
Development One
રારિીય
Day national
Seminar on Tribal
Society Place:
Tribal Research
and Training centre
Gujarat Vidyapith
Ahmedabad

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
02-06-2016 04-06-2016 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
14-02-2016 14-02-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Effect of
Sand
Running on
Cardiorespir
atory
Endurance
of University
Men
Students

A
Comparative
study of
Motor
Fitness
components
of Football
and Hockey
Players

“દભષણ
ુ રાતના
જ
ભબનબરદવાસી
અને
બરદવાસી
મા્યશમક
િાળાવના
શવયાથીવની
માનશસક
્વા્્ય અને
ધુ િંકનો
તુલના્મક
અ્યાસ”

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

199

ંતરરા્રિય

રા્રિય

178 ડૉ. નીરજ શસલાવત

ંતરરા્રિય

177 ડૉ. નીરજ શસલાવત

176 ડૉ. નીરજ શસલાવત

રમ નામ

International
Science
Community
Association

IQAC, VNSB Ltd.
Arts and
રારિીય
Commerce College
, Vadnagar

A One Day National
Conference On
Literature, Social,
Regional Studies and
Management
Practices (LSRM2017)

રારિીય

રારિીય

6th International
Science Congress
(ISC-2016)

6th International
Science Congress
(ISC-2016)

International
Science
Community
Association (
Registerd under
the Ministry of
Corporate Affairs,
Government Of
India

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
18-02-2017 18-02-2017 લેખની
રજૂબત

12-08-2016 12-09-2016 સર અ્યષ

સનિોધન
12-08-2016 12-09-2016 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

Comparative
Study Of
Selected
Physiological
Variables
Of Kendriya
Vidhalaya
Sangthan
School Girls
Students Of
Gandhinagar
and
Chandigadh
City

A
Comparative
Study Of
Hemoglobin
and Body
Composition
of Sports
Participated
and Non
Participated
Adolescent
Girls in Four
District of
Gujarat

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

200

રા્રિય

ંતરરા્રિય

રા્રિય

ુ ાલ કાસુ્રા
179 ડૉ. ર લ

ુ ાલ કાસુ્રા
180 ડૉ. ર લ

ુ ાલ કાસુ્રા
181 ડૉ. ર લ

રમ નામ

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

Department of
physical education
Smt. A.P. Patel
Arts and Late
Shree N.P. Patel
commerce college
, Ahmedabad

International
conference on
physical education
and sports science

National Seminar on
life style management
and wellness through
physical education
and sports

રારિીય

સનિોધન
02-06-2016 04-06-2016 લેખની
રજૂબત

National
association of
physical education
and sports science બતરરારિીય
under the aegis of
sports authority of
goa

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
28-02-2017 28-02-2017 લેખની
રજૂબત

થી

Department of
physical education
smt. A.P. Patel and
Late Shree N.P.
રારિીય
Patel Commerce
college ,
Ahmedabad

સમય્ાળો

National seminar on
life style management
and wellness through
physical education
and sports

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
Effects of
selected
minor
games and
yoga
training
program on
selected
components
of physical
fitness
Effects of
continuous
training and
interval
training on
selected
variables of
kinesthetic
perception
Effects of
selected
minor
games and
yoga
training
program on
selected
components
of physical
fitness

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

201

ંતરરા્રિય

6th International
Science Congress (
ISC-2016)

185 ડૉ. પાૂલ સા ુ
રા્રિય

રાદે શિક

ુ િાહ
184 ડૉ. મ ર

જ-2 ગૃિ વવઞાન

રા્રિય

183 ડૉ. રદીપ બચાયગ

Textile and fashion
Design in New Era

Gujarat Science
Congress-2017

Current Trends in
Biological Sciences
CTBS-2017

જ. વવઞાન અને રયોજજત વવઞાન વવયાશાખા
જ-1 બાયોગે સ સંશોધન અને સ ૂ્મ ીવાણુ વવઞાન વવભાગ

182 ડૉ. શવજય મકવાણા

રમ નામ

Home Scince
Department P. K.
Choudhari College
and INIFD
Gandhinagar

Centre of
Advanced Studies
,Post Graduate
Department of
Biosciences
,Sardar Patel
University Bakrol
and GSBTM
Gandhinagar
Gujarat Energy
Research and
Management
Institute, PDPU,
Gandhinagar

International
Science
Community
Association

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

રારિીય

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

કાયગરમમાન
યો્દાન

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સનિોધન
09-02-2017 09-02-2017 લેખની
રજૂબત

04-02-2017 05-02-2017

20-01-2017 21-01-2017

સનિોધન
08-12-2017 09-12-2017 લેખની
રજૂબત

સમય્ાળો

ખાદી એ વર
નહં પણ
શવચાર

A survey
Study of
Sports
Facilities
and
Teacher
Achievement
in Different
Physical
Colleges in
Gujarat,
India

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

202

રા્રિય

188 ડૉ. પાૂલ સા ુ

ન

ન

190 ડૉ. લોકૈ િ

191 ડૉ. લોકૈ િ

ુ ર વવઞાન વવભાગ
ઝ-2 કપ્ ટ

ન

189 ડૉ. લોકૈ િ

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ઝ. ્યવ્્ાપન અને રૌયૌગગકી વવઞાન વવયાશાખા
ઝ-1 રામ ્યવ્્ાપન વવભાગ

રા્રિય

187 ડૉ. પાૂલ સા ુ

186 ડૉ. પાૂલ સા ુ

રમ નામ

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

Pramukh Swami
Science & H.D.
Patel Arts college
Kadi
Department of
Economics,
Bhuban Women
Degree College,
Bhuban (orissa)

UGC Spossored
National Conference
on Agriculture,
Biotechnology&
Sustainable
Development
UGC Sopnsored
National Seminar on
Agriculture & India:
Emerging Issue &
Challenges

ICSSR Sponsored
National Seminar on
Department of
Tribals in
Political Science
Contemporary India:
Issues and Challenges

રારિીય

સનિોધન
26-02-2017 27-02-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-09-2017 12-09-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
17-12-2016 18-12-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
11-09-2016 11-09-2016 લેખની
રજૂબત

Kadi Sarva
Vishwavidyalaya,
Gandhinagar

S. D. Shethia
The Role of Education
College of
to Fulfill Human
શવવશવયાલય
Education, Mundra
Expectations
- Kachchh

Innovation in Higher
Education

સનિોધન
07-01-2017 07-01-2017 લેખની
રજૂબત

સનિોધન
લેખની
રજૂબત

કાયગરમમાન
યો્દાન

શવવશવયાલય

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
સમય્ાળો
થી
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
Gujarat
Sociological
Society and
રા્રિય
Tradition and Change
શવવશવયાલય 11-02-2017 12-02-2017
Sadguna C. U. Arts
College,
Ahmedabad

A Study of
Entrepreneur
ship
motivativatio
nal Spirit
among
Tribal youth
and Women

PIM &
Agriculture
Development
of Tribal

Organic
Farming:
need for
Sustainable
Rural
Development

બરદવાસી
રીવમાન
શિષણ અને
શિષણને
કારણે બવેલ
પરરવતગન
Higher
education
Among
Tribal
Community
બરદવાસીવ
માન શિષણ,
શવકાસ અને
પડકારો

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

203

રા્રિય
રા્રિય
રા્રિય

192 ડૉ. અજય પરીખ

193 ડૉ. નીપા િાહ

194 ડૉ. ૂચીતા િાહ

રમ નામ

Cyber Security &
Ethical Hacking

Globle Skill Summit

1st National
Teachers' Congress
Navjeevan Center
રારિીય
for Research
Hemchandracharya
North Gujarat
શવવશવયાલય
University, Patan,
Gujarat

Maeer's MIT Group
રારિીય
of Institutions, Pune

અ્યાપકો વારા પરરસંવાદમાં ભાગીદારી
પરરસનવાદ /
ુ તાવ્ગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ ખ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમ ુ ન
/ ંતરરા્રિય
સન્થા ુન નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમ ુ ન નામ
થી

25-02-2017 26-02-2017

17-12-2016 17-12-2016

23-09-2016 25-09-2016

સમય્ાળો

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાન
યો્દાન

સનિોધન
લેખ ુ ન શિ્ગક

204

રાદે શિક

રા્રિય

ડૉ. સંજય મકવાણા

રી િળદે વ મોરી

2

3

ડૉ. રદ્યેિ િટ

ડૉ. ધારા વઘારડયા

ખ-2 ઈતિહાસ અને સં્કૃતિ

7

ખ. સામાજિક તિઞાન તિયાશાખા
ખ-1 રામ અ્થશાર

6

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

5

ક-3 ંરેી

રા્રિય

ડૉ. ્ેલી િાટીયા

4

ક-2 હહ્દી

રાદે શિક

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

1

અમદાવાદ

શવવશવયાલય

ગ ૂજરાત શવયાપીઠ
અને ગુજરાત સારિ્ય
અકાદમી, ્ાંધીન્ર
HRDC, Ahmedabad શવવશવયાલય

વાચન શિભિર
Concept of
Indianness in
Literature

Refresher Course

Human Resource
Development
centre

INDIAN
INSTITUTE OF
MANAGEMENT,
AHMEDABAD

રારિીય

IIM,
AHMEDABA
D

K.C.G. Ahmedabad રાજય

Faculty Development
Programme
PROGRAM ON
INNOVATION IN
TEACHING AND
RESEARCH
METHODOLOGY

K.C.G, Ahmedabad રાજય

Research
Methodology
workshop on ''
Creative writing''

તાલીમ કાયગરમ

આરદવાસી સંિોધન
અને તાલીમ કે્ર,
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

અ્યાપકો વારા િાલીમ કાયથરમમાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
રાદે શિક / રા્રિય / અભિમુખતાવ્ગ /
કાયગરમના આયોજક
કાયગરમનુ ં
રમ નામ
ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
ક. ભાષાઓ અને સાહહ્ય તિયાશાખા
ક-1 ગુિરાિી
થી

કાયગરમમાં
યો્દાન

08-09-2017 28-09-2017

15-10-2016 17-10-2016

01-05-2017 06-05-2017

03-10-2017 09-10-2016

21-04-2017 23-04-2017

20-12-2016 22-12-2016

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

સંિોધન
03-02-2017 03-02-2017 લેખની
રજૂઆત

સમય્ાળો

ગુજરાતી
િા્ા વાચન લેખન કૌિ્ય
શવકાસ અને
્યાકરણ
િીખવવાની
પધશતઓ

સંિોધન
લેખનુ ં શિ્ગક

205

ડૉ. નીરજ શસલાવત

રા્રિય

15

ડૉ. સતી્ પટેલ

રા્રિય

ઝ. ્યિ્્ાપન અને રૌયૌગગકી તિઞાન તિયાશાખા
ઝ-1 રામ ્યિ્્ાપન તિભાગ

14

13

છ.
છ-1

12

11

ચ.
ચ-1

10

9

ખ-3

8

રમ

Minirtry Of Youth
Affairs and Sports,
Government of
India

Co-operation and CoNCCE-NCUI, New
operative
Delhi
Management

Suvichar In National
Service Scheme

રારિીય

રારિીય

12-05-2017

06-05-2017

18-02-2017

27-11-2016

06-05-2017

06-05-2017

થી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાં
યો્દાન

17-02-2017 18-02-2017

ફ્ત
િા્ીદારી

સંિોધન
13-01-2017 14-01-2017 લેખની
રજૂઆત

અ્યાપકો વારા િાલીમ કાયથરમમાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
રાદે શિક / રા્રિય / અભિમુખતાવ્ગ /
કાયગરમના આયોજક
કાયગરમનુ ં
નામ
સમય્ાળો
ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
નોલેજ કંસોરટિઓમ
ફેકલટી ડેવલોપમંટ
ડૉ. ઝેનામાિીિી કાદરી
રાદે શિક
રાજય
01-05-2017
ગુજરાત, ગુજરાત
રોરામ
સરકાર
સમાિમાનિ શાર અને સમાિશાર
Knowledge
Faculty Development
ડૉ. િસમુખ પંચાલ
રાદે શિક
Consortium of
્થાશનક
01-05-2017
Programme
Gujarat
HRDC, GUJARAT
REFRESHER
UNIVERSITY,
રી ીતે્ર ઢેિરીયા
રા્રિય
શવવશવયાલય 07-11-2016
COURSE
AHMEDABAD,
GUJARAT.
્યાિસાતયક અ્યાસરમ તિયાશાખા
આીિન તશષણ તિભાગ
H.K.Arts college,
Ahmedabad and
Leadership
Leadership
ડૉ. િેતલ િરોડીયા
રા્રિય
Development
્થાશનક
13-02-2017
Development
Workshop.
Centre,
Ahmedabad
Knowledge
Faculty Development consortium of
ડૉ. િેતલ િરોડીયા
રાદે શિક
્થાશનક
01-05-2017
Programme
gujarat,
Ahmedabad
શારીહરક તશષણ અને રમિગમિ તિઞાન તિયાશાખા
શારીહરક તશષણ અને રમિગમિ તિઞાન
Cyclonre Risk
GIDM,
ડૉ. નીરજ શસલાવત
રાદે શિક
Mitigation and
રાજય
10-05-2016
Gandhinagar
Management
Physical
Fitness and
Wellness
For Youth
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રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક

ડૉ. અજય પરીખ

ડૉ. ધીરે ન પટેલ

ડૉ. નીપા િાિ

રી ચંતન ્ોિેલ

16

17

18

19

ઝ-2 કપ્યુટર તિઞાન તિભાગ

રમ નામ

Different Perspectives IQAC, Gujarat
of Research
Vidyapith
્થાશનક

Computer Science
Department & TCS શવવશવયાલય
Ignite, Chennai

્થાશનક

Different Perspectives IQAC, Gujarat
of Research
vidyapith

Cyber Security

્થાશનક

Different Perspectives IQAC, Gujarat
of Research
Vidyapith

અ્યાપકો વારા િાલીમ કાયથરમમાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
રાદે શિક / રા્રિય / અભિમુખતાવ્ગ /
કાયગરમના આયોજક
કાયગરમનુ ં
ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવ્ગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
થી

06-06-2016 10-06-2016

23-05-2016 25-05-2016

06-06-2016 10-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

સમય્ાળો

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

ફ્ત
િા્ીદારી

કાયગરમમાં
યો્દાન
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રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક
રા્રિય
રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ડૉ. ્વશનલ પારે સ

ડૉ. ્વશનલ પારે સ

ડૉ. ્વશનલ પારે સ

ડૉ. સંજય મકવાણા

ડૉ. સંજય મકવાણા

ડૉ. સંજય મકવાણા

રી િળદે વ મોરી

2

3

4

5

6

7

8

રા્રિય
રા્રિય

ડૉ. હેલી િાટીયા

ડૉ. હેલી િાટીયા

9

10

ક-2 હિ્દી

શવવશવયાલયમાં

ડૉ. કનુ વસાવા

1

workshop on
Research
Methodology
Concept of
Indianness in
Literature

કશવતા લસ-છે ક - ૂસ :
એક વકગ િોપ

Knowledge
Consortium of
Gujarat
HRDC, Gujarat
University,
Ahmedabad

િળવંત પારે સ
સે્ટર, વડોદરા અને
ીએનએફ સી
ભલશમટે ડ,િરુ ચ
રહ્દી-સૌરારિી અ્યેતા કે્રીય રહ્દી સં્થાન,
કોિ
બરા
કે્રીય રહ્દી સં્થાન,
રહ્દી-પટણી એ્યેતા કોિ
બહરા
ગુજરાતી શવિાહ,
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
િ્દકોિ શવઞાન
રાંધેા અને રી્સ
કાયગિાળા
તથા ટ કૂ ો ફાય્ડેિન,
અમેરરકા
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
રાંધેા. રી્ઝ અને
િ્દકોિ શવઞાન
ટ કૂ ો ફાય્ડેિન,
અમેરરકા

કાયગશિભિર સંિોધનનાં
શવશવધ બયામો

શવવશવયાલય

રાજય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

રારિીય

રારિીય

િરુ ચ

સાદરા

હાંધીનહર

અશવનિામ એ.પટેલ
કાયગિાળા વાચન શિભિર કોમસગ કોલેજ,
હાંધીનહર
ંતરરક ગુણવતા
ે રી એકમ અને
િાંહધ
ૂ્મીવા ુ શવિાહ,
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

્થાશનક

Different Perspectives IQAC Gujarat
of Research
vidyapith

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
રમ નામ
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
ક. ભાષાઓ અને સાહિ્ય વિયાશાખા
ક-1 ગુજરાતી
થી

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

ફ્ત
િાહીદારી

21-04-2017 23-04-2017

28-03-2016 03-04-2016

06-02-2017 08-02-2017

06-02-2017 08-02-2017

07-08-2016 12-08-2016

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી
ફ્ત
19-01-2017 21-01-2017
િાહીદારી

સંિોધન
20-05-2017 21-05-2017 લેસની
રજૂબત

06-06-2016 10-06-2016

સંિોધન
15-02-2017 15-02-2017 લેસની
રજૂબત

06-06-2016 10-06-2016

સમયહાળો

હઝલને
ાણીએ ને
કહીએ..

વાચનનુ ં
મહતતવ
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શવવશવયાલયમાં

શવવશવયાલયમાં

શવવશવયાલયમાં
શવવશવયાલયમાં

શવવશવયાલયમાં

ડૉ. ્યોતી લાંિા

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

16

17

18

19

20

ડૉ. જસવંત પંડયા

14

શવવશવયાલયમાં

ડૉ. હેલી િાટીયા

13

ડૉ. ્યોતી લાંિા

રાદે શિક

ડૉ. હેલી િાટીયા

12

15

રા્રિય

ડૉ. હેલી િાટીયા

11

રમ નામ

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

્થાશનક

Akhil Bharatiya
Anuvad Parishad
Akhil Bharatiya
Anuvad Parishad
Akhil Bharatiya
Anuvad Parishad

Rajbhasha aur Anuvad
Anuvad ki
Samasyayen
Rajbhasha evam
Paribhashik
Shabdavali

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

Department of Hindi.
HPCL & Town Official
Language
Department of Hindi શવવશવયાલય
Implementation
Committee,
Government of India

One day workshop on Akhil Bharatiya
Rajbhasha aur Anuvad Anuvad Parishad

Full day workshop on
Translation

Department of
Hindi, HPCL &
TOLIC,
Ahmedabad
Department of
One full day workshop Hindi, HPCL and
on Translation
TOLIC,
Ahmedabad

अनि
ु ाद विषयक

एस. पी. सी. एल.( उ.
प. अंचल ) कायाालय
तथा हहंदी विभाग,
गज
ू रात वि्यापीठ,
अहमदाबाद

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
गूजरात वि्य़ापीठ,
રાદે શિક
श्दकोष विञान
્થાશનક
रांधेजा.
अखिल भारतीय
राजभाषा एिम ्
રાદે શિક
अनि
્થાશનક
ु ाद पररषद
रशासननक श्दािली
अहमदािाद
થી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

સંિોધન
01-01-2017 01-01-2017 લેસની
રજૂબત

સંિોધન
13-11-2016 13-11-2016 લેસની
રજૂબત
સંિોધન
20-11-2016 20-11-2016 લેસની
રજૂબત

સંિોધન
20-10-2016 20-10-2016 લેસની
રજૂબત

13-11-2016 13-11-2016

20-10-2016 20-10-2016

20-10-2016 20-10-2016

20-10-2016 20-10-2016

01-01-2017 01-01-2017

06-02-2017 08-02-2017

સમયહાળો

Rajbhasha
evam
Prashasanik
Shabdavali

Anuvad ki
Samasyayen

Rajbhasha
aur Anuvad

Problems of
Translation

સંિોધન
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ડૉ. નરે િ ચૌહાણ

સ-2 ઈવતિાસ અને સં્કૃવત

25

ંતરરા્રિય

રા્રિય

રી અમરે ્ર પાંડેય

24

સ. સામાજજક વિઞાન વિયાશાખા
સ-1 રામ અ્યશાર

રાદે શિક

ડૉ. રદ્યેિ િટ

ંતરરા્રિય

ડૉ. રદ્યેિ િટ

22

23

રા્રિય

ુ પરમાર
ડૉ. અ લ

21

ક-3 ંરેી

રમ નામ

Dept. of English,
Film Appreciation
The M.S.
Workshop on Parallel
University of
Cinema in India
Baroda

Ahimsa through Art
and Science

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

GUJARAT
SAHITYA
ACADAMI AND
TRANSLATION : ART
SHRI P. K.
OR SCIENCE?
MAHILA ARTS
COLLEGE,
GANDHINAGAR.

CULTURA and
Gujarat Vidyapith

SHRI P. K.
MAHILA
ARTS
COLLEGE,
GANDHINA
GAR.

HRDC, GUJARAT
UNIVERSITY,
AHMEDABAD

INTERNATIONAL
WORKSHOP ON
GUJARATI
DIASPORA

HRDC,
GUJARAT
UNIVERSIT
Y,
AHMEDABA
D

Shabdkosh Vigyan
Rashtriya Karyashala

Mahadev Desai
Gramseva Sankul,
Randheja and
Gardi Research
્થાશનક
Institute of
Diaspora Studies
and Tahuko
Foundation, U.S.A.

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
થી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

09-03-2017 10-03-2017

ફ્ત
િાહીદારી

સંિોધન
20-09-2016 22-09-2016 લેસની
રજૂબત

18-01-2017 1/18/0017

11-01-2017 11-01-2017

06-02-2017 08-02-2017

સમયહાળો

Indian
Cinema:
Then and
Now by
Partha
Chatterjee
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અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
રમ નામ
સમયહાળો
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
મ.દે .રાંધેા, હાડી
રરસચગ ભશન્ટટય ૂટ
િ્દકોિ શવઞાન રારિીય ઓફ ડાય્પોરા
26 ડૉ. ઝેનામાિીિી કાદરી
રા્રિય
શવવશવયાલય 06-02-2017
્ટડીઝ રી્સ તથા
કાયગિાળા
ટ ક
ુ ો ફાં્ડેિન
અમેરરકા
રી મોરારીિાભ દે સાભ
રી મોરારીિાભ
લોકકેળવણી રશતરઠાન
દે સાભ લોકકેળવણી
27 ડૉ.મહે ૂિ દે સાભ
રાદે શિક
્થાશનક
19-03-2017
વલસાડ
રશતરઠાન વલસાડ
ૈન રફલોસોરફલ એ્ડ
શવનય ઘમગ અને ૈન
28 ડૉ.મહે ૂિ દે સાભ
રાદે શિક
18-02-2017
ભલટરરી રરસગચ સે્ટર ્થાશનક
દિગનમાં કેળવણી શવચાર
ું ભ
, િ
રામ દભિણા ૂશતિ
ુ લાલી
પંરડત સ
લોકિાળા,મણાર,િાવ ્થાશનક
29 ડૉ.મહે ૂિ દે સાભ
રાદે શિક
11-08-2016
્યા્યાનમાળા
નહર
ુ ક કે્ર
રુ ફ કથાઓમાં િમા અને ગુજરાત વ
30 ડૉ.મહે ૂિ દે સાભ
રાદે શિક
માનવ ્ુ યો ધમગ અને
રેરરત ધમગ ાગૃશત
્થાશનક
29-08-2016
ીવન
કે્ર,અમદાવાદ
સંિોધનના શવશવધ
IQAC અને
બયામો (Differet
ૂ્મીવા શુ ં વઞાન
31 રી મોતી દે વ ુ ં
શવવશવયાલયમાં
સાદરા
06-06-2016
Perspectives of
શવિાહ, ગ ૂજરાત
Research)
શવયાપીઠ
સ-3 સમાજમાનિ શાર અને સમાજશાર
મ.દે .રામસેવા
સંકુલ,ગ ૂજરાત
િ્દકોિ શવઞાન રારિીય
ુ પંચાલ
32 ડૉ. હસ સ
રા્રિય
06-02-2017
શવયાપીઠ,રાંધેા અને ્થાશનક
કાયગિાળા
હાડી ફાય્ડેિન
અમેરરકા
હ. વશષણ વિયાશાખા
હ-1 વશષણ મિાવિયાલય (IASE)
IASE, શિિણ
B.Ed. M.d. કોલેજોના
મહાશવયાલય,
33 ડૉ. છના િંસરા
રાદે શિક
અ્યાપકો માટે અ્યાપક
્થાશનક
22-03-2017
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
સ્જતા કાયગશિભિર
અમદાવાદ
IASE, શિિણ
યતર શુ નયાદી
મહાશવયાલય,
રાદે શિક
34 ડૉ. છના િંસરા
્થાશનક
27-03-2017
શવયાલયોના બચાયોનો
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
કાયગશિભિર
અમદાવાદ
ફ્ત
િાહીદારી
ફ્ત
િાહીદારી

19-03-2017

19-02-2017

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી
ફ્ત
િાહીદારી

06-10-2016

08-02-2017

23-03-2017

28-03-2017

05-09-2016 સર અ્યિ

11-08-2016 સર અ્યિ

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

08-02-2017

થી

સંિોધન
લેસનુ ં શિ્ગક
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ુ
ડૉ. સીતરામ દે િ સ

ડૉ. અિોક પરમાર

રાદે શિક

રાદે શિક

ONE WEEK SHORT
TERM COURSE ON
RESEARCH
METHODODLOGY
WORKSHOP IN
EDCUATION

કલમ રશતચાર શસ્ાંત
બધારરત િૈિભણક
માપન IASE,

શવવશવયાલયમાં
રાદે શિક
શવવશવયાલયમાં

શવવશવયાલયમાં

શવવશવયાલયમાં
શવવશવયાલયમાં

ડૉ. અરશવંદ રામ

ડૉ. કમલેિિામ પટે લ

ડૉ. હીતા પટે લ

ડૉ. જહદીિચંર ્ સાવભલયા

ડૉ. શનમે્ ચૌધરી

ડૉ. નીરજ શસલાવત

38

39

40

41

42

43

્થાશનક

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

ગુજરાત શુ નવસીટી શવવશવયાલય
અમદાવાદ

KNOWLEDGE
CONSORTIUM OF રાજય
GUJARAT

શિિણ મહાશવયાલય,
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

IQAC, Gujarat
Defferent Perspective
Vidyapith,
of Research
Ahmedabad
Special Olympics
Special Olympics
Gujarat Summer
Bharat Gujarat
Camp 2016
IQAC - Different
GUJARAT
Perspectives of
VIDYAPITH
Research
IQAC and Gujarat
IQAC Different
vidyapith,
Perspectives of
Ahmedabad AT
Research
Sadra
IQAC Different
IQAC Guj. Vid and
Perspectives of
Science and
Research
Applied Science
IQAC, Gujarat
Different Perspectives
Vidyapith,
Of Research
Ahmedabad

short term course Latest Trends in
37 રી રં જન મકવાણા
રા્રિય
Library and
Information science
છ. શારીહરક વશષણ અને રમતગમત વિઞાન વિયાશાખા
છ-1 શારીહરક વશષણ અને રમતગમત વિઞાન

ચ. ્યાિસાવયક અ્યાસરમ વિયાશાખા
ચ-4 રં્ાલય અને માહિતી વિઞાન

36

હ-2 હિ્દી વશષક મિાવિયાલય

35

રમ નામ

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
થી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

06-06-2016 10-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

10-05-2016 30-05-2016 સર અ્યિ

06-06-2016 06-10-2016

26-09-2016 02-10-2016

07-11-2016 07-12-2016

24-03-2017 25-03-2017

સમયહાળો

સંિોધન
લેસનુ ં શિ્ગક
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રાદે શિક

ુ ાલ કા ્ુ રા
ડૉ. ર લ

45

રા્રિય

રા્રિય

ુ િાહ
ડૉ. મ ર

ુ િાહ
ડૉ. મ ર

48

49

50

રી અમી્ા િાહ
રા્રિય

ઝ. ્યિ્્ાપન અને રૌયૌગગકી વિઞાન વિયાશાખા
ઝ-1 રામ ્યિ્્ાપન વિભાગ

રા્રિય

ડૉ. રશતક શિ્પકાર

47

Workshop for
Participatory Ground
Water Management
(PGWM) Experiences
Steps in Education

Short Term Course
on E-Content
Development

Research
Methodology
Workshop
(Multidisciplinary)

શવવશવયાલય

શવવશવયાલય

Arid Communities
and Technologies,
શવવશવયાલય
Bhuj and KSKV
Kachchh University

IQAC and
Department of
Microbiology,
Gujarat Vidyapith,
Sadra
UGC-Human
Resource
Development
Centre,
Ahmedabad

Current Science
Association, CV
Workshop on Science
Raman Avenue,
રારિીય
Writing
Sadashivanagar,
Bengaluru- 560 080

IQAC and
Department of
Microbiology,
Gujarat Vidyapith
શવવશવયાલય

્થાશનક

Different Perspective
of research

IQAC, Gujarat
Vidyapith, Sadra

રારિીય

Suvichar and National Rohtak University,
Youth Convention
Rohtak

જ. વિઞાન અને રયોજજત વિઞાન વિયાશાખા
જ-1 બાયોગે સ સંશોધન અને સ ૂ્મ ીિાણુ વિઞાન વિભાગ
University level
workshop on
46 ડૉ. રશતક શિ્પકાર
શવવશવયાલયમાં “Different
Perspectives of
Research”

રા્રિય

ડૉ. નીરજ શસલાવત

44

રમ નામ

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
થી

કાયગરમમાં
યોહદાન

19-01-2017 20-01-2017

12-09-2016 18-09-2016

05-06-2016 10-06-2016

20-06-2016 25-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

06-06-2016 10-06-2016

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

સંિોધન
12-01-2017 16-01-2017 લેસની
રજૂબત

સમયહાળો

Suvichar
and National
Youth
Convention

સંિોધન
લેસનુ ં શિ્ગક

213

રા્રિય

રાદે શિક

રી ચંતન હોહેલ

55

રા્રિય

ડૉ. ધીરે ન પટેલ

53

રી કમલેિ સાલુકં ે

શવવશવયાલયમાં

ડૉ. અજય પરીસ

52

54

રા્રિય

ડૉ. અજય પરીસ

51

ઝ-2 કપ્યુટર વિઞાન વિભાગ

રમ નામ

Sardar Patel
University

Ahimsa through Art
and Science

39th Refresher
Course : ICT
application
રારિીય

શવવશવયાલય

Institutional Dgital
ABV-IIITM Gwalior
Repository and
and IIT Kharagpur
Metadata Engineering
IQAC and
Different Perspectives Microbiology
of Research
Department,
Gujarat Vidyapith

શવવશવયાલય

Gujarat Vidyapith
and Nature
Expression and
શવવશવયાલય
Resonance
Research
Laboratory, Maxico

Research Data and
INFLIBNET Center
રાજય
Statistical Analysis
, Gandhinagar,
using R Programming Gujarat

અ્યાપકો વારા કાયયશાળામાં ભાગીદારી
પરરસંવાદ /
ુ તાવહગ /
રાદે શિક / રા્રિય અભિ સ
કાયગરમના બયોજક
કાયગરમનુ ં
/ ંતરરા્રિય
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપવહગ / તાલીમ
કાયગરમનુ ં નામ
થી

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

કાયગરમમાં
યોહદાન

06-06-2016 10-06-2016

09-02-2017 10-02-2017

ફ્ત
િાહીદારી

ફ્ત
િાહીદારી

14-11-2016 04-12-2016 સર અ્યિ

09-03-2017 10-03-2017

15-05-2017 20-05-2017

સમયહાળો

સંિોધન
લેસનુ ં શિ્ગક
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વિગત

ડૉ. રદ્યેિ િટ

ઓપિગગ

ડૉ. આરતી પટે લ

ઓપિગગ

રા્રિય

રા્રિય

ુ તા
અભિ ખ
િગગ

ઓપિગગ

ડૉ. અજય પરીખ

રી ચંતન ગોહેલ

3

4

HRDC આયોજજત
રરરેિર કોિગ

REFRESHER
COURSE IN ICT

રા્રિય
Refresher Course

Reproduible
વિવવિયાલય
Research using R
માં
Studio

ઝ. ્યિ્થાપન અને રૌયૌભગકી વિઞાન વિયાશાખા
ુ ર વિઞાન વિભાગ
ઝ-2 કપ્ ટ

2

ગ. વશષણ વિયાશાખા
ગ-1 વશષણ મિાવિયાલય (IASE)

1

ક. ભાષાઓ અને સાહિ્ય વિયાશાખા
ક-3 ંરેી

રમ નામ

વિવવિયાલય

વિવવિયાલય

UGC-HRDC,
Gujarat University,
Ahmedabad

્થાવનક

UGC- Human
Resource
Development
Center, Gujarat
University

વિષણ િારિિન,
ગુજરાત વુ નિવસિટી

UGC-HRDC,
HRDC, VV
SARADAR PATEL
NAGAR
UNIVERSITY

ુ તા િગગ અને ઓપિગગ માં ભાગીદારી
અ્યાપકો વારા અભભ ખ
પરરસંિાદ /
રાદે વિક /
ુ તાિગગ /
કાયગરમના આયોજક
કાયગરમનુ ં
અભિ ખ
રા્રિય /
સં્થાનુ ં નામ
્થળ
ઑપિગગ / તાલીમ
ંતરરા્રિય
કાયગરમનુ ં નામ
થી

ફ્ત
િાગીદારી

કાયગરમમાં
યોગદાન

29-05-2017 18-06-2017

ફ્ત
િાગીદારી

06-06-2017 06-06-2017 સર અ્યષ

સંિોધન
08-11-2016 08-11-2016 લેખની
રજૂઆત

14-11-2016 04-12-2016

સમયગાળો

મ્ડય
ુ ેિન
એ્ ક
વસ્ટમ

સંિોધન
લેખનુ ં વિ્ગક
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િા્રિ્

રાદે વશક

વવવવવયાલ્

વવવવવયાલ્

િા્રિ્

િા્રિ્

કા્યશાળા

રહ્દી

કા્યશાળા

કા્યશાળા

કા્યશાળા

પરિસંવાદ

પરિસંવાદ

1

2

ક-2

3

4

5

6

7

વશષણ વિયાશાખા
વશષણ મહાવિયાલ્ (IASE)

હ.
હ-1

રાદે વશક

પરિસંવાદ

10

રાદે વશક

પરિસંવાદ
રાદે વશક
સમાજમાનિ શાર અને સમાજશાર

પરિસંવાદ

9
સ-3

8

સામાજજક વિઞાન વિયાશાખા
મવતહાસ અને સં્કૃવત

રાદે વશક

કા્યશાળા

ક.
ક-1

સ.
સ-2

ભાષાઓ અને સારહ્્ વિયાશાખા
ગુજરાતી

રમ

રાદે વશક /
િા્રિ્ /
ંતિિા્રિ્

પરિસંવાદ /
કા્યશાળા
બ્ોજનની વવહત

06-02-2017 08-02-2017

હાડી િીસચય ભસ્ટીટ ટ
ફોિ ડા્્પોિા ્ટડી અને
ટ કો ફાયસડેશન, અમેરિકા
કા્યશાળા (શ્દકોશ
વવઞાન)

વાચન વશબિિ
(બ્મકથા)

કા્યરમન ં વશ્યક

બરદવાસી સંશોધન બને
તાલીમ કેસર

UGC

Rajbhasha Evam
Prayojanmulak Hindi

અન બચત
જનાવતઓની
09-08-2016 09-08-2016
વવકાસા્મક ્ોજનાઓ
ન ં ૂલ્ાંકન

ભવતહાસનો સામાજજક
સંદભયમા યદે શ
12-04-2017 13-04-2017 સંશોધન રઘવતઓ
02-09-2016 02-09-2016

11-02-2017 13-02-2017 Translation

10-12-2016 12-12-2016

Town Official
Language
20-10-2016 20-10-2016 Translation workshop
Implementation
Committee & HPCL
Akhil Bharatiya Anuvad
Rajbhasha aur
13-11-2016 13-11-2016
Parishad
Anuvad
Official Language &
Akhil Bharatiya Anuvad
01-01-2017 01-01-2017 Technical
Parishad
Terminology

20-12-2016 22-12-2016

સમ્હાળો

ગજિાત સારહ્્
અકાદમી, હાંધીનહિ

સહ બ્ોજક હો્ તો તેન ં
નામ

વિભાગ વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કા્યશાળા/તાલીમ કા્યરમ/ઓપિગય

103

80

70

100

100

30

70

125

25

100

ભાહ
લીધેલ
સહ્ોહીની
કલ સં્્ા

બરદાવત વવકાસ
વવભાહ, હાંધીનહિ અને
બરદવાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેસર

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

UGC under the
Upgradation of the
Department of Hindi
UGC under the
upgradation of the
Department of Hindi

Akhil Bharatiya
Anuvad Parishad

Town Official
Language
Implementation
Committee & HPCL
Akhil Bharatiya
Anuvad Parishad

હાડી િીસચય ભસ્ટીટ ટ
ફોિ ડા્્પોિા ્ટડી અને
ટ કો ફાયસડેશન, અમેરિકા

ગજિાત સારહ્્
અકાદમી, હાંધીનહિ
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રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

િા્રિ્

િા્રિ્

તાલીમ કા્યરમ

તાલીમ કા્યરમ

તાલીમ કા્યરમ

તાલીમ કા્યરમ

તાલીમ કા્યરમ

તાલીમ કા્યરમ

ગાંધી દશયન અ્્ાસરમ વિયાશાખા
ગાંધી દશયન અ્્ાસ

િા્રિ્

કા્યશાળા

તાલીમ કા્યરમ

પરિસંવાદ

પરિસંવાદ

રમ

11

12

13

14

15

16

17

ઘ.
ઘ-1

18

19

20

રાદે વશક /
િા્રિ્ /
ંતિિા્રિ્

પરિસંવાદ /
કા્યશાળા
બ્ોજનની વવહત
કા્યરમન ં વશ્યક

20-03-2017 21-03-2017

હબણત વવઞાન વશષક
સ્જતા કા્યશાળા
ગજિાતી ભા્ા સ્જતા
16-09-2016 18-09-2016
કા્યવશબિિ
હબણત-વવઞાન વશષક
20-03-2017 21-03-2017
સ્જતાની કા્ય વશબિિ

સમ્હાળો

્લોિલ હામયની
એસોવસ્ેશન અને
્લોિલ હામયની નેટવકય
સેસટિના સં ્ત યપરમે

ડૉ. દીપિા દે વડા

SEWA Institute

ડૉ. ડાયાભામ પટે લ

હાંધીવાદી નેત ૃ્વ
િારિી્ રવશષણ કા્યરમ

‘Global Peace &
20-01-2017 21-01-2017 Psycho-Social
Sciences’

- ‘‘महा्मा गांधी एवं
लोकमा्य तिलक की
14-12-2016 15-12-2016
ववरासि – समकालीन
ृ्टिकोण’’

15-05-2017 30-05-2017

યતિ વન્ાદી
વવયાલ્ના
બચા્યરીઓ માટે નમ
27-03-2017 28-03-2017
તાલીમ અને રવતયમાન
વહીવટી િાિતો સંદભે
કા્યવશબિિ

કલમ રવતચાિ વસ્ાંત
(IRT) બધારિત
24-03-2017 25-03-2017
શૈષબણક માપન
કા્યવશબિિ
Vishisht Shikshak
19-01-2017 20-01-2017
Talim

િી.એડ્ . અને એમ.એડ્ .
ના અ્્ાસરમની
ડૉ. બિતીિહેન વવ. પટે લ 22-03-2017 23-03-2017
સમીષા સંદભે કા્ય
વશબિિ

ડૉ. લાલીભામ પી. પટે લ

ડૉ. બિતીિેન પટેલ

સહ બ્ોજક હો્ તો તેન ં
નામ

વિભાગ વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કા્યશાળા/તાલીમ કા્યરમ/ઓપિગય

80

90

53

43

21

16

27

57

86

46

ભાહ
લીધેલ
સહ્ોહીની
કલ સં્્ા

-

-

રી ભર ડાલા, ડાલા
એ્પોિી્મ, એસએ.

એમ.એચ.બિ.ડી. અને
ી.સી.મ.બિ.ટી.

SEWA

એમ.એચ.બિ.ડી. અને
ી.સી.મ.બિ.ટી.

એમ.એચ.બિ.ડી. અને
ી.સી.મ.બિ.ટી.

એમ.એચ.બિ.ડી અને
ી.સી.મ.બિ.ટી.
એમ.એચ.બિ.ડી. અને
ી.સી.મ.બિ.ટી.

GCERT, Gandhinagar

નાણાંકી્ સહા્
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્્ાિસાવ્ક અ્્ાસરમ વિયાશાખા
આીિન વશષણ વિભાગ

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

કા્યશાળા

સમાજકા્ય વિભાગ

ઓપવહય

ઓપવહય

કસસલટે શન

કા્યશાળા

કા્યશાળા

કા્યશાળા

કા્યશાળા

તાલીમ કા્યરમ

પરકાર્િ અને સ ૂહ ર્્ા્ન

21

ચ.
ચ-1

22

ચ-2

23

24

25

26

27

28

29

30

ચ-3

રાદે વશક

િા્રિ્

પરિસંવાદ

રમ

રાદે વશક /
િા્રિ્ /
ંતિિા્રિ્

પરિસંવાદ /
કા્યશાળા
બ્ોજનની વવહત
રી ભર ડાલા, ડાલા
એ્પોિી્મ, .એસ.એ.

સહ બ્ોજક હો્ તો તેન ં
નામ
Gandhi Returns :
Back to Basics

કા્યરમન ં વશ્યક

01-12-2016 01-12-2016

09-09-2016 09-09-2016

07-09-2016 07-09-2016

04-09-2016 04-09-2016

02-09-2016 02-09-2016

16-09-2016 16-09-2016

03-08-2016 04-08-2016

05-08-2016 05-08-2016

િાળકો માટે નાં
કા્દાઓ માટે ની તાબલમ

ફેમીલી કાંસસેલંહ
સેસટિ ચલાવતી
સં્થાઓનાં સંચાલકો
માટે ઓરિએસટેશનકમ
રિરેશિ કોસય
ઓરિએસટે શનકમ
રિરેશિ કોસય ફોિ ફેવમલી
કાયસસેલિ
કસસલટે શન ઓન
બચલરન ભન રડરફકલટ
સિકમ્ટ્સસઝ
ાવત્ શો્ણથી ્ત
િાળકો -વશષકો માટે
િે નસય િે વનંહ
ાવત્ શો્નથી ્ત
િાળકો - વશષકો માટે ની
િે નસય િે વનંહ
ાવત્ શો્ણથી ્ત
િાળકો-વશષકોની િે નસય
િે વનંહ
ાવત્ શો્ણથી ્ત
િાળકો- વશષકોની િે નસય
િે વનંહ

સામાજજક
27-03-2017 27-03-2017 યતિદાવ્્વમાં માનવ
સંસાધનની ૂવમકા

30-01-2017 31-01-2017

સમ્હાળો

વિભાગ વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કા્યશાળા/તાલીમ કા્યરમ/ઓપિગય

70

125

125

125

125

40

40

40

70

200

ભાહ
લીધેલ
સહ્ોહીની
કલ સં્્ા

જજલલા િાળ િષા એકમ
, અમદાવાદ

્લાન ભ્સડ્ા અને
એકેડેમી ઓફ હાંવધ્ન
્ટરડઝ, વતરપતી
વશષણ વવભાહ અને
કંનફેડિે શન ઓફ
ભ્સડ્ન ભસડ્્િઝ
વશષણ વવભાહ અને
કોનફેડિે શન ઓફ
ભ્સડ્ન ભસડ્્િઝ
વશષણ વવભાહ અને
કોનફેડિે શન ઓફ
ભ્સડ્ન ભસડ્્િઝ
વશષણ વવભાહ અને
કોનફેડિે શન ઓફ
ભ્સડ્ન ભસડ્્િઝ

સં્લ સોવસ્લ વેલફેિ
િોડય , રદલહી

સેસિલ સોવસ્લ વેલફેિ
િોડય -રદલહી

Deparment of lifelong
learning

રી ભર ડાલા, ડાલા
એ્પોિી્મ, એસએ

નાણાંકી્ સહા્
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કા્યશાળા

્્િ્થાપન અને રૌયૌગગકી વિઞાન વિયાશાખા
રામ ્્િ્થાપન વિભાગ

32

ઝ.
ઝ-1

ુ ર વિઞાન વિભાગ
કપ્ ટ
કા્યશાળા
વવવવવયાલ્

વવવવવયાલ્

વવવવવયાલ્

વવવવવયાલ્

રાદે વશક

િા્રિ્

રાદે વશક

રાદે વશક

વવવવવયાલ્

રાદે વશક

કા્યશાળા

તાલીમ કા્યરમ

ુ ીક વિભાગ
સ

અબભ સતા વહય

ઓપન ઓફીસ

ઓપવહય

કા્યશાળા

તાલીમ કા્યરમ

પરિસંવાદ

પરિસંવાદ

ઝ-2
34

35

36

ઝ-3

37

38

39

40

41

42

43

રાદે વશક

કા્યશાળા

33

વવવવવયાલ્

ધમેસરભામ કડીબ

ધમેસરભામ કડીબ

ધમેસરભામ કડીબ

ધમેસરભામ કડીબ

ધમેસરભામ કડીબ

Member of GVPCSAA

TCS Ignight, Chennai

Ministry of Textiles,
Govt of India

રંથાલ્ અને મારહતી વિઞાન

ચ-4

િા્રિ્

પરિસંવાદ

31

સહ બ્ોજક હો્ તો તેન ં
નામ

રમ

રાદે વશક /
િા્રિ્ /
ંતિિા્રિ્

પરિસંવાદ /
કા્યશાળા
બ્ોજનની વવહત
કા્યરમન ં વશ્યક

Library automation:
RFID system

11-06-2016 13-06-2016

06-06-2016 07-06-2017

22-11-2016 26-11-2016

12-06-2016 14-05-2016

12-01-2017 13-01-2017

25-05-2017 15-06-2017

11-07-2016 13-07-2016

સીક વવભાહ સં્થા
લાકાત
ઓપન ઓફીસ તાલીમ
વહય
મોિામલ રવશષણ
તાલીમ કા્યરમ
યયોહ તાલીમ કા્યરમ સોિા
િાલવાડી વશિીિસણોસિા- સંજ્તા
મોહંતી(યયોહ વવભાહ)
રામવશલપીઓ માટે
યયોહ તાલીમ કા્યરમસીક વવભાહ
SMPS તાલીમ સાલીદભામ

03-10-2016 05-10-2016 Cyber Security
Syllabus Review &
16-02-2017 17-02-2017
updation workshop
Workshop on
24-12-2016 25-12-2016 JQuery, Stylsheet,
HTML, CSS

Workshop on
Adopting Fair Price
11-08-2016 13-08-2016 System for
Handicraft Artisans
of Scheduled Caste

25-01-2017 25-01-2017

National Confernce
on Democracy,
20-01-2017 21-01-2017
Media and
Development

સમ્હાળો

વિભાગ વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કા્યશાળા/તાલીમ કા્યરમ/ઓપિગય

44

13

50

95

50

25

100

56

6

15

40

23

110

ભાહ
લીધેલ
સહ્ોહીની
કલ સં્્ા

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

Gujarat Vidyapith

Gujarat Vidyapith

Gujarat Vidyapith

Ministry of Textiles,
Govt of India

N.A.

UGC

નાણાંકી્ સહા્
બપનાિન ં નામ
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િા્રિ્

સં્થા

44

45

લાકાત

રાદે વશક

પરિસંવાદ

રમ

રાદે વશક /
િા્રિ્ /
ંતિિા્રિ્

પરિસંવાદ /
કા્યશાળા
બ્ોજનની વવહત

્ધમેસરભામ કડીબ

ધમેસરભામ કડીબ

સહ બ્ોજક હો્ તો તેન ં
નામ
કા્યરમન ં વશ્યક

06-06-2016 08-06-2016

વરસટિ તાલીમ કા્યરમીઞાિેન શાહ
સં્થા લાકાત 31-08-2016 02-09-2016
જલહાંવ

સમ્હાળો

વિભાગ વારા કરિામાં આિેલ પરરસંિાદ/કા્યશાળા/તાલીમ કા્યરમ/ઓપિગય

6

44

ભાહ
લીધેલ
સહ્ોહીની
કલ સં્્ા

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

ગ ૂજિાત વવયાપીઠ

નાણાંકી્ સહા્
બપનાિન ં નામ
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રિિષમાન રક્પ (રોે્ટ)
રિિષમાન રક્પ (રોે્ટ)
રિિષમાન રક્પ (રોે્ટ)

ડૉ. બ ંદિાતસની જોષી

ડૉ. બ ંદિાતસની જોષી

ડૉ. બ ંદિાતસની જોષી

7

8

9

થિીકૃ િ િયેલ રક્પ (રોે્ટ)

ઈતિહાસ અને સં્કૃતિ

ડૉ. નરે િ ચૌહાણ

સામાજજક તવઞાન તવયાશાખા
રામ અ્થશાર

સ-2

6

સ.
સ-1

રિિષમાન રક્પ (રોે્ટ)
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Media and
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Tranformation Under
Market Economy and
Multiparty Political
System In India
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Gujarat
ુ ાવનત વિવ વિયાલય
અ દ
Granthalaya Seva
રનથાલયોમાન ICT બધાદરત
Sangh-2017
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Research & Analysis
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રમ

ંરેી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

સનશોધન
લેખની
ભાષા

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

રા્રિય

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

Research Link

એરોલબક તાલીમ વારા
પગની ધકેલ શ્તત યપર
થતી અસરોનો અ્યાસ

Hesma
International
Journal of Multi
Disciplinary

યતર ગુજરાતના ી્લા
કષાએ પસનદ થયેલા
વિવિધ રમતોના
Hesma Internation
ખેલાડીઓનો બ્મવિવાસ, Journal of Multi
Disciplinary
માનવસક ્િા્્ય અને
અલભરેરણાનો તુલના્મક
અ્યાસ

Comparative Study of
Selected Inter
University Cricket and
Baseball Male Players
on Speed, Agility and
Throwing Ability

Jan-Feb 2017

June-July 2016

1072016

2319-5959

2319-5959

0973-1628

Aug-2016 & Sept2249-5940
2016

978-81927390-3-8

ISSN/ISBN
No.

(1) રનથાલયો વિયાથીઓ
માટે ઞાનના મનદદરો (2)
અચલા
વિયાથીઓ માટે રનથાલયો
રદય અને મગજ સમાન છે .

તારીખ/માસ/િષષ

6/1/2017

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

(1) શૈષલણક રનથાલયોમાન
માનિ સનસાધન બયોજન
(2) વુ નિવસિટી
રનથાલયોમાન સેિાઓ ુ ન
બ વુ નકરણ (3) રનથાલય Gujarat
સેિાઓ - દદ્યાનગ
Granthalaya Seve
િાચકોના સનદભષમાન (4)
sangh
ગુજરાત રા્યના
ુ ાવનત વિવવિયાલય
અ દ
રનથાલયોમાન ICT બધાદરત
સેિાઓ
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Peer Review Journals
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Peer Review Journals
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નામ

57 ડૉ. ગીતા પટેલ

રમ

સનશોધન
લેખની
ભાષા

ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

રા્રિય

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

Aug-Sep 20169

2319-5959

2229-7049

2319-5959

AUGUST SEPTEBER 2016

June, 2016

ISSN-23481692

0973-1628

ISSN : 23195959

ISSN-23481692

ISSN/ISBN
No.

July-August-2016

September-2016

RESEARCH LINK
AN
INTERNATIONAL
JOURNAL
Bhupendrakumar
Shrotriya

February 2017

June-2016

તારીખ/માસ/િષષ

HESMA

Education Bridge

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

એરોલબક કસરતો વારા
શરીર શાર વિષયક
HESMA
પાસાઓ પર થતી અસરોનો
અ્યાસ
A Comparative Study of
Emotional Maturity,
Mental Health and Life
NAPESS
Satisfaction of Players
and non Players of
Bhavnagar University
International
યેાગાસનની દરયા રારા
Journal Of Multi
ૂવધરાલભસરણ રસન
Disciplinary
ષમતા પર થતી અસરનેા
HESMA,
અ્યાસ
Gandhinager

Educational Bridge

Comparative Study of
Mental Health of
Players and NonPlayers
Comparative Study of
Physiological Aspects
of Basketball (Male)
and Kho-Kho (Male)
Players
Three Months
Rehabilitation
Programmes Effect on
BodyMass Index of
Overweight School
Going Students of
ahmedabad City
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64 ડૉ. જમનાદાસ સાિલલયા

રમ

સનશોધન
લેખની
ભાષા

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ંરેી

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

Research Zone
India

ગુજરાત વિયાપીિ
સાદરાના ખો-ખો અને
િે્ડબોલ રમતમાન ભ્ટર
વુ નિસીટી કષાએ પસનદ
પામેલ ખેલાડી બિેનોનો
લચંતાનો ત ુલના્મક
અ્યાસ

2319-8168

2349-3992

ISSN/ISBN
No.

International
Journal of
Effect of Fartlek
Physiology,
Training on Speed and Nutrition and
Jan-Jun 2017;
ISSN 2456Cardio-respiratory
Physical Education, Volume 2(1): 2730057
Endurance of University 169, Pocket C-11,
275
Men Students
Sector-3, Rohini,
New Delhi, India110085

International
Journal of
Effect of Fartlek
Physiology,
Training on Speed and Nutrition and
Volume 2 Issue 1 ISSN: 2456Cardio-respiratory
Physical Education,
Part E
0057
Endurance of University 169, Pocket C-11,
Men Students
Sector-3, Rohini,
New Delhi, India110085

April-May-June2017

INTERNATIONAL
JOURNAL OF
JULY 2016
PHYSICAL
EDUCATION AND
SPORTS SCIENCE

EFFECT OF TRAINING
WITH AEROBICS AND
SPECIAL EXERCISE
ON BODY
COMPOSITION OF
WORKING WOMEN

તારીખ/માસ/િષષ
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68 ડૉ. વનમેશકુ માર ચૌધરી

રમ

ગુજરાતી

ંરેી

સનશોધન
લેખની
ભાષા

ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ંરેી

રા્રિય

ંતરરા્રિય ંરેી

રા્રિય

રા્રિય

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

April May 2017

2319-8168

2229-7049

A Comparative Analysis
of Soil Properties Under
June 2016 Vol. 10
Organic and Inorganic
Triticum aestivum
(2): 1449-1454;
Journal of Pure
(Wheat) Farm Soil;
and Applied
Vermicomposting of deoiled cake of Brassica
Journal of Pure and Microbiology, 10
0973-7510
juncea by Eisenia
Applied Microbiology (2): 1293-1302;
foetida ; Optimization
Journal of Pure
study of Esterase
and Applied
production by
Microbiology, 10
monocrotophos
(3): 2079-2087
degrading bacterium
Bacillus subtilis KPA-1

an International
Quarterly Refeed
Journal Research
Zone India

અિરોધક દોડ વારા
ગ્યા્મક યો્યતા પર
થતી અસરનો અ્યાસ

june 2016

2278-4381

March 2017
Volume-6 ISSUE
21

Shanti Prakashan
Rohtak Haryana

National
Association of Phy.
Edu and Sports
Sicence

2278-4381

ISSN/ISBN
No.

December 2016

તારીખ/માસ/િષષ

Shant Prakashan
Rohtak

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

A Comparative study of
Motor Fitness
components of Football
and Hockey Players

Effect of Asana
Exercise Training
Program on
Physiological Variables
of Physical Education
Students
બોતસંગ ્પધાષ માન
ય્ચતર ુ ન અને
વનપન્તર ુ ન રમત દે ખાિ
ધરાિતા ખેલાડીઓની
બિેલગક પદરપતિતાનો
તુલના્મક અ્યાસ
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73 ડૉ. રવતક વશ્પકાર

રમ

સનશોધન
લેખની
ભાષા

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ંરેી

ંરેી

ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય
Journal of Pure &
Applied
Microbiology, June,
2016, Vol 10(2):
1449-1454

A comparative analysis
of soil properties under
organic and inorganic
Triticum aestivum
(Wheat) farm soil

ISSN 09737510

0973-7510

0973-7510

ISSN:22779493

Journal of Pure &
June, 2016, Vol.
Applied Microbiology 10(2):1293-1302

A comparative Analysis
of soil Properties Under
Organic and Inorganic
Journal of Pure and Vol.10(2), 1449Triticum
Applied Microbiology 1454 Sep.-2016
aestivum(Wheat) Farm
Soil.
A comparative Analysis
of soil Properties Under
Organic and Inorganic
Journal of Pure and Vol.10(2), 1449Triticum
Applied Microbiology 1454 Sep.-2016
aestivum(Wheat) Farm
Soil.
Isolation and
Identification of
bacterial strains and
Bioscience Guardian June/2016
study of their resistance
to heavy metals

ISSN 09737510

ISSN/ISBN
No.

