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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः िनर�तरं 

शैि�क�गितपथे अ�ेसरतीित द�ृ�वा मोमुदीित 

चेतः । रा�यसव�कार�द�भौितकसौिव�येन सह 

शै�िणककाय�जातमिप िनतरां �श�यम् । 

माननीयमु�यमि��महोदया २५ जनवरी २०१६ 
ितथौ छा�ावास-कुलपितिनवासभवनयोः लोकाप�णं कृ�वा 

िव�िव�ालय�य �ग�यै अिभ��चं �दश�यामास । 

दी�ा�तसमारोहणे सहवै ७-२-२०१६ तमे �दना�के 

महामिहमशािलना रा�यपालेन �ीओ.पी.कोहलीमहाभागेन 

अ�ताराि�यसं�कृतसंगो��ाः ि��दवसाि�मकायाः समु�ाटनं कृतम्। 

ति�म�ेव �दने मा�यिश�णमि��णा �ीभूपे���संहचुडासमा-

महोदयेन साकं महामिहमशािलना रा�यपालमहोदयेन भ�िव�-

िव�ालय�ारिनमा�णाय भूिमपूजनपूव�कं िशला�यासः कृतः । 

काय�िमद ं BAPS सं�थाया आ�थ�कसहा�येन ��यमाणमि�त । 

स�ेऽि�म�ेव माननीयिश�ारा�यमि���या �ो. वसुबेन-

ि�वे�दमहोदयया �ासमूत�ः अनावरणं िव�िव�ालये िविहतम् ।

नेट �लेट कृते िव�ा�थ�नः िव�िव�ालये �िशि�ताः । 

पी.जी.डी.सी.ए काय�शाला, शा�ीयकाय�शाला�ाि�मन् वष� 

स�पा�दताः । त� महािव�ालय�ा�यापकानां सहभािग�वं 

�शंसनीयमासीत् । अ�ये च शै�िणककाय��माः समायो�य�ते इित 

शैि�कभौितकद�ृ�ा �तुग�या िव�िव�ालयोऽ�ेसरित इित महान् 

�मोदः । काय�ऽि�मन् �ा�यापकाः �शासिनकिवभाग� िनतरां 

सहयोगं �य�छ�तीित ते अिभन�दनीयाः सि�त ।

अ�मवा�ष�कपदवीदानसमार�भः तथा अ�ताराि�यसं�कृतस�गो��ाः उ�ाटनसमारोहः

�वि�त�ीिव�मा�द-२०७२ तमे संव�सरे पौषकृ�णचतुद�� यां ७-२-

२०१६ तमे �दना�के रिववासरे �ीसोमनाथ-

सं�कृतिव�िव�ालयप�रसरे अ�मवा�ष�कपदवीदान-समार�भः 

अ�ताराि�यसं�कृतस�गो��ाः उ�ाटनसमारोह� स�प�ौ । 

अ�ताराि�यसं�कृतस�गो��ाः अ�गतया िविवधाः काय��माः अिप 

िव�िव�ालयेन समायोिजताः आसन् । 

................

�ितसंव�सरिमवाि�मन् संव�सरेऽिप �ीसोमनाथसं�कृत-

िव�िव�ालयः ७-२-२०१६ तमे �दना�के रिववासरे पूवा��े ११-

०० वादने अ�मवा�ष�क-पदवीदानसमार�भं समायोिजतवान् । 

काय��मेऽि�मन् अ�य��पेण स��ा�ाः आसन् गुजरातरा�य�य 

रा�यपाल-महोदयाः माननीयाः कुलािधपतय� 

�ो.ओम�काशकोहली-महोदयाः । गुजरातरा�य�य िश�णमि��णः 

�ीभूपे���संह-चुडासमामहोदयाः �मुखाितिथ�पेण िवराजमानाः 

आसन् । िविश�ाितिथ�पेण स��ा�ाः आसन् गुजरातरा�य�य 

रा�यक�ाकृिष-नाग�रक-उ�यनमि��णः �ी 

िव�ावाच�पितः (D. Litt.) इित उपा�धं लभमाना डॉ. राजल�मीभ� 

(अन.ु  तृतीय े पृ�.े....)
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Dr. Janakisharan Acharya
Dr. Dipesh Katira

07/01/2016 Chief-Guest by Ayurved University, Jodhpur and delivered Keynote Address on 

“सं�कृत वा�य म � िवक�ण � आयुव�द”.

09/01/2016 Special Guest at the Rajbhavan, Gandhinagar invited by Sanskrit Seva Samiti in the 

release of a book entitled as “अनासि� कम�योग” authored by Dr. Gautambhai Patel.

20/01/2016 Attended meeting as the member of Rashtriya Sanskrit Parishad (M.H.R.D) in 

Vijnana Bhavan, New Delhi.
th 25/01/2016 Participated in a special programme in view of the 67 Republic Day Celebration at 

Veraval on the invitation of His Excellence Governor of Gujarat.
th 26/01/2016 Participation in the celebration of the 67 Republic Day Celebration at Veraval on the 

invitation of Government of Gujarat in the presence of Honourable Chief-Minister 

of Gujarat.
th07/02/2016 - Organized 8  Convocation Ceremony. 

  - Bhūmi Pūjana of Main Gate of the University donated by BAPS. 

  - Inauguration of Three Day International Seminar on “Śivatattva  in Sanskrit 

Literature” and “Sanskrit-Kavi-Sammelan”.

09/02/2016 Presided over the Valedictory Ceremony of Three Day International Sanskrit 

Seminar.

19/02/2016 Attended all VC's meeting organized by KCG's AISHE Unit on successful 

completion of All India Survey on Higher Education.

20/02/2016 Attended meeting as the member of National Child Protection and Rights 

Commission (Western Zone) in Goa University, Goa (Panji).

26/02/2016 Chief-Guest in a National Seminar on “िच�क�सा�योितष” organized by Maharaja 

Acharya Sanskrit College, Jaipur.

27/02/2016 Chief-Guest in a state level Teachers' & Students' Felicitation Programme 

organised by Nimbark Sanskrit Parishad, Rajasthan at Rashtriya Sanskrit Sansthan, 

Jaipur Campus (Rajasthan).

07/03/2016 Chief-Guest in a National Seminar organised by Rashtriya Sanskrit Sansthan, 

Balahar Campus (Himachal Pradesh).

10/03/2016 Chief-Guest in a National seminar on “कािलदास के का�� क� शा�तता” organised by 

Workers College, Jamshedpur (Jharkhand).

11/03/2016 Attended the Presidential Award Ceremony in the Rashtrapati Bhavan, New Delhi.

13/03/2016 Inaugurated one Conference of Arya Samaj of Porbandar in Veraval.

16/03/2016 Conferred D.Litt. Degree (2016) to Santaram Maharaj in Santaram Temple, Nadiad.

19/03/2016 Special Guest in a National Seminar on “Darśanaśāstra” organized by Shree 

Ramasundardas Vishwa Sanskrit Vidya Pratisthan, Ramauali (Bihar).

28/03/2016 Chief-Guest in the Valedictory Ceremony of an International Seminar organized by 

Bhagawat Vidyapeeth, Sola, Ahmedabad.

03/04/2016 Welcomed and greeted Smt. Smriti Irani, Minister of Human Resource 

Development Ministry at the VIP Guest House of Somnath.

30/04/2016 Chaired Executive Council, Academic Council and Finance Committee meetings of 

the University.

14/05/2016 Participated in 'Vichar Mahakumbh' at Ujjain on special invitation of the Cultural 

Ministry of the Government of Madhya Pradesh.

26/05/2016 Visited the Training Workshop of Sanskrit Bharati at Nadiad and attended the 'िव�त् 

प�रषद'् meet of Sanskrit Bharati.

02/06/2016 Attended the meeting of �वेशो�सव - 2016 held Under the Chairmanship of Education 

Minister, Government of Gujarat.

03/06/2016 Discussion with Honourable Education Minister through e-conference in the office 

of Gir-Somnath Collectorate in pursuance of World Yoga Day Celebration.

21/06/2016 Inaugurated World Yoga Day Celebration in the University campus.
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७- २- २०१६ तः ९- २- २०१६ �दना�कं यावत् 

�दन�य�ािप�याम�यां सं�कृतस�गो��ां ४२९ �ितभािगनः 

उप�थाय �वक�यं शोधप�ं प�ठतव�तः । ९-२-२०१६ तमे 

�दना�के म�गलवासरे अपरा�े २-३० वादने अ�ताराि�य-

सं�कृतस�गो��ाः स�पू�त�समारोहोऽभवत् । काय��मेऽि�मन् 

अ�य��वम् ऊढव�तः �ीसोमनाथसं�कृत-िव�िव�ालय�य 

कुलपतयः �ो. अक� नाथ-चौधरीमहोदयाः । स�मा�याः 

मु�याितथयः आसन् प��ी महामहोपा�यायाः 

डा�ाभाईप�ोलीमहोदयाः । िवशेषाितिथ�पेण वेरावल-

पाटणसंयु�नगरपािलकायाः �मुखाः �ीजगदीशफोफंडी-

महोदयाः समुपि�थताः आसन् । वाराणसीतः समागताः 

�ो.कमलेशद�ि�पाठीवया�ः िविश�ाितिथपदमल�कृतव�तः । 

ल�धक�त�यः िव�ुताः किववराः �ो.अिभराजराजे��िम�वया�ः 

सार�वताितिथपदम् अल�कृ�य सार�वत�वचनम् अकुव�न् । 

डॉ. दशरथजादवमहोदयाः काय��मा�ते आभारािभ��नं 

कृतव�तः ।

  पदव� लभमानानाम् अ�येषां छा�ाणां िववरणम्

  �मः       क�ानाम   स��या

1. शा�ी-३ (T.Y.B.A.)  २८८

2. आचाय�-२ (M.A.-2)  १३४

3.  िश�ाशा�ी (B.Ed.)  ८७

4.  P.G.D.C.A.   ८५५

5.  त�वाचाय�ः  (M.Phil.)  ०८

6.  िव�ावा�रिधः (Ph.D.) १८

    आह�य           १३९०

सोम�योतेः लोकाप�णं कुव��तः (वामतः) �ीभूपे���संहचूडासमामहोदयाः,

माननीयरा�यपालमहोदयाः, �ीजशाभाईबारडमहोदयाः च

अ�मवा�ष�कपदवीदानसमार�भे एवं अ�ताराि�यसंगो��ाः 
उ�ाटने उपि�थताः महानुभावाः

जशाभाईबारडमहोदयाः । �क� ब�नां िव�िव�ालयानां कुलपितचराः 

दशेिवदशेेषु सं�कृतिव��प�रष�सु च स�मािनताः िव�ांसः 

�ीरामकरणशम�महोदयाः अ�य काय��म�य सार�वताितिथपद ं

समल�कृतव�तः । डॉ. बाबासाहबे-आ�बेडकरमु�िव�िव�ालय�य कुलपतयः 

डॉ. प�कजजानीमहोदयाः अिप िवशेषाितिथपद े �राज�त । माननीयाः 

कुलािधपतयः दी�ा�तमहो�सव�य शुभार�भम् उ�ोिषतव�तः तदन�तरं 

कुलपतयः �ो.अक� नाथचौधरीमहोदयाः िविधपूव�कं दी�ा�त�ित�ां छा�े�यः 

का�रतव�तः । तेषामेव करकमला�यां 'सोम�योितः' इित 

िव�िव�ालयवाता��काशन�य �ादशा�क�य लोकाप�णं जातम् । अि�म�ेव 

काय��मे रा�यपालाः �ो. ओम�काशकोहलीमहोदयाः 

अ�ताराि�यसं�कृतस�गो��ाः उ�ाटनकाय��म�य अनुम�तं �द�व�तः 

माग�दश�नं च कृतव�तः । अ�य काय��म�य सफलतायै गुजरातरा�य�य 

माननीयमु�यमि���याः �ीम�याः आन�दीबेनपटेलमहोदयायाः शुभस�दशंे डॉ. 

