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સપંાદકીય 

જ્ઞાનપિિાસ ુ ઉત્તર ગજુરાતના સરહદી જજલ્લા તરીકે ઓળખાતા બનાસકાાંઠામાાં 
ઉચ્ચપિક્ષણ ક્ષતે્રે સરકારી પિનયન અને િાણણજ્ય કૉલેજ , થરાદ િૈ.િર્ષ : 2009 - 10 માાં િરૂ 
થઇ.જે આજે 10 િર્ષ િટાિી િૈક્ષણણક ક્ષેતે્ર િટવકૃ્ષ બની ગઇ છે. ત્યારે કોલેજે દસ િર્ષ 
દરપમયાન પ્રાપ્ત કરેલ અનેક પસધ્ધીઓને ઉજાગર કરતી યિોગાથા દિાષિતો દિાબ્દી અંક 
તૈયાર કરિાનો પિચાર કૉલેજ િરરિારને થયો, તે પિચારને હકીકતમાાં ફેરિિાની જિાબદારી 
ડૉ.એમ.જે.મનસરુી, ડૉ.રપતલાલ કા.રોરહત અને શ્રી કે. િી. ગોરહલને સોંિિામાાં આિતાાં કોલજે 
િરરિારના િતષમાન સભ્યો અને ભતૂપિૂષ સભ્યોના સાથ સહકારથી “ઉડાન” - 2020 રજૂ 
કરતાાં અમો આનાંદની લાગણી અનભુિીએ છીએ.  

દસ િર્ષ દરપમયાન કોલેજને સરકારશ્રી તરફથી અધતન ણબલ્ડીંગ પ્રાપ્ત થતાાં 
પિધાથીઓની માગણીને માન આિી કૉલેજમાાં પિનયન પિભાગમાાં મખુ્ય પિર્ય તરીકે ગજુરાતી 
, ઇપતહાસ અને સાંસ્કૃત અને િાણણજ્ય પિભાગ જેિી િસાંદગીની તકો સાથે િોતાની કારરકદી 
ઘડી િકે તે મજુબનુાં િાતાિરણ પરુૂાં િાડિામાાં આિે છે. જેમાાં પિધાથીઓએ યપુનિપસિટી 
િરીક્ષાઓમાાં જિલાંત દેખાિ કરી કૉલેજને ગૌરિ અિાવયુાં છે.   

પિધાથીઓનો સિાષગી પિકાસ થાય તે હતેથુી પિક્ષણની સાથેસાથે સપ્તધારા પ્રકલ્િ 
અંતગષત સાાંસ્કૃપતક , રમતગમત , જ્ઞાનિધષક પ્રવપૃત્તઓ તેમજ એન.એસ.એસ. હઠેળ પિપિધ 
પ્રવપૃતઓનુાં સમયાાંતરે આયોજન થતુાં રહ ે છે. જેમાાં પિધાથીઓ ઉત્સાહભેર ભાગ લઇ િોતાની 
આગિી િરકતઓનો િરરચય આિતા રહયાાં છે.  

ઉિરાાંત સરકારશ્રી ધ્િારા િરૂ કરિામાાં આિેલ ફીનીંિીંગ સ્કૂલ પ્રોગ્રામ – પ્લેસમેન્ટ 
સેલ – ઉદ્દીિા – રૂસા – એમ.િાય એસ.િાય જેિા પ્રકલ્િોમાાં િણ પિધાથીઓ સહભાગી બને છે. 
જેની તમામ મારહતી િખતોિખત બી.કે.ન્યઝૂ , રખેિાળ , લોકાિષણ જનસેત ૂ,પિશ્વાસ્ઘાત,સાંદેિ 
,રદવય ભાસ્કર ,નિગજુરાત સમય, ગજુરાત સમાચાર (બનાસકાાંઠા આવપૃત્ત)  જેિા 
સમાચારિત્રો અને S 24 , સાંપણૂષ , ન્યઝુ ચેનલમાાં કૉલેજ પ્રવપૃત્તઓને સ્થાન આિી પિધાથીઓ 
તેમજ કૉલેજ િરરિારને પ્રોત્સાહન પરુૂાં િાડયુાં છે.  

         અમો આપના 
 

ડૉ.એમ.જે.મનસરુી 
ડૉ.રતિલાલ કા.રોહિિ      

શ્રી કે. પી. ગોહિલ 
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કરેજની તલકાવમાત્રાના થદળશક આચામશશ્રીઓ  
 

આચામશશ્રી 

ડૉ.લામ એવ.ળભાશ 

 

03/06/2009 થી 18/01/2013 

અને 

02/07/2013 થી 09/10/2015 

ઇ.ચા.આચામશશ્રી. 

બફતનબાઇ એ. ઉાધ્મામ 

 

19/01/2013 

થી 

01/07/2013 

ઇ.ચા.આચામશશ્રી 

ડ.બયતકુભાય આય.કણઝયીમા 

 

10/10/2015 

થી 

19/08/2018 

ઇ.ચા.આચામશશ્રી 

ડૉ.યભેળકુભાય.કે ચલહિમા 

 

20/08/2018 

થી 

15/10/2019 

આચામશશ્રી 

ડૉ.એચ.લી.વેંજબરમા 

 

16/10/2019 ..... 
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કરેજની તલકાવમાત્રાના ભતૂપલૂશ વાથીઓ 

ક્રભ  અધ્માકશ્રીનુ ંનાભ  પયજન પ્રકાય તલમ વેલાન વભમગા  

૧ ચોધયી વનર રક્ષ્ભણબાઈ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૨૩/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦ 

૨ ડડીમા રદરી ઉદેળીંગબાઈ કયાય આધાયીત એકાઉન્ટવી  
૨૩/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦ 

૩ પ્રાગપત ળીતરફને ફાબબુાઈ કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૨૭/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦ 

૪ ટેર નયેન્રકુભાય બયતબાઈ કયાય આધાયીત કથષળાસ્ત્ર 
૨૭/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦ 

૫ યભાય કયભાબાઈ રલ્લબુાઈ કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત 

૨૭/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦, 

૦૪/૦૭/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૬ સથુાય યાજેન્રકુભાય ડાહ્યાબાઈ કયાય આધાયીત ંગ્રેજી 
૨૮/૦૭/૨૦૦૯ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૦ 

૭ 
વરાંકી ગયધનબાઈ 
ીતાાંમ્ફયબાઈ 

કયાય આધાયીત એકાઉન્્વી 
0૧/૦૭/૨૦૧૧ થી 
૩૧/૦૩/૨૦૧૨ 

૮ યભાય વાંસ્કૃપતફને શરયપવિંશબાઈ  કયાય આધાયીત ગજુયાતી ૧૮/૦૭/૨૦૧૨ 

૯ ફફેયીમા લપનતાફેન વલેપવિંશ  કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત 
૧૯/૦૯/૨૦૧૪ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૫ 

૧૦ ટેર કલ્નાફને ભશનબાઈ  કયાય આધાયીત અથષળાસ્ત્ર - 

૧૧ ચોધયી કૃાફને પલજ્મબાઈ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૩૦/૦૬/૨૦૧૧ થી 
૩૧/૦૩/૨૦૧૨ 

૧૨ ચોધયી કેવયબાઈ એવ. કયાય આધાયીત અથષળાસ્ત્ર 
૨૮/૦૬/૨૦૧૧ થી 
૨૭/૦૭/૨૦૧૧ 

૧૩ લરૂ શયેળબાઈ ી. કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૦૫/૦૭/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૧૪ ડૉ. દળયથબાઈ જે. ચોધયી કયાય આધાયીત   
૦૭/૦૭/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 
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ક્રભ  અધ્માકશ્રીનુ ંનાભ  પયજન પ્રકાય તલમ વેલાન વભમગા  

૧૫ પ્રાગપત પ્રપલણબાઈ જી. કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત 
૦૫/૦૮/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૧૬ એ.ડી.ગાભીત કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૦૬/૦૮/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૧૭ યભાય પપ્રપતફેન. લામ કયાય આધાયીત કભવષ 
૧૮/૦૮/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૧૮ શ્રી ડી.એવ. યભાય કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત 
૨૯/૦૯/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૧૯ કુાં. અપનતાફને એન. દાયીમા કયાય આધાયીત ગજુયાતી 

૦૬/૦૯/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨, 

૧૩/૦૮/૨૦૧૨, 

૧૬/૦૮/૨૦૧૩ થી 
૨૫/૦૪/૨૦૧૪ 

૨૦ શ્રી પ્રકાળકુભાય જી. ટેર કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૧૭/૦૯/૨૦૧૧ થી 
૧૫/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૧ કુાં. ભાંજુરાફેન લી. યભાય કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત ૧૩/૦૭/૨૦૧૨ 

૨૨ શ્રી એવ. ફી. ગાબ ુ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ ૨૮/૦૭/૨૦૧૨ 

૨૩ શ્રી યાજીલકુભાય જી. ળભાષ કયાય આધાયીત એકાઉન્ટવી ૩૦/૦૭/૨૦૧૨ 

૨૪ 
શ્રી લયલારડમા જજજ્ઞળેકુભાય 
ળાંકયરાર 

કયાય આધાયીત કભવષ ૦૮/૦૮/૨૦૧૨ 

૨૫ શ્રી બાગષલ ી. બટ્ટ કયાય આધાયીત ગજુયાતી ૦૯/૦૮/૨૦૧૨ 

૨૬ શ્રી પલષ્ણબુાઈ. એવ. ચોધયી કયાય આધાયીત ઈપતશાવ ૦૯/૦૮/૨૦૧૨ 

૨૭ શ્રી ચોધયી રદણરબાઈ રકળનબાઈ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ ૨૩/૦૮/૨૦૧૨ 

૨૮ શ્રીભતી કે.એભ. ટેર કયાય આધાયીત અથષળાસ્ત્ર ૩૦/૦૮/૨૦૧૨ 

૨૯ શ્રી એભ. આય. પ્રાગપત કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત ૦૪/૧૦/૨૦૧૨ 

૩૦ શ્રીભતી એભ.લી. યભાય કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત 
૦૧/૦૮/૨૦૧૩ થી 
૧૭/૦૯/૨૦૧૩  
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ક્રભ  અધ્માકશ્રીનુ ંનાભ  પયજન પ્રકાય તલમ વેલાન વભમગા  

૩૧ શ્રી અમતૃબાઈ આય. ટેર કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૧૪/૦૮/૨૦૧૩ થી 
૨૫/૦૪/૨૦૧૪ 

૩૨ શ્રીભતી અપનતાફેન. ી. ચોધયી કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૧૭/૦૮/૨૦૧૩ થી 
૨૫/૦૪/૨૦૧૪ 

૩૩ ડૉ. ફી.આય.કણઝયીમા ભદદનીળ પ્રા્માક વાંસ્કૃત 
૦૩/૦૧/૨૦૧૪ થી 
૨૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૩૪ શ્રી ફી.એભ. ાંચાવયા ભદદનીળ પ્રા્માક એકાઉન્ટવી 
૨૫/૦૨/૨૦૧૪ થી 
૦૮/૦૩/૨૦૧૯ 

૩૫ શ્રી ફી.જે. ચોધયી ભદદનીળ પ્રા્માક ગજુયાતી 
૦૬/૦૬/૨૦૧૪ થી 
૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 

૩૬ શ્રી એભ.ફી. ચોધયી કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૦૭/૦૭/૨૦૧૪ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૫  

૩૭ શ્રીભતી એવ.ફી. પ્રાગપત કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૦૭/૦૭/૨૦૧૪ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૫  

૩૮ શ્રી એ.ફી. લાધયી કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૦૮/૦૮/૨૦૧૪ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૫ 

૩૯ શ્રીભતી એચ.આય. ભલડીમા કયાય આધાયીત વાંસ્કૃત` 

૧૧/૦૮/૨૦૧૪ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૧૫, 

૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી 
સ્લ. તા. 

૦૯/૧૧/૨૦૧૯ 

૪૦ શ્રી ડી.લી. શકુર ભદદનીળ પ્રા્માક વાંસ્કૃત 
૦૭/૦૫/૨૦૧૫ થી 
૨૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૪૧ શ્રી એવ.વી. લાા  ભદદનીળ પ્રા્માક કભવષ 
૦૯/૦૭/૨૦૧૫ થી 
૦૩/૧૧/૨૦૧૬  

૪૨ શ્રી એભ.ફી. ચોધયી કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી 
૦૭/૧૨/૨૦૧૫ 

૪૩ શ્રીભતી એવ.ફી. પ્રાગપત કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી 
૦૭/૧૨/૨૦૧૫ 

૪૪ શ્રીભતી એચ.એવ.બાયરદમા કયાય આધાયીત અથષળાસ્ત્ર  

૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી 
૨૫/૧૦/૨૦૧૮ 
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ક્રભ  અધ્માકશ્રીનુ ંનાભ  પયજન પ્રકાય તલમ વેલાન વભમગા  

૪૫ શ્રી લી.જી. બયલાડ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૦૪/૦૮/૨૦૧૫ થી 
૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

૪૬ કુાં. ગીતાફેન રાખાબાઈ ઓડેદયા કયાય આધાયીત ગજુયાતી 
૧૮/૦૭/૨૦૧૬ થી 
૧૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૪૭ શ્રીભતી એચ.ડી. પવિંઘલ કયાય આધાયીત ઈપતશાવ 
૩૦/૧૨/૨૦૧૬ થી 
૦૯/૦૩/૨૦૧૭ 

૪૮ કુાં. એભ.એવ. ચેટયજી ભદદનીળ પ્રા્માક ંગ્રેજી 
૦૬/૦૮/૨૦૧૮ થી 
૦૬/૦૮/૨૦૧૮ 

૪૯ શ્રીભતી એફ્ર.એ. ચાંદાયાણા ભદદનીળ પ્રા્માક ંગ્રેજી 
૧૦/૦૮/૨૦૧૮ થી 
૨૬/૦૯/૨૦૧૯ 

 

ભાહશતી સ્ત્રત:-  કરેજભા ં તનબાલાતા શાજયી ત્રકને આધાયે ... 
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લશીલિી સ્િાપ 

ક્રભ  કભશચાયીનુ ંનાભ  
પયજન 
પ્રકાય 

વેલાન વભમગા  

૧ ભેલાડા ભયયુકુભાય અળકકુભાય  જુપનમય કરાકષ  ૦૮/૦૭/૨૦૧૦ થી ૦૫/૧૧/૨૦૧૯ 

૨ એર.ય.ુધાભા  પવપનમય કરાકષ   ૧૦/૦૮/૨૦૧૦ 

૩ યાઠડ બીખાજી ચેરાજી જુપનમય કરાકષ  ૦૨/૦૨/૨૦૧૧ થી ૦૩/૦૮/૨૦૧૧  

૪ ફી.વી.વરાંકી પવપનમય કરાકષ  ૦૧/૦૮/૨૦૧૧ થી ૧૦/૧૨/૨૦૧૩ 

૫ એચ.જી.કયેણ મખુ્મ કરાકષ  ૨૦/૦૪/૨૦૧૨ થી ૦૬/૦૩/૨૦૧૩ 

૬ શ્રી ડી. કે. શ્રીભાી  મખુ્મ કરાકષ  
૧૪/૦૩/૨૦૧૩ થી ૩૦/૦૬/૨૦૧૪, 

૧૮/૦૬/૨૦૧૫ થી ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

૭ શ્રી કે.એચ. ટુાંડીમા પવપનમય કરાકષ  ૧૯/૧૧/૨૦૧૩ થી ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ 

૮ શ્રી એભ.એચ. ાંચાર મખુ્મ કરાકષ  ૧૦/૧૨/૨૦૧૩ થી ૦૪/૦૭/૨૦૧૫ 

૯ શ્રી એચ.ફી. ટેર મખુ્મ કરાકષ  ૨૧/૦૮/૨૦૧૪ થી ૧૯/૦૮/૨૦૧૫ 

૧૦ શ્રી ફી.લી. ટેર મખુ્મ કરાકષ  ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ થી ૧૦/૦૮/૨૦૧૭  

૧૧ શ્રી આય.એન. અવાયી મખુ્મ કરાકષ  ૦૮/૧૦/૨૦૧૫ થી ૦૨/૧૧/૨૦૧૬ 

 

ભાહશતી સ્ત્રત:-  કરેજભા ં તનબાલાતા શાજયી ત્રકને આધાયે ... 
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આચામશશ્રી ડ. એચ લી. વેંજબરમાની કરભે...

 

 

પળક્ષણ પલબાગ, ગજુયાત યાજમ વયકાય દ્વાયા લષ ૨૦૦૯ભાાં વયકાયી પલનમન અને 
લાણણજમ કૉરેજ ળરૂ કયલાભાાં આલી. આ કૉરેજ ૨૦૧૯ભાાં એક દામક લટાલીને ચાલ ુલષ 
(૨૦૧૯-૨૦૨૦)ભાાં અણગમાયમુાં લષ ણૂષ કયી યશી છે. આ દામકા દયપભમાન કૉરેજે અનેકપલધ 
ક્ષેત્રભાાં ઉત્તયત્તય પ્રગપત કયી છે. કૉરેજે કયેરા આ કામોન ટૂાંક દસ્તાલેજ તૈમાય કયલ 
આલશ્મક શત. એ ભાટે કૉરેજના ળૈક્ષણણક અને લરશલટી સ્ટાપ વભક્ષ કૉરેજન ‘દળા્દી ંક’ 
પ્રગટ કયલાન પલચાય મકૂલાભાાં આવમ, જે તભાભે વશષ સ્લીકાયી ખફૂજ ટૂાંકા ગાાભાાં દળા્દી 
ંક-‘ઉડાન-૨૦૨૦’ તૈમાય કયી  કરેજના લાપિકત્વલ પ્રવાંગે આ ંક પ્રગટ થઈ યહ્ય છે ત્માયે 
આનાંદની રાગણી અનબુવુાં છાં. 