ISSN 09737510

June, 2016, Vol
10(2): 1449-1454

તારીખ/માસ/િષષ

September 2016,
Journal of Pure &
Vol. 10 (3): 2079Applied Microbiology
2087

Optimization study of
esterase production by
monocrotophos
degrading bacterium
Bacillus subtilis KPA-1
Vermicomposting of deoiled cake of Brassica
juncea by Eisenia
foetida
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રમ

ંરેી

ંરેી

સનશોધન
લેખની
ભાષા

રા્રિય

રા્રિય

ગુજરાતી

ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ંરેી

રા્રિય

રા્રિય

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

----Journal of Social
Scince

દલલત રીઓમાન વશષણ ુ ન
્તર

International
Journal of Advance
Research in
Science and
Engineering
International
Journal of
Advanced
Technology in
Engineering and
Science
Home science part1,Dec-2016

Isolation and
Optimization of alkaline
protease producing
bacterial isolate using
dairy effluent as
substrate

A Study of alkaline
protease production by
alkalophilic bacterial
isolate

April-May 2016

JANUARY TO
MARCH

05th June 2016

June 2016

June 2016

Indian Journal of
Applied Research

Isolation, Identification
and Antimicrobial
Sensitivityof Bacterial
Isolates from Pus,
Sputum and Urine
Samples

તારીખ/માસ/િષષ

June 2016

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

The Study of
Bacteremias By Blood
Cultures Using Bactec®
Indian Journal of
9050 System and The
Applied Research
Follow Up of Isolates in
Medical Microbiology
Laboratory
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રા્રિય
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87 ડૉ. રાીિ પટે લ
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ુ ી ફામષર
85 ડૉ. મ ર

રમ

દિ્દી

ગુજરાતી

ંરેી

દિ્દી

ંરેી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ંરેી

સનશોધન
લેખની
ભાષા
રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ
તારીખ/માસ/િષષ

December 2016

E-COMMERCE AND
RURAL HANDICRAFT
ARTISANS

August to
September, 2016
issue 23

Jal Sansadhan
Prabandhan ke
sandarbh me
Samposhit Parmparik
Lok Gyan-Vigyan ki
Bhumika

ISSN 022790268

June to july, 2016 ISSN 2279issue 22
0241

Dakshin Gujaratna
Gram arogya
karyakaron tatha Gram KCG Journal of
Agewanoma Sanklit Bal Social Science
Vikas Karyakram
Angeni Sthitino Abhyas

KCG Journal of
Social Science

June - July, 2016, ISSN 2279issue22
0261

KCG Journal of
Social Science

Study of PIM and its
impact on Sustainable
Development of Tribal
Community

ISSN 22790268

June-July,2016
issue-15

2277-7733

2279-0268

2279-0268

ISBN 97893-8593004-1

ISSN/ISBN
No.

Gunsthan Avadharana KCG journal of
Evam Bauddha Darshan Multidisciplinary

Voice of Research

Oct-Dec 2016

બદદિાસી વિ્તારના
KCG Journal Of
ૂ ોની કૃ વષ પેદાશની
ખેડત
Multidisciplinary
િેચાણ ્યિ્થાનો અ્યાસ

sustainable rural
development
factors affecting women
management,
2016
SHG entrepreurship
reliable publishing
house
મદિલા સશ્તતકરણમાન
KCG Multi
June – July 2016
્િસિાય જૂથની ૂવમકા
Disciplinary Journal

સનશોધનલેખ/પુ્તક ુ ન વશષષક
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રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

Non-Peer Review
Journals

Non-Peer Review
Journals

97 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

98 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

રા્રિય

Peer Review Journals

e-Journals

95 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

રા્રિય

રા્રિય

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

96 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

e-Journals

94 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

સનશોધન લેખની વિગત

e-Journals

નામ

93 ડૉ. લોકૈ શ ૈન

રમ

દિ્દી

દિ્દી

દિ્દી

દિ્દી

દિ્દી

દિ્દી

સનશોધન
લેખની
ભાષા

December,2016,
Vol. 8, issue-3
page 47-53

Towards
EXcellence, ASC,
Gujarat university,
Ahmedabad, An
Indexed Refereed
journal

Prabandhan Guru

Visthapan Evam Vikas

Barah Bhawana
ChintanSamposhit
Prabandhakiy
Pratimano ki Shodh
(Jain Darshan Aur
Nitigat Vyavsayik
Prabandhkiya
vyavaharon ka Ek
Samnvit Prayog

Jan-June, 2016

mahila Sashaktikaran
par Gandhiji ke
vicharon ki vartman
Prasangikta (Ahinsak
Samaj Rachana ke
Sandarbh me Ek
Vishleshan)

ISSN
09725881

ISSN. 09725881

Jan-June,2016
Special issueWomen
Empowerment
issue no.57
Mahila Sashaktikaran
NIRD, Hyderabad,
hetu Gandhi Vichar
Gramin Viaks
Evam Jain Darshan ki
Samiksha
Bhumika: Ek Avalokan k

NIRD, Gramin
Vikas Samiksha
Special issue-57

ISSN 23214295

January to
December,2016
issue- 1&2, Vol.
Vii

ISSN 0974035X

ISSN 22790268
April to May, 2017

ISSN/ISBN
No.

KCG Journal of
Social Science
issue 26

તારીખ/માસ/િષષ

January to March, ISSSN
2017
2279-0268

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

KCG Jouranl of
Social Science

Buniyadi Shikshan:
Samposhit Vikas ka
Sashakt Adhar
(Gandhiji ke Nai Talim
ke vichar Adharit
Vishleshan)
Prajatantrik
Vikendrikaran Aur
Media: Gandhi Vichar
ke Alok me Ek
Vishleshan

સનશોધનલેખ/પુ્તક ુ ન વશષષક
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Peer Review Journals

Peer Review Journals

Peer Review Journals

Conference Proceeding

106 ડો. દિતેશકુ માર ાગાણી

107 રી અમીશા શાિ

108 રી અમીશા શાિ

Peer Review Journals

103 ડૉ. સતીષ પટે લ

105 ડૉ. સતીષ પટે લ

Peer Review Journals

102 ડૉ. સતીષ પટે લ

Peer Review Journals

Peer Review Journals

101 ડૉ. સતીષ પટે લ

104 ડૉ. સતીષ પટે લ

Peer Review Journals

100 ડૉ. સતીષ પટે લ

સનશોધન લેખની વિગત

Peer Review Journals

નામ

99 ડૉ. સતીષ પટે લ

રમ

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

સનશોધન
લેખની
ભાષા

રા્રિય

ગુજરાતી

ંતરરા્રિય ંરેી

ંતરરા્રિય ગુજરાતી

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક

રાદે વશક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

2016

December 2016

April - june, 2016

April – May 2017

KCG Journal of
Social Science

International
Journal of Social
Science and
Language
Voice of ResearchAn International
E-Commerce and Rural
Refereed Journal
Handicraft Artisans
for Change and
Development
Sustainable Rural
ખરા વિકાસ માટે ની
Development
મથામણ-'લોકવમરા'- A
Management,
Case Study
Reliable Publishing
House

January – March
2017

Nov – Dec 2016
KCG Journal of
Social Science

KCG Journal of
Social Science

KCG Journal of
Social Science

સનપોવષત વિકાસ રદક્ યામાન
માદિતી સનચાર ટે કનોલોી
બાજરીની ખેતી કરતા
ૂ ોનો ્યિ્થા૫કીય
ખેડત
અ્યાસ
ૂ ોમાન
બદદિાસી ખેડત
માદિતી અને મીદડયાની
ૂવમકા અને અલભગમ
સુ્મ વધરાણની ્િસિાય
જૂથની મદિલાઓ યપર
સામાજજક બવથિક અસર
બાનધકામ ષેરે કામ કરતા
ુ ૂલચત
્થળાનતદરત અ સ
જનાવતના કામદારોની
્્થવત

Aug – Sep 2016

KCG Journal of
Social Science

ખેતીનો િૈઞાવનક અલભગમ

Aug – Sep 2016

June – July 2016

KCG Journal of
Multi-Disciplinary

તારીખ/માસ/િષષ

Aug – Sep 2016

રકાશન
સન્થા/સામવયક ુ ન નામ

KCG Journal of
Multi-Disciplinary

ડેદડયાપાડા તાલુકાના
ૂ ોની ખેતી
બદદિાસી ખેડત
૫િવતમાન બ વુ નક બાબતો
અને ટેકનોલૉીકલ
અલભગમ
ડેદડયાપાડા તાલુકાના
ૂ ોના ખેતી
બદદિાસી ખેડત
ંગેના અલભરાયો

સનશોધનલેખ/પુ્તક ુ ન વશષષક

અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ સંિોધનલેખો

978-9385930-04-1

2277-7733

2393-9982

2279-0241

2279-0241

2279-0241

2279-0241

2279-0241

2279-0268

2279-0268

ISSN/ISBN
No.
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રાદે શિક
રા્રિય
રા્રિય
રા્રિય

ડૉ. ્વશનલ પારે સ

હિ્દી

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

ડૉ. રામ હોપાલ શસંહ

2

ક-2

3

4

5

રા્રિય

ડૉ. શવરમશસંહ અમરાવત

7

રાદે શિક

ુ પંચાલ
ડૉ.હસ સ

9

12

ડૉ. અિોક પરમાર
રા્રિય

રા્રિય

રી શનશતનકુ માર ઢાંઢોદરા

11

હ-2 હિ્દી શિષક મિાશિયાલય

રાદે શિક

ડૉ. આરતી પટે લ

10

હ. શિષણ શિયાિાખા
હ-1 શિષણ મિાશિયાલય (IASE)

રાદે શિક

ુ પંચાલ
ડૉ.હસ સ

8

સ.3 સમાજમાનિ િાર અને સમાજિાર

રાદે શિક

ડૉ. મહેબ દબ દે સાઇ

6

સ. સામાજજક શિઞાન શિયાિાખા
સ.2 ઈશતિાસ અને સં્કૃશત

રાદે શિક

ડૉ. ્વશનલ પારે સ

1

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

ભાષાઓ અને સાહિ્ય શિયાિાખા
ગુજરાતી

નામ

ક.
ક-1

રમ

દહ્દી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

દહ્દી

ગુજરાતી

દહ્દી

દહ્દી

દહ્દી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

સંિોધન
લેસની
ભાષા

Full book authored by
Dr. Ram Gopal Singh
Full book authored by
Dr. Ram Gopal Singh

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનું નામ

शिषक रशिषण

ગુજરાતી (ત ૃતીય ભાષા)
ધોરણ-૯

રાથશમક શિષણની
શવ્તરતી ષષશતજો

રાજકીય સમાજિાર

્ડર અને સમાજ

2016

28-02-2016

2016

2016

NO

978-81-9330841-7

978-93-5254316-8
978-93-8594908-1

ISBN: 978-9382311-58-4

978-93-5162404-2

978-93-8046280-6

978-81-8948284-8
978-81-8948285-5

978-93-8235298-3
978-93-5108780-9

ISSN/ISBN No.

SRSD Meorial Shiksha September 978-81-930947Shodh Sansthan Agra 2016
1-6

ુ ેિન
અચલા એ્ ક
ફાય્ડેિન
RAJASTHAN STATE
TEXTBOOK BOARD,
JAYPUR,

હહષ
પ્લલકેિ્સ,અમદાવાદ
હહષ પ્લલકેિ્સ ,
અમદાવાદ

इततिास अनुसधान
2017
स्थान, च पासनी, ज धपुर

्यात साहि्य और
इततिास लेखन

2017

January,
2017

January,
2017
January,
2017

2017

2016

તારીસ /
માસ / વષષ

ગ દજર સાદહ્ય ભવન

Lata Sahitya Sadan,
Gaziabad

Akash Publishers &
Distributors, Gaziabad
Akash Publishers &
Distributors, Gaziabad

્લેશમંહો
પ્લલકેિ્સ,અમદાવાદ
પા્ષ પ્લલકેિન,
અમદાવાદ

રકાિન સં્થા /
સામશયકનુ ં નામ

ઇશતહાસ શવરાસત

ગુજરાતી (ત ૃતીય ભાષા)
ધોરણ-૯

Hindi Vakya Rachana Full book authored by
Par Angreji ka Prabhav Dr. Ram Gopal Singh

Bhasha Vigyan

Hindi Computing

ગુજરાતી હઝલનુ ં ્વૂપ
અને છંદશવચાર
ય્દષ હઝલ અને સામાજજક
સંવાદદતા

સંિોધનલેસ / પુ્તકનુ ં
શિષષક
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રાદે શિક

ડૉ. શનલેષ કાપદડયા

14

રાદે શિક

ુ ાષ પાંડર
ભ

ડૉ.

18

ડૉ. રેયતકર કાનદડયા

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

દહ્દી

દહ્દી

સંિોધન
લેસની
ભાષા

ડૉ. જમનાદાસ સાવષલયા

રાદે શિક

ગુજરાતી

રા્રિય

રા્રિય

ુ િાહ
ડૉ. મ ર

ુ િાહ
ડૉ. મ ર

21

22

ગુજરાતી

ંરેી

જ. શિઞાન અને રયોજજત શિઞાન શિયાિાખા
જ-1 બાયોગે સ સંિોધન અને સ ૂ્મ ીિાણુ શિઞાન શિભાગ

20

છ. િારીહરક શિષણ અને રમતગમત શિઞાન શિયાિાખા
છ-1 િારીહરક શિષણ અને રમતગમત શિઞાન

19

રાદે શિક

રાદે શિક

ુ ાષ પાંડર
ભ

ડૉ.

17

ચ-4 રંથાલય અને માહિતી શિઞાન

રાદે શિક

ુ ાષ પાંડર
ભ

રાદે શિક

ડૉ.

ડૉ. િેતલ બરોદડયા

16

15

ચ. ્યાિસાશયક અ્યાસરમ શિયાિાખા
ચ-1 આીિન શિષણ શિભાગ

રાદે શિક

ડૉ. અિોક પરમાર

13

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

નામ

રમ

Journal of Pure and
Applied Microbiology

Gujarat Vidyapith:
Ahmedabad

Optimization Study of
Esterase Production
by Monocrotophos
Degrading Bacterium
Bacillus subtilis KPA-1
તો.... બોલો.... ુ ં કોણ ુ
? (આવતષકોરટકમાંના
ત્વો આધાદરત યસાણાં)

(1) Garg Publication
(2) Garg Publication
(3) Bharati Book
Traders (4) Bharati
Book Traders

હહષ પ્લલકેિન

દાશમની પ્લલકેિન

1215178

(1) 978-9385949-80-7 (2)
978-93-8658101-3 (3) 978-91931033-7-1 (4)
978-81-9310335-7

978-9385930072
978-93-85949-81
978-93-8223991-8
978-93-8594908-1

without ISBN

No

ISSN/ISBN No.

October2016

978-93-8509117-9

Vol.10(3),
2079-2087 0973-7510
Sep.-2016

2017

(1) 2017
(2) 2017
(3) 2016
(4) 2016

2016

2016

2016

2016

Reliable Publishing
House, Ahmedabad
હહષ રકાિન

October
2016
अ्टूबर
2016

તારીસ /
માસ / વષષ

नाथ प्ललकेिन सीकर
(राज्थान)
नाथ प्ललकेिन सीकर
(राज्थान)

રકાિન સં્થા /
સામશયકનુ ં નામ

ગુજરાત રા્ય િાળા
પાઠયપુ્તક મંડળ

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનું નામ

યોહ, ્વા્્ય અને
િારીદરક શિષણ

(1) રંથાલય અને માદહતી
ુ ષી રનો
શવઞાનના હેતલ
(2) માદહતી રોત - સંદભષ
રંથો (3) શવયાથીના
શવકાસની સફર (4)
હામની મહેક

રાજકીય સમાજિાર

સમાજિાર

રાજકીય સમાજિાર

સંહઠના્મક વતષન

हि्दी शिषण विधधया

हि्दी शिषण विधधया

સંિોધનલેસ / પુ્તકનુ ં
શિષષક

અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ પ્ુ તક

242

નામ

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

રાદે શિક

રા્રિય
રા્રિય

ન

ન

ન

ન

ડૉ. લોકૈ િ

ડૉ. લોકૈ િ

ડૉ. લોકૈ િ

ડૉ. લોકૈ િ

ડૉ. સતીષ પટે લ

રી અમીિા િાહ

24

25

26

27

28

29

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ુ ી ફામષર
ડૉ. મ ર

23

સંિોધન
લેસની
ભાષા

ગુજરાતી

ગુજરાતી

દહ્દી

ંરેી

દહ્દી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ઝ. ્યિ્થાપન અને રૌયૌગગકી શિઞાન શિયાિાખા
ઝ-1 રામ ્યિ્થાપન શિભાગ

રમ

Origami (Part-3)

swaichchik sanstha
vyavasthapan
margdarshika
vyavsthan: Siddhanto
Ane Vyavahar
1. Bhartiya Sanskriti
Evam Asarkark
Samay Prabandh 2.
Bhartiya Sanskriti
Evam Prabhavshali
Sampreshan
Living And
Sustainable Trations
of Tribal for Water
Resource
Management in TSP
Area of Gujarat
Bharatiya Sanskrati
Evam Prakrati ke
Pratikon me
Samposhit Prabandh
Shikshan
કપ્ દટર ફ્ડામે્ટ્સ
(Computer
Fundamentals)

સંિોધનલેસ / પુ્તકનુ ં
શિષષક

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનું નામ

અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ પ્ુ તક

March-2017

July- 2016

Dr. Satish Patel Self
Publication power by
pothi.com
Gurjar Publication

2016

Reliable Publishing
house

978-93-5175233-2

9.78819E+12

978-93-8593008-9

978-93-8509111-7

Reliabale Publishing
Housing Ahmedabad

2016

ISBN for Book-1
978-81-92116-72016 , 2016 0, for book no. 2
978-81-9291163-2

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

August,201 978-93-850916
12-4

Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad

ISBN 978-935070-226-0

ISSN/ISBN No.

2016

તારીસ /
માસ / વષષ

shanti prakashan

રકાિન સં્થા /
સામશયકનુ ં નામ

243

રાદે શિક
રાદે શિક

ડૉ. પુશનતા હણે

ડૉ. પુશનતા હણે

3

પરકાર્વ અને સમ ૂહ ર્યાયન

ચ-3

2

્યાવસાશયક અ્યાસરમ શવયાિાખા

રાદે શિક

ચ.

રામ અથથિાર

ખ-1

ડૉ. ધારા વઘાડડયા

સામાજિક શવઞાન શવયાિાખા

ખ.
ભારતમાં વૈશિકીકરણ :
રભાવ અને શવક્પો

સંિોધનલેખ / પુ્તકનું
શિષષક

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનુ ં નામ

ગ ૂજરાત શવયાપીઠ

રકાિન સં્થા /
સામશયકનુ ં નામ

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગ ૂજરાત શવયાપીઠ
ગ ૂજરાત શવયાપીઠ

મુ્ય મહેમાન રી રામચંર
શવયાપીઠ શિ માશસક
ગુહાનુ ં રવચન
મુ્ય મહેમાન રી રામચંર
શવયાપીઠ શિ માશસક
ગુહાનુ ં રવચન

ુ ાદદત પ્ુ તકોમાં અનવ
ુ ાદદત રકરણ
અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ અનવ

ગુજરાતી

રાદે શિક /
સંિોધન
રા્રિય /
લેખની ભાષા
ંતરરા્રિય

1

નામ

રમ

ુ ાદ કરે લ પ્ુ તક
અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ અનવ

ઓ્ટોબર ડડસે્બર
૨૦૧૬
ઓ્ટોબર ડડસે્બર
૨૦૧૬

જુ લાઈ ૨૦૧૬

0976-5794

0976-5794

૯૭૮-૯૩૮૫૦૯૧-૧૫-૫

તારીખ / માસ
ISSN/ISBN No.
/ વષષ

244

ડૉ. સંજય મકવાણા

ડૉ. રવી્ર પંચોલી

રાદે શિક

રાદે શિક

રાદે શિક

ડૉ. પુશનતા હણે

4

મરાઠી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

ગુજરાતી

સંિોધન
લેખની
ભાષા

રાદે શિક

રાદે શિક

ડૉ. શનરજ શસલાવત

ડૉ. રભુલાલ કાસુ્રા

6

7

ગુજરાતી

ંરેી

ંરેી

8

ડૉ. રાીવ પિે લ

રા્રિય
ALL

ઝ. ્યવ્થાપન અને રૌયૌગગકી શવઞાન શવયાશાખા
ઝ-1 રામ ્યવ્થાપન શવભાગ

રાદે શિક

ડૉ. શનરજ શસલાવત

5

છ. શારીરરક શશષણ અને રમતગમત શવઞાન શવયાશાખા
છ-1 શારીરરક શશષણ અને રમતગમત શવઞાન

રાદે શિક

ડૉ. પુશનતા હણે

3

ચ. ્યાવસાશયક અ્યાસરમ શવયાશાખા
ચ-3 પરકાર્વ અને સમ ૂહ ર્યાયન

2

ખ. સામાજજક શવઞાન શવયાશાખા
ખ-4 સામાીક શવઞાન

1

રાદે શિક /
રમ
નામ
રા્રિય /
ંતરરા્રિય
ક. ભાષાઓ અને સારહ્ય શવયાશાખા
ક-1 ગુજરાતી

નવીવન િ્િ,
અમદાવાદ

Sustainable Rural
Development
Management

Yoga, Health and
Physical Education
Text Book For 10th
Standard
YOGA, HEALTH AND
PHYSICAL
EDUCATION TEXT
BOOK FOR 12 TH
STANDARD
Yog, health and
physical education
Text Book for X
standard

9.78939E+12

no

Yog, health and
Gujarat Rajya shala
24-01-2017
physical education Text
pathay pustak mandal
Book for X standard

July-2016

NA

GUJARAT STATE
BOARD OF SCHOOL
28-11-2016
TEXT BOOKS ,
GANDHINAGAR

YOGA, HEALTH AND
PHYSICAL
EDUCATION TEXT
BOOK FOR 12 TH
STANDARD

Reliable Publication

NA

Yoga, Health and
Physical Education Text GSBST, Gandhinagar 24-11-2016
Book For 10th Standard

2016

1. 978-81-7229711-16
2.
978-81-7229712-1

ISSN વગર

૧. મંગલ રભાત ૨.
આરો્યાચી ટક્લી

દર બે મટહને

ગ ૂજરાત શવયાપીઠ,
અમદાવાદ

શવયાપીઠ સેત ુ (સામાશયક)

અઘીત ઓગણચાલીસ

૯૭૮-૯૩૮૦૧૨૫-૯૦-૯

ISSN/ISBN No.

દિષક
ફાઉ્ડેિન,અમદાવાદ,ગુ 2016
જરાત

તારીખ / માસ /
વષષ

સોરેટિસ થી માકષ સ

રકાિન સં્થા/
સામશયકનુ ં નામ

978-93-5162411-0

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનુ ં નામ

ગ ૂજર રંથર્ન કાયાષ લય,
ુ રી 2017
ફેરઆ
અમદાવાદ

સંિોધનલેખ/પુ્તકનુ ં
શિષષક

અ્યાપકો વારા રકાશશત થયેલ સંપારિત પ્ુ તક
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9

રમ

ડૉ. લોકૈ િ ૈન

નામ

રા્રિય

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

ટહ્દી

સંિોધન
લેખની
ભાષા

પુ્તકમાં રકરણ / સંપાદક
પુ્તકમાં અ્યાયો હોય તો
પુ્તકનુ ં નામ

Gandhiji ka
Swadeshivrata aur
vartman Arthtantra ka
Sustainable Rural
Jatan 2. Samposhit
Development
Gramin Vikas kr Disha
Management
me Gandhiji ke
Ekadash Vraton ki
Prasagikta

સંિોધનલેખ/પુ્તકનુ ં
શિષષક

અ્યાપકો વારા રકાશશત થયેલ સંપારિત પ્ુ તક

Riliabal Publishing
house, Ahmedabad

રકાિન સં્થા/
સામશયકનુ ં નામ

2016

તારીખ / માસ /
વષષ

ISBN 978-9385930-04-1

ISSN/ISBN No.

246

નામ

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

ડૉ. ્વશનલ પારે ખ

ડૉ. જસવનત પનડયા

ડૉ. મહેબ ૂબ દે સાઇ

ડૉ. મહેિ નારાયણ હદચિત

ંતરરા્રિય ંરેી

રાદે શિક

ડૉ. અિોક પરમાર

ડૉ. અિોક પરમાર

6

7

હહ્દી

રા્રિય

ંરેી

ંરેી

ગુજરાતી

હહ્દી

ગુજરાતી

ડૉ. અિોક પરમાર

રા્રિય

રાદે શિક

રા્રિય

રાદે શિક

સનિોધન
લેખની
ભાષા

5

ગ-2 હિ્દી શિષક મિાશિયાલય

4

ગ. શિષણ શિયાિાખા
ગ-1 શિષણ મિાશિયાલય (IASE)

3

ખ. સામાજજક શિઞાન શિયાિાખા
ખ-2 ઈશતિાસ અને સં્કૃશત

2

ક-2 હિ્દી

1

ક. ભાષાઓ અને સાહિ્ય શિયાિાખા
ક-1 ગુજરાતી

રમ

શવનય ઘમષ

Sahitya Pravah

કૃ શતસમીપે

પુ્તકમાન રકરણ / સનપાદક
પુ્તકમાન અ્યાયો હોય તો
પુ્તક ુ ન નામ

Teacher Education
Research Based

Post Basic School
Teachers Attitude
Towards ICT In the
Context of Their Sex,
Age And Educational
Qualification

शिषक रशिषण षेर मं
अनुसूचित जनजातत के
छारं के रशिषण मं
આહદવાસી સમાજ
हि्दी शिषक
मिावि्यालय का योगदान

The Role Of Education
to Fulfill Human
Expectation

Environmental
Orientation Value of
Secondary School
Teachers In Relation
to Some Variable

1.Basic
Sustainable Rural
Education(Nai Talim):
development
A way to Skill based
Management
Education

ઇ્લામ ઘમષમાન શવનય
ચ ંતન

Hindi ke Vikas main
Gujarat ka Yogdan

ગઝલ 101

સનિોધનલેખ/પુ્તક ુ ન
શિષષક

અ્યાપકો વારા રકાશિત થયેલ પ્ુ તકમાં રકરણ

અિર બુક એજ્સી
અમદાવાદ

P-340-346 Published
By Lulu Publication
3103 Hillsborough st,
Ralieigh, NC 27607
United states

S.D.SHETHIA
COLLEGE OF
EDUCATION
MUNDRA-KACHCHH

Reliable Publishing
House, Ahmedabad,
Gujarat

નવભારત સાહહ્ય મનહદર

A-81, Radhakrishna
Park, Vadodara

પા્ષ પ્લલકેિન,
અમદાવાદ

2017

2017

September
2016

Jun 2016

2017

10-12-2016

2017

રકાિન સન્થા/સામશયક ુ ન તારીખ / માસ
નામ
/ વષષ

978-93-8652205-4

978-1-36583289-5

978-81-9318598-8

ISBN: 978-9385930-04-1

978-93-8496238-8

978-93-8549074-3

9789351087649

ISSN/ISBN No.

247

રા્રિય

ડૉ. કોહકલા પારે ખ

9

રા્રિય

રા્રિય

રા્રિય

ંતરરા્રિય ંરેી

રાદે શિક

13 ડૉ. પુશનતા હણે

14 ડૉ. પુશનતા હણે

15 ડૉ. શવનોદકુ માર પાનડેય

છ. િારીહરક શિષણ અને રમતગમત શિઞાન શિયાિાખા
છ-1 િારીહરક શિષણ અને રમતગમત શિઞાન

હહ્દી

ંરેી

રાદે શિક

ગુજરાતી

ંરેી

ંરેી

ગુજરાતી

હહ્દી

સનિોધન
લેખની
ભાષા

12 ડૉ. પુશનતા હણે

-3 પરકાર્િ અને સમ ૂિ ર્યાયન

11 ડૉ. મનોજ પરમાર

-2 સમાજકાયય શિભાગ

10 ડૉ. િેતલ બરોહડયા

. ્યાિસાશયક અ્યાસરમ શિયાિાખા
-1 આીિન શિષણ શિભાગ

રાદે શિક

ડૉ. અિોક પરમાર

8

રાદે શિક /
રા્રિય /
ંતરરા્રિય

નામ

રમ

September
2016

Center for mass
communicaton,
2016
Univversiy of Rajastha,
Jaipur
Reliable Publishing
House Ahmedabad

Development
Journalism the way
forward
Sustainable Rural
Development
Management

Mass Media and its
quest for Gender
Harmony
સ્પોશષત શવકાસ,
પયાષ વરણ એવન
જનમા્યમ

2016

2016

Reliable Publishing
House, Ahmedabad

સનપોશષત રામીણ શવકાસ
રબનધન

21/01/2017

2016

રાહુલ રકાિન અમદાવાદ 2016

Prashant Publication

Reliable Publishing
House, Ahmedabad

રાહુલ રકાિન, અમદાવાદ 2016

S.D.SHETHIA
COLLEGE OF
EDUCATION
MUNDRA-KACHCHH

રકાિન સન્થા/સામશયક ુ ન તારીખ / માસ
નામ
/ વષષ

સમ્્વત ્વર

Dr.Babasaheb
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય (મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય)
1.

સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપનાની સાથે જ ગ ૂજરાત મહાવિદ્યાલય ગ્રંથાલય શરૂ કરિામાં આિેલ. ગ ૂજરાત
પુરાતત્િ મંદિરના ગ્રંથાલય શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનભંડારને 1929માં મહાવિદ્યાલયના ગ્રંથાલય સાથે જોડી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગ્રંથાલય નામ આપિામાં આવ્ુ.ં સને 1955માં નિા વનમાા ણ 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, સંિભાસામગ્રીઓ, જ્ઞાનકોશ, દ્રશ્ય-શ્રાવય ઉપકરણોનો િૈવિધ્યસભર સંગ્રહ થયેલો
છે . સમાજની પ્રવતષ્ઠઠત વયક્તતઓ તરફથી તેમના અંગત ગ્રંથસંગ્રહોની ભેટ મળે લી છે . ઉપરાંત ગ્રંથાલયમાં સમાચારપત્રો
(સંિેશ અને The Times of India િર્ષા-1991થી) તથા (ગુજરાત સમાચાર િર્ષા-1991થી) તથા (The Hindu, Hindustan Times
અને Indian Express -Ahmedabad editoin-2011થીને બાઇષ્્ડિંગ કરાિીને સાચિિામાં આિેલ 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 અ્ય અગ્રંથ સામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ છે . ગ્રંથાલયના કૉપીરાઇટ
વિભાગના પુસ્તકોનુ ં દડજજટાઇઝેશન પણ કરિામાં આિેલ છે .
જાહેર રજાના દિિસો વસિાય ગ્રંથાલય સિારના 08-૦૦ થી સાંજના 07-૦૦ સુધી તેમજ વિદ્યાલયના વિદ્યાથીઓની
સુવિધા માટે િાચનાલય વિભાગ િર્ષાના કુ લ 365 દિિસ (ન ૂતનિર્ષા દિન વસિાય) સિારના 07-૦૦ થી સાંજના 07-૦૦ સુધી
અને પરીક્ષાના સમયે (ગજ
ૂ રાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓ માટે) રાવત્રના

2.

સેિકોની માહિતી :
ક્રમ
1.

સેિકન ં નામ

11-૦૦ િાગ્યા સુધી ખુલલો રહે છે .

કા. ગ્રંથપાલ

ડૉ. રક્ષાબહેન અમ ૃતલાલ પટે લ

િોદ્દો

મિિનીશ ગ્રંથપાલ

2.

ડૉ.રં જનબહેન શંકરલાલ મકિાણા

3.

ડૉ.અતુલભાઈ કમલેશભાઈ અકબરી

4.

શ્રી રાજેશ્રીબહેન પી્ુર્ષભાઈ ભગત

5.

શ્રી પ્રમોદિનીબહેન ણચરાગભાઈ શાહ

6.

શ્રી કાક્શ્મરાબહેન કમલનયન વયાસ

7.

શ્રી કમલેશભાઈ મણણલાલ કાપદડયા

8.

શ્રી િર્ષાા બહેન ગૌતમભાઈ પટે લ

9.

શ્રી ગીરાબહેન અરવિિંિભાઈ મકિાણા

10.

શ્રી દિ્તીબહેન મનહરભાઈ િૈદ્ય

11.

શ્રી પદરમલબહેન વનતીનકુ માર સુતદરયા

12.

શ્રી રક્શ્મકાબહેન રજનીકા્ત સોલંકી

13.

શ્રી કોદકલાબહેન રવિણગદર ગોસ્િામી

14.

શ્રી મહેશભાઈ ગણપતભાઈ પરમાર

15.

શ્રી રૂપાબેન મુકેશભાઈ ભાિસાર

16.

શ્રી રાકેશકુ માર રમેશભાઈ રાઠોડ

17.

શ્રી નટિરભાઈ ગાંડાભાઈ િાટણલયા

18.

શ્રી બુધાભાઈ નારણભાઈ િાઘેલા

ઇ્ફમેશન સાયષ્્ટસ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
સેમી પ્રોફેશનલ આવસસ્ટ્ટ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
ગ્રંથાલય મિિનીશ
વનમ્પન શ્રેણી તલાકા (તા. ૧૬-૦૩-૨૦૧૭થી મુખ્ય
કાયાા લયમાંથી ગ્રંથાલયમાં)
સફાઈ કામિાર
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3.

કુલ-1619 (િર્ષા 2016-17ના સદિય સભાસિો)

ગ્રંથાલય સભાસિ :

સામા્ય-661,
4.

વિદ્યાથીઓ -854, સેિકો-104

ગ્રંથાલયમાં જુિા જુિા વિભાગ માટે કમ્પ્્ ૂટરની ખરીિી તથા

રચનાકીય વિકાસકાયા :

ગ્રંથાલયના જુિા જુિા વિભાગના પુસ્તકોના કૉમ્પ્્ ૂટરમાં થયેલ Entryમાં
જરૂરી Editing કરિાનુ ં તથા જૂના વનબંધો અને કૉપીરાઇટ વિભાગના 1900
પહેલાંનાં પુસ્તકોની કમ્પ્્ ૂટરમાં Entry કરિાનુ ં કામ.
5.

પુસ્તક/સામવયક/અ્ય સંગ્રહ :
પુસ્તક -

ચા્ુ િર્ષે ગ્રંથાલયમાં કુલ ૬૯૬ પુસ્તકો ઉમેરાયા. જેમાં ગ્રંથાલય બજેટની ખાતાકીય
ફાળિણી

મુજબ

ગ્રંથાલય-૩૬(*00290664-00290700),

વિકાસ

યોજના-0633

(*U0113379-U114012), બાળવિભાગ-27 (*BL031055-BL31082). ઉપરોતત પુસ્તકોનો
ચા્ુ િર્ષાનો કુલ ખચા રૂવપયા 5,92,380 (ગ્રંથાલય/ઉચ્ચ વશક્ષણ) -3,759
વિકાસ યોજના-5,86,701 બાળવિભાગ-1920) થયેલ છે .
રાંધેજા-183 (*SG007745-SG007562) કુલ ખચા-26,352
સાિરા-318 (*RG૦૦7406-RG007088) કુલ ખચા-1,08,241
નોંધ-[* ગ્રંથાલય પદરગ્રહણાંક નંબર (Library Accession Number)]
ભેટ-21157 કુલ પુસ્તકો (ચા્ુ િર્ષે-6557) અને કૉપીરાઇટ વિભાગ-120372 (પ્રેસ અને
પુસ્તક રજી. વનયમ મુજબ) ચા્ુ િર્ષે-956) ગ્રંથાલયનાં કુલ પુસ્તકો - 654212 [ગ્રંથાલય
(290700), વિકાસ યોજના (114012), બાળવિભાગ (31082), કૉપીરાઇટ વિભાગ
(120372) ગ્રામસેિાકે્દ્રો (75675), ભેટ (21157) સદહતના]
સામવયકો -

કુલ : 421 (ગુજરાતી-173, દહ્િી-48, અંગ્રેજી-200)
મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય અમિાિાિ-લિાજમ ભરી ખરીિે લકુલ : 116 (ગુજરાતી-24, દહ્િી-11, અંગ્રેજી-81)
મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય-અમિાિાિ
ભેટ - કુલ : 205 (ગુજરાતી-123, દહ્િી-37, અંગ્રેજી-45)
ગ્રામસેિા કે્દ્ર-સાિરા - કુલ : 61
(ગુજરાતી-15, દહ્િી-૦૦, અંગ્રેજી-46)
ગ્રામસેિા કે્દ્ર-રાંધજા
ે - કુલ : ૩૯
(ગુજરાતી-11, દહ્િી-૦૦, અંગ્રેજી-28)

સમાચારપત્રો - ભાર્ષાિાર કુલ : 31 (ગુજરાતી-14, દહ્િી-06, અંગ્રેજી-11)
(ઉપરોતત 31 નકલ ઉપરાંત િાચકોના િાંચન માટે ગુજરાત સમાચાર, સંિેશ
અને દિવય ભાસ્કરની એકએક િધારાની નકલ મ ૂકિામાં આિે છે તથા ગુજરાત
સમાચાર, સંિેશ, The Times of India (with Ahmedabad Mirror), Indian
Express, The Hindu અને Hindustan Timesની એકએક નકલ બાઇષ્્ડિંગ માટે
ખરીિિામાં આિે છે .)
અગ્રંથ સામગ્રી - હસ્તપ્રતો (૫૩૫), શ્રાવય કેસેટ, દૃશ્યશ્રાવય, સ ૂક્ષ્મપ્રતો, સ્લાઇડ,
દફલમસ્રીપ, રે કડા , ફોટોગ્રાફ્સ, સી.ડી. રોમ, ઇ-જનાલસ િ.
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- ફાબાસ ગુજરાતી સભા, મુબઈ
ં
પાસેથી 1900 પહેલાંના પુસ્તકોની સીડી/ડીિીડી
(1283)
6.

માનિશક્તત વિકાસ :
ગ્રંથાલયના નીચેના સેિકોએ કાયાશાળા/પદરસંિાિ/તાલીમ/પરીક્ષક તરીકે

ભાગ લીધો.

1. શ્રી રં જનબહેન મકિાણા
-

તા. 28-01-2016 અને તા. 29-01-2016ના રોજ એમ. એસ. ્ુવન., િડોિરા ખાતે કાયાશાળામાં
ભાગ લીધો.

-

તા. 19-05-2016, પરીક્ષક તરીકે, સૌરાઠર ્ુવન., રાજકોટ

-

તા. 26-09-2016 થી તા.02-10-2016ના િરમ્પયાન ગુજરાત ્ુવનિવસિટી, અમિાિાિ ખાતે ્ુજીસી
દ્વારા આયોજજત તાલીમ કાયાિમમાં ભાગ લીધો.

-

તા. 06-01-2017 અને તા. 07-01-2017, ગુજરાત ગ્રંથાલય સેિા સંઘ દ્વારા સોમનાથ ખાતે
આયોજજત પદરસંિાિમાં હાજરી આપી-

2.

તા. 24-01-2017 પરીક્ષક તરીકે, સૌરાઠર ્ુવન., રાજકોટ

શ્રી અતુલભાઈ અકબરી
-

તા. 06-01-2017 અને તા. 07-01-2017, ગુજરાત ગ્રંથાલય સેિા સંઘ દ્વારા સોમનાથ ખાતે
આયોજજત પદરસંિાિમાં હાજરી આપી.

-

તા. 28-01-2016 અને તા. 29-01-2016ના રોજ એમ. એસ. ્ુવન., િડોિરા ખાતે કાયાશાળામાં ભાગ
લીધો.

3. શ્રી મહેશભાઈ પરમાર
તા. 06-08-2016 ના રોજ એદડનેટના પદરસંિાિમાં હાજરી આપી.

-

તા. 28-09-2016 થી તા.02-10-2016 િરમ્પયાન ગ્રંથાલય અને માદહતી વિજ્ઞાન વિભાગ, મ. િે .
સમાજસેિા મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાથી ટુકડી નં.-2,નિસારી પિયાત્રામાં ભાગ લીધો.

4. શ્રી રક્શ્મકાબહેન સોલંકી
-

તા. 06-08-16ના રોજ એદડનેટના પદરસંિાિમાં હાજરી આપી.

5. શ્રી રાકેશકુમાર રાઠોડ
7.

તા 06 -08-2016ના રોજ એદડનેટના પદરસંિાિમાં હાજરી આપી.

ગ્રંથાલય સેિાઓ :

સંદર્ભ સેિા
વિદ્યાથીઓ-સંશોધકો-અધ્યાપકો - 11928

કુલ પુસ્તકો - 59865
કુલ પુસ્તકો - 18637

સામા્ય િાચકો - 3912
ગ્રંથ આપ-લે સેિા
સામા્ય િાચકો – 1245

વિદ્યાથીઓ – 958

સેિકો - 174

કુલ િાચક – 2377
ઈસ્ય થયેલ પસ્તકોગુજરાતી–25768

દહ્િી–7538

અંગ્રેજી–4358 અ્ય-32

કુલ ઈસ્્ુ થયેલ પુસ્તકો – 37696
આંતર-ગ્રંથાલય લોન સેિા
કુલ સંસ્થા – 38

કુલ પુસ્તકો – 489
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કૉપીરાઇટ વિર્ાગ – 77 િાચકો – 170 પુસ્તકો
Photocopy સેિા
સામા્ય - 17768,

સંસ્થાગત - 5790

કુલ - 23558

- િાઙમયસ ૂણચ સેિા, પ્રત્યાલેખન (ઝેરોક્ષ) સેિા, રે ફરલ સેિા
8.

કમ્પપ્ય ૂટર સેિાઓ :
અ્ય ઉપભોતતાઓને

- OPAC સેિા, INTERNET સેિા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના 13301 વિદ્યાથીઓ અને
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા અ્ય પરીક્ષાના Online ફોમા ભરાિિા તથા તેની વપ્ર્ટ

નકલની સુવિધા આપિામાં આિે છે . e-Journals eccess સેિા પ ૂરી પાડિામાં આિે છે તથા િાચકોને
સંશોધનના હેત ુ માટે જરૂરી વિર્ષયનાં પુસ્તકોની િાઙમયસ ૂણચ Print copy/e-formatમાં આપિામાં આિે છે .
9.

ઉપર્ોક્તા સેિા : - ગ્રંથાલયમાં આિતા િાચકોને સંશોધન માટે પુસ્તકોનાં પાનાં સંશોધકની જરૂદરયાતને
ધ્યાનમાં લઈને Photocopy તથા કૉપીરાઇટ વિભાગના Digital પુસ્તકોને e-format (Softcopy- CD/DVD) માં
આપિામાં આિે છે . િાચકની માંગ અનુસાર જે-તે વિર્ષયની Bibliography તૈયાર કરાિી િાચકને
રૂબરૂ/ટપાલ/e-mail દ્વારા મોકલિી. (જેમાં કાકાસાહેબ કાલેલકર, ફાધર િાલેસ, રા.વિ. પાઠક, ભારતીય
તત્િિશાન અને જૈનિશાન, સરિાર િલલભભાઈ પટેલ, નેતાજી સુભાર્ષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રિિન મહેતા, ગૌતમ બુદ્ઘ,
રિી્દ્રનાથ ટાગોર, મહાિે િભાઈ િે સાઈ, કવિ સુિરમ્
ં
, વિઠણુ પંડયા, સમાજમાનિશાસ્ત્ર) ગ્રંથાલયમાં આિતા
િાચકોને ધ્યાનમાં રાખી ઉપયોગી જરૂરી સામવયકોને બાઇષ્્ડિંગ કરાિીને ગ્રંથાલયમાં રાખિામાં આિે છે .
પસ્તક પ્રદર્ભન : િર્ષા િરમ્પયાન પુસ્તક પ્રિશાન ગુજરાતી, દહ્િી, અંગ્રેજી તથા અ્ય ભાર્ષાના પુસ્તકaની
યાિી સાથે ગોઠવ્ુ ં તથા વિદ્યાપીઠના સેિકોને પ્રિશાન અંગે e-mailથી જાણ કરી.
(1)

તા. 02-04-2016 થી તા. 07-04-2016આંતરરાઠરીય બાળ પુસ્તક દિન
(ગુજરાતી-39, દહ્િી-04 અંગ્રેજી-23) કુલ-66 પુસ્તક

(2)

તા.12-04-2016 થી તા. 16-04-2016 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જ્મજયંવત
(ગુજરાતી-20, દહ્િી-55, અંગ્રેજી-40) કુલ-115 પુસ્તક

(3)

તા.19-05-2016 થી તા.23-05-2016ભગિાન બુદ્ધ જ્મજયંતી
(ગુજરાતી-08, દહ્િી-19, અંગ્રેજી-45) કુલ-72 પુસ્તક

(4)

તા. 03-06-2016થી તા.05-06-2016વિશ્વ પયાાિરણ દિન
(ગુજરાતી-24, દહ્િી-35, અંગ્રેજી-50) કુલ-109 પુસ્તક

(5)

તા. 20-06-2016 થી તા.24-06-2016વિશ્વ યોગ દિિસ
(ગુજરાતી-22, દહ્િી-34, અંગ્રેજી-૨૩) કુલ-79 પુસ્તક

(6)

તા. 21-07-2016 થી તા.25-07-2016બાળ ગંગાધર વતલક જ્મજયંતી (ગુજરાતી-૧૩, દહ્િી-27,
અંગ્રેજી-21) કુલ-61 પુસ્તક

(7)

તા.09-08-2016 થી તા.13-08-2016 વિનોબા ભાિે જ્મજયંતી (ગુજરાતી-23, દહ્િી-45, અંગ્રેજી08) કુલ-76 પુસ્તક

(8)

તા. 26-09-2016 થી તા. 30-09-2016 વિશ્વ પ્રિાસન દિિસ
(ગુજરાતી-15, દહ્િી-33, અંગ્રેજી-54) કુલ-102 પુસ્તક

(9)

તા. 29-11-2016 થી તા. 03-12-2016 કાકાસાહેબ કાલેલકર જ્મજયંતી
(ગુજરાતી-40, દહ્િી-30, અંગ્રેજી) કુલ-70 પુસ્તક
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(10)

તા.

22-12-2016

થી

તા.

26-12-2016-

શ્રી

નારાયણભાઈ

િે સાઈ

જ્મજયંતી

(ગુજરાતી-42, દહ્િી-04, મરાઠી-12, અંગ્રેજી-04) કુલ-62 પુસ્તક
(11)

તા. 21-01-2017 થી તા. 25-01-2017- નેતાજી સુભાર્ષચંદ્ર બોઝજ્મજયંતી
(ગુજરાતી-14, દહ્િી-25, અંગ્રેજી-36) કુલ-75 પુસ્તક

(12)

તા.

06-03-2017થી

તા.

10-03-2017

-

આંતરરાઠરીય

મદહલા

દિિસ

વનવમત્તે

(ગુજરાતી-53, દહ્િી-33, અંગ્રેજી-20) કુલ- 106 પુસ્તક
ગ્રંથાલયમાં આિતા ઉપભોતતાઓને ભવિઠયમાં ઉપરોતત વિર્ષય સંબવં ધત પુસ્તકોની યાિી જોિા મળી શકે તે
ુ ી ગ્રંથ પ્રિશાન િરમ્પયાન જે-તે વિર્ષય સંબવં ધત યાિી તેની સાથે જ પ્રિવશિત કરિામાં આિે છે .
હેતથ
10.

વિવશઠટ સેિા :
-

-

સાિરા અને રાંધેજા ગ્રંથાલયને સ્િતંત્ર રીતે સામવયક ઓડા ર કરી સીધા સાિરા અને રાંધેજા ગ્રંથાલયમાં
જ મળે અને તેન ુ ં વયિસ્થાપન સ્િતંત્ર રીતે કરી શકે તેિી વયિસ્થા કરી આપી.

-

ગ્રંથાલયમાં

સમાજમાં

ખ્યાવત

ધરાિતી

વયક્તત/સંસ્થા

પાસેથી

પુસ્તકો

અને

Video

Cassettes/CD/DVD િગેરે ભેટ સ્િરૂપે મળતા રહે છે , જેને ગ્રંથાલય ભેટ ખાતે સાભાર સ્િીકારિામાં
આિે છે અને માચા-2017થી ભેટમાં આિેલ પુસ્તકોમાંથી ઉપયોગી પુસ્તકો ગ્રંથાલયમાં લેિામાં આિે
છે અને બાકીનાં પુસ્તકોને અલપાહારગૃહ (Canteen)માં િાચકોના િાંચન હેત ુ અથે મ ૂકિામાં આિે છે .
-

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 તથા દહ્િી તથા
ગ્રંથાલય અને માદહતી વિભાગના પ્રાધ્યાપકોને દહ્િી ગિેર્ષણા અને બીજા 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 .

-

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના િરે ક સેિકો માટે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલયનાં પુસ્તકોના સંગ્રહની માદહતી ઉપલબ્ધ
કરાિિા માટે Know Your Library Collectionના બેનર નીચે જુિા-જુિા વિર્ષયો/લેખકોનાં પુસ્તકોની માદહતી
e-mail દ્વારા મોકલિાનુ ં કામ શરૂ કરિામાં આવ્ુ.ં

11.

પ્રકાર્નો :
ગ્રંથપાલશ્રીએ ...
(1)

તા.08-02-2017 થી તા.10-02-2017 િરમ્પયાન પુસ્તક પ્રિશાનનુ ં આયોજન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના
Gujarat Vidyapith Auditorium Hallમાં ગોઠિિામાં આવ્ુ.ં જેમાં ગુજરાત અને અ્ય પ્રાંતના
પ્રકાશકોના અભ્યાસલક્ષી અને અ્ય ઉપયોગી પુસ્તકો ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના િરે ક વિદ્યાથી, અધ્યાપક,
સેિક પસંિ કરી ખરીિી કરી શકે તે હેત ુથી કરિામાં આવ્ુ.ં

(૨)

તા. 13-02-2017 ના રોજ ગ્રંથાલય Re-arrangment અને Renovation સવમવતની બેઠક શ્રી મણણભાઈ
પ્રજાપવતના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજિામાં આિી.
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અભ્યાસક્રમ વિકાસ એકમ, અમદાિાદ
1. સંક્ષિપ્ત પહરચય :
સને 1998માં આ વિભાગ શરૂ કરિામાં આવયો. વિદ્યાપીઠના તમામ વિભાગના સંયોજકો, અધ્યક્ષો
અને આચાયો દ્વારા સ ૂચિિામાં આિતા નિા અભ્યાસિમો શરૂ કરિા અંગે, વિવિધ અભ્યાસિમોમાં
વિદ્યાથીઓની પ્રિેશપાત્રતા અંગે, અભ્યાસિમ સુધારણા તેમજ સમગ્ર અભ્યાસિમની પુનઃરચના અંગે,
અભ્યાસિમના અમલીકરણ અંગે તેમજ વિવિધ અભ્યાસિમોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથીઓના પરીક્ષણમ ૂલયાંકન અંગે ઉણચત વનણાયો કરિા/કરાિિા તે ખ ૂબ જ જરૂરી કાયા છે . જે તે વિદ્યાશાખાના સંયોજક તથા
વિર્ષય વનઠણાતોની મિિ લઈ અભ્યાસિમ સુધારણા કે પુનઃરચનાનુ ં કાયા તેમ જ વિદ્યાસભામાં આ
અભ્યાસિમોની સંમવત મેળિિાનુ ં કાયા આ વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .

2. સેિકોની માહિતી :

1. ડૉ. હદરભાઈ પટે લ, કા. સંયોજક, અભ્યાસિમ વિકાસ એકમ
મિિનીશ પ્રાધ્યાપક, ગાંધી િશાન વિભાગ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ
2.
4.

શ્રી હેમ્તભાઈ ભાિસાર : સેતશન ઑદફસર 3. શ્રી રાજુ ભાઈ પુરબીયા : મિિનીશ
શ્રી સુધા રાઠોડ : કમ્પ્્ ૂટર િકા

ર્ૈિક્ષિક િર્ભ 2016-17 દરવમયાન કરે લા અભ્યાસક્રમ વિકાસ સંબધ
ં ી મખ્ય કાયો :
1. બી.એ. સત્ર-5માં િધારાના િૈકલ્લપક વિર્ષય તરીકે સામાન્ય આિાર અને પોર્િ વ્યિસ્થા શરૂ કરિામાં આવયો.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

તથા ભાર્ષાવયિહાર પાઠયિમમાં ઉદૂા ભાર્ષાનો મુદ્દો ઉમેરિામાં આવયો.
એમ.સી.એ. સત્ર-3 અને 4ના સુધારે લા અભ્યાસિમને બહાલી આપિામાં આિી.
સ્નાતક કક્ષાએ રાઠરીય સેિા યોજનાને િૈકલ્લપક વિર્ષય તરીકેના અભ્યાસિમને બહાલી આપિામાં આિી.
અનુિાિ મેં પોસ્ટ ગ્રેજ્્ુએટ દડ્લોમા અને પ્રયોજનમ ૂલક દહ્િી અભ્યાસિમને મંજૂરી આપિામાં આિી.
બી.એ. સત્ર-5માં ગુજરાતી લેખનકળા અને સત્ર-6માં ગુજરાતી સાદહત્યના બે િે દડટના અભ્યાસિમને ચા્ુ
કરિામાં આવયા.
ભાર્ષા ભિનમાં શીખિિામાં આિતી બધી જ ભાર્ષાઓના પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમને અમિાિાિ પદરસરના
તમામ અભ્યાસિમોમાં િૈકલ્લપક વિર્ષય તરીકે મા્ય કરિાનુ ં ઠરાિિામાં આવ્ુ.ં
એમ.એ. ગાંધી અધ્યયન અભ્યાસિમમાં સત્ર-1 અને 3માં 4 િે દડટના ક્ષેત્રકાયામાં સામેલ પિયાત્રાને અલગ
કરીને બન્નેની 2 િેદડટ તથા ઉદ્યાગની 1ના બિલે 2 િે દડટ ગણિાનો સુધારો કરિામાં આવયો.
સ્નાતક અભ્યાસિમોમાં ફટાકડાની અસર અને પયાા િરણ સભાનતાને લગતા મુદ્દાઓને પયાા િરણ વિર્ષયમાં
સામેલ કરિામાં આવયા.
એમ.દફલ., પીએચ.ડી. ્ુજીસી અવધવનયમ-2016 અમલી બનાિિામાં આવ્ુ.ં
બી.એસસી. અને એમ.એસસી. માઇિોબાયોલોજી સત્ર-1 અને સત્ર-2ના સુધારે લા અભ્યાસિમને લાગુ કરિામાં
આવયા.
બી.એડ્ ., બી.એડ્ . (દહ્િી) અને એમ.એડ્ .ની સત્રાંત પરીક્ષા અ્ય અભ્યાસિમોની જેમ જ 60 ગુણની કરિાનુ ં
ઠરાિિાનુ ં આવ્ુ.ં
બી.એ. ગ્રામવિકાસ અભ્યાસિમને બી.આર.એસ. ગ્રામ આયોજનમાં તબિીલ કરિામાં આવયો.
એમ.એ. અંગ્રેજી અભ્યાસિમ શરૂ કરિાનુ ં ઠરાિિામાં આવ્ુ.ં
એમ.એડ્ . સત્ર-4ના બાકી રહેલા 3 પાઠયિમોના અભ્યાસિમ મંજૂર કરિામાં આવયા.
યોગવિદ્યા અનુસ્નાતક દડ્લોમાના પાઠયિમ-7ના અભ્યાસિમમાં સુધારા કરિામાં આવયા.
એમ.એ. યોગવિદ્યા અભ્યાસિમનુ ં નામાણભધાન યૌણગક આટા અને વિજ્ઞાન એમ કરિામાં આવ્ુ.ં
બી.િોક. અભ્યાસિમ શરૂ કરિામાં આવયો.
બી.એ. ગ્રામવિકાસને બી.આર.એસ. ગ્રામ આયોજનમાં તબિીલ કરિામાં આવયો.
એમ.એ. અંગ્રેજી િર્ષા 2017-18થી શરૂ કરિાનુ ં ઠરાિિામાં આવ્ુ.ં
સમાજકાયા વિર્ષયના ઈસી-401 અને ઈસી-402ના બે િેદડટ પાઠયિમોને ચોઇસ બેસ િેદડટ વસસ્ટમ માટે
ઉપલબ્ધ બનાિિામાં આવયા.
બી.એ. અને એમ.એ. ગુજરાતીના અભ્યાસિમોમાં ફેરફારને મંજૂરી આપિામાં આિી.
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જીિનલિી કેળિિી, વિદ્યાથી રોજગાર પરામર્ભ એકમ,
રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના (NSS) તથા કાયભક્રમ અવધકારી પ્રવર્િિ સંસ્થા (ETI)

1. સંક્ષિપ્ત પહરચય :

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ તેના સ્થાપનાકાળથી ગાંધીમ ૂલયો અને તેના અમલ દ્વારા બહુઆયામી વિકાસ અથે

કાયારત છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યેયોમાં પણ શારીદરક વિકાસને અથે અંગમહેનતની તાલીમ તેમજ

ગામડામાં રાઠરપોર્ષક કેળિણીનો પ્રચાર એ મુખ્ય છે . આ સંિભામાં વિદ્યાથીના ઘડતર માટે, વિદ્યાથીના
સિાાંગી વિકાસ માટે વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં આયોજન આ વિભાગ દ્વારા કરિામાં આિે છે .