प�कजजानीमहोदयाः अपठन् । पदव� लभमानानां महानुभावनां छा�ाणां च 

िववरणं इ�थं वत�ते ।

िव�ावाच�पितः (D.Litt.) इित उपा�धं लभमानाः महानुभावाः- 

(१) डॉ. राजल�मीभ�महोदयाः

(२) प. पू�याः रामदासजीमहाराजाः

'िव�ावा�रिधः' (Ph.D.) इित उपा�धं लभमानाः महानुभावाः -

(१) �दपकभाई ��लादभाई शु�लः

(२) राजेश िह�मतलाल जोशी

(३) परेश सुरेशभाई प��ा

(४) �कशोरकुमार वालजीभाई शेलिडया

(५) योगेशकुमार �दलसुखराय प��ा

(६) महशेकुमार हसमुखराय ठाकरः

(७) अि�नभाई काि�तलाल राजगोरः

(८) फा�गुनभाई मह�े�भाई मोढा

(९) भरतकुमार केशवलाल वालाणी

(१०) राजे��कुमार जयश�करभाई प��ा

(११) ��शे रजनीका�तभाई भ�ः

(१२) साधु आदश�जीवनदास गु��मुख�वािममहाराजः

(१३) जानक�शरणः

(१४) संजयकुमार शाि�तलाल जोशी

(१५) दवेे��कुमार नवनीतलाल जोशी

(१६) नम�दाश�कर िगरजाश�कर राजगोरः

(१७) �वामी योगे�रदासः गु��वामी िन�य�व�पदासः

(१८) ना. वैथी सु�म�यम्
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 अ�ताराि�यसं�कृतस�गो��ाः अ�गतया �ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स�टीवेरावलम् तथा गुजरात- सािह�य- अकादमी-

गा�धीनगरम् इ�यनयोः संयु�ोप�मेण �वि�त�ीिव�मा�द २०७२ पौषकृ�णचतुद�� यां ७-२-२०१६ तमे �दना�के रिववासरे सायं 

सं�कृतकिवस�मेलनं समायोिजतमासीत् । स�दभ�ऽि�मन् ल�ध�िति�ताः सं�कृतिव�ांसः कवय� �वरिचतका���तु�या सं�कृत�ानां 

िच��सादनं रसा�वाद ं च का�रतव�तः । त� िनमि��ताः कवयः इ�थम् आसन् - �ो.रामकरणशम�,  �ो.कमलेशद�ि�पाठी, 

�ो.अ�बालाल�जापित, �ो. अिभराजराजे��िम�ः, �ो. िमिथला�सादि�पाठी, �ो.रामलखनपा�डयेः,  �ो.  हष�दवेमाधवः,  डॉ. 

जय�काशनारायणि�वेदी, डॉ. नरे��कुमारप��ा, डॉ. िशवजीउपा�यायः,  डॉ. अमृतलालभोगायता,  डॉ. उमाका�तचतुव�दी, 

�ो.रामकुमारशम�, डॉ. उमारमणझा, �ो.रमेशकुमारपा�डयेः, डॉ. श�करजीझा, �ो. दवेे��नाथपा�डयेः, �ो.उमाश�करशम�, डॉ. 

बलदवेान�दसागरः,  �ी भा�येशझा,  �ो.राजे��नाणावटी,  �ो.रामसुमेरयादवः च ।  अ�य काय��म�य स�ालनं डॉ. 

नरे��कुमारप�डयामहोदयाः कृतव�तः । अ�य��वं च ऊढव�तः �ीभा�येशझामहोदयाः । सम��या�य काय��म�य संयोजनं संकलनं च 

कृतव�तः �ो. हष�दवेमाधवमहोदयाः ।

सं�कृतकिवस�मेलनम्

 अ�ताराि�यसं�कृतस�गो�याः अ�गतयैव 

िवशेषाकष�ण�पेण सां�कृितककाय��मः िव�िव�ालयेन ८-२-

२०१६ तमे �दना�के समायोिजतः आसीत् । काय��मेऽि�मन् 

भावाि�तािन रसाि�तािन नृ�यािन िवशेष�योगपूव�कािण नाटकािन 

च अभवन् । पुन� गुज�रसं�कृतिम�भावाि�तं य�स�ालनं अ�यापकाः 

अकुव�न् त�ु सवा�िधका�भुतमेव । मा�याः कुलपितवया�ः अ�य 

काय��म�य सफलतायै ये अ�यापकाः ये च छा�ाः �य�ं कृतव�तः तान् 

पुर�कारा�दिभः आशीव�चोिभ� स�मािनतव�तः । काय��म�या�य 

संयोजनं कृतव�तः डॉ. दीपेशकितरा, डॉ. लिलतपटेलः, 

डॉ. अमृतलालभोगायता च ।

सां�कृितककाय��मः

सं�कृतकिवस�मेलने उपि�थताः म��थाः कवयः

सां�कृितककाय��मेषु भागम् ऊढवतां  िच�म्

सां�कृितककाय��माः 
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सो�लासं समाच�रतः वा�ष�को�सवः

University in News

वा�ष�को�सवे समुपि�थताः वामतः �ो. दवेे��नाथपा�डयेः , 

डॉ. नरे��कुमारप�डया, �ो. अक� नाथचौधरी, डॉ. दशरथजादवः, �ीयोगेशपटेलः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �थमः वा�ष�को�सवः 

०२/०४/२०१६ तमे �दना�के समाच�रतः । सायं स�वादनतः 

आर�धेऽि�मन् वा�ष�को�सवे बहवः सां�कृितककाय��माः छा�ैः ��तुताः । 

माननीयकुलपितः �ीअक� नाथचौधरी, कुलसिचवः �ीदशरथजादवः, 

परी�ािधकारी �ीयोगेशपटेलः, अनु�ातकिवभागा�य�ः �ो. 

दवेे��नाथपा�डयेः, �ाचाय�ः डॉ. नरे��प��ामहोदयः 

इ�या�दमहानुभावाः िवशेष�पेण उपि�थताः आसन् । सव�ऽिप 

अ�यापकाः, िश�णेतरकम�चा�रणः अिधका�रण� अ� सप�रवारं 

उपि�थताः आसन् । छा�ैः संवादा�मकािभनवप��या स�ािलत�य 

काय��म�या�य आर�भ: वै�द�या �ाथ�नया अभवत् । तदनु दश�नस�का�य 

डॉ. जानक�शरणेन, उमामह�ेया� च िव�िव�ालयिवषये �वानुभवः 

आिव�कृतः । आचाय�ि�तीयवष�य�छा��य स�य�य गीतेन सव� 

आनि�दताः अभवन् । �िबनासा�,  आकाशपुरोिहतः,  मयूरजानी, 

जोषीभािवकः, अ�णपा�डयेः, �काशिम�ः,  परमेशिम�ः, 

आकाशपुरोिहतः, जोषी मे�लः, भावेशबामिणया इ�या�द�छा�ैः 

स�गीतनाटकादीनां ��तुितः कृता । माननीयकुलपितना �ो. 

अक� नाथचौधरीमहोदयेन �वीये उ�ोधने उ�ं यत् क�यािप 

िव�िव�ालय�य वा�ष�को�सवः त��यानां छा�ाणां �ाितभसमारोहः 

भवित । यि�मन् छा�ाः िश�णेतरगितिवधीन् �दश�यि�त । सव�षु �छा�ेषु 

कािचद ्िविश�ा �ितभा भवित, या एतादशैृः काय��मैः �क�टता भवित । 

एतादशेृन काय��मेण छा�ाः िविवधान् अनुभवान् समवा�य रा��तरे 

�व�ाितभ�दश�ने साम�य�मवा�ुवि�त । माननीयकुलसिचवेनािप अमुं 

काय��मं द�ृ�वा “अिभनवोऽयं काय��मः” इित �वमनोभावः �क�टतः । 

कुलसिचवेन एदथ�मिप छा�ाणां �शंसा कृता यत् 

िव�िव�ालय�य अयं �थमः काय��मः यः छा�ैः ��तािवतः, 

संरिचतः, स�ािलत� । तदनु �ो. दवेे��नाथपा�डयेः, डॉ. 