            કૉરેજના પલકાવભાાં તાન ુાં પ્રદાન આનાય વો ભતૂલૂષ આચામષશ્રીઓ , અ્માક 
અને લતષભાન ળૈક્ષણણક-ણફનળૈક્ષણણક સ્ટાપને ણફયદાલી હૃદમલૂષક શબેુચ્છાઓ અને અણબનાંદન 
ાઠવુાં છાં. 
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               TEAM GACC , THARAD – 2019-20 

 
આચામશશ્રી ડ.એચ લી.વેંજબરમા 

 

     
ડૉ .કે .ડી .યભાય 

એકાઉન્ટન્વી  

ડૉ .એભ.જે.ભનસયુી 
અથષળાસ્ત્ર 

ડૉ .આય.કે.ચલરટમા 
કભવષ 

ડૉ .યપતરાર કા.યરશત 

ગજુયાતી 
પ્રા.બાપલક ચાલડા 

ઈપતશાવ 

 

    
પ્રા.પ્રળાાંત ળભાષ 

વાંસ્કૃત 

ડૉ.આનાંદકુભાય.ફી 
વાંસ્કૃત 

ડૉ.યાહરુ ાંચાર 

ંગ્રેજી 

ડૉ.ચતેના ચોધયી 
ગજુયાતી 

 

લશીલિી સ્િાપ 

  
  

કુ.ભભતાફને ગરેત  

પવપનમય કરાકષ  
શ્રી પલષ્ણબુાઈ ભાી  

પવપનમય કરાકષ  
શ્રી રક્ષ્ભણબાઈ લયણ  

જુપનમય કરાકષ  
શ્રી ખડાબાઈ ગરશર  –  

જુપનમય કરાકષ  

મરુાકાતી વ્માખ્માતાઓ 

    

શ્રી વેંગર ભનબુાઈ   

કભવષ 
શ્રી યફાયી જયાબાઈ     

ઈપતશાવ 

શ્રી ફરઢમા શયેળબાઈ  ગજુયાતી શ્રી.વઢા બયતબાઇ  

 વ ાંસ્કૃત 
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કરેજ ઈતતશાવ 

 

 
 

ળૈક્ષણણક તેભજ આપથિક યીતે છાત જજલ્રા ઉયાાંત વયશદી જજલ્રાની માદીભાાં 
વભાપલષ્ટ ફનાવકાાંઠા જજલ્રાના રક ભટા બાગે ખેતીક્ષેત્ર વાથે જડામેરા છે. જ્માાં ઉચ્ચ 
પળક્ષણ ક્ષેતે્ર અભ્માવ એક સ્લપ્ન શત ુાં.  

 થયાદભાાં ભાનનીમ ભાંત્રીશ્રી યફતબાઈ ટેરની અનદુાપનત વાંસ્થા, ગામત્રી પલદ્યારમ 
એ એકભાત્ર વોથી ભટી ળાા શતી. જેભાાં એકભાત્ર વેલ્પ પાઈનાન્વ કૉરેજ કામષયત શતી. આ 
પવલામ ઉચ્ચ પળક્ષણ ભાટે થયાદથી ૮ રક.ભી. દૂય ખયડા ગાભે વેલ્પ પાઈનાન્વ કૉરેજ અને ડીવા 
અને ારનયુ ખાતે ઉચ્ચ અભ્માવ અથે જવુાં ડત ુાં શત ુાં. જે આપથિક યીતે વામ તેભ ના 
શલાથી યલુાન અભ્માવ કયલાનુાં ટાતા શતા.  

 તેથી પ્રાગરશત અને પલદ્યાથીરશતને ્માનભાાં યાખીને ભા.યફતબાઈ ટેરે તાની જ 
વેલ્પ પાઈનાન્વ કૉરેજને વયકાયી કૉરેજ તયીકે તફદીર કયલાનુાં નક્કી કયુું. જેથી ફાક ઓછા 
ખચષભાાં ઉચ્ચ અભ્માવ કયી ળકે. તે શતેથુી તેઓએ વયકાયશ્રીભાાં યજૂઆત કયતાાં ૧૫ભી જુન-

૨૦૦૯ થી પળક્ષણ પલબાગ, ગજુયાત યાજ્મ વયકાય વાંચાણરત વયકાયી પલનમન અને લાણણજ્મ 
કૉરેજ, થયાદની સ્થાના થતાાં કરેજના પ્રથભ ઇન્ચાર્જ પપ્રન્વીાર તયીકે 
એભ.એન.કૉરેજ,પલવનગય - ઈપતશાવ પલમના એવ પ્ર.ડૉ.મગળે એવ. ળભાષ વાશફેને 
પનયકુ્ત કયલાભાાં આવમા. અને તેઓશ્રી નલેમ્ફય – 2009ભાાં ફઢતી ભેલી પનમપભત 
પપ્રન્વીાર લગષ-૧ તયીકે થયાદ કરેજભાાં જ પનયરુકત ામ્મા. તે જ અયવાભાાં કરેજના પ્રથભ 
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જુપનમય કાયકૂન તયીકે શ્રી.ભયયુબાઇ એ. ભેલાડાને વયકાયશ્રી દ્વાયા જુરાઈ-૨૦૧૦ભાાં થયાદ 
કરેજ ભાટે પનયકુ્ત કયલાભાાં આવમા. 

કરેજની ળરૂઆત ગામત્રી પલદ્યારમના ભકાનભાાં જ કયલાભાાં આલી. જ્માાં 4 લગષખાંડ 
અને જરૂયી પપનિચય,કમ્પ્યટુય કરેજને લાયલા ભાટે આલાભાાં આવમા શતા. તે છી શ્રી 
ળભાષવાશફેના ભાગષદળષન શઠે કૉરેજભાાં પલનમન ળાખાભાાં ૩ મખુ્મ પલમ ગજુયાતી , ઈપતશાવ 
અને વાંસ્કૃત તથા કભવષન ુાં શભેચાંરાચામષ ઉત્તય ગજુયાત યપુનલપવિટી, ાટણ વાથેન ુાં ળૈક્ષણણક 
જડાણ ભેલલાભાાં આવયુાં. ધીભે ધીભે કરેજના કામષને લેગ ભત ગમ અને પ્રથભ લે 
રગબગ ૫૦૦ થી લધ ુ પલદ્યાથીઓએ કરેજભાાં પ્રલેળ ભેવમ. ત્માયફાદ ઉચ્ચ પળક્ષણ 
કપભશ્નયશ્રીની કચેયીએ ૧૧ ભાવના કયાય આધારયત કુર ૬ વમાખ્માતા વશામકને થયાદ કરેજ 
ખાતે પનભણકૂ આી. 

ણ થયાદ કરેજની ભેન્ટયીંગ કૉરેજ તયીકે એભ.એન.કૉરેજ, પલવનગય શતી. જે 
ંતયની દૃષ્ષ્ટએ દૂય શલાથી નાણાકીમ તેભજ લશીલટી કામોભાાં ઝડ આલે તે શતેથુી શ્રી 
ળભાષવાશફે ે કરેજન કાડેક્ષ નાંફય ભેલલાની કાભગીયીને પ્રાથપભકતા આી. તદઉયાાંત 
કરેજને તાનુાં ભકાન ભે તે શતેથુી જભીન ભાટે પ્રમત્ન ળરૂ કમાષ. જે ફાંને કામો શ્રી 
ળભાષવાશફેની આગલી લશીલટી સઝૂને રીધે વાંન્ન થમા અને લષ ૨૦૧૧-૧૨ભાાં આ કરેજને 
૧૦ એકય જભીન પાલલાભાાં આલતાાં કરેજના ભકાન ફાાંધકાભ ંગેની કાભગીયીન પ્રાયાંબ 
થમ. વાથે વાથે કરેજના પલદ્યાથી પલકાવરક્ષી વયકાયશ્રીની મજનાના બાગરૂે યાજ્મભાાં 
પાલલાભાાં આલેર પક્ત ૧૯ ભડેર કૉરેજભાાં થયાદ કૉરેજને સ્થાન ભતાાં કરેજનુાં અદ્યતન 
ણફલ્ડીંગ આકાય ાભલા રાગયુાં. 

તે વાથે જ વયકાયશ્રી તયપથી વયકાયી પલનમન કૉરેજ, લાલ અને વયકાયી પલજ્ઞાન 
કૉરેજ, લડનગયને ભાંજૂયી ભતાાં ફને્ન કરેજની જલાફદાયી શ્રી ળભાષવાશફેને વોંાઈ અને લાલ 
કરેજની ભેન્ટયીંગ કૉરેજ તયીકે થયાદ કૉરેજ નક્કી થતાાં પલદ્યાથી, યપુનલપવિટી, ટે્રઝયી, તેભજ 
અન્મ લરશલટી કાભ શ્રી ળભાષવાશફે અને ભયયુબાઇ ભેલાડાએ અથાગ રયશ્રભ કયી સેુયે ાય 
ાડયા. 

૨૦૧૨-૧૩ના લષભાાં શ્રી ળભાષવાશફેને ઉચ્ચપળક્ષણ કપભશ્નય કચેયી દ્વાયા તા-
૧૯/૦૧/૨૦૧૩ થી તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૩ ભાટે જઈન્ટ ડાઈયેક્ટય તયીકે ચાર્જ વોંલાભાાં આલતાાં 
વયકાયી પલનમન કૉરેજ, લાલના પપ્ર. શ્રી ણફપનબાઈ એ. ઉા્મામને આ કરેજના ઇન્ચાર્જ 
પપ્રન્ન્વાર તયીકે ચાર્જ વોંલાભાાં આવમ. ણ ટૂાંક વભમભાાં તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૩ના યજ પયીથી 
ળભાષવાશફે આ કરેજ વાથે જડાઈ કરેજના અધયૂા કાભને શાથ ધમાષ. 
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તે જ વભમગાાભાાં તભાભ વયકાયી પ્રરિમાઓ વાંન્ન થમા ફાદ ભાગષભકાન પલબાગ, 

થયાદ ભાયપત ૨૦૧૩-૧૪ ના લષભાાં થયાદ કરેજનુાં નવુાં ભકાન ફની ગયુાં શત ુાં, જે ભાટે એક 
બવમ રકાષણ વભાયશનુાં આમજન થયુાં અને વભગ્ર ાગશયેજનતા અને આવાવનાાં ગાભભાાંથી 
અપધકાયી અને દાપધકાયીઓને આભાંત્રણ આલાભાાં આવમા. અને તે વભાયશભાાં ભા.ભાંત્રીશ્રી 
નીપતનબાઈ ટેરના શસ્તે તા.૬/૯/૨૦૧૩ના યજ રકાષણ કયલાભાાં આલતાાં કરેજને 
ગામત્રી પલધારમ ખાતેથી નલા ભકાનભાાં સ્થાાંતય કયલાભાાં આલી. એ છી શ્રી ળભાષવાશફેને 
ઉત્તભ અને પલકાવળીર કૉરેજ ફનાલલાનુાં સ્લપ્ન ણૂષ થત ુાં રાગયુાં. 

ણ તેઓશ્રી રીલયની બમાંકય ણફભાયીભાાં વડાતાાં તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૫થી વાયલાય અથે 
રાાંફી યાગ ઉય જતાાં, કરેજના ઇન્ચાર્જ પપ્રન્ન્વાર તયીકે કરેજના વાંસ્કૃત પલમના પવનીમય 
પ્ર.શ્રી બયતકુભાય આય. કણઝરયમાને પનયકુ્ત કયલાભાાં આવમા. 

ણ કુદયત આગ આણે વો રાચાય છીએ તે મજુફ કરેજ ભાટે દુ:ખદ ફનાલ ફન્મ 
કરેજના પલકાવ ભાટે વતત વાંઘષ કયનાય, કતષવમપનષ્ઠ, લશીલટી સઝૂ ધયાલતા શ્રી ળભાષવાશફે 
તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૭નાાં યજ દેલરક ાભતાાં વભગ્ર કરેજ રયલાય ઉંડા ળકભાાં ડૂફી ગમ, 

ફીજી ફાજુ શ્રી કણઝરયમાવાશફેે કરેજની પલકાવમાત્રાને તાની આગલી સઝૂ-વભજ 
થી આગ ધાલી, તેજ અયવાભાાં વયકાયી પલનમન કરેજ, બાબય અને વયકાયી પલજ્ઞાન 
કરેજ, થયાદ વયકાયશ્રી ભાયપત અન્સ્તત્લભાાં આલતાાં તેઓશ્રીને ફાંને કરેજ ભાટે ઇન્ચાર્જ 
પપ્રન્ન્વાર પનયકુ્ત કયલાભાાં આવમા. અને ફાંને કરેજ ભાટેની ભેન્ટયીંગ કરેજ તયીકેની 
જલાફદાયી થયાદ કરજેને વોંલાભાાં આલતાાં શ્રી કણઝરયમાવાશફે ેવપતાલૂષક પનબાલી શતી.  

ત્માયફાદ તેઓથી પવનીમય એલા શ્રી યભેળબાઈ કે. ચલરટમા આ કરેજભાાં લાણણજ્મ 
પલમના એવપવએટ પ્રપેવય તયીકે અભદાલાદની આય.વી.કૉરેજ ઓપ કભવષથી પેયફદરીથી 
આલતાાં કરેજના ઇન્ચાર્જ પપ્રન્વીાર તયીકેન ચાર્જ તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮થી તેઓને વોંલાભાાં 
આવમ. શ્રી આય. કે. ચલરટમાવાશફેે તાના ળૈક્ષણણક અનબુલને થયાદ  કરેજ ભાટે કાભે 
રગાડી કરેજની પલકાવમાત્રાને આગ ધાલી, તા.15/10/2019 સધુી આ કરેજના 
પપ્રન્ન્વાર તયીકે વેલા આી.  

આ ઘટનાિભભાાં કરજેે ૧૦ લષ જેટર વભમ ણૂષ કયી ૪ થી ૫ કરેજની ભેન્ટયીંગ 
કરેજ તયીકે જલાફદાયી ફાગલી. ણ લણથાંભ્મા વભમની વાથે થયાદ કરેજ કદભ પભરાલતી 
યશી અને લોથી જેની આતયુતાલૂષક યાશ જલાતી શતી તેલી પનમપભત પપ્રન્ન્વારશ્રીઓની 
બયતીન દય ચાલ ુથતાાં આ કૉરેજને ણ પનમપભત પપ્રન્ન્વાર ભળે એલી આળાને પ્રભએુ 
યૂી કયી ૨૦૧૯નાાં લષભાાં GPSCની CLASS-1 ની યીક્ષા ાવ કયી તા.16/10/2019થી ડૉ. 
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રશિંભતબાઈ પલ. વેંજણરમા આ કરેજના પનમપભત પપ્રન્ન્વાર તયીકે થયાદ કૉરેજ રયલાયભાાં 
જડાઇ લણથાંબી કરેજની પલકાવમાત્રાને રદળા આી યશમા છે. ત્માયે થયાદ કરેજ તાની 
માત્રાના દળા્દી લષની ઉજલણી કયી યશી છે. તે તફકે્ક પ્રકાપળત થનાય દળા્દી ંક ઉડાન-

2020ભાાં કરેજના વોથી જૂના વાથી તયીકે કરેજના ઇપતશાવને અક્ષયદેશ આલાની તક આી 
તે ફદર પપ્ર.શ્રી વેંજણરમા વાશફેન અને કરેજ રયલાયન આબાય વમક્ત કરુાં છાં. 

 

ભયયુબાઈ એ .ભેલાડા 
ભ.ૂ ૂ - પવનીમય ક્રાકષ ,   

વયકાયી પલનમન અને લાણણજ્મ કૉરજે , થયાદ 

 ***************************************************************'  

 

 
 

બાયતની આ ધન્મ ધયાનુાં વ ાંતાન ત ુાં. 
બલ ભળ્મ છે આ ભાટીભાાં કય કટી કટી અણબભાન ત ુાં. 

 

ગાાંધી ,નેશરુ ને વયદાય ત ુાં ,ફન ભાતાન શયેેદાય ત ુાં, 
બીભયાલની એ થીન અડગ અભરદાય ત ુાં. 

 

ચકય છે ગદ્દાય બયેરા ,દાભન ભાના રહુ ાં બયેરા, 
ફન શયુની તરલાય ત ુાં ,ફન એક નલી વલાય ત ુાં. 

 

રઢ ફની ાગ , ગઢ ફની ાગ ,..કય ફદીઓ ન વાંશાય ત ુાં, 
કભષઠ ફનજે ,કાણફર ફનજે ,ફન એક નલી ફશાય ત ુાં. 

 

ભાનુાં ફાકી ઋણ ચકુલજે ,ભાાં બાયતીનુાં નાભ ગજલજે, 

ભાાંને કાજે યભાનાંદ ત ુાં ,જ ઘય ઘયભાાં શમ પલલેકાનાંદ ત ુાં. 
 

ફનજે આ ભાતભૃપૂભની આન –ફાન - ળાન ત ુાં, 
કભષ ચાશ ેતે કયે ,કય ભયેા બાયત ભશાન ત ુાં , 

કય ભેયા બાયત ભશાન ત ુાં, 
કય ભેયા બાયત ભશાન ત ુાં, 

 

 ***ભયયુ ***  

  

ભેયા બાયત ભશાનભેયા બાયત ભશાન  
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જ્ઞાનધાયા 
ડૉ.યપતરાર કા. યરશત 

ઇનચાર્જ , જ્ઞાનધાયા  
આપવ.પ્રપેવય,ગજુયાતી  

 

ગજુયાત યાજ્મના ઉચ્ચપળક્ષણ પલબાગ અને K C G ના વાંયકુ્ત ઉિભે યાજ્મની કરેજભાાં 
પલદ્યાથીઓની આંતરયક ળન્ક્તઓ ફશાય આલે અને તેભણે તાની વાંદગીની પ્રવપૃત્તભાાં પ્રેટપભષ ભે 
એ શતેથુી ૨૦૦૯થી  વપ્તધાયાની પલપલધ પ્રવપૃત્તઓ ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે. તેભાની એક ધાયા એટર ે
જ્ઞાનધાયા. પલદ્યાથીઓની જ્ઞાનની ણક્ષપતજ પલસ્તયલાન શતે ુઆ ધાયાન છે. આ અન્લમે લષ ૨૦૧૫-

૧૬થી લતષભાન લષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ સધુી આ ધાયા ંતગષત થમેર પ્રવપૃત્તઓ નીચ ેપ્રભાણે છે. લષ 
૨૦૧૫-૧૬થી ૨૦૧૮-૧૯ સધુી  જ્ઞાનધાયાના ક-ઓડીનેટય તયીકે  પ્ર. રદવમનાથ શકુ્રાવાશફેે 
વેલાઓ આી શતી. તેઓની ફદરી વયકાયી પલનમન કરજે, ભણીનગય ખાતે થતાાં લષ 
૨૦૧૯-૨૦ આ ધાયાના ક-ઓડીનેટય તયીકે ડ. યપતરાર કા. યરશત વેલાઓ આી યહ્યા છે.    