2. સેિકોની માહિતી :
(1)

ડૉ. અરુણભાઈ ગાંધી (સહપ્રાધ્યાપક) સંયોજક

(2)

શ્રી પ્રિીણભાઈ દુ લેરા (તાલીમ અવધકારી) ETI

3. રાષ્ટ્રીય કિાએ શ્રેષ્ટ્ઠ યવનટ તથા શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રોગ્રામ ઑહિસરો ઍિોર્ભ
ભારત સરકાર દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના મહાિે િ િે સાઈ શારીદરક વશક્ષણ મહાવિદ્યાલયને તેમના સ્િયંસેિકો તથા
પ્રોગ્રામ ઑદફસરો, અધ્યાપકો દ્વારા કરિામાં આિેલ કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને રાઠરીય કક્ષાએ શ્રેઠઠ ્ુવનટ તરીકે ઇષ્્િરા
ગાંધી રાઠરીય પુરસ્કાર મહામદહમ રાઠરપવતજી શ્રી પ્રણિ મુખજીના હસ્તે તા. 18 નિેમ્પબરના રોજ એનાયત કરિામાં આવયો.
એિોડા અંતગાત મહાવિદ્યાલયને સ્મ ૃવતણચહ્ન રૂપે રોફી, પ્રમાણપત્ર તથા એક લાખ રૂવપયાનો પુરસ્કાર આપિામાં આવયો.
મહાિે િ િે સાઈ શારીદરક વશક્ષણ મહાવિદ્યાલયના પ્રોગ્રામ ઑદફસર ડૉ. વનરજ વસલાિરને રાઠરીય કક્ષાએ શ્રેઠઠ
પ્રોગ્રામ ઑદફસરનો એિોડા પણ મહામદહમ રાઠરપવતજીના હસ્તે તા. ૧૮ નિેમ્પબરના રોજ રાઠરપવત ભિન, ્્ુ દિલહી ખાતે
એનાયત થયો. ઍિોડા અંતગા ત સ્મ ૃવતણચહ્ન રૂપે મેડલ, પ્રમાણપત્ર તથા વસત્તેર હજાર રૂવપયાનો પુરસ્કાર આપિામાં આવયો.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના રાઠરીય સેિા યોજના એકમને છે લલા પાંચ િર્ષામાં ૩ રાઠરીય પુરસ્કાર પ્રા્ત થયા છે .

3. રાજ્ય કિાએ શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રોગ્રામ ઑહિસર ઍિોર્ભ
ુ ી સ્િયંસેિકો,
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં ચાલતી રાઠરીય સેિા યોજનાની પ્રવ ૃવત્તને બળ મળે તે હેતથ
તથા પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને તેઓએ કરે લ કામગીરીને ણબરિાિિા માટે રાજ્યકક્ષાએ શ્રેઠઠ સ્િયંસેિકો તથા શ્રેઠઠ
પ્રોગ્રામ ઑદફસરોને એિોડા થી નિાજિામાં આિે છે . ચા્ુ િર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહાિે િ િે સાઈ ગ્રામસેિા
મહાવિદ્યાલય-સાિરાના પ્રોગ્રામ ઑદફસર ડૉ. કનુભાઈ િસાિાને શ્રેઠઠ પ્રોગ્રામ ઑદફસર તરીકેનો એિોડા
તા. 22-9-2016ના રોજ સરિાર પટેલ ્ુવનિવસિટી, િલલભ વિદ્યાનગરમાં ્ુવનિવસિટીના કુલપવતશ્રી વશરીર્ષ
કુલકણીજીના હસ્તે એનાયત કરિામાં આવયો. એિોડા અંતગાત સ્મ ૃવતણચહ્ન, પ્રમાણપત્ર તથા શાલથી પુરસ્કૃત
કરિામાં આવયો.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના રાઠરીય સેિા યોજના એકમ દ્વારા છે લલા પાંચ િર્ષામાં રાજ્યકક્ષાના 3 પુરસ્કાર
પ્રા્ત થયા છે .
રાષ્ટ્રીય, રાજ્યકિાના કાયભક્રમોમાં વિદ્યાથી સ્િયંસેિકોની ર્ાગીદારી

4.
ક્રમ
1.

કાયભક્રમની વિગત

કાયભક્રમ યોજના તારીખ

સાહસ વશણબર (ભારત સરકાર, ્્ુ દિલહી)

10/10/2016થી

કાયભક્રમન ં

ર્ાગ લેનાર

સ્થળ

સંખ્યા

મનાલી

6

િડોિરા

6

19/10/2016
2.

િેસ્ટઝોન વપ્ર. આર. ડી .કેમ્પપ (ભારત સરકાર)

2/11/2016થી
10/11/2016
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ક્રમ
3.

કાયભક્રમની વિગત

કાયભક્રમ યોજના તારીખ

આર.ડી.કેમ્પપ (ભારત સરકાર)

કાયભક્રમન ં

ર્ાગ લેનાર

સ્થળ

સંખ્યા

્્ુદિલહી

2

12/1/2017થી

રોહતક

4

16/1/2017

હદરયાણા

4/3/2017થી

બેલલોરી

10/3/2017

કણાા ટક

17/1/2017થી

પુના મહારાઠર

2

અડાલજ

9

1/9/2016

અમિાિાિ

289

18/1/2017થી

આણંિ

2

1/1/2017થી
28/1/2017

4.
5.
6.

્ુિા મહોત્સિ-ર૦૧૭ (ભારત સરકાર)
રાઠરીય એકતા વશણબર (ભારત સરકાર)
ભારતીય છાત્ર સંસિ (ભારત સરકાર)

11

19/1/2017
7.

રાજ્યકક્ષાની સાંસ્કૃ વતક કાયાશાળા

26/7/2016થી
29/7/2016

8.

રાજ્યકક્ષાનો

વપ્ર.

આર

.ડી

.કેમ્પપ

રર

્ુવનિવસિટીના ર૮૯ વિદ્યાથીઓ
9.

રાજ્યકક્ષાનો વપ્ર. આર. ડી. કે મ્પપ

26/1/2017
10.

કેશલેસ પેમે્ટ દડજજટલ ઇષ્્ડયા સેવમનાર

5/12/2016

ગાંધીનગર

250

11.

સ્િચ્છતા અને સામાજજક સમરસતા

14/9/2016

ગાંધીનગર

8

12.

વિશ્વયોગ દિિસ-ઉજિણી

21/6/2016

સાિરા

315

13.

માત ૃિંિના કાયાિમ (વત્રરં ગા યાત્રા)

14/8/2016થી

સાિરા, જાખોરા,

80

16/8/2016

રાજપરા

27/7/2016 અને

રાંધેજા

215

16/8/2016

સાિરા

335

17/6/2016

સાિરા

165

18/2/2017થી

સાિરા

165

2/2/2017

ગાંધીનગર

46

14/10/2016

અમિાિાિ

37

22/9/2016 થી

િલલભવિદ્યાન

11

24/9/2016

ગર જજ.આણંિ

14.

કે્સર જાગવૃ ત કાયાિમ (આ્ુર્ષ સંસ્થા દ્વારા)

15.

વયસનમુક્તત વશણબર (એન.સી. બી. દ્વારા)

16.

આપાતકાલીન વયિસ્થાપન તાલીમ

20/2/2017
17.

રતતિાન વશણબર (રાજભિન, ગાંધીનગર)

18.

્ુવનિવસિટી કક્ષાની િતત ૃત્િ સ્પધાા

19.

રાઠરીય સેિા યોજના- દિિસની ઉજિણી
(રાજ્યકક્ષાએ)
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5. રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના-ગ્રામવર્ક્ષબર :
ક્રમ
1.
2.

મિાવિદ્યાલય/વિર્ાગન ં નામ
સ ૂક્ષ્મ જીિાણુ વિજ્ઞાન એકમ, સાિરા
મ. િે . શા. વશ. મહા., સાિરા

ગ્રામવર્ક્ષબર
યોજ્યા તારીખ

ગ્રામવર્ક્ષબરન ં
સ્થળ

વર્ક્ષબરાથી સંખ્યા

6/1/2017થી

અણણયોલ

12/1/2017

તા. તલોિ

27/1/2017 થી

માધિગઢ

95

4/2/2017 થી

િે લિાડ,

115

10/2/2017

ઉવમયાનગર,

131

2/2/2017
3.

મ. િે . ગ્રામસેિા મહા., સાિરા

તા. માણસા
4.

મ. િે . ગ્રામસેિા મહા., રાંધેજા

28/1/2017 થી

િાસણા રાઠોડ

88

પણલયડ

89

ચંદ્રાલા

36

29/1/2017 થી

સુિદરયાણા
ં

45

4/2/2017

તા.રાણપુર

16/2/2017થી

િડોિરા

22/2/2017

તા.િહેગામ

3/2/2017
5.

મ. િે . ગ્રામસેિા મહા., રાંધેજા

28/1/2017 થી
3/2/2017

6.

મ. િે . સમાજસેિા મહા., અમિાિાિ

7/1/2017 થી
13/1/2017

7.
8.

મ.િે . સમાજસેિા મહા., અમિાિાિ
મ.િે . સમાજસેિા મહા.અમિાિાિ

48

6. કાયભક્રમ અવધકારી પ્રવર્િિ સંસ્થા (ETI) :
ભારત સરકારના ્ુિા અને ખેલકૂિ મંત્રાલય દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠને ત્રણ િર્ષા માટે કાયાિમ
અવધકારી પ્રવશક્ષણ કે્દ્ર ચલાિિાની અનુમવત મળી હતી જે, િર્ષા-2015-16માં પ ૂણા થઈ. ભારત સરકાર સાથે
પત્રવયિહાર કયાા બાિ ચા્ુ િર્ષાથી બીજા ત્રણ િર્ષા માટેની મંજૂરી પ્રા્ત થઈ છે . ચા્ુ િર્ષે કુલ 11 તાલીમી
કાયાિમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં 251 પ્રોગ્રામ ઓદફસરોને પ્રવશણક્ષત કરિામાં આવયા.
ક્રમ

પ્રવર્િિ વર્ક્ષબર તારીખ

ર્ાગ લેનાર પ્રોગ્રામ ઓહિસરોની
સંખ્યા
પરર્

સ્ત્રી

કલ

1.

તા.13/10/2016 થી 19/10/2016 (પ્રથમ બેચ)

20

1

21

2.

તા.15/11/2016 થી 21/11/2016 (બીજી બેંચ)

12

8

20

3.

તા.29/11/2016 થી 4/12/2016 (ત્રીજી બેંચ)

19

3

22

4.

તા.14/12/2016 થી 20/12/2016 (ચોથી બેંચ)

18

3

21

5.

તા. 29/12/2016 થી 4/1/2016 (પાંચમી બેંચ)

21

5

36

6.

તા. 5/1/2016 થી 11/1/2017 (છઠ્ઠી બેંચ)

24

10

34

7.

તા.17/1/2017 થી 23/1/2017 (સાતમી બેંચ)

17

4

21

8.

તા,1/2/2017 થી 7/2/2017 (આઠમી બેંચ)

14

6

20
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ક્રમ

પ્રવર્િિ વર્ક્ષબર તારીખ

ર્ાગ લેનાર પ્રોગ્રામ ઓહિસરોની
સંખ્યા
પરર્

સ્ત્રી

કલ

9.

તા,14/2/2017 થી 20/2/2017 (નિમી બેંચ)

17

8

25

10.

તા.1/3/2017 થી 7/3/2017 (િસમી બેંચ)

16

4

20

11.

તા,14/3/2017 થી 20/3/2017 (અણગયારમી બેચ)

15

6

21

193

58

251

કલ

7. સલાિકાર સવમવત, િકભ ર્ોપ, સેમીનારમાં ર્ાગીદારી :
ક્રમ

સલાિકાર સવમવત, િકભ ર્ોપ, સેવમનારની વિગત

તારીખ

સ્થળ

1.

રાઠરીય સેિા યોજના-પુસ્તક રચના બેઠક

26/4/2016

્ુવનિવસિટી ગ્રંથ વનમાા ણ બોડા , અમિાિાિ

2.

રાઠરીય સેિા યોજના-પુસ્તક રચના બેઠક

31/5/2016

્ુવનિવસિટી ગ્રંથ વનમાા ણ બોડા , અમિાિાિ

3.

રાઠરીય

18/7/2016

અમિાિાિ
ગાંધીનગર

સેિા

યોજના

સલાહકાર

સવમવત

આયોજન બેઠક
4.

ઇષ્્િરા ગાંધી એિોડા પસંિગી સવમવત બેઠક

27/7/2016

5.

રાઠરીય સેિા યોજના રાજ્ય પુરસ્કાર પસંિગી

28/7/2016

ગાંધીનગર

સવમવત બેઠક
6.

રાઠરીય

સેિા

યોજના

સલાહકાર

સવમવત,

4/8/2016

ગુજરાત ્ુવનિવસિટી, અમિાિાિ

5/12/2016

ગાંધીનગર

ગુજરાત ્ુવનિવસિટી બેઠકમાં માગાિશાન
7.

રાઠરીય સેિા યોજના કે શલેસ પેમે્ટ, દડજજટલ
ઇષ્્ડયા સેવમનાર

8.

રાઠરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવત બેઠક

14/2/2017

અમિાિાિ

9.

રાઠરીય સેિા યોજના સલાહકાર સવમવત બેઠક,

22/2/2017

ચાંિખેડા, અમિાિાિ

માગાિશાન (ગુજરાત ટે તનોલોજી ્ુવન.)
10.

એસ.આર.સી. સલાહકાર સવમવતમાં માગાિશાન

15/2/2017

અમિાિાિ

11.

કો-ઓદડિનેટર દરવ્ુ બેઠક (રાજ્યકક્ષાની)

3/3/2017

જૂનાગઢ

12.

રાઠરીય

31/3/2017

્્ુ દિલહી

સેિા

યોજના

પુનઃગઠન

રાઠરીય

સંગોઠઠી
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ગ્રામવર્લ્પી કાયભક્રમ
ગ્રામવશલપી કાયાિમ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ અને પયાાિરણ વશક્ષણ કે્દ્રના સં્તુ ત પ્રયત્નો દ્વારા િર્ષા
2007થી કાયારત છે . આ કાયાિમ અંતગાત હાલમાં 10 જેટલા ગ્રામવશલપીઓ પોતે નક્કી કરે લાં ગામોમાં ગામની
જરૂદરયાત મુજબ સઘન રીતે કામ કરી રહ્યા છે .અત્રે િર્ષા 2016-17નો િાવર્ષિક અહેિાલ રજt કરિામાં આિે છે ,
જેમાં આ તમામ ગ્રામવશલપીઓની આખા િર્ષા િરવમયાનની કામગીરીનો વિસ્ત ૃત ણચતાર આપિામાં આવયો છે .
‘ગ્રામવશલપી’ એ ગાંધીવિચારના પાયા પર સંપોર્ષી/ટકાઉ વિકાસની ધગશ સાથે આગળ િધિા ઇચ્છનાર
સ્નાતક-અનુસ્નાતક ્ુિાનો માટેનો કાયાિમ છે . છે લલા કેટલાક સમયથી આ કાયાિમને સારો પ્રવતસાિ મળી રહ્યો
છે . આ િરવમયાન કેટલીક સંસ્થાઓ તરફથી આિા ગ્રામવશલપી તરીકે કેળિાયેલા કાયાકર તેમની સંસ્થાને મળે
તેિી લાગણી વયતત થતી હતી. આ વિચાર દ્વારા તેમની સંસ્થાને પણ લાંબા ગાળા માટે ગાંધીવિચાર આધાદરત
દ્રષ્ઠટકોણ મળી રહે તે અપેક્ષા તો ખરી જ. આિા કમાશીલો ગાંધીવિચાર સાથેની સંસ્થાઓને પણ મળે તેવ ુ ં ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠે નક્કી ક્ુાં છે . આ િર્ષે આિી જ કેટલીક સંસ્થાઓમાંથી પસંિગીની 10 સંસ્થાઓ માટે “ગ્રામવશલપી
કાયાકર” નો કાયાિમ નક્કી કરે લ છે . જેનો મુખ્ય હેત ુ ગાંધીવિચારને િરે લી સંસ્થાઓ માટે યોગ્ય કાયાકર તૈયાર
કરિાનો છે . આ કાયાકર સંસ્થા સંચાલન, ગાંધીવિચાર, વિકાસની િતામાન પદરક્સ્થવતની સમજણ, સંપોર્ષી વિકાસ
જેિી બાબતોની સમજણ સાથે સ્થાવનક જરૂદરયાત મુજબના તળપિા આયોજનો કરી તેને િૈવશ્વક પદરપ્રેક્ષમાં
તપાસી અને અમલીકરણ કરી શકે. આ િર્ષે પસંિગી કાયાશાળામાં કુલ ૪ વમત્રો જોડાયા હતા, જે નીચે મુજબ છે :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.

જોર્ાયેલ
વમત્રન ં કાયભકર તરીકે પસંદ કરે લી સંસ્થા
નામ
કમલેશ ભટ્ટ
શ્રી સિોિય સરસ્િતી મંદિર, બાબાપુર,
અમરે લી
વિપુલ તાિીયા
સેિક સમાજ જાણળયા, અમરે લી
ુ
િલસુખ કકદડયા
શ્રી લોકવનકેતન રસ્ટ, બેલા, ભાિનગર
િર્ષાા પટેલ
લોક વિદ્યાલય, િાળુકળ, ભાિનગર

હાલ આમાંથી એક વમત્ર કમલેશભાઈ ભટ્ટ પસંિ કરે લી સંસ્થોમાં કામ કરી રહેલ છે . બાકીના વમત્રો અ્ય
કોઈ સંસ્થામાં જોડાઈ ગયેલ છે .
ગ્રામવર્લ્પી કાયભક્રમ અંતગભ ત થએલ પ્રવ ૃવિઓ :
 ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આ િર્ષાનો મહાિે િ િે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર ગ્રામ વશલપી જલિીપ ઠાકરને
આપિામાં આવયો છે . જલિીપભાઈ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના રાંધેજા પદરસરના ગ્રામ વયિસ્થાપન વિભાગના
ભ ૂતપ ૂિા વિદ્યાથી છે . તેઓ મહેસાણા જજલલાના વિજાપુર તા્ુકાના પેઢામલી ગામમાં છે લલા 10 િર્ષાથી
ગ્રામવશલપી તરીકે કામ કરી રહ્યા છે . તેઓએ ગામમાં વશક્ષણ આરોગ્યના પ્રશ્નોનો ઉકેલ અને મદહલા
સહકારી દૂ ધ મંડળી ઊભી કરી છે . આ બધા જ કામોમાં તેમનાં પત્ની સ્નેહલ ઠાકરે પ ૂરો સહકાર આ્યો
છે .


ગ્રામવશલપી વમત્રોએ આ િર્ષે પણ પિનાર (િધાા) ખાતે યીજાતા મૈત્રીવમલનમાંમ ભાગ લીધો અને
િે શભરથી આિતા સમાજસેિકોની સેિા કરિાનો અને પોતાનાં કામોને બીજા સુધી પહોંચાડિાનો તેમજ
ં
બીજા વિસ્તારનાં કામોને સમજિાનો લહાિો લીધો. િધુમાં તે સૌ લોકોએ લોક ણબરાિરી પ્રકલપ,
હેમલકસાની મુલાકાત લીધી અને અન્ય સેિક એિા શ્રી પ્રકાશ બાબા આમટે સાથે ગોઠઠી કરી.

અર્ોક ચૌધરી (કરઠા, તા. માંર્િી, જજ. સરત) :


હાલે સુરત જજલલાના માંડિી તા્ુકાના કરુઠા ગામમાં મુખ્યત્િે વશક્ષણ અને ગ્રામવિકાસનાં કામો કરે છે .



છાત્રાલયમાં રહી 60 કરતા િધુ બાળકોએ વશક્ષણ મેળવ્ુ.ં



ગયા િર્ષાથીગામની પ્રાથવમક શાળામાં ધોરણ-6ની મંજૂરી મળતાં બાળકો આ િર્ષે ધોરણ-7 સુધી ગામમાં
રહીને જ ભણે છે .
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ગામમાં એસ.ટી. બસ આિે તેિી વયિસ્થા ગોઠિી. જેથી ધોરણ-૬થી ઉપરના ધોરણનાં બાળકો
પીપલિાડાની શાળામાં ભણિા જઈ શકે અને અ્ય ગામ લોકોને પણ મિિરૂપ થઈ શકે.



છાત્રાલય માટે મિિરૂપ થતા િાતાઓની મિિથી છાત્રાલયનુ ં પાકું મકાન તૈયાર થ્ુ.ં



ગ્રામપંચાયતની મિિથી ગામથી છાત્રાલય સુધીનો રસ્તો બનાિિામાં આવયો.



તા્ુકા અને ગ્રામ પંચાયતની મિિથી છાત્રાલયને સોલાર લાઇટ અને એક સાઇકલ આપિામાં આિી
છે .



છાત્રાલયનાં બાળકો માટે ટેક્તનકલ વશક્ષણ મળી રહે તેની વયિસ્થાના પ્રયત્નો શરૂ છે .



બાજુના ગામમાં આંગણિાડી શરૂ થાય એિા પ્રયત્નો ચા્ુ છે .



છાત્રાલયમાં શાકભાજીનુ ં સ્િાિલંબન ટકાિી રાખિાના પ્રયત્નો શરૂ જ છે .

જેતર્ી રાઠોર્ (ચલાદર, તા. ર્ાર્ર, જજ. બનાસકાંઠા) :
 બનાસકાંઠા જજલલાના ભાભર તા્ુકાના ચલાિર ગામમાં કાયારત છે .


ગામમાં આસપાસના ચલાિર, મેશપુરા, જોરાિર ગઢ ગામનાં બાળકોને ભેગા કરી બાળવશણબરનુ ં
આયોજન કરે લ, જેમાં િાતાાકથનનો કાયાિમ કરિામાં આવયો.



િર રવિિારે પુસ્તક પરબનુ ં આયોજન 11-૦૦ થી 05-૦૦ િરવમયાન કરિામાં આિે છે .



કારીંગડાના શેકેલાબીજ, આદિિાસી મેળો, સાજત્િક મેળો – સ ૃષ્ઠટમાં એક વયક્તતને જોડયા.



ગામની કોઈપણ વયક્તતને થયેલ રોગ વિશે માદહતી મેળિી ઘરગથ્ુ ં ઉપચાર બતાિિાનુ ં અને સલાહ
આપિાનુ ં કાયા ચા્ુ છે .



બાળમંડળનાં બાળકો તાિમુતત રહે તે માટે વિવિધ પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .



ગાંધી પીસ ફાઉ્ડેશન, અમિાિાિ અને સંિેિના સિોિય કે્દ્ર, વિરમપુરના ઉપિમે “ગાંધી ્ુિા મૈત્રી
વશણબર”નુ ં આયોજન અને સંચાલન ક્ુ,ાં જેમાં 43 ્ુિાનો જોડાયા.



“વિશ્વગ્રામ” બાસણા સંસ્થાના સંજયભાઈ અને તુલાબેન દ્વારા આયોજજત કાશ્મીર ખાતે વશક્ષણ પ્રિાસનુ ં
આયોજન થયેલ હતુ,ં જેમાં કાશ્મીરના અનંતનાગ જજલલાની ૨૫ શાળાઓમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત્ત જેિી કે
કાગળકામ, રમતો, અણભનય ગીતો અનેપપેટ શો જેિી પ્રવ ૃવત્ત દ્વારા વશક્ષણની િાત કરિામાં આિી.



અરુણાચલ પ્રિે શ ખાતે યોજાયેલ રાઠરીય એકતા વશણબરમાં ગામના ૪ વમત્રો સાથે જોડાિાનુ ં થ્ુ.ં



ૂ ો સાથે સજીિ ખેતી અને પયાાિરણ અંગેની જાગૃવત માટે મીદટિંગ નુ ં આયોજન કરિામાં
ગામના ખેડત
આવ્ુ,ં જેમાં નજીકની સંસ્થાઓ મૈત્રી રસ્ટ, પાલનપુરના વનઠણાતો હાજર રહ્યા.

દર્રથ િાઘેલા (કં ચનપરા, તા. સમી, જજ. પાટિ) :


હાલ પાટણ જજલલાના શંખેશ્વર તા્ુકાના કંચનપુરા ગામમાં પોતાની સેિા આપી રહ્યા છે .



ગામનાં બાળકો સાથે વિવિધ શૈક્ષણણક પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિે છે , જેિી કે,બાળ કે્દ્ર, બાળ બચત બેંક,
લાઇબ્રેરી,બાળ વશણબર, પ્રિાસ – પયાટન, વિવિધ સ્પધાાઓ, નાટક શીખિિા, પુસ્તકો – નોટબુકનુ ં વિતરણ
કરાિવુ ં િગેરે.



બાજુના જેસડા ગામ સાથે આરોગ્ય અને શાળામા સંપકા કરી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરિાનુ ં આયોજન કરિામાં
આિેલછે .



ગામમાં સમાચારપત્ર દ્વારા લોકોને િતામાન ઘટનાઓ અને સામાજજક પદરક્સ્થવતથી િાકેફ રાખિાનો
પ્રયત કરિામાં આિે છે .



ગામના િડીલો અને બાળકો માટે રાત્રી અભ્યાસગૃહ ચલાિિામાં આિે છે .



ગામમાં બીમાર લોકોને સારિારમાં મિિરૂપ થિામાં પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .
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ગામના ્ુિાન ભાઈઓ-બહેનોને વસલાઈ, સાબુ, દફનાઇલ, મીણબત્તી, શેમ્પપ ૂ િગેરે જેિી િસ્તુઓ તેમજ
સોલારના નાના-નાના સાધનો બનાિિાની તાલીમ આપિામાં આિે છે , જેથી તેઓને રોજગારી
િધારિામાં મિિરૂપ થઇ શકાય.



ઉત્તર ગુજરાત સિોિય મંડળ દ્વારા આયોજજત સિોિય કાયાકરોની મીદટિંગમાં િર મદહનાના ત્રીજા રવિિારે
મળિાનુ ં થાય છે . જેમાંથયેલ કામોની ચચાા અને વિર્ષય આધાદરત િાંચન અને વિચાર ગોઠઠી કરિામાં
આિે છે .

મોિન માિલા (બરર્ા િક્ષળય,ં નંદગાિ, તા. કપરાર્ા, જજ. િલસાર્) :


િલસાડ જજલલાના કપરાડા તા્ુકાના નંિગામમાં રહી કૃવર્ષવિર્ષયક વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરી રહ્યા છે .



ૂ ો સાથે અિારનિાર મીદટિંગો કરી વિવિધ કૃવર્ષવિર્ષયક બાબતો અંગે ચચાા કરિામાં આિે છે .
ખેડત



અંભેટી, કૃવર્ષવિજ્ઞાન કે્દ્રની મિિથી િે શી ણબયારણનુ ં વિતરણ કરિામાં આિેલ, જેમાં નાગલી, કારે લા,
અને શક્કદરયાના િેલા તથા ડાંગરના ણબયારણનો સમાિેશ થયેલ.



ૂ ો સાથે બેદિિસીય કૃવર્ષવિર્ષયક તાલીમનુ ં આયોજન કરિામાં
નંિગામ, કરજુન અને મેણધાના 60 ખેડત
આિેલ.



ૂ ો સાથે મળીને આંબાની નસારી બનાિી, જેમાં્્ુ ત થતા આંબાની િે શી જાતો, કેસર, િશેરી
ગામના ખેડત
તથા હાફૂસ જેિી જાતોના 5500 જેટલા આંબાની નસારી બનાિી.



આ કલમોનુ ં આજુબાજુનાં ગામો તથા મહારાઠરનાં ગામોમાં જઈ િેચાણ કરિામાં આવ્ુ.ં

વનલમ પટેલ : (ખોબા, તા. ધરામપર, જજ. િલસાર્)


હાલે િલસાડ જજલલાના ધરમપુર તા્ુકાના ખોબા ગામ અને તેની આસપાસનાં ૧૫ ગામોમાં વિવિધ
પ્રવ ૃવત્તઓ કરે છે .



ખોબા ગામમાં છાત્રાલય ચલાિે છે , જેમાં 30 બાળકો છે , જેમના અનાજની વયિસ્થા િલસાડના ્ુિા
ગ્રુપ દ્વારા કરિામાં આિે છે .



જગલ
ં
જમીનની ફાઈલો તપાસિાનુ ં કામ 20 ગામ સુધી પહોંચ્્ુ ં છે .



શારિામઠ િલસાડના સહયોગથી ત્રણ આરોગ્ય કે્દ્ર ચલાિિામાં આિે છે .



ધરમપુર તા્ુકા પત્રકાર િતુળ
ા ગ્રુપ દ્વારા લોકસેિકોનુ ં સ્માન કરિામાં આવ્ુ,ં જેમાં તેમણે ખોબામાં
થયેલ કામો અને મારું પણ સ્માન ક્ુ.ાં



ખોબા ખાતે સુરતના પાંચ તા્ુકામાંથી આિેલ બાળકોની બાળવશણબર યોજાઈ.



ધરમપુર વિસ્તારમાં મદહલા બચત મંડળો સાથે લોકમંગલમ ગૃહઉદ્યોગની શરૂઆત.



ખોબા આશ્રમનાં બાળકો સાથે તેમનો સાંસ્કૃવતક િારસો જળિાઈ રહે તે માટે િારલી ણચત્રોની તાલીમનુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



ગ્રામવશલપીઓના કામને નજીકથી ઓળખિા માસ્ટર ઇન ડેિલપમે્ટ કૉમ્પ્ુવનકેશનના ચોથા સેમેસ્ટરમાં
અભ્યાસ કરતા 20 વિદ્યાથીઓ પોતાના અભ્યાસના ભાગરૂપે ગુજરાતના વિવિધ અવિકવસત ગામોની
મુલાકાત લીધી. જેના ભાગરૂપે તેઓ ખોબા અને તેની આસપાસનાં ગામોની પણ મુલાકાત લીધી.



ગુજરાત લોક સવમવતના સહયોગથી 6 ગામોમાં મધપાલનના પ્રયોગો ચા્ુ છે .



લોક્ મંગલમ અને અ્ય સંસ્થાના સહયોગથી ખોબાતથા અ્ય ગામોમાં સજીિ ખેતીનાં કામો થઈ રહ્યા
છે , જેમાં કારે લા, કંિ, કેળના પાકો સરસ રીતે થાય છે . હાલમાં આદુની ખેતીનો નિતર પ્રયોગ કરી રહ્યા
છે .



આજુબાજુનાં ગામોમાં થઈને કુલ 35 બચત મંડળો સાથે 420 બહેનો સંકળાયેલા છે .
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્ુિા સવમવતના સભ્યોમાં િધારો થઈ 340 જેટલા ્ુિાનો જોડાયા છે , જે જગલ
ં
બચાિિાની કામગીરીમાં
સહાય કરી રહ્યા છે .



ખોબા ગામથી િારૂબંધીની શરૂઆત થઈ અને હાલે ગુજરાત અને મહારાઠરનાં 15 ગામોના સરપંચે
સ્િેચ્છાએ િારૂબંધી અંગેના ઠરાિ કરીને આ્યા છે .



લોકમંગલમ સંસ્થાના પ્રયત્નોથી ગામને જોડતા પાક્કા રસ્તા બ્યા છે , 108 ઇમરજ્સી મેદડકલ િાનની
ૂ સમયમાં એસ.ટી. બસની સેિા પણ શરૂ થાય તેિા સઘન પ્રયત્નો ચા્ુ છે .
સેિા શરૂ થઇ છે . તેમજ ટંક



ગામમાં ઓજાર બેંક શરુ થઈ છે , જેમાં કદડયા કામ અને ખેતીકામના ૮૫ જેટલા ઓજારો છે . આ ઓજારોનો
ઉપયોગ ગામ તેમજ આસપાસના ગામના લોકો પણ કરી રહ્યા છે , આ પ્રયોગને સારી સફળતા સાંપડી
છે .



આજુબાજુના વિસ્તારમાં કોઈ િિીને મોટી બીમારી, ઓપરે શન, કે્સર, હૃિયરોગની બીમારી કે અ્ય કોઈ
પણ ઈમરજ્સી િખતે િિીને િલસાડ, સુરત, અમિાિાિ કે અ્ય કોઈ પણ જગ્યાએ પહોંચાડિાની
વયિસ્થા કે અ્ય કોઈ પણ જાતની જરૂદરયાતમાં મિિરૂપ થિાનો પ ૂરતો પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે .

મસ્તખાન સખ (ખાતીસીતરા, તા. અમીરગઢ, જજ. બનાસકાંઠા)


હાલ બનાસકાંઠા જજલલાના અમીરગઢ તા્ુકાના ખાતીસીતરા ગામમાં રહી વિવિધ લોકોપયોગી
પ્રવ ૃવત્તઓ કરે છે .



બનાસકાંઠાના વમત્રો અને અ્ય દહતેચ્ુઓ સાથે મળી લોકસારથી ફાઉ્ડેશનનામે સંસ્થા રજજસ્ટર કરાિી
અને હિે પછીના બધાં જ કામો આ સંસ્થા થકી કરી રહ્યો ું.



વશક્ષણ સારથી : આ ડુગ
ં રાળ વિસ્તારમાં વિસ્તરે ્ ું ગામ છે , જ્યાં ધોરણ-1 થી 5ની એક જ શાળા છે .
ચા્ુ િર્ષે શાળારૂપે એક રૂમ સરકારશ્રી તરફથી બાંધિામાં આવયો છે . આ શાળામાં ભણિા આિિા માટે
બાળકોને ખ ૂબ જ મુશ્કેલી પડતી હોઈ લોકવમત્ર સંસ્થાના કેમ્પપસ પર છાત્રાલય જેિી વયિસ્થા ઊભી
કરિામાં આિી છે , જ્યાં સરે રાશ 25 જેટલાં બાળકો રહે છે . શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે અમિાિાિ,
મહેસાણા અને પાલનપુરની વિવિધ સંસ્થાઓની મિિથી વિવિધ અભ્યાસલક્ષી િસ્તુઓ અને ભોજન
ખચાની વયિસ્થા કરિામાં આિે છે . વિદ્યાથીઓ સાથે વનયવમત ધોરણે વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિે
છે ; જેિી કે, અભ્યાસકાયા, રમત–ગમત, વિવિધ તહેિારોની ઉજિણી, પયાાિરણની જાળિણી, પ્રકૃવત
િશાન, સમ ૂહ જીિન, ઉદ્યોગ, બાળવશણબરો, બાળ મેળાઓ, પ્રેરણા પ્રિાસ તેમજ િન ભોજન અને સમ ૂહ
ભોજન િગેરે.



આરોગ્ય સારથી : આરોગ્યની જાળિણી અથે ગામમાં આરોગ્ય કેમ્પપનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે .
વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અંતગાત સગભાા સ્ત્રીઓ, ધાત્રી બહેનો અને બાળકોની વનયવમત આરોગ્ય
ચકાસણી અથે િર મદહને કેમ્પપ રાખિામાં આિે છે . જેમાં ગામના સરે રાશ 35-40 બહેનો અને 60-65
બાળકો લાભ મળે છે . શ્રી રવિભાઈ શાહ – ગાંધીનગરની મિિથી સંસ્થાના કેમ્પપસ પર લોકવમત્ર પ્રાથવમક
આરોગ્ય પેટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે . ગામલોકો આિી અહીંથી સરળતાથી સારિાર મેળિે છે તેમજ
લોક આરોગ્યવમત્ર ઘરે ઘરે જઈને પણ િિા આપતા હોય છે .



ગ્રામ સારથી : ગામના ્ુિા ભાઈઓ–બહેનો માટે સ્થાવનક આિડતને ધ્યાનમાં લઈ સ્થાવનક રોજગારી
અથે મકાઈના પાપડ, િોરીના હીંચકા, સીિણ, મધ, રેદકિંગ, સરગિાનુ ં િેચાણ જેિી બાબતો અંગે
તાલીમ દ્વારા તેમજ મનરે ગા– સરકારી યોજના સાથે લોકોને જોડી રોજગારી ઊભી કરિાના પ્રયત્નો
ુ ી વિવિધ વિર્ષયો પર સભાઓ, રમત–ગમત અને પ્રેરણા પ્રિાસ જેિી
થઈ રહ્યા છે . લોકજાગૃવતના હેતથ
પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે , તેમજ ગામમાં સરકારી યોજનાઓના અમલ િખતે ગામ લોકો
દ્વારા જ તમામ પ્રદિયા કરાિિામાં આિે છે . ખેતી પશુપાલન અથે વિવિધ આદિ જાવત સરકારી
યોજનાઓ અંતગાત ગામલોકોને 8 ભેંસ, વિવિધ શાકભાજીના ણબયારણની કીટ, ડીઝલ મશીન, તાડપત્રી,
ખાતર િગેરેન ુ ં જરૂદરયાત મુજબ વિતરણ કરાિિામાં આિે છે . ગામમાં 36 બહેના 3 બચત મંડળો છે .
તદુપરાંત વિવિધ સંસ્થાઓની મિિથી બહેનોને પોર્ષક આહારકીટ, સેનેટરી પેડ તેમજ અવત ગરીબ
બહેનોને સાડી મળી રહે તેિી વયિસ્થા કરિામાં આિે છે .આદિ જાવત કલયાણ યોજના અંતગાત
ખાટીસીતરા તથા આસપાસના ગામમાં 137 ઘરોમાં સોલાર લાઇટની મિિ અપાિિામાં
આિી.તદુપરાંત પયાાિરણલક્ષી વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ, જગલ
ં
વિસ્તરણ તેમજ તમામ સરકારી યોજનાઓના
અમલ માટે સતત સજાગ રહી પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .

274

ગૌતમ ચૌધરી (મ. કાકર્ાળા, તા. સબ્બીર, જજ. ર્ાંગ) :


ડાંગ જજલલાના આહિા તા્ુકાના કાકશાળા ગામમાં હાલ વશક્ષણ અને ગ્રામવિકાસના કામો કરી રહેલ છે .



ચા્ુ િર્ષે છાત્રાલયમાં કુલ 47 બાળકો િાખલ થયા હતા.જેમાંથી 20 બાળકોનો ખચા સરકાર તરફથી
મળે લ, અ્ય બાળકોના ખચાની વયિસ્થા સ્િપથ રસ્ટ, અમિાિાિની મિિથી કરિામાં આિેલ.



અમેદરકાથી િે િાંગભાઈ, સુરતના ઈશ્વરભાઈ તેમજ િાસ્મો યોજનાની મિિથી કુમાર ક્યાના શૌચાલય
અને પાણીના ટાંકા દ્વારા છાત્રાલયનુ ં નવુ ં મકાન બનાિિાની કામગીરી શરૂ કરિામાં આિી છે .



આ વિસ્તારમાં રોજગારીના અભાિના કારણે સ્થાવનક લોકો સ્થળાંતર કરી અ્ય સ્થળે જાય છે ત્યારે
બાળકોના અભ્યાસનો પ્રશ્ન વિકટ બને છે . સરકારશ્રી તરફથી જે સહાય મળે છે તે અલપ હોય છે , તે
સંજોગોમાં બાળકોના અભ્યાસમાં ખલેલ ન પહોંચે તે હેત ુથી છાત્રાલયમાં રાખિામાં આિે છે . આ અસહાય
બાળકો માટે સ્િપથ રસ્ટની મિિથી 100 જટલાં બાળકોને સહાય કરિામાં આિી.



સ્િપથ રસ્ટ અને ઇષ્્ડયા અમેદરકા ફાઉ્ડેશનના સભ્યોની હાજરીમાં સ્થળાંતર કરતા અ્ય ગામલોકો
સાથે મીદટિંગનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં અને આ મીદટિંગ િરવમયાન જ િાલીઓએ બાળકોને સાથે ન
લઈ જિાનુ ં અને અહીં જ છાત્રાલયમાં રાખીને પણ ભણાિિાનુ ં િચન આ્્ુ.ં



જગલ
ં
વિસ્તારના રક્ષણ માટે ગામેગામ ગામ જગલ
ં
મંડળી બનાિિામાં આિી, અને તેમના મંડળ દ્વારા
જ જગલનુ
ં
ં રક્ષણ થાય તેિી સમજ આપિામાં આિીઅને હાલ આ કામગીરી થઈ પણ રહી જ છે .



આ ગાળા િરવમયાન સ્થાવનક વિસ્તારનાં બાળકોને ઉચ્ચ વશક્ષણ કે તકનીકી વશક્ષણ લેવ ુ ં હોય તો
િાતાઓની મિિથી અ્ય સ્થળ કે શહેરની સંસ્થાઓમાં િાખલ કરિામાં આવયા છે .



આરોગ્ય ક્ષેત્રે કોઈ મોટી બીમારી, નાના-મોટાઓપરે શન કે કોઈ પણ રીપોટા કરાિિાના હોય તો ડાંગ,
સુરતવસવિલ હોક્સ્પટલ અને અ્ય સંસ્થાઓ અને ડૉતટરોની મિિ લઇ િિીઓને સહાય કરિાનો પ્રયત્ન
કરિામાં આિે છે .

-

જૂન 2016માં 15 શાળાઓ (ઝરણ, જામ્યામાળ, શીગના,બુરથડી,ગાિ િહાડ,ણગરમાળ, કાકશાળા,
અમલીપાડા,વનશાના,ખરિાડી,ધમાલા,વશગણમાળ,મોખામાળ, કાગ્ર્યામાળ, જામાલા)માં પ્રાથવમક શાળામાં
આંગણિાડીનુ ં ણલસ્ટ મેચ કરી પહેલા ધોરણમાં બધા છોકરાનો પ્રિેશ થાય તેની કાળજી લેિામાં આિી.

-

આ ઉપરાંત આ બધા જ ગામોમાં જ્યાં ધોરણ ૫ શાળા હોય ત્યાં ધોરણ-6 માં બધા જ બાળકોએ પ્રિેશ
લીધો કે નદહ તેમજ 8ની શાળા હોય ત્યાં ધોરણ-9માં પ્રિેશ લોધો કે નદહ તે નોંધ કરિામાં આિી
(નોંધિા જેિી બાબત એ છે કે ણગરમાળમાં 1 છોકરી 1 છોકરા અને જામ્યામાળમાં 1 છોકરો ધોરણ-૯
માં પ્રિેશ મેળિિાનો બાકી રહી ગયો છે . મારા પ્રયત્નો હોિાં છતા િાલીઓએ છોકરાને ભણાિિામાં રસ
લીધો નથી. બાકી 15 શાળામાં બીજા બધા છોકરાઓને ઉપલા ધોરણમાં પ્રિેશ આપિામાં સફળતા મળી
છે .)

-

15 શાળાના બધા જ આચાયો સાથે મુલાકાત કરી બાળકોના વશક્ષણના સંિભામાં એમના પ્રશ્નોની નોંધ
કરિામાં આિી અને શાળા સંચાલન સવમવત સાથે મુલાકાત કરી એમના પણ પ્રશ્નો નોંધિામાં આવયા.

ઘનશ્યામ રાિા (ગામતળાિ ખદભ , પો. ફૂલિાર્ી, તા. માંર્િી, જજ. સરત – ૩૯૪૧૬૦) :
 જ્ઞાનિીપ હાઇસ્કૂલ, ગામતળાિ ખુિામાં છાત્રાલયની શરૂઆત કરી છે . જેમાં૨૫ બાળકોને રહેિા અને
જમિાની સુવિધા પ ૂરી પાડિામાં આિી છે .


બાળકોમાં વશક્ષણ અને સર્જનાત્મકતા વિકસે તે માટેની વિવિધ પ્રવ ૃવત્ત જેમાં િાંસમાંથી રમકડા, પ્રિાસ,
રમતો િગેરે કરાિિામાં આિે છે .



બહેનો માટે સીિણ િગોની શરૂઆત કરિામાં આિી છે . જેમાં 20 બહેનો લાભ લે છે .



ગામમાં રાત્રી બેઠકો દ્વારા સિભાિના અને સાંસ્કૃવતક ભાિના જળિાઈ રહે તે માટેના પ્રયત્નો કરિામાં
આિે છે .



વિવિધ ગાંધીવિચાર સંચાણલત સંસ્થાઓની મુલાકાત અને િતતવય આ્યા.
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હાઈસ્કૂલના બાળકો માટે ચાલતા છાત્રાલય માટે મહાત્મા ગાંધી સે્ટર ફોર સોવશયલ સ્ટડીઝ એ્ડ
સોવસયલ ચે્જ, કીમ, સુરત દ્વારા અનાજની વયિસ્થા અને રસોઈ બનાિનાર કાયાકતાાને માવસક
રૂ. ૩૦૦૦/- પગાર આપિાની વયિસ્થા કરિામાં આિે છે , જે ઘણુ ં ઉપયોગી થઈ પડે છે .

સ્નેિલ-જલદીપ(મ. પેઢામલી, તા. વિજાપર, જજ. મિેસાિા :


આરોગ્ય : િર્ષા 2016-17 િરવમયાન પેઢામલી તથા આસપાસના ગામના િિીઓની બીમારીનુ ં વનિાન
તથા સારિાર વિનામ ૂલયે કે નજીિા ખચેકરાિિામાં આિે છે . જેમાં જ્યોવત હોક્સ્પટલ, વિસનગર અને
અમિાિાિની વસવિલ હોક્સ્પટલનો સહયોગ લેિામાં આિે છે .



આજીવિકા : દૂ ધ મંડળીની સ્થાપના 21-12-2011ના રોજ કરિામાં આિેલ છે તથા તેન ુ ં રજજસ્રેશન
તા. 29-11-2014ના રોજ થયેલ છે . અત્યાર સુધી અંબાજી માતાના મંદિરના મકાનમાં આમારી મંડળી
ચાલે છે . પરં ત ુ ગત િર્ષે કલેકટરશ્રી દ્વારા ૩૦ x40 ફૂટ જમીન ફાળિિામાં આિી. ઉપરાંત સરકારશ્રીની
દૂ ધ ઘર યોજના અંતગાત પાંચ લાખ રૂવપયાની આવથિક સહાય મળી. દૂ ધઘરના નિા મકાનનો એસ્ટીમેટ
િસ લાખ પચીસ હજાર છે .નવુ ં મકાન બની ગ્ુ ં અને હિે ડેરી ત્યાંથી ચાલે છે .



ૂ ોને સરકારશ્રી દ્વારા 2 દકલોની
કૃવર્ષ-પશુપાલન : િાિાઝોડામાં નુકસાન થયેલા લોકોનો સિે કરાિી 7 ખેડત
દિિેલાની થેલી વિનામ ૂલયે આપી. કૃવર્ષમેળામાં હાજરી આપી. પશુપાલન વિર્ષે માદહતી આપી. જયાબેન
કે જે દૂ ધ મંડળીના સેિેટરી છે તેમના દ્વારા પશુપાલન વિકાસ થાય તે માટે પશુ લોન કરિામાં આિી.



મદહલા જાગૃવત અને વિકાસ : અત્યાર સુધી ૬૨ બહેનોનુ ં બચત મંડળ ચાલતુ ં હતુ,ં આ િર્ષાથી બીજાં 10
બહેનો ઊમેરતા 72 બહેનોનુ ં મંડળ થ્ુ ં છે . ઉપરાંત સ્નેહલબેન દ્વારા તેમની બચતનો દહસાબ રાખિામાં
આિે છે . તેમની િીકરીઓને ભણાિિા વિર્ષે િાત કરિામાં આિે છે . સુરતના એક સ્િજન પેઢામલીની
મુલાકાતે આવયા હતા. તેમની સાથે તેમના પદરિારના 12 સભ્યો હતા. તેમને 50 િર્ષાથી ઉપરના િરે ક
બહેનને સાડી, થેલો પાકીટ, બામની ડબ્બી, ણબષ્સ્કટ અને ચોકલેટનુ ં બાળકોને વિતરણ ક્ુ.ાં



વશક્ષણ : ગત િર્ષા જણાવ્ુ ં તેમ નિ િર્ષા પહેલા પ્રાથવમક શાળામાં બાળકો 80 હતા અને અત્યારે 198
છે . જેમનુ ં મ ૂલયિધાક વશક્ષણ આપિાનુ ં શરૂ ક્ુાં છે . જેમાં ગ્રામજનો, વશક્ષકો, િાતાઓનો સહયોગ મળી
રહ્યો છે . આ િર્ષા ગામના જ જૈન શ્રેઠઠી દ્વારા કમ્પ્્ ૂટર કમ લેબોરે ટરીનુ ં મકાન બનાિી આ્્ુ,ં જેનો
અંિાજજત ખચા િસ લાખ રૂવપયા હતો. એક સ્નેહીજન દ્વારા શાળાના તથા આંગણિાડીનાં બાળકોને િર્ષામાં
અંિાજજત 10 વતવથ ભોજન આપિામાં આવ્ુ.ં શાળામાં ઊજિાયેલ પ્રિેશોત્સિ તથા રમતોત્સિમાં
સહભાગી થયા. ડૉ. વમદહરભાઈએ રમત-ગમતનાં સાધનો ભેટ આ્યા. િર્ષા િરવમયાન બાળકોને િાતાા,
ગીત, જાહેર તહેિારો વિર્ષે િાતો કરી. આ િર્ષે ગુણોત્સિમાં નાયબ જજલલા વિકાસ અવધકારી આવયા
હતા, તેમણે પણ શાળાની પ્રગવત તથા ગામમાં થયેલા વિકાસનાં કામો જોઇને આનંિ વયતત કયો હતો.

ગ્રામવર્લ્પીવમત્રોની બેઠક :
આ િર્ષે જે વમત્રો ગામમાં સ્થાયી થયા છે તેમની કામગીરીનુ ં મ ૂલયાંકન અને નિા આયોજનો માટેની બેઠકનુ ં
આયોજન થ્ુ.ં બેઠક જુલાઈ 2016માં કરુઠા માંડિી ખાતે રાખિામાં આિી હતી. જેમાં થયેલી ચચાાના મુખ્ય
મુદ્દાઓ
1.
2.
3.
4.
5.

ગ્રામવશિંલપીઓનુ ં આગામી પાંચ િર્ષાન ુ ં ગ્રામવિકાસ માટેન ુ ં વિઝન
ગ્રામવશલપીઓના અંગત જીિન માટે કોપાસ ફંડની વયિસ્થા અંગે ચચાા
ભવિઠયમાં કાયાિમને સફળતાપ ૂિાક ચલાિિા માટે માગાિશાન અનેઆચારસંદહતા સંિભે ચચાા
સાંપ્રત સમયમાં ગ્રામવશલપીએ કરિા જેિાં કામો
આગામી બેઠકનુ ં આયોજન
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આહદિાસી સંર્ોધન અને તાલીમ કેન્ર
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
1. સેિકોની માહિતી :
ક્રમ
૧.

સેિકોનાં નામ

િોદ્દો

ડૉ. વનવમર્ષાબહેન શુતલ

વનયામક (તા.

થી તા.

૧.

ડૉ. ચંદ્રકા્તભાઈ ઉપાધ્યાય

વનયામક

૨.

શ્રી ભીખાભાઈ પટેલ

સંશોધન અવધકારી

૩.

ડૉ. િે િચંિભાઈ િહોવનયા

દફલડ આવસસ્ટ્ટ

૪.

ડૉ. પ્રવિણભાઈ પટેલ

સંશોધન મિિનીશ

૫.

ડૉ. તેજલબેન અધ્િ્ુા

સંશોધન મિિનીશ

૬.

શ્રી વિપુલભાઈ રામાણી

સંશોધન મિિનીશ

૭.

શ્રી ભ્ુભાઈ શેખ

સંશોધન મિિનીશ

૮.

શ્રી રત્નાભાઈ િે સાઈ

તલારકા કમ ટાઇવપસ્ટ

૯.

શ્રી અશોકભાઈ હળપવત

સેિક (પટાિાળા)

)

2. િર્ભ 2016-17 દરવમયાનના સંર્ોધન અભ્યાસો :
2.1 સરકારમાં સપરત કરે લ સંર્ોધન અિેિાલ
1. ધાણકા જાવત - પદરિતાનની િાટે
2.2 અભ્યાસ અિેિાલની સ્સ્થવત
1. િાહોિ જજલલાના સ્થળાંતદરત આદિિાસીઓ (ટાઇપકામ પ ૂણા)
2. આદિમજૂથ બેઇઝ લાઇન સિે (બાઇષ્્ડિંગમાં)
2.3 િાથ પરના ચાલ સંર્ોધન અભ્યાસો
1. આશ્રમશાળા મ ૂલયાંકન અભ્યાસ (ડેટા એ્રી, કોડ સીટ અને કોઠટકીકરણનુ ં કાયા ચા્ુ)
2. પરં પરાગત હાટબજાર-અભ્યાસ (૪૨ હાટનુ ં માદહતી એકત્રીકરણ કાયા પ ૂણા, ક્ષેત્રકાયા ચા્ુ)
3. સંતરામપુર તા્ુકાના આદિિાસીઓનો રોજગારલક્ષી અભ્યાસ (ડેટા એ્રી ચા્ુ)
4. આદિિાસી આવથિક વિકાસ િશાન (વિઝન)
2.4 સરકારમાં સપરત કરે લ તપાસ અિેિાલ
1. ગુજરાતમાં પ્રાયોજના અંતગાત થયેલ શહેરી વિકાસ માટે ની પ્રવ ૃવત્તઓ અને ખચાનો અહેિાલ
2. આંતરજ્ઞાતીય લગ્નથી જ્મેલ સંતાનના દકસ્સામાં જાવત પ્રમાણપત્ર અને એસ.ટી. િરજ્જજા
સંબવં ધત અહેિાલ
3. ખાનપુર તપાસ અંગેનો અહેિાલ

૩. આહદિાસી સંગ્રિાલયની મલાકાત લીધેલ મલાકાતીઓની સંખ્યા (વિસ્તાર મજબ) :
ક્રમ

વિગત

મલાકાતીઓની સંખ્યા

ટકાિારી

1.

સ્થાવનક

5313

56.00

2.

રાજ્ય

3202

33.75

3.

પરપ્રાંત

0897

09.46

4.

પરિે શ

0075

00.79

9487

100.૦૦

કલ
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4. કેન્ર દ્વારા ચાલેલ તાલીમિગભ , કાયભવર્ક્ષબર, જાગૃવત કાયભક્રમ અને ટી.ઓ.ટી. :
ક્રમ

વિર્યાંગ

1.

સિર્ાગીઓનો

સમયગાળો તાલીમિગભ ની સિર્ાગીઓની

પ્રકાર

(હદિસમાં)

સંખ્યા

કલ સંખ્યા

આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક
ગુણિત્તા સુધારણા કાયાવશણબર

વશક્ષકો

3

10

453

2.

ઉ.બુ. આશ્રમશાળા અને ઉચ્ચતર
ઉ.બુ. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની
શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા
કાયાવશણબર

વશક્ષકો

3

5

218

3.

આશ્રમશાળા તથા આ. વન.
શાળાઓના પાકશાસ્ત્રી
(રસોઇયાઓની પોર્ષણક્ષમ આહાર
અને ભોજનની ગુણિત્તા સુધારણા
કાયાવશણબર

પાકશાસ્ત્રી
(રસોયા)

3

12

512

1

13

1265

4.

એફ.આર.એ. અંતગાત ગૌણ િન
ગૌણ િન પેિાશ
પેિાશ એકવત્રત કરતા લાભાથીઓની
એકવત્રત કરતા કુ ટુંબો
તાલીમ

5.

્ુિક-્ુિતીઓ માટે કારદકિી
માગાિશાન
અંગેની કાયાશાળા (જજ.િલસાડ)

્ુિક-્ુિતીઓ

1

1

74

6.

જળાશયોની િતામાન ક્સ્થવત,
પડકારો અને ઉકેલો (જજ.િાહોિ અને
જજ.ડાંગ)

ગ્રામજનો

1

1

145

7.

આદિિાસી મદહલાઓમાં પ્રજનન
સ્િાસ્થય, કુ પોર્ષણ અને સ્ત્રી ભ્ર ૃણહત્યા
અંગેનો જાગ્રવૃ ત કાયાિમ

મદહલાઓ

1

1

90

8.

બાળલગ્ન અટકાિિા માટે જાગ્રવૃ ત
કાયાિમ (જજ.િાહોિ)

ગ્રામજનો

1

1

120

9.

સ્માટા આશ્રમશાળા - આચાયો
માટે ની અણભમુખતા કાયાિમ

આચાયો

1

1

119

પશુપાલકો

1

12

699

સંકણલત ડેરી વિકાસ કાયાિમ હેઠળના
પશુપાલક લાભાથીઓને પશુપાલન
10.
અને ડેરી વિકાસ અંગે ક્ષમતાિધાન
તાલીમ
11.