नरे��प��ा च छा�ान् अबोधयताम् । काय��मा�ते 

वा�व�ध�नीप�रष�द सवा�िधकतया भाषणकतृ��यः 

अ�णपा�डयेः, परमेशिम�ः, रा�लकुमारझा, 

�काशर�निम�ः, िशयाणी जयेशः इित प��यः छा�े�यः 

“वा�भूषणपुर�कारः” महानुभावैः �द�ः । अिप च अि�मन् 

शैि�कवष� यैः छा�ैः िविभ��थलेषु �ितयोिगतासु पुर�काराः 

�ा�ाः, तेषामिप महानुभावैः स�माननं कृतम् । सम��यािप 

काय��म�य स�ालनं रा�लझा, गािमतक�र�मा च अकु�ताम्। 

काय��मा�ते च��मौिलबालक�छा�ावासे सव�ः सि�धः कृता। 
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मह�ष�वेद�ास�ितमायाः अनावरणकाय��मः

११- ०१- २०१६ तमे �दना�के 

िव�िव�ालयप�रसरे मह�ष�कृ�ण�पैायन-

वेद�ास�ितमा�ित�ापन�या�यतमः 

काय��मः स�प�ः । पराशरन�दनः महा-

भारता�य�ान�दीप��वालकः अ�ादश-

पुराण-कारः वेदा�तसू��वत�को भगवान् 

बादरायणः वेद�ासः मू�त��पेण 

�ित�ािपतः िव�िव�ालयेन । 

गुजरातरा�य�य रा�यिश�ामि��-

महोदयानां �ो.वसुबेनि�वेदीनां करकमला�यां रा�यकृिषमि��णां 

�ीजशाभाईबारडमहोदयानां,  वेरावल�भासपाटणसंयु�नगर-

पािलकायाः �मुखानां �ीजगदीशभाईफोफंडीमहोदयानां, 

कुलपितमहोदयानां �ो.अक� नाथचौधरीमहोदयानां, कुलसिचववया�णां 

डॉ. दशरथजादवमहोदयानां,  नगर�े�ानां च समुपि�थतौ 

वेद�ासमूत�ः अनावरणकाय��मोऽयं समप�त । काय��म�या�गतया 

'�भास�योितः' इ�या�यभवने सभाख�ड े समुपि�थताः महानुभावाः 

�वीयवचोिभः उपकृतव�तः, माग�दश�नं चाकुव�न् । डॉ. लिलतपटेलः 

अ�य काय��म�य म�स�ालनमकरोत् । �स�गेऽि�मन् डॉ. 

अमृतलालभोगायता अमुं का�िवशेषं रिचतवान्-

     स�कोचं न गतं सुचा�रिसतं गा�गेयम�भो यथा 

     माधुया��यभाजनं िवरिचतं �ासेन �ासोपमम् ।

     �ा�ं िवि�वदा�यव��िवषयासारं ससारं सरः

     से�ं सारवतां पुराणलिलतं भोगायता�ं सुमम् ॥ इित ॥

�ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स�टीवेरावल�ारा 

रा�य�तरीय�जास�ाक�दवसा�तग�त- 'योग�दवस' इित काय��मः 

२०/०१/२०१६ तमे �दना�के समाच�रतः । िव�िव�ालय�या�तेवािसनः, 

वेरावल�थ-िविवधिव�ालये�यः समागताः िव�ा�थ�नः, वेरावल�थाः 

पौरा� काय��मेऽि�मन् िव�योग�दवसं िनिम�ीकृ�य सव�कारयोजनानुसारं 

िनयतयोगासन�ाणायामसूय�नम�कारान् कृतव�तः । 

गीरसोमनाथजनपदसमाहता� डॉ. अजयकुमारः, 

वेरावलपाटणनगरपािलका�मुखः �ीजगदीशभाईफोफंडी, 

अ�येऽिधका�रण� काय��मेऽि�मन् उप�थाय भागं गृहीतव�तः । िवशेष�पेण 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य िव�ा�थ��यः अि�मन् काय��मे 

योग�दश�नमकुव�न् । डॉ. लिलतकुमारपटेलः तथा �ीजयेशमुंगरा 

म�स�ालनं कृतव�तौ ।  काय�का�रकुलसिचवः डॉ. दशरथजादवः 

काय��म�या�य संयोजनमकरोत् । १८०० जनाः संभूय योगं कृतव�तः 

काय��मेऽि�मन् ।

अ�यैव काय��म�य अ�गतया वेरावलनगर�य िविवधेषु �े�ेषु 

िनःशु�कयोग�िश�णवगा�ः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन १६ तः १९ 

�दना�कं यावत् आयोिजताः । २६/०१/२०१६ तमे �दना�के ६७ तम�य 

�जास�ाक�दवस�य रा�य�तरीयः काय��मः सोमनाथे स�प�ः । त� 

िव�िव�ालय�य प�तः सामूिहकयोग�दश�नं, िव�िव�ालयचल�दश�नं 

चाभवत् । त� महाऽऽ�त��येऽिप िव�िव�ाल�य अ�यापकाः छा�ा� भागं 

गृहीतव�तः । सामुिहकयोग�दश�ने डॉ. जयेशमुंगरामहोदयः संयोजक�पेण 

काय�म् अवहत् ।

रा�य�तरीयः �जास�ाक�दवसा�तग�तः योगकाय��मः

िव�िव�ालयप�तः योग�दवस�य आचरणम् 

३०/०१/२०१६ तमे अपरा�े ि�वादने उ�रगुजरात�य 

उपप�ाशत् िव�ालयीयाः आचाया�ः �ीमतः िगरीशभाईठाकर-

महोद�य नेतृ�वे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयं समागताः । 

कुलपतयः �ो.अक� नाथचौधरीमहोदयाः तथा कुलसिचवाः डॉ. 

दशरथजादवमहोदयाः सभायां तैः सह चचा� कृ�वा माग�दश�नम् 

अकुव�न् । अ�य सभाकाय��म�य म�स�ालनं डॉ. दीपेशकितरा 

अकरोत् ।

आचाय�स�मेलनम्

६७ तम�य �जास�ाक�दवस�य रा�य�तरीय-काय��ममा�ताग�ते 

िव�िव�ालयप�रसरे सामूिहकयोग�दश�नम् 

मह�ष�वेद�ास�ितमायाः अनावरणं कुव�न् रा�यिश�ामि��यः �ो. वसुबेनि�वेदीमहोदयाः
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राि�यसं�कृतसं�थानं,  नवदहेली�ारा 

०२/ ०३/ २०१६ �दना�कतः १८/ ०३/ २०१६ 

�दना�कपय��तम् एकल�प�रसरे (अगरतला-

ि�पुरारा�ये) शा�ाथ��िश�णवग�ः समायोिजतः । त� 

सािह�यिवषये शा�ाथ��िश�णाथ� 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य छा�ः िजगरभ�ः सं�थान�ारा 

िचतः । सः त� सािह�यशा�ाथ��िश�णं �ा�य िलिखतपरी�ायां 

वा�परी�ायां च �थम�ेणीमवा�ोत् । समारोपसमारोह ेि�पुरारा�य�य 

महामिहमरा�यपालानां करकमला�यां तेन �माण��ं �ा�म् ।

बामरो�टया अि�मता ना�ी छा�ा सोमनाथे 

समायोिजते रा�य�तरीय-  �जास�ाक�दवसे 

२६/०१/२०१६ तमे �दना�के योगिवषयक 

िवशेषोपल��यथ� माननीयानां मु�यमि��णां �ीमती-

आन�दीबेनमहोदयानां करकमला�यां स�मािनताऽभवत्।

छा�ोपलि�धः

३०/०१/२०१६ तमे �ातः एकादशवादने कुलपतीनां �ो.अक� नाथ-

चौधरीमहोदयानां समुपि�थतौ �ता�म�दवसं गाि�धिनवा�ण�दनं च 

िनिम�ीकृ�य दशेवीरे�यः ��ाज�लं �द�व�तः िव�िव�ालय�य सव� 

अ�यापकाः छा�ा� ।

गाि�धिनवा�ण�दनम् 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये �ितगु�वारसरं छा�ाणां 

वा�ौशलवध�नाय शा��ानवध�नाय च वा�व�ध�नीप�रषदः आयोजनं 

��यते । अ�यां सभायां छा�ा �व�वशा�ेषु सं�कृतमा�यमेन भाषणं 

कुव�ि�त । अ�यापकाः अिप सभायाम�यां समुप�थाय छा�ाणाम् 

उ�साहवध�नं कुव�ि�त। सवा�सु सभासु सवा�िधक�पेण भाषणकतॄ�णां 

छा�ाणां कृते वा�व�ध�नीप�रष�समारोपसमारोह ेपुर�काराः �दीय�ते । 

अि�मन् हायनेऽिप वा�ष�को�सवे सवा�िधक�पेण भाषणकता�रः छा�ाः 

माननीयकुलपितना �ीअक� नाथचौधरीमहोदयेन, कुलसिचवेन 

�ीदशरथजादवमहोदयेन च पुर�कारैः सभािजताः आसन् । २०१५-१६ 

तमे शैि�कवष� अ�याः प�रषदः अ�य�ः डॉ. रमेशच��शु�लः तथा स�यौ 

डॉ. जानक�शरणः, �ीउमाश�करझा च सफलतापूव�कम् अ�याः सभायाः 

स�ालनम् अकुव�न्।

�वि�त�ीिव�मा�द-२०७२ पौषकृ�णचतुद�� यां ७-२-२०१६ 

तमे �दना�के रिववासरे माननीयानां कुलािधपतीनां 

गुजरातरा�य�य रा�यपालमहोदयानां �ो. ओम�काशकोहली-

महोदयानां करकमला�यां, गुजरातरा�य�य िश�ामि��णां 

�ीभूपे���संहचुडासमामहोदयानाम्, गुजरातरा�य�य रा�य-

क�ाकृिष-नाग�रक-उ�यनमि��णां �ीजशाभाईबारड-

महोदयानाम्, �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

माननीयानां कुलपतीनां �ो. अक� नाथचौधरीमहोदयानाम्, 

सं�कृतिवदषुां च समुपि�थतौ तथा डॉ. �ुित-

�काशदास�वािमपादानाम् आशीव�चोिभः �ीसोमनाथसं�कृत-

िव�िव�ालय�य �ी�मुख�वािममहाराज�ारिशला�यासः 

सुचा��पेण स�प�ः । िव�िव�ालय�य भ��वेश�ारिमद ं

BAPS इित सं�थया िनम�यते ।

वा�व�ध�नीप�रषत्-२०१५-१६

�ी�मुख�वािममहाराज�ारिशला�यासः

२०/०२/२०१६ तमे �दना�के मातृभाषा�दवसं ल�यीकृ�य 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ा�यान�य�य आयोजनं 

कृतम् । मातृभाषािवषये डॉ. लिलतपटेलः तथा डॉ. 