લશ ૨૦૧૫-૧૬   

ક્રભ પ્રવતૃત તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની વખં્મા 

1 ન્ક્લઝસ્ધાષ (રણેખત) ૨૪/૮/૨૦૧૫ ૫૬ 

2 ન્ક્લઝસ્ધાષ (ભોણખક) ૨૭/૮/૨૦૧૫ ૧૦ 

3 સ્લાભી પલલેકાનાંદની ૧૫૩ભી જમાંતીની ઉજલણી   ૧૨/૧/૨૦૧૬ વભગ્ર કરેજ 

4 કૉરેજ વજ્જતા કામષિભ  ૩૦/૧/૨૦૧૬ ૩૪ 

૫ ફામવેગ ંતગષત સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ંગે  વમાખ્માન ૩/૨/૨૦૧૬ ૪૦ 

૬ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરજમાંતી પનપભતે્ત 
લકતતૃ્લસ્ધાષ  

૩૧/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩ 

લશ ૨૦૧૬-૧૭ 

ક્રભ પ્રવતૃિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની વખં્મા 

૧ પનફાંધરેખન સ્ધાષ 
પલમ : સ્લચ્છ બાયત, સ્લસ્થ બાયત અને ભાયી 
ભપૂભકા   

૧૬/૧/૨૦૧૭ ૧૦ 
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લશ ૨૦૧૭-૧૮     

ક્રભ પ્રવતૃિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની વખં્મા 

૧ પનફાંધસ્ધાષ  
પલમ : લૈષ્ણલજન ત તેને કશીએ  
         ભનષુ્મ ત ુાં ફડા ભશાન છે. 

૧૦/૮/૨૦૧૭ ૧૫ 

૨ લકતતૃ્લસ્ધાષ  

પલમ : ઉય પ્રભાણે     

૧૦/૦૮/૨૦૧
૭ 

૦૮ 

૩ 

 

રકલઝસ્ધાષ  ૦૮/૯/૨૦૧૭ ૧૭ 

૨૦૧૮ -૨૦૧૯ 

2019-20  

ક્રભ પ્રવતૃત તાયીખ બાગ રેનાય તલદ્યાથીઓની વખં્મા 
૧ ન્ક્લઝસ્ધાષ ૭/૧૨/૨૦૧૯  ૩૨ (આઠ ટીભ) ફી.એ.,ફી.કભ., 

ફી.એવવીના પલદ્યાથીઓ 

2 પનફાંધસ્ધાષ 
(લનપલબાગ, થયાદ તથા કરજેના વાંયકુ્ત 
ઉિભે આમજજત) 

પલમ : લનવયક્ષણ  

૩/૧૦/૨૦૧૯  ૧૬ 

3 સ્લાભી પલલેકાનાંદ પનફાંધસ્ધાષ 
(યાભકૃષ્ણ પભળન, લડદયા દ્વાયા આમજજત) 

૧૯/૧૨/૨૦૧
૯ 

૨૧ 

ક્રભ પ્રવતૃત તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 
1 KCG કચેયી ભાયપત ઓનરાઈન  ન્ક્લઝસ્ધાષ  ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ૬૩ 

2 પનફાંધસ્ધાષ (પયેસ્ટ પલબાગ, થયાદ તથા અભાયી કરજેના 
વાંયકુ્ત ઉિભે) પલમ : લન્મજીલનુાં વાંવક્ષણ અને ભશત્લ 

૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ૨૪ 

3 એકતા માત્રા પનપભતે કરજે કક્ષાની  પનફાંધસ્ધાષ ૦૮/૧૦/૨૦૧૮ ૧૪ 

4 વયદાય ટેર જમાંતી પનપભતે ‘યાષ્ટ્રીમ એકતા’ રદલવની 
ઉજલણી  

30/૧૦/૨૦૧૮ વભગ્ર કરેજ 

૫ વભાન્મ જ્ઞાન કવટી  ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ૫૨ 
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વર્જનાત્ભક અબબવ્મક્તત ધાયા 

ડૉ.યપતરાર કા.યરશત  
ધાયા ઇનચાર્જ 

આપવ.પ્રપેવય, ગજુયાતી  
 વર્જનાત્ભક અણબવમન્ક્ત ધાયા પલદ્યાથીઓભાાં ડેર વર્જનાત્ભક ળન્ક્ત  ફશાય 
રાલલાન શતેવુય કામષ યત છે. જે અન્લમે લષ ૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ દયપભમાન આ ધાયાનાાં ક-
ઓડીનેટય તયીકે ડ. શીનાફેન બાદયીમાએ વેલાઓ આી શતી. ત્માયફાદ તેઓ GPSC દ્વાયા રલેામેર 
અથષળાસ્ત્ર  પલમના ભદદનીળ અ્માકની યીક્ષા ાવ કયીને વયકાયી પલનમન કૉરેજ, ાગભનગયભાાં 
પનભણકૂ ાભતા લષ ૨૦૧૮-૧૯થી આ ધાયાના  ક-ઓડીનેટય તયીકે ડ. યપતરાર કા. યરશત વેલાઓ 
આી યહ્યા છે.   

 

                                     
2017 
– 
2018 

૧ લેસ્ટભાાંથી ફેસ્ટ 24/01/2018 ૫ 

૨ સ્ટય ભેરકિંગ સ્ધાષ  24/1/2018 ૧૦ 

 

 

 

 

2018 
– 
2019 

૧ સ્લાભી પલલકેાન ાંદ પનફાંધસ્ધાષ 
યાભકૃષ્ણભીળન લડદયા દ્વાયા આમજજત 

17/12/2018 ૧૭ 

૨ ડ. આમ્ફડેકય પનફાંધસ્ધાષ  
(શે.ઉ.ગ.ુય.ુાટણ ડ.ફાફાવાશફે આમ્ફડેકય ચેય દ્વાયા 
આમજજત) 

27/12/2019 ૧૦ (જેભાાં કરજે કક્ષાએ 
પ્રથભ આલેર પલદ્યાથીન 
પનફાંધ યપુનલપવિટી કક્ષાની 
પનફાંધસ્ધાષ ભાટે ભકરી 

આલાભા આવમ) 

૩ લક્તતૃ્લસ્ધાષ (રડફટે) 
પલમ : વપળમર ભીરડમા ભાનલ ભાટેઉમગી છે? 

. 
 

28/12/2019 ૨૩ 

                                       

 

 

લશ 
ક્રભ પ્રવ્રતુિ તાયીખ પ્રવતૃિભા ંબાગ રેનાય 

તલદ્યાથીઓની વખં્મા 
 

 

 

2016-
2017 

૧ લક્તતૃ્લસ્ધાષ  
પલમ : કેળરળે નાણાકીમ વમલસ્થા : પામદાઓ અને 
ડકાય  

17/01/2017 ૬ 

૨ અશેલારરેખન સ્ધાષ  
પલમ : કરજે ખાત ેમાગએર સ્લચ્છતા અણબમાન  

18/01/2017 ૪ 
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2019-
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧ 

 

લક્તતૃ્લસ્ધાષ 
પલમ:  ભ્રષ્ટાચાય,નાયી વભસ્મા,બગતપવિંશ, 
પલલકેાન ાંદ,આંફડેકય,વમવનમનુ્ક્ત લગયેે  

 

૨૮/૧૨/૨૦૧૯ 

 

 

૨૪ 

 

૨ 

 

લગષ સળુબન સ્ધાષ 
 

૪/૧/૨૦૨૦ 
૮ લગષ 

૩ સ્ટયસ્ધાષ 
પલમ : વાભાજજક વભયવતા,નાયીસયુક્ષા, 
વમવનમનુ્ક્ત,ાણી ફચાલ,સ્લચ્છ બાયત,િાઇભ અલેયનવે 

૪/૧/૨૦૨૦ ૧૮ 

૪ ‘વયકાયી કરજે યાજ્મસ્તયીમ પનફાંધસ્ધાષ પલજમદ્મ ૨૦૧૯-૨૦’ 
(વયકાયી પલનમન કરજે, ગાાંધીનગય આમજજત) 
પલમ : બાયતન ુવ ાંપલધાન : વભથષ બાયતની આધાયપળરા  

૨૦/૧/૨૦૨૦ ૯ (આભાાંથી ફે પનફાંધ  
યાજ્મસ્તયીમ પનફાંધસ્ધાષ 
ભાટે ભકરલાભા આવમા) 

૫ ‘વયકાયી કરજે યાજ્મસ્તયીમ પનફાંધસ્ધાષ પલજમદ્મ ૨૦૧૯-૨૦’ 
(વયકાયી પલનમન કરજે, ભણીનગય આમજજત) 
પલમ : લતષભાન વભમભાાં ગાાંધીપલચાયની પ્રસ્તતુતા 

08/02/2020 ૧૧ (આભાાંથી ફે પનફાંધ  
યાજ્મસ્તયીમ પનફાંધસ્ધાષ 
ભાટે ભકરલાભા આવમા) 
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યંગકરા કોળલ્મ ધાયા અશલેાર 

ડૉ.એભ.જે.ભનસયુી 

ઇનચાર્જ , યંગકરા કોળલ્મ ધાયા 

           “સ્લણણિભ ગજુયાત” ઉત્કુષ્ટતા અણબમાન ંતગષત વાત ધાયાઓ ૈકીની યાંગકરા કોળલ્મ 
ધાયા ંતગષત પ્રત્મેક લષ – ણચત્ર સ્ધાષ , યાંગી , ભશેંદી સ્ધાષ , કેળગ ૂાંપન , તેભજ એક પભપનટ યભત 
શરયપાઇ જેલી અલનલી સ્ધાષઓ પલધાથી બાઇ ફશનેન વલાષગી પલકાવ થામ તે શતેથુી મજલાભાાં 
આલી. જેન ાંચલપિમ અશલેાર યજૂ કયતાાં હુાં આનાંદની રાગણી અનબુવુાં છાં.    

ળૈક્ષબણક લશ : 2015 – 2016  

 તા. 31 ઓગષ્ટ , 2015 ના યજ ભશેંદી , યાંગી અને કેળગ ૂાંપન જેલી સ્ધાષઓનુાં આમજન 
કયલાભાાં આવયુાં. જે ંતગષત ભશેંદી સ્ધાષભા ાં 09 , યાંગીભાાં 06 અને કેળગ ૂાંપન સ્ધાષભા ાં 05 
પલધાથીઓએ ઉત્વાહ્બેય બાગ રીધ.  

 

ળૈક્ષબણક લશ : 2016 – 2017  

 તા. 23 ઓગષ્ટ , 2016 ના યજ આઝાદી 70 “માદ કય કુયફાની” ંતગષત ણચત્ર સ્ધાષન ુ ાં 
આમજન કયલાભાાં આવયુાં જેભાાં 12 પલધાથી બાઇ ફશનેએ બાગ રઇ દેળ બરકતને ઉાગગય 
કયતા ણચત્ર દમાષ. 

 17 ભી ાગન્યઆુયી,2017 ના યજ કરેજના વપ્તધાયા કામષિભ શઠે ણચત્ર સ્ધાષ માગઇ જેના 
મખુ્મ પલમ ફેટી ફચાલ , સ્લચ્છ બાયત , રડજીટર ઇષ્ન્ડમા મજુફ 04 પલધાથીઓએ બાગ 
રીધ. તદ ઉયાાંત યાંગી સ્ધાષભા ાં 02 પલધાથીઓએ બાગ રીધ. અને ભશેંદી સ્ધાષ ભા ાં 07 
પલધાથીઓએ બાગ રીધ.  

 03 ભાચષ , 2017 ના યજ ખાદી પય નેળન – ખાદી પય પેળન ંતગષત લક્તતૃ્લ સ્ધાષ માગઇ 
જેભાાં 06  પલધાથીઓએ બાગ રીધ.  

 

ળૈક્ષબણક લશ : 2017 – 2018 

 તા. 06 વપ્ટેમ્ફય , 2017 ના યજ કરજેના વપ્તધાયા કામષિભ શઠે ણચત્ર સ્ધાષ માગઇ 
જેભાાં કુર 11 પલધાથીઓએ ભતદાન ાગગપૃત , વમવન મનુ્ક્ત , ંધશ્ર્ધા પનલાયણ , ભાયી 
કલ્નાનુાં બાયત જેલા પલપલધ પલમને ્માનભાાં યાખી સુાંદય ણચત્રકાભ કયુું. તદ ઉયાાંત તે જ 
રદલવે યાંગી સ્ધાષભા ાં 06 પલધાથીઓએ અને ભશેંદી સ્ધાષભા ાં 07 પલધાથીઓએ બાગ રીધ.  
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 તા.27 ાગન્યઆુયી, 2018ના યજ લગષ સળુબન સ્ધાષ માગઇ , જેભાાં ફી.એ વેભ 2,4,6ના 
પલધાથીઓએ બાગ રઇ તતાના લગાષને પલમ વફાંપધત ચાટષ , કપલતાઓ , ભશાન 
શસ્તીઓના પટગ્રાપની ભદદથી ળણગાયી લગષખ ાંડ સળુણબત કમાષ.  

 

ળૈક્ષબણક લશ : 2018 – 2019  

 વાત ધાયાઓ ૈકીની યાંગ કરા કોળલ્મ ધાયાના ઇનચાર્જ તયીકે તા.19/12/2018 ના યજ 
અતે્રની વાંસ્થાના વમાખ્માતા ડ.ગીતા.એર.ઓડેદયાની જૂનાગઢ કરજે ખાતે ફદરી થતાાં તેભના 
શસ્તકની ધાયાન ચાર્જ પ્રા.એભ.જે.ભનસયુીને વોંાતાાં ળૈક્ષણણક લષ – 2018 -19 દયપભમાન 
થમેર પ્રવ્રપતઓન અશલેાર ,                  

 તા. 01 વપ્ટેમ્ફય – 2018 ના યજ યાંગી અને ણચત્ર સ્ધાષ મજલાભાાં આલી. જેભાાં યાંગીભાાં 
12 અને ણચત્ર સ્ધાષ ભા ાં 08 પલધાથી બાઇ ફશનેએ ઉત્વાશબેય બાગ રીધ.  

 તા.03 , જાન્યઆુયી , 2019ના યજ વપ્તધાયા અઠલારડમા ઉજલણી અન્લમે 22 પલધાથીની 
ફશનેએ ભશેંદી સ્ધાષભા ાં બાગ રીધ.  

  

ળૈક્ષબણક લશ : 2019 – 2020  

 તા. 21 ભી રડવેમ્ફય – 2019 ના યજ એક પભપનટ યભત શરયપાઇ મજલાભાાં આલી જેભાાં કુર 
36 પલધાથી બાઇફશનેએ પલપલધ પ્રકાયની કોળલ્મ આધારયત યભતભાાં ઉત્વાશબેય બાગ રીધ.  

 તા. 25ભી પેબ્રઆુયી – 2020 ના યજ ભશેંદી સ્ધાષ માગઇ જેભાાં પલનમન અને લાણણજ્મ 
પલધાળાખાની કુર 08 પલધાથીની ફશનેએ ભશેંદી સ્ધાષભા ાં બાગ રઇ તાની ફશનેણીઓના 
શાથ કરાત્ભક ભશેંદીથી વાગલી તાની ઉત્કૃષ્ટ આલડત, કોળલ્મ તેભજ શસ્તકરાન રયચમ 
કયાવમ.  
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ગીત-વગંીત અને નતૃ્મધાયા 
ઘાયા ઈનચાર્જ 

જયાબાઈ યફાયી, ઈપતશાવ 

ભનબુાઈ વેંગર, કભવષ  
મરુાકાતી વમાખ્માતા    

 ળૈક્ષબણક લશ ૨૦૧૫-૧૬ 

તા.૨૫ ાગન્યઆુયી, ૨૦૧૬ ના યજ વપ્તધાયા ંતગષત ગીત-વાંગીત અને નતુ્મધાયાન ુાં 
આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ૧૫ પલદ્યાથી બાઈ-ફશનેએ બાગ રીધ શત॰ આ સ્ધાષભાાં 
પલજેતા બાઈ ફશનેને પ્રભાણત્ર આી વન્ભાન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

 ળૈક્ષબણક લશ ૨૦૧૬-૧૭ 

તા.૧૯ ાગન્યઆુયી, ૨૦૧૭ ના યજ વપ્તધાયા ંતગષત ગીત-વાંગીત અને નતુ્મધાયાન ુાં 
આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ૮ પલદ્યાથી બાઈ-ફશનેએ બાગ રીધ શત॰ આ કામષિભનુાં 
વપતાલૂષક આમજન શ્રીભપત શતેરફેન ભલડીમા દ્વાયા કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં કરેજના 
અ્માક અને આચામષશ્રી ન ુાં ખાવ મગદાન શત ુાં. 

 ળૈક્ષબણક લશ ૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ના યજ વપ્તધાયા ંતગષત ગીત-વાંગીત અને નતુ્મધાયાન ુાં 
આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ૩૩ પલદ્યાથી બાઈ-ફશનેએ બાગ રીધ શત॰ આ સ્ધાષના 
ંતે બાગ રીધેર તભાભ પલદ્યાથીઓએ તેભણે ભેલેર નતૃ્મની જુદી જુદી ળૈરી ફદર 
શ્રીભદનબાઈ ગેનાબાઈ યભાય વાશફેને ગરુુદણક્ષણા રૂ ઉશાય આીને તેભનુાં વન્ભાન કયુું 
શત ુાં. 

 ળૈક્ષબણક લશ ૨૦૧૯-૨૦૨૦                                                           

તા.૧૪ રડવેમ્ફય, ૨૦૧૯ ના યજ વપ્તધાયા ંતગષત ગીત-વાંગીત અને નતુ્મધાયાન ુાં 
આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ૧૦ પલદ્યાથી બાઈ-ફશનેએ બાગ રીધ શત॰ સ્ધાષભાાં 
પલજેતા થમેર તભાભ પલદ્યાથી બાઈ ફશનેને કરજેના આચામષ શ્રી ડૉ. રશિંભતબાઈ વેંજણરમા 
દ્વાયા પ્રત્વાશન આલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

*********************************************************************** 
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વમામાભ- મગ- ખેરકૂદ ધાયા  

ધાયા ઈન્ચાર્જ 

ડૉ.આય.કે.ચલહિમા 
પ્ર.બાતલક ચાલડા 
  

વમામાભ- મગ- ખરેકૂદ ધાયાના ભા્મભથી કૉરજેભાાં યભત-ગભતનુાં લાતાલયણ ઊભ ુ થામ તભેજ ખરેાડીઓ 
યભતક્ષતે્રભાાં આગ આલીને તાના ગાભ,ળશયે,તાલકુા,જીલ્રા,યાજમ અને યાષ્ટ્રને ગોયલ અાલલાની રદળાભાાં પ્રગપત કયે 
તભેજ ળાયીરયક સ્લાસ્્મને તૌ ાંદુયસ્ત યાખલાન ઉભદા આળમ યશરે છે જે ંતગષત કૉરજેભાાં થમરે પ્રવપૃતઓન અશલેાર નીચ ે
મજુફ છે. 