િોડા ન અને આ.લે.સુ. માટે ની
સમીક્ષા બેઠક

િોડા ન અને આ.લે.સુ.

1

1

92

12.

િન અવધકાર અવધવનયમ-2006
અંતગાત કાયિાકીય અમલીકરણ
અંગેની ટી.ઓ.ટી.

પ્રાંત અવધકારીશ્રીઓ,
પ્રાયોજના
િહીિટિારશ્રીઓ
અને
મામલતિારશ્રીઓ

1

1

129

13.

વસકલસેલ એનીવમયા જાગવૃ ત
કાયાિમ

આદિિાસી
વિદ્યાથીઓ
(ગ ૂ.વિ.),
ગ્રામજનો

1

1

185

14.

આદિમજૂથ કલા કૌશલય તાલીમ

આદિમજૂથનાં કુ ટુંબો

60

11

455

-

-

74

4565

કલ
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5. ગ્રંથાલય (ચાલ િર્ે ખરીદી કરે લ પસ્તકોની સંખ્યા અને સામવયકોની વિગત) :
ક્રમ

વિર્ય

ગજરાતી

હિન્દી

અંગ્રેજી

કલ

1.

પુસ્તકો

109

74

33

216

2.

સામવયકો

12

01

03

16

6. કેન્ર દ્વારા કરિામાં આિેલ પહરસંિાદ, કાયભર્ાળા અને ચચાભ સર્ા :
ક્રમ

તારીખ

વિર્ય

સિર્ાગીઓનો
પ્રકાર

1.

16-05-2016થી
20-05-2016

માદહતી વિશ્લેર્ષણ અને અથાઘટન
અંગે ક્ષમતાિધાન

સિેક્ષકો, સંશોધકો
અને અધ્યાપકો

5

24

2.

12-07-2016

ડાંગનો સંપોવર્ષત વિકાસઃ
વ્ ૂહરચના અને અણભગમ

ગ્રામજનો અને
અવધકારીઓ

1

79

3.

09-08-2016

અનુસ ૂણચત જનજાવત સમુિાયના
વિકાસમાં વિવિધ યોજનાનુ ં
મ ૂલયાંકન

સંશોધકો અને
અધ્યાપકો

1

103

4.

05-09-2016

પ્રવતરોધકનો મહાસ્િરઃ મહાશ્વેતા
િે િી

સંશોધકો અને
અધ્યાપકો

1

62

05-01-2017

Programme on synthesis of
modern, Ayurveda And Tribal
Medicine for Improvement of
Tribal Health

ડોકટરો,
આદિિાસી
આ્ુિાદિક ભગતો
અને તજજ્ઞો

1

17

-

-
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5.

કુલ

સમયગાળો સિયોગીઓની
(હદિસમાં)
સંખ્યા

7. કેન્રના સેિકોની વિવિધ પહરસંિાદ, કાયભર્ાળા અને ચચાભ સર્ામાં સિર્ાક્ષગતા :
ક્રમ

તારીખ

સહભાગી
થયેલ સેિક

વિર્ય

આયોજક સંસ્થા

સ્થળ

સમયગાળો
(હદિસમાં)

1.

૦૩૦4/૦3/2017

ડૉ. ચંદ્રકા્ત
ઉપાધ્યાય

સ્તરીકરણ અને
ગવતશીલતા

સમાજશાસ્ત્ર
વિભાગ, સૌરાઠર
્ુવન., રાજકોટ

સમાજશાસ્ત્ર
વિભાગ,
સૌરાઠર ્ુવન.,
રાજકોટ

02

24-10-2016

ડૉ. િે િચંિ
િહોવનયા

આદિજાવત વિસ્તારોમાં
સરકારની શૈક્ષણણક
યોજનાઓનો પ્રચારપ્રસાર અને અમલીકરણ

આદિજાવત વિકાસ
વિભાગ અને
આદિિાસી
અધ્યાપક મંડળ

ગાંધીનગર

01

06-06-2016

ડૉ. તેજલ
અધ્િ્ુ,ા
વિપુલ રામાણી

ગુજરાતમાં આદિિાસી
બાળકો માટે ની વિકાસની
તકો

ઇષ્્ડયન
ઈલ્્સ્ટટ્ ૂટ ઓફ
પબ્બ્લક હેલથ –
ગાંધીનગર

KLMDC, IIM,
અમિાિાિ

01

24-06-2016

ડૉ. તેજલ
અધ્િ્ુ,ા
વિપુલ રામાણી

ગુજરાત (જાહેર સેિાઓ
અંગેનો નાગદરકોનો
અવધકાર) અવધવનયમ –
2013

સ્પીપા અમિાિાિ

સ્પીપા અમિાિાિ

01

2.

3.

4.
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ક્રમ

તારીખ

5.

25-10-2016

6.

19-01-2017થી
21-01-2017

7.

02-02-2017થી
04-02-2017

8.

18-01-2017થી
20-01-2017

સહભાગી
થયેલ સેિક

વિર્ય

કે્દ્રના સિે
સેિકો

Civil Society’s
Consultation for Citizens
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૮. અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :
1. આદિિાસી કે્દ્રએ અમિાિાિ, રાજકોટ, ગાંધીનગર અને િડોિરા જજલલામાં પરં પરાગત આદિિાસી
હસ્તકલા-કૃવત િેચાણ અને પ્રિશાન મેળાની કામગીરી કરી.
2. કે્દ્ર દ્વારા Pro-active Disclosure તૈયાર કરિામાં આવ્ુ.ં
3. આદિમજૂથ બેઇઝ લાઇન સિે 2014-15 પરથી આદિમજૂથ સમુિાયમાં િધુ આિક અને વશક્ષણ ધરાિતાં
કુટુંબોના અભ્યાસ માટેની સંશોધન િરખાસ્ત કે્દ્ર દ્વારા તૈયાર કરિામાં આિી.
4. કે્દ્ર દ્વારા 1962થી માચા - 2016 સુધીમાં ચાલેલા તાલીમિગોની માદહતી તૈયાર કરી.
5. કે્દ્ર દ્વારા વશક્ષણમાં અંતર વિશ્લેર્ષણ (Gap Analysis of Education)ના અભ્યાસની િરખાસ્ત તૈયાર કરિામાં
આિી.
6. સમાજ વિજ્ઞાનમાં સંશોધન પદ્ધવતશાસ્ત્રની તાલીમનો અહેિાલ તૈયાર કરી સે્ટર ફોર સોવશયલ સ્ટડીઝ સુરત મોકલાવયો.
7. આદિિાસી બોલી - શબ્િકોશ સંિભે િાતચીતના સામા્ય શબ્િો તૈયાર કરિાની કામગીરી ચા્ુ.
8. કે્દ્ર દ્વારા ગુજરાતના આદિિાસીઓનુ ં સંગીત અને ન ૃત્ય માટે િસ્તાિેજી દફલમ બનાિિાનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં
9. કે્દ્ર દ્વારા િર્ષા 2014-15નો "આદિિાસી ગુજરાત"નો અંક પ્રકાવશત કયો.
10. આદિિાસી ગુજરાત સામવયક અંતગાત RNI નંબર મેળિિા માટેની પ્રદિયામાં ટાઇટલ િેરીદફકેશનની
કામગીરી પ ૂણા થઈ.
11. આદિિાસી સંગ્રહાલયમાં સ્ટોક ગણતરી અને સમારકામ ચા્ુ છે .
12. આદિિાસી વિસ્તારના 14 જજલલાના કુલ 4800 પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલા કારીગરોની માદહતી
મેળિિામાં આિી તથા માદહતી ચકાસણી અને ડેટા એ્રી ચા્ુ છે .
13. માનનીય િડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે લીમખેડા ખાતેના િનબંધ ુ કલયાણ યોજનાના અંતગાત પાણી અને વસિંચાઈ
યોજનાના ઉિઘાટન સમારોહ કાયાિમમાં કે્દ્રએ આઠ આદિિાસી ન ૃત્ય ટીમો દ્વારા સ્િાગતની જિાબિારી
વનભાિી.
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14 તા. 31-03-2016થી તા. 02-03-2016 િરવમયાન રાયબલ દરસચા એ્ડ ડેિલપમે્ટ ઈલ્્સ્ટટ્ ૂટ-ભોપાલ,
રાજ્ય સંગ્રહાલય-ભોપાલ, જનજાવત સંગ્રહાલય-ભોપાલ અને માનિ સંગ્રહાલય-ભોપાલની કે્દ્રના સેિકોએ
મુલાકાત લીધી અને પદરચય મેળવયો.
15. તા. 25-28-10-2016 િરવમયાન પ્રગવત મેિાન – ્્ુ દિલહી ખાતે નેશનલ રાયબલ કાવનિિલ વનવમત્તે ગુજરાત
રાજ્યમાંથી ડાંગી ન ૃત્ય, ગરાવસયા ન ૃત્ય, પીઠોરા ણચત્રકામ, િારલી ણચત્રકામ, ઢોલ, ડોબરુ, ડાંગી ભગત
િગેરે કલાકૃવતના જાણકાર 44 આદિિાસી કલાકારોએ ભાગ લીધો.
16. તા. 29-11-2016ના રોજ પ ૂ. શ્રી ઠક્કરબાપાની 146મી જ્મજયંતી વનવમત્તે કે્દ્ર દ્વારા આયોજજત પ્રથમ
ઠક્કરબાપા સ્મ ૃવત વયાખ્યાનમાળામાં પ્રો. સુિશાન આયંગાર દ્વારા "ગુજરાતના આદિિાસી સમાજમાં
પદરિતાન" વિર્ષય સંિભે િતતવય આ્્ુ,ં આ વયાખ્યાનમાળામાં કુલ 300 સહભાગીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા.
17. આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે્દ્રની િેબસાઇટની અપડેટ માટેની કામગીરી કરિામાં આિી.
18. તા. 22-26-01-2017 િરવમયાન 68મા પ્રજાસત્તાક દિન (26મી જા્્ુઆરી)ની આણંિ ખાતે રાજ્યકક્ષાની
ઉજિણી કરિામાં આિી. આ ઊજિણી કાયાિમમાં િનબંધ ુ કલયાણ યોજનાની વિકાસગાથાને પ્રિવશિત કરતો
ટેબ્લો રજૂ કરિામાં આવયો. ટેબ્લો વનરીક્ષણ અને પ્રિશાનની કામગીરીના નોડલ ઑદફસર તરીકે કે્દ્રએ
જિાબિારી વનભાિી.
19. તા. 24-01-01-2017 િરમ્પયાન યોજાનાર 68મા પ્રજાસત્તાક દિન (26મી જા્્ુઆરી)ની રાઠરીયકક્ષાની
ઉજિણીના કાયાિમ અને વમવનસ્રી ઓફ રાયબલ અફેસા - નિી દિલહી દ્વારા આયોજજત વિવિધ કાયાિમોમાં
ગુજરાત રાજ્યના આદિિાસી કુટુંબો અને અવધકારીશ્રીઓએ ભાગ લીધો, જેમાં કે્દ્ર પણ સહભાગી થ્ુ.ં
20. તા. 23-02-2017ના રોજ ટીઆરટીઆઈ ખાતે કે્દ્રના વનયામકશ્રીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ આદિિાસી
સિાસગ્ર
ં હ (રાયબલ ગેઝેદટયસા) - અભ્યાસ સંિભેની બેઠકમાં આદિિાસી સિાસગ્ર
ં હ - અભ્યાસમાં સમાિેશ
કરે લ વિર્ષયોનુ ં પ્રેઝ્ટેશન કરિામાં આવ્ુ ં તેમજ તજ્જ્ઞશ્રીઓ તથા લેખકો સાથે આદિિાસી સિાસગ્ર
ં હ સંિભે
ચચાા કરી પ્રવતભાિો અને સ ૂચનો મેળવયા તેમજ વિવિધ પ્રકરણો લખિા માટેના વિર્ષયોની કામગીરી
સોંપિામાં આિી.
૯. સક્ષચિશ્રી અને કવમર્નરશ્રી આહદજાવત વિકાસ વિર્ાગને મોકલાિેલ વિવિધ અિેિાલ :
1. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અંગેની વત્રદિિસીય કાયાવશણબરનો અહેિાલ
2. ઉ.બુ. અને ઉ.ઉ.બુ. આશ્રમશાળાઓના વશક્ષકોની શૈક્ષણણક ગુણિત્તા સુધારણા અંગેની સાત વત્રદિિસીય
કાયાવશણબરનો અહેિાલ.
3. માદહતી અવધકાર અવધવનયમ - 2005 અંતગાત વત્રમાવસક કામગીરીનો અહેિાલ
4. પરં પરાગત આદિિાસી હસ્તકલા-ક્રૃવતનુ ં િેચાણ અને પ્રિશાન અંગેના રાજકોટ ખાતેના લોકમેળાનો
અહેિાલ
5. સંકણલત ડેરી વિકાસ કાયાિમ હેઠળના પશુપાલક લાભાથીઓને પશુપાલન અને ડેરી વિકાસ અંગે
ક્ષમતાિધાન તાલીમનો અહેિાલ
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આંતહરક ગિિિા બાંયધરી એકમ(IQAC)
1.આંતહરક ગિિિા બાંયધરી એકમ(IQAC)ના સભ્યોની યાદી :
ક્રમ

2.

નામ

િોદ્દો

1.

પ્રો. ડૉ. અનાવમક શાહ

કુલનાયકશ્રી

2.

ડૉ. રાજે્દ્ર ખીમાણી

કુલસણચિશ્રી

3.

ડૉ. શ્રીવનિાસ મ ૂવતિ

સંયોજકશ્રી

4.

ડૉ. વનવમર્ષા શુતલ

સભ્યશ્રી

5.

ડૉ. મંિાબેન પરીખ

સભ્યશ્રી

6.

ડૉ. મ્ુરી ફામાર

સભ્યશ્રી

7.

ડૉ. આરતી પટેલ

સભ્યશ્રી

8.

ડૉ. પ્રભુલાલ કાસુ્દ્રા

સભ્યશ્રી

9.

શ્રી રમેશ પટેલ

સભ્યશ્રી

10.

શ્રી જયતી
ં
ઠાકોર

સભ્યશ્રી

િર્ભ 2015-16 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિર્ે માહિતી :
તા. 16-06-2016, 25-06-2016, 24-09-2016 તથા 13-01-2017 િરમ્પયાન
આંતદરક ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC)ની બેઠકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ હતુ.

3.

આંતદરક ગુણિત્તા બાંયધરી એકમ (IQAC) દ્વારા બાયોગેસ સંશોધન અને સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ, સાિરાના સં્તુ ત ઉપિમે તા. 06-06-2016થી 10-06-2016 સુધી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના શૈક્ષણણક સેિકો માટે દરસચા મેથોડોલોજી કાયાશાળા આયોજજત
કરિામાં આિી.
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અનસ ૂક્ષચત જાવત/અનસ ૂક્ષચત જનજાવત એકમ (એસ.સી./એસ.ટી. સેલ)
1.

એસ.સી. એસ.ટી. સેલના સભ્યોની યાદી :

ક્રમ

સભ્યન ં નામ

1.

પ્રા. અનાવમકભાઈ શાહ, કુ લનાયકશ્રી

પ્રમુખ

2.

રસ્ટીશ્રી ઉત્તમભાઈ પરમાર

સભ્ય

3.

ડૉ. મહેશભાઈ ગામીત, લાયઝન ઓદફસર, એસ.સી./એસ.ટી. સેલ

સભ્ય

4.

ડૉ. સંધ્યાબહેન ઠાકર, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, આજીિન વશક્ષણ વિભાગ,

સભ્ય

વયાિસાવયક અભ્યાસિમ વિદ્યાશાખા, અમિાિાિ
5.

ડૉ. જમનાિાસ સાિણલયા, ડીન અને વિભાગીય અધ્યક્ષ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત

સભ્ય

વિભાગ, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિદ્યાશાખા, સાિરા

2.

6.

ડૉ. વનમેર્ષભાઈ ચૌધરી, શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ, સાિરા

સભ્ય

7.

ડૉ. અશોકભાઈ પરમાર, વશક્ષણ વિદ્યાશાખા, અમિાિાિ

સભ્ય

8.

વનયામક, આદિિાસી સંશોધન અને તાલીમ કે્દ્ર, અમિાિાિ

સભ્ય

ડૉ. રાજે્દ્રભાઈ ખીમાણી, કુ લસણચિશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

મંત્રી

િર્ષા 2016-17 દરમ્પયાન પ્રિેર્ લીધેલ વિદ્યાથીઓની યાદી :

ક્રમ

અભ્યાસક્રમ
1.

વિશારિ
(સ્નાતક)

2.

પારં ગત

કલ વિદ્યાથીઓ

3.

અનુપારં ગત

4.

વિદ્યાિાચસ્પવત

5.

પીજી દડ્લોમા
કુ લ

એસ.સી.

એસ.ટી.

બિીપંચ

જનરલ

972

84

371

384

133

100.00

8.64

38.17

39.51

13.68

969

83

415

274

197

100.00

8.57

42.83

28.28

20.33

125

8

11

13

93

100.00

6.40

8.80

10.40

74.40

222

36

21

33

132

100.00

16.22

9.46

14.86

59.46

75

4

11

13

47

100.00

5.33

14.67

17.33

62.67

2363
100.00

215
9.10

829

717

602

35.08

30.34

25.48

એસ.સી.9.10%

જનરલ25.48%

એસ.ટી.35.08%
બક્ષીપંચ30.34%

૩.

િર્ભ 2015-16 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિર્ે માહિતી :
તા. 17-01-2017 િરમ્પયાન એસ.સી./એસ.ટી સેલની બેઠકનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
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મહિલા વિકાસ એકમ (જાતીય સતામિી રોકિા માટે ન ં સેલ)
1.

સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠે તા. 19-12-2014ના રોજ જાહેરનામુ ં બહાર પાડીને મદહલાઓ ઉપર થતી જાવતય
સતામણી રોકિા માટે ના 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 લેિા કુ લનાયકશ્રીને ભલામણ કરિી.
બીજુ ,ં મદહલાઓ માટે વિકાસલક્ષી તથા જાગવૃ ત માટે નાં કાયો કરિા.

2.

મહિલા વિકાસ એકમ સેલના સભ્યોની યાદી :
ક્રમ

3.

નામ

િોદ્દો

1.

સુશ્રી આયશાબહેન પટે લ

પ્રમુખ

2.

ડૉ. આનંિીબહેન પટે લ

નોડલ ઓદફસર

3.

ડૉ. મંિાબહેન પરીખ

સભ્ય, રસ્ટી

4.

સુશ્રી સારાબહેન બાષ્લિિાલા

સભ્ય, અિાજ

5.

ડૉ. ગીતાબહેન પટે લ

સભ્ય, શારીદરક વશક્ષણ, સાિરા

6.

ડૉ. શશીબાલા પંજાબી

સભ્ય, રાંધેજા

7.

ડૉ. કોદકલાબહેન પારે ખ

સભ્ય, અમિાિાિ પદરસર

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ બેઠક વિર્ે માહિતી :
તા. 20-09-2016ના રોજ એક બેઠકનુ ં આયોજન થ્ુ ં હતુ.ં

4. અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :


સાિરા ખાતે તા. 8 માચાનાં રોજ આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામાં આિી, જેમાં
શ્રી ણબિંદુબહેન (ગામ-રાજપરા) તથા ડૉ. ગીતાબહેને વિદ્યાથીઓને સંબોધન ક્ુાં



અમિાિાિ પદરસર ખાતે વશક્ષણ મહાવિદ્યાલયમાં આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામાં
આિી. જેમાં ડો. રં જનાબહેન હદરશ તથા ડો. કોદકલાબહેન દ્વારા મદહલા સશક્તતકરણ વિશે િાત કરિામાં
આિી.



અમિાિાિ પદરસર ખાતે મ.િે . મહાવિદ્યાલયમાં આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસની ઉજિણી કરિામાં
આિી. જેમાં સમાજકાયાનાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા મદહલાઓ ઉપર થતા ભેિભાિ અને અસમાનતા તથા
વિવિધ સમસ્યાઓ ઉપર નાટક-ગીતો અને પોસ્ટરની રજૂઆત થઈ.



રાંધેજા પદરસરમાં મદહલા કાયિાઓ વિશે સુશ્રી મીનાબહેન જગતાપ દ્વારા વયાખ્યાન આપિામાં આવ્ુ.ં



8 માચા વનવમત્તે આંતરરાઠરીય મદહલા દિિસ વનવમત્તે રાંધેજા ખાતે કાયાિમનુ ં આયોજન થ્ુ.ં જેમાં
મદહલા કાન ૂન અને મદહલા સુરક્ષા અંગે સુશ્રી સુશીલાબહેન પ્રજાપવત, સ્ત્રી-પુરુર્ષ જાવતગત ભેિભાિ
વિશે સુશ્રી સેજલબહેન જોર્ષીએ િાત કરી. ્ુિાનોનાં એક જૂથે ‘બેટી બચાિો’ ઉપર એક નાટક ભજવ્ુ ં
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પ્રકાર્ન વિર્ાગ
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. િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન થયેલાં પસ્તકોના પ્રકાર્નની વિગત :
ક્રમ

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત (રૂ.)

1.

વયિસ્થાપન : વસદ્ધાંતો અને વયિહાર

ડૉ. લોકે શ જૈન

400/-

2.

ભારતમાં િૈવશ્વકીકરણ : પ્રભાિ અને વિકલપો

અવસમ શ્રીિાસ્તિ, આવશર્ષ કોઠારી,

60/-

અનુ. ધારા િઘાદડયા
3.

ગાંધીજીનો ધમા કયો અને કે િો ?

પ્રમોિભાઈ જોર્ષી

150/-

4.

તો... બોલો... હુ ં કોણ ું ?

ડૉ. મ્ુર શાહ

30/-

5.

સાથા ગ ૂજરાતી જોડણીકોશ (સંશોવધત -

1200/-

સંિવધિત આવ ૃવત્ત)

સં. ગોપાળિાસભાઈ પટે લ , મુકુલભાઈ

વિનય િાચનમાળા પુસ્તક પહે્ ું

6.

95/-

કલાથી
7.

સં. ગોપાળિાસભાઈ પટે લ , મુકુલભાઈ

વિનય િાચનમાળા પુસ્તક બીજુ ં

100/-

કલાથી

3. િર્ભ દરમ્પયાન પસ્તકોના પન:મરિની વિગત :
ક્રમ

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત (રૂ.)

1.

બુદ્ધચદરત

ધમાાનિ
ં કોસમ્પબી

110/15/-

2.

વશણબર સંચાલન કળા

મહે્દ્રભાઈ ભટ્ટ, તેજસ ઠાકર

3.

સુિામાચદરત

મગનભાઈ પ્રભુિાસભાઈ િે સાઈ

65/-

4.

પ્રાચીન સાદહત્ય

અનુ. મહાિે િભાઈ િે સાઈ,

45/-

નરહદર દ્વારકાિાસ પરીખ
5.

જૈન શબ્િાિણલ

ડૉ. શેખરચંદ્ર જૈન,

15/-

ડૉ. વનરં જનાબહેન િોરા,
શોભનાબહેન શાહ
6.

વિદ્યાપીઠ દહ્િી વયાકરણ ભાગ-2

િશરથલાલ શાહ

19/-

7.

દહ્િી બાલ કહાવનયાં

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

9/-

8.

વિદ્યાપીઠ દહ્િી કહાનીસંગ્રહ ભાગ-1

ડૉ. અંબાશંકર નાગર

10/-

9.

ભ ૂલસુધાર

શ્રી ણગદરરાજ દકશોર,

11/-

ડૉ. અંબાશંકર નાગર
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ક્રમ

પસ્તકન ં નામ

લેખક

હકિંમત (રૂ.)
32/-

10.

દહ્િી પાઠાિલી ચૌથી દકતાબ

11.

વિદ્યાપીઠ દહ્િી વયાકરણ ભાગ-1

જયંવતલાલ મહેતા

14/-

12.

વિદ્યાપીઠ દહ્િી બાલ પાઠાિલી ભાગ-2

શ્રી લલ્ુભાઈ રબારી

17/-

13.

વિદ્યાપીઠ બાલ એકાંકી

સંપાિક : ડૉ. દકશોર કાબરા

7/-

14.

વિદ્યાપીઠ દહ્િી કહાનીસંગ્રહ ભાગ-4

23/-

15.

દહ્િી ગદ્ય પદ્ય સંગ્રહ પાંચિી દકતાબ

40/-

16.

દહ્િી વયાકરણ પ્રિેશ

17.

દહ્િી પાઠાિલી ભાગ-1

18.

9/-

અનુ. શ્રી લલ્ુભાઈ રબારી

20/19/-

દહ્િી એકાંકી સંગ્રહ ભાગ-2

4. િસ્તપ્રતો/વનબંધોને લેખકો પોતાની રીતે પ્રકાવર્ત કરે તે માટે સંમવત આપિામાં આિેલાં
પસ્તકોની માહિતી :

ક્રમ
1.

િસ્તપ્રત/વનબંધન ં નામ
ભારતીય ભાર્ષાની દ્રૌપિી વિર્ષયક નિલકથાઓ : એક

લેખક/પ્રકાર્ક
શ્રી જયે્દ્રકુમાર ગુ. પટેલ

તુલનાત્મક અભ્યાસ
2.

આચાયા આનંિશંકર ધ્રુિ : વયક્તતત્િ અને િાડ્મય

શ્રી િવનતાબહેન ભી. કરં ણગયા

3.

ગાંધી્ુગીન ગુજરાતી કવિતામાં અદહિંસાનુ ં વનરૂપણ

શ્રી મશરીભાઈ ભી. સોલંકી

4.

શ્રી મશરીભાઈ ભી. સોલંકી

5.

અરોડ ગામના આદહરો અને તેમનુ ં મૌણખક પદ્યસાદહત્ય
Study of Participatory Irrigation Management (PIM) system
and its impact on sustainable development of Tribal
community

6.

ગુજરાત અને રાજસ્થાન રાજ્યોના ્ુવનિવસિટી ગ્રંથાલયોની

શ્રી યોગેશભાઈ આર. પારે ખ

શ્રી હસમુખભાઈ ડા. પટેલ

માદહતીસેિાઓનો તુલનાત્મક અભ્યાસ
7.

સહભાગી િન વયિસ્થા સવમવતઓના સંસ્થાકરણની પ્રદિયાનો

શ્રી વિજયકુમાર કૌશલ

અભ્યાસ (ગુજરાત રાજ્યના સાબરકાંઠા જજલલાના સંિભામાં)
8.

નઈ તાલીમની સંસ્થા વિશ્વમંગલમ્ અનેરાનુ ં શૈક્ષણણક અને

શ્રી િશરથકુમાર વિ. પ્રસાિ

સામાજજક ક્ષેત્રે પ્રિાન
9.

ગુજરાત રાજ્યના વિશ્વવિદ્યાલય ગ્રંથાલયની સેિાઓમાં માદહતી

શ્રી મીનાબહેન એન. પંડયા

પ્રત્યાયન અને પ્રૌદ્યોણગકી ટેતનોલોજીની આિશ્યકતા, મહત્િ અને
અમલીકરણ : એક અભ્યાસ
10.

ભારતીય પ્રાચીન અણભલેખોને આધારે બૌદ્ધ ધમા અને સંસ્કૃવતનુ ં
અધ્યયન
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શ્રી ભારતીબહેન ભટ્ટ

પસ્તક ર્ંર્ાર
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા 2006માં શરૂ કરિામાં આિેલ પુસ્તક ભંડારનો હેત ુ નફો કરિાનો નદહ,
પરં ત,ુ ગાંધીજીના આિશો, વિચારો, વસદ્ધાંતોને મહત્તમ લોકો સુધી પહોંચાડિાનો તથા સારા માનિ ઘડતર
માટેનો છે . પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ગાંધીજીના વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર અથે ગાંધીસાદહત્યને લોકો સુધી
પહોંચાડિા માટે વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરિામાં આિે છે .
પસ્તકર્ંર્ાર દ્વારા િર્ભ 2016-17માં િાથ ધરિામાં આિેલ પ્રવ ૃવિઓ નીચે મજબ છે :
(૧) રાષ્ટ્રીય પસ્તક મેળો - મે 2016
આ પુસ્તક મેળામાં પુસ્તકભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. 98,000નાં પુસ્તકોનુ ં યોગ્ય િળતર સાથે
િેચાણ કરિામાં આિેલ.
(૨) ખાદીમેળો - ઑક્ટોબર 2016
તા. 13-10-2016થી તા. 23-10-2016 િરમ્પયાન થયેલા ખાિી મેળા િરમ્પયાન પુસ્તક ભંડાર દ્વારા
અંિાજજત રૂ. ૪૬,૫૦૦નાં પુસ્તકોનુ ં યોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામાં આિેલ.
(૩) ગાંધીમેળો - િેબ્રઆરી 2017
તા. 11-02-2017 અને તા. 12-02-2017 િરમ્પયાન વયારા ખાતે થયેલા ગાંધી મેળા િરમ્પયાન પુસ્તક
ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. 27,000/-નાં પુસ્તકોનુ ં યોગ્ય િળતર સાથે િેચાણ કરિામાં આિેલ.
આ ઉપરાંત પુસ્તક ભંડાર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિદ્યાથીઓને સસ્તા િરે મળી રહે તેિા
અંિાજજત 15,000 નંગ ફુલસ્કેપ ચોપડાનુ ં િેચાણ કરિામાં આિેલ.
િર્ષા િરમ્પયાન ભારત સરકારના ઉચ્ચ અવધકારીઓ જે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં N.G.O
Attachmentની તાલીમ માટે આિતા હોય છે , તેમને અંિાજજત રૂ. 6,50,000નાં પુસ્તકોનુ ં િેચાણ
કરિામાં આિેલ.
ુ રી-2017માં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સાથા ગ ૂજરાતી જોડણીકોશની છઠ્ઠી આવ ૃવત્તના
ફેબ્રઆ
વિમોચન કાયાિમમાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા આ ગ્રંથનુ ં ખ ૂબ સારા પ્રમાણમાં િેચાણ કરિામા આવ્ુ.ં
આ બધી પ્રવ ૃવત્તઓ ઉપરાંત િર્ષા િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં યોજાતા અલગ અલગ
કાયાિમોમાં પણ પુસ્તક ભંડાર દ્વારા ભાગ લેિામાં આિે છે તથા અ્ય કોઈ પણ લોકો ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠમાં કોઈ પણ પ્રવ ૃવત્તમાં ભાગ લેિા માટે કે તાલીમ માટે આિે તે તેમને પણ
ગાંધીસાદહત્યનો પદરચય કરાિિામાં આિે છે , અને તેઓ આ સાદહત્ય ખરીિે તેના માટે પ્રયત્ન કરિામાં
આિે છે .
પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અમિાિાિની વિવિધ શાળાઓ તથા કોલેજોમાં ગાંધીસાદહત્યના પ્રચારપ્રસાર અથે વનયવમત ધોરણે પુસ્તક ભંડારના સેિક મુલાકાત કરે છે અને અમિાિાિના મહત્તમ
ગ્રંથાલયોમાં આ સાદહત્ય પ્રા્ત થાય તેના માટેના સઘન પ્રયાસો કરિામાં આિે છે .
એવપ્રલ-2016થી માચા-2017 સુધીમાં પુસ્તક ભંડાર દ્વારા અંિાજજત રૂ. 44,50,૦૦૦નાં પુસ્તકોનુ ં
િેચાણ કરિામાં આિેલ છે .
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કોર્વિર્ાગ
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
ગુજરાતી ભાર્ષાને બહજ
ુ નમા્ય 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. 1929માં જોડણીકોશની પ્રથમ આવ ૃવત્ત આપણને મળી.
પ્રથમ આવ ૃવત્તમાં શબ્િોની સંખ્યા 43,743 હતી. ઈ.સ. 1967માં પ્રગટ થયેલી પાંચમી આવ ૃવત્ત
સુધીમાં શબ્િોની સંખ્યા 68,467 સુધી પહોંચી. તા. 06-10-1998ના 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. 20-12-2007ના 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 5000 જેટલા નિા શબ્િો ઉમેરાયા છે તથા કેટલાંક પદરવશઠટો
પણ તૈયાર કયાાં છે .
સલાહકાર સવમવતનાં સ ૂચનો અનુસારની કોશની નિી આવ ૃવત્ત માટેના સંકણલત શબ્િો અને પ્રકાશન
પદ્ધવત અંગે થયેલ સુધારા-િધારા સદહત પ્ર ૂફ તપાસ્યા પછી સાથા ગુજરાતી જોડણીકોશની છઠ્ઠી આવ ૃવત્તનુ ં
મુદ્રણકાયા લગભગ જુલાઈ-ઑગસ્ટ 2016થી શરૂ થ્ુ ં હતુ.ં મુદ્રણકાયા પુરું થયા પછી આ છઠ્ઠી આવ ૃવત્તના
વિમોચન અંગેના કાયાિમનુ ં આયોજન તા. ૧૬-૦૨-૨૦૧૭ના રોજ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના હીરક મહોત્સિ
હોલમાં પ્રવસદ્ધ સાદહત્યકારોની ઉપક્સ્થવતમાં કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
સેિકોની માહિતી :
(૧) ડૉ. વનરં જના િોરા

(૩) શ્રી ણગરીશ ગાલફાડે

(૨) શ્રી સત્યનારાયણ અગ્રિાલ
સલાિકાર સવમવત :

૧. ડૉ. અનાવમકભાઈ શાહ, કુલનાયકશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
૨. ડૉ. રાજે્દ્ર ખીમાણી, કુલસણચિશ્રી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
૩. ડૉ. ચંદ્રકા્તભાઈ શેઠ
૪. ડૉ. વત્રકમભાઈ પટેલ
૫. ડૉ. વશલીનભાઈ શુતલ

૬. પ્રા. રમેશભાઈ બી. શાહ
૭. ડૉ. પી. સી. પટેલ
૮. ડૉ. ઉર્ષાબહેન ઉપાધ્યાય
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જીિન વર્િિ વિર્ાગ
મિાવિદ્યાલયના છાત્રાલયો
છાત્રાલય જીિન- એ વિદ્યાકીય પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં એક મહત્િનુ ં અંગ છે . સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા
તમામ વનયવમત અભ્યાસિમોમાં છાત્રાલય જીિનને વશસ્ત અને સમ ૂહજીિનનો એક મહત્િનો ભાગ ગણીને
આિશ્યક બનાિિામાં આવ્ુ ં છે . ઉચ્ચવશક્ષણ આપતાં ત્રણેય પદરસરોમાં આિેલ છાત્રાલયોની વિવિધ
માદહતી નીચે મુજબ છે :
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ
૧.

ક્રમ

છાત્રાલયની િમતા અને પ્રિેર્ અંગે ની વિગત:
છાત્રાલય

૧.

ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

૨.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ

૩.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

૨.

છાત્રાલયની
િમતા

400

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન આપિામાં આિેલ પ્રિેર્
સંખ્યા
અનસ ૂક્ષચત
અનસ ૂક્ષચત
ઓ.બી. અન્ય
કલ
જાવત
જનજાવત
સી.

39

309

79

38

145

136

482

54

373

71

07

મ.િે .ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય કુ માર
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ ક્યા છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ કુ માર
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ ક્યા
છાત્રાલય, સાિરા –એ-બી-સી
ક્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

200

05

200

19

34

100

32

185

44

02

13

09

15

39

88

07

08

38

25

78

96

16

19

60

87

182

કુ માર છાત્રાલય, રાંધેજા

310

32

115

91

13

251

140

38

13

38

19

108

450

46

55

60

14

04

90

18

ગૃિપવત/ગૃિમાતાની વિગત:
ક્રમ

છાત્રાલયન ં નામ

ગૃિપવત/ગૃિમાતાન ં નામ

અભ્યાસ

૧.

ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

ડૉ. રીટાબહેન કે. પટે લ

પીએચ.ડી.

૨.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

શ્રી પ્રિીપભાઈ એમ. સોનાર

એમ.દફલ.

૩.

મ.િે .ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય છાત્રાલય, સાિરા

શ્રી મોહનભાઈ િી. પટે લ

એમ.દફલ.

૪.

શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત વિભાગ,

શ્રી ભરતભાઈ એસ. પટે લ

એમ.દફલ.

શ્રી હંસાબેન ચૌધરી

એમ.એ.; બી.એડ.;

કુ માર છાત્રાલય, સાિરા
૫.

ક્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

એમ.દફલ.
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71

173

૩.
ક્રમ

વનયત સેિકોની યાદી:
છાત્રાલયન ં નામ

૧.
૨.
૩.

ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ
ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

૪.
૫.
૬.
૭.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ
વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

૮.
૯.
૧૦.

૧૫.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ
અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ
મ.િે .ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય કુ માર
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ ક્યા
છાત્રાલય, અમિાિાિ
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ ક્યા
છાત્રાલય, સાિરા
સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ ક્યા
છાત્રાલય, સાિરા
શારીદરક વશક્ષણ અને રમતગમત
વિભાગ, ક્યા છાત્રાલય, સાિરા
ક્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

૧૬.

ક્યા છાત્રાલય, રાંધેજા

૧૭.

ગ્રામવયિસ્થાપન અધ્યયન કે ્દ્ર,
કુ માર છાત્રાલય, રાંધેજા

૧૧.
૧૨.
૧૩.

૧૪.

૪.
ક્રમ
૧.

2.

સેિકન ં નામ

િોદ્દો

અભ્યાસ

ડૉ. શોભનાબહેન આર. શાહ
શ્રી રમીલાબહેન કે. પટે લ
શ્રી પાિાતીબહેન આઈ.
સોંિરિા
શ્રી રમેશભાઈ બારોટ
શ્રી સંિીપણગદર ગોસ્િામી
શ્રી નટિરવસિંગ ડાભી
શ્રી જયેશકુ માર િાઘેલા

મ. ગહૃ માતા
મ.ગહૃ માતા
મ. ગહૃ માતા

પીએચ.ડી.
એમ.કોમ.,બી.એડ્ .
એમ.દફલ.

મ.ગહૃ પવત
મ.ગહૃ પવત
મ.ગહૃ પવત
મ. ગહૃ પવત

શ્રી પ્રવિણભાઈ પરીખ
શ્રી મુકેશભાઈ બી. ગોહેલ

મ. ગહૃ પવત
મ. ગહૃ પવત

એમ.એડ્ ., બી.એડ્ .
એમ.એ., બી.એડ્ .
બી.એ., બી.એડ્ .
એમ.એ., એમ.દફલ.,
બીએડ્ .
એમ.દફલ.
એમ.એ., એમ.એડ્ .

શ્રી િસંતીબહેન ઉ. પરમાર

મ. ગહૃ માતા

એમ.એ., બી.એડ્ .

શ્રી કંચનબહેન ના. ચૌહાણ

મ. ગહૃ માતા

શ્રી કા્તાબહેન એસ. િાશા

મ. ગહૃ માતા

બી.આર.
એસ.,બી.એડ્
એસ.એસ.સી.

શ્રી સ ૂયાા બહેન એમ. ભગોરા

ગહૃ માતા

એમ.એ., બી.એડ્ .

શ્રી ગીતાબહેન ભટ્ટી

ગહૃ માતા

શ્રી રસીલાબહેન િે સાઈ

ગહૃ માતા

શ્રી જનકરાય પટે લ

ગહૃ પવત

એમ.એ.,
એમ.એડ્ .,એમ.દફલ.
એમ.એ.,એમ.એસ.
ડબલ્ુ
એમ.એ.,બી.પી.એડ્ .,
બી.એડ્ .

છાત્રાલયની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓની વિગત:
૪.૧

પ્રિાસની વિગત:
છાત્રાલયન ં નામ

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગ ક્યા
છાત્રાલય, સાિરા – એ-બી-સી

ગ્રામવયિસ્થાપન અધ્યયન કે ્દ્ર,
કુ માર છાત્રાલય, રાંધેજા

પ્રિાસના સ્થળ
બાકોર, જજ. મહીસાગર

ડાકોર, પાિાગઢ, ફાગિેલ
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પ્રિાસની તારીખ
30-01-2017થી
01-02-2017
27-10-2017થી
29-01-2017
02-02-2017થી
03-02-2017
04-04-2016

વિદ્યાથીઓની
કલ સંખ્યા
77
83
86
50

૪.૨
ક્રમ

૧.

૨.

છાત્રાલયમાં તજજ્ઞ/મિેમાનના વ્યાખ્યાનની વિગત:
છાત્રાલયન ં નામ

ક્યા
છાત્રાલય,
અમિાિાિ
,,

૩.

,,

૪.

,,

૫.

,,

૬.

,,

૭.

,,

૮.
૯.

અનુસ્નાતક
છાત્રાલય,
અમિાિાિ
,,

તજજ્ઞન ં નામ

વિર્ય

ડૉ. સુરણભબહેન લેઉિા

આરોગ્યને લગતી બાબતો

19-07-2016

શ્રી યાત્રીબહેન, શ્રી
વપ્રયાંકભાઈ, કુ લસણચિશ્રી
શ્રી ચંદ્રકા્તભાઈ

આરોગ્ય માટે ધ્યાનનુ ં મહત્િ

19-07-2016

માનવસક રીતે વિકલાંગની સંસ્થામાં
થતી પ્રવ ૃવત્તઓ વિશે
ગાયનેક પ્રોબ્લેમ, ટે સ્ટટયુબ બેબી
અંગે
અક્સ્તત્િ વિશે મુિી બતાિી અને
સ્ત્રીઓની સામાજજક ક્સ્થવત વિશે સમજ
શ્રીમદ્ ભગિિગીતા પર વયાખ્યાન
અને િતામાનમાં ગીતાનો ઉપિે શ
કેટલો મહત્િનો છે તે અંગે
ખાિી અંગે તેમજ સંસ્થાનાં નીવતવનયમો અંગે સમજણ

30-07-2016

છાત્રાલયમાં સ્િાસ્થય અંગેની માદહતી

14-07-2016

છાત્રાલયમાં
વિદ્યાથીઓ
સાથે
િાતાા લાપ
દફલમ પ્રિશાન દ્વારા સમાજમાં જાગવૃ ત

19-08-2016

િે શ પદરભ્રમણ દ્વારા ગાંધીવિચાર
પ્રસ્તુવત
યોગ દ્વારા માનવસક તનાિ દૂ ર
કરિાની સમજ
ગીતાજયંતી ઉજિણી પ્રશ્નમંચ દ્વારા

26-10-2016

ગુજરાતી ભાર્ષા અને વયાકરણ સંિભે
સ્િચ્છતા અણભયાન સંિભે ચચાા
કેસલેશ તથા બેષ્્કિંગ વયિહાર વિશે
છાત્રાલયના વિદ્યાથીઓ સાથે બેઠક
છાત્રાલયમાં વશસ્ત અને ખાિીનાં
મહત્િ વિશે િાતાા લાપ

10-12-2016
15-1-2016
30-12-2016
10-01-2017

સફાઈ-સ્િચ્છતા વિશેની સમજણ

08-07-2016

સ્ત્રી સશક્તતકરણ
લોહીની ઉણપથી થતા રોગો અને તેન ુ ં
વનિારણ
ગેસ બચત અને અકસ્માત કેિી રીતે
અટકાિી શકાય ?
અછબડાના લક્ષણો અને તેન ુ ં
વનિારણ

24-07-2016
05-08-2016

ડૉ. રમણભાઈ
(ગાયનેકોલોજીસ્ટ)
શ્રી અવમતભાઈ,
શ્રી વિભાબહેન
શ્રી રં જનાબહેન, શ્રી રે ખાબહેન
આ. કુ લનાયકશ્રી,
કુ લસણચિશ્રી અને ડૉ.
આનંિીબહેન પટે લ
ડૉ. સુરણભબહેન લેઉિા
કુ લપવતશ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટ

૧૦.

,,

૧૧.

,,

૧૨.

,,

શ્રી લોકેશભાઈ

૧૩.

,,

૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.

,,
,,
,,
,,
,,

૧૯.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન વિભાગ
ક્યા છાત્રાલય,
સાિરા- એ-બી-સી

શ્રી રં જનબહેન અને શ્રી
રે ખાબહેન
શ્રી શીતાંશ ુ યશશ્ચંદ્ર
શ્રી શૈલેર્ષભાઈ
શ્રી પી. એમ. ગોદહલ
ડૉ. કે. કે. ખખ્ખર
ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠના
કુ લનાયકશ્રી
તથા
કુ લસણચિશ્રી
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર

૨૦.
૨૧.

,,

૨૨.

,,

૨૩.

,,

,,

તારીખ

શ્રી
અવમતભાઈ
વિભાબહેન
શ્રી વિજ્ઞાનભાઈ

–

શ્રી

શ્રી ઝંખનાબહેન વત્રિેિી
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા
Pcra દ્વારા ગાંધીનગરની ગેસ
એજ્સી
ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા
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04-08-2016
03-09-2016
20-10-2016
06-12-2016

17-09-2016

05-12-2016
09-12-2016

12-02-2017
31-03-2017

ક્રમ

છાત્રાલયન ં નામ

૨૪.

કુ માર છાત્રાલય,
રાંધેજા
,,
,,
,,
,,
,,
,,

૨૫.
૨૬.
૨૭.
૨૮.
૨૯.
૩૦.
૩૧.
૩૨.

,,
,,

૪.૩

તજજ્ઞન ં નામ

વિર્ય

તારીખ

શ્રી જલિીપભાઈ ઠાકોર

ગ્રામવશલપીના સામાજજક કાયો

11-07-2016

ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ
શ્રી દિનેશભાઈ ચૌધરી
શ્રી રવિભાઈ ચૌધરી
ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ
ડૉ. લોકે શભાઈ
શ્રી અબ્દુ લચાચા
શ્રી અવમતભાઈ (થાપર ્ુવન.)
શ્રી અરુણભાઈ

છાત્રાલય જીિન
વનઠફળતા સામે ટકી રહવુ ં
કે્સર જાગવૃ ત અણભયાન
શ્રમ અને ઉદ્યોગ
પ્રાથાનાનુ ં મહત્િ
વનયમ અને સમયપાલન
ઈંગ્લીશ શીખવુ ં
સમ ૂહજીિન આચાર

15-07-2016
21-07-2016
28-07-2016
29-07-2016
02-08-2016
21-09-2016
10-11-2016
06-01-2017

છાત્રાલયમાં યોજાયેલ વિવિધ કાયભક્રમો/ઉત્સિોની વિગત:

ક્રમ

છાત્રાલયન ં નામ

કાયાિમ/ઉત્સિની વિગત

ક્યા છાત્રાલય, અમિાિાિ

1.

ખાિીમાં રે ડીશનલ ડ્રેસની સ્પધાા અને
નિા િર્ષાની ઉજિણી
ભજન સંધ્યાની અને ગણેશોત્સિની
ઉજિણી કરી
શાકોત્સિનુ ં આયોજન

07-09-2016

,,

વમચામસાલા વપતચર જો્ુ.

28-01-2017

,,

પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજિણી
િે શભક્તતના ગીતો ગાઈને કરી
સ્િયંપાક,

26-01-2017

ઉત્તરાયણ પિાની ઉજિણી

14-01-2017

ગણેશ ઉત્સિ, ગરબા ઉત્સિ,
સાંસ્કૃ વતક કાયાિમની ઉજિણઈ
સાંસ્કૃ વતક કાયાિમ અને પરં પરાગત
રમતો
વશયાળુ રમતોત્સિ

િર્ષા િરમ્પયાન

2.

,,

3.

,,

4.
5.

વશક્ષણ છાત્રાલય, અમિાિાિ

6.

,,

7.
8.

અનુસ્નાતક છાત્રાલય, અમિાિાિ

9.

સ ૂક્ષ્મજીિાણુ
વિજ્ઞાન
વિભાગ
છાત્રાલય, સાિરા – એ-બી-સી
,,

10.

તારીખ

ક્યા

31-12-2016

16-12-2016

19-08-2016થી
20-08-2016
09-01-2017થી
16-01-2017
06-02-2017થી
25-02-2017
09-03-2017

11.

,,

યોગ વશણબર

12.

,,

આનંિમેળો

13.

,,

નિરાત્રીની ઉજિણી

14.

,,

હોળી-ધ ૂળે ટીની ઉજિણી

01-10-2016થી
10-10-2016
12-13 માચા, 2017

,,

ગાંધી વનિાા ણદિનની ઉજિણી

30-01-2017

15.
16.

૪.૪

કુ માર છાત્રાલય, રાંધેજા

નિરાવત્ર – રાસ-ગરબા, શરિપ ૂનમરાસગરબા, જ્માઠટમી મટકીફોડ,
ઉત્તરાયણ, જ્મવતથી-મરણવતથી

છાત્રાલયની અન્ય વિવર્ષ્ટ્ટ પ્રવ ૃવિઓની વિગત:
કન્યા છાત્રાલય, અમદાિાદ :

1. વિદ્યાવથિનીઓએ કરાટે ના િગોમાં ભાગ લીધો. 2. શ્રી શારિાબહેન ગાબુ ્ુવનિવસિટી લેિલે સ્ટે ટ લેિલ
કેમ્પપમાં પસંિગી પામ્પયા. 3. વિદ્યાવથિની બહેનોએ બાસ્કે ટ બોલની પ્રેતટીસમાં ભાગ લીધો 4. ક્યા છાત્રાલયની
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બહેનોએ 21 દિિસની યોગ તાલીમ વશણબરમાં ભાગ લીધો. 5. ક્યા છાત્રાલયની બહેનો દ્વારા પોણલયો
નાબ ૂિી કાયાિમમાં ભાગ લેિામાં આવયો. 6. શ્રી ક્ષવતબહેન , શ્રી અતુલભાઈ કર્સીએ ભ્રઠટાચાર વિશે
સમજાિિા માટે મેનેજમે્ટને લગતી રમત રમાડી. 6. છાત્રાલયની બહેનો દ્વારા સજીિખેતીના પ્રયોગ
કરિામાં આવયા. જેમાં પાલક, મેથી, કોથમીર, રીંગણ તથા શક્કદરયાની િાિણી કરિામાં આિી. 7.
વિદ્યાપીઠના પદરિારમેળામાં વિદ્યાવથિનીઓએ ભાગ લીધો.

2. વર્િિ છાત્રાલય, અમદાિાદ : સ્િયંપાક, કમ્પ્્ ૂટર લેબનો ઉપયોગ સાંજે ૦૮-૦૦થી ૧૦-૦૦, િોટરકુ લર
સફાઈ િર પંિર દિિસે, સોલર િોટર સફાઈ િર પંિર દિિસે , અઠિાદડયામાં એક િાર નાના ગહૃ માં
બેસિામાં આિે છે અને તેમની મઝિણો
ંૂ
ચચાિામાં આિે છે , સીકલસેલ એનેવમયા ધરાિતા વિદ્યાથીઓનુ ં
કાઉ્સેણલિંગ કરિામાં આિે છે .
અનસ્નાતક છાત્રાલય, અમદાિાદ : 1. સ્િામી વિિેકાનંિ જયંતીની ઉજિણી વનવમત્તે િકત ૃત્િ સ્પધાા ન ુ ં
આયોજન 2. રમતગમત હરીફાઈ – દિકેટ, કે રમ, ચેસ, િોલીબોલ 3. રતતિાન પ્રવ ૃવત્ત 4. ગીતાજયંતી
ઉજિણી 5. સંસ્થાગત આનંિમેળાની પ્રવ ૃવત્તમાં સહભાગી
મિાદે િ દે સાઈ ગ્રામસેિા મિાવિદ્યાલય કમાર/કન્યા છાત્રાલય, સાદરા :
સ ૂક્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન વિર્ાગ કન્યા છાત્રાલય, સાદરા : 1. સાંજની પ્રાથાનામાં પ્રેરક પ્રસંગો-પુસ્તકોનુ ં િાંચન
2. િગા પ્રવતવનવધ મંત્રી મંડળની રચના 3. સમયાંતરે પાણીની ટાંકીઓની સફાઈ 4. આનંિમેળાનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્ુ.ં
કમાર છાત્રાલય, રાંધેજા

: 1. છાત્રાલયમાં સાંજની પ્રાથાનામાં સમ ૂહજીિનનો આચાર પુસ્તક િાંચન. 2.

છાત્રાલયની સમ ૂહસફાઈ 3. િરરોજ સાંજની પ્રાથાનામાં જનરલ નોલેજ પ્રશ્નો, અંગ્રેજીના સ્પેલીંગ ચચાા . 4.
પરીક્ષામાં પ્રથમ, દ્વદ્વતીય, ત ૃતીય પદરણામ મેળિનાર વિદ્યાથીને ઈનામ વિતરણ. 5. છાત્રાલયમાં સો ટકા
હાજરી હોય તે વિદ્યાથીનુ ં સ્માન કરી ઈનામ આપિાનો કાયાિમ. 6. ઋતુ પ્રમાણે ભોજન
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રાજ્ય પ્રૌઢવર્િિ સંસાધન કેન્ર (SRC)
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
“વિકાસની પ ૂિા શરત વશક્ષણ છે .” એ િાતને સાકાર કરિા માટે રાઠરીય કક્ષાએથી સતત પ્રયત્નો
થતાં રહ્યાં છે . જ્યાં સુધી િે શની તમામ વયક્તતઓ વશણક્ષત બને નહીં ત્યાં સુધી વિકાસ અપ ૂણા ગણાય. તેથી
પ્રત્યેક વનરક્ષરને સાક્ષર બનાિિા માટે ભારત સરકારે આઝાિી પછીથી પ્રયાસો શરૂ કયાા છે . રાઠરીય
પ્રૌઢવશક્ષણ કાયાિમ, રાજ્ય પ્રૌઢવશક્ષણ કાયાિમ, સાક્ષરતા અણભયાન, અનુસાક્ષરતા અણભયાન, જનવશક્ષણ
વનલયમ, વનરં તર વશક્ષણ કાયાિમ અમલી બ્યા હતા. વિવિધ કાયાિમો દ્વારા રાજ્ય, જજલલા, તા્ુકા અને
ગ્રામ્પય કક્ષા સુધીની ભાગીિારી તેમાં સામેલ કરિાનો પ્રયત્ન કયો છે .