अमृतलालभोगायता िविश�शै�या �वक�यिवचारान् 

�कटीकृतव�तौ ।

मातृभाषा�दवसः

मु�य�ार�य िशला�यासावसरे मा�यवरैः दवेाच�नम् 

िव�िव�ालय�य मु�य�ार�य िशला�यासः 
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        �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ितवष� �वो�कषा�य शा�सेवायै 

छा�लाभाय च िविवधेषु िवषयेषु शा�ावगाहनं कतु� �ा�यापके�य: 

वा�याथ�प�रषदा�यः काय��मः �व�य�ते । २०१५-२०१६ इ�यि�मन् वष� 

डॉ. प�कजकुमार रावल:, डॉ. श�ु�पािण�ाही अनयो: संयोजने अयं �क�प:  

समनुि�त: । अ�यां प�रष�द �ा�यापका: अ�यापनिब�दन्ू अ�यास�मं िवहाय वा 

सव�पकारकं िवषयं िविच�वि�त । तेन ब�नां शा�ाणां िवषयाणां सं�पश�: भवित । 

िव�िव�ालयेनानेन स�ार�भे कुलपितवया�णां �ो. अक� नाथचौध�रमहोदयानां 

�ाकरणिवषयावगाहनरतानां वा�याथ�प�रष�द लाभ: गृहीत: । तत� �मेण 

सव�रिप �ा�यापकैः �ा�यानं कृतम् । अ� सूची �दीयते ।

�थमािधवेशनम् - १७-१०-२०१५

अ�य�ः - �ो. अक� नाथचौधरीमहाभागा - िव�यादय अथा�: �ो�या: वा�या: वा

म�स�ालकः - डॉ. श�ु�पािण�ाही

ि�तीयािधवेशनम् - १८-०१-२०१६

अ�य�ः - डॉ. नरे��कुमारप��ा

म�स�ालकः - डॉ. श�ु�पािण�ाही

१. �ो. दवेे��नाथपा�डयेः - वै�दकदवेशा�म्

२. डॉ. दीपेशकितरा - भाविवकारिवमश�:

३. डॉ. जानक�शरण: - भारतीयदश�नेषु 

पाठसमालोचनप�ित:

तृतीयािधवेशनम् - १६-०२-२०१६

अ�य�ः - �ो. दवेे��नाथपा�डयेः

म�स�ालकः - डॉ. प�कजरावलः१.� ो.ि वनोदकुमारझा -  न धातलुोप अधध� ातु के”इ ित स�ूाथि� वचार:

२. डॉ.डायाभाई मोकरीया - सं�कृतसािह�ये िप�ो: गौरवम्

३. डॉ. अमृतलाल: भोगायता - अन�यो�ेर�यो�ेरीषदा�वाद:

चतुथा�िधवेशनम् - २१-०३-२०१६

अ�य�ः - �ो. िवनोदकुमारझा

म�स�ालकः - डॉ. श�ु�पािण�ाही

१. डॉ. मह�े�कुमार: ए. दवे - र�या रामायणी कथा  

२. डॉ.लिलत: पटेल: - �विन:, �विन�प�:,  त��योजन�

३. बी. उमामाह�ेरी - �ाि��व�पिवचार:

प�मािधवेशनम् - ०१-०४-२०१६

अ�य�ः - डॉ. नरे��कुमारप��ा

म�स�ालकः - डॉ. प�कजरावलः

१. डॉ. श�ु�पािण�ाही - म��ाथ�िवचार:  

२. डॉ.रमेशच��शु�ल: - �योितषशा�े 

नविवधकालमानिवचार:

३. डॉ. का�त�क: प��ा - डॉ.गो�वामीबलभ��सदशा�ीकृत

       'इि�दराजीवनम्' शतक का� का 

        का�शा�ीय  अ�ययन

ष�ािधवेशनम् - ०५-०४-२०१६

अ�य�ः - डॉ. नरे��कुमारप��ा

म�स�ालकः - डॉ. श�ु�पािण�ाही

१. डॉ. नरे��कुमारप��ा - का�दोषिवमश�:  

२  डॉ.प�कजकुमाररावल: - पा��ते पशुिभन�रा:

३. रिव��:एस्.काले - Copyrights in India : An Introduction

४. उमाश�करः झा - �हाणां गितिवचार:

वा�याथ�प�रषद- २०१६्

३०/ ०४/ २०१६ तमे �दना�के डॉ. स�रताशाि�महोदयाः 

दहेलीतः समुप�थाय ' ��प�िनमा�णिवषयकं िविश� ं

�ा�यानम्'  अकुव�न् ।  नवदहेली�थराि�यसं�कृतसं�थान�य 

कुलपतयः �ो. पी.  एन्.  शाि�वया�ः अिप काय��मेऽि�मन् 

माग�दश�नं कृतव�तः । �ो.अक� नाथचौधरीमहोदयाः अिप 

अ�य��वेन समुप�थाय �ववचोिभः सवा�न् अ�यापकान् 

उप�द�व�तः । �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय-

संल�महािव�ालये�यः समागताः उपप�ाशत् अ�यापकाः 

काय��मेऽि�मन् भागं गृहीतव�तः । डॉ. लिलतपटेलः अ�य 

काय��म�य स�ालनम् अकरोत् ।

��प�िनमा�णिवषयकं िविश� ं�ा�यानम्

 ��प�िनमा�णिवषयकिविश��ा�यानकाय��मः 

�ाकृितक-आपि�िनवारणोपायिवषयकः काय��मः

१९/०२/२०१६ तमे �दना�के शु�वासरे �ीसोमनाथ-

सं�कृतिव�िव�ालये गाि�धनगर�थष�सै�यदल�यापि�-

सै�य�ारा (6th National Disaster Response Force) 

आपि�िनवारणाय िविवधोपायानां �दश�नम् अभवत् ।

िविश��ा�याने म��थाः (वामतः) डॉ. दशरथजादवः, डॉ. स�रताशा�ी, 

डॉ. चमूकृ�णशा�ी, �ो. पी. एन्. शा�ी, �ो. अक� नाथचौधरी



January 2016 To June 2016

10-06-2016

15-06-2016 to 25-10-2016
nd2   week of July, 2016

04-06-2016

02-07-2016

15-07-2016

15-06-2016 to 15-07-2016

12-08-2016 to 18-08-2016

During Sanskrit week

01-09-2016 to 30-09-2016
nd2  week of September, 2016

October, 2016

October, 2016

22-10-2016 to 24-10-2016

26-10-2016 to 15-11-2016

16-11-2016 to 26-04-2017

16-11-2016 to 07-05-2017
rd3  week of November, 2016
st  1 week of December, 2016
rd3   week of December, 2016

January, 2016

February, 2016
nd 2 week of February, 2016

Last week of February, 2016

March, 2016

01-04-2017

April, 2016
st nd1 /2   week of April, 2016

27-04-2017 to 14-06-2017

08-05-2017 to 14-06-2017

15-06-2017

Last date for applying in B.Ed. Course 

1st Semester Beginning (102 working days) for Colleges/Mahavidyalays/P.G. Section/Ceters

Examination of Diploma/Certificate Courses

Last date for submission of affifiation fees (for Mahavidyalayas/Colleges)

Last date for admission in various courses (without late fees)

Last date for admission in various courses (with Late fees)

Dates for admission in Diploma/Certificate Courses

Sanskrit Week Celebration

University Lecture Series by Distinguished Sanskrit Scholars (�याकरण/सा�ह�य)

Dates for submission of Examination Forms of Shastri & Acharya Courses (External)

Meeting of Examination Board ( (पर��ा स�म�त)

Internal Assessment (Mahavidyalayas/Colleges/P.G. Section)

Submission of Enrolment Forms of 1st Sem. (Regular) (Mahavidyalayas/ Colleges/P.G. Section)

University Youth Festival 

Diwali Vacation for Mahavidyalayas/Colleges/P.G. Section/Centers (Total 21 days)

Second Semester Beginning for Mahavidyalayas/Colleges (Total 109 working days)

Second Semester Beginning for P.G. Section/Centers (Total 123 working days)

Beginning of First Semester End Examination

Faculty Workshop (शा��पन�चया)�ु

Shastriya Vyakhyanamala ((शा��ीय �या�यानमाला)

9th  Convocation & National Seminar

Dates for submission of 2nd Semester Examination Forms of Shastri/Acharya Courses (External) 

Meeting of Examination Board (पर��ा स�म�त)

Last dates for submission of Sem. Exam Forms (Regular) Mahavidyalayas/Colleges/P.G. Section.

Internal Assessment

University Establishment Day & Annual Day Celebration
ndLast dates for submission of Int. Assessment Marks (2  sem) Mahavidyalays/Colleges/P.G. Section

Second Semester End Examination

Summer Vacation for Mahavidyalayas/Colleges (Total 49 days)

Summer Vacation for P.G. Section/Centers (Total 39 days)

Beginning of Academic Year 2017-2018

Academic Calendar 2016-2017 of SSSU, Veraval

  a research paper entitled as "The Concept of Psychology in भी�मच�रतम ् of Dr. Hari Narayan Dikshit" in Participated and presented
Two-Day National Seminar jointly organised by Shree Somnath Trust, Prabhas Patan & Smt. C.P. Choksi Arts College, Veraval at 
Lilavati Bhavan of Shree Somnath Trust, Prabhas Patan during 16th & 17th January, 2016.

  a research paper entitled as “शतकका�ािन of Dr. Rabindra Kumar Panda - A Study” in One-Day Participated and presented
National Seminar organised by Department of Sanskrit, H.K. Arts College, Ashram Road, Ahmedabad on 20th January, 2016.

  a research paper entitled as “ऋणिवमुि�ः of H V Nagaraja Rao - A Study" in UGC Sponsored Two-Day Participated and presented
National Seminar organised by Department of Sanskrit, Pali & Prakrit, Faculty of Arts, The Maharaja Sayajirai University of 
Baroda, Vadodara during 28th & 29th January, 2016.

  of Three-Day International Seminar on “िशवत�व in Sanskrit Literature" organised by Shree Co-ordinator cum Contact Person
th thSomnath Sanskrit University, Veraval in the University campus during 7  & 9  February, 2016.

  in the Twelfth Issue of the सोम�योितः - Shree Somnath Sanskrit University Newsletter that was published in March, 2016.Editor

Co-ordinator of University Publications under which two books entitled as "का�ल�णम"्  and "छ�दःशा� से िवक�प गिणत क िवकास" 
have been published in May, 2016 and September, 2016 respectively.