 લશ -2016-17   

 તા. 21 જૂન, 2016 ના યજ તાલકુા કક્ષાએ ‘ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવ’ ની  ઉજલણીભાાં ગામત્રી પલધારમ 

, થયાદ ખાતે તભાભ સ્ટાપ અને પલધાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યાાં. 

 ગજુયાત યાજમના તભાભ જજલ્રાઓભાાં ખરે ભશાકુાંબ-2016 નુાં આમજન થયુાં. જેભાાં ખફૂ ભટી વ ાંખ્માભાાં 

કૉરજેના પલધાથીઓ જડામા શતા. 

 લશ  - 2017-18   

 તા. 21 જૂન , 2017 ના યજ તાલકુા કક્ષાએ ‘આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવ’ ની  ઉજલણીભાાં ગામત્રી પલધારમ , 

થયાદ ખાત ેતભાભ સ્ટાપ અન ેપલધાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યાાં. 

 ગજુયાત યાજમના તભાભ જજલ્રાઓભાાં ખરે ભશાકુાંબ-2017 નુાં આમજન થયુાં. જેભાાં ખફૂ ભટી વ ાંખ્માભાાં 

કૉરજેના પલધાથીઓ જડામા શતા.  

 લશ - 2018-19 

 તા.  20 જૂન,  2018 ના યજ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવના અનવુ ાંધાન ેડૉ.રયતે પ્રાગપત અન ેતેભની 

ટીભના ભાગષદળષન શઠે તભાભ સ્ટાપ અને પલધાથીઓ ભાટે તારીભ કામષિભનુાં આમજન થયુાં. 

 તા. 21 જૂન, 2018 ના યજ તાલકુા કક્ષાએ ‘ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવ’ ની  ઉજલણીભાાં ગામત્રી પલધારમ 

, થયાદ ખાતે તભાભ સ્ટાપ અને પલધાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યાાં 

 ગજુયાત યાજમના તભાભ જજલ્રાઓભાાં ખરે ભશાકુાંબ-2017 નુાં આમજન થયુાં. જેભાાં ખફૂ ભટી વ ાંખ્માભાાં 

કૉરજેના પલધાથીઓ જડામા શતા.  

 તા 8 ાગન્યઆુયી, 2019  ના યજ કૉરજેભાાં લાપિક યભતત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં. જેભાાં બાઈઓ 

અને ફશને ભાટે જુદી  જુદી સ્ધાષઑ જેલી કે કફડ્ડી, 100 ભીટય દડ, 200 ભીટય દડ, રાાંફી કુાંદ, ચિ પેંક 

અને ગા પેંક, ફયછી પેંક, વ ાંગીત- ખયુળી, રીંબ ુ ચભચી અને કથા દડ જેલી યભતનુાં આમજન 

કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેભાાં ફશી સૌ ાંખ્માભા પલધાથીઓએ ઉત્વાશથી બાગ રીધ શત. 

 ઇન્ટય કરજે કફડ્ડી સ્ધાષભાાં શભેચ ાંરાચામષ ઉતય ગજુયાત યપુનલપવિટી, ાટણ ખાતે કરેજના ઉત્વાશી 

પલધાથી બાઇઓએ પ્ર.બાપલક ચાલડાના ભાગષદળષન શઠે  બાગ રીધ શત.  

 લશ -2019-20  

 તા. 19 અને 20 જૂન,  2019 ના યજ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવના અનવુ ાંધાને ડૉ.રયતે પ્રાગપત અને 

તભેની ટીભના ભાગષદળષન શેઠ તભાભ સ્ટાપ અન ેપલધાથીઓ ભાટે તારીભ કામષિભનુાં આમજન થયુાં. 



22 

 

 તા. 19 અને 20 જૂન,  2019 ના યજ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવના અનવુ ાંધાને ડૉ.રયતે પ્રાગપત અને 

તભેની ટીભના ભાગષદળષન શેઠ તભાભ સ્ટાપ અન ેપલધાથીઓ ભાટે તારીભ કામષિભનુાં આમજન થયુાં. 

 તા. 21 જૂન, 2019 ના યજ તાલકુા કક્ષાએ ‘આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ રદલવ’ ની  ઉજલણીભાાં ગામત્રી પલધારમ, 

થયાદ ખાત ેતભાભ સ્ટાપ અન ેપલધાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યાાં 

 તા .28 ઓગષ્ટ, 2019થી ગજુયાત યાજમના તભાભ જજલ્રાઓભાાં ખરે ભશાકુાંબ-2019 નુાં આમજન થયુાં. 

જેભાાં ખફૂ ભટી વ ાંખ્માભાાં કૉરેજના પલધાથીઓ જડામા શતા અન ે જજલ્રા કક્ષાએ - ગા પેંકભાાં પ્રથભ  

કુસ્તી પ્રથભ અન ેતતૃીમ તભેજ કફડ્ડી – દ્વદ્વતીમ અને  ખખ સ્ધાષભાાં પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું શત ુાં. 

 આભ, કુર 11 પલધાથીઓએ પલપલધ સ્ધાષઓભા 1 થી 3 નફયે સ્થાન પ્રાપ્ત કયુાં શત ુાં અન ેઆ તભાભ 11 

ખરેાડીઓ 14 રડવેમ્ફય – 2019 ના યજ ારનયુ ખાત ેડૉ.આય.કે.ચલરટમાના ભાગષદળષન શેઠ ઈનાભ – 

પલતયણ કામષિભભાાં ઉન્સ્થત યહ્યા શતાાં.  

 તા. 19 વપ્ટેમ્ફય, 2019ના યજ શભેચાંરાચામષ ઉતય ગજુયાત યપુનલપવિટી દ્વાયા આમજજત ઇન્ટય કૉરજે 

કફડ્ડી સ્ધાષભાાં કૉરજેની ટીભ પ્રા.શ્રી બાપલકબાઈ ચાલડાનાાં ભાગષદળષન શઠે લડનગય ખાતે શાજય યહ્યા 

શતા.   

 તા - 18 ાગન્યઆુયી, 2020 ના યજ કૉરજેભાાં લાપિક યભતત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં. જેભાાં 

બાઈઓ અને ફશને ભાટે જુદી  જુદી છ સ્ધાષઑ જેલી કે કફડ્ડી, 100 ભીટય દડ, 200 ભીટય દડ, રાાંફી 

કુાંદ, ચિ પેંક અન ે ગા પેંક  જેલી યભતનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત.ુ જેભાાં ફશી સૌ ાંખ્માભા 

પલધાથીઓએ ઉત્વાશથી બાગ રીધ શત. 

 તા. 25 ાગન્યઆુયી, 2020 ના યજ ળપનવબાભાાં વ ાંગીત- ખયુળી , રીંબ ુચભચી અને કથા દડ જેલી 

યભતનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 

 તા॰ 2, પેબ્રઆુયી, 2020ના યજ ગજુયાત સ્ટષવ રીગ ંતગષત કફડ્ડી (બાઈઓ) કૉરજે રીગ (નથષઝન) 

ંતગષત કફડ્ડી ટીભના 12 ખરેાડીઓએ ડૉ. આય.કે. ચલરટમાના ભાગષદળષન શઠે સ્ટષવ શસ્ટેર, પનકર- 

નયડા , અભદાલાદ ખાત ેબાગ રીધ શત. 

 વભેેસ્ટય  -2 ની પલધાથીની ચોધયી અપનતાફને ાતાબાઈ યપુનલપવિટી  ક્ક્ષાએ અન ેયાજ્મ ક્ક્ષાએ કફડ્ડીની 

ટીભભાાં વાંદગી ામ્મા છે, જે કૉરજે ભાટે ગોયલ વભાન છે .  

********************************************************************************** 
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N.S.S. અને વામદૂાતમક વેલાધાયા - ળૈ.લશ - 2009 - 10 થી 2019-20 

પ્રા્માક બાપલક ચાલડા,  
પ્રગ્રાભ ઓરપવય એન.એવ.એવ. GACC થયાદ 

 

ક્રભ તાયીખ અને લશ ગાભ પ્રવતૃિઓ પ્રગ્રાભ ઓપીવય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 
લશ દયતભમાન...તનમતભત પ્રવતૃિઓ 

૧ 

૦૪/૦૧/૨૦૧૦ 
થી 
૧૦/૧/૨૦૧૦ 
(૨૦૦૯-૨૦૧૦) 

ભલુયુ. 
તાલકુ થયાદ 

૧. ફેટી ફચાલ ફેટી ઢાલ 
યેરી. ૨. વમવન મનુ્ક્ત 
કામષિભ. ૩. ખેડૂત પળણફય 
તથા યભત ગભત કામષિભ. 

-   

એનએવએવ Orientation Programme, 

વકૃ્ષાયણ ફેટી ફચાલ અણબમાન ંતગષત 
યેરી, થેરેવેપભમા ભાગષદળષન કેમ્, 

આંગણલાડી કેન્ર યીક્ષણ, Road Safety 

કામષિભ. 

૨ 

૧૫/૧૨/૨૦૧૦ 

થી 
૨૧/૧૨/૨૦૧૦ 
(૨૦૧૦-૨૦૧૧) 

ઈઢાટા તાલકુ 
થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા.ડડીમા 
રદરીપવિંશ 

૪૩ 

વકૃ્ષાયણ કામષિભ, ફેટી ફચાલ ફેટી 
ઢાઓ  યેરી, વપાઈ કામષિભ, પ્રાગવત્તાક 
તથા સ્લતાંત્રતા રદલવની ઉજલણી. 

૩ 

૨૨/૧૧/૨૦૧૧ 

થી 
૨૮/૧૧/૨૦૧૧ 
(૨૦૧૧-૨૦૧૨)  

કભારી તાલકુ 
થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા. ડડીમા 
રદરીપવિંશ 

  

એઇડ્વ ાગગપૃત યેરી, ફેટી ફચાલ ફેટી 
ઢાઓ  યેરી, વપાઈ કામષિભ, પ્રાગવત્તાક 
રદલવ તથા સ્લતાંત્રતા રદલવની ઉજલણી. 
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ક્રભ તાયીખ અને લશ ગાભ પ્રવતૃિઓ પ્રગ્રાભ ઓપીવય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 
લશ દયતભમાન...તનમતભત પ્રવતૃિઓ 

૪ 

૧/૧૦/૨૦૧૨ થી 
૬/૧૦/૨૦૧૨ 

(૨૦૧૨-૨૦૧૩) 

બરાવયા 
તાલકુ થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

- ૫૦ 
ફટેી ફચાલ ફટેી ઢાઓ  યેરી, વકૃ્ષાયણ, 

પ્રાગવત્તાક રદલવ તથા સ્લતાંત્રતા રદલવની ઉજલણી. 

૫ ૨૦૧૩-૨૦૧૪ - - - - - 

૬ 

૨૬/૧/૨૦૧૫ 

થી ૧/૨/૨૦૧૫ 
(૨૦૧૪-૨૦૧૫) 

નાગરા 
તાલકુ થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા. ડ. બયત 
કણઝયીમા 

૫૦ 

વકૃ્ષાયણ કામષિભ, ફેટી ફચાલ ફેટી 
ઢાઓ  યેરી, વમવન મનુ્ક્ત કામષિભ 
ંતગષત કામષિભ, પ્રાગવત્તાક રદન અને 
સ્લતાંત્રતા રદલવની ઉજલણી. 

૭ 

૩૦/૧/૨૦૧૬ 

થી ૫/૨/૨૦૧૬ 
(૨૦૧૫-૨૦૧૬) 

ડડગાભ 

તાલકુ થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા.ડૉ.બયત 

કણઝયીમા  
૫૦ 

વકૃ્ષાયણ, ફેટી ફચાલ ફેટી ઢાઓ  યેરી, 
વપ્તધાયા ંતગષત પલપલધ કામષિભ, 
સ્લચ્છતા અણબમાન વમવન મનુ્ક્ત કામષિભ, 

પ્રાગવત્તાક રદન અને સ્લતાંત્રતા રદલવની 
ઉજલણી. 

૮ 

૨૯/૧/૨૦૧૭ 

થી ૪/૨/૨૦૧૭ 
(૨૦૧૬-૨૦૧૭) 

બાચય તાલકુ 
થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા .ડૉ. ફીીન 
ચોધયી 

૫૭ 

વકૃ્ષાયણ, ફેટી ફચાલ ફેટી ઢાઓ  યેરી, 
વપ્તધાયા ંતગષત પલપલધ કામષિભ, 
સ્લચ્છતા અણબમાન વમવન મનુ્ક્ત કામષિભ, 

પ્રાગવત્તાક રદન અને સ્લતાંત્રતા રદલવની 
ઉજલણી. 
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ક્રભ તાયીખ અને લશ ગાભ પ્રવતૃિઓ પ્રગ્રાભ ઓપીવય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 
લશ દયતભમાન...તનમતભત પ્રવતૃિઓ 

૯ 

૨૮/૧/૨૦૧૮ 

થી ૩/૨/૨૦૧૮ 
(૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

કયણાવય 

તાલકુ થયાદ 

જનાગગપૃતને રગતા તભાભ 
કામષિભ. 

પ્રા. ડૉ ફીીન 
ચોધયી 

૫૨ 

માષલયણ ાગલણી પળણફય, ળકૈ્ષણણક પ્રલાવ, 

વપ્તધાયા ંતગષત કામષિભ, જનાગગપૃત કામષિભ, 

્રડ ગ્રુ ચેકઅ કામષિભ, ભતદાન ાગગપૃત 
યેરી, વકૃ્ષાયણ વાાંપ્રદાપમક વદબાલ કામષિભ, 

થેરવેેપભમા કેમ્, પ્રાગવત્તાક રદન તથા સ્લતાંત્રતા 
રદલવની ઉજલણી. 

૧૦ 

૭/૩/૨૦૧૯ થી 
૧૩/૩/૨૦૧૯ 
(૨૦૧૮-૨૦૧૯) 

બયડુાં તાલકુ 
થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા 
કામષિભ. વલષ યગ પનદાન 
કેમ્. 

પ્રા. બાપલક ચાલડા ૫૦ 

વકૃ્ષાયણ વપ્તધાયા ંતગષત કામષિભ, 
દસ્તાલેજી પક્ચય, સ્લચ્છતા અણબમાન 
જનાગગપૃત કામષિભ, જન્ભાષ્ટભી ઉજલણી 
પ્રાગવત્તાક અને સ્લતાંત્રતા રદલવની 
ઉજલણી, લાપિક વાંગષ્ઠી. 

૧૧ 

૭/૧/૨૦૨૦ થી 
૧૩/૧/૨૦૨૦ 
(૨૦૧૯-૨૦૨૦) 

વલયુા 
તાલકુ થયાદ 

જનાગગપૃત ને રગતા કામષિભ 
તથા વલષ યગ પનદાન કેમ્. 

પ્રા. બાપલક ચાલડા ૫૭ 

સ્લચ્છતા અણબમાન, fit ઇષ્ન્ડમા મલૂભેન્ટ, 

જન્ભાષ્ટભી કામષિભ, આભી વાઇકરમાત્રા, 
પલદામ વભાયાંબ, ગાાંધી જમાંતી ઉજલણી, 
ભતદાન સધુાયણા કામષિભ, નભાભી દેલી 
નભષદે કામષિભ, સ્લતાંત્રતા રદલવ ઉજલણી, 
વેલ લટય કામષિભ, પળક્ષક રદનની ઉજલણી, 
વકૃ્ષાયણ, પલશ્વ લસ્તી રદલવની ઉજલણી, 
પલશ્વ મગા રદલવ ની ઉજલણી. 
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વપ્તધાયા  
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શ્રદ્ાજંબરશ્રદ્ાજંબર  

 

  વયકાયી પલનમન અને વયકાયી પલનમન અને લાણણજ્મ કૉરેજલાણણજ્મ કૉરેજ, , થયાદ થયાદ જજ.જજ.ફનાવકાાંઠાના સ્થાના વભમ ફનાવકાાંઠાના સ્થાના વભમ ૧૫૧૫ભી ભી 
જૂનજૂન, , ૨૦૦૯૨૦૦૯થી જીલનના ંપતભ શ્વાવ સધુી જેઓ આ કૉરેજ વાથે ળાયીરયકથી જીલનના ંપતભ શ્વાવ સધુી જેઓ આ કૉરેજ વાથે ળાયીરયક,,  ભાનપવક ભાનપવક અને અને 
ળૈક્ષણણક ળૈક્ષણણક યીતે વાંકામેરા યહ્યા એલા આ કરેજના યીતે વાંકામેરા યહ્યા એલા આ કરેજના આદ્યઆદ્ય  પપ્રન્વીારશ્રી સ્લપપ્રન્વીારશ્રી સ્લ. . ડૉડૉ. . મગેળ એવમગેળ એવ. . 

ળભાષ વાશફેળભાષ વાશફેને આજે આ કરજેની ઉભકાબેય થઈ યશરે દળા્દી લષની ઉજલણી પનપભત્તે માદ ને આજે આ કરજેની ઉભકાબેય થઈ યશરે દળા્દી લષની ઉજલણી પનપભત્તે માદ 
ન કયીએ એ કેભ ફને ન કયીએ એ કેભ ફને !!  કરેજકરેજનાના  ળરૂઆતના વભમથી જીલનના ંત સધુી પવિંચન કયનાયળરૂઆતના વભમથી જીલનના ંત સધુી પવિંચન કયનાય, , 

શાંભેળા પલદ્યાથી રશતને કેન્રભાાં યાખી કાભ કયનાયશાંભેળા પલદ્યાથી રશતને કેન્રભાાં યાખી કાભ કયનાય, , કરેજની ગરયભા જલાઈ યશ ેએભ કૉરેજ કરેજની ગરયભા જલાઈ યશ ેએભ કૉરેજ 
પલકાવના રક્ષ્મ વાથે આગ લધનાય આ ભશપલકાવના રક્ષ્મ વાથે આગ લધનાય આ ભશત્લકાાંક્ષી અનેત્લકાાંક્ષી અને  દૂયરષ્ષ્ટ ધયાલનાય વાશફેશ્રીને દૂયરષ્ષ્ટ ધયાલનાય વાશફેશ્રીને ળત ળત 
ળત ળત લાંદનલાંદન. . આજના આ દળા્દી લષ ઉજલણીન અભએ કયેર પનધાષય એ આના પલચાયરૂી આજના આ દળા્દી લષ ઉજલણીન અભએ કયેર પનધાષય એ આના પલચાયરૂી 
યેરા ફીજ અને વેલેરા સ્લપ્નને ાગણે વત્મ કયી યહ્ય શમ એભ જ ળક્ય ફની યહ્ય છેયેરા ફીજ અને વેલેરા સ્લપ્નને ાગણે વત્મ કયી યહ્ય શમ એભ જ ળક્ય ફની યહ્ય છે . . 