વિશ્વ સાક્ષરતા દિિસ 8મી સ્ટેમ્પબર, 2009ના રોજ સાિર ર્ારત કાયભક્રમની વિવધિત ઘોર્ષણા
થઈ. બારમી પંચિર્ષીય યોજના 2017 સુધી લક્ષ્ય પ્રા્ત કરિાનુ ં વનધાાદરત થ્ુ.ં વિશેર્ષ કરીને સાંસિ
આિશા ગ્રામ યોજના અ્િયે પસંિ થયેલાં ગામોને સંપ ૂણા સાક્ષર કરિા લક્ષ્ય વનધાાદરત કરિામાં આવ્ુ.ં
આ માટે સિેક્ષણ, િાતાિરણ વનમાાણ, સ્િયંસેિક, ભણનાર અને પ્રેરકને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને માગાિશાન
માટેના વિવિધ કાયાિમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

સરકારની માગાિવશિકા મુજબ કાયાયોજના તૈયાર કરી આ વિભાગ દ્વારા વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં
આયોજન કરી તેન ુ ં અમલીકરણ કરિામાં આિે છે . િર્ષા 2016-17 િરવમયાન કે્દ્ર દ્વારા જે પ્રવ ૃવત્ત કરિામાં
આિી, ભાગ લેિામાં આવયો. તેને જુિા જુિા ભાગમાં િહેંચિામાં આવયાં છે . જેિા કે –
-

SRC દ્વારા આયોજજત કાયાિમો

સહયોગ અને સંકલનિાળા કાયાિમો
SRC એ ભાગ લીધેલ કાયાિમ

SRC દ્વારા આયોજજત કાયાિમોમાં કાયાિમોનુ ં આયોજન અને અમલીકરણ SRC દ્વારા કરિામાં
આિેલ છે . સહયોગ અને સંકલનિાળા કાયાિમોમાં અ્ય સરકારી એજ્સી વિભાગ કે સ્િૈલ્ચ્છક સંસ્થા સાથે
રહી માગાિશાન પ ૂરું પાડિામાં આિેલ જેમ કે SLMA, ZLSS, TLSS, NSS, મદહલા સામખ્યકક્ષાએથી
કાયાિમોનુ ં આયોજન કરે લ હોય તેમાં SRC સાથે રહી તેન ુ ં આયોજન અને અમલીકરણમાં સહયોગી રહેલ,
સાથે સાથે જરૂરી જણાય ત્યાં કાયાિમમાં જરૂરી ફેરફાર કરાિી તેન ુ ં અમલીકરણ કરિાથી માંડી તેન ુ ં
અિારનિાર અનુસરણ (ફોલૉઅપ) કરે લ છે . તે જ રીતે તેઓના કાયાિમમાં SRC સહભાગી થઈ કાયાિમને
િધારે અસરકારક બનાિિા પ્રયત્ન કરે લ છે જે કાયાિમોની વિગતો આ મુજબ છે .
SRC દ્વારા કરિામાં આિતી પ્રવ ૃવત્તકાયાિમોમાં તાલીમ, જેમાં RPs તાલીમ, પ્રેરક તાલીમમાં
મહત્િની ભ ૂવમકા રહે છે . નિસાક્ષર મ ૂલયાંકનનો કાયાિમ હોય તો તે માટે જરૂરી આયોજન કરી જજલલા અને
તા્ુકા સંયોજક અણભમુખતા સાથે સાથે જરૂર જણાય ત્યાં 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 કાયાિમ, હોદડિંગ તૈયાર કરિા અને લોકજાગૃવત ફેલાય તે માટે
જાગૃવત બેઠકોનુ ં આયોજન.
સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિનુ ં આયોજન અને માગાિશાન, તે માટે જરૂરી બેઠકો પ્રેરણા - પ્રોત્સાહન
આપિાની કામગીરી.
અંબાજી પિયાત્રા િરવમયાન પ્રચાર-પ્રસાર માટેના સ્ટોલ તે માટે જરૂરી ઓદડયો સીડીનો તથા
સાદહત્યનો ઉપયોગ કરી લોકજાગૃવત લાિિાની કામગીરી.
ગ્રામજીિન પિયાત્રાના આયોજનમાં સહભાગી થઈ તે માટે જરૂરી પ્રચાર-પ્રસારનુ ં સાદહત્ય સાથે
સાથે ગ્રામ કક્ષા સુધી પ ૂિા આયોજન અને લોકસંપકા સ્િચ્છતા અણભયાન કાયાિમમાં પણ SRCની ભ ૂવમકા
મહત્િની રહી છે . SAGYિાળાં ગામોમાં ખાસ પ્રચાર-પ્રસાર અને લોકજાગૃવતના કાયાિમોનુ ં આયોજન અને
અમલીકરણ.
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રાઠરીય એકતા સ્તાહની ઉજિણી ખાસ વિસ્તાર સાબરકાંઠા જજલલામાં કરિામાં આિી. તે માટેના
જરૂરી આયોજનથી માંડીને લોકો સુધી કાયાિમની સમજ આપિામાં આિી.
NSS પ્રવ ૃવત્તમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા યોજાતી વશણબરો તેમજ અ્ય શાળા-કોલેજો દ્વારા યોજાતી
વશણબરોમાં ખાસ સાક્ષરતા જાગૃવત અંગે માગાિશાન આપિામાં આિેલ.
NSS કાયાિમ સંગઠકોનીઅણભમુખતા સાથે સાથે 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 મેળાિડાઓનુ ં આયોજન
અને અમલીકરણની કામગીરી, સાથે સાથે સ્થાવનક કક્ષાના આગેિાનો સાથેની બેઠકો અને માગાિશાન
માટે SRC ની ભ ૂવમકા મહત્િની રહી છે .
કાયભિેત્ર િેઠળના જજલ્લાઓ
સાિર ર્ારત કાયભક્રમ :
અમરે લી, બનાસકાંઠા, કચ્છ, ભાિનગર, જામનગર, જૂનાગઢ, પાટણ, સાબરકાંઠા
સરસ્િતી યાત્રા :
અમિાિાિ, આણંિ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહેસાણા, પોરબંિર
સાંસદ આદર્ભ ગામ :
ક્રમ
જજલ્લાન ં નામ
તાલકાન ં નામ
ગામન ં નામ
1.
અમરે લી
લાઠી
અકાળા
2.
બનાસકાંઠા
િાંતીિાડા
પાંથાિાડા
બનાસકાંઠા
િડગામ
પસિાિળ
3.
કચ્છ
રાપર
સુિઈ
4.
ભાિનગર
ભાિનગર
ફદરયાિકા
ભાિનગર(બોટાિ)
ગઢડા
ઉગામેડી
ુ ા
5.
જામનગર
જામનગર
જાંબડ
6.
જૂનાગઢ
મેંિરડા
સાસણ
જૂનાગઢ (ગીર
િેરાિળ
ગોવિિંિપરા
સોમનાથ)
7.
પાટણ
હારીજ
રોડા
8.
સાબરકાંઠા
ઈડર
જશિંતગઢ
સાબરકાંઠા
ઈડર
ગોલિાડા
િર્ભ 2015-16 દરમ્પયાન યોજાયેલા પહરસંિાદ તથા તાલીમ કાયભક્રમો :
ક્રમ

કાયભક્રમ

વિગત

1.

તાલીમ અને અણભમુખતા
કાયાિમ

જજલલા/તા્ુકા સંયોજકો, પ્રવશક્ષકો, પ્રેરકો,
સ્િયંસેિક તાલીમ અને અણભમુખતા, તલાટીમંત્રી અણભમુખતા, મદહલા સામખ્ય, સ્િયંસેિક
તાલીમ અને અણભમુખતા

2.

અણભમુખતા અને
માગાિશાન NSS
એકદિિસીય બેઠક અને
સંકલન બેઠક

NSS કો-ઓદડિનેટસા, તલાટી મંત્રી અને
વિદ્યાથીઓની સાક્ષરતા અણભમુખતા
DAE નિી દિલહી SLMA, JSS તેમજ કાયાિમ
સાથે સંકળાયેલ વયક્તત વિભાગો સાથે બેઠક

3.
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કાયભક્રમની
સંખ્યા
48

સિયોગીની
સંખ્યા
3377

11

735

36

1166

ક્રમ
4.

કાયભક્રમ
મ ૂલયાંકન કાયાિમ
નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન
(AOL)

5.

વિવશઠટ દિિસોની
ઉજિણી

6.

ગ્રામપંચાયત મુલાકાત

7.

દરવ્ુ ં બેઠક

8.

SRC સ્ટાફ અણભમુખતા

9.
10.

સાદહત્ય પરામશાન બેઠક
જાગૃવત અને િાતાિરણ
વનમાાણ કાયાિમ

૨.

વિગત
-નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન (AOL) કાયાિમ અંગે
કાયાકરોનીઅણભમુખતા
-નિસાક્ષર મ ૂલયાંકન (AOL) કાયાિમ
મુલાકાત અને માગાિશાન
- વિશ્વ િસવત દિિસ (11 જુલાઈ)
- વિશ્વ સાક્ષરતા દિિસ (8 સ્ટેમ્પબર)
- AIDS દિિસ (1 દડસેમ્પબર)
ુ રી)
- માત ૃભાર્ષા દિિસ (21 ફેબ્રઆ
- મદહલા દિિસ (8 માચા)
ગ્રામકક્ષાના અવધકારી અને પિાવધકારી સાથે
મુલાકાત-ચચાા
- SLMA
- DCEO
- JSS
- TDOS
- TPOS
- ZSS
- DC
- TC
- Equivalence Programme - હૈિરાબાિ
- બેણઝક અને ણબ્રજ પ્રાઇમર તેમજ AOL-QAB
(SRC2 કાયાકર)
- Equivalence Material
ગ્રામ કક્ષા સુધી સ ૂત્રલેખન, પ્રચાર-પ્રસાર
રે લી, લોકજાગૃવત માટે ભિાઈના કાયાિમ,
હોદડિંગ, બેઠકો િગેરે

સાહિત્ય વનમાભ િ :
અ
કાયમી પ્રકાશનો : લોકજીિન (પખિાદડક)
બ
અ્ય પ્રકાશનો
 પ્રચાર-પ્રસારનુ ં સાદહત્ય



સાક્ષરતા
 નિસાક્ષર પરીક્ષા

: પોસ્ટસા, પવત્રકાઓ, ફોલડસા, સ્ટીકસા
: પોસ્ટસા, પવત્રકા

સાિર ર્ારત કાયભક્રમ અંતગભ ત િાતાિરિ વનમાભિ માટે કરે લ પ્રવ ૃવિઓ :
1. સાદહત્ય વનમાાણ માટે તજજ્ઞ બેઠકનુ ં આયોજન
2. સ ૂત્રલેખન અને પોસ્ટરો લગાિિા.
3. પોસ્ટર, ફોલડર, પવત્રકા, સ ૂત્રોનુ ં વિતરણ
4. સાક્ષરતા ગરબા મહોત્સિ
5. સાક્ષરતા મહોત્સિ
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કાયભક્રમની
સંખ્યા

સિયોગીની
સંખ્યા

8

424

10

2515

10

166

17

341

1
1

-

3
20

17
2925

6. ગ્રામજીિન યાત્રા સાથે સંકલન
7. સાક્ષરતા ગીત CD – સાક્ષરતા સ ૂર
8. િીકરી મોંઘા મ ૂલની–િીદડયો CD

 સાહિત્ય પનઃમરિ :
 સાક્ષર ભારત કાયાિમ

 નિસાક્ષર પરીક્ષા

પોસ્ટસા-6

5000

પવત્રકા

18000

સ્ટીકસા

4000

પેમ્પફ્લેટ

14000

પોસ્ટસા

2000

પવત્રકા

12000

3.અન્ય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન :
1.

રાજ્ય સાક્ષરતા વમશન પ્રાવધકરણ

2.

મુખ્ય વનિાાચીન અવધકારીશ્રીની કચેરી (CEO), ગાંધીનગર

3.

જનવશક્ષણ સંસ્થાન

4.

જજલલા લોકવશક્ષણ સવમવત

5.

તા્ુકા લોકવશક્ષણ સવમવત

6.

ગ્રામ લોકવશક્ષણ સવમવત

7.

નેહરુ ્ુિા કે્દ્ર સંગઠન

8.

સ્િૈલ્ચ્છક સંસ્થાઓ

9.

જજલલા વશક્ષણ અને તાલીમ ભિન

10.

આકાશિાણી

11.

રાઠરીય સેિા યોજના

12.

મદહલા સામખ્ય
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गज
ू रात हिन्दी-हिन्दस्ु तानी प्रचार समितत
स्थापना :-

सन ् 1946

सेवक संख्या :- 01 संयोजक
11 उच्चक काययकर्ाय (ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही)

02 1 चपिासी + 1 लसक्यरु िटी कक्षा के (चपिासी-सेवक ननर्ायरिर् दिनों के लिए ही)
कुि

(1)

14 काययकर्ाय

हिन्दी परीक्षा ववभाग :

क्रि

वर्ष

परीक्षा

2015-

हदसंबर

2016 कुल

2016

2017

वर्ष 20162017 कुल

हिन्दी बालपोथी

28763

25879

0

3886

27525

2

हिन्दी पिली

33785

33582

0

4107

35123

3

हिन्दी दस
ू री

43884

45946

0

4672

47925

हिन्दी तीसरी

16389

19285

0

1521

20084

5

हिन्दी ववनीत

26465

23246

0

2661

24642

6

हिन्दी सेवक खंड-1

9

0

7

0

7

7

हिन्दी सेवक खंड-2

5

0

3

0

3

8

हिन्दी सेवक अखंड

3435

0

4410

0

4410

9

हिन्दी अनुवाद ववनीत

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152735

147938

4410

16847

159689

10

हिन्दी अनुवाद ववशारद
कुल

केन्र संख्या :

सन ् 2015-2016 औि सन ् 2016-2017 की केन्द्र संख्या
लसर्म्बि 2015 + फिविी 2016
कुि

(3)

2016

फरवरी

1

4

(2)

मसतम्बर

लसर्म्बि 2016 + फिविी 2017

1055 + 137
1192

कुि

1117 + 139
1256

वगष :

इस वर्य केन्द्रों में दहन्द्िी िस
ू िी, दहन्द्िी र्ीसिी, दहन्द्िी ववनीर् औि दहन्द्िी सेवक के ववद्यार्थययों के
लिये वर्य नन:शल्
ु क चिाया जार्ा हैं र्था दहन्द्िी भवन में व्याख्यान-मािाएँ चिाई जार्ी हैं।
(4)

हिन्दी सेवक प्रचारक वगष :

दहन्द्िी सेवक प्रचािक वर्य हि साि चिाया जार्ा हैं।
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(5)

गज
ु राती परीक्षाएँ :
बबन र्ज
ु िार्ी भाई-बहनों के लिये दहन्द्िी भवन से र्ज
ु िार्ी की पाँच पिीक्षाएँ र्ज
ु िार्ी

बािपोथी, प्राथलमक, सब
ु ोर्, प्रबोर् औि ववनय सन ् 1956 से िी जार्ी हैं।
(6)

गांधी ववचार-प्रचार परीक्षाएँ :

इस वर्य र्ा. 02-10-2016 के िोज र्ांर्ी जयंर्ी के उपिक्ष्य में र्ांर्ी ववचाि- प्रचाि

पिीक्षाएँ र्ज
ु िार् र्था महािाष्ट्र में िी र्ईं। जजसका ब्यौिा इस प्रकाि िे ख सकर्े हैं :
क्रि

परीक्षा का नाि

गुजराती

हिन्दी

िराठी

अंग्रेजी

अक्तूबर

उदष ू

2016

अक्तूबर
2015

1

र्ांर्ीजीवन झाँखी

3217

183

445

814

57

4716

4615

2

र्ांर्ीजीवन स्मनृ र्

2418

0

0

0

11

2429

2128

र्ांर्ीववचाि प्रवेश

2293

123

56

263

0

2735

2783

4

र्ांर्ीववचाि परिचय

2079

0

0

0

0

2079

2209

5

र्ांर्ीववचाि र्चंर्न

583

0

0

0

0

583

828

6

र्ांर्ीववचाि मनन

596

0

166

0

0

762

902

7

र्ांर्ीववचाि मीमांसा

102

0

0

0

0

102

69

11288

239

734

1077

68

13406

13534

3

परु स्कार :
र्ज
ु िार् में प्रथम र्ीन आनेवािे पिीक्षार्थययों को क्रमानस
ु ाि रु. 400/-, रु. 300/-,

रु.

200/- के पिु स्काि िे कि समािोह का आयोजन किके उनका सन्द्मान ककया जार्ा है । उपिोक्र्
प्रत्येक जजिे में प्रथम र्ीन आनेवािों को रु. 100/-, रु. 75/- र्था रु. 50/- के इनाम दिये जार्े
हैं। उपिांर् ववद्याथी को र्था अलभभावक या लशक्षक को अपने घि से काययक्रम स्थान र्क आने-

जाने का बस या िे ि का िस
ू िे वर्य का ककिाया या वास्र्ववक ककिाया दिया जार्ा है । पिु स्काि
ववर्िण काययक्रम र्ज
ु िार् के अिर्-अिर् स्थानों पि ककया जार्ा है ।
(7)

ििाराष्ट्र-गज
ु रात संयक्
ु त हिन्दी वक्तत्ृ व स्पधाष :
इस वर्य भी प्रनर् वर्य की र्िह महािाष्ट्र-र्ज
ु िार् संयक्
ु र् दहन्द्िी वक्र्त्ृ व स्पर्ाय र्ा. 14वीं

लसर्म्बि दहन्द्िी दिवस के िौिान आयोजजर् की र्ई थी। बाि में अपने अपने जजिे में दहन्द्िी

वक्र्त्ृ व स्पर्ाय मे प्रथम आनेवािे स्पर्यकों की स्पर्ाय होर्ी हैं। इसके बाि र्ज
ु िार् िाज्य में औि
अंर् में आंर्ििाजीय वक्र्त्ृ व स्पर्ाय होर्ी हैं।
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(8)

पश्र्चचि भारत हिन्दी तनबंध लेखन स्पधाष :
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 पाररतोवर्क योजना :
र्ज
ू िार् ववद्यापीठ, अहमिाबाि र्था र्ीर्ा प्रनर्ष्ट्ठान मब
ुं ई (महािाष्ट्र) प्रेरिर् र्ीर्ापठन

पिीक्षा मोक्षिा एकािशी र्ीर्ा जयंर्ी मार्शि सि
ु अर्र्यािस को िी जार्ी हैं।
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 ।

(10)

गज
ु राती वतषनी सध
ु ार परीक्षा :

र्ज
ू िार् ववद्यापीठ के द्वािा र्ज
ु िार्ी वर्यनी सर्
ु ाि पिीक्षा र्ज
ु िार् िाज्य की सभी शािाओं

में आयोजजर् की र्ई थी। पास होने के लिए 40 अंक प्राप्र् किना आवश्यक होर्ा।
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ર્ારતીય ર્ાર્ા સંસ્કૃવત સંસ્થાન
સંક્ષિપ્ત પહરચય :

1.

ુ ,ુ કન્નડ, મલયાલમ,
ભારતીય ભાર્ષા સંસ્કૃવત સંસ્થાનમાં ભારતની ૧૪ ભાર્ષા (તવમલ, તે્ગ
મરાઠી, બંગાળી, ગુજરાતી, ઉદૂા , સંસ્કૃત, ઉદડયા, કક્શ્મરી, વસ્ધી, દહ્િી, પંજાબી) ઉપરાંત વિિે શી
૦૮ ભાર્ષાઓમાં (ફ્રે્ચ, જમાન, સ્પેવનશ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, રવશયન, અરે ણબક, જાપાનીઝ) લખતાં,
િાંચતાં, બોલતાં, સમજતા શીખિિામાં આિે છે .
િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન ર્ારતીય ર્ાર્ાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ વિદ્યાથીઓની

2.

સંખ્યા :
ક્રમ

ર્ાર્ાન ં નામ

પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ

પ્રમાિપત્ર અભ્યાસક્રમ

કલ

1.

તવમલ

22

07

29

2.

મરાઠી

19

09

28

3.

બંગાળી

10

05

15

4.

ગુજરાતી

32

-

32

5.

સંસ્કૃત

80

30+10

120

6.

ઉદૂા

30

04

34

7.

ુ ુ
તે્ગ

02

-

02

8.

કક્શ્મરી

04

-

04

9.

પંજાબી

04

-

04

કુલ

203

65

268

3.િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન વિદે ર્ી ર્ાર્ાઓમાં તાલીમ આપિામાં આિેલ વિદ્યાથીઓની સંખ્યા :
ક્રમ
ર્ાર્ાન ં નામ
પ્રાથવમક અભ્યાસક્રમ
પ્રમાિપત્ર અભ્યાસક્રમ
કલ
1.

ફ્રે્ચ

139

15

154

2.

જમાન

91

07

98

3.

સ્પેવનશ

65

03

68

4.

અરે ણબક

32

04

36

5.

અંગ્રેજી

98

16

114

6.

રવશયન

06

-

06

7.

ચાઇનીઝ

29

-

29

કુલ

460

45

505
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ભારતીય ભાર્ષાનો ચાર (4) માસનો અભ્યાસિમ છે , જે િર્ષામાં ત્રણ બેચ અને વિિે શી
ભાર્ષાનો ત્રણ (3) માસનો અભ્યાસિમ છે , જે િર્ષામાં ચાર બેચ થાય છે .
ભારતીય ભાર્ષા ભિનમાં િર િર્ષે શરૂ થનાર નિા સત્રમાં ભારતીય તેમજ વિિે શી ભાર્ષાના
જૂના તેમજ નિા આિનાર વિદ્યાથીનુ ં ગેટ ટુ ગેધરનુ ં આયોજન કરિામાં આિે છે . જેમાં જૂના
વિદ્યાથી તેમજ ફેકલટી તેમની ભાર્ષાઓની રજૂઆત કરે છે . આ િર્ષે

11

જુલાઈ, 2016ના રોજ સાંજે 04-00 કલાકે અદહિંસા શોધ ભિનના હોલમાં ગેટ ટુ ગેધર કાયાિમ
યોજાયો, ત્યારબાિ તા 11 સ્ટેમ્પબર 2016ના રોજ અદહિંસા ભિનના હોલમાં ફૂડ ફેષ્સ્ટિલનો કાયાિમ
યોજાયો. જેમાં ભાર્ષા ભિનના વિદ્યાથીઓએ નિી નિી િાનગી બનાિીને રજૂઆત કરી હતી.
ત્યારબાિ તા. 16 જા્્ુઆરી, 2017ના રોજ આગામી બેચના ભારતીય તેમજ વિિે શી ભાર્ષાના
વિદ્યાથીં માટે ગેટ ટુ ગેધર અદહિંસા ભિનના હોલમાં યોજિામાં આવયો હતો. આ કાયાિમમાં
પ્રાથવમક આભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓ અને પ્રમાણપત્ર અભ્યાસિમના વિદ્યાથીઓનુ ં સ્માન
કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં
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એપ્રોવપ્રએટ ટેક્નોલોજી કેન્ર, આઈ. ટી. આઈ અને ઇન્સ્ુમેન્ટેર્ન સેન્ટર (ય.સી.ક.)
(વમકેવનકલ અને ઇલેક્ટ્ક્રકલ વિર્ાગ) ર્ાિીબાગ, અમદાિાદ



ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાણલત એપ્રોવપ્રએટ ટેતનોલોજી કે્દ્ર અંતગાત ઈ.સ. 1983થી ઔદ્યોણગક તાલીમ
સે્ટર (આઈ.ટી.આઈ) કાયારત છે . વિવિધ પ્રકારની વયિસાયલક્ષી તાલીમ અભ્યાસિમમાં િર િર્ષે 125
તાલીમાથીઓ બહવુ િધ કૌશલય તાલીમ મેળિે છે . જેમાં મદહલાઓને ખાસ પ્રાધા્ય આપિામાં આિે છે .
બધા જ તાલીમ અભ્યાસિમો ભારત સરકારના ડી. જી. ઈ. ઍ્ડ ટી દ્વારા એફીલેશન મેળિેલ છે .



ૂ ાગાળાનાં
્ુ.સી.ક વિભાગનાં વમકેવનકલ અને ઇલેષ્તરકલ વિભાગ દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મા્ય ટંક
અભ્યાસિમો તથા ગુજરાત રાજ્ય, ટેકવનતલ એજ્્ુ. બોડા મા્ય 'ફેણબ્રકેશન ફીટર કમ િેલડર' અભ્યાસિમ
ઈ.સ. 2005થી શરૂ કરિામાં આિેલ છે . અત્યાર સુધી ૧૭૦ વિદ્યાથીઓએ તાલીમ મેળિેલ છે . તાલીમ
મેળિેલ વિદ્યાથીઓ સરળતાથી સ્િવનભાર થઈ શકે છે .



સંસ્થાનાં વિવિધ વિભાગોનાં પંખાઓનુ ં દરપેદરિંગ તથા ઇલેષ્તરકલ મરામત કાયા કરિામાં આિે છે .



સંસ્થા દ્વારા સ્િરોજગારી તથા જોબ ્લેસમે્ટ માટે વિશેર્ષ પ્રયત્ન કરિામાં આિે છે .
90 % થી 100 % ્લેસમે્ટ સંસ્થા દ્વારા જ પ્રયત્ન કરીને કરિામાં આિે છે .



વનયવમત પ્રાથાના,નકાંતણ,નશ્રમ-સફાઇ,નખાિી-પ્રચાર-પ્રસાર તેમજ ગાંધીજીનાં આિશો મુજબ બૌદ્વદ્ધક
વિકાસ કરી ચાદરત્ર્યઘડતર થાય તેિા પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે .

સંસ્થામાં ચાલતા અભ્યાસક્રમો
વ્યિસાય ન ં નામ
ઇલેતરોવનતસ વમકેવનક(બે બેચ)
ઇ્ફમેશન ટેતનોલોજી એ્ડ ઇલેકરેવનતસ

વિદ્યાથીઓની સંખ્યા

પહરિામ

બેચ-73 - 12

TOTAL-11 PASS

બેચ-74 - 7

100 %

બેચ-73- 17

100%

બેચ-74 - 13

-

બેચ-74-એ -18

100%

વસસ્ટમ મે્ટેન્સ
કમ્પ્્ ૂટર એડેડ ડ્રેસમેદકિંગ એ્ડ ડ્રેસ
દડઝાઇન
કમ્પ્્ ૂટર ઓપરે ટર એ્ડ પ્રોગ્રાવમિંગ
આવસસ્ટ્ટ

બેચ-74 – બી - 20

ફેણબ્રકેશન ફીટર કમ િેલડર

6 સંખ્યા
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સંક્ષિપ્ત માહિતી :

મોરારજીર્ાઈ દે સાઈ આરોગ્ય કેન્ર, અમદાિાદ

ઑતટોબર 2004થી આ વિભાગની શરૂઆત કરિામાં આિી. ત્યારબાિ િર્ષા ૨૦૧૦થી કુિરતી
ઉપચાર વિભાગ પણ શરૂ કરિામાં આવયો. આ આરોગ્ય કે્દ્ર દ્વારા વિદ્યાપીઠના પદરસરોમાં રહેતા
વિદ્યાથીઓ, સેિકો તથા તેમનાં કુટુંબીજનોને વન:શુલક વનિાન તથા સારિાર આપિામાં આિે છે . આરોગ્ય
કે્દ્રમાં એલોપથી ઉપરાંત નેચરોપથી અને આ્ુિેદિક વિભાગ પણ ચલાિિામાં આિે છે . કુિરતી ઉપચાર
વિભાગમાં વિદ્યાપીઠ વસિાયના બહારના લોકોને પણ સારિાર આપિામાં આિે છે .
સેિક :
(૧) ડૉ. સુરણભ લેઉિા, ચીફ મેદડકલ ઑદફસર
ુ બહેન પરમાર, સ્ટાફ નસા
(૨) શ્રી કુસમ
(૩) શ્રી મુકેશભાઈ સાંખણલયા, પુરુર્ષ સારિાર થેરાવપસ્ટ
(૪) શ્રી િૈશાલીબહેન શાહ, સ્ત્રી સારિાર થેરાવપસ્ટ
િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન સારિાર આપિામાં આિેલ દદીઓની સંખ્યા :
એલોપથી વિર્ાગ

કદરતી ઉપચાર વિર્ાગ

આયિેહદક

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા 7042

ઓ.પી.ડી. િિીની સંખ્યા 94

ઓ.પી.ડી િિીની

િાખલ િિીની સંખ્યા 36

િાખલ િિીની સંખ્યા :

સંખ્યા - 273

તાત્કાણલક સારિારની સંખ્યા - 53

પુરુર્ષ – ૩૬, સ્ત્રી - ૫૮

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :






આરોગ્ય કે્દ્ર દ્વારા િર િર્ષે નિા પ્રિેશ મેળિેલ વિદ્યાથીઓની શારીદરક તપાસ કરિામાં આિે છે ,
જેમાં િર્ષા 2016-17 િરમ્પયાન આશરે કુલ 540 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 રીપોટા પરથી વિદ્યાથીઓમાં તેમના આરોગ્ય વિશે સમજ
આપિામાં આિી તથા થેલસ
ે ેવમયા અને વસકલસેલના રોગ વિશે વિસ્ત ૃત માદહતી આપિામાં આિી.
મલેદરયા વપ્રિે્શન તાલીમ આપિામાં આિી.
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શ્રી મોરારજીર્ાઈ દે સાઈ સંગ્રિાલય

માહિતી :

સંક્ષિપ્ત

ુ રી 2003માં શ્રી બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટ (સ્િાતંત્ર્ય
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયની શરૂઆત 29 ફેબ્રઆ
સેનાની, મહાગુજરાત આંિોલન)ના હસ્તે કરિામાં આિી. પ્રસ્તુત સંગ્રહાલય ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠમાં

આિેલ પ્રાણજીિન વિદ્યાથી ભિનમાં સ્થાવપત છે . સંગ્રહાલય બે એકમમાં છે : પ્રથમ એકમ પ ૂિા
િે સાઈ ખંડ. અને બીજા એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ખંડ.

કુલપવત શ્રી મોરારજીભાઈ

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયના
વિદ્યાપીઠનાં પ ૂિા કુલપવત

પ્રથમ એકમમાં ભારતના

પિ
્ ૂ ા િડાપ્રઘાન અને ગ ૂજરાત

િીઘાા છે . જેમાં શ્રી મોરારજીભાઈ

શ્રી મોરારજીભાઈ િે સાઈની

િે સાઈનાં

િસ્ત્રો, રે દટિંયો અને તેમને 1991માં મળે લ 'ભારતરત્ન' અને 'વનશાને પાદકસ્તાન' પાદરતોવર્ષક પ્રિવશિત
કરે લ છે . બીજા ખંડમાં તેમનાં એક્યુપ્રેશર સાઘનો, અંગત ભેટો, ભગિાન બુદ્ધની

વિવિધ પ્રવતમાઓ,

કાક્શ્મર અને નાગાલે્ડની કલાત્મક િસ્તુઓ, નળાકાર પીદઠકાઓ િશાાિતો ખંડ છે . ત્રીજા ભાગમાં
મળે લ ભેટો, પ્રાચીન સમયના વસક્કાઓ, તેમણે મળે લ વિવિધ એિોડો, 1956માં

વિવિઘ િે શોમાંથી

મુબ
ં ઈનાં લોકો દ્વારા મળે લ અજુ ાનનો

રથ પ્રિવશિત કરે લ

છે .

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રહાલયમાં બીજા એકમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનો

ઇવતહાસ અને તેનો

િારસો (History and Heritage) જે ત્રણ િીઘાામાં છે . પ્રથમ ખંડમાં 10 જુિા જુિા પ્રકારના રેં દટયાઓ,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠનુ ં પ્રવતક, ઠરાિ, પાયાની ઈંટ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના

કુલપવતઓ, ગાંધીજી

અને

અ્ય મહાનુભાિોની અલભ્ય તસિીરો (ફોટાઓ ) છે . બીજા ખંડમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પરં પરાગત
પિિીિાન

સમારં ભની

ગ ૂજરાત

વિદ્યાપીઠ

કામગીરી

અંગે માદહતી

(1922થી 2002) માદહતી, તસિીરો

અંતગાત

અને વિભાગોની

િશાાિામાં આિી છે . તદ્ ઉપરાંત

સુઘી મળે લ વિવિધ એિોડા
અ.

કામ કરતા પદરર્ષિો

િશાાિતો

ગ ૂજરાત

ખંડ છે . ત્રીજા ભાગમાં
શૈક્ષણણક અને વિસ્તરણ

વિદ્યાપીઠને

2009થી 2016

પણ પ્રિવશિત કરે લ છે .

િર્ભ 2016-2017 દરમ્પયાનના મલાકાતીઓ :
તા. 01-04-2016થી 31-03-2017 સધીમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંગ્રિાલયમાં આિેલ
મલાકાતીઓની સંખ્યાની યાદી નીચે મજબ છે :
ક્રમ

માસ

આિેલ મલાકાતીઓની
સંખ્યા

1.

એવપ્રલ

430

2.

મે

600

3.

જૂન

540

4.

જુલાઈ

778

5.

ઓગસ્ટ

1100
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ક્રમ

માસ

આિેલ મલાકાતીઓની
સંખ્યા

6.

સ્ટેમ્પબર

940

7.

ઑતટોબર

973

8.

નિેમ્પબર

1300

9.

દડસેમ્પબર

660

10.

જા્્ુઆરી

957

11.

ુ રી
ફેબ્રઆ

980

12.

માચા

827

મલાકાતીઓની

કલ

10085

સંખ્યા
બ.

સંગ્રિાલયની મલાકાતે આિેલ
િમ
1.

વિવર્ષ્ટ્ટ મલાકાતીઓ :

વિવશઠટ મુલાકાતીનુ ં નામ

महे न्द्र ववक्रम लसंह, ववज्ञान औि र्कनीकी मंत्रािय

2.

सलु शिाबहन लमंज, सच
ू ना एवं प्रसािण मंत्रािय

3.
4.

R.K. DUTTA, ADMIN OFFICER, CBI
र्ौिव क्राजन्द्र्र्रू
ु , यव
ु ा संर्ठन, नई दिल्िी

5.

A. Annamalai, Director, National Gandhian Museum, Raj
ghat, New Delhi
Kirti Thakar, Adviser, Education Department
Kasturba Gandhi National Memorial Trust, M.P.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

શ્રી નરે શભાઇ. એચ. શાહ

તારીખ
२९-०७-२०१६
२९-०७-२०१६
29-07-2016
०४-०८-२०१६
१३-०८-२०१६
30-08-2016
12-09-2016
24-09-2016

ચેરમેન, ગુજરાત પંચાયત સેિા પસંિગી બોડા ,ગાંધીનગર
Y.S.K. Sesha Kumar, Joint Secretary, HRD, New Delhi
Mohit Kumar Jha, Department of Fertilizer, New Delhi

14-10-2016
12-11-2016

डॉ. पंकज लमत्र्ि, अग्र सर्चव. नई दिल्िी

१६-१२-२०१६

डॉ. ववनयकुमाि पाठक, िाज्य मंत्री, छत्र्ीसर्ढ़

१३-०२-२०१७

आलशर् कुमाि लमश्र,

िाजस्थान केन्द्रीय ववश्वववद्यािय, अजमेि
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१३-०२-२०१७

ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરિ કેન્ર
૧.

િર્ભ 2016-17ના મલાકાતીઓની સંખ્યા :
િર્ષા

2016-17

િરમ્પયાન

ગ્રામવિજ્ઞાન

વિસ્તરણ

કે્દ્રના

મ્પ્ુણઝયમની

કુલ

6000

મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધી.
2.

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન વિવર્ષ્ટ્ટ સંસ્થા મલાકાતીઓ અંગે :
ગજરાત રાજ્યની સંસ્થા અને વિવર્ષ્ટ્ટ વ્યસ્ક્ત :
1

‘પ્રયાસ’ સંસ્થા

-

13

2

‘જળસ્ત્રોત સ્નેહ સંિધાન સવમવત’, ભ ૂજ

-

31

3

‘બાળસભા’, ઓઢિ

-

40

4

‘શ્રેયસ’ ફાઉ્ડેશન, અમિાિાિ

-

14

5

કો્ફલીકરોરીયમના સભ્યો, અમિાિાિ

-

03

6.

‘હોમ સ્કૂલ’, િડોિરા

-

18

7.

સ્કાઉટ ભિન, પાલડી, અમિાિાિ

-

100

8.

દિએટીિ પાઠશાળા, વિજયનગર

-

60

9.

જજલલા વશક્ષણ ભિન, રાયખડ

-

36

10.

ગુજરાત પંચાયત સેિા પસંિગી બોડા , અમિાિાિ -

01

11.

સેિા સંસ્થા, અમિાિાિ

21

-

---------------કુલ
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રાજ્ય બિારની સંસ્થા અને વિવર્ષ્ટ્ટ વ્યસ્ક્તની મલાકાત :
1.

મૌસમ ચૌધરી, આસામ, ગુહાજી

-

03

2.

્ુિા િાંવત સંસ્થા, દિલહી

-

06

3.

કસ્ત ૂરબા ગાંધી સ્મારક, ઈ્િોર

-

07

4.

દહ્િી વિભાગ અધ્યક્ષ, રાજકીય મીરા ક્યા

-

01

-

01

મહાવિદ્યાલય, ઉિયપુર
5.

પીએચ.ડી. ગાઇડ, હદરયાણા

---------------કુલ

18

૩000. િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ કાયભક્રમોની વિગત :
-

તા. 01-06-2016થી તા. 04-06-2016 િરમ્પયાન ધોરણ 6-7-8ના વિદ્યાથીઓ માટે ‘ઉનાળુ
િેકેશન વિજ્ઞાન’ કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુલ ૩૦ વિદ્યાથીઓએ ભાગ
લીધો અને ભૌવતક વિજ્ઞાન, રસાયણવિજ્ઞાન તથા જીિવિજ્ઞાનના વિવિધ પ્રયોગો કરી સમજ
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કેળિી.
-

કામેશ્વર સ્કૂલમાં 6થી 15 િર્ષાનાં બાળકોને વિજ્ઞાનના પ્રયોગોનુ ં વનિશાન કરી વિજ્ઞાનના
પાયાના વસદ્ધાંતની જાણકારી આપી. કુલ 125 વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

-

‘પ્રયોગોનુ ં વનિશાન’ કાયાિમમાં બાળસભાના 40, હોમ સ્કૂલ િડોિરાના 20 તથા સાય્સ
એકેડેમી ગ્રુપના 20 વિદ્યાથીઓ માટે વિજ્ઞાનના પ્રયોગોનુ ં વનિશાન કરી વિદ્યાથીઓની તે સંિભે
સમજ વિકસાિી.

-

તા. 06-08-2016થી તા. 17-08-2016 િરમ્પયાન ડૉ. વિિમભાઈ સારાભાઈની જ્મજયંતી
વનવમત્તે ‘વિજ્ઞાન સ્તાહ’ની ઉજિણી વનવમત્તે વિજ્ઞાન વશક્ષકોની સજ્જજતા તાલીમ વશણબર,
વશક્ષણ વિભાગના વિદ્યાથીઓ માટે વિજ્ઞાન પ્રિશાન, ધોરણ-11ના વિદ્યાથીઓ માટે વિજ્ઞાનના
પ્રયોગો, વશક્ષણ વિભાગના વિદ્યાથીઓ માટે વિિમ સારાભાઈના જીિન પર પેનલ ચચાા, ધોરણ
6-7-8ના વિદ્યાથીઓ માટે ચાલો પ્રયોગ કરીએ િગેરે કાયાિમોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

-

મેલ રોકેરી કાયાશાળાનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં જેમાં કુલ ૬૮ વિદ્યાથીઓએ રોકેટના મૉડલ
બનાવયા અને તેના પર પ્રયોગ કરી સમજ વિકસાિી.

-

સમાજકાયા વિભાગ અને ગ્રામવિજ્ઞાન વિસ્તરણ કે્દ્રના સહયોગથી ગોતા પ્રાથવમક શાળામાં
વિજ્ઞાનના અિનિા પ્રયોગોના વનિશાન કાયાિમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ,ં જેમાં કુલ 150
વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

-

તા. 28-01-2017થી સાય્સ તલબની શરૂઆત કરિામાં આિી. સાય્સ કલબમાં અત્યાર સુધી
જુિા જુિા વિર્ષયો, વિજ્ઞાન અંગેના પાયાના વસદ્ધાંતો અને િૈજ્ઞાવનક સાથેનો સીધો સંપકા તથા
દફલમિશાન પણ ગોઠિિામાં આિેલ છે .

-

સી. ઈ. ઈ. દ્વારા આયોજજત ‘ઇ્દ્રધનુર્ષ’ વિજ્ઞાનમેળામાં ભાગ લીધો.

-

તા. 28-02-2017ના રોજ અપંગ માનિ મંડળના સહયોગથી રાઠરીય વિજ્ઞાન દિિસની
ઉજિણી કરિામાં આિી. ખાસ કરીને અંધજન વયક્તતઓ માટે વિર્ષયને ધ્યાનમાં રાખી કાયાિમ
કરિામાં આવયો. જેમાં કુલ 125 દિવયાંગ વયક્તતઓએ ભાગ લીધો.

-

તા. 26-10-2016થી તા. 28-10-2016 િરમ્પયાન બાળવિજ્ઞાન પદરર્ષિનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ,ં જેમાં કુલ 350 વિદ્યાથીઓ અને 80 જેટલા વશક્ષકોએ ભાગ લીધો.

-

અમિાિાિ શહેર અને ગ્રામ્પય વિસ્તારના વશક્ષકોની તાલીમનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ,ં જેમાં
કુલ 250 વશક્ષકોએ તાલીમ લીધી.

-

િર્ષા 2016-17 િરમ્પયાન ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના તમામ વિભાગની અણભમુખતા વશણબરમાં િરે ક
વિદ્યાથીને વિસ્તરણ કે્દ્રની સમજ અને પ્રિશાનની મુલાકાત કરાિિાનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં

-

િર્ષા 2016-17 િરમ્પયાન વિજ્ઞાન પ્રિશાનમાં બે નિા મૉડલ બનાિિામાં આવયા :
-

ચુબકીય
ં
પડિો (મૉડલ બનાવ્ુ)ં

-

વમરર કાડા તૈયાર ક્ુા (કીટ)
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કોચરબ આશ્રમ, પાલર્ી, અમદાિાદ
1915માં િ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,
બ્રહ્મચયા, સ્પશાભાિના, અભય, સ્િિે શી, અસ્િાિ, સિાધમા સમભાિ જેિાં અણગયાર વ્રતોના પાલનનો આગ્રહ રાખ્યો
હતો. આ વ્રતો પાળી શકે તેિાં લોકો આશ્રમમાં રહી શકે તેિો આગ્રહ હતો.
આ બે િર્ષાના ગાળામાં તેમણે િે શની આઝાિી અંગે ણચિંતન અને મનન ક્ુ.ાં તે અંગે આયોજન અને સંપકા
કરી અદહિંસાના માગે આઝાિીની લડત આપિા સૈ્ય તૈયાર કરિા તાલીમનુ ં એક કે ્દ્ર બનાવ્ુ.ં તેથી તે િખતના
ઘણાબધા મહાનુભાિો જેિા કે વિનોબાજી, કાકાસાહેબ કાલેલકર, મામાસાહેબ ફડકે , કેિારનાથજી, સ્િામી આનંિ,
ઇ્દુ લાલ યાણજ્ઞક, જુ ગતરામ િિે િગેરેના સંપકા માં આવયા અને 25-30ની સંખ્યાથી શરૂ થયેલા આ આશ્રમમાં
જોતજોતામાં 80 સુધીની સંખ્યા થઈ જતાં આશ્રમ નાનો પડિા લાગ્યો. તેથી આ આશ્રમને સાબરમતી ખસેડિામાં
આવયો.
આમ આશ્રમનુ ં મહત્િ અને મદહમા છે . તેથી આ આશ્રમને સ્મારક બનાિિામાં આવયો છે . તેથી આ આશ્રમની
મુલાકાતે અનેક લોકો આિે છે તેમ જ આશ્રમમાં ગાંધીજીએ આપેલ રચનાત્મક કાયાિમો સંબધ
ં ી અનેક પ્રવ ૃવત્તઓ અને
કાયાિમો થાય છે . આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, પ્રિશાન, રસોડાનુ ં વનિશાન, સિાધમા સમભાિ, કોમી એકતા, રતતવપત્ત િિીની
સેિા, નઈ તાલીમ સંબવં ધત અનેક કાયાિમો ચાલે છે . િળી આશ્રમમાં ગ્રંથાલય, ગાંધી પ્રિશાન, રસોડુ ,ં ઔર્ષધબાગ
વનિશાન, િાચનાલય અને સમગ્ર આશ્રમ સ્મારક બનીને ગાંધીજીના તપસ્િી જીિનની ઝાંખી કરાિે છે . આ આશ્રમમાં
િર્ષા 2016-17 િરમ્પયાન થયેલી પ્રવ ૃવત્તઓની આંકડાકીય માદહતી નીચે મુજબ છે :

ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
૧૫.

કાયભક્રમની વિગત

બેઠકો અને સર્ાઓ

વશિામ્પબુ અને એક્યુપ્રેશર દ્વારા રોગમુક્તત
માગાિશાન
વશક્ષણવિર્ષયક પ્રશ્નોની વિચારસભાઓ
િેિસભા
મ ૂકબવધર કાયાિમ અંગેની સભાઓ
િદરઠઠ નાગદરકોની સભાઓ
રતતવપત્ત િિીઓની સેિાપ્રવ ૃવત્તઓની સભાઓ
અનાથ ્ુિક જાગૃવત કાયાિમો-સભાઓ
સ્િાતંત્ર્યસેનાનીઓની સભાઓ
કુિરતી ઉપચાર, પ્રકૃવતપ્રેમી પદરિારની
સભાઓ
ચરખાપ્રવ ૃવત્ત, વશક્ષણ અને વિસ્તરણ સભાઓ
ગાંધીજયંતી ઉજિણી કાયાિમો
ગાંધીવનિાાણદિન અંગે કાયાિમો
રાઠરીય તહેિારોની ઉજિણી કાયાિમો
રે લી – િાંડીયાત્રા દિન
અ્ય મુલાકાતીઓ
કલ
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02

ર્ાગ લેનારાઓની
સંખ્યા

30

03
30
30
02
13
01
01
13

80
1220
2500
200
2000
200
200
2500

10
02
02
05
02

2000
1000
1000
1500
1000
1000
17,930

-

116

સ્િ. શ્રી જાનકીદે િી બજાજ વનસગોપચાર કેન્ર, રાંધેજા
સંક્ષિપ્ત માહિતી :
સ્િ. જે.જે.બજાજ વનસગોપચાર કે્દ્ર િર્ષા 2004થી રાંધેજા 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 કે્દ્ર છે . િાખલ િિીઓને સિારના 6.00 થી સાંજના 8.00 િાગ્યા સુધી
સારિારના ભાગરૂપે યોગ, દફણઝયોથેરાપી તેમજ પ્રાથાના સદહતની અલગ અલગ પ્રવ ૃવત્તઓ કરાિિામાં
આિે છે . આ સાથે પદરસરમાં વનિાસ કરતા સેિકો તથા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહેનોની
સારિાર માટે આરોગ્ય કે્દ્રની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે .
સેિક

૧.

:

ડૉ. ધમેશ બી. પટેલ

(મુખ્ય ણચદકત્સક)

ડૉ. ડોલીબેન રાઠોડ

(સહાયક ણચદકત્સક)

ગીતાબેન વયાસકર

(પદરચાદરકા)

પ્રવિણભાઈ પરમાર

(્્ ૂન કમ એટે્ડ્ટ)

મીનાબેન વત્રિેિી

(રસોઈ કમાચારી)

રસીલા િે સાઈ

(સ્ત્રી ઉપચારક)

કમલભાઈ પરમાર

(પુરુર્ષ ઉપચારક)

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન કરિામાં આિેલ કામગીરી :



ઑગસ્ટ માસમાં ત્રણેય પદરસરમાં નિા િાખલ થયેલ વિદ્યાથીઓનુ ં સ્િાસ્થય પરીક્ષણ કરિામાં
આવ્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન સિભરોગ વનદાન તથા સારિાર કેમ્પપન ં 8 િખત આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન 13 િખત ઉપાસના ખંડમાં સ્િાસ્્ય સંબવં ધત વ્યાખ્યાનોન ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ.ં



પદરસરના વિદ્યાથીઓમાં મેલેરીયા જાગૃવત અણભયાન અંતગાત મેલેરીયા થતો અટકાિિા અંગેનાં
જરૂરી પગલાં તથા સાિચેતી અંગેન ુ ં માગાિશાન માટેનો કાયાિમ ઑગસ્ટ માસમાં યોજિામાં આવયો.



િર્ષા િરમ્પયાન કુલ 10 ટુકડીઓ કે્દ્રની મુલાકાતે આિી. તેમને કુિરતી ઉપચારનુ ં મહત્િ સમજાવ્ુ.ં



પદરસરના ત્રણેય િર્ષાના વિદ્યાથીઓ માટે માચા-2017 માં 21 દિિસની યોગવશણબરનુ ં આયોજન
કરિામાં આવ્ુ.ં



કે્દ્રમાં સાંજની પ્રાથાના િરમ્પયાન જૂથચચાા તથા 100 થી પણ િધારે િખત સ્િાસ્થય સંબવં ધત
વયાખ્યાનોનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં ઉપરાંત િિીઓને મનગમતી પ્રવ ૃવત્તઓનુ ં પણ
આયોજન કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન આરોગ્ય કે્દ્રમાં કુલ 2621 દદીઓની તપાસ કરી એલોપથી સારિાર આપિામાં
આિી. ઉપરાંત 20 વિદ્યાથીઓને ઇમરજ્સી સારિાર આપિામાં આિી.
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૨.

િર્ભ 2016 થી 2017 દરમ્પયાન સારિાર લીધેલ દદીઓની વિગત :
ક્રમ

િર્ભ

દાખલ દદી
પરર્

સ્ત્રી

કલ
240

1

2015-16

105

135

2

2016-17

110

122

બિારના દદી
214

232

120

િર્ભ 2016-17 દરમ્પયાન આપિામાં આિેલ મખ્ય સારિારની વિગત :
સારિાર

૩.

ર્ાઈઓ

બિેનો

ફૂલ બોર્ી મસાજ

400

505

નગોર્ ર્ેક

100

177

બસ્સ્ત

136

290

ફૂલમર્બાથ

21

95

સ્ટીમબાથ

985

1192

વર્રોધારા

86

106

રોગ મજબ દદીઓની સંખ્યા (2016-17) :
નંબર

રોગન ં નામ

દદી

1.

મેિસ્િીતા

38

2.

િા સંબવં ધત રોગો, સ્ના્ુના રોગો

45

3.

ડાયાણબટીસ

25

4.

હ્રિયરોગ, હાઈ બી.પી.

15

5.

કે્સર (બધાજ પ્રકારના)

03

6.

કરોડરજ્જજુને લગતા રોગો

33

7.

કીડની તથા પ્રોસ્ટેટ સંબવં ધત બીમારી

03

8.

શરીરશુદ્વદ્ધ

03

9.

અપચો, કબજજયાત, પેટના રોગો

18

10. માઇગ્રેન, ડીપ્રેશન (મગજ સંબવં ધત રોગો)

13

11.

ચામડીના રોગો

07

12. લકિા (પેરાણલવસસ)

06

13. કફ, શરિી, ફેફસાંના રોગો

10

14. થાઇરોઇડ તથા હોમોનને લગતી બીમારીઓ

13

કલ

232
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૪.

અન્ય કામગીરી :



સિારે 7.00 થી 8.00 િરમ્પયાન િિીઓને વનયવમત યોગ તથા સાંજે 7.00 થી 8.00 િરમ્પયાન
વનયવમત પ્રાથાના કરાિિામાં આિે છે .



તા. 24/10/2016ના રોજ કે.વિ.કે. દ્વારા આયોજજત કાયાિમ સ્િાસ્થય પખિાદડ્ુ ં અંતગાત જાખોરા
પ્રાથવમક શાળામાં વિદ્યાથીઓ માટે યોગનો કાયાિમ ગોઠિિામાં આવયો.



તા. 23/01/2017 ના રોજ વિજયનગર આટ્ા સ કોલેજ દ્વારા આયોજજત એનએસએસ વશણબરમાં
કુિરતી ઉપચાર વનિાન કેમ્પપમાં હાજરી આપી તથા કેમ્પપ અને શાળાના વિદ્યાથીઓ માટે સ્િાસ્થય
અને કુિરતી ઉપચાર વિર્ષય પર વયાખ્યાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં



તા. 07/02/2017ના રોજ િે લિાડ ગામમાં સાિરા મ.િે . કૉલેજ દ્વારા આયોજજત એન.એસ.એસ.
વશણબરમાં વનિાન કેમ્પપમાં હાજરી આપી. કુલ 400થી િધુ િિીઓને વનિાન તથા સારિાર
આપિામાં આિી.



તા. 08/03/2017ના રોજ વિશ્વ મદહલા દિિસ વનવમત્તે કે.વિ.કે., રાંધેજા ખાતે આયોજજત કાયાિમમાં
મદહલાઓના સ્િાસ્થય અંગે વયાખ્યાન આ્્ુ.ં



િર્ષા િરમ્પયાન 31/03/2017ના રોજ ઉનાળાની ઋતુમાં થતા રોગોની આ્ુિેદિક તથા નેચરોપથી
સારિાર અંગેનો ર્ૉ. ધમેર્ પટેલનો લાઈિ કાયભક્રમ ર્ી.ર્ી. ક્ષગરનાર ચેનલ પરથી પ્રસાહરત થયો.



િર્ષા િરમ્પયાન ત્રણ કો્ફર્સ તથા અ્ય ચાર મેદડકલના કાયાિમોમાં હાજરી આપી.



એવપ્રલ-2016 િરમ્પયાન બુવનયાિી તથા આશ્રમશાળાના પાકશાસ્ત્રીઓ માટેની રસોઇયા તાલીમ
વર્ક્ષબરમાં કલ 05 િગો લીધા. જેમાં રસોઈમાં િપરાતી ઔર્ષવધઓ અને કુિરતી ઉપચાર અંતગાત
વયાખ્યાન આ્યા.



કે્દ્રની પાછળની ખુલલી જગ્યામાં િિીઓ માટે શાકભાજીનુ ં િાિેતર કરિામાં આવ્ુ ં હતુ.ં આ
ઉપરાંત લીલી ચા, નગોડ, તુલસી, ફૂિીનો, પાલક તથા ઘઉંના જ્િારા ઉગાડિામાં આવયા હતા.
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પંચાયતીરાજ તાલીમ કેન્ર, સાદરા
પહરચય :–
પંચાયતીરાજ તાલીમ કે્દ્ર 1963થી ગુજરાત સેિા સંઘ, અમિાિાિ દ્વારા સંચાલન થતુ ં હતુ.ં સને
1968થી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સંચાલન કરિામાં આિે છે . પંચાયતીરાજ તાલીમ કે્દ્ર, સાિરા લોકશાહી
વિકે્દ્રીકરણના 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 :
1. શ્રી તેજસકુમાર ઠાકર (આચાયા)
2. શ્રી ભરતકુમાર પટેલ (અધ્યાપક)
3. શ્રી શૈલન
ે િાઘેલા (અધ્યાપક)
4. શ્રી સુખિે િભાઈ ઝાલા (વસ. કારકુન કમ દહસાબનીશ)
5. શ્રી ણગરીશકુમાર રાણા (સેિક)
6. શ્રી દકરણકુમાર િે સાઈ (સેિક)
7. શ્રી પ્રભુિાસ ઔદિચ્ય (રસોડા મહારાજ)
8. શ્રી મહેશભાઈ ચૌહાણ (રસોયા મિિનીશ)

મિેમાન વ્યાખ્યાતા :

1. શ્રી મહે્દ્રભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તા. વિ. અવધકારી)
2. શ્રી કાક્્તભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત મામલતિાર)
3. શ્રી યાકુબભાઈ મનસુરી (વનવ ૃત્ત તલાટી)
4. શ્રી િી.આર. રાજગોર (વનવ ૃત્ત દહસાબી અવધકારી)
5. શ્રી ઇ્દ્રિિનભાઈ પટેલ (વનવ ૃત્ત તલાટી)

મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :–
 તા. 8-3-2016 થી તા. 21-5-2016 સુધી મહેસાણા, અમિાિાિ અને ખેડા જજલલાના કુલ 41 ગ્રામ
પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે 75 દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.

 તા. 21-5-2016ના રોજ પાયાના તાલીમ િગાના સમાપન કાયાિમમાં ડૉ. અરુણભાઈ િિે, રસ્ટીશ્રી
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર હાજર રહ્યા. સમગ્ર કાયાિમનુ ં
આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. 21-5-2016 ના રોજ પંચાયતીરાજ તાલીમ કે્દ્ર, સાિરા ખાતે લોકભારતી સણોસરાના મેનજે જિંગ
રસ્ટી ડૉ. અરુણભાઇ િિેની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ ગયો. આ પ્રસંગે તેમણે વિવશઠટ માગાિશાન પ ૂરું પાડ્ું
અને તાલીમાથીઓને પ્રમાણપત્રો એનાયત કરિામાં આવયા. કાયાિમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે મહાિે િ
િે સાઈ શારીદરક વશક્ષણ મહાવિદ્યાલયના સંયોજક ડૉ. જમનાિાસભાઇ સાિણલયા તથા પંચાયતીરાજ
તાલીમ કે્દ્રના આચાયાશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, સેિકવમત્રો તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા. સમગ્ર
કાયાિમનુ ં આયોજન અને સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં
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 તા. 1-6-2016થી તા. 13-8-2016 સુધી સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરિલલી, િડોિરા, ખેડા

અને

સુરે્દ્રનગર જજલલાના કુલ 45 ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે 74 દિિસના પાયાના તાલીમિગાન ુ ં
આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. 13-8-2016 ના રોજ પાયાના તાલીમિગાના સમાપન કાયાિમમાં કુલસણચિશ્રી ડૉ. રાજે્દ્રભાઈ
ખીમાણી અને મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગુજરાતના જાણીતા લોકસાદહત્યકાર અને જ્ઞાનપીઠ એિોડા વિજેતા
શ્રી રઘુિીરભાઈ ચૌધરી ઉપક્સ્થત રહ્યા. સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષશ્રી વનણખલભાઈ ભટ્ટ,
મેદડકલ ઓદફસર ડૉ. નયનેશભાઈ િસાિા તથા પંચાયતીરાજ તાલીમ કે્દ્રના આચાયાશ્રી તેજસભાઈ
ઠાકર, સેિકવમત્રો

તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા. સમગ્ર કાયાિમનુ ં આયોજન અને સંચાલન

તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા. 29-8-2016થી તા. 11-11-2016 સુધી અરિલલી, મહેસાણા, છોટાઉિે પરુ અને મહીસાગર જજલલાના
કુલ 37 ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે 75 દિિસના પાયાના તાલીમ િગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.

 તા. 11-11-2016ના રોજ પાયાના તાલીમિગાના સમાપન કાયાિમમાં ડૉ. વનણખલભાઈ ભટ્ટ,
શ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, સેિકવમત્રો તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત રહ્યા. સમગ્ર કાયાિમનુ ં આયોજન અને
સંચાલન તાલીમાથીઓ દ્વારા કરિામાં આવ્ુ.