INDIVIDUAL ACHIEVEMENTS  - Dr. Kartik Pandya (Research Officer)



January 2016 To June 2016

अ�यापकानामुपल�धयः

�ो. दवेे��नाथपा�डयेः (आचाय�:)

 �ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स�टी �ारा आयोिजतायाः अ�ताराि�य-
संगो��ाः संयोजक�पेण काय� स�पा�  Image of Rudra इित 
प�वाचनं कृतं, एक�य स��य अधय�ताऽिप कृता ।

 वेद-वेदा�ग-संकाय�ारा आयोिजतायां पुन�या�काय�शालायां 
“वै�दकदवेशा�िमित िवषयमवल��य �ा�यानं ��तुतम् । वा�याथ�-
प�रषदः एकदा अ�य�ताऽिप कृता ।

 अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ता,  वेदिवभाग�य उपा�य�ता, 
छा�ावास�य अ�य�ता च कृता ।

डॉ. नरे��कुमारः एल्. प�डया (�ाचाय�ः)

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतायाम् अ�ताराि�य-
सं�कृतसंगो��ां संयोजक�वेन स�ा�य��वेन च काय�मकरोत् । त�ैव 
शोधप�ं ��तुतम् । संगो���त-ग�तकिवस�मेलने का���तुितः तथा 
म�स�ालनमकरोत् ।

 चो�सीकोलेज- वेरावल�ारा आयोिजतायां राि�यस�गो�यां 

आमि��तः सन् �ा�यानं द�वान् ।  �ीसोमनाथसं�कृत-

िव�िव�ालयेन आयोिजतायां सािह�यशा�पुन�या�काय�शालायां 

का��काशमधीकृ�य �ा�यानमदात् । वा�याथ�प�रष�द �ा�यानं 

द�वान् ।

 िव�योग�दवसे नोडलओ�फसर�पेण काय�मकरोत् ।

�ो. अच�ना दबेु (आचाय�:)

 ६-७ जनवरी २०१६ तमे �दना�के आयोिजतायां पी.जी.डी.सी.ए 
पा��मसंयोजकानां काय�शालायां संयोिजका�पेण काय� कृतम् । 

 १६ मई २०१६ तमे �दना�के रांचीिव�िव�ालय�य सं�कृतिवभागेन 

आयोिजतायां ि��दवसीया�ताराि�यशोध-स�गो��ां 

“िश�पवैिव�यं-शा�म् अनु�योग�” इित िवषये आमि��तं �ा�यानं 

�द�म् । 

 सं�कृत-�द�द�श�का UGC/NET-2016 इित पु�तक�य �काशनम्। 

डॉ. लिलतकुमारः पटेलः (सहायकाचाय�:)

 ६-७ जनवरी २०१६ �दना�कयोः िव�िव�ालये 'अ�यापक-

�िश�णकाय�शालायां' भाग�हणम् ।

 १७ जनवरी २०१६  तमे �दना�के 'मनोिव�ाने �वहारवादः' 

इ�यि�मन् िवषये वेरावले राि�यप�रसंवाद ेशोधप���तुितः ।

 ७ तः ९ फरवरी २०१६ �दना�कं यावत् �ीसोमनाथस�ंकृत-िव�िव�ालये 

�व�तत� ायाम् अ�ताराि�यस�ंकृतसगंो��ां शोधप���तिुतः ।

 ५ तः ७ माच� २०१६ �दना�केषु अिखलभारतीय हमेच��समारोह े

'भारतीय�ितभात�विच�तनप�र�े�ये वामनो राजशेखरो हमेच���' 

इ�यि�मन् िवषये शोधप���तुितः ।

 २९ फरवरी तः ०२ माच�-२०१६ �दना�केषु नटपुरे 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सािह�यस�कायेन समा-

योिजतायां काय�शालायां भाग�हणं तथा त� � े�ा�याने �द�े ।

 २०/०२/२०१६ तमे �दना�के बायसेग(BISAG) गाि�धनगर�ारा 

के.सी.जी. स�धानकाय��मे �ा�यानम् ।

 २०/०२/२०१६ तमे �दना�के मातृभाषा�दवसं ल�यीकृ�य 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये िवशेष�ा�यानम् ।

 ०६/०४/२०१६ तमे �दना�के भीिडया पे-से�टरिव�ालये 

दी�ा�तसमारोह ेमु�याितिथ�पेण समुप�थाय �ेरकं �ा�यानं 

कृतम् ।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा ७ तः ९ फरवरी-२०१६ 

�दना�केषु समायोिजतायाम् अ�ताराि�यसं�कृत-संगो��ां 

संयोजक�वेन सुचा�तया दािय�विनव�हणमकरोत् ।

 सोम�योितः' इित �ाितभ�काशन�य स�पादक�वेन योगदानम् । 

डॉ.रमेशच��शु�ल: (सहायकाचाय�:)

 16-01-2016 त: 17-01-2016 पय��तं 
वेरावल�थसी.पी.चो�सीआ�सकोलेज�ारा आयोिजतायां 
राि�यस�गो��ां शोधप�वाचनं कृतम्  ।

 �ीसोमनाथसं�कृतयुिनवे�स�टी�ारा समायोिजतायां 

अ�ताराि�यस�गो��ां “�योितषशा�े  िशवत�विवमश�:” 

इित िवषयमाधारीकृ�य शोधप��य वाचनम् एक�य स��य 

स�ालनं च कृतम् ।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेदवेदा�ग-संकाय�ारा 

१९ त: २१ फरवरी २०१६ इ�यि�मन् कालावधौ 

आयोिजतायां शा�पुन�या�-काय�शालायां बृह-

�पाराशरहोराशा�ा�तग�तसृि��मवण�ना�यायमवल��य  

�ा�यानं कृतम् । 

 �ीसोमनाथसं�कृतयुिनवे�स�टी�ारा समायोजेते NET/ SLET 

क�ायां छा�ाणां कृते अ�यापनकाय�म् ।

 राि�यसेवायोजनायां (N.S.S) �ो�ामओफ�सर�पेण काय� 

कृतम् तथा च १०-३-२०१६ त: १६-३-२०१६ पय��तं 

तालालारमणेची�ामे िवशेषिशिबर�यायोजनं कृतम् ।

 स�षि�तम�जास�ाकपव�िण रा�यमहो�सवे 

२६-१-२०१६ �दना�के योगकाय��मे छा�ाणां 

�व�थापक�पेण दािय�वं िन�ढम् ।
                       श�ु�पािण�ाही (सहायकाचाय�:)

 भारतीयचतु�ा�मवेदभवन�यास�य पुरीप�रसरे २/०३/२०१६ 
त: ४/०३/१६ इ�य���वधौ आयोिजते ि��दवसीये 
अिखलभारतीयवै�दकस�मेलने “शु�लयजुव�द ेपया�वरणम्” इित 
िवषये शोधप�वाचनं कृतम् ।

 �ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स�टी�ारा समायोिजते 

अ�ताराि�यप�रसंवाद े “��ोपिनष�द िशवत�वम्” इित 

िवषयमाधारीकृ�य शोधप��य वाचनं कृतम् ।

 िशवसंक�पसू�े मन: �व�पम्' इित िवषयमाधारीकृ�य �ी 

चो�सी कालेज�ारा आयोिजते राि�यप�रसंवाद े प�वाचनं 

कृतम् (16-01-2016 त: 17-01-2016)

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेदवेदा�गसंकाय�ारा 

२०१६तमे वष� आयोिजतायाः शा�पुन�या�काय�शालाया: 

संयोजक�पेण काय� कृतम् । अिप च त� िन���य 

�थमा�याय�य प�मपादमाि��य �ा�यानमिप कृतम् ।

  2015-2016 इित शैि�कवष� वा�याथ�प�रषद: संयोजक�पेण 

काय� कृतम् । त� ०१/०४/२०१६ तमे �दना�के 
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“म��ाथ�िवचार:” इित िवषये �ा�यानमिप कृतम् ।

 �दवाकर�ुित:' इित पु�तक�य स�पादनकाय� अि�मन् वष� कृतम् ।

 िव�िव�ालय-अनुदान-आयो�य�य (U .G .C .) �क�पा�तग�तं मया 

कृतािन �ा�यानािन अ�तजा�ले �सा�रतािन । संकेत: e p g p . 

inflibnet.ac.in,  M.A in Sanskrit,  Language, Paper No. 8 

डॉ. जानक�शरणः    (सहायकाचाय�ः – वेदा�तिवभागः)

 जनवरी मासे १६-१७ तमे �दना�के वेरावल�थ 'चो�सी कालेज' इ�य� 
आयोिजतायां राि�यस�गो��ां  'योगदश�ने मनोिव�ानम्' िवषये 
शोधप�ं ��तुतम् ।

 २० तः २२ जनवरी, २०१६ पय��तं B A P S  �वािमनारायण-

सं�कृतमहािव�ालये �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

दश�नस�कायेन आयोिजतायां दश�नशा�िवषय-कशा�पुन�या�-

काय�शालायाम् “अ�यासभा�यं सू�ाथ�सं�प�श�” इित िवषये 

�ा�यानमदात् ।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य अ�मदी�ा�तसमारोह े

“कृ�णिवरिचत�वोप��भा�ा�यासिहतायाः  कैव�यदीिपकायाः 

पाठस�पादनं समी�ा�मकम�ययन�” इित िवषये िव�ावा�रिधः 

(Ph.D.) इित उपािधना सभािजतः।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ७ तः ९ फरवरी-२०१६ पय��तम् 

आयोिजतायाम् अ�ताराि�यसं�कृतसंगो��ां स�स�ालक�वं िवधाय 

“शा�करभा�ये शैवदश�नसमालोचनम्” इित िवषये शोधप�मपठत् ।

 २८ तः ३० माच�, २०१६ पय��तं दहेली-सं�कृत-अकाद�याः आयोिजते 

अिखलभारतीयसं�कृतस�मेलने “मानव�य अ�तःपया�वरणम्” इित 

िवषयमिधकृत �ा�यानमकरोत् ।

 सोम�योितः इित िव�िव�ालयवाताप� ि�कायाः स�पादक�वने योगदानम् ।

 २०१५-१६ तमे शैि�कवष� बालक�छा�ावास�य सह-अ�य��वेन काय� 

स�पा�दतम् ।

उमाश�करझा (सहायकाचाय�:)

 जनवरी मासे १६-१७ तमे �दना�के वेरावल�थ 'चो�सी कालेज' इ�य� 

आयोिजतायां राि�यस�गो��ां 'जातक�क�धे मनः ि�थितिववेचना' 

िवषये शोधप�ं ��तुतम् । 

 ७-२-१६ तः ९-२-१६ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत-

अ�ताराि�य- संगो��ां '�क�ध�ये िशवत�वानुशीलनम्' इित िवषये 

शोधप�ं ��तुतम् । 

 १३-३-१६ �दना�के काशीिह�दिुव�िव�ालय�ारा  आयोिजते 

राि�यस�मेलने “वा�तुशा� का अनुशीलन” िवषये शोधप�ं 'Poster' 