વયકાયી વાંસ્થાભાાં પયજ ફવયકાયી વાંસ્થાભાાં પયજ ફાગાગલતા અનેક કાભ પનવાંદેશ પયજના લતા અનેક કાભ પનવાંદેશ પયજના બાગરૂે થતા શમ છેબાગરૂે થતા શમ છે. . ણ ણ 
આના કૉરેજ પ્રત્મેના વભષણઆના કૉરેજ પ્રત્મેના વભષણ, , રાગણી અને ફણરદાન અભએ વાાંબળ્મા અને ાગણ્મા છેરાગણી અને ફણરદાન અભએ વાાંબળ્મા અને ાગણ્મા છે. . જે જે 
એક ઉત્તભ એક ઉત્તભ પળક્ષક પળક્ષક તયીતયીકેની છા અભાયા શદમભાાં ચક્કવથી ઊકેની છા અભાયા શદમભાાં ચક્કવથી ઊબી કયી ાગમ છેબી કયી ાગમ છે. . આના આના 
કામષકા દયપભમાન આે આ કૉરજેકામષકા દયપભમાન આે આ કૉરજે,,  કરેજનાકરેજના  પલદ્યાથીઓ અને કૉરેજ રયલાયને તાના પલદ્યાથીઓ અને કૉરેજ રયલાયને તાના 
ગણીને ગણીને જેજે  વાયવાંબાવાયવાંબાલૂષક આગ લધલાની કેડી ફતાલીલૂષક આગ લધલાની કેડી ફતાલી  છેછે. . તે તે આજીલન વયાશનીમ યશળેેઆજીલન વયાશનીમ યશળેે. . આ આ 
કરેજભાાં આની સ્મપૃત કદી પલવયાળે નરશકરેજભાાં આની સ્મપૃત કદી પલવયાળે નરશ. . આની ખટ આ કરેજને શાંભેળા યશળેેઆની ખટ આ કરેજને શાંભેળા યશળેે. . પ્રભનેુ ગમ્યુાં પ્રભનેુ ગમ્યુાં 
તે ખરુાંતે ખરુાં ,,  આ કૉરેજ રયલાયને કરેજના પલકાવરક્ષી કામોભાાં વપ થઆ કૉરેજ રયલાયને કરેજના પલકાવરક્ષી કામોભાાં વપ થલાલા  અને અને ઉત્તયઉત્તયત્તય આ ત્તય આ 
કરેજને વપતાના પળખય કરેજને વપતાના પળખય સધુી રઈ જલા વભથષ ફનીએ એલાસધુી રઈ જલા વભથષ ફનીએ એલા  આના આપળ આના આપળ પનજધાભેથી પનજધાભેથી 
ણ ણ અભને ભતા યશ ેએલી અભ્મથષનાઅભને ભતા યશ ેએલી અભ્મથષના. . અભ વભગ્ર થયાદ કૉરેજ રયલાય આને બાલબીની અભ વભગ્ર થયાદ કૉરેજ રયલાય આને બાલબીની 
શ્રદ્ાાંજણર અષણ કયીશ્રદ્ાાંજણર અષણ કયી  ,,પ્રભ ુઆના આત્ભાને ળાાંપત આે એજ કાભનાપ્રભ ુઆના આત્ભાને ળાાંપત આે એજ કાભના..  
  

વયકાયી તલનમન અને લાબણજ્મ કરેજવયકાયી તલનમન અને લાબણજ્મ કરેજ,,  થયાદ હયલાય લતીથી થયાદ હયલાય લતીથી ,,  
ભયયુબાઈ એ .ભેલાડા    
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શ્રદ્ાજંરીશ્રદ્ાજંરી  
સ્લ. શ્રીભતી ડૉ. શતેરફેન 

ખિખિ......  
 

 
 

નક્કી ખટ લતાષઈ શળે ખદુા તાયા દયફાયભાાંનક્કી ખટ લતાષઈ શળે ખદુા તાયા દયફાયભાાં,,  
નશીતય આવુાં ફનત નશી અભાયા રયલાયભાાંનશીતય આવુાં ફનત નશી અભાયા રયલાયભાાં..  

ત ુાં ણ ભખૂ્મ શળે લાત્વલ્મની ભખૂન ત ુાં ણ ભખૂ્મ શળે લાત્વલ્મની ભખૂન ,,  
એટરેત અભાય કીમ તે છીનલી રીધએટરેત અભાય કીમ તે છીનલી રીધ..  
રકના શૈમાને ભેં ણ ્થયના જમા છેરકના શૈમાને ભેં ણ ્થયના જમા છે,,  

ણ ત ુાં પનદષમી કેભ ફન્મણ ત ુાં પનદષમી કેભ ફન્મ??  

આની માદન ુાં વભણુાં આખી કરેજને આલળેઆની માદન ુાં વભણુાં આખી કરેજને આલળે,,  
પલપલદ્યાથી દ્યાથી ––  વકૃ્ષ વકૃ્ષ ––  ઇભાયત ણ યડળે માદ કયી આનેઇભાયત ણ યડળે માદ કયી આને..  

ઘયથી કૉરેજ સધુીન ભાયગ ણ યડળે ગરાાં જઈ આનાઘયથી કૉરેજ સધુીન ભાયગ ણ યડળે ગરાાં જઈ આના,,  
દ્વાય કૉરેજન વદા અડીખભ ઉબ શળે લાટ જઈ આનીદ્વાય કૉરેજન વદા અડીખભ ઉબ શળે લાટ જઈ આની..  
શલે ત શૈમાબમાષ સ્ટાપરૂભભાાં ણ યજ ાનખય આલળેશલે ત શૈમાબમાષ સ્ટાપરૂભભાાં ણ યજ ાનખય આલળે,,  

આનાાં સ્ભયણની લવાંત યજ ફૂર ફનીને ખીરળેઆનાાં સ્ભયણની લવાંત યજ ફૂર ફનીને ખીરળે..  
અભને ાગણ કમાષ લગય આ યરઅભને ાગણ કમાષ લગય આ યરકભાાં ચાલ્મા ગમાકભાાં ચાલ્મા ગમા,,  

એકલાય ત અભાયા નૈનને દળષન દેલા શતાાંએકલાય ત અભાયા નૈનને દળષન દેલા શતાાં..  
આનુાં વયગભાાં વાભૈયુાં થામ એ અયજ અભાયીઆનુાં વયગભાાં વાભૈયુાં થામ એ અયજ અભાયી,,  

તભે અભાયા શૈમાફાગભાાં યજ માદ ફનીને ખીરજતભે અભાયા શૈમાફાગભાાં યજ માદ ફનીને ખીરજ........  
  

વયકાયી તલનમન અને લાબણજ્મ કરેજ, થયાદ હયલાય લતીથી ,  
કે .કે.કિાયીમા  (ભતૂપલૂશ તલદ્યાથી – ળૈ .લશ ; 2017-18) 
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FACULTY WISE CATEGORY SUMMARY REPORT 

YEAR  FACULTY SEMESTER 

CATEGORY 
TOTAL  GRAND  

TOTAL 
GEN OBC SC ST 

MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE 

2009-

10 

ARTS F.Y.B.A 33 24 128 16 49 8 2 0 212 48 
287 

COMMERCE F.Y.B.COM. 8 4 7 1 6 1 0 0 21 6 

2010-

11 

ARTS 
F.Y.B.A. 83 30 207 42 51 15 3 1 344 88 

502 
S.Y.B.A - - - - - - - - - - 

COMMERCE 
F.Y.B.COM. 11 10 40 3 6 0 0 0 57 13 

S.Y.B.COM. - - - - - - - - - - 

2011-

12 

ARTS 

B.A.SEM-1 96 17 303 46 180 28 0 0 579 91 

1311 

S.Y.B.A 51 28 162 31 42 11 2 1 257 71 

T.Y.B.A 22 15 60 15 20 2 1 0 103 32 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 19 6 47 2 23 2 0 0 89 10 

S.Y.B.COM. 8 10 32 3 5 0 0 0 45 13 

T.Y.B.COM. 8 4 4 0 5 0 0 0 17 4 

2012-

13 

ARTS 

B.A.SEM-1 75 30 274 55 130 28 8 0 487 113 

1643 

B.A.SEM-3 111 14 234 32 102 14 5 1 452 61 

T.Y.B.A 48 27 146 28 45 10 0 1 239 66 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 46 7 55 2 9 1 0 1 110 11 

B.COM.SEM-3 13 5 28 3 7 0 0 0 48 8 

T.Y.B.COM. 6 7 28 2 5 0 0 0 39 9 

2013-

14 

ARTS 

B.A.SEM-1 53 25 183 55 73 31 3 0 312 111 

1550 

B.A.SEM-3 89 26 167 39 101 24 5 0 362 89 

B.A.SEM-5 94 11 167 25 101 16 5 1 367 53 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 33 9 62 5 20 1 0 0 115 15 

B.COM.SEM-3 30 4 37 1 10 2 0 0 77 7 

B.COM.SEM-5 12 5 16 1 6 2 0 0 34 8 

2014-

15 

ARTS 

B.A.SEM-1 67 28 180 43 51 16 3 0 301 87 

1361 

B.A.SEM-3 36 22 133 46 56 25 2 0 227 93 

B.A.SEM-5 74 25 147 36 86 22 3 0 310 83 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 29 10 45 9 17 2 1 0 92 21 

B.COM.SEM-3 17 8 43 2 13 1 0 0 73 11 

B.COM.SEM-5 19 3 30 1 8 2 0 0 57 6 

2015-

16 

ARTS 

B.A.SEM-1 39 19 159 29 69 14 1 1 268 63 

1027 

B.A.SEM-3 41 21 121 24 40 12 2 0 204 57 

B.A.SEM-5 47 1 109 1 49 4 0 0 205 6 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 21 9 42 7 11 2 1 0 75 18 

B.COM.SEM-3 18 8 30 10 8 2 0 0 56 20 

B.COM.SEM-5 9 9 26 2 9 0 0 0 44 11 

2016-

17 

ARTS 

B.A.SEM-1 59 27 170 27 63 12 1 3 293 69 

1034 

B.A.SEM-3 21 13 121 18 47 11 2 1 191 43 

B.A.SEM-5 24 19 88 24 34 13 2 0 148 56 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 31 12 55 5 13 2 0 0 99 19 

B.COM.SEM-3 10 8 31 6 5 1 1 0 47 15 

B.COM.SEM-5 9 6 24 9 3 3 0 0 36 18 

2017-

18 

ARTS 

B.A.SEM-1 51 15 144 41 56 22 3 2 254 80 

975 

B.A.SEM-3 35 17 126 21 44 8 1 2 206 48 

B.A.SEM-5 15 11 99 19 31 9 1 1 146 40 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 22 11 32 1 6 1 0 0 60 13 

B.COM.SEM-3 21 11 40 5 6 1 0 0 67 17 

B.COM.SEM-5 6 7 20 6 4 1 0 0 30 14 

2018-

19 

ARTS 

B.A.SEM-1 35 13 175 38 66 19 1 0 277 70 

990 

B.A.SEM-3 29 13 97 36 47 18 3 2 176 69 

B.A.SEM-5 21 15 107 21 40 8 1 1 169 45 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 11 6 33 6 8 0 0 0 52 12 

B.COM.SEM-3 13 9 25 1 2 2 0 0 40 12 

B.COM.SEM-5 14 10 33 5 5 1 0 0 52 16 

2019-

20 

ARTS 

B.A.SEM-1 24 21 173 79 56 34 3 0 256 134 

1037 

B.A.SEM-3 26 10 149 30 49 15 1 0 225 55 

B.A.SEM-5 24 12 88 35 47 18 2 1 161 66 

COMMERCE 

B.COM.SEM-1 2 6 31 1 7 0 1 0 41 7 

B.COM.SEM-3 7 5 19 6 4 0 0 0 30 11 

B.COM.SEM-5 13 8 25 1 2 2 0 0 40 11 

 



31 

 

તલનમન તલદ્યાળાખાના સ્નાતક કક્ષાએ તેજસ્લી તાયરાઓ 

વસં્ુત 

ળૈક્ષબણક લશ  ક્રભાકં 
ફેઠક 

નફંય 
તલદ્યાથીન ુનાભ 

ભેલેર 

ગણુ  
િકા 

2014-15 

પ્રથભ 16522 PARMAR BHALABHAI MADHABHAI 456/650 70.15% 

દ્વિતતમ 16550 VANIYA ANITABEN LAVJIBHAI 423/650 65.07% 

તતૃતમ 16458 BHAGAT MANJULABEN GANESHBHAI 415/650 63.84% 

2015-16 

પ્રથભ   14699 HADIYAL TINUBEN LALJIBHAI 413/650 63.53% 

દ્વિતતમ 14717 RATHOD MUKESHKUMAR MOHANLAL 403/650 62% 

તતૃતમ 14691 CHAUHAN KESRABHAI THANABHAI 397/650 61.07% 

2016-17 

પ્રથભ 13514 RATHOD PATHUBHAI MOHANBHAI 458/650 70.46% 

દ્વિતતમ 13517 SHARMA BHAVNABEN MEHTABJI 434/650 66.76% 

તતૃતમ 13490 CHAUDHARY BHANJIBHAI HEMJIBHAI 415/650 63.84% 

2017-18 

પ્રથભ 

ક્રભ  
12690 PARMAR BHARATKUMAR MAYARAMBHAI 460/650 70.76% 

દ્વિતતમ 12716 CHAVDA RAJALBEN THAKARSIBHAI 458/650 70.46% 

તતૃતમ 12685 CHAUDHARI AMARATBHAI JOHABHAI 449/650 69.07% 

2018-19 

પ્રથભ  12594 CHAUDHARI BHARATIBEN KARSHANBHAI 482/650 74.15% 

દ્વિતતમ 12643 THAKOR RAYABEN KHUMABHAI 456/650 70.15% 

તતૃતમ 12604 THAKOR GAUTAMBHAI NARSINHBHAI 451/650 69.38% 
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તલનમન તલદ્યાળાખાના સ્નાતક કક્ષાએ તેજસ્લી તાયરાઓ 

 

ગજુયાતી 

ળૈક્ષબણક 
લશ  

ક્રભાકં 
ફેઠક 

નફંય 
તલદ્યાથીન ુનાભ 

ભેલેર 

ગણુ  
િકા 

2014-15 

પ્રથભ  16650 PRAJAPATI ISHVARBHAI RATANSHIBHAI 421/650 64.76% 

દ્વિતતમ 16677 VANIYA MAFABHAI AJABHAI 417/650 64.15% 

તતૃતમ 16642 PATEL MIRABEN RAMMABHAI 407/650 62.61% 

2015-16 

પ્રથભ 14783 SUTHAR KESHABHAI KUMPABHAI 448/650 68.92% 

દ્વિતતમ 14768 PANDYA KUSUMBEN HIMMATLAL 444/650 68.30% 

તતૃતમ 14764 OZA JANAKKUMAR ARVINBHAI 431/650 66.30% 

2016-17 

પ્રથભ  13553 DAVE NEHABEN PURNPRAKASHBHAI 461/650 70.92% 

દ્વિતતમ 13537 CHAUDHARY GIRISHBHAI MAVABHAI 449/650 69.07% 

તતૃતમ 13562 KHATRI NEHABEN GIRSHBHAI 435/650 66.92% 

2017-18 

પ્રથભ   12782 CHAUDHARI SAMAJIBHAI RAVAJIBHAI 473/650 72.76% 

દ્વિતતમ 12737 PRAJAPATI DHIRAJKUMAR JEMALBHAI 469/650 72.15% 

તતૃતમ 12743 CHAUDHARY GITABEN OKHABHAI 462/650 71.07% 

2018-19 

પ્રથભ 12717 FAKIR MUSHKANBANU NAJIRSHA 484/650 74.46% 

દ્વિતતમ 12727 GHANCHI PARVINBEN KARIMBHAI 481/650 74% 

તતૃતમ 12748 HADIYAL SHRAVANBHAI RUDABHAI 457/650 70.30% 
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તલનમન તલદ્યાળાખાના સ્નાતક કક્ષાએ તેજસ્લી તાયરાઓ 

ઇતતશાવ 

ળૈક્ષબણક 
લશ  

ક્રભાકં 
ફેઠક 

નફંય 
તલદ્યાથીન ુનાભ 

ભેલેર 

ગણુ  
િકા 

2014-15 

પ્રથભ  

16734 CHAUDHARY NIRMALABEN HAMIRBHAI 427/650 65.69% 

16787 OZA JAYSHRIBEN KALIDAS 427/650 65.69% 

16789 OZA SHAILESHKUMAR KALIDAS 427/650 65.69% 

16788 OZA SANGITABEN RAMNIKLAL 427/650 65.69% 

દ્વિતતમ 16701 CHAUDHARI HAVABHAI AMARABHAI 426/650 65.53% 

તતૃતમ 

16756 DARAJI ASHOKBHAI JAGDISHBHAI  421/650 64.76% 

16843 VANKAR RANABHAI SHIVABHAI 421/650 64.76% 

2015-16 

પ્રથભ   

14839 LUHAR DASHRATHBHAI JIVABHAI 460/650 70.76% 

14868 RATHOD HARCHANDBHAI DHUDABHAI 460/650 70.76% 

દ્વિતતમ 14878 SUTHAR PRAKASHBHAI MAFABHAI 457/650 70.30% 

તતૃતમ 14843 MALI PRAKASHBHAI ISHVARBHAI 418/650 64.30% 

2016-17 

પ્રથભ  13667 SUTHAR PRAKASHKUMAR GANPATBHAI 517/650 79.53% 

દ્વિતતમ 13627 CHAUDHARY SANGITABEN VASHRAMBHAI 485/650 74.61% 

તતૃતમ 13614 CHAUDHARY SAVITABEN VASHRAMBHAI 473/650 72.76% 

2017-18 

પ્રથભ  12814 CHAUDHARY HANSABEN PIRABHAI 503/650 77.38% 

દ્વિતતમ 12863 CHAUDHARI VISHNABEN HAKAMABHAI 484/650 74.46% 

તતૃતમ 12822 PANCHAL JAYSHRIBEN GANGARAMBHAI 462/650 71.07% 

2018-19 

પ્રથભ  

12761 TRIVEDI AARTIBEN AMRUTLAL 479/650 73.69% 

12852 THAKOR SAKTABHAI BHEMABHAI 479/650 73.69% 

દ્વિતતમ 12853 CHAUDHARI SANGITABEN AMBABHAI 477/650 73.38% 

તતૃતમ 12849 CHAUDHARY RAMILABEN HAKMABHAI 470/650 72.30% 
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લાબણજ્મ તલદ્યાળાખાના સ્નાતક કક્ષાએ ઝગભગતા દીલડાઓ 