 તા.3-1-2017થી તા.18-3-2017 સુધી બનાસકાંઠા, પાટણ, મહીસાગર, અરિલલી, સાબરકાંઠા,
પંચમહાલ અને ગાંધીનગર જજલલાના કુલ 27 ગ્રામ પંચાયતમંત્રીશ્રીઓ માટે ૭૫ દિિસના પાયાના
તાલીમિગાન ુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ુ.ં

 તા.3-1-2017થી તા.18-3-2017 સુધીના સમાપન કાયાિમ તા.18-3-2017ના રોજ યોજિામાં આિેલ,
જેમાં કાયાિમના અધ્યક્ષ તરીકે ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના રસ્ટીશ્રી શ્રીકુમારજી કાયાિમના મુખ્ય મહેમાન
તરીકે નાયબ વિકાસ કવમશનરશ્રી રાજેશભાઈ તન્ના, મહાિે િ િે સાઈ શારીદરક વશક્ષણ મહાવિદ્યાલયના
કા. સંયોજકશ્રી ડૉ. પ્રભુભાઇ કાસુ્દ્રા, સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષશ્રી વનણખલભાઈ ભટ્ટ,
પંચાયતીરાજ તાલીમ કે્દ્રના આચાયાશ્રી તેજસભાઈ ઠાકર, સેિકવમત્રો તથા તાલીમાથીઓ ઉપક્સ્થત
રહ્યા.
િર્ષા િરમ્પયાન એન.એસ.એસ.ના કાયાિમ અવધકારીઓ માટે આઠ તાલીમ વશણબર યોજાઈ. જેમાં કુલ
૧૮૫ કાયાિમ અવધકારીઓએ ભાગ લીધો. જેની સમગ્ર કામગીરી સંભાળી.
િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ તાલીમિગોના તાલીમાથીઓ માટે પ્રેરણાપ્રિાસનુ ં આયોજન કરિામાં
આવ્ુ. જેમાં પયાાિરણ વશક્ષણ સંસ્થાન, સુઘડ, સાબરમતી આશ્રમ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ, રાજ્ય
સંશાધન કે્દ્ર, કોચરબ આશ્રમ, આદિિાસી તાલીમ અને સંશોધન કે્દ્ર, મોરારજી િે સાઈ સંગ્રહાલય અને
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ગ્રંથાલય તથા િાત્સલય "ઘરડાંઘર" રે ડિોસ સોસાયટી,જૂના િાડજની તાલીમાથીઓએ
મુલાકાત લીધી. અને બીજા એક દિિસના પ્રેરણાપ્રિાસમાં કુઠઠ સેિા યજ્ઞ, રાજે્દ્રનગરમાં 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 કે્દ્ર , વનસગોપચાર કે્દ્ર, રાંધેજાની મુલાકાત
લીધી. િર્ષા િરમ્પયાન યોજાયેલ પાયાના તાલીમિગોની તાલીમા્ત પરીક્ષા ગાંધીનગર જજલલા પંચાયત
દ્વારા લેિામાં આિેલ છે અને વિકાસ કવમશનર, કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરાયેલ તાલીમા્ત પરીક્ષાનુ ં
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સાિરા તાલીમ કે્દ્રનુ ં પદરણામ (100 %) સો ટકા આિેલ છે .

અન્ય પ્રવ ૃવિઓ :
 તા. 15-2-2016 તથા 16-2-2016 રોજ મહાિેિ િેસાઈ સમાજમસેિા મહાવિદ્યાલય, અમિાિાિના
અથાશાસ્ત્ર વિભાગનાના દ્વદ્વતીય

િર્ષાના વિદ્યાથીઓ માટે “ગ્રામવિકાસના વિવિધ પાસાંઓ અંગે

બેદિિસીય કાયાવશણબર” યોજાઈ ગઈ. કાયાવશણબરમાં 22 વિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો.

 તા. 17-5-16થી તા. 20-5-16 સુધી રસોઈયા તાલીમ વશણબર યોજાઈ. જેમાં ૬૫ રસોઈયાઓએ ભાગ
લીધો. તા. 20-5-15ના રોજ સમાપન કાયાિમમાં કુલસણચિશ્રી, ડૉ. રાજે્દ્રભાઈ ખીમાણી હાજર રહ્યા.

 તા. 20-5-16 થી તા. 23-5-16 સુધી ગૃહપવત/ ગૃહમાતા તાલીમ વશણબર યોજાઈ, જેમાં
તા. 23-5-16ના રોજ સમાપન કાયાિમમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયકશ્રી હાજર રહ્યા. જેમાં 75
ગૃહપવત/ ગૃહમાતાએ ભાગ લીધો

 િર્ષા િરમ્પયાન સંસિીય સણચિોના તાલીમ કે્દ્ર, દિલહી દ્વારા મોકલિામાં આિેલ નિ ટીમોના કુલ 414
વયક્તતઓએ સંસ્થા મુલાકાત દ્વારા ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની પ્રવ ૃવત્તઓનો પદરચય કરાવયો.

સને-2016-17 દરમ્પયાન તાલીમ લીધેલ તાલીમાથીની વિગત
અ.નં.

કુલ િગોની

તાલીમિગાનો પ્રકાર

તાલીમાથીઓની સંખ્યા

સંખ્યા
1.

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા

4

150

4

150

(75 દિિસ)
કુલ

માચભ-2017 સધી તાલીમ પામેલ પદાવધકારીઓ અને કમભચારીઓ
અ.નં.

તાલીમિગભનો પ્રકાર

કલ િગોની

તાલીમાથીઓની

સંખ્યા

સંખ્યા

1.

પંચાયતમંત્રીઓના પાયાના તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

76

3394

2.

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૨૧ દિિસ)

159

6539

3.

પંચાયતમંત્રીઓના ઓપિગા (૧૪ દિિસ)

89

1559

4.

સરપંચોના સંસ્થાકીય િગા (૭ દિિસ)

4

125

5.

સરપંચ, ઉપસરપંચ વત્રદિિસીય િગા

41

2640

6.

મહેસ ૂલી તલાટી પ ૂિાસેિા તાલીમ િગા (૭૫ દિિસ)

6

340

375

15897

(માચા-૨૦૧૭ સુધીના આંકડા પ્રમાણે) કુ લ
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કવૃ ર્વિજ્ઞાન કેન્ર, અંર્ેટી
1. સ્થાપના િર્ભ : 1992
2. કેન્રનો પહરચય (સ્થાપનાનાં કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હેત)ુ :


ૂ ો
સ્થાપનાનાં કારણો - કૃવર્ષવિર્ષયક નિીન તાંવત્રકતાઓને આ વિસ્તારના ખેડત
ૂ ોનુ ં ખેત ઉત્પાિન િધે. જેના પદરણામ સ્િરૂપે લોકોનુ ં
અપનાિતા થાય અને ખેડત
જીિનધોરણ સુધરે .



વિસ્તાર – સમગ્ર િલસાડ જજલલો



સ્થાપકો – ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમિાિાિ



હેત ુ – િલસાડ જજલલાના આદિિાસી અને પછાત વિસ્તારના લોકોનો વિકાસ.

3. સેિકોની વિગત :
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર

1.

રાજે્દ્રવસિંહ એફ. ઠાકોર

વનયામક

વનયામકની જિાબિારી

2.

કમલેશભાઈ એ. પટે લ

વિર્ષ વનઠણાત(પાકસંરક્ષણ)

પાકસંરક્ષણની જિાબિારી

3.

અરવિિંિભાઈ આર. પટે લ

વિર્ષયવનઠણાત(વિસ્તરણ)

વિસ્તરણ કાયાની જિાબિારી

4.

લણલતકુ માર ટી કપુર

વિર્ષયવનઠણાત (જમીનવિજ્ઞાન)

જમીનવિજ્ઞાનની જિાબિારી

5.

વમતેશકુ માર એમ. ગજજર

વિર્ષ વનઠણાત (સસ્યવિજ્ઞાન)

સસ્યવિજ્ઞાનની જિાબિારી

6.

પ્રેવમલાબેન આર. આહીર

તાલીમ મિિનીશ(ગહૃ વિજ્ઞાન)

ગહૃ વિજ્ઞાન અંગેની જિાબિારી

7.

પ્રકાશકુ માર જે. જોર્ષી

તાલીમ મિિનીશ(કૃ વર્ષ ઇજનેરી)

કૃવર્ષ ઇજનેરીની જિાબિારી

8.

બા્ુભાઇ એમ. પટે લ

તાલીમ મિિનીશ(પશુપાલન)

પશુપાલન વિર્ષયની જિાબિારી

9.

પરે શભાઇ આર. પટે લ

ફામા મેનેજર

ફામાની જિાિારી

10.

ણચિંતન ડી. પટે લ

એકાઉ્ટ્ટ

એકાઉ્ટ્ટની જિાબિારી

11.

વિનોિકુ માર બી. પટે લ

સ્ટે નો-કમ-દહસાબનીશ

સ્ટે નો-કમ-દહસાબનીશની જિાબિારી

12.

રમેશભાઈ ડી. રોદહત

ડ્રાઇિર

ડ્રાઇિરની જિાબિારી

13.

હરીદિઠણા જી. િાળંિ

ડ્રાઇિર

ડ્રાઇિરની જિાબિારી

14.

અશોકકુ માર આર. પટે લ

પટાિાળા

પટાિાળાની કામગીરી

15.

ભાવિનકુ માર એમ. પટે લ

દફલડ એટે ્ડ્ટ

દફલડ એટે ્ડ્ટની જિાબિારી

4. મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :
4.1 તાલીમ :
ક્રમ

સિયોગીઓ

તાલીમ સંખ્યા

ર્ાગ લેનાર ર્ાઈઓ

ર્ાગ લેનાર બિેનો

કલ

1.

ખેડtત ભાઈઓ-બહેનો

72

1585

869

2454

2.

્ુિાઓ

12

03

318

321

3.

વિસ્તરણ કાયાકરો

06

110

70

180
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4.2 સંર્ોધન :
ૂ ના ખેતરે સંર્ોધન (OFT) :
4.2.1 ખેડત
ક્રમ

મખ્ય વિર્ય

તાલીમ

ર્ાગ લેનાર ર્ાઈઓ

ર્ાગ લેનાર બિેનો

કલ

સંખ્યા
1.

પાકઉત્પાિન

03

25

-

25

2.

પાકસંરક્ષણ

02

20

-

20

3.

જમીનવિજ્ઞાન

02

10

-

10

4.2.2 કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રમાં સંર્ોધન :
1. ડાંગરની સુધારે લ જાતોની સાથે સંકર જાતોની સરખામણી
2. તુિેરની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
3. શક્કદરયાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
4. નીલણગદરની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
5. બહિ
ુ ર્ષાા્ ુ ઘાસચારાની િધુ ઊપજ આપતી જાતોની સરખામણી
4.2.3 વિસ્તરિ પ્રવ ૃવિઓ :
મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ

ક્રમ

સંખ્યા

ર્ાગ લેનાર

ર્ાગ લેનાર

ર્ાઈઓ

બિેનો

1.

ક્ષેત્રીય દિિસ

09

2.

દકસાન ગોઠઠી

25

223

3.

પાક પદરસંિાિ

08

364

4.

જમીન તંદુરસ્તી કેમ્પપ

03

45

26

1708

કૃવર્ષ મેળા / વશણબર/
ગોઠઠી િગેરેમાં લેતચર

5.

513

કલ
793

280

363

140

754

390

75

30

4112

2404

૫. િામભ વિર્ાગ :

૫.૧ િામભ ઉત્પાદન :
ક્રમ

પાક

કલ ઉત્પાદન

કલ િેચાિ

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય
વિર્ાગમાં આપેલ જ્થો

1.

ડાંગર

118.29 ક્તિ

118.29 ક્તિ

354870

--

2.

શેરડી

350 ક્તિ

350 ક્તિ

70000

--

3.

ચણા

3.30 ક્તિ

3.30 ક્તિ

30000

--

4.

િાલ

0.20 ક્તિ

0.20 ક્તિ

6000

5.

મગ

90 ક્તિ

0.90 ક્તિ

ફામા સ્ટોક

5.2 સજીિ ખેતી :
1. આંબા કલમો - 250 ઝાડ
2. શેરડી – 1.0 એકર
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--

5.3 ગૌર્ાળા વિર્ાગ :
ગાયોની

દધાળ

સંખ્યા
05

કલ દૂ ધ

કલ દૂ ધ

દૂ ધ િેચાિ

અન્ય

ઉત્પાદન

િેચાિ

આિક

આિક

8657

8657

259710

--

05

કલ આિક
259710

5.4 નસભરી/બીજ ઉત્પાદન વિર્ાગ :

ક્રમ

પાક

કલ ઉત્પાદન

કલ િેચાિ

આિક રૂ.

1.

શાકભાજી રોપા

265000 નંગ

265000 નંગ

185000

2.

સરગિાના રોપા

2630 નંગ

2630 નંગ

31560

3.

શક્કદરયાના રોપા

114000 ટુકડા

114000 ટુકડા

45600

4.

ઘાસચારાના ઝડીયા

240000 નંગ

240000 નંગ

--

5.5 રીિોલલ્િિંગ િં ર્ ( ઓહર્ટ રીપોટભ આધાહરત ) :
ઊઘર્તી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચભ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

76,93,935/-

2069019

1842859

7920096

૬. પ્રકાર્ન :
6.1 પ્રકાર્નની વ્યસ્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ

1.
2.
3.
4.

લેખકન ં નામ
Scientific Cultivation of Summer
Greengram
Scientific Cultivation of Chickpea
Scientific Cultivation of Summer
Greengram
INM for Paddy Cultivation

5. Hydrogel - Hope for thirsty crops.

લેખન ં મથાળં
M. M. Gajjar; R. F. Thakor

સામવયકન/ં પસ્તકન ં નામ
Krushi jagaran 2016

M. M. Gajjar; R. F. Thakor
M. M. Gajjar; R .F. Thakor

Krushi jagaran 2016
Ek Prayas 2016

L. T. Kapur; R. F. Thakor, A .R.
Patel, K. A. Patel
L. T. Kapur; R. F.Thakor, A. R.
Patel, K. A. Patel

Ek Prayas 2016
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Ek Prayas 2016

6.2 પ્રકાર્નની િગીકૃત વિગતો :

ક્રમ

વિગત

સંખ્યા

1.

સંશોધનપત્ર

૦૩

2.

પો્્ુલર આદટિકલ

૦૫

3.

માદહતીપવત્રકા

૦૫

4.

્્ ૂઝલેટર

૦૨

7. અન્ય નાિાકીય અનદાન અને તે અંતગભત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ :
Agri. Skill Council of India દ્વારા મળે લ રૂ. 3,00,000 ના અનુિાનથી આંબા અને ડાંગર
પાક વિશે એક મદહનાના બે કૌશલયિધાન તાલીમ કાયાિમ ગોઠિિામાં આવયા. વનકરા પ્રોજેતટ
અંતગાત 2.16 લાખના અનુિાનથી પ્રોજેતટ હેઠળનાં ત્રણ ગામોમાં વિવિધ પ્રવ ૃવત્તઓ કરિામાં આિી.
ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાર્ થયો િોય તેિા કાયભક્રમો :
૮. ખેડત


અગ્ર િરોળ વનદર્ભનો – વિવિધ પાકોમાં િધુ ઉત્પાિન આપતી જાતો અને
તાંવત્રકતાઓના વનિશાન થકી એકમ વિસ્તારમાં પાકઉત્પાિનમાં િધારો.







રોજગારલિી તાલીમ કાયભક્રમો – આદિિાસી મદહલાઓ રોજગારલક્ષી તાલીમ દ્વારા
િધારાની આિક મેળિતા થયા.
ક્ષબયારિ અને ધરૂ ઉત્પાદન કાયભક્રમો – કે્દ્ર તેમજ ગામડાઓમાં ણબયારણ ઉત્પાિન
કાયાિમો થકી ખેતીખચામાં ઘટાડો થયો.
કદરતી સંસાધનોનો કાયભિમ ઉપયોગ – વનકરા પ્રોજેતટ હેઠળ ખેત તલાિડી, બાયોગેસ,
ૂ ો અપનાિતા થયા.
ઘાસચારાની જાતો જેિી તાંવત્રકતાઓને ખેડત
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કવૃ ર્વિજ્ઞાન કેન્ર, દે થલી
1. સ્થાપના િર્ભ : 2005
2. મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :
2.1 તાલીમ :
ક્રમ

સિયોગીઓ

1.

સસ્યવિજ્ઞાન

3.

જમીનવિજ્ઞાન

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

બાગાયત

તાલીમ
સંખ્યા
8

ર્ાગ લેનાર
ર્ાઈઓ
203

ર્ાગ લેનાર
બિેનો
0

203

5

128

4

132

3

1

74

76

3

પશુપાલન

4

ગૃહવિજ્ઞાન

પાકસંરક્ષણ

કૌશલય િધાન તાલીમ

વિસ્તરણ કાયાકરો
પ્રયોજજત તાલીમ કાયાિમો
કુલ

66

6

કલ
72

46

47

7

168

૦

168

1
5

19
129

1
17

20
146

2

37

38

798

93

0

37

149

947

2.2 સંર્ોધન :
ૂ ના ખેતરે સંર્ોધન (OFT) :
2.2.1 ખેડત
િમ

મુખ્ય વિર્ષય

ચણામાં વપયત આપિાના ચોક્કસ સમયની ઓળખ
(વપયત વયિસ્થાપન)
ણગલોડીમાં ફળમાખીના વયિસ્થાપન માટે નરમાખીની
2. નાશ તકનીક (મેટ) અને ઝેરી પ્રલોણભકા તકનીક(બેટ)ની
અસરકારકતાની ચકાસણી

ભાગ લેનાર

ભાગ લેનાર

ભાઈઓ

બહેનો

3

૦

3

12

0

12

13

2

15

1.

3.

ભેંસોની પ્રજનન ક્ષમતામાં આ્ુિેદિક િિાઓની
ઉપયોણગતાની ચકાસણી
2.2.2 અગ્રિરોળ વનદર્ભન :

ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

પાકન ં નામ
મગ
અડિ
ડાંગર - સંકણલત જીિાત વયિસ્થાપન
ડાંગર - સંકણલત પોર્ષણ વયિસ્થાપન
ચણા
ઓટ
કોબીઝ
રીંગણ

વિસ્તાર

ૂ ોની
ખેડત

(િેક્ટરમાં)

સંખ્યા

24
20
10
10
૩૦
2
10
10
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94
61
40
25
50
20
40
32

કુલ

2.2.3 કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રમાં સંર્ોધન : િર્ષા 2016-17 િરમ્પયાન કૃવર્ષવિજ્ઞાન કે્દ્ર ખાતે વિભાગીય
સંશોધન અંતગાત "Impact of Frontline Demonstrations on Bio pesticide (Beauveria Bassiana)
to manage DBM (Diamond Back Moth) in Cabbage"ની કામગીરી કરિામાં આિી હતી. આ
સંશોધનની કામગીરી ડૉ. પી. કે. શમાા, િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક અને િડા શ્રી મુકેશકુમાર ચૌધરી, વિર્ષય
વનઠણાંત, બાગાયત દ્વારા કરિામાં આિી હતી. આ સંશોધનની રજૂઆત ૧3મી એગ્રેસ્કો કવમટી
ુ રી, ૨૦૧૭ ના રોજ કરિામાં આિી હતી.
(સોવશયલ સાઇ્સ સબ-કવમટી)માં તા.૧૩-૧૪ ફેબ્રઆ

2.2.3 વિસ્તરિ પ્રવ ૃવિઓ :
ક્રમ

મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ

સિયોગીઓની સંખ્યા

સંખ્યા

વિસ્તરિ કાયભકરો

પ.

સ્ત્રી

કલ

પ.

સ્ત્રી

કલ

1.

ક્ષેત્રદિિસ

13

513

26

૫૩૯

૪૪

૦

૪૪

2.

ૂ મીદટિંગ
ખેડત

12

159

૩૨

૧૯૧

૧૭

૦

૧૭

3.

દકસાનગોઠઠી

5

248

૧૪

૨૬૨

૨૪

૦

૨૪

4.

સ્િસહાય જૂથ મીદટિંગ

8

૦

૧૪૫

૧૪૫

૦

૦

૦

5.

પશુ સારિાર કેમ્પપ

5

207

૬

૨૧૩

૧૦

૦

૧૦

6.

ૂ પ્રિાસ
ખેડત

6

152

૦

૧૫૨

૬

૦

૬

7.

ૂ પ્રિાસ
કે.િી.કે. ખાતે ખેડત

5

290

૪૨

૩૩૨

૧૩

૦

૧૩

8.

અ્ય કાયાિમમાં વયાખ્યાન

4

186

૧૯૭

૩૮૩

૫

૧

૬

1

83

૯

૯૨

૫

૦

૫

9.

ૂ િાતાાલાપ
િૈજ્ઞાવનક ખેડત

10.

ૂ સંમેલન
રવિ ઋતુ ખેડત

1

98

૬૧

૧૫૯

૭

૦

૭

11.

સ્િચ્છ ભારત અણભયાન

7

330

૧૭૭

૫૦૭

૧૮

૦

૧૮

12.

જય દકસાન જય વિજ્ઞાન

4

278

૧૭૫

૪૫૩

૮

૦

૮

13.

મહત્િના દિિસોની ઉજિણી

1

52

૦

૫૨

૧

૧

૨

3. િામભ વિર્ાગ : 3.1 િામભ ઉત્પાદન - બીજ ઉત્પાદન :
િમ

પાક

કુલ ઉત્પાિન

કુલ િેચાણ

(ક્તિ્ટલ)

(ક્તિ્ટલ)

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અ્ય
વિભાગમાં આપેલ જથથો

1.

ડાંગર - જીએઆર-૧૩

૩૫.૦૦

-

-

-

2.

ડાંગર - ગુર્જરી

૩૪.૩૦

-

-

-

3.

ઘઉં - જીડબલ્ ૂ-૪૯૬

૧૧૭.૪૦

-

-

-

4.

મગ - મેહા

૧૧.૭૨

૧૦.૦૮

૧૩૧૦૪૦

-

5.

મગ - જીએએમ-૫

૮.૪૦

૮.૩૦

૧૦૭૯૦૦

-

6.

અડિ - પી્ુ-૩૧

૭.૪૦

-

-

-
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3.2 ગૌર્ાળા વિર્ાગ :
ગાયોની સંખ્યા દધાળ

કલ દૂ ધ

કલ દૂ ધ િેચાિ

દૂ ધ િેચાિ

ઉત્પાદન
12

3

અન્ય આિક

કલ આિક

91600

242073

આિક

5214.90

5214.09

150473

૩.૩ નસભરી/બીજ ઉત્પાદન વિર્ાગ :
િમ

પાક

કુલ ઉત્પાિન

કુલ િેચાણ

આિક રૂ.

1.

રીંગણ

2996

2996

1480

2.

સરગિો

1285

1285

15420

3.4 રીિોલલ્િિંગ િં ર્ (ઓહર્ટ રીપોટભ આધાહરત) :
ઊઘર્તી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચભ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

2421782

1380520

1048875

2753427

* રૂ. 3420697ની FIXED Deposit IN SBI
4. પ્રકાર્ન :
4.1 પ્રકાર્નની વ્યસ્ક્તગત વિગતો:
િમ
1.

લેખકનુ ં નામ

લેખનુ ં મથાળું

સામવયકનુ/પુ
ં સ્તકનુ ં નામ

ડૉ. પી. કે. શમાા,

Socio-economic Status and Constraints Faced J. Krishi Vigyan, 2016

એમ. કે. ચૌધરી

by Tomato Growers in Kheda District

બી. એસ. શેખાિત,
કે. એ. પ્રજાપવત
2.

ડૉ. પી. કે. શમાા

Effect of nitrogen management using leaf colour An Asian Journal of Soil

બી. એસ. શેખાિત

chart (LCC) on growth, yield attributes and yield

Science, 2016

in transplanted rice (Oryza sativa L.)
3.
4.

ડૉ. પી. કે. શમાા

Extent of knowledge and adoption of tomato

International Journal of

એમ. કે. ચૌધરી

growers about tomato production technology

ડૉ. પી. કે. શમાા

Effect of Probiotic Supplementation on Growth J. Krishi Vigyan, 2016

એમ. કે. ચૌધરી

Performance of Pre-Ruminant Buffalo Calves

Agriculture Sciences

કે. એ. પ્રજાપવત
5.

બી. એસ. શેખાિત

Groundwater quality and its suitability for irriga-

ડૉ. પી. કે. શમાા

tion in Matar Tehsil of Kheda district, Gujarat

એ. બી. પરમાર
એમ. કે. ચૌધરી
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International Journal of
Farm Sciences

5. અન્ય નાિાકીય અનદાન અને તે અંતગભ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ :
અનદાન આપનાર સંસ્થા

કાયભક્રમની વિગત

સિયોગીઓની

અનદાન

સંખ્યા

રૂ.

આત્મા

ૂ િાતાાલાપ
િૈજ્ઞાવનક ખેડત

92

16218

આસ્કી (Agriculture Skill Council of

કૌશલયિધાન તાલીમ -

20

181600

India)

ડેરી વયિસાય તાલીમ
17

158800

350 ક્તિ્ટલ બીજ

88૦૦૦૦૦

કાયાિમ
આસ્કી (Agriculture Skill Council of

કૌશલયિધાન તાલીમ -

India)

ગુણિત્તાસભર બીજ ઉત્પાિક

સીડ હબ

કઠોળ બીજ ઉત્પાિન

ઉત્પાિન
(અંિાજજત)

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાર્ થયો િોય તેિા કાયભક્રમો :
૬. ખેડત

કે્દ્ર દ્વારા વિવિધ ગામોમાં ડાંગરની િધુ ઉત્પાિન આપતી જાત જીએઆર-13ના
વનિશાનનુ ં આયોજન કરિામાં આવ્ું હતુ.ં જેના કારણે ખેડા જજલલામાં ડાંગરના કુલ િાિેતર
વિસ્તારના 60 ટકા વિસ્તારમાં આ જાતનુ ં િાિેતર કરિામાં આિે છે . કે્દ્ર દ્વારા ડાંગરની
જીએઆર-13 અને ગુર્જરી જાતનુ ં ણબયારણ પણ પેિા કરિામાં આવ્ું હતુ.ં ખરીફ ઋતુમાં કે્દ્ર
દ્વારા જીએઆર-13 જાતનુ ં 3500 દકલો અને ગુર્જરીનુ ં 6000 દકલો ણબયારણનુ ં િેચાણ કરિામાં
આિેલ છે . કે્દ્ર દ્વારા વશયાળુ ઋતુમાં ઘઉંની જાત GW-496નુ ં 6400 દકલો ણબયારણ પેિા કરી
ૂ ોને વિતરણ કરિામાં આવ્ું હતુ.ં આ વસિાય કે્દ્ર દ્વારા મગમાં પંચરં ગીયા
ખેડા જજલલાના ખેડત
રોગ સામે પ્રવતકારક શક્તત ધરાિતી જાત GAM-5 અને મેહાનુ ં 2000 દકલો ણબયારણ પેિા
ૂ ોને વિતરણ કરિામાં આવ્ું હતુ.ં કે્દ્ર દ્વારા વિવિધ સમયે પાકની અિસ્થા અને
કરી ખેડત
ૂ ોમાં ઘણી બધી જાગ ૃતતા
જરૂદરયાત પ્રમાણે ધ્િવન સંિેશા મોકલિામાં આિે છે . જેના થકી ખેડત
આિી છે , સાથે - સાથે વિવિધ ખેતીપાકોમાં આિતા રોગ જીિાતનુ ં સમયસર વયિસ્થાપન
કરી શકે છે . આમ એકંિરે કે્દ્રની વિવિધ કામગીરીના ખેતઉત્પાિનમાં િધારો થયેલ છે , સાથે
- સાથે ખેતી ખચામાં ઘટાડો થયેલ છે . જેના કારણે ખેડા જજલલાના ખેડૂતોને આવથિક ક્સ્થવતમાં
સારો સુધારો થયેલ છે .
ગ્રામ્પય ્ુિાનો માટે કે્દ્ર દ્વારા ડેરી વયિસાય અને ગુણિત્તાસભર બીજ ઉત્પાિક વિર્ષયો પર
એક એક મદહના 2 કૌશલયિધાન તાલીમ કાયાિમો યોજિામાં આવયા હતા, જેમાં 37 લોકોને
તાલીમ આપિામાં આિી હતી.

323

કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્ર, રાંધેજા
1. સ્થાપના િર્ભ : ૧૯૭૭
2. કેન્રનો પહરચય : (સ્થાપનાના કારણો, વિસ્તાર, સ્થાપકો અને તે સમયનો હેત)ુ :
કૃવર્ષ વિજ્ઞાન કે્દ્ર, રાંધેજાની સ્થાપના િર્ષા ૧૯૭૭ માં ભારતીય કૃવર્ષ અનુસધ
ં ાન પદરર્ષિ, નિી
દિલહીના સહયોગથી કરિામાં આિી હતી. કૃવર્ષવિજ્ઞાન કે્દ્ર, રાંધેજાનો કાયા વિસ્તાર ગાંધીનગર જજલલો છે . કૃવર્ષ
ૂ ના ખેતર પર તતનીકોની ચકાસણી, અગ્ર હરોળના વનિશાનો ગોઠિિાં, ખેડત
ૂ
વિજ્ઞાન કે્દ્રનો મુખ્ય હેત ુ ખેડત
ભાઈઓ તથા બહેનો માટે તાલીમ આપિી, વિસ્તરણ કાયાકરો માટે તાલીમ ગોઠિિી છે .

૩. સેિકોની વિગત :
નામ

િોદ્દો

કામ અને જિાબદારીનો પ્રકાર

િદરઠઠ િૈજ્ઞાવનક કે્દ્રની િહીિટી અને તકનીકી કામગીરી સુચારુરૂપથી ચલાિિા માટે

ડો. િી.કે. ગગા

ની વનયામક તરીકેની કામગીરી
શ્રી અવનલભાઈ બી. પટેલ વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ, વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો

શ્રી હર્ષાિભાઈ એન. પટેલ

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારના તકનીકી કાયો તથા એસ.ઈ.એફ.ઈ.
્ુવનટને લગતાં કાયો

શ્રી વિનયભાઈ ગૌર

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો

શ્રી પ્રભાતવસિંહ િી. જાિિ

વિર્ષયવનઠણાત

તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,વનિશાન, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને
વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો

શ્રી ભરતભાઈ બી. હદડયા

વિર્ષયવનઠણાત

દરપોદટિંગ ની કામગીરી, તાલીમ કાયાકમ, ઓન ફામા ટેષ્સ્ટિંગ,વનિશાન,
વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ પ્રકારનાં તકનીકી કાયો

શ્રી પ્રહલાિભાઈ જે. પટેલ
શ્રી

પ્રવતકભાઈ

એસ.

ઉનડકટ

કાયાકમ

તાલીમ કાયાકમ, વિસ્તરણ પ્રવ ૃવત્ત અને વિર્ષયને લગતા તમામ

મિિનીશ

પ્રકારનાં કાયો

મિિનીશ

દહસાબ અને િહીિટને લાગતી કામગીરી, ફાઈલોની જાળિણી

(દહસાબ/િહીિટ)

શ્રી િીપકભાઈ ડી. પંડયા

જુ. સ્ટેનોગ્રાફર

સ્ટોર અંગેની જિાબિારી તથા રે કડા વનભાિવુ ં

શ્રી લા્ુભાઈ એમ. પટેલ

ડ્રાઇિર

જીપ ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

શ્રી

ડ્રાઇિર

રેતટર ડ્રાઇવિિંગ તથા િાહનની જાળિણી

અરવિિંિભાઈ

જે.

ડામોર
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4. મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ :
4.1 તાલીમ :
ક્રમ

સિયોગીઓ

તાલીમ સંખ્યા

ર્ાગ લેનાર ર્ાઈઓ

ર્ાગ લેનાર બિેનો

કલ

૫૬

૧૩૪૮

૩૫૭

૧૭૦૫

૧.
4.2 સંર્ોધન :

ૂ ના ખેતરે સંર્ોધન (OFT) :
4.2.1 ખેડત
ક્રમ
1.

મખ્ય વિર્ય
ઘઉંમાં અનાજ સાફ કરિાના મશીનના ઉપયોગની

તાલીમ

ર્ાગ લેનાર

ર્ાગ લેનાર

કલ

સંખ્યા

ર્ાઈઓ

બિેનો

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

-

10

10

-

-

10

10

ચકાસણી
2.

કપાસમાં ફૂલ અિસ્થા, જીંડિા આિિાની શરૂઆતે
અને ૫૦ % જીંડિા આિિાની અિસ્થાએ ૩ %
પોટેવશયમ નાઇરેટ આપિાથી થતી અસરની ચકાસણી

3.

ભીંડાના પાકમાં સુક્ષ્મતત્િ્ુતત ખાતરોના છંટકાિથી
ઉત્પાિન પર થતી અસરની ચકાસણી

4.

મરચામાં ફૂગ અને બેતટેદરયાજ્ય રોગો સામે
રાયકોડરમા હારજેવનયમ બાયો એજ્ટની અસરની
ચકાસણી

5.

ઘઉંના પાકમાં ઓછા અને અસમયસર વપયતની
સગિડ સામે પ ૂસા હાયડ્રોઝેલની અસરથી થતા
ફેરફારોની ચકાસણી

6.

વપયત સાથે આઈબીએનએમ (અમ ૃતપાણી) જમીનમાં
આપિાથી ઘઉંના ઉત્પાિનમાં થતા ફેરફારની
ચકાસણી

7.

પશુઓમાં ચીલેટેડ વમનરલ વમક્ષચર આપિાથી તેની
પોર્ષણક્ષમતા અને દૂ ધ ઉત્પાિનમાં થતા ફેરફારની
ચકાસણી

8.

િાછરડાઓમાં શરીરના યોગ્ય વિકાસ માટે કાલફ વમલક
રી્લેસર આપિાથી થતી અસરની ચકાસણી

૪.૨.૨ કૃવર્વિજ્ઞાન કેન્રમાં સંર્ોધન : -
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૪.૨.૩ વિસ્તરિ પ્રવ ૃવિઓ :
મખ્ય પ્રવ ૃવિઓ

ક્રમ

તાલીમ સંખ્યા

ર્ાગ લેનાર ર્ાઈઓ/બિેનો કલ

1.

સમ ૂહ જૂથચચાા

25

435

435

2.

ક્ષેત્રદિિસ

10

336

336

3.

દકસાન ગોઠઠી

05

221

221

4.

વનિાન સેિા

11

66

66

5.

ૂ ના ખેતર
િૈજ્ઞાવનકોની ખેડત

17

222

222

મુલાકાત
6.

મહત્િના ઉજિણી દિિસો

03

172

172

7.

ૂ સેવમનાર/પદરસંિાિ
ખેડત

02

200

200

8.

ૂ મેળો/પ્રિશાન
ખેડત

02

687

687

9.

પશુ વનિાન કેમ્પપ

02

94

94

10.

પ ૂિા તાલીમાથી સંમેલન

02

81

81

11.

પદ્ધવત વનિશાન

04

173

173

12.

અ્ય વયાખ્યાનો

16

931

931

13.

મોબાઇલ સંિેશાઓ

33

601958

601958

5. િામભ વિર્ાગ :
5.1 િામભ ઉત્પાદન
ક્રમ

પાક

કલ ઉત્પાદન

કલ િેચાિ

આિક રૂ.

વિદ્યાપીઠના અન્ય વિર્ાગમાં

(હક.ગ્રા.)

(હક.ગ્રા.)

16308

11335

209697

8800

આપેલ જ્થો

1.

ઘઉં

2.

બાજરી

-

-

-

-

3.

ચોખા

4636

4636

84326

-

5.2 સજીિ ખેતી :
૧. ઘઉં
૨. લીલો પડિાશ (સણ, ઇક્કડ)
૫.૩ ગૌર્ાળા વિર્ાગ :
ગાયોની

દધાળ

સંખ્યા
૮

૭

કલ દૂ ધ

કલ દૂ ધ

દૂ ધ િેચાિ

ઉત્પાદન

િેચાિ

આિક

૧૬૯૦૬.૫

૧૬૯૦૬.૫

૪૬૧૧૨૪

૫.૪ નસભરી/બીજ ઉત્પાદન વિર્ાગ : -

326

અન્ય આિક

કલ આિક

૭૦૦૦૦

૫૩૧૧૨૪

૫.૫ હરિોલલ્િિંગ િં ર્ (ઓહર્ટ હરપોટભ આધાહરત) :
ઊઘર્તી વસલક રૂ.

િાવર્િક આિક રૂ.

િાવર્િક ખચભ રૂ.

બંધ વસલક રૂ.

૫૬૧૦૦૮૯/-

૨૧૩૧૯૧૮/-

૧૮૦૪૫૬૭/-

૫૯૩૭૪૪૦/-

6. પ્રકાર્ન :
6.1 પ્રકાર્નની વ્યસ્ક્તગત વિગતો :
ક્રમ

લેખકન ં નામ

લેખન ં મથાળં

સામવયકન/ં પસ્તકન ં
નામ

1.

ભરત બી. હદડયા,

સંકણલત કીટક વનયંત્રણ માટેન ુ ં સક્ષમ

ડૉ િી. કે. ગગા

ઉપકરણ - ફેરોમેન રેપ

એક પ્રયાસ

6.2 પ્રકાર્નની િગીકૃત વિગતો:

ક્રમ

વિગત

સંખ્યા

1.

શાકભાજી પાકોની િૈજ્ઞાવનક ખેતી

1000

2.

સંકણલત ખેત પદ્ધવતઓનુ ં કૃવર્ષમાં મહત્િ

1000

3.

ચોમાસું ખેત પાકોમાં આકક્સ્મક પાક આયોજન

1000

4.

વશયાળુ-ઉનાળુ પાકોમાં સંકણલત જીિાત વનયંત્રણ વયિસ્થાપન

1000

5.

પશુમાં જીિાણુજ્ય રોગો અને ઉપચારો

1000

6.

પશુમાં સામા્ય રોગો અને ઘરગથ્ુ ઉપચારો

1000

7.

કૃવર્ષરસાયણોના તાંવત્રક અને વયાપારી નામ

1000

7. અન્ય નાિાકીય અનદાન અને તે અંતગભ ત થયેલી પ્રવ ૃવિઓ :
ક્રમ

અનદાન કરનાર સંસ્થા

પ્રવ ૃવિઓ

અનદાનની રકમ (રૂ.)

૧

આત્મા પાલી (રાજ.)

ૂ તાલીમ
ખેડત

૯૮૭૦૦/-

૨

એન.એફ.એસ.એમ. યોજના

પાક વનિશાન

૨૨૫૦૦૦/-

ૂ સમાજ અને સામાન્ય જનતાને લાર્ થયો િોય તેિા કાયભક્રમો :
8. ખેડત
ૂ સંમેલન યોજિામાં આિેલ. જેમાં જજલલાના જુિાં જુિાં
ગત િર્ષા િરવમયાન રવિ ઋતુ પ ૂિેન ુ ં ખેડત
ૂ ભાઈઓ અને બહેનોએ રસપ ૂિાક ભાગ લીધેલ. આ કાયાિમમાં રવિ અને ઉનાળુ પાકોની િૈજ્ઞાવનક
ગામોના ખેડત
ખેત પદ્ધવત અંગે પદ્ધવતસરની અને સચોટ માદહતી આપિામાં આિેલ. આ ઉપરાંત સરકારશ્રીની વિવિધ
યોજનાઓ અને બાગાયતી પાકોમાં મ ૂલયિધાનની અગત્યતા અંગે માગાિશાન આપિામાં આિેલ. આ
ૂ ો આધુવનક કૃવર્ષ તકનીકોને જીિંત
કાયાિમમાં કે્દ્રની િેબસાઇટ લો્ચ કરિામાં આિેલ. જજલલાના ખેડત
ૂ ોના જ્ઞાન અને આિડતમાં
વનહાળી શકે તે માટે કૃવર્ષ પ્રિશાની પણ રાખિામાં આિેલ. આ કાયાિમથી ખેડત
ૂ ોને કૃવર્ષ, બાગાયત, પશુપાલન,
િધારો થયેલ તેમજ પાક ઉત્પાિન િધારિામાં મિિરૂપ થયેલ. ખેડત
હિામાન,પાક અને જમીન સંરક્ષણ, બજારભાિો, યોજનાકીય માદહતી િગેરે વિર્ષયો અંતગાત સમયસર અને
ુ ર કે્દ્ર દ્વારા એમ-દકસાન પોટા લ
ઉપયોગી માદહતી વિના મ ૂલયે મોબાઇલ સંિેશાઓ મારફતે મળી રહે તે હેતસ
ૂ ોને સમયાંતરે સંિેશાઓ મોકલિામાં આિે છે . જેમાં ગત િર્ષા િરવમયાન
મારફતે જજલલાના કુલ ૧૮૨૬૫ ખેડત
ુકલ ૩૩ સંિેશાઓ મોકલિામાં આિેલ. આ સંિેશાઓ થકી ખેડત
ૂ ોને યોગ્ય, સમયસર અને સચોટ માદહતી
વિનામ ૂલયે મળતી હોિાથી તેમના જ્ઞાનમાં િધારો થયેલ જોિા મળે લ છે તેમજ આવથિક અને સામાજજક રીતે
ૂ ોમાં સજીિ ખેતી અંગે જાગૃતતા આિે તે હેતસ
ુ ર વિવિધ
પણ ફાયિારૂપ બનેલ છે . આ કે્દ્ર દ્વારા જજલલાના ખેડત
ૂ સેવમનાર, વયાખ્યાનો, સમ ૂહ જૂથ ચચાા, પદ્ધવત
કાયાિમો યોજિામાં આિેલ; જેમાં તાલીમ, વનિશાનો, ખેડત
વનિશાનો જેિા અનેક કાયાિમોનો સમાિેશ થાય છે .
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ ૂજરાત કુ માર નિનય મુંદદર, અમદાિાદ

2. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: E 519, 19-09-1953

3. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા :
ક્રમ

વિભાગ
બાલિાડી

1.
2.
3.
4.

સેિક (કાર્યકર) સંખ્ર્ા

ધોરણ

ગ્રેડમાં

વિર્ત પગાર

-

2

-

પ્રાથવમક
માધ્ર્વમક
ઉચ્ચ. માધ્ર્વમક

1થી 8
9, 10
11, 12

4
4
7

6
2
2

4. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ
1.

ગાંધીવિચાર

2.

ચચત્ર પરીક્ષા

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પદરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

ટકા

107

107

100 %

152

152

100 %

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
1.

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

ખાિગી ધો. 11, 12 વિજ્ઞાિ પ્રિાહ

૬. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

61

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

1.

પ્રિેશોત્સિ

ધોરણ 9 અિે ધોરણ 1

15-06-2016

70

2.

ગુણોત્સિ

ધોરણ 9 અિે ધોરણ 6-7-8

16-06-2016

224

3.

આરોગ્ર્ ચકાસણી

ધોરણ 1થી 12

4.

મેદાિમાં

ધોરણ-1થી 12

562
26-01-2017

-

પ્રજાસત્તાકદદિિી
ઉજિણી
5.

વ્ર્સિમુક્તત

ધો 11, 12

108

6.

માત ૃભાષાદદિ ઉજિણી

ધોરણ 9, 11, 12
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21-2-2017

10

7. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ / નનદશષન :
ક્રમ
પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
1.

સ્િચ્છતાઆગ્રહ અચભર્ાિ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

ગાંધીિગર ટેકરા

૨૬-૯-૧૬

૨૫

8. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની
સુંખ્યા

1.

ઘઉં દળામણ

-

રોજ

2

2.

કોઠાર જાળિણી

-

રોજ

1

3.

સફાઈ

-

રોજ

61

9. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી જમીિ :
ગૌશાળાિી જમીિ :
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા :
પાકન ુંુ નામ

ક્રમ

ઉત્પાદન (દકલો)

સરાસરી

ઉત્પાદન દકિંમત

1.

ભીંડો

૨૨૬

૨૫

૫૬૫૦

2.

રીંગણ

૧૮૯

૧૫

૨૮૩૫

3.

દૂ ધી

૬૩

૨૦

૧૨૭૦

4.

િાલોળ

૧૨

૧૫

૧૮૦

5.

પાલક

બજારમાંથી લાિિાિી જરૂર પડતી િથી.

6.

ધાણા

એક માસથી લાિિાિી જરૂર પડતી િથી.

કુ લ

૯૯૩૫

10. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ

રેં દટયાનો

રેં દટયાની સુંખ્યા

પ્રકાર
1.

પેટી

૨૧૦

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું તારની

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(મીટરમાું)

૧૭૭૮

૫૦૦

૫૦૦

રેં દટર્ો
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11. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
1.

દક્રષ્િા ધીરુભાઈ સાંકચળર્ા

2.

ુ ાઈ પરમાર
હરે શ શંભભ

3.

અવિલ ભોર્ા

4.

વિપુલ ડોળાવસર્ા

લાંબી કૂદ
5000 મી.
દોડ
૧૫૦૦ મી.
દોડ
૧૫૦૦ મી.
દોડ

5.

રુસ્તમ ડુગ
ં ર ભીલ

બરછીફેંક

6.

રુસ્તમ ડુગ
ં ર ભીલ

7.

રુસ્તમ ડુગ
ં ર ભીલ

8.
9.

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

જજલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

જજલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ

જજલ્લાકક્ષા સુધી

જજલ્લાકક્ષા સુધી

તાલુકાકક્ષાએ પ્રથમ
તાલુકાકક્ષાએ
દ્વિતીર્
તાલુકાકક્ષાએ
ત ૃતીર્

વુશ ુ ં

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

જજલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ

વત્રપલ જમ્પ

જજલ્લાકક્ષા સુધી

તાલુકાકક્ષાએ પ્રથમ

રામવિલાસ ગાર્કિાડ

ખો-ખો

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

અવિલ ભોર્ા

ખો-ખો

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

ખો-ખો

રાજ્ર્કક્ષા સુધી

10. અરવિિંદ જાદિ

જજલ્લાકક્ષા સુધી

12 . કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
અ.
નું.

નામ

1.

અંજિાબેિ પટેલ

2.

પલક મોદી

3.

સરોજબેિ ચૌધરી

4.

જસુમતીબેિ પટેલ

5.

દહરલબેિ દસાદડર્ા

6.

જાગૃવતબેિ ગોસ્િામી

7.

ુ દ
ધેનિ
ં િબેિ ભરિાડ

8.

પલતબેિ પટેલ

રમતન ુંુ

કઈ કક્ષાએ રમેલ

નામ

છો ?

રસ્સા ખેંચ.

રાજ્ર્કક્ષા સુધી
રમેલ
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નિજેતા ક્રમ

જજલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ

૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ સામાન્ર્
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૧ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૨ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ
૧૨ વિજ્ઞાિ
પ્રિાહ

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. ગ્રામસેિા કેન્દ્રન ુંુ નામ

: િલ્લભ નિદ્યાલય, બોચાસણ

2. કેન્દ્ર સ્થાપના િર્ષ

: 1931

3. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા :
ક્રમ
1

વિભાગ

ગ્રેડમાં

વિર્ત પગાર

05

-

01

-

૫ થી ૧૨

-

08

-

-

06

પ્રથમ િષય/બીજુ ં િષય

06

-

-

04

કુ માર મંદદર પ્રાથવમક શાળા

2

૯ થી ૧૦
૧૧-૧૨ (સામાન્ર્ પ્રિાહ)

ઉચ્ચતર ઉત્તર બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્

4

કુ માર છાત્રાલર્

5

ગંગાબા ગૌશાળા

6

અધ્ર્ાપિ મંદદર (દડ.એલ.એડ.)

7

-

ગ્રામસેિા કે ન્ર મુખ્ર્ કાર્ાય લર્

4. ઇતર પરીક્ષાના પદરણામ :
ક્રમ
પરીક્ષાન ુંુ નામ

-

૬ થી ૮

ઉત્તર બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્ (માધ્ર્વમક)

3

સેિક (કાર્યકર) સંખ્ર્ા

ધોરણ

03

પરીક્ષામાું બેઠા

પરીક્ષામાું પાસ

પદરણામ
ટકા

બાલપોથી

11

10

90 %

દહન્દી પહલી

12

12

100 %

દહન્દી દૂ સરી

82

71

86 %

દહન્દી તીસરી

40

36

90 %

દહન્દી વિિીત

63

58

92 %

દહન્દી સેિક

2

પદરણામ બાકી

ગાંધીજીિિ ઝાંખી

12

12

100 %

ગાંધીજીિિ સ્મ ૃવત

10

10

100 %

ગાંધીવિચાર પ્રિેશ

10

10

100 %

દહન્દ્દીની પરીક્ષાઓ

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

ગાુંિીનિચાર પરીક્ષાઓ

1.
2.
3.

વિકાસ િતુળ
ય

109

109

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલર્ પ્રકાર

1.

કુમાર છાત્રાલર્ - વિકસતી જાવત

2.

કન્ર્ા છાત્રાલર્ – બક્ષીપંચ

છાત્રોિી સંખ્ર્ા
190
149
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100 %

6. ઉિોગ :

સજીિ ખેતી િારા સ્િાિલંબિ .
ઘઉઁ 100 %
બાજરી 100 %
શાકભાજી 60 %
દૂ ધ 100 %
(2)
શાકભાજીિા પાકોિી ખેતી : દૂ ધી, ગલકી, કોળી, ટીંડોરા, સુરણ, ડુગ
ં ળી, મ ૂળા, શક્કદરર્ાં, રીંગણી,
ટામેટી, કોબીજ, ફલાિર, મેથી, ધાણા, લસણ, પાલક, તાંદળજો, ચોળા, ગુિાર, ભીંડા, િાલ.
ગંગાબા ગૌશાળા માં ગાર્ોિા સેડનુ ં દરપેદરિંગ - ભીંતોનુ ં પ્લાસ્ટર, વસમેંટિાં ત ૂટેલા પતરાંિી
જગ્ર્ાર્ે લોખંડિાં ગેલ્િેિાઇઝડ પતરાં બદલ્ર્ાં, મચ્છર જાળી િાખી.
(3)
િસ્ત્રસ્િાિલંબિ માટે 42 આંટી સ ૂતર કાંત્યુ.
(4)
ખેતરિા રસ્તા પર સરગિી રોપી.
(5)
1000 ફૂટિી ખેતર ફરતે વસમેંટિા પાદટર્ાંિી દીિાલ બિાિી
(6)
પ્રથમ સત્રિી સ્િાિલંબિ બેઠક ગ્રામ સેિા કેન્ર – ભલાડા. આ. કુલિાર્કશ્રી તથા
કુલસચચિશ્રીિા
સાવિધ્ર્માં આ બેઠક ર્ોજાઈ. તેમાં 29 સભ્ર્ોએ હાજરી આપી.
(7)
બીજા સત્રિી સ્િાિલંબિ બેઠક ગ ૂજરાત વિધાપીઠ ગ્રામસેિા કેન્ર, ભારે લ, તા. 18/02/2017િા
રોજ મળી તેમાં 29 સભ્ર્ોએ હાજરી આપી.
7. વશક્ષણ :
(1)

ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ તરફથી યોજાતી નશણબરો – સુંમેલનમાું ભાગ લીિો.

(1)

ક્રમ

નશણબર / સુંમેલનનુું નામ

તારીખ

સ્થળ

ગ્રામસેિા કે ન્દ્રમાુંથી
ભાગ લેનારની સુંખ્યા

1.
2.
3.

સેિક સંતાિ વશચબર

21/04/2016થી

આશ્રમશાળા કટલાઈ

25/04/2016

– િાપી

25/05/2016થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

28/05/2016

અમદાિાદ

01/06/2016થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

04/06/2016

અમદાિાદ

01/05/2016થી

ગ્રામસેિા કે ન્ર –

06/05/2016

ભલાડા

22/05/2016થી

ગ્રામસેિા કે ન્ર –

02/06/2016

બોચાસણ

01/05/2016 થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

03/05/2016

અમદાિાદ

04/05/2016થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,

06/05/2016

અમદાિાદ

06/05/2016થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

09/05/2016

અમદાિાદ

ગ્રુહ ઉદ્યોગ – સાબુ, દડટરજટં

10/05/2016 થી

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

પાઉડર, દફિાઇલ બિાિિા

13/05/2016

અમદાિાદ

ફોટોગ્રાફી કાર્યશાળા વશક્ષકો માટે
ફોટોગ્રાફી કાર્યશાળા સેિક સંતાિ /
વિદ્યાથીઓ માટે

4.
5.
6
7.

વશક્ષક સજ્જતા વશચબર
કૌશલ્ર્ વિમાય ણ વશચબર
ઇલેકદિક – સ્ટાટય ર દરપેદરિંગ
ઇલેતિોવિકલ એલઇડી બલ્બ
બિાિિા સોલ્ડદરિંગ

8.

સ્ક્રીિ વપ્રન્ન્ટગ – કાગળ ઉપર
વપ્રન્ન્ટિંગ

9.
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8 બાળકો + 2 વશક્ષકો.
3 વશક્ષકો
1 વિદ્યાથી
2 વશક્ષકો
1 વિદ્યાથી
1 રસોર્ા
1 વશક્ષક 1 પટાિાળા
1 વશક્ષક
1 ગહૃ પવત

ક્રમ

નશણબર / સુંમેલનનુું નામ

તારીખ

સ્થળ

ગ્રામસેિા કે ન્દ્રમાુંથી
ભાગ લેનારની સુંખ્યા

10.

સોલાર સ્િીટ લાઇટ, ફાિસ, હોમ

14/05/2016થી

ગ ૂજરાત વિધાપીઠ.

16/05/2016

અમદાિાદ

17/05/2016થી

ગ્રામસેિા કે ન્ર –

20/05/2016

સાદરા

20/05/2016થી

ગ્રામસેિા કે ન્ર –

23/05/2016

સાદરા

-

ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

લાઇટ, રીપેરીંગ
11.
12.
13.

રસોર્ા વશચબર
ગહૃ પવત ગહૃ માતા વશચબર
ગહૃ પવત ગહૃ માતા વશચબર

1 પટાિાળા
1 ગહૃ પવત, 1 રસોર્ા
1 ગહૃ પવત
2 ગહૃ પવત

રતિપુર
14.

આચાર્ય, વશક્ષક, ગહૃ પવત, ગહૃ માતા
સંમેલિ

9/1/2017થી

ગ્રામ વિધાપીઠ,

11/1/2017

રતિપુર

1 વશક્ષક

8. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

1.

ગ્રામસફાઇ

2.

વ ૃક્ષારોપણ

3.

એિ.એસ.એસ.

નિગત

ગાંધીવિિાય ણદદિ વિવમત્તે
બોચાસણ ગામમાં સફાઈકાર્ય

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

02/10/2016

ધો. ૯ થી ૧૨િા વિદ્યાથીઓ

રવિશંકર મહારાજિી
જન્મજર્ંતી વિવમત્તે પુષ્પાંજચલ
કાર્યક્ર્મ તથા સફાઈ કાર્યક્રમ

05/06/2016

35

31/12/2016
થી
06/01/2017

ધો.11 અિે 12િા વિદ્યાથીઓ અિે

ડભાસી. ખેડૂત, સફાઈ,
ભીંતચચત્રો, સ ૂત્રો

અધ્ર્ાપિ મંદદરિા તાલીમાથીઓ

સેિકો

9. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

1.

શ્રમકાર્ય

2.
3.

સમ ૂહ પ્રાથયિા
િિરાત્રી સિોદર્
મેળાિી
ઉજિણી

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

સંસ્થાિી બહારિી આજુ બાજુ
સફાઇકાર્ય

02/10/16

દર માસિા પ્રથમ શુક્રિારે પ ૂ.
રવિશંકર મહારાજિી સમાવધએ
પ્રાથયિા
િિરાત્રી સમ ૂહ ગરબા, સિોદર્
મેળામાં ગીત, િાટકો અિે મેદાિી
કાર્યક્રમો

દર માસિા પ્રથમ

છાત્રાલર્િા વિદ્યાથીઓ

શુક્રિારે

અિે સેિકો

11/02/17

છાત્રાલર્િા વિદ્યાથીઓ

થી

અિે સેિકો

અિે સેિકો

12/02/17

10. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી જમીિ : ૧૩ એકર
ગૌશાળાિી જમીિ : ૮ એકર
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : ૨૯ (ગાર્-૧૪, િાછરડા-૨, િાછરડી-૧૨, આખલો-૧)
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છાત્રાલર્િા વિદ્યાથીઓ

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

ક્રમ

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત
(દકલોગ્રામ)

1.

ઘઉં

8000

6535

2.

બાજરી

3000

3007

3.

ચોખા

6500

-

4.

શાકભાજી

-

8200

5.

દૂ ધ

સ્િાિલુંબન (ટકા)

22103.2

11. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ
1.

રેં દટયાનો પ્રકાર
અંબર રેં દટર્ા
બોચાસણ

રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું તારની

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(મીટરમાું)
-

35
બે ત્રાકિાળા-20
આઠ ત્રાકિાળા-15

42

1000

12. િાલીસુંમેલન :
1.