�ारा ��तुतम् ।

 २७-३-१६ तः २८-३-१६ यावत् काशीिह�दिुव�-िव�ालय�ारा 

आयोिजतायां राि�य- स�गो��ां  '�योितषे �वा��य�दयोगाः' िवषये 

शोधप�ं ��तुतम् ।

 २८-३-१६ तः ३०-३-१६ यावत् �द�ली-सं�कृत-अकादमी इ�यनया 

सं�थया आयोिजते ि��दवसीय-अिखलभारतीय-सं�कृतस�मेलने 

'�योितषे सृि�िवचारः' िवषये शोधप�ं ��तुतम् ।

 ६-४-१६ तः ७-४-१६ यावत् धम�-सं�कृित-संगम-काशी चे�येता�यां 

पािल-एवं-बौ�-िवभाग स�पूणा�न�दसं�कृत-िव�िव�ालय: इ�यनयोः 

आयोिजतायां अ�ताराि�य- संगो��ां 'आधुिनकसमाजे नारीणां 

ि�थितः' िवषये शोधप�ं ̀ Poster' �ारा ��तुतम् । 

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये वा�याथ�प�रषदः 

अिधवेशने '�हगितिवचारः' िवषये शोधप�ं ��तुतम् । 

 २१-२-१६ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेद-

वेदा�गस�काय�य काय�शालायां 'बृह�पाराशरहोराशा�े 

तृतीय-चतुथा��योप�र' �व�ा�यानं ��तुतम् ।

डॉ. जयेशः डी. मुंगरा (सहायकाचाय�:)

 १९ जनवरी-२०१६ तमे �दना�के चो�सी आटस�  एवं कोमस-�
कोलजे-वरेावल�ारा राि�यप�रसवंाद ेशोधप��य ��तिुतः ।

 ७ तः ९ फरवरी २०१६ �दना�कं यावत् �ीसोमनाथ-
सं�कृतिव�िव�ालये �व�त�तायाम् अ�ताराि�यसं�कृत-
संगो��ां शोधप���तुितः ।

 १२-१३ माच-� २०१६ �दना�कं यावत् ह�र�ारे आयोिजतायाम् 
अ�ताराि�ययोगसगंो��ां शोधप���तिुतः । 

 १५-१९ जनवरी २०१६ पय��तं योगिशिबर�य स�ालनम् 
अकरोत् ।

 २०-०१-२०१६ तमे �दना�के गुजरातसव�कारेण 
आयोिजत�य ' योग�दवस'  इित काय��म�य स�ालनम् 
अकरोत् तथा २६-०१-२०१६ तमे �दना�के 
गुजरातसव�कारप�तः आयोिजते ' �जास�ाकपव�िण'  इित 
�वजव�दनकाय��मा�गतया "योगासन�दश�नम्" इित 
काय��म�य स�ालनम् अकरोत् ।  २१-०६-२०१६ 
तमे �दना�के ि�तीयिव�योग�दवसे योगकाय��म�य 
संयोजक�वं िविहतम् ।

 ि�तीयिव�योग�दवसा�तगत� ं ( १५- १९ जनू २०१६)  गीर-

सोमनाथजनपद�य शारी�रकिश�के�यः योग�िश�णं �द�म् ।

                डॉ.�दपेशिवनोदकितरा (सहायकाचाय�:)

 अ�ताराि�यसं�कृतस�मेलने (७-९ फरवरी, २०१६) 

सं�कृतवा�ये िशवत�विवमश�ः इ�यि�मन् प�रसंवाद े

“शा�कर�तो�ेषु िशवत�वम्” इित प�ं ��तुतम् ।

 वा�याथ�प�रष�द 'भाविवकारिवमश�ः' इित िवषयमाि��य 

स�दश�नं ��तुतम् ।

 जनवरीमासे रा�यसव�कार�ारा आयोिजते गुणो�सवे 

परी�क�वेन भागः ऊढः ।

बी. उमा मह�ेरी (सहायकाचाया�)

 जनवरी मासे १६-१७ तमे �दना�के वेरावल�थ 'चो�सी 

कालेज' इ�य� आयोिजतायां राि�यसंगो��ां 'आि�तक-

दश�ना�तग�त�यानदश�ने मनोवै�ािनकिवचारिवमश�ः' िवषये 

शोधप�ं ��तुतम् । 

 जनवरी मासे सं�कार-भारती मानवक�याणसं�थानेन 

आयोिजतायाम् अिखलभारतीयसं�कृतसंगो��ां 

“दाश�िनकद�ृ�ा गोत�वम्”इित शोधप�ं ��तुतम् ।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते स�मेलने 

“�याय-वैशेिषकदश�नयोः ई�र�व�पिवचारः” इित िवषये 

शोधप�ं प�ठतम्।

 वा�याथ�प�रष�द “�ाि��व�पिवचारः” इित िवषये 

�ा�यानं द�म् ।
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दश�नसङकाय-शा�पन�या�काय�शाला् ु

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य दश�नस�कायः पार�प�रक-
शा�ाणां संर�णाय संवध�नाय अ�यासाय च २० तः २२ जनवरी 
२०१६ पय��तं दश�नस�काय�य सवा�न् िवषयान् के��ीकृ�य 
�दवस�य�ािपनीम् एकां काय�शालां सार�गपुर�थे B A P S 
�वािमनारायणमि�दरे आयोिजतवान्। एताद�ृयां मह�वपूण�काय�-
शालायां िव�िव�ालयस�ब�महािव�ालयेषु दश�नस�का�य 
रामानुजवेदा�त-�वािमनारायणवेदा�त-न��याय-सव�दश�नम् इित 
िवषयाणां िव�ांसोऽ�यापकाः शोध�छा�ा� भागमगृ�न् ।

काय�शालायाः उ�ाटनं जनवरीमास�य २० तमे �दना�के 
�ातः ९ वादने B A P S  �वािमनारायणमि�दर�य प�रसरे 
दीप��वालनेन सह अभूत् । अि�मन् उ�ाटनसमारोहऽेि�मन् आष�-
अ�रधा�ः िनदशेकाः ष�दश�नाचाया�ः साधु-�ुित�काशदासमहा-
राजाः मु�याितिथ�पेण आसन् । �वािमनारायणवेदा�त��थान�य-
भा�यकाराः साधुभ�शेदासमहाराजाः, BAPS �वािमनारायण-
सं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाया�ः साधु-आ�मतृ�दासमहाराजाः, 
दश�नस�काया�य�ाः डॉ. जानक�शरणमहोदयाः, पुराणस�काया-
�य�ाः डॉ. अमृतलालभोगायतामहोदयाः, अ�ये च िव�ांसोऽ�यापकाः 
छा�ाः नागरा� उपि�थताः आसन् । त�ादौ डॉ. अमृतलाल-
भोगायतामहोदयाः सव�षां महानुभावानां कृते  उपि�थतानां छा�ाणां 
कृते च �वागतवचांिस �ाकटयन् । डॉ. जानक�शरणमहोदयाः अ�याः 
काय�शालायाः �ा�तािवकं �व�प� �ा�तुवन् । 

पा�ा�यभारतीयदश�नयोः भेद ं�प�यन् मु�याितिथवय�ः उ�ं 
यत् पा�ा�यिवदषुां दश�निवषये कथनमि�त 'Philosophy begins 
at wonder' अथा�त् दाश�िनकिवचारधाराणामु�पि�ः आ�य�ण 
स�ाता। कथिमद ं �या�द�येवा�य� दश�नानामु�प�ौ मूलिमित। 
भारतीयदाश�िनका�तु कथयि�त ' दःुख�यािभघातात् िज�ासा 
तदपघातके हतेौ'  इ�येवमी�रकृ�णः सा��यका�रकायां 

भारतीयदश�न�य समु�प��ं 
�दश�यित। अ� खलु अ�माकं जीवनं 
केन हतुेना आ�यि�तकदःुखरिहतं 
भगव�सुखयु�ं िनजान�द�पं वा 
�या�द�येव िज�ासाया 
दश�निवचारधारायाः �ार�भः। 
इदमेव भारतीयपा�ा�यिवचार-
धारयोः महद�तरम्। 

भारतीयदश�नािन न केवलं श�द�ान-परािण, भारतीयदश�नेषु न 
केवलं स��दायिनमा�णसािह�यमथवा न �वमनोिनिहता केवला 
क�पना एव वत�ते, येन श�दाथ�संयोजनेन ता�पय��ाि�ः स�भवेत्, 
�क�तु भारतीयदश�नानां मूलािन वेदषूेपिनष�सु च िनिहतािन। 
य� खलु श�दाथ��ाना�मनोवैभवा� अिधकमपेि�तमासीत्। अत 
एव गीतायां श�द�ानम् अथ��ान� �वीकृ�य ततोऽ�यु�कृ� ं
िव�ानमिप िनद�श�तं '�ानं तेऽह ंसिव�ानिमद ंव�या�यशेषतः' 
इित। दश�नस�काय�य अ�यां काय�शालायां नव �ा�यानािन 
स�ातािन । �ा�यानािन इ�थं वत��ते –
�थमस�ं ि�तीयस�ं च –  - तक� स��ह ेसाधुः भ�शेदासः
अनुमान�करण�य पा��ा�ययनम् । तृतीयस�म् – साधुः 
�ुित�काशदासः - रामानुज�वािमनारायणवेदा�तयोः सा�य-
वैष�यिवमश�ः। चतुथ�स�म् - - तक� स��ह े�ीभगीरथि�वेदी
श�द�करण�य पा��ा�ययनम्। प�मस�म् - डॉ. जानक�शरणः 
- सू�ाथ�सं�प�श� अ�यासभा�यम् । ष�स�म् - साधुः 
भि�सागरदासः साधुः  - िज�ासािधकरणम् । स�मस�म् - 
�ुित�काशदासः - �वािमनारायणभा�य-उ�प�यिधकरणम्। 
अ�मस�म् -  - शा�करभा�यिज�ासािध-डॉ. गजे��प�डा
करणम् । नवमस�म् -   - साधुः आ�मतृ�दासः
�वािमनारायणभा�य-ज�मा�िधकरणम्।
दश�नस�काय�य शा�पुन�या�काय�शालायाः समारोप-
सामारोहः जनवरीमास�य २२ �दना�के समभवत् । अ� 
दश�नस�काया�येण डॉ. जानक�शरणमहोदयेन काय�शालायाः 
वृ�ं �ािपतम् । मु�याितिथ�पेण �वािमनारायणवेदा�त-
��थान�यभा�यकाराः साधुभ�शेदासमहाराजाः आसन्। 
�वािमिभः भारतीय�ाचीनशा�पर�परायां पार�प�रक-
शा�ाणां संर�णाय संवध�नाय च शा�चचा�याः मह�वं 
समु�ोिषतम् ।  काय��मा�ते BAPS �वािमनारायणसं�कृत-
महािव�ालय�य �ाचाय�ः साधु-आ�मतृ�दासः समे�यो 
ध�यवादान् �ाकटयत् ।