કભવશ 

ળૈક્ષબણક 

લશ  
ક્રભાકં યીક્ષા ફેઠક ન ં તલદ્યાથીન ુનાભ ભેલેર ગણુ  િકા 

2011-12 

પ્રથભ  2843 SINGAL MANUBHAI MAVABHAI 633/900 70.33% 

દ્વિતતમ 2833 MADHU AGNABEN VASUDEVBHAI 565/900 62.77% 

તતૃતમ 2841 SANGHAVI RIMABEN MAHESHBHAI 512/900 56.88% 

2012-13 

પ્રથભ  3780 GOHIL NAVINKUMAR MULJIBHAI 613/900 68.11% 

દ્વિતતમ 3800 SONI SATISHKUMAR VINIDCHANDRA 553/900 61.44% 

તતૃતમ 3799 SONI BHUMIBEN DIPAKBHAI 547/900 60.77% 

2013-14 

પ્રથભ  3228 PRAJAPATI CHEHRABHAI DHUDABHAI 514/800 64.25% 

દ્વિતતમ 3224 PARMAR GORDHANBHAI BHUDARABHAI 480/800 60% 

તતૃતમ 3235 TRIVEDI SANGITABEN BHARATKUMAR 455/800 56.87% 

2014-15 

પ્રથભ 4568 CHAUHAN PUNJIBEN MORUBHAI 469/800 58.63% 

દ્વિતતમ 4615 SUTHAR DILIPKUMAR PRABHUBHAI 462/800 57.75% 

તતૃતમ 4588 KUMBHAR CHIRAGBHAI SOMABHAI 460/800 57.50% 

2015-16 

પ્રથભ  4474 KHATRI CHANDANIBEN ASHOKBHAI 518/800 64.75% 

દ્વિતતમ 4500 VANKAR SHANTIBHAI SHANKARBHAI 513/800 64.13% 

તતૃતમ 4506 VORA PRINSIBEN ARVINDKUMAR 494/800 61.75% 

2016-17 

પ્રથભ 5182 CHAUDHARI BHARATBHAI KANAJIBHAI  577/800 72.13% 

દ્વિતતમ 5201 FAKIR PRAVINABANU FIROJSHA 573/800 71.63% 

તતૃતમ 5186 CHAUDHARI HARILBEN MANABHAI 572/800 

71.50% 
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ળૈક્ષબણક 

લશ  
ક્રભાકં યીક્ષા ફેઠક ન ં તલદ્યાથીન ુનાભ ભેલેર ગણુ  િકા 

2017-18 

પ્રથભ  4928 SONI JINALBEN NAVINCHANDRA 627/800 78.38% 

દ્વિતતમ 4913 GAUSWAMI ASHOKVAN PHOOLVAN 605/800 75.63% 

તતૃતમ 4923 DAVE HETALBEN DASHRATHBHAI 594/800 74.25% 

2018-19 

પ્રથભ  4993 PRAJAPATI DARSHANA JODHABHAI 617/800 77.12% 

દ્વિતતમ 5011 DARJI MANISHABEN RAAMESHBHAI 605/800 65.62% 

તતૃતમ 5006 SUTHAR JYOTIBEN SURESHBHAI 592/800 74% 
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થયાદયી ફરી 
                                               ડૉ. યતતરાર કા. યહશત  
                                                                     અ્મક્ષ, ગજુયાતી પલબાગ,  

                                                                     વયકાયી પલનમન અને લાણણજ્મ કૉરેજ,      
                                                                     થયાદ, ફનાવકાાંઠા 

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

            જેભ બાયત તેભ ગજુયાત ણ લૈપલ્મણૂષ પ્રદેળ છે. ગજુયાતભાાં મખુ્મત્લે ચાય ફરીઓ 
અન્સ્તત્લ ધયાલે છે. ઉત્તય ગજુયાત(આનતષ)ની ટ્ટણી ફરી, ભ્મગજુયાત(ચયતય)ની ચયતયી ફરી, 
દણક્ષણ ગજુયાત(રાટ)ની સયુતી ફરી અને વોયાષ્ટ્ર(વયઠ)ની વયઠી અથલા કાઠીમાલાડી ફરી. ‘ફાય 
ગાઉએ ફરી ફદરામ’ એ કશલેત પ્રભાણ,ે આ ચાય મખુ્મ ફરીઓની અનેક ેટા ફરીઓ છે. જેભ કે, 
કાઠીમાલાડી ફરીભાાં શારાયી ફરી, ગશીરલાડી ફરી, ઝારાલાડી ફરી જેલી અનેક ેટાફરીઓ છે. 
એ યીતે ઉત્તય ગજુયાતની ટ્ટણી ફરીભાાં દાન્તાઈ ફરી, થયાદયી ફરી, લાલેચી ફરી જેલી ેટા 
ફરીઓ જલા ભે છે. 
            ળાાંપતબાઈ આચામષ નાભના એક  બાાળાસ્ત્રી-રક્વાવારશત્મપલદે ગજુયાતની ફરીઓ ય 
નોંધાત્ર કાભ કયુું છે. તેભણે ‘અભે ફરીઓ છીએ’ નાભે એક સુ્તક રખ્યુાં છે. એભાાં થયાદ તાલકુાભાાં જે 
ફરી ફરામ છે એને ‘થયાદયી ફરી’ નાભ આપ્યુાં છે. થયાદ એ ફનાવકાાંઠાનુ ાં તાલકુા ભથકનુાં નગય 
છે. ફનાવકાાંઠાની ઉત્તયપિભે થયાદ તાલકુ આલેર છે. થયાદની ઉત્તયે યાજસ્થાન તથા દણક્ષણ ે
રદમદય, લેૂ ધાનેયા અને ડીવા તથા પિભે લાલ તાલકુાથી આ તાલકુ ઘેયામેર છે. આ  થયાદની 
થયાદયી ફરીન એક રક્લાતાષના આધાયે આછ રયચમ ભેલીએ. 
           ળાાંપતબાઈ આચામષએ ૧૯૭૫-૭૬ભાાં થયાદના ખેતભજૂય અને ચાય ચડી બણેરા પળલાબાઈ 
યઘનાથ પ્રાગપત(ઉ.લ.૩૫) ાવેથી વાાંબેરી ‘યલ ગઢલી’ લાતાષ મથાતથ રૂે ્લપનમરુરત કયી શતી. 
આ લાતાષ ડેભી વાઈઝના ચાય ષૃ્ઠભાાં વભાપલષ્ટ છે. એભાાંથી લાતાષના આયાંબ અને ંતના ફ્ફ ેપકયા 
અશીં યજૂ કરુાં છાં.  એ દ્વાયા થયાદયી ફરીને ણરણખત રૂભાાં જઈએ ; 
 

 

‘યલ ગઢલી’ લાતાશન આયંબ :     
          એક ગૉભ શત.ુ એ ગૉભભા ચાય બાઈ યેતા તા. ચાયેમ યફાયી શતા. એક નૉન શત એન ુનૉભ 
યલ શત.ુ તે એન ફા ભયી જ્મ તે ચાયે લચે બાગ ાય્ડા. ત્રય્ણેમ ભટા બાઈએ વારુ વારુ ધન ફધ ુ
રઈ રીધુાં અને નૉના બાઈને કૉંઈ ના આલ્ય.ુ એક નાન ાડ શત ઈ નાન ાડ આલ્મ એક એને. 
          તે આ ત નાન ાડ એકર વાયલા ઝામ. અને આ ત્રય્ણમે બાઈને ઘણાફધા ઢય શતા. 
         નાન ાડ એકર તે એને ભટ ફધ ટકય ફાા્ં મ આણે, અને ગભના વકયાલને બજીમા ને 
બોંગડા આરીને એણે શુાં ળીખલાડ્ુાં? કે ભાય ાડ આલત શમ તાયે તભાયે કેવ ુાં કે, ‘યલા ગઢલીન ુખાડુ 
આલે,  યલા ગઢલીન ુ ખાડુ આલે.’ અને ઓય્રાના ઢય આલતાાં શમ ફધામ, તાયે તભાયે કેવ ુાં કે, 
‘ખૅંઢીઆં-લૅંઢીઆં આલે, ખૅંઢીઆં-લૅંઢીઆં આલે.’  



38 

 

          આ ત આભન ુઆભ ઘણા દીલવ શાલ્યુાં એટરે ઓય્રા ત્રણે ભટા બાઈ યીળે બયાલા ભણડયા. 
કે ભાય દીકય આ ત અભાન કયે વે. કે શૅંડ કે એન ાડ ભાયી નાખાાં. ... 
                                               

 

‘યલ ગઢલી’ લાતાશન અંત :  
          ... એટર ેશલે આ ત ત્રય્ણેમ બાઈ કે ‘શૅંડ શલે આડે તાય ત કુલાભાાંથી વાાંમઢ રી આલાાં. કે 
વીમા કુલાભાાં વે, શૅંય્ડ, અભને લતાય્ડને કે.’ કે ‘શૅંડ લતાય્ડુ કે.’ આ ત ત્રય્ણેમ બાઈને તેડી જ્મ. કે 
‘એ... આ કુલાભાાં વે.’ 
          એભ કયીન કે ‘એક ને કે જણ ડ. એટરે ઝ કે ને ત તભે ડઝાાં.’ એભ કયીન એક ઝણ 
ય્ડ. એટરે એને ઉંવ શાથ કમો એટર ે‘એરા નથી નથી કે ભત ડળ’ એભ ઓય્ર કેત ત. ત યાલે 
કીધુાં કે ધૉડ ધૉડ કે રુનાલય કેમ યમ વ કે ‘ભાાંમ કે ઘણી વાાંય્ઢ વે ને ભાયાથી નથી શકાતી કે.’ કે ‘શૅંડ 
ત.’ ય્ડ ફીઝ, ય્ડ ત્રીઝ. એભ કયીન આ ત ત્રય્ણમેને ભાાંમ નાછી, ઘમયે આમી યમ ને ખાધુાં, ીધુાં 
ને યાઝ કયુું. 

=== 

          ભેઘાણીએ વોયાષ્ટ્રનુાં રકવારશત્મ ગ્રાંથસ્થ કયીને ગજુયાત ય ખફૂ ભટ ઉકાય કમો છે. જકે, 
આણા ફનાવકાાંઠા જજલ્રાનુાં રકવારશત્મ ગ્રાંથસ્થ કયલાનુાં શજી ફાકી છે. થડુાં કાભ થયુાં છે, ણ ઘણફુધુાં 
કાભ શજી ફાકી છે. ભેઘાણી ત શલે આણી ાવે નથી, ણ ફનાવકાાંઠાના યલુાન આણી ાવે છે. એ 
યલુાનએ તાના પ્રદેળની રકકથાઓ, રક્ગીત લાતડાહ્યાાં લડીર, દાદા-દાદી ાવેથી વાાંબીને, 
યેકડષ કયીને રખી રેલી જઈએ, ગ્રાંથસ્થ કયી રેવ ુાં જઈએ. કાયણ કે, આ રકકથાઓ, રકગીતભાાં 
આણી ખયી ગજુયાતી બાા વચલાઈને ફેઠી છે. ને એટરે જ આ રકવારશત્મ ગ્રાંથસ્થ નશી કયીએ ત 
એ વ કેયેટના વના જેલી ગજુયાતી બાા ણ આણી ાવે નશી શમ. અને એવુાં કશલેામ છે કે, એક 
બાા લપુ્ત થામ ત એની વાથે જડામેરી વાંસ્કૃપત ણ લપુ્ત થામ છે. ણ ફનાવકાાંઠાના યલુાન અને 
એભાાં ણ થયાદ કૉરજેના યલુાન ફનાવ ાંથકનુાં રકવારશત્મ ગ્રાંથસ્થ કયીને થયાદયી ફરીને વાચલી 
રેળે. થયાદ કૉરજેના વો અ્માકને થયાદ કૉરજેના પલદ્યાથીઓ ાવે ઘણી આળા છે. આળા અભય છે.   

 

*** 
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BE DEAF TO NEGATIVE THOUGHTS 

Dr. Rahulkumar B. Panchal 

Asst. Professor of English, 

Government Arts & Commerce College, Tharad 

 

A  Frog decided to reach the Top of a Tree. 

All frogs shouted, “It’s impossible, it’s impossible…” 

Still the frog reached the Top… 

How ? 

Because… 

He was DEAF… 

And He thought,,, 

Everyone was encouraging him to reach the Top… 

“BE DEAF TO NEGATIVE THOUGHTS... 

IF YOUR AIM IS TO REACH YOUR GOAL” 

**************************************************************** 
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રામબે્રયી અશલેાર 

                  વયકાયી પલનમન અને લાણણજમ કરેજ , થયાદની રામબ્રેયીભાાં વયકાયની જુદીજુદી ગ્રાન્ટભાાંથી 
તેભજ કરજે રામબ્રેયી બાંડભાાંથી પલદ્યાથી અને અ્માકની જરૂરયમાત અનરુૂ રામબ્રેયીભાાં અત્માય 
સધુી વને ૨૦૧૯-૨૦ સધુીભાાં કુર ૬૪૬૧ સુ્તક નધામેર છે . જેની પલગત નીચ ેમજુફ છે. 
 

 તલમ વફતંધત પસુ્તક :  

ક્રભ તલમ 
પસુ્તકની 
વખં્મા 

૧ ગજુયાતી ૩૦૮૪ 

૨ ઈપતશાવ ૮૧૨ 

3 કભવષ ૬૦૭ 

૪ વાંસ્કૃત ૯૪૫ 

૫ જનયર ૭૩ 

૬ 
સ્લાભી પલલેકાનાંદ 

આધાયીત 
૯૪૦ 

કુર સુ્તક ૬૪૬૧ 

 

 સ્ધાશત્ભક યીક્ષા વફતંધત પસુ્તક  :  

ક્રભ તલમ 
પસુ્તકની 
વખં્મા 

૧ 
વાભાન્મ ઈપતશાવ 
વફાંપધત સુ્તક 

૧૭૫ 

 

 ડ ફાફાવાશફે આંફેડકય સ્ધાશત્ભક વાહશત્મ મજના ૨૦૧૫-૧૬ અંતગશત બેિ પસુ્તક :  
 

ક્રભ તલમ 
પસુ્તકની 
વખં્મા 

૧ 
જનયર  ( સ્ધાષત્ભક 

રયક્ષા) 
૧૭૪ 
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વભાચાયત્ર   :  

ક્રભ વભાચાયત્રનુ ં નાભ 

૧ ગજુયાત વભાચાયત્ર 

૨ વાંદેળ વભાચાયત્ર 

3 નલગજુયાત વભમ વભાચાય 

૪ યખેલા વભાચાયત્ર 

૫ ફી.કે.ન્યઝુ વભાચાયત્ર 

                       

તદઉયાાંત કરેજ રામબ્રેયીભાાં પલધાથી અને અ્માકના લાંચાણઅથે   કુર ૩૫ ભેગઝેીન 
ભાંગાલલાભાાં આલે છે . તેભાાં મખુ્મત્લે સ્ધાષત્ભક યીક્ષાને રગતા ભેગેઝીન તેભજ અણબમાન  , વાધના , 
આયાય , નકયી ભાગષદળષન  , રીફટી કેરયમય ન્યઝુ , પ્રપતમણગતા દષણ  ( રશન્દી ,) વકવેવ પભયય 
(રશન્દી ,) એમ્પ્રભેન્ટ ન્યઝુ  ( રશન્દી ), કમ્ટુય વાંચાય  ( રશન્દી ,)કુભાય ,અખાંડઆનદ ,સૃ્તકારમ , 
તાદ્મષ,બદુ્વદ્પ્રકાળ , વષનાણરટી ડેલરભેન્ટ , ળ્દવય , ળ્દસષૃ્ષ્ટ ,યફ ,રકજીલન ,લલ્ડષ ઇન 
ફક્વ ,કયન્ટ અપેવષ  , રેટેસ્ટ પેકટવ ઇન જનયર નરેજ , વપાયી  , વલોતભ કાયરકદી ભાગષદળષન 
,મજના(ગજુયાતી ,) મજના  ( રશન્દી ,) મજના(ંગ્રજેી ,) તથાગત  , વાંબાણ વાંદેળ(વાંસ્કૃત ,) ગશૃળબા , 
અથષવાંકરન  , વામન્વ એક્સ્પે્રવ , ાંચામતી યાજ , ગજુયાત પ્રાણક્ષક , પ્રગપતળીર પળક્ષણ .  

       ઉયક્ત સુ્તક ,લતષભાનત્ર અને ભેગેઝીનના લાાંચન ભાટે  કરજેની વમ ૃ્ ધ રામબ્રેયીભાાં 
યાફેતા મજુફ ંદાજે ૧૦૦ કયતાાં લધાયે પલદ્યાથીઓ રામબ્રેયીની મરુાકાતે આલે છે .રામબ્રેયીભાાં 
511 થી લધાયે પલદ્યાથીઓ અને સ્ટાપપભત્ર રામબ્રેયી ભેમ્ફયપળ ધયાલે છે . બાઈઓ અને ફશનેના 

લાાંચનકક્ષ અરગ અરગ શલાને રીધે પલધાથોઓ ખફુ ભટી વાંખ્માભાાં આલી તાની લાાંચન ભખૂ 
વાંતે છે .શજુ ણ રામબ્રેયી ભાટે લધ ુસુ્તક ખયીદલા ભાટે રિમા ચારી યશી છે .જે આગાભી 
વભમભાાં કરેજની રામબ્રેયીની વમ ૃ્ ધતાભાાં લધાય કયળે.  
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               હકતાફેં કુછ કશના ચાશતી શૈં 
                  રકતાફેં કયતી શૈં ફાતે 

                                 ફીતે જભાન કી, 
                          ઈન્વાનોં કી  , આજ કી , કાર કી  

                                 એક એક ર કી  

                          ખપુળમોં કી ,ગભોં કી  

                                ફૂરોં કી,ફભ કી  

                          પ્માય કી   , ભાય કી  

                                ક્યા તભુ નશીં સનુગે 

                          ઇન રકતાફોં કી ફાતેં  ?  