તા. 3/5/2016 િા રોજ િિા પ્રિેશ મેળિિાર વિદ્યાથીઓિા િાલીઓનુ ં સંમેલિ ર્ોજિામાં આવ્યુ.ં ભારે લમાં તા.
9/6/2016 િા રોજ િાલી સ્િેહવમલિ કરિામાં આવ્યુ.ં

13 નિદ્યાથી પ્રિાસ :
1. ધો. 9,10,11,12િા 66 વિદ્યાથીઓ તથા 4 વશક્ષકો સૌરાષ્િિા પ્રિાસે ગર્ા. તા. 23,24,25,26/10/2016 દરમ્ર્ાિ
ધોલેરા, ભાિિગર, બગદાણા, ડીસા, કોટડા, તુલસીશ્ર્ામ, દીિ, સોમિાથ, સાસણગીર, સતાધાર, જૂિાગઢ,
િીરપુર, ગોંડલ, ગઢડા, સાળંગપુર.
2. ધો. 6,7,8િા 50 વિદ્યાથીઓ તથા 3 વશક્ષકો પ્રિાસે ગર્ા. તા. 24/10/2016િા રોજ આજિા, વિમેટા,
ધાબાડુ ગ
ં ળી, પાિાગઢ.
3. ધો. 6,7,8,9,10,11,12િા વિદ્યાથીઓ તથા વશક્ષકો પ્રિાસે ગર્ા. કૃવષ યુવિિવસિટી – આણંદિા વિવિધ વિભાગો,
અમ ૂલ ડેરી, િડતાલ - સ્િર્ંપાકી ભોજિ.
4. કુ માર છાત્રાલર્િા 40 વિદ્યાથીઓ તથા 8 સેિકો ડાકોર, ફાગિેલ, લસુન્રાિા પ્રિાસે ગર્ા.

14. સેિક પદરિાર પ્રિાસ
સેિક પદરિારિા સભ્ર્ો કચ્છિા પ્રિાસે ગર્ા. તા. 7,8,9/1/2017 દરમ્ર્ાિ અંજાર, ભુજ, માતાિો મઢ, િારાર્ણ
સરોિર, કોટે શ્વર, માંડિી.

15.

ગ ૂજરાત નિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ તથા તેનાું કેન્દ્રોથી જીિુંત પ્રસારણ સમ ૂહમાું નનહાળ્ ુંુ
- ગુજરાત રાજ્ર્િા રાજ્ર્પાલે આપેલ ું પ્રિચિ તા. 4/8/2016 િા રોજ જીિંત પ્રસારણ વિહાળયુ.ં
- સાદરાથી રજૂ થર્ેલ પ ૂિય માદહતી વિર્ામક શ્રી દલપતભાઈ પદઢર્ારનુ ં પ્રિચિ જીિંત પ્રસારણ વિહાળયુ ં .

16.

ઇન્દ્ટનષનશપ કાયષક્રમ (અધ્યાપન મુંદદર) :
ઇન્ટિયવશપ કાર્યક્રમ આંગણિાડી તથા પ્રાર્ોચગક શાળાઓમાં ર્ોજાર્ો તેમાં તાલીમાથી ભાઈઓ તથા અધ્ર્ાપકો
જોડાર્ા. તેમાં વશક્ષણકાર્ય, સાંસ્કૃવતક કાર્યક્રમ, ગ્રામસફાઈ, રમતો, ગ્રામર્ોગા, શૈક્ષચણક સાધિ વિમાય ણ િગેરે
પ્રવ ૃવત્તઓ કરી.
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17.

રાષ્રીય તહેિારો તથા મહત્િના દદિસોની ઉજિણી : વિશ્વ પર્ાય િરણ દદિ, વિશ્વ ર્ોગદદિસ, પ ૂ. રવિશંકર
મહારાજિી પુણ્ર્વતવથ, વિશ્વિસ્તી દદિસ, વશક્ષકદદિ, સ્િાતંર્ર્દદિ, દહન્દી દદિસ અિે અંધજિ દદિ, રક્ષાબંધિ,
ગાંધી જર્ંતી – ગાંધી સપ્તાહ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સ્થાપિા દદિસ, સરદાર િલ્લભભાઈ પટે લ જન્મ જર્ંતી,
પ્રજાસત્તાક દદિ, ગાંધીવિમાય ણદદિ, રવિશંકર મહારાજિી સમાવધએ દર માસિા છે લ્લા શુક્રિારે પ્રાથયિા, િિરાવત્ર
ઉજિણી.

અધ્યાપન મુંદદર નિભાગમાું સહનશક્ષણની મુંજૂરી મળી.

18.

ચાલુ શૈક્ષચણક િષય 2017/2018 માં અધ્ર્ાપિ મંદદરમાં સહવશક્ષણિી મંજુરી મળતાં 4 બહેિોએ પ્રિેશ મેળવ્ર્ો છે .
તેમિા માટે જરૂરી અલાર્દી વ્ર્િસ્થા ઊભી કરિામાં આિી છે . બહેિો માટે બેઠકખંડ, સંડાસ તથા બાથરૂમ.
19.

જજલ્લા નશક્ષણ તાલીમ ભિન – િલાસણ આર્ોજજત ધો. 4 થી 8 પાઠયપુસ્તક આધાદરત એકમોનુ ં લેખિ અિે
િાટયકરણ પદરસંિાદ અધ્ર્ાપિ મંદદરમાં ર્ોજાર્ો, તેમાં જજલ્લાિા પ્રાથવમક શાળાિા વશક્ષકો અિે અધ્ર્ાપિ
મંદદરિા વશક્ષકો જોડાર્ા. તેિી વિદડર્ો કે સેટ તૈર્ાર કરિામાં આિી.

20.

સમાજસેિા :
(1)

રાષ્રીય સેિા યોજના નશણબર :
તા. 31/12/2016 થી તા. 6/1/2017 સુધી ડભાસી, તા. બોરસદમાં રાષ્િીર્ સેિા ર્ોજિા વશચબર ર્ોજિામાં આિી
તેમાં ગ્રામસફાઇ, વિદ્યાથીઓ સાથે સંમેલિ, આગેિાિો સાથે મુલાકાત સિેક્ષણ, જાહેર સંસ્થાઓિી મુલાકાત, સંસ્કાર
કાર્યક્રમ િગેરે.

(2)

શ્રી કનુભાઇ ગાુંિી (પ ૂ. ગાુંિીજીના પ્રપૌત્ર) : શ્રી કનુભાઈ ગાંધી સાબરમતી આશ્રમ, અમદાિાદથી 3 મદહિા
માટે રહેિા આિી ગર્ા. સાથે તેમિાં પત્િી હતાં. અત્રેથી તેઓ ગાંધી વિદ્યાપીઠ, િેડછીમાં રહેિા ગર્ા હતા.

21.

પ્રાથવમક શાળાઓિા પુસ્તકાલર્િાં પુસ્તકોિી પસંદગી કરિા જજલ્લા કક્ષાિી કલેતટરશ્રીિા અધ્ર્ક્ષસ્થાિે સવમવત
રચિામાં આિી, તેમાં શ્રી દકશોરભાઈ રાિલિી સભ્ર્ તરીકે પસંદગી થઈ.

22. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ :
નિનય મુંદદર નિભાગ :

૧. SVS કક્ષાએ 1૦૦ મીટર દોડમાં ત્રીજો િંબર – લાલાભાઈ ખાંભલા – ધો. ૧૨ અધ્ર્ાપિ મંદદર વિભાગ
2. રાજ્ર્ કક્ષાિા રમતોત્સિમાં પ્રથમ િંબર – ગોળાફેંક પદઠર્ાર સંદદપવસિંહ
3. રાજ્ર્ કક્ષાિા રમતોત્સિમાં ત્રીજો િંબર - ૧૦૦ મીટર દોડમાં, બોરીર્ા િાલાભાઈ
4. રાજ્ર્ કક્ષાિા રમતોત્સિમાં દદવ્ર્ાંગ ખેલાડીિી દોડમાં બીજો િંબર પરમાર પરે શકુ માર
5. ગચણત વિજ્ઞાિ મેળામાં રાજ્ર્ કક્ષાએ ભાગીદારી

23. કે ન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
૧.

બોચાસણ કેન્રમાં તમામ ખેતીમાં શાકભાજી તેમજ બાજરી, ઘઉં જેિા પાકોમાં છે લ્લા 6 િષયથી સજીિ ખેતી
પદ્ધવતથી ખેતી કરિામાં આિે છે . જેમાં સારું પદરણામ મળયુ ં છે .

2.

બોચાસણ કેન્રમાં પ ૂ. રવિશંકર મહારાજિી સમાવધ હોિાથી આજુ બાજુ િી શાળાઓિાં બાળકો દશયિાથે આિે
છે .

3.

ગ્રામસેિા કેન્ર - િલ્લભ વિદ્યાલર્, બોચાસણિા વિદ્યાથીઓએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદિા
સહર્ોગમાં ડોક્યુમેન્ટરી દફલ્મ બિાિી.

4.

ગ્રામસેિા કે ન્ર – િલ્લભ વિદ્યાલર્ બોચાસણ અધ્ર્ાપિ મંદદરમાં સહવશક્ષણિી મંજૂરી મળી.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. ગ્રામસેિા કેન્દ્ર ન ુંુ નામ

:શ્રી વશ.ગો.પટેલ કન્ર્ા વિદ્યાલર્,ભારે લ

2. કેન્દ્ર સ્થાપના િર્ષ

:૧૯૭૨

3. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા : કન્ર્ા વિદ્યાલર્, કન્ર્ા છાત્રાલર્
ક્રમ

નિભાગ

1.

સેિક (કાયષકર) સુંખ્યા

િોરણ

વશ.ગો.પટેલ કન્ર્ા વિધાલર્

ગ્રેડમાું

નનયત પગાર

9 થી 12

5

5

9 થી 12

-

-

ભારે લ

2.

કન્ર્ા છાત્રાલર્, ભારે લ

4. ઇતર પરીક્ષાના પદરણામ :
પરીક્ષાન ુંુ નામ

ક્રમ
1.

પરીક્ષામાું બેઠા

પરીક્ષામાું પાસ

પદરણામ (ટકા)

109

109

100 %

33

94.44 %

વિકાસિતુળ
ય પરીક્ષા

2.

36

ગાંધીવિચાર પરીક્ષા

3.

21

દહન્દી દૂ સરી પરીક્ષા

100 %

21

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
1.

છાત્રાલય પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

બક્ષીપંચ છાત્રાલર્ – કન્ર્ા છાત્રાલર્

149

ગ્રાન્ટ ઈિ એઈડ છાત્રાલર્
6. શૈક્ષણણક પ્રવનુ તઓ :
ક્રમ
1.
2.
3.

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ
િાલી સ્િેહવમલિ
પ્રકૃવતવશચબર
વિશ્વર્ોગ દદિ

4.

શાળા પંચાર્તિી ચુટણી
ં

5.

ગાંધી વિચાર

6.

અચભમુખતા વશચબર
વશક્ષક વિદ્યાથી દક્રકે ટ
મેચ

૭

ગૌરીવ્રતિી ઉજિણી

8.

સંગીત વશચબર

નિગત

સમુહ ભોજિ, િાલી જાગવૃ ત

સુરજબા િોટરપાકય , િિભોજિ
સામ ૂદહક ર્ૌચગક દક્રર્ા

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

09-06-2016

-

24-06-2016

-

21-06-2016

-

મહામંત્રી તેમજ અન્ર્ મંત્રીઓ
ચટાર્ા
ંૂ
તેમિી શપથવિધી
ગાંધી વિચાર અંગે જાગવૃ ત,
સફાઈર્જ્ઞ, વિદ્યાપીઠિી મુલાકાત

-

-

-

97

-

13-07-2016

-

17-07-2016

-

26-07-2016

24

મહેંદી સ્પધાય , કેશ ગુફં િ સ્પધાય ,
વ્ર્ક્તત અચભવ્ર્ક્તત, તબલાિાદિ
સ્પધાય
વિવિધ પ્રકૃવત ગીતો, સાંસ્ુવતક
પ્રાથિા ગીતો
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ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

9.

કલા કૌશલ્ર્ પ્રવુવત

10.

િષાય મોજ્િો કાર્યક્રમ

11.
12.

વ ૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ
વિવિધ તહેિારોિી
ઉજિણી તેમજ વિવિધ
મહત્િિા દદિસોિી
ઉજિણી કાર્યક્રમ

13.

14.

પ્રિાસ

અંગ્રેજી વશચબર

-

28-07-2015
04-08-2016
17-07-2016
06-07-2016
17-08-2016
06-09-2016
14-09-2016
01-10-2016
11-10-2016
16-10-2016
18-10-2016
25-12-2016
29-11-2016
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30-11-2016

53
તથા
તમામ
વશક્ષકગણ

16-12-2016

ધો. 9 તથા ધો. 12
િા વિદ્યાથીઓ

12-02-2017

ધો. 9 થી ૧12

વ્ર્ક્તતત્િ વિકાસ િી વિવિધ
પ્રવુવતઓ થઈ

15-02-2017

50

એકાગ્રતાિી વશચબર

એકાગ્ર થિા માટે િી તાલીમ

23-02-2017

-

સ્િાિલંબિ વશચબર

શાળા સફાઈ, પ્રોડતટ તૈર્ાર કરિી
ટુકડીમાં વિવિધ અિિિી
િાિગીઓ બિાિિી તથા સમુહ
ભોજિ

18-02-2017

-

નિગત

તારીખ

ભાગલેનારની સુંખ્યા

૧૫/૮/૨૦૧૬

૧૬૩

સિોદર્ મેળાિી

20.

ગુરુપચુ ણિમા પિય
રમજાિ ઈદ
રક્ષાબંધિ પિય
સ્િર્ંવશક્ષક દદિિી ઉજિણી
દહન્દી દદિસિી ઉજિણી
િિરાવત્ર પિય
દશેરા પિય
શરદપ ૂચણિમા
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સ્થાપિા દદિ
િાતાલ પિય
દીિ પ્રિાસ
જૂિાગઢ, ગીરિાર, સાંસણગીર,
તુલસીશ્ર્ામ, ઊંચા કોટડા,
બગદાણા, દદિિો દકલ્લો,
દે િળીર્ા પાકય , સોમિાથ,
પરબિાિ, િીરપુર, શકકરબાગ,
અડી-કડીિી િાિિગેરે
અંગ્રેજી વિષર્ અંગે પ્રાથવમક
વશક્ષણ

-
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16.

19.

શાળા માં વિવિધ વ ૃક્ષોિી રોપણી

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

20-06-2016

િાતાય વશચબર

18.

શ્રી અબ્દુ લચાચા િારા વિવિધ
રમતોનુ ં આર્ોજિ, સુતરીકામ,
કાગળકામ
િષાય ગીતો, િષાય િી મજા માણી

તારીખ

િાતાય િાંચિ અિે િાતાય કથિિી
પ્રવુવત
વિવિધ િાટકો, સંગીત, સાંસ્કૃ વતક
ન ૃત્ર્

15.

17.

નિગત

ઉજિણી
પસયિાચલટી ડેિલપમેન્ટ
વશચબર

સ્િર્ંપાક
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14-10-2017

-

7. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

૧

સ્િાતંર્ર્ દદિ િી
ઉજિણી

ભારે લ ગામમાં રે લી, વિવિધ
સાંસ્કૃ વતક કાર્યક્રમ, ધ્િજિંદિ,
તથા િાટક, ગરબા, ન ૃત્ર્ િારા
ગ્રામજિોનુ ં વશક્ષણ કાર્ય
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૨

અંધજિ દદિ િી
ઉજિણી

૩

પ્રજાસતાક દદિ િી
ઉજિણી

૪

ગાંધી વિિાય ણ દદિ

૫

ગામિા ખેડૂત િી
મુલાકાત

ગામ માં ફાળો ઉઘરાિિા જિાિી
પ્રવુવત થઈ
ગામ માં રે લી, પ્રદશયિ, સાંસ્કૃવતક
કાર્યક્રમ, ધ્િજિંદિતથા િાટક,
ગરબા, ન ૃત્ર્ િારા ગ્રામજિોનુ ં
વશક્ષણ કાર્ય
મહાસફાઈ, ગામ માં સફાઈર્જ્ઞ,
વ્ર્સિમુક્તત અંગે રે લી તેમજ
ગામ િી પ્રાથવમક શાળા માં સમુહ
પ્રાથયિા
કલમ બિાિતા શીખ્ર્ા, વિસ્તરણ
નુ ં કામ થયુ.ં

૧૪/૯/૨૦૧૬

૪૦

૨૬/૧/૨૦૧૭

૧૬૩

૩૦/૧/૨૦૧૭

૧૬૩

૧૬/૨/૨૦૧૭

૪૦

8. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગલેનારની સુંખ્યા

૧

આમળાનુ ં તેલ બિાિવુ ં

-

-

તમામ વિદ્યાથી

૨

િાદરર્ેળિા પાિિા સાિરણા બિાિિા

-

-

તમામ વિદ્યાથી

9. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત): ચીકું, લીંબુ, કેરી, આમળા અિે આમળાનુ ં જીિણ આ
સ્િાિલંબી િસ્તુઓ વિદ્યાવથિિીઓએ આરોગી.

ખેતીિી જમીિ :૩ એકર, ગૌશાળાિી જમીિ :- ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : -

10. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ

રેં દટર્ાિો પ્રકાર

રેં દટર્ાિી સંખ્ર્ા

કાંતેલી આંટીઓિી સંખ્ર્ા

1.

એક આંટીમાં તારિી
સંખ્ર્ા

કુ લ કાંતેલ સુતર
(મીટરમાં)

અંબર

25

601

1000

57.50 મીટર રં ગીિ
કાપડ

11. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસબ્ધ્િઓ : 12. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ: િાલી સંમેલિ, અનુબધ
ં િયુતત વશક્ષણકાર્ય, શ્રમબેંક પ્રવુવતઓ, વિવિધ વશચબરો િારા વશક્ષણ વિવિધ
તજ્જ્ઞિો લાભ, વિવિધ શૈક્ષચણક પ્રવુવતઓ, વિસ્તરણકાર્ય, સિોદર્ મેળો
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. ગ્રામસેિા કેન્રનુ ં િામ

: ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રામસેિા કેન્ર અંભેટી

2. કેન્ર સ્થાપિા િષય

: 1954

3. કેન્રિા વિભાગો અિે સેિકો (કાર્યકરો) િી સંખ્ર્ા : 24
ક્રમ

નિભાગ

િોરણ

સેિકોની સુંખ્યા

ગ્રેડમાું

નનયત િેતન

-

-

-

ધો. 1થી 7

7

-

1.

બાલિાડી

2.

આશ્રમશાળા

3.

કુ માર મંદદર પ્રાથવમક શાળા

-

-

-

4.

કુ માર મંદદર પ્રાથવમક શાળા

-

-

-

5.

ઉત્તર બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્ (માધ્ર્વમક)

ધો. 9 થી 10

5

4

6.

ઉત્તર બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્ (ઉચ્ચ માધ્ર્વમક)

ધો. 11થી 12

-

-

7.

કુ માર છાત્રાલર્

ધો. 5 -6-7-8- -10-11 -12

-

3

ધો. 5 -6-7-8-9-10-11 -12

-

૪

8.

કન્ર્ા છાત્રાલર્

9.

ગૌશાળા

-

-

-

10.

સંસ્થા ખેતી

-

-

-

11.

અધ્ર્ાપિ મંદદર (પી.ટી.સી.)

-

-

-

12.

મુતત વિદ્યાલર્ (ઓપિ સ્કૂલ)

-

-

-

13.

ગ્રામસેિા કે ન્ર મુખ્ર્ કાર્ાયલર્

-

-

૧

4. શાળામાું નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા અને પદરણામ :
િોરણ

કુ લ
સુંખ્યા

૨૦૧૩ -૧૪
પરીક્ષામાું
પાસ

ધોરણ -1
ધોરણ -2
ધોરણ -3
ધોરણ -4
ધોરણ -5
ધોરણ -6
ધોરણ -7
ધોરણ -8

19
18
16
13
22
17
17

19
18
16
13
22
17
17

ધોરણ -9
ધોરણ -10

71
36

71
36

ધોરણ -11
ધોરણ -12

-

-

પદરણામ
(ટકા)
100
100
100
100
100
100
100
-

કુ લ
સુંખ્યા

૨૦૧૪ -૧૫
પરીક્ષામાું
પાસ

આશ્રમશાળા / પ્રાથનમક શાળા
18
18
18
18
18
18
16
16
12
12
19
19
17
17

પદરણામ
(ટકા)

કુ લ
સુંખ્યા

૨૦૧૫ -૧૬
પરીક્ષામાું
પાસ

પદરણામ
(ટકા)

100
100
100
100
100
100
100
-

17
18
18
17
16
17
19
-

17
18
18
17
16
17
19
-

100
100
100
100
100
100
100
-

58
52

58
46

100
88.46

31
-

31
-

100
-

ઉત્તર બુનનયાદી નિદ્યાલય (માધ્યનમક)
100
53
53
100 %
97.14
54
33
100 %
ઉચ્ચતર ઉત્તર બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્ સામાન્ર્ પ્રિાહ
-

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ
1.

છાત્રાલય પ્રકાર
કુ માર છાત્રાલર્

2.

કન્ર્ા છાત્રાલર્

છાત્રોની સુંખ્યા
૧૦૫
૭૯

6. ખેતી અને ગૌશાળા :
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જમીિ : 23 એકર (ખેતી)
ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : ઉત્પાદનનો પ્રકાર

ગૌશાળા : -

જમીિ : - એકર (ગૌશાળા)

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

7400
-

940
600
-

18.7
40
-

ઘઉં
બાજરી
ચોખા
શાકભાજી
દૂ ધ

5200
1500
4500

7. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
અંબર રેં દટયાની સુંખ્યા

કાુંતેલી આંટી

12 (ચરખા )

-

8. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્ત / નનદશષન :

સેિાકીય પ્રવ ૃનત્ત / નનદશષન
ગ્રામસફાઈ,વ ૃક્ષારોપણ
વ્ર્સિમુક્તત વશચબર
મતદાર જાગવૃ ત અચભર્ાિ

ક્રમ
1.
2.
3.

9. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ભાગ લેનારની સુંખ્યા
232 + 12
230 + 12
142 + 7

શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

પ્રોજેતટ
રાષ્િીર્ અિે ધાવમિક તહેિારોિી ઉજિણી
વિજ્ઞાિમેળો
વિવિધ પ્રકારિી વશચબરો
શૈક્ષચણક પ્રિાસ
િિભોજિ
સમ ૂહ પ્રાથયિા
સમ ૂહ ભોજિ
િાલી સંમેલિ
રમતોત્સિ

232 + 12
230 + 20
54 + 125
4 (વશક્ષકો)
120 + 65
140 + 122
143 + 122
143 + 122
262 + 18
230 + ૯9

10. ઈતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ

1.

2.

3.

પરીક્ષાનુું નામ

દહન્દી પરીક્ષાઓ
બાલપોથી
પહલી
દૂ સરી
તીસરી
વિિીત
ગાંધીવિચાર
પરીક્ષાઓ
ગાંધીજીિિ ઝાંખી
ગાંધીવિચાર પ્રિેશ
ગાંધીજીિિ સ્મ ૃવત
બીજી પરીક્ષાઓ
ભારતીર્ સંસ્કૃવત જ્ઞાિ

પરીક્ષામાું બેઠા

પરીક્ષામાું પાસ

18
16
36
40
-

18
16
36
40
-

100
100
100
100
-

16

16

19

19

100
100
100

૫૦

૫૦

૧૦૦
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પદરણામ ટકા

આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર – દે થલી

2. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: 1952

3. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: 06 નિભાગો અને 25 સેિકો

ક્રમ

વિભાગ

ધોરણ

સેિક (કાર્યકર) સંખ્ર્ા
ગ્રેડમાં

વિર્ત પગાર

1.

ઉ. બુ. વિદ્યામંદદર

9થી 11

07

-

2.

આશ્રમશાળા

1થી 8

04

01

4. ઇત્તર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ

પરીક્ષાનુું નામ

1.
2.
3.
4.

દહન્દી પ્રથમ
દહન્દી દૂ સરી
દહન્દી તીસરી
ગાંધી પદરચર્

પરીક્ષા આપનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૨૯
૫૦
૪૦
૩૧

પરીક્ષામાું પાસ થનાર
નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા
૨૯
૫૦
૪૦
૩૧

પદરણામ
(ટકા)
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦
૧૦૦

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

1.

તપોિિ છાત્રાલર્

43

2.

ઉ. બુ. છાત્રાલર્

23

3.

આશ્રમશાળા

186

6. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ
1.
2.
3.
4.

પ્રવ ૃવત્તનુ ં િામ

વિશ્વર્ોગ દદિિી ઉજિણી
ડૉ. વિક્રમભાઈ સારાભાઈિી
જન્મ જર્તીિી ઉજિણી
ગચણત વિજ્ઞાિ પ્રદશયિ
લીટલ દકિંગડમ સ્કૂલિી
મુલાકાત

વિગત

વિદ્યામંદદરિા વિદ્યાથીઓ
વિદ્યામંદદરિા વિદ્યાથીઓ

તારીખ

21-06-2016
12-08-2016

ભાગ લેિારિી સંખ્ર્ા

એસ.િી.એસ. કક્ષા ખેડા
અિકાશ પ્રદશયિ અિે વિજ્ઞાિ
પ્રદશયિ િદડર્ાદ ખાતે

25-09-2016
15-02-2017

03
98

155
155

7. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

1

ગ્રામજીિિ પદર્ાત્રા

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ વશ. મ.

28-09-2016થી

65

વિદ્યાલર્િા વિદ્યાથીઓ

02-10-2016

વ્યસનમુક્તત દફલ્મ શો /

ગ્રામસેિા કે ન્દ્ર – દે થલી તથા

02-10-2016

1250

પ્રદશષન

આજુબાજુની પ્રાથનમક શાળાના
21-07-2016

150

2.

નિદ્યાથીઓની મુલાકાત
3.

વ ૃક્ષારોપણ

ગ્રામસેિા કે ન્ર – દે થલી કેમ્પસ

341

ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

4.

ગ્રામવિકાસિે લગતી

દે થલી અિે તેિી આજુ બાજુ િાં

21-01-2017

230

ર્ોજિાઓ અંગે

ગામો

દે થલી અિે તેિી આજુ બાજુ િાં

એવપ્રલ-2016થી

100

ગામોિી બહેિો

માચય-2017

સંજીિિી હેલ્થ એન્ડ

દે થલી અિે પરા વિસ્તારિા

એવપ્રલ-2016થી

રીચલફ કવમટી અિે

ગ્રામજિો

માચય 2017

લોકજાગવૃ ત અંગેિા
કાર્યક્રમો
5.
6.

મદહલા સીિણશાળા

678

ગ્રામસેિા કે ન્ર, દે થલી
િારા ર્ોજાતા મેદડકલ
કેમ્પ
7.

રોજગારી વિશે માગયદશયિ

દે થલી ગામિા યુિાિો

જાન્યુઆરી-૨૦૧૭

108

૮. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃવત્તનુ ં િામ

વિગત

તારીખ

ભાગ લેિારિી સંખ્ર્ા

1.

િધારાિા િગોનુ ં આર્ોજિ

ધો-10િા ગચણત વિજ્ઞાિ અિે

જુ લાઇ-2016થી

22

અંગ્રેજીિા િગો

માચય-2017

છાત્રાલર્િા વિદ્યાથીઓ

જુ લાઈ-2016થી

િાચળર્ેરીિી સળીમાંથી ઊભા

એવપ્રલ-2017

2.

સફાઈ ઝાડુ ં અિે ઊભા ઝાડુ ં

62

અિે આડા ઝાડુ ં બિાવ્ર્ા
3.

એવસડ દફિાઇલિી બિાિટ

છાત્રાલર્િા વિદ્યાથીઓ િારા

જુ લાઈ-2016થી

બિાિાર્ છે .

એવપ્રલ-2017

10

9. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી જમીિ : 10 િીઘા

ગૌશાળાિી જમીિ : 02 િીઘા

ગાર્ોિી સંખ્ર્ા : 29 ગાર્ો
ક્રમ
1.

ઉત્પાદનનો પ્રકાર

છાત્રાલયની જરૂદરયાત (દકલોગ્રામ)

ઉત્પાદન (દકલોગ્રામ)

સ્િાિલુંબન (ટકા)

10000

8503

85.૦૦ %

દૂ ધ

10. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ
1

રેં દટયાનો પ્રકાર
બે ત્રાંક

રેં દટયાની સુંખ્યા
40

કાુંતેલી આંટીઓની સુંખ્યા
52

342

એક આંટીમાું

કુ લ કાુંતેલ સુતર

તારની સુંખ્યા

(મીટરમાું)

1000

-

11. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ:
1.

ધો. 10િી વિદ્યાવથિિી અવમષાબેિ ભાંભોરિી ખો-ખો રમતગમત સ્પધાયમાં રાજ્ર્ કક્ષાએ પસંદગી.

2.

ધો. 9-10િી વિદ્યાવથિિીઓએ ખો-ખોિી રમતગમત સ્પધાયમાં રાજ્ર્ કક્ષાએ ભાગ લીધો.

૩.

ધો. 11િી વિદ્યાવથિિી જ્ર્ોવતકાબેિ કાળીદાસ સોલંકી કેદરર્ર કોિયર િતત ૃત્િ સ્પધાયમાં જજલ્લા કક્ષાએ
ભાગ લીધો અિે ઇિામ મેળવ્યુ.ં

12. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ :
1.

દે થલીિી આજુબાજુિાં 10 ગામોમાં પદર્ાત્રાિા માધ્ર્મથી સઘિ લોકસંપકય .

2.

વ્ર્સિમુક્તત જાગૃવત અચભર્ાિ અંતગયત ૧૦ ગામિાં ૧૨૫૦ બાળકો વશક્ષકો અિે ગ્રામ અગેિાિોમાં
જાગૃવત.

3.

રાજ્ર્ સરકારિા સેિાસેત ુ કાર્યક્રમ અંતગયત 230 લાભાથીઓિે ર્ોજિાકીર્ લાભો અપાર્ા.

4.

સંજીિિી આરોગ્ર્ કેન્ર થકી િષય દરમ્ર્ાિ 678 જેટલા લાભાથીઓિે આરોગ્ર્લક્ષી સહાર્.

5.

કેમ્પસમાં 100 વ ૃક્ષોનુ ં રોપણ અિે જતિ.

6.

સમાજ કલ્ર્ાણ વિભાગ સંચાચલત તપોિિ છાત્રાલર્માં માન્ર્ સંખ્ર્ા ઉપરાંત 10 %િો િધારો મેળવ્ર્ો.

7.

ગુજરાતિી જુદી જુદી કોલેજિા 65 તાલીમાથીઓિે તાલીમ.

8.

મદહલા સીિણશાળામા 100 બહેિોિે તાલીમ.

9.

મદહલા સીિણશાળાિા રોજગાર યુવિટમાં રૂ. 76245નુ ં મદહલાઓ િારા આવથિક ઉપાર્જિ.

10.

માતર તાલુકાિા આવથિક અભ્ર્ાસ અંતગયત ખાંધલી અિે િધાિપુર ગામિો વ્ર્ક્તતગત ગ્રામ
અભ્ર્ાસિો આરં ભ.

11.

રાજ્ર્ સરકારિા જુદા-જુદા વિભાગો િારા ર્ોજાતી સ્પધાયઓમાં રૂ. 37000િા ઇિામ પ્રાપ્ત થર્ા.
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આશ્રમશાળાઓ અને ઉત્તર બનુ નયાદી નિદ્યાલયો
1. કેન્દ્રન ુંુ નામ

: ગ્રામસેિા કેન્દ્ર – ભલાડા

2. કેન્દ્રની સ્થાપનાન ુંુ િર્ષ

: 1942

૩. કેન્દ્રના નિભાગો અને સેિકોની સુંખ્યા

: નિભાગો – 2 અને 7 સેિકો

ક્રમ

વિભાગ

ધોરણ

1.

આશ્રમશાળા

1થી 8

2.

સિોદર્ કન્ર્ા છાત્રાલર્

5થી 10

સેિક (કાર્યકર) સંખ્ર્ા
ગ્રેડમાં

વિર્ત પગાર

04

-

-

02

4. ઇતર પરીક્ષાનાું પદરણામ :
ક્રમ

પરીક્ષાનુું નામ

1.

દહન્દી બાલપોથી

2.

દહન્દી પ્રથમ

3.

દહન્દી દૂ સરી

4.

દહન્દી તીસરી

5.

દહન્દી વિિીત

6.

ગાંધી જીિિ ઝાંખી

પરીક્ષા આપનાર

પરીક્ષામાું પાસ થનાર

પદરણામ

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા

(ટકા)

45

45

100

59

59

100

32

28

87

02

02

100

45

40

93

28

28

100

5. છાત્રાલયમાું રહેતા નિદ્યાથીઓની સુંખ્યા :
ક્રમ

છાત્રાલયનો પ્રકાર

છાત્રોની સુંખ્યા

1.

આશ્રમશાળા

64

2.

સિોદર્ કન્ર્ા છાત્રાલર્

08

6. શૈક્ષણણક પ્રવ ૃનત્તઓ :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

1.

ચચત્રસ્પધાય

િન્ર્ પ્રાણી સપ્તાહ ઉજિણી

08-12-2016

259

2.

ગીતસ્પધાય

ગાંધી જર્ંતી

02-10-2016

42

7. સેિાકીય પ્રવ ૃનત્તઓ/ નનદશષન :
ક્રમ

પ્રવ ૃનત્તનુું નામ

નિગત

તારીખ

ભાગ લેનારની સુંખ્યા

1.

િન્ર્ પ્રાણી સંરક્ષણ

િન્ર્વિભાગિા

08-12-2016

259

સપ્તાહિી ઉજિણી

સહર્ોગથી

એિ.એસ.એસ. વશચબર

િિગુજરાત કૉલેજ,

04-01-2017થી

100

ુ ર
ુ )
(ભલાડા અિે શેખપ

અમદાિાદ

11-01-2017

2.

8. છાત્રાલયની નિશેર્ પ્રવ ૃનત્તઓઃ

-
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9. અન્ન સ્િાિલુંબન (ખેતી અને ગૌશાળાની નિગત) :
ખેતીિી જમીિ

: 09 િીઘા

ગૌશાળાિી જમીિ

: 01 િીઘા

ગાર્ોિી સંખ્ર્ા

: ૦4 ગાર્ો

ક્રમ

ઉત્પાદનનો

છાત્રાલયની જરૂદરયાત

ઉત્પાદન

સ્િાિલુંબન

પ્રકાર

(દકલોગ્રામ)

(દકલોગ્રામ)

(ટકા)

1.

દૂ ધ

2100

4231

1૦૦ %

2.

ચોખા

1400

5430

1૦૦ %

3.

ઘઉં

3600

3040

84.૦૦ %

10. િસ્ત્ર સ્િાિલુંબન :
ક્રમ
1

રેં દટયાનો

રેં દટયાની

કાુંતેલી આંટીઓની

એક આંટીમાું તારની

કુ લ કાુંતેલ સ ૂતર

પ્રકાર

સુંખ્યા

સુંખ્યા

સુંખ્યા

(મીટરમાું)

બે ત્રાંક

25

450

1000

-

11. નિદ્યાથીઓએ મેળિેલ નિનશષ્ટ નસદ્ધિઓ:
1. ગાંધીજીિિ ઝાંખી સ્પધાયત્મક પરીક્ષામાં જજલ્લામાં પ્રથમ દહરે િભાઈ ગોહેલ.
12. કેન્દ્રની નિનશષ્ટ ઉપલબ્ધિઓ:
1. વિશ્વ પર્ાયિરણ દદિિી ઉજિણી
2. િન્ર્ પ્રાણી સપ્તાહિી ઉજિણી
3. એિ.એસ.એસ. વશચબર
4. િસયરી રોપ ઉછે ર – ૨૫,૦૦૦ િંગ.
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ત્રેસઠમો પદિીદાન સમારું ભ ׃18-10-2016
તા. 18-10-2016 િે મંગળિારિા રોજ સિારે 9-30 િાગ્ર્ે કુલપવતશ્રી ડૉ. ઈલાબહેિ ભટ્ટિા
અધ્ર્ક્ષસ્થાિે તથા શ્રી રામચન્ર ગુહા (ઇવતહાસકાર અિે જીિિચદરત્ર લખિાર) મુખ્ર્ મહેમાિ પદે પ્રાણજીિિ
વિદ્યાથી ભિિમાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિો પદિીદાિ સમારં ભ ર્ોજિામાં આવ્ર્ો હતો. આ સમારં ભમાં સમગ્ર
પરીક્ષામાં કે વિષર્માં પ્રથમ આિિા બદલ
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વિદ્યાથીઓિે પાદરતોવષક આપિામાં આવ્ર્ા. િળી

22

વિદ્યાિાચસ્પવત, 30 અનુપારં ગત, 305 પારં ગત, 157 વિશારદ અિે 66 અનુસ્િાતક દડપ્લોમાિે પ્રમાણપત્ર
આપિામાં આવ્ર્ા હતા.
ુ ણષચરું ક / રજતચુંરક તથા તામ્રપત્ર
િર્ષ 2015-16 દરમ્યાન સમગ્ર પરીક્ષામાું કે નિર્યમાું પ્રથમ આિિા માટે સિ
(પાદરતોનર્ક) મેળિનારની યાદી
ુ ણષચર
સિ
ું કન ુંુ નામ

ક્રમ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

૧.

શ્રી રં ગ અિધ ૂત મહારાજશ્રી
સુિણયચરં ક
સમાજવિદ્યા વિશારદ

શ્રી સોિલબહેિ ઘુઘાભાઈ ઝાંપદડર્ા

૨.

શ્રી મચણભાઈ ભીમભાઈ દે સાઈ
સુિણયચરં ક
સમાજકાર્ય પારં ગત

શ્રી વિવધબહેિ ચગરીશભાઈ સાપરીર્ા

૩.

ચઝન્દાલ એલ્યુવમવિર્મ જ્યુચબલી - બેંગલોર
સુિણયચરં ક
પારં ગત ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

શ્રી પ્રવિણકુ માર ગેલજીભાઈ બુબદડર્ા

4.

શ્રી ચન્રકાન્ત વ્ર. િોરા
સુિણયચરં ક
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજજક વિજ્ઞાિ

શ્રી કૌવશકકુ માર ગલજીભાઈ બુબદડર્ા

5.

સ્િ. પ્રો. રાસચબહારીલાલિા સ્મરણાથે
સુિણયચરં ક
સમાજવિદ્યા વિશારદ - સામાજજક વિજ્ઞાિ : સમાજશાસ્ત્ર

શ્રી દક્ષાબહેિ પુરુષોત્તમભાઈ પરમાર

રજતચુંરક
૧.

ડૉ. ગીતા દકરણકુમાર શાહ
રજતચંરક
ર્ોગવિદ્યા અનુસ્િાતક દડપ્લોમા

શ્રી સાગર ભગિાિભાઈ સોિી

તામ્રપત્ર
૧.

શ્રી સોિલબહેિ ઘુઘાભાઈ ઝાંપદડર્ા

શ્રી કુલપવત
સમાજવિદ્યા વિશારદ
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ક્રમ
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.

૧૭.
18.

19.
20.

તામ્રપત્રન ુંુ નામ

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ

શ્રી કુલપવત
સમાજવિદ્યા વિશારદ – ગ્રામવિકાસ
શ્રી કુલપવત
સમાજવિદ્યા વિશારદ – સામાજજક વિજ્ઞાિ : અથયશાસ્ત્ર
સ્િ. શ્રી મગિભાઈ પ્રભુભાઈ દે સાઈ
સમાજવિદ્યા વિશારદ – ગુજરાતી
શ્રી શાક્ન્તલાલ જીિણલાલ ગાંધી
સમાજવિદ્યા વિશારદ – ભાષાવ્ર્િહાર : દહન્દી
શ્રી રમણલાલ મશરૂિાલા પદરિાર
સમાજવિદ્યા વિશારદ – સામાજજક વિજ્ઞાિ : ઇવતહાસ
શ્રી પ્રવમલા કુરિા ફાઉન્ડેશિ
સમાજવિદ્યા વિશારદ – ભારતમાં સમાજકાર્ય

શ્રી પ ૂિમબહેિ ઘિશ્ર્ામભાઈ શમાય

સ્િ. શ્રી િરહદરભાઈ િારકાદાસ પરીખ
સમાજવિદ્યા વિશારદ - કમ્પ્ય ૂટર ઉપર્ોજિ
સ્િ. શ્રી હદરલાલ માણેકલાલ દે સાઈ
સમાજવિદ્યા વિશારદ - ગાંધીવિચાર દશયિ

શ્રી પ ૂિમબહેિ ઘિશ્ર્ામભાઈ શમાય

શ્રી સોિલબહેિ ઘુઘાભાઈ ઝાંપદડર્ા
શ્રી ભારતીબહેિ પશાભાઈ મોરી
શ્રી સુરેન્રભાઈ રવસકભાઈ િસાિા
શ્રી મંજુલાબહેિ રમેશભાઈ તાવિર્ાડ
શ્રી િષાયબહેિ મહાદે િભાઈ મેમદકર્ા

શ્રી સોિલબહેિ ઘુઘાભાઈ ઝાંપદડર્ા

સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલદાસ મગિલાલ કોઠારી
સમાજવિદ્યા વિશારદ - ખાદીવિદ્યા (સાદરા કેન્ર)
સ્િ. શ્રી વિઠ્ઠલદાસ મગિલાલ કોઠારી
સમાજવિદ્યા વિશારદ - ખાદીવિદ્યા (રાંધજા
ે કેન્ર)
શ્રી પ્રોફેસર કાંવતભાઈ દા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રેદરત
સ્િ. શ્રીમતી સરસ્િતીબહેિ દામોદર ઓઝા
સમાજવિદ્યા વિશારદ - ગૃહવિજ્ઞાિ
શ્રી ડેન્યુબબહેિ બા. રાિલ પદરિાર પ્રેદરત
સ્િ. શ્રી ભારતીબહેિ બાબુભાઈ રાિલ
સમાજવિદ્યા વિશારદ - ગૃહવિજ્ઞાિ
શ્રી પ્રોફેસર કાંવતભાઈ દા. ઓઝા અિે પદરિાર પ્રેદરત
સ્િ. શ્રીમતી રં ભાબહેિ ઓઝા
સમાજવિદ્યા વિશારદ - મદહલા કલ્ર્ાણ તથા બાળકલ્ર્ાણ
સ્િ. શ્રી રાજેન્રભાઈ દે સાઈ
વિજ્ઞાિ વિશારદ - સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાિ
શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ઝિેરભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ પટેલ
વિજ્ઞાિ વિશારદ
(બહેિોમાં પ્રથમ આિિાર)
(રૂ. ૧,૦૦૦-૦૦ રોકડા)
શ્રી સોમાલાલ બબલદાસ મોદી (ઊંઝાિાળા)
વ્ર્ાર્ામ અિે આરોગ્ર્ વશક્ષણ વિશારદ
શ્રી શાંવતલાલ જીિણલાલ ગાંધી
સન્માિવિવધ સમવપિત
સ્િ. શ્રી આચાર્ય કૃપાલાણીજી
પારં ગત - સમાજશાસ્ત્ર
સ્િ. શ્રીદા બંસીધર પંચોલી
પારં ગત – અથયશાસ્ત્ર
સ્િ. શ્રી પુરુષોત્તમદાસ ગો. પટેલ (લાંભિેલ)
પારં ગત - ઇવતહાસ અિે સંસ્કૃવત
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શ્રી મશરી લગધીરભાઈ કંડોરીર્ા
શ્રી દડમ્પલ ચતુભાઈ ડાભી
શ્રી િીતાબહેિ સીધાભાઈ સરિૈર્ા
શ્રી િીતાબહેિ સીધાભાઈ સરિૈર્ા
શ્રી મવિષાબહેિ ઉમેશભાઈ ઝાલાિાદડર્ા
શ્રી વમત્તલબહેિ અમ ૃતભાઈ ખાંભલ્ર્ા
શ્રી વમત્તલ અમ ૃતભાઈ પટેલ

શ્રી હરે શભાઈ જોરૂભાઈ જમોડ
શ્રી પુષ્પાબહેિ ચંદુભાઈ વિકુચળર્ા

શ્રી જાગૃવતબહેિ કાંવતલાલ અમીિ
શ્રી રમેશભાઈ ચંદુભાઈ ગોહેલ

ક્રમ
૨૧.
૨૨.
૨૩.
૨૪.

૨૫.
૨૬.
૨૭.

૨૮.

૨૯.
૩૦.
૩૧.
૩૨.
૩૩.
૩૪.
૩૫.
૩૬.
૩૭.
૩૮.
૩૯.

તામ્રપત્રન ુંુ નામ
શ્રી સોમાલાલ બબલદાસ મોદી (ઊંઝાિાળા)
પારં ગત - પત્રકારત્િ અિે સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ
શ્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ ષન્ષ્ઠપ ૂવતિ સ્મ ૃવત િસ્ટ
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજજક વિજ્ઞાિ
સ્િ. શ્રી િજુભાઈ શાહ
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજજક વિજ્ઞાિ
શ્રી સવિતાબહેિ બુલાખીદાસ શાહ
જન્મશતાબ્દી વિવમત્તે
પારં ગત - ગાંધીવિચાર અિે સામાજજક વિજ્ઞાિ (બહેિોમાં

પાદરતોનર્ક મેળિનારન ુંુ નામ
શ્રી રામકુભાઈ આલુભાઈ ભેડા

સ્િ. શ્રી મંજુલાબહેિ શાંવતલાલ આચાર્ય
પારં ગત - ગુજરાતી – ભાષાવિજ્ઞાિ
શ્રી રમણલાલ માણેકલાલ શાહ
સમાજકાર્ય પારં ગત
સ્િ. શ્રી િિિીતલાલ દર્ારામ જરીિાલા
મેમોદરર્લ ફેવમલી પબ્બ્લક ચેદરટેબલ િસ્ટ પ્રેદરત
સ્િ. કોદકલાબહેિ જરીિાલાિા સ્મરણાથે
સમાજકાર્ય પારં ગત - ક્ષેત્રકાર્ય વિષર્માં
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સમાજકાર્ય સંગઠિ પ્રેદરત
ડૉ. પરમેશ્વરી દર્ાલ ઉત્કૃષ્ટતા એિોડય
સમાજકાર્ય પારં ગત - સમાજકાર્ય સંશોધિ
વિષર્
શ્રી કનુભાઈ લ. શાહ સન્માિ સવમવત પ્રેદરત
પારં ગત – ગ્રંથાલર્ અિે માદહતીવિજ્ઞાિ
શ્રી સોમાલાલ બબલદાસ મોદી (ઊંઝાિાળા)
કમ્પ્ય ૂટર વિવિર્ોગ પારં ગત
શ્રી અંબેલાલ મચણભાઈ િાર્ક
વિજ્ઞાિ પારં ગત – સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાિ
સ્િ. કંચિબહેિ બાબુલાલ આચાર્ય
વિજ્ઞાિ પારં ગત – સ ૂક્ષ્મજીિાણુ વિજ્ઞાિ
શ્રી સોમાલાલ બબલદાસ મોદી (ઊંઝાિાળા)
શારીદરક વશક્ષણ પારં ગત
માત ૃશ્રી સ્િ. શકુન્તલાબેિ રવતલાલ પુરાણી પદરિાર
પારં ગત ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
શ્રીમતી કાન્તાબહેિ સોમાલાલ મોદી (ઊંઝાિાળા)
કમ્પ્ય ૂટર વિવિર્ોગ અનુસ્િાતક દડપ્લોમા
ુ ર્ાલ ભટ્ટિાગર
શ્રી બસેશ્વરદર્ાલ શંભદ
દહન્દી સેિક
શ્રી સંધ્ર્ાબહેિ બાલુભાઈ ઠાકર પદરિાર પ્રેદરત
અનુપારં ગત – ગુજરાતી
માત ૃશ્રી શ્રી સરસ્િતીદે િી દુબે
અનુપારં ગત – દહન્દી
સ્િ. શ્રી લીલાકાંત વમશ્રા
દહન્દી વશક્ષક મહાવિદ્યાલર્,
અનુપારં ગત – પ્રાથવમક વશક્ષણ

શ્રી વિજર્ભાઈ વશિરામભાઈ ગિળી

પ્રથમ)
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શ્રી કૌવશકકુમાર પંકજકુમાર પ્રજાપવત
શ્રી કૌવશકકુમાર પંકજકુમાર પ્રજાપવત
શ્રી પ્રવતભા દત્તાત્રેર્ બોમિાલે

શ્રી વિવધબહેિ ચગરીશભાઈ સાપરીર્ા
શ્રી વિવધબહેિ ચગરીશભાઈ સાપરીર્ા

શ્રી દદવ્ર્ાબહેિ વિિોદકુમાર મોદી

શ્રી કુણાલ મહેન્રભાઈ સુથાર
શ્રી અરવિિંદભાઈ પરસોત્તમભાઈ હાંડા
શ્રી રસીલાબહેિ પ્રિીણભાઈ રં ગાદડર્ા
શ્રી રસીલાબહેિ પ્રિીણભાઈ રં ગાદડર્ા
શ્રી દીપ્પ્ત િઝીરવસિંહ લોહાણ
શ્રી પ્રવિણકુમાર ગલજીભાઈ બુબદડર્ા
શ્રી મવિષાબહેિ િાગરભાઈ પ્રજાપવત
શ્રી અલ્પાકુમારી અવશ્વિભાઈ ચૌધરી
શ્રી મુકેશભાઈ ખાતરીર્ાભાઈ ડુગ
ં રીર્ાભીલ
શ્રી મુકેશભાઈ છિાભાઈ ભોર્ા
શ્રી અલ્પેશકુમાર ગગજીભાઈ િાકરાણી

ુ ારું ગત (એમ.દફલ.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
તા. 01-07-2016થી તા. 31-03-2017 દરમ્યાન અનપ
ક્રમ

નિદ્યાથીનુું નામ

શાખા અને નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ

1.

મહેન્રકુ માર રડકાભાઈ
પટે લ

2.

મંજુલાબેિ રામવસિંહ
પારગી

3.

વિક્રમભાઈ ઈશ્વરભાઈ
ભડાણીર્ા

4.

મોહંમદસઈદભાઈ
અબ્દુ લહકીમ કુ રેશી

5.

ભરતભાઈ ગોવિિંદભાઈ
સોલંકી

સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. િરે શ ચૌહાણ

6.

રીટા મુકેશ શાહ

ડૉ. પ ૂચણિમા એસ. મહેતા

7.

ભાિેશ ચબવપિચંર શાહ

8.

ચચત્રાબેિ દદપકભાઈ
મોદી

9.

મીતા ચતુરદાસ દોશી

સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
જૈિવિદ્યા
સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
જૈિવિદ્યા
સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
જૈિવિદ્યા
સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
જૈિવિદ્યા

10.

દકરણભાઈ િાલજીભાઈ
લકુ મ

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા :
સમાજકાર્ય

ડૉ. આિંદીબહેિ પટે લ

11.

ગાર્ત્રી સુરેશભાઈ
જસાણી

વ્ર્ાિસાવર્ક
અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા :
સમાજકાર્ય

ડૉ. મિોજભાઈ પરમાર

12.

મયુર ગાંડાભાઈ સોલંકી

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. જર્પ્રકાશ પંડયા

શોિનનબુંિનો નિર્ય

ભાષાઓ અિે
સાદહત્ર્ વિદ્યાશાખા
: ગુજરાતી
ભાષા અધ્ર્ર્િ
શાખા : ગુજરાતી

ડૉ. ઉષાબેિ ઉપાધ્ર્ાર્

કુ ંકણા લોકિાતાય  ׃એક અભ્ર્ાસ

ડૉ. ધ્િવિલ પારે ખ

ભાષાઓ અિે
સાદહત્ર્ વિદ્યાશાખા
: દહન્દી
સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંહ

ચંરકાન્ત બક્ષીિી િિલકથાઓમાં
િગરચેતિા - એક અભ્ર્ાસ
(પાંચ િિલકથાઓિાં સંદભે)
डॉ. विनय कुमार पाठक का
विमर्श विषयक प्रदे य

ડૉ. વિવમષાબેિ શુતલ

ગ્રામવશલ્પી અિે ગ્રામવિકાસ :
ગાંધીવિચારિા પદરપ્રેક્ષ્ર્માં
અભ્ર્ાસ (ગુજરાત રાજ્ર્િા
ગ્રામવશલ્પીઓિા સંદભે અભ્ર્ાસ)
જેલિા કેદીઓિે રોજગારી
આપતા વ્ર્િસાર્િો આવથિક અિે
સામાજજક અભ્ર્ાસ (સુરત
જજલ્લાિી લાજપોર મધ્ર્સ્થ
જેલિે ધ્ર્ાિમાં રાખીિે)
આભામંડળ : એક અધ્ર્ર્િ

ડૉ. પ ૂચણિમા એસ. મહેતા

આયુિેદ ચચદકત્સા પદ્ધવત - જૈિ
સાદહત્ર્િા સંદભે

ડૉ. શોભિાબહેિ શાહ

આચાર્યશ્રી શ્રીમદ્
વિજર્ભુિિભાનુસ ૂદરશ્વરજી

ડૉ. શોભિાબહેિ શાહ

મહવષિ વસદ્ધવષિગચણ વિરચચત શ્રી
ઉપવમવતભિપ્રપંચા કથા - એક
અધ્ર્ર્િ (ચોથી પ્રસ્તાિિા
આધારે )
એ.આર.ટી. સેન્ટરિાં
કાઉન્સેલરોમાં કાર્યસત
ં ોષ અિે
શારીદરક–ભાિાત્મક થાક–એક
અભ્ર્ાસ (ગુજરાત રાજ્ર્િી
જજલ્લા હોક્સ્પટલમાં કાર્યરત
એ.આર.ટી. સેન્ટરિા કાઉન્સેલરોિે
ધ્ર્ાિમાં રાખીિે)
દકશોરીઓમાં કુ પોષણિી ક્સ્થવત,
અસરો અિે કારણો (જસદણ
તાલુકાિી ICDS ર્ોજિાિી 11 થી
18 િષયિી દકશોરી લાભાથીિા
સંદભયમાં)
માંડલ તાલુકાિી પ્રાથવમક
શાળાઓમાં ચાલતો પ્રજ્ઞા
અચભગમ - એક વિિેચિાત્મક
અભ્ર્ાસ
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ક્રમ

નિદ્યાથીનુું નામ

શાખા અને નિર્ય

માગષદશષકનુું નામ

13.

દકરણકુ માર ગુલાબવસિંહ
આમલીર્ાર

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબહેિ પટે લ

14.

જર્ેશ અરજણભાઈ
કાકદડર્ા

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. છિાભાઈ ભીંસરા

15.

અલ્પેશકુ માર
ગગજીભાઈ િાકરાણી
ચચરાગ હરસુખરાર્
માઢક

વશક્ષણ શાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર
વશક્ષણ શાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. કોદકલાબહેિ પારે ખ

17.

દદગમ્બરભાઈ
ઓંકારભાઈ િણજારા

વશક્ષણ શાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારામ દે શમુખ

18.

ભરતભાઈ શંકરભાઈ
િાચણર્ા

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. સીતારામ પી.
દે શમુખ

19.

ભ ૂરાભાઈ અમરાભાઈ
ું
ધેણજા

ડૉ. પ્રેમ આિંદ વમશ્ર

20.

અરુણા મોતીભાઈ
ચૌધરી

21.

ભરતકુ માર
રણજજતવસિંહ ગઢિી

ગાંધીદશયિ
અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા :
ગાંધીવિચાર
ગાંધીદશયિ
અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા :
ગાંધીવિચાર
વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોચગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ

16.

ડૉ. કોદકલાબહેિ પારે ખ

શોિનનબુંિનો નિર્ય

ઉચ્ચતર ઉત્તર બુવિર્ાદી
માધ્ર્વમક શાળાઓમાં અભ્ર્ાસ
કરતા વિદ્યાથીઓિી શૈક્ષચણક
કારદકદી પ્રત્ર્ેિી સભાિતા
ઉચ્ચ પ્રાથવમક શાળાિા વશક્ષકોિી
અધ્ર્ાપિ વ્ર્િસાર્ પ્રત્ર્ેિી કાર્ય
પ્રવતબદ્ધતાિો અભ્ર્ાસ

ઉચ્ચ પ્રાથવમક શાળાિા વશક્ષકોિા
ઉત્તરદાવર્ત્િિો અભ્ર્ાસ
ઉચ્ચત્તર માધ્ર્વમક શાળાઓિા
વિદ્યાથીઓિા મિોિૈજ્ઞાવિક
વ્ર્િહારદોષોિો અભ્ર્ાસ
વિઝર તાલુકાિી પ્રાથવમક
શાળાઓિા આઠમા ધોરણિા
વિદ્યાથીઓ માટે કમ્પ્ય ૂટર િારા
દહન્દી વ્ર્ાકરણ અધ્ર્ાપિિી
અસરકારકતા
િઢિાણ તાલુકાિી પ્રાથવમક
શાળાઓમાં વશક્ષણિો અવધકાર
અવધવિર્મ-2009િા
અમલીકરણિી સમસ્ર્ાઓ
વ્ર્ાિસાવર્ક ધોરણે સજીિ ખેતી એક અભ્ર્ાસ

ડૉ. હદરભાઈ એમ. પટે લ

કાકા કાલેલકરિે ગાંધીજીિા પત્રો
- એક અભ્ર્ાસ (અક્ષરદે હિા
સંદભે)

ડૉ. સવતષ પટે લ

સ ૂક્ષ્મ વધરાણિી સ્િસહાર્ જૂથિી
મદહલાઓ ઉપર સામાજજક આવથિક
અસર - એક અભ્ર્ાસ (ખેડા
તાલુકાિા વમશિ મંગલમ
ર્ોજિાિા સંદભયમાં)
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તા. 01-07-2016થી તા. 31-03-2017 દરમ્યાન નિદ્યાિાચસ્પનત (પીએચ.ડી.) જાહેર થયેલ નિદ્યાથીઓ
ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

1.