उ�ाटनस�े साधु-�ुित�काशदासमहाराजाः

दश�नपुराणस�कायकाय�शालयोः उपि�थताः �ितभािगनः व�ार�

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पुराणस�कायेन २० तः 
२२ जनवरी २०१६ पय��तं �दवस�य�ािपनी एका काय�शाला 
सार�गपुर�थे B A P S  �वािमनारायणमि�दरे आयोिजता। 
काय�शालायाः उ�ाटनं जनवरीमास�य २० तमे �दना�के �ातः ९ 
वादने BAPS �वािमनारायणमि�दर�य प�रसरे दीप��वालनेन 
सह अभूत् । अि�मन् उ�ाटनसमारोहऽेि�मन् आष�-अ�रधा�ः 
िनदशेकाः साधु-�ुित�काश- दासमहाराजाः मु�याितिथ�पेण 
आसन् । �वािमनारायणवेदा�त��थान- �यभा�यकाराः 
साधुभ�शेदासमहाराजाः, B A P S  �वािमनारायण-
सं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाया�ः साधु-
आ�मतृ�दासमहाराजाः, दश�नस�काया�य�ाः डॉ. 
जानक�शरणमहोदयाः, पुराणस�काया�य�ाः डॉ. 
अमृतलालभोगायतामहोदयाः, अ�ये च िव�ांसोऽ�यापकाः 
छा�ाः नागरा� उपि�थताः आसन् । त�ादौ डॉ. 
अमृतलालभोगायतामहोदयाः सव�षां महानुभावानां कृते  
उपि�थतानां छा�ाणां कृते च �वागतवचांिस �ाकटयन् । डॉ. 

पुराणस�काय-शा�पुन�या�काय�शाला
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जानक�शरणमहोदयाः अ�याः काय�शालायाः �ा�तािवकं �व�प� 
�ा�तुवन् । पुराणस�काय�य अ�यां काय�शालायां नव �ा�यानािन 
स�ातािन । अ�यां काय�शालायाम् इमे िव�ांसो �ा�यानमकाषु�ः -
१. डॉ. अमृतलाल भोगायता (�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः)
२. पू. भि�सागरदासः (BAPS �वािमनारायणसं�कृतमहा-िव�ालयः, 

सारंगपुरम्)
३. �ी िजते���ासः (�ीनारायणसं�कृतमहािव�ालयः ,पेटलाद)
४. पू. �ुित�काशदासः (अ�रधाम, गांधीनगरम्)
५. साधुः �ानवध�नदासः(B A P S  �वािमनारायणसं�कृत-

महािव�ालयः, सारंगपुरम्)
६. �ी लाभश�करप��ा (�ीवर�तुसं�कृतमहािव�ालयः, सोला)
७. साधुः आ�मतृ�दासः(B A P S  �वािमनारायणसं�कृतमहा-

िव�ालयः, सारंगपुरम्)
८. डॉ. योगेशप��ा (�ीवर�तुसं�कृतमहािव�ालयः, सोला)९. 

�ील�मीनारायणः (दश�नम् सं�कृतमहािव�ालयः, छारोडी)
इय� शा�चचा� दश�नशा�ेण सहवैावत�त त�माद� आर�भस�ं 

समापनस�� स�भूयायोिजतमासीत्, त�माद ्त�दवे �ेयम् ।

सािह�यस�काय-शा�पुन�या�काय�शाला

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सािह�यस�कायेन �दन�य�ािपनी 
शा�पुन�या�काय�शाला २९- २- २०१६ तः २- ३- २०१६ �दना�कं 
यावत् निडयाद�थ-  ���ष�सं�कारधाि� समायोिजता ।  अ�याः 
काय�शालायाः उ�ाटनं प��ी- डा�ाभाई प�ोलीमहाभागानां, 

कुलपतीनां �ो.  अक� नाथचौधरीमहोदयानां च 
गौरवमयसमुप�थतौ २९-२-२०१६ तमे �दना�के �ातः ९ 
वादने ���ष�सं�कारधा�ः
मि�दरप�रसरे दीप��वालनेन साध� स�प�म् । ���ष�सं�कार-
धा�ः �ाचाया�ः डॉ. कृ�ण�सादिनरौलाः, सािह�यस�काया-
�य�ाः डॉ. नरे��कुमार एल.  प��ामहोदयाः,  अ�ये च 
िव�ांसोऽ�यापकाः छा�ा� उपि�थताः आसन् ।  डॉ. 
लिलतकुमारपटेलः अ�य उ�ाटनस��य स�ालनम् अकरोत् । 
अ�यां काय�शालायां म�मटकृतका��काश�योप�र नव 
�ा�यानािन स�ातािन । �ित�ा�यानं साधैक� होरा�ािप 
आसीत् । अ�यां काय�शालायां गृहीत�ा�यानिववरणम् इ�थं 
वत�त-े
१.डॉ. नरे��कुमार प��ा - श�दाथ�िनण�यः अथ���कता
२. डॉ. कृ�ण�सादिनरौला - रसिवषयः
३.डॉ. मह�े�कुमारदवे - का��काश�य �थमोष��ोकासै
४. डॉ. नरे��कुमार एल्. प��ा - श�दाथ�िनण�यः  
५. डॉ. डा�ालालमोक�रया - रस�व�पम्
६. डॉ. कृ�णा�सादिनरौला - रसाभासादयः
७. डॉ. लिलतकुमारपटेलः - गुणीभूत���यभेदाः
८. �ा.कािलदासठाकरः - ��नायाः �थापना
९. डॉ. लिलतकुमारपटेलः - प�मो�लासः
 इय� शा�चचा� समापनस�ेण �माणप�पुर�कार-
िवतरणेन सह २-३-२०१६ तमे पूण�तां याता ।

�ाकरणस�काय-शा�पुन�या�काय�शाला

२०१६ तम�य वष��य फरवरीमास�य २६, २७, २८ 

�दना�केषु पोरब�दरि�थत�य सा�दीपिनिव�ािनकेतन�य 

पु�ये प�रसरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �ाकरण-

स�कायेन �ाकरणपुन�या�काय�शाला समायोिजता।  

परमलघुम�जूषायाः िविभ�ानां �करणानां चचा� अ�यां 

काय�शालायां संजाता। काय�शालायाम�यां िव�िव�ालय-

स�ब�षुे िविभ�ेषु सं�कृतमहािव�ालयेषु �ाकरणशा�म् 

अ�यापय�तः गुरवः, �ाकरणशा�े अनुस�धानरताः छा�ाः च 

भागम् अवहन्। काय�शालायाः उ�ाटनं �ीबाबड�ेर-

सं�कृतमहािव�ालय�य िव�ा�थ�िभः वेदघोषेण कृतम्। व�र�ाः 

गुरवः डॉ गौरीश�कर जोशी समागतानां महानुभावानां 

�वागतं �ाहरन्। ततः िव�िव�ालय�य �ाकरणास�काय�य 

अ�य�ाः �ोफेसर िवनोद कुमार झा महाभागाः �ा�तािवकं 

भाषणम् अकुव�न्। तदनु सार�वताितिथ�वेन स��ा�ाः 

�ीबाबड�ेरसं�कृतमहा-िव�ालय�य िनवृ�ाः गुरवः �ीम�तः 

बोबड ेमहाभागाः ईद�ृयाः काय�शालायाः मह�वं ��यपादयन्। 

महािव�ालय�य �ाचाय�चराः �ीकृ�ण िम� महाभागाः अ�य 

काय��म�य आ�य�यम् अवहन्। काय��मा�ते महािव�ालय�य 

गुरवः डॉ फा�गुन मोढा महाभागाः कात��यं समाप�यन्। 

िव�िव�ालय�य अनु�ातकिवभागे अ�यापनरतः डॉ दीपेश 

िवनोद कितरा महोदयः अ�य काय��म�य स�ालनम् अकरोत्।

सािह�यस�कायकाय�शालायाः उ�ाटनस�े समुपि�थताः महानुभावाः

दश�नपुराणसंकायकाय�शालयोः उ�ाटनस�े उपि�थताः �ा�यापकाः
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 काय�शालायाः अ�गतया कृतानां �ा�यानानां िववरणम् 
इ�थम् अि�त -
�ा�याता        िवषयः

�ो. िवनोद कुमार झा   धा�वथ�िनण�यः

डॉ गौरीश�कर जोषी   िनपाताथ�िनण�यः

डॉ मनोज कुमार ि�वेदी  कारकाथ�िनण�यः  

�ीमान् अि�न भाई राजगोर �फोटिन�पणम्

डॉ ि�ती�रनाथ पा�डयेः  शि�िन�पणम्

डॉ �ाने�� सापकोटा  नामाथ�िन�पणम् 

डॉ फालगुन मोढा   दशलकारादशेाथ�िन�पणम

डॉ दीपेश िवनोद कितरा  ल�णािन�पणम्

डॉ �ीकृ�ण िम�   समासा�दवृ�यथ�िन�पणम्

डॉ नर�संहभाई भोगायता  आका��ािन�पणम्

�ोफेसर कमलेश चो�सी  लकाराथ�िन�पणम्

 काय�शालायाः समारोपकाय��मे डॉ गौरीश�कर जोषी 

महोदयः समागतानां मा�यवराणां शाि�दकं �वागतम् अकरोत्। 

काय��मे िविश�ाितिथ�वेन स��ा�ाः �ीबाबड�ेरसं�कृतमहािव�ा-

लय�य �ाचाया�ः �ीम�तः िबिपन भाई जोषी महाभागाः अ�यां 

काय�शालायां भाग�ािह�वेन अिप समुपि�थताः आसन्। तैः 

महािव�ालयीयानां �ा�यापकानां कृते अ�याः काय�शालायाः 

उपकारक�वं महता क�ठेन �ितपा�दतम्। ततः काय�शालायां 

भाग�ािह�वेन समुपि�थतः मगोद�थ�य सं�कृतमहािव�ालय�य 

�ाकरणा�यापकः डॉ मनोज कुमार ि�वेदी महोदयः काय�शालायाः 

िवषये �वीयां �ित�प�दम् अ�ावयत्। तदनु �ाकरणशा�े 

अनुस�धानरतः �ीमान् परेश प��ा महोदयः काय�शालायाम् 

उपि�थ�या �वानुभूतानां लाभानां िवषये अवदत्। तदनु 

सार�वताितिथ�वेन माग�दश�नाथ� समागताः गुजरातिव�िव�ालय�य 

भाषाभवने काय�रताः �ाकरणशा�े कृतभू�रप�र�माः �ोफेसर 

कमलेश चो�सी महोदयाः �वीये �ा�याने सं�कृता�ययने िवव�ा 

िज�ासा चे�येतयोः मह�वं ��यपादयन्। ततः काय��म�य अ�य�ाः 

�ोफेसर िवनोद कुमार झा महाभागाः �ाकरणा�ययनस�दभ� 

�वणसं�कार�य मह�वं ��यपादयन्। डॉ फा�गुन मोढा महाभागेन 

कात��य�ापनपुरःसरं काय��मः समा��ं नीतः। काय��म�या�य 

स�ालनमकरोत् डॉ दीपेश िवनोद कितरा महोदयः।   

वेदवेदाङगसकाय�य शा�पन�या�काय�शाला् ुं
�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेदवेदा�गस�कायः 