                              રકતાફેં કુછ કશના ચાશતી શૈં, 
                          તમુ્શાયે ાવ યશના ચાશતી શૈં  

                              રકતાફોં ભેં ણચડીમાાં ચશચશાતી શૈં 
                           રકતાફોં ભેં ઝયને ગનુગનુાતે શૈં 
                                યીમોં કે રકસ્વે સનુાતે શૈં  

                           રકતાફોં ભેં યટી કા યાઝ શૈં  

                                રકતાફોં ભેં વામન્વ કી આલાજ શૈં 
                           રકતાફોં કા રકતના ફડા વાંવાય શૈં    

                                 રકતાફોં ભેં ાગન કી બયભાય શૈં 
                           ક્યા તભુ ઇવ વાંવાય ભેં 
                                નશીં ાગના ચાશોંગે  ?  

                           રકતાફેં કુછ કશના ચાશતી શૈં, 
                               તમુ્શાયે ાવ યશના ચાશતી શૈં  
 

*************************************************************************** 
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પીનીળીંગ સ્કરૂ પ્રકલ્  
 

ડૉ.એભ.જે.ભનસયુી  
પ્રા.શ્રી રદવમનાથ શકુ્રા 

પીનીળીંગ સ્કૂર પ્રગ્રાભ કૉ.ઓડીનેટય, 
 

ગજુયાત યાજ્મના ઉચ્ચ પળક્ષણ પલબાગના કેવીજીના ઉિભે યાજ્મની ઉચ્ચ પળક્ષણની કરજેભાાં 
2016 -17 થી પીનીળીંગ સ્કૂરની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી. જે ંતગષત વયકાયી પલનમન અને લાણણજ્મ 
કરેજ ,થયાદ ખાતે ળૈક્ષણણક લષ – 2017 -18 થી પીનીળીંગ સ્કૂર પ્રકલ્ની ળરૂઆત કયી 
તા.02/04/2018થી પ્રથભ ફચે ળરૂ કયલાભાાં આલી. પ્રત્મેક ફેચ ંતગષત - Components : 1 & 2 Life 

Skill and Employability અને Components : 3 & 4 English Fuctional Skill મજુફ તારીભનુાં આમજન 
થયુાં , જે અન્લમે અતે્રની કરજે ખાતે નીચે મજુફના ળૈક્ષણણક લાષ દયપભમાન પીનીળીંગ સ્કૂર 
પ્રગ્રાભની ગઠલણી કયલાભાાં આલી.  

ળૈક્ષબણક 
લશ 

તારીભન પ્રકાય તારીભન વભમગા બાગ રેનાય 
તલધાથીઓ 

2017 – 18 Life Skill and Employability  02/04/2018 થી 07/04/2018  

અને 23/04/2018 થી 26/04/2018  

38 

2018 – 19 Components : 1 & 2 

Life Skill and Employability  
06/08/2018 થી 16/08/2019 39 

Components : 3 & 4 

English Fuctional Skill  
01/02/2019 થી 10/02/2019  35 

Components : 1 & 2 

Life Skill and Employability  
01/01/2019 થી 11/01/2019  37 

Components : 3 & 4 

English Fuctional Skill 
11/02/2019 થી 20/02/2019  29 

2019 – 20 Components : 1 & 2 

Life Skill and Employability  
22/07/2019 થી 31/07/2019  39 

Components : 3 & 4 

English Fuctional Skill 
20/12/2019 થી 28/12/2019 અને 
31/12/2019  

34 

 

ઉયક્ત ભારશતી અન્લમે ળૈક્ષણણક લષ : 2017-18 ભાાં 38 પલધાથી , 2018-19 ભાાં કુર 2 ફેચ 
મજુફ 76 પલધાથી અને લતષભાન લષ : 2019 – 20 ભાાં 39 પલધાથીઓએ પીનીળીંગ સ્કૂર પ્રગ્રાભન 
રાબ ભેલેર છે. જે પલધાથીઓ ભાટે ખફૂજ પામદાકાયક નીલડય છે.  
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ઉદ્દીળા 

ડૉ.યતતરાર કા. યહશત 

ઇનચાર્જ , જ્ઞાનધાયા  
આપવ.પ્રપેવય,ગજુયાતી  

 

નરેજ કોંવરટિમભ ઑપ ગજુયાત (KCG), અભદાલાદ  ખાતે પલપલધ પ્રકલ્ કામષયત છે. જે ૈકી 
એક્ષ્ટેન્ળન પ્રકલ્ શઠે ઉદીળા પ્રવપૃત્ત કામષયત છે. આ પ્રકલ્ન શતે ુગજુયાત યાજ્મના ઉચ્ચ પળક્ષણભાાં 
અભ્માવ કયતા પલદ્યાથીઓન વલાુંગી પલકાવ કયલાન, પલદ્યાથીઓભાાં યજગાયરક્ષી કામષક્ષભતાભાાં 
લધાય થામ અને વફ્ટ-સ્કીર તથા ડભેઈન સ્કીર ભાટે મગમ ભાગષદળષન ભી યશ ેએ ભાટેન છે.  

આ પ્રકલ્ ંતગષત પલદ્યાથીઓભા વી.લી. રેખન, ગ્રપૂભિંગ,વષનારીટી ડેલરભેન્ટ જેલી 
યજગાયરક્ષી ક્ષભતા ઉાગગય કયલાભાાં આલે છે. આ પ્રકલ્ ંતગષત અભાયી કરેજભાાં લષ ૨૦૧૪-૧૫ 
થી થમેર પ્રવપૃત્તઓન અશલેાર અશીં પ્રસ્તતુ છે. લષ ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૭-૧૮ દયપભમાન ડ. 
ણફપનબાઈ ચોધયીએ આ પ્રકલ્ના ક-ઓડીનેટય તયીકે વેલાઓ આી શતી. તેઓની ફદરી વયકાયી 
પલનમન કૉરજે, ફેચયાજી ખાતે થલાથી લષ ૨૦૧૮-૧૯થી ઉદીળા પ્રકલ્ના ક-ઓડીનેટય તયીકે ડ. 
યપતરાર કા. યરશત વેલાઓ આી યહ્યા છે.      

2014 -2015 

ક્રભ પ્રવ્રતુિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની વખં્મા 

લતતાન ુનાભ 

૧ કાયરકદી ભાગષદળષન વેપભનાય 12/01/2015 100 ડ. ફી.જે. ચોધયી  
શ્રી એભ.ફી.ચોધયી 

૨ ‘નાણાકીમ પળક્ષણ અને નાણાકીમ 
છેતયપિંડી’ પલળે વમાખ્માન  

30/11/2015 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

ડ. બાપલક 
ાંચાવયા 

2015 -2016  

ક્રભ પ્રવ્રતુિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની વખં્મા 

લતતાન ુનાભ 

1 સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ભાગષદળષન 
વેપભનાય  

10/02/2016 70 

 

ઇકફારબાઈ રદલાન  
પલનબુાઈ બયલાડ 

શ્રી ધભેન્રપવિંશ 
દયફાય 
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2016 – 2017 

૧ રીવ કોંન્સ્ટેફર બયતી 
ંગે ભાગષદળષન 

14/07/2016 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

થયાદ રીવ કોંન્સ્ટેફર 
શ્રી નપલનબાઈ ચોધયી 
જમાંતીબાઈ 

 

૨ સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ંગે 
તાલકુા કક્ષાન વેપભનાય  

22/07/2016 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

શ્રી ગટલીવાશફે 

તેજવબાઈ યભાય (IAS) 

 

૩ લનવયક્ષણ ક્ષતેે્ર કાયરકદીની 
તક અને લનપલબાગભાાં 
વાંબપલત બયતી ંગે 
ભાગષદળષન ભાટે 
એકરદલપવમ વેપભનાય  
 

06/01/2017 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

પયેસ્ટય – ભશળેબાઈ વરાંકી  
ગાડષ – બયતબાઈ ઉા્મામ 

4 સ્લ-પલકાવ ભાટે ભાગષદળષન  11/01/2017 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

ગજુયાત યાજ્મ સ્કાઉડ-ગાઈડ 
આપવ. ચીપ કપભળનય અને 
પલધાભાંરદય ટ્રસ્ટ ારનયુના 
પનમાભક શવમખુબાઈ ભદી  

5 IMPROVEMENT લકષળ 10/03/2017 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

બાપલક ાંચાવયા 

6 કમ્યપુનકેળન સ્કીર 11/03/2017 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

ણફપન ચોધયી 

7 ભક ઇન્ટયવય ુ 15/03/2017 25 કૉરેજના અ્માક 
 

2017 – 2018 

ક્રભ પ્રવતૃિ તાયીખ લતતા 
૧ કાયકીદીરક્ષી પે્રયણાત્ભક ભાગષદળષન 

કામષિભ  
૨૪/૬/૨૦૧૭  શ્રી પ્રળાાંત સફૂ ે (IPS અપધકાયી, 

થયાદ) 

૨ પલળે વમાખ્માન  
પલમ : તણાલમકુ્ત જીલન  

૧૧/૧/૨૦૧૮   શ્રી સયેુળબાઈ ફાયટ   
(પ્રજ્ઞાચ,ુ શાસ્મકરાકાય) 

૩ પલળે વમાખ્માન  
પલમ : ભારુાં ઘડતય ભાયા શાથભાાં  

૩/૧/૨૦૧૮  શ્રી વાંજમ યાલર  
(ભટીલેળનર સ્ીકય)  
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2018 – 2019 

 

2019-2020 

 

ક્રભ પ્રવ્રતુિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 

લતતાન ુનાભ 

૧ ભટીલેળનર  સ્ીચ 13/01/2020 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

ડ. અપનરુ્ધપવિંશ ભકલાણા 
ડ.યાજેળ ાગદલ 

૨ સ્ટક એક્ષચેન્જ, 

ળેયફાગય ંગે વમાખ્માન  

29/1/2020 ‘’  

 કીપતિફને ળીંદે  

 

  

ક્ર્ભ પ્રવતૃિ તાયીખ બાગ રેનાય 
તલદ્યાથીઓની 

વખં્મા 

લતતાનુ ંનાભ 

૧ ઇન્ટયવય ુસ્કીર ંગે 
ભાગષદળષન કામષિભ 

17/01/2019 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

શ્રી ંરકતા દલે  

૨ સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ંતગષત 
ંગ્રેજીનુાં વમાખ્માન  

18/01/2019 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

પ્રા. ઋપયાજ લાઘેરા 

૩ સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ંતગષત 
ંગ્રેજીનુાં વમાખ્માન  

22/02/2019 ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

પ્રા. ઋપયાજ લાઘેરા 

૪ પ્રેવભેન્ટ પેયભાાં ારનયુ  પેબ્રઆુયી 
2019 

ફી.એ. અને 
ફી.કભના 
પલધાથીઓ 

         
            _ 
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    મખુ્મભતં્રી યલુા સ્લાલરફંન મજના – MYSY  

 

કૉરેજ - કૉ. ઓડીનેિય 
ડૉ.આનદં ફી.કુભાય 

આવી.પ્રપેવય – વસં્કૃત  
 

ગજુયાત વયકાયના લષ ૦૭/૧૦/૨૦૧૫ના રયત્રથી ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રી યલુા 
સ્લાલરાંફન મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી. જે ંતગષત આપથિક યીતે છાત પલધાથી બાઇફશનેને 
MYSY શઠે સ્લપનબષય (self finance ) વાંસ્થાઓભાાં  અભ્માવ કયતા પલદ્યાથીઓને સ્કરયળીન 
રાબ આલાના શતેવુય , વયકાયી ધાયાધયણ અનવુાય ાત્રતા ધયાલતા પલદ્યાપથિઓને લાપિક 
ટયળુન પીની ૫૦% યકભ અથલા રૂપમા ૧૦,૦૦૦ તે ૈકી જે ઓછ થામ તે વશામ ભલાાત્ર 
ફને છે.   

      આ મજના ંતગષત અતે્રની કૉરેજભાાં કામષયત શલે્ વેન્ટય ૨૦૧૬ થી ળરૂ કયલાભાાં 
આવયુાં જે અનવુાય શલે્ વેન્ટય દ્વાયા જૂદા જૂદા લાષ દયપભમાન જે પલદ્યાથીઓની નોંધણી અને 
તેઓની અયજી વાથે જડેર યુાલાઓની ખયાઇ કયલાભાાં આલી તે અયજીઓની વાંખ્મા નીચે 
મજુફ છે. 
અ.ન ં ળૈક્ષબણક લશ  શલે્ વેન્િય ખાતે ખયાઇ 

કયેર અયજીઓની વખં્મા  
કૉરેજ - કૉ. ઓડીનેિય 

1 2016-2017 31 પ્રા.શ્રી રદવમનાથ શકુ્રા 
2 2017-2018 22 પ્રા.શ્રી રદવમનાથ શકુ્રા  

3 2018-2019 62  પ્રા.સ્લ.શતેરફેન ભલરડમા  
4 2019-2020  -  ડૉ.આનાંદ ફી.કુભાય  

 

ઉયક્ત મજના શઠે ફનાવકાાંઠા જજલ્રાભાાં અભ્માવ કયતા પલધાથી બાઇફશને આ 
શલે્ વેન્ટયન રાબ ભેલી વયકાયશ્રી ાવેથી આપથિક યીતે ભદદ પ્રાપ્ત કયી ઉચ્ચ અભ્માવ 
કયી યશમા છે.                                                                                     

                                                                                                                    કૉરેજ - કૉ. ઓડીનેિય 

ડૉ.આનદં ફી.કુભાય 

આવી.પ્રપેવય – વસં્કૃત 
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કયજે ત ુ ં
                              ભામાનુાં વગુાં વો ભાનલી 

ભાયી કામાનુાં વગ ુના કઈ. 
                              રઈના વગા રાખ ભે, 

ણ ંતભાાં ભે ન કઈ. 
                              કયભે રખ્યુાં રકયતાય, 

છઠ્ઠીના  એ  ચકેુ નઈ. 
                              હનુ્નય કય શાગય તમ , 
                                     ંતભાાં આલી આડા પયે   

                             ઈળને માદ કયી રજેે ત ુાં જીલડા, 
                                    છી માદ કયાળે નઈ. 
                             કામા થળે તાયી ઝાજયી, 
                                 છી ઘયના ખણૂે ફેઠુાં યેલાળે નઈ . 

                લશુાય શકભાબાઈ ી. 
                                                                (ફી.એ. વેભ.૬, ગજુયાતી) 

               

આળ....... 
                                  કાગના વભાંદય ય  
                                     કરભની નાલ રઈને  
                                          તયત યહુાં , 
                                  હ્રદમની ઊપભિઓને પવિંધનુા 
                                       નીયભાાં પેરાલત યહુાં. 
                                  વાંવાયના ાગને દરયમાભાાં  
                                      ાથયત ાથયત , 
                                  આળ યાખી ભત્સ્મની  
                                         સખુને  ળધત યહુાં . 
                                   વાગયના ભાગઓને  
                                         ય કયત કયત , 
                                   જજિંદગીના સખુની  
                                         ભીટ ભાાંડત યહુાં. 
 

સથુાય કેળાબાઇ કંુાબાઈ  
(ભતૂલૂષ પલદ્યાથી અને ભતૂલૂષ મરુાકાતી વમાખ્માતા) 
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ળરૂઆત કયી છે ......................... 
 

કાવમ રખલાની શજુ ળરૂઆત કયી છે, 
ગજુયાતીને વમદૃ્ કયલાની લાત કયી છે. 
પ્રણમનાાં રખ્મા ફે –ચાય કાવમ એભાાં ભેં, 
શભેઁળા તાયીને પક્ત તાયી જ લાત કયી છે. 
પલવમો નથી હુાં ભા તાયા પ્રથભ પે્રભને, 
એભાાં ણ રદલાીફાઈની લાત કયી છે. 
શુાં કશવે ુાં પ્રભ ુબન્ક્ત અને ભીયા ાં પલળે, 
એભાાં ભેં નયપવિંશની બન્ક્ત માદ કયી છે. 
ાગણુાં છાં જગતતણી લાત આજે ણ, 
અશીં ાગપતલાદને નકાયીને લાત કયી છે. 
“’લીય’  ”પ્રપતજ્ઞા એ જ યશી છે કામભ કે,  

ગજુયાતીને વમદૃ્ કયલાની લાત કયી છે. 
 

 લીય લાલેચી  
                             (વગથાબાઈ એન. લેગયાણી,  

ફી.એ. વેભ.૬, ઇપતશાવ) 
 

શ ે યલુાન ત ુ ં કાંઇક ળધ 

તુાં જ નરશ તયવ ળધ, 
ખળુીનુાં ફશાનુાં એક વયવ ળધ, 
તુાં પે્રભ નરશ પલશ્વાવ ળધ, 
ફે ભન લચ્ચે ભત પ્રાવ ળધ. 
તુાં પ્રકાળ નશીં, વલાય ળધ, 
નલી યઢે વકાયાત્ભક નલ પલચાય ળધ. 
તુાં ળ્દ નરશ ઊંડાણ ળધ,  
આંખથી લાાંચે ને હૃદમે ઉતયે એ ઢાણ ળધ! 

તલક્રભ પ્રજાતત  
        (ફી.કભ. વેભ. ૬) 
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’‘ શ ેભાનલી  વતળમર ભીહડમાભાથંી ફશાય આલ  ’‘ 
લ્વએને છડ અને પેવબકુને મકુ શલે તડકે, 
બીંજલા ભાાંડ ચાર  ,ચભાસુાં શાથભાાંથી વયકે.  