ધાદરણી પ્રિીણચંર ગોહેલ

2.

રજિીકાન્ત મિહરલાલ
ભલગામડીર્ા

3.

દીપકકુ માર જેરામભાઈ
સરિૈર્ા

4.

સંગીતા મનુભાઈ સોલંકી

5.

ધ ૃવત િરે ન્રભાઈ દે સાઈ

6.

કૈ લાસભાઈ શાંતારામભાઈ
ભોર્ે

7.

સંદદપચગદર મહેન્રચગદર
ગોસ્િામી

નિર્ય

માગષ દશષકન ુંુ નામ
ડૉ. ઉષાબહેિ
ઉપાધ્ર્ાર્
ડૉ. જશિંતભાઈ
પંડયા

િાતાય કાર ધીરુબહેિ પટે લ અિે
િષાય અડાલજા : એક અભ્ર્ાસ
भारतेन्द ु के नाटकों में व्यंग्य

ભાષાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દી

ડૉ. રામ ગોપાલ વસિંહ

डॉ. बज
ृ ेर् ससंह की साहहत्य
साधना – एक अनर्
ु ीलन

ભાષાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દી
સામાજજક અિે સંલગ્િ
શાસ્ત્ર શાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. દક્ષાબહેિ જાિી

असभमन्यु अनत के उपन्यासों
में सामाजजक चेतना

ડૉ. વિવમષા શુતલ

સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : અથયશાસ્ત્ર

ડૉ. વિવમષાબેિ શુતલ

સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા : ઇવતહાસ

ડૉ. મહેબ ૂબ દે સાઈ

સહભાગી િિ વ્ર્િસ્થાપિનુ ં
મ ૂલ્ર્ાંકિ : ગુજરાતિાં
પદરપ્રેક્ષ્ર્માં
િિ અવધકારી કાર્દા
(2006)િી આવથિક અિે
પર્ાય િરણીર્ ભ ૂવમકાનુ ં મ ૂલ્ર્ાંકિ
(ડાંગ જજલ્લાિા વિશેષ
સંદભયમાં)
ગાંધીયુગમાં દારૂબંધી એક
અધ્ર્ર્િ

ભાષાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : ગુજરાતી
ભાષાઓ અિે સાદહત્ર્
વિદ્યાશાખા : દહન્દી
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8.

વિજર્કુ માર કૌશલ

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
શાખા : સમાજકાર્ય

ડૉ. ગીતાબહેિ વ્ર્ાસ

9.

કેતિ હષયદભાઈ િેકરીર્ા

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : પત્રકારત્િ
અિે સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ

ડૉ. વિિોદકુ માર
પાંડેર્

10.

ભ ૂવમકા જ્ર્ોવતન્રકુ માર

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : પત્રકારત્િ
અિે સમ ૂહપ્રત્ર્ાર્િ

ડૉ. વિિોદકુ માર
પાંડેર્

બાળકોમાં સોવશર્લ મીદડર્ા –
િેટિદકિંગ િેબસાઇટ્સિો
ઉપર્ોગ (અમદાિાદ અિે ખેડા
જજલ્લાિા 12 થી 14 િષયિાં
બાળકોિા સંદભે એક
અધ્ર્ર્િ)

વ્ર્ાિસાવર્ક અભ્ર્ાસક્રમ
વિદ્યાશાખા : ગ્રંથાલર્ અિે
માદહતીવિજ્ઞાિ

ડૉ. કાક્ન્તલાલ સી.
પરમાર

ગુજરાત રાજ્ર્િા અનુદાવિત
વિશ્વવિદ્યાલર્ ગ્રંથાલર્ોમાં ICT
આધાદરત સેિાઓ  ׃એક
અધ્ર્ર્િ

વશક્ષણ શાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબહેિ
પટે લ

િઈતાલીમિી સંસ્થા
વિશ્વમંગલમ્ અિેરાનુ ં શૈક્ષચણક
અિે સામાજજક ક્ષેત્રે પ્રદાિ

બારોટ

11.

જાગવૃ તબેિ પુજાભાઈ
ં
પરમાર

12.

દશરથકુ માર વિરચંદભાઈ
પ્રસાદ
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સહભાગી િિવ્ર્િસ્થા
સવમવતઓિા સંસ્થાકરણિી
પ્રદક્રર્ાિો અભ્ર્ાસ (ગુજરાત
રાજ્ર્િા સાબરકાંઠા જજલ્લાિા
સંદભયમાં)
લોકજાગવૃ ત અચભર્ાિ અંતગયત
પ્રત્ર્ાર્િ અિે તેિી અસરો
(ગુજરાત ઊજાય વિકાસ એજન્સી
િારા આર્ોજજત ‘બાળ ઊજાય
રક્ષક દળ’ કાર્યક્રમિા વિશેષ
સંદભયમાં)

ક્રમ

નિદ્યાથીન ુંુ નામ

13.

સુશીલાબેિ લહેરચંદદાસ
ભાદટર્ા

14.

અશોકભાઈ વિઠ્ઠલદાસ
પ્રજાપવત

15,

મહેશકુ માર િેલજીભાઈ
ચૌધરી

16.

દકરણકુ માર િગીિભાઈ
પટે લ

17.

ઉત્તમભાઈ િટુભાઈ પટે લ

18.

જાગવૃ તબેિ પુજાભાઈ
ં
પરમાર

19.

દકિંજલ પ્રભુદાસ પ્રજાપવત

20.

કોમલ પ્રદીપકુ માર
આચાર્ય

21.

રૂચચતા દીપક શાહ

22.

દદિેશકુ માર પ્રતાપભાઈ
ચૌધરી

23.

ચબરે િકુ માર સોમાભાઈ
ચૌધરી

24.

રચિાબેિ િલીિકુ માર
પટે લ

નિર્ય

માગષ દશષકન ુંુ નામ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ પી.
પટે લ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. લાલજીભાઈ પી.
પટે લ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. આરતીબેિ પટે લ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર
વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

ડૉ. કોદકલાબહેિ
પારે ખ
ડૉ. કાક્ન્તલાલ સી.
પરમાર

વિજ્ઞાિ અિે પ્રાર્ોજજત
વિજ્ઞાિ શાખા :
સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાિ
વિજ્ઞાિ અિે પ્રાર્ોજજત
વિજ્ઞાિ શાખા :
સ ૂક્ષ્મજીિાણુવિજ્ઞાિ

ડૉ. પ્રવતક વશલ્પકાર

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા :
વશક્ષણશાસ્ત્ર

વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોચગકી વિજ્ઞાિ શાખા :
કમ્પ્ય ૂટર વિજ્ઞાિ
વ્ર્િસ્થાપિ અિે
પ્રૌદ્યોચગકી વિજ્ઞાિ
વિદ્યાશાખા :
ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
શારીદરક વશક્ષણ અિે
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા :
શારીદરક વશક્ષણ

શારીદરક વશક્ષણ અિે
રમતવિજ્ઞાિ વિદ્યાશાખા :
શારીદરક વશક્ષણ
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ડૉ. દીપુબા દે િડા
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7માં ધોરણિા અંગ્રેજી વિષર્માં
અધ્ર્ાપિ માટે
બહમ
ુ ાધ્ર્મસંપટુ િી રચિા અિે
તેિી અસરકારકતા
ઉત્તર ગુજરાતિા ઉત્તર
બુવિર્ાદી વિદ્યાલર્ોનુ ં ડેલોસય
અહેિાલિા સંદેશાઓિે આધારે
વિશ્લેષણ
આઠમા ધોરણિા વિદ્યાથીઓ
માટે સામાજજક વિજ્ઞાિ
વિષર્િી સ્િ-અધ્ર્ર્િ
સાધિસામગ્રીિી રચિા અિે
અમલીકરણ
િલસાડ જજલ્લાિી પ્રાથવમક
શાળાઓિા વિદ્યાથીઓિી
શૈક્ષચણક વસદ્વદ્ધિો કેટલાક
ચલોિા સંદભયમાં અભ્ર્ાસ
પ્રાથવમક કક્ષાએ અમલીકૃ ત
ર્ોજિાઓ પ્રત્ર્ેિાં િલણો
બુવિર્ાદી અધ્ર્ાપિમંદદરિા
પ્રવશક્ષણાથીઓિી દહન્દી િાંચિ
અથયગ્રહણ કસોટીિી રચિા અિે
પ્રમાણીકરણ
Bacterial Fermentation of
Madhuca Indica Cake for
Production of Biodiesel

માગયદશયક : ડૉ. પ્રવતક
વશલ્પકાર તથા સહમાગયદશયક : ડૉ. મય ૂર
સી. શાહ અિે
કૌવશક આર. પટે લ
પ્રો. બી. િી. બુદ્ધદે િ

Isolation, identification and
optimization of
Monocrotophos Pesticide
Degrading Bacterial Strains

ડૉ. રાજીિભાઈ પટે લ

િમયદા જજલ્લાિા આદદિાસી
વિસ્તારિી કૃવષ બજાર
વ્ર્િસ્થાિો અભ્ર્ાસ

ડૉ. કમલેશભાઈ
પટે લ

ઉત્તર ગુજરાતિા જજલ્લા કક્ષાએ
પસંદ થર્ેલા વિવિધ રમતોિા
ખેલાડીઓિો આત્મવિશ્વાસ,
માિવસક સ્િાસ્્ર્ અિે
અચભપ્રેરણાિો તુલિાત્મક
અભ્ર્ાસ
પોષણક્ષમ આહાર અિે ર્ોગ
તાલીમી કાર્યક્રમિી કુ પોવષત
વિદ્યાથીઓિી ગત્ર્ાત્મક શક્તત,
શરીર બંધારણ અિે સ ૂક્ષ્મપોષક
તત્ત્િો પર થતી અસરોિો
અભ્ર્ાસ

ડૉ. જગદીશચંર કે.
સાિચલર્ા

eChoro : An Architectural
Framework for Citizen
Services Delivery

શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પરુ સ્કાર યોજના
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિા સ્િાતકો િારા થર્ેલાં ગ્રામસેિાિાં કાર્ોિે ચબરદાિી, સ્િાતકોિે પ્રોત્સાદહત
કરિાિા આશર્થી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િારા 1998થી ‘શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સ્િાતક ગ્રામસેિા પુરસ્કાર’
ર્ોજિાિો પ્રારં ભ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિા જ એક સ્િાતક અિે સ્િાતંર્ર્સેિાિી એિા શ્રી વિષ્ણુભાઈ અમીિિી
આવથિક સહાર્થી કરિામાં આવ્ર્ો છે . ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિાં વિચભન્ન મહાવિદ્યાલર્ોિા પદિીધારીઓિે આિરી
લેિાિા ઉદ્દે શથી િષય 2002થી આ પુરસ્કારનુ ં ક્ષેત્ર વ્ર્ાપક બિાિિામાં આવ્યુ ં છે . જેથી િષય 2002થી આ
પુરસ્કાર ‘શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર’ તરીકે ઓળખાર્ છે . સમાજસેિાનુ ં ઉલ્લેખિીર્ કાર્ય
કરિાર, મહાવિદ્યાલર્િા િીિડેલા એક પદિીધારીિે દર િષે આ પુરસ્કાર આપિામાં આિે છે . પુરસ્કાર પેટે
રૂ. 51,000/-, સ્મ ૃવતચચહ્ન તથા સન્માિપત્ર અપયણ કરિામાં આિે છે .
શ્રી મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા પુરસ્કાર : 2016 અંતગયત આિેલી વિચભન્ન ભલામણોમાંથી પુરસ્કાર
પસંદગી સવમવતએ ગ્રામવશલ્પી શ્રી જલદીપકુમાર કિૈર્ાલાલ ઠાકરનુ ં િામ પસંદ કયુ.ું શ્રી જલદીપકુમાર
કિૈર્ાલાલ ઠાકરિા સેિાકાર્યિો સંચક્ષપ્ત અહેિાલ આ પ્રમાણે છે :
શ્રી જલદીપકુમાર કિૈર્ાલાલ ઠાકરિો

જન્મ તા. 01-04-1985િા રોજ દહિંમતિગર

(તા. દહિંમતિગર, જજ. સાબરકાંઠા)માં થર્ો હતો. તેઓએ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાચલત ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ
અધ્ર્ર્િ કેન્ર, રાંધેજામાં અધ્ર્ર્િ કરીિે િષય 2007માં ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ પારં ગત (એમ.આર.એમ.)િી
પદિી પ્રાપ્ત કરી. ગાંધીવિચાર અનુસાર ગ્રામવ્ર્િસ્થાપિ અિે ગ્રામવિકાસિા સ્િપ્િિે સાકાર કરિા
તેઓ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિી ‘ગ્રામવશલ્પી ર્ોજિા’માં જોડાર્ા અિે મુ. પેઢામલી, તા. વિજાપુર,
જજ. મહેસાણાિે પોતાિી કમયભ ૂવમ બિાિી. અલ્પ વશક્ષણ, સામાજજક કુદરિાજો અિે વ્ર્સિોથી દૂ વષત આ
ગામિે એક આદશય ગામમાં પદરિવતિત કરિાિો તેઓએ વિધાયર કર્ો. વિચભન્ન સરકારી ર્ોજિાઓિો લાભ
ગ્રામજિો સુધી પહોંચે તે સારુ તેઓએ સરકારી તંત્ર સાથે સંિાદ રચ્ર્ો અિે ગ્રામજિો-સરકાર િચ્ચે સેત ુ
બિીિે બંિેિી મુશ્કેલીઓિે આસાિ બિાિી. સરકાર અિે સમાજિાં િાણાં બરાબર િપરાર્ અિે તે સીધાં
કામ કરિારિે મળે તેિી પ ૂરી દરકાર તેઓએ રાખી છે .
મહાત્મા ગાંધીજી સ ૂચચત રચિાત્મક કાર્યક્રમો િારા તેમણે વશક્ષણ, આરોગ્ર્, સ્િચ્છતા,
સંઘષયવિિારણ, કોમી સામંજસ્ર્, વ્ર્સિમુક્તત, સહકાદરતા, સ્ત્રીસશક્તતકરણ, સામુદાવર્ક સંસાધિ અવધકારો
જેિાં અિેક ક્ષેત્રે પ્રશંસિીર્ કાર્ો કર્ાું છે .
િષય 2016માં જાગૃત જિ સંસ્થા િારા તેમિે ‘જાગૃત જિ સન્માિ એિોડય ’થી િિાજિામાં 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 જર્ંતભાઈ જટાશંકર રાિલ

૪.

૨૦૦૦

શ્રી બાબુભાઈ િજુભાઈ શાહ

૫.

૨૦૦૦

શ્રી કસ્ત ૂરભાઈ બેચરભાઈ પટેલ

૬.

૨૦૦૧

શ્રી જીિરાજભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ

૭.

૨૦૦૧

શ્રી મલ્લાભાઈ રોઝ

૮.

૨૦૦૨

શ્રી કીકુભાઈ ગુલાબભાઈ િાર્ક

૯.

૨૦૦૩

શ્રી અરવિિંદભાઈ છોટુભાઈ દે સાઈ

૧૦.

૨૦૦૪

શ્રી જેસંગભાઈ ફલજીભાઈ ડાભી

૧૧.

૨૦૦૫

શ્રી સુમવતબહેિ ગોવિિંદભાઈ રાિલ

૧૨.

૨૦૦૬

શ્રી ગણપતભાઈ કાળીદાસભાઈ 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

૧૯.

૨૦૧૩

શ્રી ભરતકુમાર કચરાભાઈ પટેલ
-

૨૦.

૨૦૧૪

શ્રી માિવસિંહભાઈ હદરવસિંહભાઈ માંગરોળા

૨૧.

૨૦૧૫

શ્રી વિરં જિાબહેિ મુકુલભાઈ કલાથી

22.

2016

શ્રી જલદીપકુમાર કિૈર્ાલાલ ઠાકર
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મહેકમ (િહીિટ નિભાગ)

ક્રમ

જાહેરાત
ક્રમાંક

વિભાગ

જગ્ર્ાનું િામ

1

2

3

4

1

1-2016-17

કમ્પ્ય ૂટર

ટેકવિકલ

વિભાગ

આવસસ્ટન્ટ
મદદ. વશ.
પી.ટી.સી

2 2-2016-17

3 3-2016-17

4 4-2016-17

વિિર્ મંદદર,
અમદાિાદ

અંભેટી

સાદરા

દાંડી

રૂબરૂ
મુલાકાત
આિેલ
માટે
અરજીઓ
બોલાિેલ
ઉમેદિારો

વિશેષ િોંધ

8

9

10

આદહર ચચિંતિ

ટેકિીકલ

િીરજભાઈ

આવસસ્ટન્ટ

---

---

7

23

20

23-04-2016

---

---

8

મદદ. વશ.
અંગ્રેજી

6

6

મદદ. વશ.
સામા. વિજ્ઞાિ

10

10

ડ્રાઈિર

2

2

દસાડીર્ા દહરલબેિ

8

પ્રિાસી વશક્ષક

દકશિકુ માર
17-06-2016

વિભાગ

3

મદદિીશ પ્રાઘ્ર્ા.
કેમેસ્િી

1

સરિૈર્ા પ્રદદપવસિંહ
હેમત
ં વસિંહ

3
04-07-2016

18

1

18

માઈક્રોબાર્ોલોજી
સાદરા

7

7

ડ્રાઈિર

મદદિીશ

બાલાપુરે

પ્રાધ્ર્ાપક

દદપેિ વપયુષકુ માર

મદદિીશ

શાહ

પ્રાધ્ર્ાપક

પટેલ જીજ્ઞેશ

સામાજીક

ધીરૂભાઈ

કાર્યકર

સોિેરી કેતિકુ માર

સામાજીક

ભરતભાઈ

કાર્યકર

િઢિાણા િૈશાલીબેિ

13

3

3

ડ્રાઈિર

2

2

પ્રિાસી વશક્ષક

---

---

---

19

19

21-09-2016

3

3

22-09-2016

ટેકવિકલ
આવસસ્ટન્ટ

વિર્ત િેતિ

-

ક્ષમા હદરકાન્ત

ઠાકોરભાઈ પારે ખ

119

કમ્પ્ય ૂટર
વિભાગ

અંગ્રેજી

હષાય જતીિ દિે

6 6-2016-17 આદીિાસી કેન્ર આંકડા મદદિીશ

અંભેટી

મદદ. વશ.

વિજર્ભાઈ

દહસાબિીશ

વિજ્ઞાિ

28-06-2016

મદદિીશ પ્રાઘ્ર્ા.
માઈક્રોબાર્ોલોજી

પ્રુફરીડર

ગચણત-

મવિષકુ માર
િથી

વિર્ત િેતિ

મદદ. વશ.

કાપડીર્ા જીગીશા
કોઈ પસંદગી પામેલ

31-07-2016
પ્રકાશિ

8 8-2016-17

હાલિી જગ્ર્ા

6

5 5-2016-17

7 7-2016-17

વિમણ ૂક પામેલ
સેિકનુ િામ

5

મદદ. વશ.
ગચણત- વિજ્ઞાિ

સામાજીક કાર્યકર

રૂબરૂ
મુલાકાત
તારીખ

ચંન્રકાન્તભાઈ
16-8-2016

દહસાબિીશ
આંકડા

િવિિચંન્ર

મદદિીશ

િથી

વિર્ત િેતિ

પ્રોજેતટ

વિર્ત િેતિ

પ્રુફરીડર

મોદી જીગર
કોઈ પસંદગી પામેલ
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પ્રુફરીડર

વિર્ત િેતિ

---

---

જાહેરાત રદ

કૃ ણાલ જગદીશચંર

ટેકિીકલ

શેઠિાલા

આવસસ્ટન્ટ

સુરેન્રવસિંહ િરે ન્રવસિંહ

ટેકિીકલ

ગોહીલ

આવસસ્ટન્ટ

વિર્ત િેતિ
વિર્ત િેતિ
---

વિર્ત િેતિ
વિર્ત િેતિ

ક્રમ

જાહેરાત
ક્રમાંક

9 9-2016-17

10 10-2016-17

વિભાગ

જગ્ર્ાનું િામ

PTA પ્રોજેતટ

PTA (Pulse
Technology
Agent)

કે.િી.કે. દે થલી

રૂબરૂ
મુલાકાત
આિેલ
માટે
અરજીઓ
બોલાિેલ
ઉમેદિારો

રૂબરૂ
મુલાકાત
તારીખ

19-10-2016

77

10

15-03-2017

િહીિટ

સેતસિ ઓદફસર

41

8

16-03-2017

આવસસ્ટંટ
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28

16-03-2017

ગ્રાદફક આટીસ્ટ

Technology
કૌવશક રૂગિાથભાઈ

આવસસ્ટંટ

પટેલ

રજીસ્િાર

ધારકકુ માર

સેતસિ

સતીષભાઈ પટેલ

ઓદફસર

ુ ાઈ
રાજેશભાઈ શંભભ
રામાણી

13 13-2016-17

સ્ટેિોગ્રાફર

---

---

---

---

આવસસ્ટંટ પ્રોફેસર

2

2

03-12-16

રક્શ્મબેિ ગુપ્તા

આવસસ્ટંટ પ્રોફેસર

1

1

03-12-16

જજજ્ઞેશભાઈ અમીિ

ડી.ટી.પી.
ઓપરે ટર

6

6

31-12-2016

દહસાબિીશ

---

---

મદદિીશ

8

8

ફાઇિાન્સ
ઓદફસર
(ચબિઅિામત)

5

પ્રાધ્ર્ાપક
ગાંધીર્િ સ્ટડી
(ચબિઅિામત)
સહપ્રાધ્ર્ાપક
ગાંધીર્િ સ્ટડી
(ચબિઅિામત)
14 14-2016-17

કમ્પ્યુટર
વિજ્ઞાિ
વિભાગ

15

10-2016-17

પ્રકાશિ

15-2016-17

વિભાગ

10-2016-17
15-2016-17

વિર્ત િેતિ

કાર્મી

આવસસ્ટંટ

જા.ક્રમાંક 10 અિે 15 િી સંયતુ ત વિગતો િીચે દશાય િેલ છે

11 11-2016-17

12 12-2016-17

વિશેષ િોંધ

Agent)

આવસસ્ટંટ
રજીસ્િાર

કાન ૂિી શાખા

હાલિી જગ્ર્ા

PTA (Pulse

પરીક્ષા વિભાગ

ખાિગી િ

વિમણ ૂક પામેલ
સેિકનુ િામ

--આવસસ્ટંટ
પ્રોફેસર
આવસસ્ટંટ
પ્રોફેસર

પ ૂિમચંદ દહરાભાઈ

ડી.ટી.પી.

પરમાર

ઓપરે ટર

---

---

---

31-12-2016

હેતલબેિ દિે

વિર્ત િેતિ
વિર્ત િેતિ
વિર્ત િેતિ
--વિર્ત િેતિ
કાર્મી

2

2

સહપ્રાધ્ર્ાપક
સમાજ શાસ્ત્ર/
સમાજ માિિ
શાસ્ત્ર
(ચબિઅિામત)

2

મદદિીશ
પ્રાધ્ર્ાપક
કમ્પ્ય ૂટર વિજ્ઞાિ
(ચબિઅિામત)

32

ગ્રાદફક આટીસ્ટ
(ચબિઅિામત)

39

સ્ટેિોગ્રાફર
(ચબિઅિામત)

14

કાર્મી

08-05-2017
25

અિે
09-05-2017

12

08-05-2017
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ડૉ. વિિોદકુ માર
લાલજીભાઈ દે સાઈ
ર્ોગેશકુ માર
રમણલાલ પ્રજાપવત

કાર્મી

િર્ષ 2016-17 દરમ્યાન નનવ ૃત્ત/સ્િૈબ્છછક નનવ ૃત્ત થયેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

હોદ્દો

નનવ ૃત તારીખ

આદદિાસી સંશોધિ અિે તાલીમ
કેન્ર, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ

દહસાબિીશ

31-05-2016

1

શ્રી સતીષભાઇ દલસુખભાઇ
દરજી

2

શ્રી ગણેશભાઇ બીજોલભાઇ
સેિમા

કૃવષ વિજ્ઞાિ કેન્ર રાંધજા
ે .

કાર્યક્રમ
મદદિીશ

31-05-2016

3

શ્રી ભોગીલાલ કરશિભાઇ
પટેલ

વિજ્ઞાિ વિસ્તરણ કેન્ર,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ

ગ્રાફીતસ
આટીસ્ટ

31-05-2016

4

શ્રી ચબપીિચંર જાિી

વશક્ષણ મહાવિદ્યાલર્,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

સેતશિ
ઓફીસર

30-06-2016

5

શ્રી િરે ન્રભાઈ મહીજીભાઈ
મહવષિ

સહ પ્રાઘ્ર્ાપક (
સંગીત)

30-09-2016

6

શ્રી દદિેશભાઈ દે િશંકરભાઈ
દિે

7

શ્રી ર્તીશભાઇ ઠાકોર

8

શ્રી દહરાલાલ પટેલ

9

શ્રી ગોપાલભાઇ દં તાણી

મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા
મહાવિદ્યાલર્, અમદાિાદ
ઓડીટ મુખ્ર્ કાર્ાયલર્

આવસસ્ટન્ટ

30-09-2016

પરીક્ષા વિભાગ,
મુખ્ર્ કાર્ાયલર્, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

મદદિીશ
કુલસચચિ

31-10-2016

આદદિાસી સંશોધિ કેન્ર,
અમદાિાદ

ડ્રાઇિર કમ
ઓપરે ટર

31-12-2016

શાહીબાગ આઇ.ટી.આઇ

પટાિાળા

31-03-2017

િર્ષ 2016-17 દરમ્યાન CAS/બઢતી આપેલ સેિકોના નામ
ક્રમ

નામ

1

ડૉ. જીજ્ઞેશ પટે લ

2

ડૉ. ડાહ્યાભાઇ પટે લ

3

ડૉ. મંજુલાબહેિ ડાભી

નિભાગ

બઢતી આપેલ હોદ્દો

ACP/MACPS/
CAS આપેલ
તારીખ

વશક્ષણશાસ્ત્ર વિભાગ

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

14-09-2012

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા વશક્ષણશાસ્ત્ર

23-09-2011

વિભાગ

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

મહાદે િ દે સાઇ સમાજસેિા

7000 AGP to
8000 AGP CAS

18-06-2014

મહાવિદ્યાલર્,
4

ડૉ.પ્રર્તકર કાિદડર્ા

મધ્ર્સ્થ ગ્રંથાલર્

7000 AGP to
8000 AGP CAS

01-07-2015

5

ડૉ.સુભાષભાઇ પાંડર

આજીિિ વશક્ષણ અિે વિસ્તરણ

7000 AGP to
8000 AGP CAS

01-11-2014

વિભાગ
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ક્રમ

6

નામ

ડૉ.શીતલ રાિત

નિભાગ

બઢતી આપેલ હોદ્દો

ACP/MACPS/
CAS આપેલ
તારીખ

વશક્ષણ વિદ્યાશાખા વશક્ષણશાસ્ત્ર

6000 AGP to
7000 AGP CAS

06-09-2012

વિભાગ
7

ડૉ.િીપાબહેિ શાહ

કોમ્પ્યુટર વિભાગ

8000 AGP to
9000 AGP CAS

28-06-2012

8

ડૉ.વિલેશ કાપડીર્ા

દહન્દી વશક્ષક નિભાગ, અમદાિાદ

6000 AGP to
7000 AGP CAS

11-02-2014

9

ડૉ.જર્શ્રીબહેિ શાહ

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-03-2010

6000 AGP to
7000 AGP CAS

16-07-2012

મ.દે .અમદાિાદ
10

ડૉ.રં જિભાઇ મકિાણા

ગ્રંથાલર્ અિે માદહતી વિભાગ,
અમદાિાદ

11

ડૉ.વિમેષભાઇ ચૌધરી

શારીદરક વશક્ષણ નિભાગ, સાદરા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-06-2011

12

ડૉ. અરવિિંદભાઇ રામી

શારીદરક વશક્ષણ નિભાગ, સાદરા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-08-2015

13

ડૉ.બળદે િભાઇ મોરી

ગુજરાતી વિભાગ

6000 AGP to
7000 AGP CAS

15-11-2011

6000 AGP to
7000 AGP CAS

03-02-2016

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-01-2010

આજીિિ વશક્ષણ નિભાગ, .ગ ૂ.નિ

7000 AGP to
8000 AGP CAS

21-09-2015

સમાજકાર્ય વિભાગ

7000 AGP to
8000 AGP CAS

01-01-2015

7000 AGP to
8000 AGP CAS

24-02-2014

7000 AGP to
8000 AGP CAS

15-11-2015

7000 AGP to
8000 AGP CAS

04-01-2016

મ.દે .રાંધેજા
14

ડૉ.ભાિેશ દે સાઇ

ગ્રામઅથયશાસ્ત્ર વિભાગ
મ.દે .રાંધેજા

15

ડૉ િરે શભાઇ ચૌહાણ

ગ્રામઅથયશાસ્ત્ર વિભાગ
મ.દે .અમદાિાદ

16

ડૉ.શેતલબહેિ બડોદીર્ા

17

ડૉ.દામિીબેિ શાહ

મ.દે .અમદાિાદ
18

ડૉ.ગેલજીભાઇ ભાટીર્ા

દહન્દી વિભાગ
મ.દે .રાંધેજા

19

ડૉ. ધ્િવિલભાઇ પારે ખ

ગુજરાતી વિભાગ
સાદરા

20

ડૉ. અશોકભાઇ પરમાર

દહન્દી વશક્ષક નિભાગ, અમદાિાદ
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ક્રમ

21

નામ

ડૉ.મહેશ િારાર્ણ

નિભાગ

બઢતી આપેલ હોદ્દો

ACP/MACPS/
CAS આપેલ
તારીખ

વશક્ષણ નિભાગ, અમદાિાદ

7000 AGP to
8000 AGP CAS

16-06-2015

મ.દે .રાંધેજા

8000 AGP to
9000 AGP CAS

26-03-2016

દદચક્ષત
22

ડૉ.સંજર્ભાઇ મકિાણા

અમદાિાદ
23

ડૉ .વિરજ વસલાિટ

શારીદરક વશક્ષણ નિભાગ, સાદરા

8000 AGP to
9000 AGP CAS

02-01-2015

24

ડૉ. પ્રવતક વશલ્પકાર

બાર્ોગેસ સંશોધિ કેન્ર, સાદરા

8000 AGP to
9000 AGP CAS

26-03-2016

25

ડૉ.અવશ્વિભાઇ ચૌહાણ

પત્રકારત્િ વિભાગ

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

20-02-2013

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

02-05-2011

ગ ૂ.વિ. અમદાિાદ
26

ડૉ.મુજાલ
ં
ભીમડાદકર

ઇવતહાસ વિભાગ
મ.દે .રાંધેજા

27

ડૉ.લોકશ જૈિ

સમાજ વિજ્ઞાિ વિભાગ, રાંધેજા

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

07-09-2015

28

ડૉ.જગદીશભાઇ ગોઠી

શારીદરક વશક્ષણ નિભાગ, સાદરા

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

08-04-2010

29

ડૉ.કૌવશકકુ માર પટે લ

બાર્ોગેસ સંશોધિ કેન્ર, સાદરા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

02-08-2015

30

ડૉ.ર્ોગેશભાઇ િાંવસર્ા

સામાજજક વિજ્ઞાિ વિભાગ,સાદરા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

09-08-2015

31

ડૉ.રવિન્રભાઇ પંચોલી

મ.દે .રાંધેજા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-08-2015

33

ડૉ.બાદરભાઇ કુ રેશી

સમાજકાર્ય વિભાગ મ.દે .રાંધેજા

6000 AGP to
7000 AGP CAS

18-02-2016

34

ડૉ.ઝેિામાબીબી કાદરી

ઇવતહાસ વિભાગ

6000 AGP to
7000 AGP CAS

01-08-2015

મેરીટ પ્રમોશિથી
સહપ્રાધ્ર્ાપકમાથી
પ્રાધ્ર્ાપક
9000 થી 10000

01-01-2009

મ.દે .રાંધેજા
35

ડૉ.ધીરે િભાઇ પટે લ

કમ્પ્યુટર વિભાગ
ગ ૂ.વિ.અમદાિાદ
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િર્ષ 2016-17 દરમ્યાન બઢતી (ડીપીસી) આપેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ
1

િામ

વિભાગ

શ્રી દદિેશભાઇ દે િશંકર દિે

ઓડીટ વિભાગ, મુખ્ર્ કાર્ાય લર્,
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ

બઢતી આપેલ હોદ્દો

બઢતી

અિે પગાર ધોરણ

આપેલ તારીખ

હેડતલાકય (મદદિીશ) માં બઢતી

01-06-2007

9300-34800+ જી.પી. 4200

િર્ષ 2016-17 દરમ્યાન MACPS આપેલ સેિકોનાું નામ
ક્રમ

નામ

નિભાગ

પગાર િોરણ

ACP/MACPS
આપેલ તારીખ

1. શ્રી સવિતાબહેિ
હષયદભાઇ બોદરસા
2. શ્રી ઉિયશીબેિ
ભાનુપ્રસાદ પંડયા
3. શ્રી દકરીટભાઈ આર.
ઉપાધ્ર્ાર્

કોમ્પ્યુટર વિભાગ

9300-34800+G.P.4600

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
મ. દે . ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલર્,

પ્રથમMACPS
9300-34800+G.P.4200

તા.16-12-2015
બીજુ ં MACPS

રાંધેજા, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
આજીિિ વશક્ષણ અિે વિસ્તરણ

તા.01-01-2016

9300-34800+G.P.4200

વિભાગ,

તા.01-04-2014
પ્રથમMACPS

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
4. શ્રી વિિોદકુમાર ડી.
િણકર
5. શ્રી જીતેન્રકુમાર
ડાહ્યાલાલ મેિાડા
ુ ભાઈ
6. શ્રી કેયર
કનુભાઈ ભટ્ટ

યુસીક વિભાગ,

9300-34800+G.P.4200

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
યુસીક વિભાગ

પ્રથમMACPS
9300-34800+G.P.4200

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
યુસીક વિભાગ
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તા.21-11-2015
પ્રથમMACPS

5200-20200+G.P.2800

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

તા.16-01-2016

16-01-2016
પ્રથમ MACPS

બાુંિકામ નિભાગ
િર્ષ 2016 - 17 દરમ્યાન કરે લ કામની યાદી
ક્રમ

કામન ુંુ નામ

ખચષ ખાત ુંુ

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ

નોંિ

કરિાની અને
પ ૂણષ કયાષ
તારીખ
1.

દહન્દી

ભિિ

ભોંર્રુ

તથા

ગ ૂ.વિ. મંડળ

3,92,000.00

3,87,101.00

ટોઇલેટ બ્લોક મરામત કામ
2.

3.

4.

5.

6.

Construction of U.G. tank for
microbiology building at
Sadra

12મી વિકાસ

Furniture Work for office of
Registrar
at
Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad

ઉ.વશ. સાધિ

Construction of Lift well shaft
for Hindi Bhavan and B.Ed
college at Gujarat Vidyapith,
Ahmedabad
Supply and Erection of
Manual lift (with gear) and
lift room for Hindi Bhavan
and B.Ed college at Gujarat
Vidyapith,Ahmedabad

ગ ૂ.વિ. મંડળ

સ્ટેદડર્મ પાસેિાં જૂિા સ્ટાફ

ઉ.વશ. જરી.

6,08,661.00

4,42,713.00

ર્ોજિા
2,36,000.00

1,96,855.00

ફવિિચર
7,02,000.00

--

15-05-2016

કામ પ ૂણય

15-09-2016

થર્ેલ છે .

15-05-2016

કામ પ ૂણય

28-10-2016

થર્ેલ છે .

25-05-2016

કામ પ ૂણય

20-06-2016

થર્ેલ છે .

01-09-2016

કામ ચાલુ
છે .

ગ ૂ.વિ. મંડળ

17,02,000.00

--

15-11-2016

કામ ચાલુ
છે .

2,37,437.00

1,55,659.00

અિે વિદ્યાથી (ભાઈઓ) માટેિા

01-12-2016

કામ પ ૂણય

30-01-2017

થર્ેલ છે .

21-02-2017

કામ ચાલુ

ટોઇલેટ મરામતનુ ં કામ સાદરા
7.

8.

9.

Proposed Extention of Third
Floor at Girls Hostel at Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad

ગ ૂ.વિ.મંડળ

Proposed Construction of
Paver Block Road Under 12th
Development
Plan at
Randheja Campus of Gujarat
Vidyapith

12મી વિકાસ

Proposed Construction of
Paver Block Road Under 12th
Development Plan at Sadra
Campuses
of
Gujarat
Vidyapith.

12મી વિકાસ

33,48,780.00

--

છે .
5,83,400.00

--

21-01-2017

ર્ોજિા

કામ ચાલુ
છે .

14,50,578.00

ર્ોજિા

--

21-01-2017

કામ ચાલુ
છે .
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ક્રમ

કામન ુંુ નામ

ખચષ ખાત ુંુ

અંદાજજત ખચષ

થયેલ કુ લ ખચષ

કામ શરૂ

નોંિ

કરિાની અને
પ ૂણષ કયાષ
10.

11.

12.

Proposed Extention of Third
floor of Library Building on
Existing second floor at rural
campus Randheja Gujarat
Vidyapith
Colour Work in buildings of
Ahmedabad,
Sadra
and
Randheja Campus of Gujarat
Vidyapith
Renovation for Upgradation of
Hindi Department M.D. Samaj
Seva Mahavidyalaya
at
Gujarat
Vidyapith,
Ahmedabad

13.

Construction

of

Civil

12મી વિકાસ

--

01-12-2016

ર્ોજિા
ગ ૂ.વિ. મંડળ

કામ ચાલુ
છે .

15,47,000.00

--

25-02-2017

કામ ચાલુ
છે .

29,63,325.૦૦

--

20-03-2017

કામ ચાલુ
છે .

12મી વિકાસ
ર્ોજિા

&

Allied Works for Proposed
Extension to Morarji Desai
Health Centre at Gujarat
Vidyapith, Ahmedabad

1,44,27,365.00

તારીખ

55,54,000.00

--

28-03-2017

કામ ચાલુ
છે .

ગ ૂ.વિ. મંડળ
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S*$F

tfp!*V!V!*

O

v[gpv[;pv[;p vmLo;zmgm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*5F

tfp!)V!V!*

O

Zlp dgcz h[p dc[tf4 d]Bi Gififwlxgf 5]:ts Ljdmrggm
sfi"s~d4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*&F

tfpz_V!V!*yl
tfpz!V!V!*

O

ë,ms t\Ê ;d}c dfWid vg[ Ljsf;è zfqåli 5Lz;\jfn4
5Êsfzÿj Ljefu V vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S**F

tfpz_V!V!*yl
tfpz!V!V!*

O

uf\wl nx"g Ljefugm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S*(F

tfpz!V!V!*yl
tfpz#V!V!*

O

Zlp zw]jlzef. rf{wzlgm ;[Ldgfz V xAn,ms ;\:yf ßfzf
Lczs dcmT;j cm,

S*)F

tfpz$V!V!*yl
tfpz5V!V!*

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s[~8zlvmgl tf,ld4
zmsf6 Jij:yfppp

S(_F

tfpz*V!V!*

O

;dfhsfi" vg[ ;dfhxf:Ê Ljefugm sfi"s~d4
0f|p LjN]tef. n[;f.g]\ JifBifg4 dpn[p sf|,[hV
Lczs dcmT;j cm,

S(!F

tfpz)V!V!*

O

.Ltcf; Ljefugf\ e}t5}j" LjNfyÀvmg]\ ;\d[,g4
Lczs dcmT;j cm,

S(zF

tfp#_V!V!*yl
tfp#!V!V!*

O

uf\wl nx"g Ljefugm zfqåli ;[Ldgfz4
u}hzft LjNf5l9gf tdfd cm,p

S(#F

tfp!VzV!*

O

v[gpv[;pv[;p vmLo;zmgm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S($F

tfp*VzV!*

O

Zeel Power System – gfz6ef. 58[,gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S(5F

tfp*VzV!*

O

5~f{-Lx1f6 Ljefugm ;[Ldgfz4 Lczs dcmT; cm,p

S(&F

tfp!_VzV!*

O

s:t]zaf hi\Lt LgLdÿf[ LjNf5l9 5Lzjfz d[/m4 di]z uf0"g
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S(*F

tfp!!VzV!*

O

dfLctl vLwsfz sfinf v\u[ ;[Ldgfz V hg5y ;\:yf ßfzf
vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\0p

S((F

tfp!zVzV!*

O

sLj ;\d[,g4 Lczs dcmT;j cm,

S()F

tfp!$VzV!*

O

v[gpv[;pv[;p vmLo;zmgm ;[Ldgfz4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p

S)_F

tfp!5VzV!*yl
tfp!&VzV!*

O

bfnl vg[ Lj,[h sLdxggm sfi"s~d4
Lczs dcmT;j cm,

S)!F

tfp!&VzV!*

O

;fy" hm06l smxg]\ Ljdmrg4 Lczs dcmT;j cm,

S)zF

tfp!(VzV!*

O

ë;[t]è ;\:yf ßfzf 5Lz;\jfn4 vfLnjf;l s[GÌgm ;efb\0p

S)#F

tfp!)VzV!*

O

0f|p of<u]g 58[,gm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,p

S)$F

tfp!)VzV!*yl
tfpz!VzV!*

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s[~8zlvmgl tf,ld4
zmsf6 Jij:yfppp

S)5F

tfpz#VzV!*yl
tfpz5VzV!*

O

efzt ;zsfzgf vG0z ;[s[~8zlvmgl tf,ld4
zmsf6 Jij:yfppp

S)&F

tfp5V#V!*

O

vfi]jÁnli ;[Ldgfz4 0f|p Lct[g jfHf
vLc\;f xmw ejg ;efb\0 tyf Lczs dcmT;j cm,

S)*F

tfp(V#V!*
O
S;jfz[ )V__yl !zV__F

vf\tz zfqåli dLc,f Lng LgLdÿf[ uf\wl nx"g Ljefugm
;[Ldgfz4 Lc\;f xmw ejg ;efb\0

Sa5mz[ !V#_ jfUifyl[[ppp

vy"xf:Ê Ljefugm ;[Ldgfz4 vLc\;f xmw ejg ;efb\0

S)(F

tfp)V#V!*yl
tfp!_V#V!*

vf8" ßfzf vLc\;f4 Lc\;f xmw ejg ;efb\0

S))F

tfp!(V#V!* vg[
O
nL1f6fig vg[ u}hzft LjNf5l9 ßfzf Lo<d o[:8lj, sfi"s~d
tfp!)V#V!*S;f\h[ &V#_ylF Lczs dcmT;j cm,p

O

S!__F tfp!)V#V!*
O
Sa5mzgf zV__yl $V__F

u]hzft bfnl u~fdmNmu s[GÌgm sfi"s~d4 Lczs dcmT;j cm,
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S!_!F tfpz5V#V!*yl
tfpz&V#V!*

O

Zlp dglqfl hfgl tyf L5i]qfef. dL6ifzgm sfi"s~d
vLc\;f xmw ejg cm,p

S!_zF tfpz5V#V!*vg[
tfpz&V#V!*

O

nL1f6fig vg[ u}hzft LjNf5l9 ßfzf Lo<d o[:8lj, sfi"s~d
Lczs dcmT;j cm,p

S!_zF tfpz&V#V!*

O

vLb, efztli ;n=efjgf å:8gm sfi"s~d4
vLc\;f xmw ejg ;efb\0p
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íkMkðehku

©e {kuhkhS¼kE ËuMkkELke sL{ sÞtíke rLkr{íku
y¼Þ½kx ¾kíku Ãkw»Ãkktsr÷ yÃkoý fhíkk
xÙMxe©e {tËkçknuLk Ãkhe¾ íkÚkk
fw÷Mkr[ð©e zkì. hksuLÿ¼kE ¾e{kýe

økqshkík rðãkÃkeXLkk MLkkLkkøkh{kt
ÞkuòÞu÷ íkhý MÃkÄko

økqshkík rðãkÃkeXLke {w÷kfkíku ykðu÷
NAAC Mkr{ríkLkk MkÇÞku MkkÚku
fw÷LkkÞf©eLke çkuXf

økqshkík rðãkÃkeXLke {w÷kfkíku ykðu÷
NAAC Mkr{ríkLkk MkÇÞku MkkÚku
fw÷Mkr[ð©eLke çkuXf

økqshkík rðãkÃkeX îkhk
ÞkuòÞu÷ VkuxkuøkúkVe rþrçkh

Þkuøk rð¼køk, {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk Mktfw÷,
y{ËkðkË îkhk ÞkuòÞu÷ Þkuøk rLkËþoLk

økqshkík rðãkÃkeX{kt Lkðk «ðuþ {u¤ðu÷
rðãkÚkeoykuLke yr¼{wõíkk rþrçkh

{nkËuð ËuMkkE y{ËkðkËLkk yuLk.yuMk.yuMk.Lkk
rðãkÚkeoyku îkhk ð]ûkkhkuÃký fkÞo¢{

økqshkík rðãkÃkeX{kt yuLk.yuMk.yuMk. yLku
÷kÞLMk õ÷çkLkk MknÞkuøkÚke ð]ûkkhkuÃký fkÞo¢{

EríknkMk rð¼køk, {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk Mktfw÷,
y{ËkðkË{kt ÞkuòÞu÷ ykE.ze.çke.ykE. çkUf
îkhk rðãkÚkeoykuLkku MkL{kLk fkÞo¢{

Mk{ksfkÞo rð¼køk, {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk Mktfw÷,
y{ËkðkË îkhk ÞkuòÞu÷ fkÞo¢{

fLÞk Akºkk÷Þ, y{ËkðkË{kt ÞkuòÞu÷
zkì. h{ý¼kE Ãkxu÷Lkwt ÔÞkÏÞkLk

ykrËðkMke MktþkuÄLk íkk÷e{ fuLÿ, y{ËkðkË
îkhk yLkwMkqr[ík sLkòríkLkk rðfkMk{kt
rðrðÄ ÞkusLkkykuLkwt {qÕÞktfLk ÃkrhMktðkË

÷û{ý¼kE {nkhks îkhk 15 ykuøkMx, 2016
Mðíktºkíkk rËLk æðsðtËLk yLku
økqshkík rðãkÃkeXLkk
fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼èLkwt WËTçkkuÄLk

ykSðLk rþûký yLku rLkhtíkh rþûký
ykÞkursík Mkur{Lkkh

rLkð]¥k ði¿kkrLkf sqÚk MkkÚku
fBÃÞwxh rð¼køk
îkhk fhu÷ çkuXf yLku yu{.yku.Þw.
ISRO

14 MkÃxuBçkhLkk hkus ÞkuòÞu÷
‘®nËe rËðMk’ Wsðýe fkÞo¢{

ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ, y{ËkðkË
îkhk ÞkuòÞu÷ ‘rMkf÷Mku÷ yuLker{Þk’ òøk]rík rþrçkh

ykËhýeÞ fw÷LkkÞf©e,
zkì. h{uþ¼kE fkÃkrzÞk, zkì. {wnwík xwÍfw íkÚkk
Ãkqðo fw÷LkkÞf©e zkì. MkwËþoLk¼kE ykÞtøkkh

ÞwrLkðMko÷ rn÷ªøk «kuøkúk{ (Þwyu[Ãke){kt ðõíkÔÞ ykÃkíkk
ykËhýeÞ©e yku.Ãke.fkun÷e, hkßÞÃkk÷, økwshkík hkßÞ

2 ykuõxkuçkh, 2016Lkk hkus ykÞkursík
fkÞo¢{{kt ðõíkÔÞ ykÃkíke rðËuþe rðãkÚkeoLke fkðhe

Mkqû{Sðkýw rð¿kkLk rð¼køk, MkkËhk yLku hkßÞ «kiZ
rþûký MktMkkÄLk fuLÿLkk MknÞkuøkÚke ykÞkursík fkÞo¢{

ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ, y{ËkðkË
îkhk ykÞkursík «Úk{ X¬hçkkÃkk M{]rík ÔÞkÏÞkLk

økúk{rþÕÃke©e sÞËeÃk¼kE XkfhLku {nkËuð ËuMkkE
Mk{ksMkuðk ÃkwhMfkh yÃkoý fhíkk ykËhýeÞ
fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼è íkÚkk yLÞ {nkLkw¼kðku

18 ykuõxkuçkh, ÃkËðeËkLk «Mktøku rðãkÚkeoLkeLku ÃkËðe
yÃkoý fhíkk ykËhýeÞ fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼è

økqshkík rðãkÃkeX{kt ykÞkursík 63{k ÃkËðeËkLk
Mk{kht¼{k {wÏÞ{nu{kLk©e hk{[tÿ økwnk,
fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼è, fw÷Mkr[ð íkÚkk
WÆçkkuÄLk fhíkk fw÷LkkÞf©e yLkkr{f¼kE þkn

{Lkw¼kE Ãkt[ku÷e ‘Ëþof’ ÔÞkÏÞkLk{k¤k
«Úk{ {ýfku

«òMk¥kkf rËLk rLkr{¥ku ykÞkursík ‘æðsðtËLk’
fkÞo¢{{kt fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼è íkÚkk
©e ¼økðíkeçknuLk, rnLËe «[kh Mkr{rík, y{ËkðkË

økktÄe hexLkoMk - çkuf xw çkuÍeõMk
Mkt{u÷LkLke Íkt¾e

økktÄe hexLko çkuf xw çkuÍeõMk {kt ðõíkÔÞ ykÃkíkk
ykËhýeÞ fw÷Ãkrík©e E÷kçknuLk ¼è

“Mkkihk»xÙLkk MðkíktºÞ MkirLkfku yLku ÷zíkku” ÃkwMíkfLke
LkðMktMfhý ykð]r¥kLkku ÷kufkÃkoý fkÞo¢{

30 òLÞwykhe, økktÄeSLke ÃkwÛÞríkrÚk rLkr{¥ku
fku[hçk yk©{{kt fktíký fhíkk
økqshkík rðãkÃkeXLkk Mkuðfku íkÚkk rðãkÚkeoyku

økktÄeSLke ÃkwÛÞríkrÚk íkk. 30 òLÞwykhe, 2017 rLkr{¥ku
økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË VkWLzuþLk yLku rËøËŠþík
‘Ônk÷’ rVÕ{ îkhk ‘Mkkçkh{íke fu Mktík’Lkku «Úk{ þkì

rð{ku[Lk fkÞo¢{,
«fkþLk rð¼køk, økqshkík rðãkÃkeX
“MkkÚko økwshkíke òuzýefkuþ” (MktþkurÄík-MktðŠÄík ykð]r¥k)

økqshkík rðãkÃkeX îkhk fMíkqhçkk sL{sÞtíke
rLkr{¥ku ykÞkursík ykLktË {u¤ku

økqshkík rðãkÃkeXLkk Ãkqðo fw÷Ãkrík©e Mð. {kuhkhS¼kE
ËuMkkELke sL{sÞtíke rLkr{¥ku ‘y¼Þ½kx’ ¾kíku
fkÞo¢{{kt økqshkík rðãkÃkeXLkk Mkuðfku íkÚkk rðãkÚkeoyku

{nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk Mktfw÷, y{ËkðkËLkk
WÃkkMkLkk ¾tz{kt ÔÞkÏÞkLk ykÃkíkk
rMkBMk nkuÂMÃkx÷Lkk zkì. MkwÄeh¼kE þkn

økqshkík rðãkÃkeXLkk y{ËkðkË,
MkkËhk íkÚkk hktÄuò ÃkrhMkh{kt Ëh {kMkLkk
«Úk{ økwhwðkhu Þkuòíke Mk{qn «kÚkoLk{kt
ÔÞkÏÞkLk ykÃkíkk ©e økkiík{¼kE þkn

MðåAíkk Ãk¾ðkrzÞwt fu.ðe.fu. hktÄuò îkhk
ykÞkursík fkÞo¢{

Ãkºkfkhíð rð¼køk, {nkËuð ËuMkkE Mk{ksMkuðk Mktfw÷,
y{ËkðkË îkhk ykÞkursík ÷kufíktºk,
Mkt[kh {kæÞ{ yLku rðfkMk Mktøkku»Xe

ÞwrLkðMko÷ rn÷ªøk fkÞo¢{Lkk {fkLkLkwt ¾kík{wnqoík fkÞo¢{

økqshkík rðãkÃkeXLke {w÷kfkíku
ykðu÷ rðïrðãk÷Þ yLkwËkLk
ykÞkuøk (ÞwSMke)Lke Mkr{rík

¼khíkeÞ ¼k»kk MktMf]rík MktMÚkkLk,
økqshkík rðãkÃkeX îkhk ykÞkursík fkÞo¢{{kt
rðãkÚkeoykuLkk «rík¼kð

økqshkík rðãkÃkeXLkwt æÞkLkr[nTLk

økqshkík rðãkÃkeXLkk æÞkLkr[nTLk{kt yuf Lkkøkhe r÷rÃk{kt yLku çkeswt yhçke r÷rÃk{kt
yu{ çku Mkqºkku {qfðk{kt ykÔÞkt Au. Lkkøkhe Mkqºk “„¢ ç±l¢ ²¢ ç±}¢éQU²ï”Lkku yÚko Au, “su
{wÂõík yÃkkðu íku s rðãk” yLku ‘y÷ rnf{íkku ÍkÕ÷íkq÷ {kur{Lku VniMkku ðsËnk yn¬ku
çkunkx’ yhçke MkqºkLkku yÚko Au, “ík{k{ ¿kkLkLku ykÃkýe økw{ ÚkÞu÷e ðMíkw økýeLku ðøkh
Mktfku[u íku ÷uðwt.”
æÞkLkr[nTLkLkkt çku ðíkwo¤ku{kt ðzLkwt Íkz yLku [tÿf¤k hk¾ðk{kt ykÔÞkt Au íku ð]rØMkq[f
Au. íku{kt Lke[u f{¤ hkÏÞwt Au íku yLkkMkÂõíkËþof, ÃkrðºkíkkMkq[f Au. çktLku çkkswyu ËeÃkfku
hkÏÞk Au íku ¿kkLkLkk «íkefYÃk Au.
yk heíku {wÂõíkLke WÃkkMkLkk {kxu rðãkLke WÃkkMkLkk yu rðãkÃkeXLkwt æÞuÞ Au.
Mðhks«kÂÃíkLkk æÞuÞÚke MÚkÃkkÞu÷e yk rðãkÃkeX {kxu hksfeÞ Mðíktºkíkk yu íkkífkr÷f æÞuÞ
níkwt, Ãkhtíkw MkðkOøkeý {wÂõík {kxu rðãkLke WÃkkMkLkk yu íkuLkwt fkÞ{e æÞuÞ Au. íku WÃkkMkLkk ðz
yLku [tÿLke {kVf ðÄíke òÞ yLku f{¤Lke {kVf rLk÷uoÃk ¼kðÚke fhðk{kt ykðu yuðku ykËþo
íku{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. ÔÞkÃkf árüyu {wÂõík yux÷u “hkøkîu»kku{ktÚke ykí{kLke {wÂõík”
yuðku yÚko ÚkkÞ Au.

Mkt½økkLk
yuf s zk¤Lkkt Ãkt¾e y{u Mknw,
yuf s zk¤Lkkt Ãkt¾e. (h)
rðnheyu fËe yk¼{kt Ÿ[u,
Qze Qze fËe ykðeyu Lke[u, (h)
rfÕ÷ku÷ fhíkkt hnuíkkt W{tøke... yuf s.
Mkw¾{kt Lku Ëw:¾{kt MkkÚku s hneyu,
÷Zeyu ðZeyu, fËe swËktÞu ÚkEyu (h)
íkkuÞu rLkhtíkh hnuíkkt MktÃke.... yuf s.
ÄhíkeLku ¾ku¤u çkk¤ y{u Mknw,
fheyu fwËhík økkLk y{u Mknw (h)
SðLk fuhk «ðkMkLkk ÃktÚke... yuf s.
- þktrík÷k÷ þkn