આકાળે લાદની સ્ટ એક ભકરી છે, 

એને ણ રાઈક્વ એક આને. 
ટેકનની દુપનમાભાાંથી ફશાય વશજે નીક, 
ને રાગણીન ાંથ શલે કાને. 
સ્ભાઈર છડ અલ્મા વાચકુરા શઠ અશી ભરકે, 
ચભાસુાં શાથભાાંથી વયકે॰ 
છફછફને ાગણ જયા  ,પયા ાંને ખાણ જયા  

રથફથ થલાની ભજ ભાણને. 
છત્રી ને યેઈનકટ આઘા ભેરીને, 

જયા નીતયતા -નીતયતા ચારને.  

લીજીમે કે’છેન કે, ડાફી આ આંખ ભાયી પડકે, 
ચભાસુાં શાથભાાંથી વયકે! 

ચોધયી  મકેુળબાઈ ભપાબાઈ 

                                (ફી.કભ. વેભ.૬) 
 

 

     ’‘જયા ખતય ત નીકે ખજાન                          ’‘  

                             ભાણવને જયા ખતય ને ખાગન નીકે, 
                             વાચલીને વાંઘયેર  ,એક જભાન નીકે.  

                            ભે કળે  આખી જજિંદગી જીલતી દટામેરી , 
                            થામ ફેઠી  ,ફવ એક જણ તાન નીકે.  

                            જરૂયી નથી કે, વીધા દેખાતા જ વાયા શમ, 
                            કદી કઈ ભાયા જેલ અડીમર ણ  ,ભાગન નીકે.  

                            યખ ેભાનળ  ,શૈલાપનમત શૈલાન જ કયે,  

                            કદી વજ્જનભાાંથીમ ઘણા ,ળૈતાન નીકે.  

                            ઘા ફધે જ ભે છે  ,ચાશ ેગભે તેને ખતય ,  
                            કદી ફશાય  ,કદી ંદય ,પનળાન નીકે.  

                            કઈ જ નક્કી નરશ  ,આ ત ભાણવ કશલેામ,  

                            ફશાયથી તાન ને ંદયથી ફીાગન નીકે. 
                                                                      ભનજી જળી  
                                                                      (ફી.કભ. વેભ.૬) 
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ભાતબૃાા 
 

જીલન જીલલાની ફવ એક જ છે આળા; 
વદામ ફરાતી યશ ેભાયી ભાતબૃાા. 

ભાયા કપલઓને ક્યાયેમ ના થામ પનયાવા, 
એટલુાં સખુ આજે ભાયી ભાતબૃાા. 

ઘડતય વાથે ઘણુાં પળખુાં એલી છે જજજ્ઞાવા, 
ભાયી ઇચ્છાને યૂી કયજે ભાયી ભાતબૃાા. 

વદૈલ નલી આળા ાગગે ઊબ યહુાં તભ દ્વાય ાવે; 

જ્ઞાનના વાગયભાાં વદૈલ તયાલજે ભાયી ભાતબૃાા. 
કરુાં નલી જજજ્ઞાવા વાથે ત્માયે દુશ્ભન નાખે નીવાળા, 

કય કઈંક એલ કભાર એ ભાયી ભાતબૃાા. 
દુપનમાના ખણેૂ અટલામ છતાાં ના અનબુલી પનયાવા, 

જમાાં જ્માાં પવામ માદ કયી ભાયી ભાતબૃાા. 
પલદેળથી રક આલે કયી અશી પ્રલાવ; 

ભે એભની ણ ઇચ્છા જઈ જેભને જઈએ છે ભાયી ભાતબૃાા. 
ત ુાં રદરભાાં જ છે ના આીળ ભને રદરવા, 
ક્યાયેક ત છૂી જ કે કેભ છે ભાતબૃાા? 

ંગ્રેજીએ આગ રામા; વાંસ્કૃતે આપ્મા વશાયા, 
જખભ બયેરા જીલનભાાં કાભ આલી ભાયી ભાતબૃાા. 

પે્રભાનાંદે પ્રપતજ્ઞા કયી, અખા એ જન્ભાલી આળા; 
નભષદના પનત્મ જીલનભાાં કાભ આલી ભાયી ભાતબૃાા. 

ત ુાં ભાયા રદરભાાં જ છે ના અનબુલીળ શતાળા; 
હુાં ચાહુ ાં છ ભાત્ર તને જ એ ભાયી ભાતબૃાા. 

     
ણર. 
ચોશાણ પ્રકાળબાઈ ી.  
(ફી.એ. વેભ.૪) 
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જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ ુ

 

જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ,ુ 
ૈવાની વાભે રાચાય ફનત ાગમ છે ભાનલી આજ. 

વાંફાંધ અને પે્રભને ભરૂત ાગમ ભાનલી આજ, 
જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ.ુ 

ભામાભાાં ભરશત થઈને આજ ફીાગને ફનાલી ાગમ છે ભાનલી, 
તાનુાં ભરૂીને ાયક ફની ાગમ છે આજ, 

જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ.ુ 
થડાક સ્લાથષ ખાતય આજ તે પલશ્વાસનેુ ભરૂી ાગમ છે, 
ળાંકાઓ કયીને આજ તે વાચા પે્રભને ભરૂી ાગમ છે, 

જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ.ુ 
બદુ્ીલાન છે આજ ભાનલી વોથી લધ,ુ 

ણ તે વાચી ભાનલતાને ભરૂત ાગમ છે આજ, 
જને આજ ભાનલી અકામ છે પ્રભ.ુ 

 

બર. 
પ્રજાતત તભતરુબાઇ નાગજીબાઈ  

(6.M S A 6)  ઈતતશાવ  
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ઈનાભત્વલ - 2020 
   ળૈક્ષબણક લશ ૨૦૧૮-૧૯ તળક્ષણભા ંપ્રથભ - હિતીમ તથા તતૃીમ નફંય   ભેલનાય તલદ્યાથીઓની માદી  

લષ  નાંફય પલદ્યાથીન ુાં નાભ  ટકા  
એપ.લામ.ફી.એ.   પ્રથભ  સથુાય જીતેન્રકુભાય કયવનબાઈ  73.60% 

એપ.લામ.ફી.એ.   રરતીમ  ાંડયા શતેરફને જમદેલબાઈ  71.27% 

એપ.લામ.ફી.એ.   તતૃીમ  ફણચમા ઉભદેબાઈ ધનજીબાઈ  70.67% 

એપ.લામ.ફી.કભ.   પ્રથભ  પ્રાગપત લવાંતીફને જધાબાઇ 73.29% 

એપ.લામ.ફી.કભ.   રરતીમ  ટેર યભળેબાઈ જગદીળબાઈ  71.14% 

એપ.લામ.ફી.કભ.   તતૃીમ  દેવાઈ ગણળેબાઈ ભારાબાઈ  70.07% 

એવ.લામ.ફી.એ. પ્રથભ  ભાી શાંવાબાઇ ભયુાજી 74.69% 

એવ.લામ.ફી.એ.  રરતીમ  ાંડયા બાલનાફને રશભતરાર  74.62% 

એવ.લામ.ફી.એ. તતૃીમ  પ્રાગપત ભભૂીફને વાભાબાઈ  74.54% 

એવ.લામ.ફી.કભ. પ્રથભ  સથુાય શ્રલણકુભાય બીખાયાભ  73.94% 

એવ.લામ.ફી.કભ. રરતીમ  રકયી રષ્ટીફને જમાંતીરાર  70.63% 

એવ.લામ.ફી.કભ. તતૃીમ  ચોધયી મકેુળબાઈ ભપાબાઈ 69.06% 

ટી.લામ.ફી.એ.           વાંસ્કૃત       પ્રથભ  ચોધયી બાયતીફને કયવનબાઈ  74.15% 

ટી.લામ.ફી.એ.           વાંસ્કૃત       રરતીમ  ઠાકય યામાફને ખભુાબાઇ  70.15% 

ટી.લામ.ફી.એ.           વાંસ્કૃત       તતૃીમ  ઠાકય ગોતભબાઈ નયપવિંશબાઈ 69.38% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ગજુયાતી        પ્રથભ  પકીય મસુ્કાનફાનુાં નાજીયળા 74.46% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ગજુયાતી       રરતીમ  ઘાાંચી યલીનફને કયીભબાઈ   74% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ગજુયાતી        તતૃીમ  શડીમર શ્રલણબાઈ રૂડાબાઈ  70.30% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ઈપતશાવ       પ્રથભ (2) 
પત્રલેદી આયતીફને અમતૃરાર            

ઠાકય વકતાબાઇ બભેાબાઈ   

73.69 %           

73.69% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ઈપતશાવ        રરતીમ  ચોધયી વ ાંગીતાફેન આફાબાઇ  73.38% 

ટી.લામ.ફી.એ.           ઈપતશાવ       તતૃીમ  ચોધયી યભીરાફને શક્ભાાંબાઈ  72.30% 

ટી.લામ.ફી.કભ.   પ્રથભ  દયજી ભનીાફને યભળેબાઈ  74.31% 

ટી.લામ.ફી.કભ.   
રરતીમ (2) 

સથુાય જ્મપતફને સયેુળબાઈ               

પકીય વરદક્ષા વતાયળા  
73.19 %           

73.19% 

ટી.લામ.ફી.કભ.   તતૃીમ  યભાય નીકીતાફને ભશેળકુભાય  72.50% 

જજલ્રા તથા યાજ્મ કક્ષાએ શચી કરેજનુ ંગોયલ લધાયનાય તલદ્યાથીઓ  

શડીમર પપ્રમાંકાફને ગાંગાયાભબાઈ  

જજલ્રા ખરે ભશાકુાંફ - ૨૦૧૯ભાાં કુસ્તી (ફશને) ૫૩ 
રકરભાાં પ્રથભ શેભચાંરાચામષ ઉતય ગજુયાત યપુન.ભાાં 
કુસ્તી ૫૩ રકર લજનભાાં પ્રથભ. 

ફી.એ.વેભ-૪  

ચોધયી લપિરકુભાય યતાનાજી 
કફડ્ડી કૉરજે કેપ્ટન જજલ્રા ખરે -ભશાકુાંબ - ૨૦૧૯ 
પ્રથભ  

ફી.એ.વેભ-૬  

ભાી રકયણબાઈ શેભજીબાઈ   
ખરે-ભશાકુાંબ  યાજ્મકક્ષા રરતીમ        ળટટુ જજલ્રાકક્ષા 
પ્રથભ  

ફી.એ.વેભ-૨  

ચોધયી અપનતાફેન ી. 
અન્ડય ૧૯ કફડ્ડી સ્ધાષ યાજ્મ નળેનર સ્તયે 
પ્રપતપનપધત્લ  

ફી.એ.વેભ-૨  
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વપ્તધાયાભા ંપ્રથભ નફંય ભેલનાય તલદ્યાથીઓની માદી  
ધાયા  સ્ધાશ  નફંય  તલદ્યાથીન ુ ંનાભ  વેભ 

જ્ઞાનધાયા લકૃત્લસ્ધાષ  પ્રથભ  વઢા બલાનપવિંશ ગાંબીયપવિંશ  ફી.એ. - ૬  

વર્જનાત્ભક અબબવ્મક્તત ધાયા સ્ટય સ્ધાષ  પ્રથભ  નટ કેરૈમાકુભાય કાન્તીબાઈ  ફી.એ.-૪  

યંગ-કરા-કોળૈલ્મ ધાયા 
એક પભનીટ સ્ધાષ  પ્રથભ  પ્રાગપત લાષફને ી. ફી.એ.-૨  

ભશેંદી સ્ધાષ  પ્રથભ  ાંડયા શેતરફને જે. ફી.એ.-૪  

ગીત-વગંીત-નતૃ્મ ધાયા 
ગીત સ્ધાષ  પ્રથભ  લાણીમા દક્ષાફને ળાાંપતબાઈ  ફી.એ.-૨  

નતૃ્મ સ્ધાષ  પ્રથભ  પ્રાગપત નમનાફને અયજણબાઈ  ફી.એ.-૨  

વામદુાતમક વેલાધાયા N.S.S. 

ચોશાણ પ્રકાળબાઈ ુાંાગબાઈ  ફી.એ.-૪  

ચોધયી ડાભયાબાઈ ભશેાબાઈ  ફી.એ.-૪  

ચોધયી અપશ્વનબાઈ ડી. ફી.એ.-૨  

વ્મામાભ મગ           ખેર-કુદધાયા 

૧૦૦ ભીટય દડ બાઈઓ  પ્રથભ  ઠાકય મકેુળબાઈ ગેભયાબાઇ ફી.એ.-૨  

૧૦૦ ભીટય દડ ફશેન  પ્રથભ  ચોધયી બાલનાફેન ભાંગાબાઈ  ફી.એ.-૨  

૨૦૦ ભીટય દડ બાઈઓ  પ્રથભ  આવર બાલળેબાઈ ધનજીબાઈ  ફી.એ.-૨  

૨૦૦ ભીટય દડ ફશેન  પ્રથભ  શડીમર પપ્રમાંકાફને ગાંગાયાભબાઈ  ફી.એ.-૪  

ગા પેક સ્ધાષ બાઈઓ  પ્રથભ  ભાી રકયણબાઈ શભેજીબાઈ ફી.એ.-૨  

ગા પેક સ્ધાષ ફશને  પ્રથભ  શડીમર પપ્રમાંકાફને ગાંગાયાભબાઈ  ફી.એ.-૪  

રાાંફી કુદ બાઈઓ  પ્રથભ  ચોધયી અલ્ળેબાઈ યખાબાઇ  ફી.એ.-૪  

રાાંફી કુદ ફશેન   પ્રથભ  ચોધયી બાલનાફેન ભાંગાબાઈ  ફી.એ.-૨  

ચિ પેક બાઈઓ  પ્રથભ  ઓઝા લપિર અભયતબાઈ  ફી.એ.-૪  

ચિ પેક ફશને  પ્રથભ  ઘાાંચી અપનતાફને જમાંપતબાઈ ફી.એ.-૨  

વાંગીત ખયુળી બાઈઓ  પ્રથભ  પ્રાગપત બયતબાઈ કે. ફી.એ.-૬ 

વાંગીત ખયુળી ફશને   પ્રથભ  વની પનયારી રદનળેબાઈ  ફી.એ.-૬ 

કથા દડ બાઈઓ  પ્રથભ  ચોધયી ભારાબાઈ કાનજીબાઈ  ફી.એ.-૬ 

રીંબ ુચભચી ફશને  પ્રથભ(૨)  
વની પનયારી રદનળેબાઈ  ફી.એ.-૬ 

શડીમર પપ્રમાંકાફને ગાંગાયાભબાઈ  ફી.એ.-૪  

કફડ્ડી વભસ્ત ટીભ  

ચોધયી શષનકુભાય યતનાજી ફી.એ.-૬ 

ળઢા બલાનપવિંશ ગ ાંબીયપવિંશ  ફી.એ.-૬ 

ચોધયી અલ્ળેબાઈ યખાબાઇ  ફી.એ.-૬ 

ઠાકય ઢેગાબાઈ વગથાબાઈ ફી.એ.-૬ 

પ્રાગપત બયતકુભાય કુાંબાબાઈ ફી.એ.-૬ 

ભાી પલિભબાઈ રૂાબાઇ  ફી.એ.-૬ 

સથુાય રદનળેબાઈ પ્રભયુાભ  ફી.એ.-૬ 

યભાય ભશને્રબાઈ દેલયાજબાઈ  ફી.એ.-૬ 

ચોધયી યાભજીબાઈ કાાબાઈ  ફી.એ.-૬ 

પ્રાગપત બયતકુભાય કુાંબાબાઈ   

  

ફેસ્ટ લરેન્ટીમય             એન.એવ.એવ. ચોધયી રક્ષભણબાઈ નાયણબાઈ  ફી.એ.-૪  

ફેસ્ટ લાચક (બાઈ) ચોધયી મકેુળબાઈ યલજીબાઈ  ફી.એ.-૪  

ફેસ્ટ લાચક (ફશને) જળી રશનાફણેન બાણજીબાઈ  ફી.એ.-૨  
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- {Þqh

{nkrðãk÷Þ {khwt yks yuf ÃkkðLkÄk{ Au, nk, yuf ÃkkðLkÄk{ Au.

Mktòuøku ÚkÞwt {k Lk{oËuLkwt MkLk{kLk Au, Äehsu ÚkE nðu rLkÞrík Mk¼kLk Au.

fk¤¢{u ÚkÞwt {k ¿kkLkËkLkwt MktÄkLk Au, {knu suX, ðË Mkkík{Lku rËLk yu Mkku{ Au.

ÚkehÃkwh ËÏ¾{u {nkrðãk÷Þ økrík{kLk Au, rðãkrLkrÄLkwt Þkuøkuþ hkÏÞwt Lkk{ Au.

Mk{Þu yks MkkÚkof Mkki MktíkkLk Au, økwhwykuLkk Ãkrh©{Lkku yk Wßsð¤ ytò{ Au.

ÃkkðLkÄk{

ÄhýeÄhLke yk ¼ku{Lkwt çknw{kLk Au, y{ çkLkkMkeykuLkwt yk Mð{kLk Au.

Mktíkrík suLke yks òsh{kLk Au, LkÞLku íkusLku ÓËÞu rÃkÃkkMkk rðã{kLk Au.

MktMkhðwt yu yuf s hÌkwt çkMk fk{ Au, rðãkLktËLkk sqs ynª MktMÚkkLk Au.

¼qÕÞku ¼ðu ¾uzq fu yûkh ynª r÷÷k{ Au, ¿kkLkLkku {rn{k ynª Mknsu Lkkfk{ Au.

ËþfkuÚke Mkw¾u íký¾÷u ¾kLk-ÃkkLk Au, yÚko fksu ynª Mk½¤e Ëkuz Äk{ Au.

fýf {Lk¾Lku Äehu ÚkÞwt nðu ¼kLk Au, ¾Át WÃkksoLk çkMk yuf s ynª ¿kkLk Au.

hýe íkwsLke yk ¾uzq ykðk{ Au, íkwt s þMºk Lku, íkwt s Mkhtò{ Au.

®Mk[Lk, síkLk Lku ¿kkLkLkku Mkk{kLk Au, f¤k yLku økýíkh ÃkehMkíkwt MkwtËh WãkLk Au.

Ëþfu yks yu{kt yLkufkuLkk «ËkLk Au, Mkwðýo íkfkuLkk yk Mk½¤k çkr÷ËkLk Au.

Web : www.gacctharad.in, E-mail : gacctharad@gmail.com
Phone : 02737 – 222220 , 222059 
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