पार�प�रकशा�ाणां संर�णाय संवध�नाय अ�यासाय च १९ तः 

२१ फरवरी २०१६ पय��तं वेदवेदा�गस�काय�य सवा�न् 

िवषयान् के��ीकृ�य �दवस�य�ािपनी एका काय�शाला 

साम�याली सं�कृतमहािव�ालये स�प�ा जाता । एताद�ृयां 

मह�वपूण�काय�शालायां िव�िव�ालयस�ब�महािव�ालयेषु 

चतु�व�शित िव�ांसोऽ�यापकाः भागं गृहीतव�त: । काय��म�य 

�ार�भ: स�त �ीस��यािगरीबापुसं�कृतवेदिव�ालय�य 

�वािमचरणा: �दीप��वालनपूव�कं कृतव�त: । अन�तरं 

वै�दकम�गलाचरणम् स�त�ीस��यािगरीबापुसं�कृतवेदिव�ा-

लय�य छा�ै: अ�यापकै� कृतम् । अ�य काय��म�य संयोजक: 

वेदवेदा�गस�काय�या�य�: श�ु�पािण�ाही शाि�दक-

�वागतम् प�रचय�दानं तथा काय��म�य उ�े�यकथनं कृतवान् । 

तदन�तरं माननीयानां काय��म�य मु�याितथीनां  

डॉ.नरे��भाईप��ामहोदयानाम् अिभभाषणं जातम् ।  

काय��म�य िविश�ाितथीनाम् अनु�ातकभवन�य अ�य�-

पादानां �ो.दवेे��नाथपा�डयेमहाभागानां �ासि�गक�वचनम् 

संजातम् । अन�तरम् अधोिलिखता: काय��मा: �दवस�यं 

यावदनुि�ता: -

डॉ. नरे��कुमारप��ा - िन��-�थमा�याय�य १-२ पादौ, 

स�मा�याय�य तृतीयचतुथ�पादौ

डॉ. रमेशच��शु�ल: - बृह�पाराशरहोराशा��य 

सृि��मवण�ना�याय:,  अवतार�मवण�ना�याय:

डॉ. राजे��कुमारप��ा - िन���य �थमा�याय�य 

तृतीयचतुथ�पादौ

�ी उमाशंकर - झा बृह�पाराशरहोराशा��य  

�ह�व�पवण�ना�याय:, �हा�दसाधना�याय:

डॉ. श�ु�पािण�ही - िन���य �थमा�याय�य प�मष�पादौ

डॉ. राजे���सादशु�ल: - बृह�पाराशरहोराशा��य 

रािशलीला�याय:,   षोडशवग�वण�ना�याय:

डॉ. अि�नभाईराजगोर -  बृह�पाराशरहोराशा��य 

वग�िववेचना�याय:,  दिृ�भेदवण�ना�याय:

�ो. दवेे��नाथपा�डये: - िन���य स�मा�याय�य 

�थमि�तीयपादौ

�ो. ह�र�सादपा�डये: - बृह�पाराशरहोराशा��य  

सूितका�याय:, अ�र�चना�याय: 

�ाकरणस�कायकाय�शालायाः उ�ाटनस�े म��थाः महानुभावाः

वेदवेदा�गस�कायकाय�शालायाः उ�ाटनस�े म��थाः महानुभावाः



�वा�याय�वचना�यां न �म�दत�म् इित �ु�युपदशेानुगुणं 

िन�यम�यापनकाय� �ापृतानां �वा�यायोऽपी�ः। इ�थमेव मनिस िनधाय 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 'िव�ान एवम् अिभनविव�ा' 

इ�या�येन संकायेन  ि�सह�ािधके षोडषे वष� जनवरीमास�य ष�-स�म-

�दनयो����िव�ालय�य शै�िणकभवने पी.जी.डी.सी.ए  पा��म�य 

संयोजकानां काय�शाला समायोिजता। काय�शालाया अ�या उ�ाटनावसरे 

स�काय�या�य�ा �ोफेसर अच�ना दबेु महाभागा संकाय�य अ�य 

सि���म् इितहासं सं�ा� काय�शालाया उ���ािन �प��करोत्। 

िव�िव�ालय�य कुलसिचववय�ः डॉ. दशरथ जादव महाभागः 

काय��मेऽ�य��वेन समुपाित�त्। पी.जी.डी.सी.ए परी�ा इतोऽिप 

सुचा�तया भवि��व�यु�े�येन िव�िव�ालयेन ऑन लाईन 

परी�ाप�ितरा�िय�यत इित समु�ोिषतम्, काय�शालायाः साफ�याय 

शुभाकामना� �क�टताः। िविश�माग�दश�नाय िव�िव�ालय�यानु-

�ातकिवभागा�य�ः दवेे��नाथपा�डयेमहोदयः, िव�िव�ालय-

स�ािलत�य सं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः �ोफेसर नरे�� प��ा 

महाभागः च समुपाित�त्। प��ामहाभागेन गीवा�णवा�या स�गणक�य 

आिव�कतु�म�नुजचेतिस िव�मान�य महास�गणक�य वण�नं ��तुतम्। 

पा�डयेमहाभागेन आ��लभाषया भाग�ािहणः स�बोिधताः। सव�रिप 

महानुभावैः काय�शालाया िन�व��प�रसमा�ये आशीव�चांिस �ा�तािन। 

काय��मा�ते महािव�ालय�य �ा�यपकेन डॉ. लिलत पटेल महाभागेन 

कात��ं िवतीण�म्। काय��म�या�य स�ालनं �ाकरणा�यापकेन डॉ. 

दीपेशकितरामहोदयेन कृतम्। राजकोट�थ�य मारवाडीमहािव�ालय�य 

एम्.सी.ए स�काया�य�ः �ीधरन् राजगोपाल महोदयः, 

गाि�धनगर�थयां चौधरी टे��कल इि��ट�ूट् सं�थायां सहायकाचाय�ः 

िवनोदिप�लैमहोदयः, वेरावल�थात् सवजाणीमहािव�ालयात् शि�भट 

महाभागः, जूनागढ�थात् �वािमनारायणगु�कुलात् िमिल�दभाई 

महोदयः च काय�शलायाम�यां समुप�थाय भाग�ािहणः अबोधयन्। 

अ�याः काय�शालायाः समापनावसरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ा-

लय�य मा�यः परी�ािनयामकः डॉ. योगेश पटेल महोदयः, �ोफेसर 

दवेे��नाथ पा�डये महोदयः, िवनोद िप�लै महोदयः च भाग�ािहणः 

अबोधयन्, �माणप�ािण च �तरन्। काय��मे स�ालनं, 

ध�यवादिवतरणं च कृतवती �ोफेसर अच�ना दबेु महाभागा।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये स�प�ा पी.जी.डी.सी.ए 

पा��म-संयोजकानां काय�शाला

A Government of Gujarat Initiative

महाराजासयाजीराविव�िव�ालय �ारा हसंामहतेा��थालये 
‘National Workshop on Institutional Digital 
Repository for National Digital Libary” इ�यि�मन् 
िवषये समायोिजते ि��दवसीय-राि�यकाय�-शालायां 
�ीरवी��कालेमहोदयः (��थपालः) एवं �ी हरेशखेरमहोदयः 
(Computer. Programmer) भागं गृहीतव�तौ ।

Introduction : SCOPE 
(Society for Creation 
of Opportunity through 
Proficiency in English) 
has been setup by the 
Government of Gujarat 
t o  b u i l d  E n g l i s h 

language proficiency in the youth of Gujarat and 
thereby create employment opportunities for them. It 
is one of the most successful PPP models in the state 
with an established network of 300+ centers through 
five Zonal Training Partners (ZTPs) for the purpose 
of providing English language training to candidates. 
More than 700 institutions of higher education are 
also SCOPE centres. SCOPE programme is centred 
on three challenges of education - Access, Equity and 
Quality. 

Assessment and Certification by Cambridge 
University : To enhance the employability and to 
showcase the proficiency of English, SCOPE has 
roped in Cambridge English, part of the University of 
Cambridge, UK as assessment partner. Cambridge 
English exams are the world's leading range of 
certificates for learners of English. The English 
Language Training programme is being developed on 
the Common European Framework (Level A1 to C2) 
of Reference. SCOPE has fully adopted Computer 
based and Online Exams called BULATS (Listening, 
Reading and Speaking) and CPT (Listening, 
Reading). There are multiple exam cycles in a year. 

Affordability : Fee from level A1 to level B2 training 
is kept at Rs. 1550/- (taxes extra) under PPP model. 
This includes training to candidate, course material, 
assessment & certification. SCOPE's OAS (Open 
Assessment Scheme) is for students only wherein 
they can pay a nominal fee of Rs. 350/- for 'A' level 
exam and Rs. 600/- for 'B' level exam. Providing 
course material or training material is not mandatory. 
However, colleges have option of providing them 
training and material at a fee of Rs. 750/- for 'A' level 
and Rs. 1200/- for 'B' level exam which is much 
cheaper than prevailing rates of other private 
institutes.  
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िव�योग�दवसः - २०१६

२१ जून-२०१६ इित �दना�के 
योग�दवसं ल�यीकृ�य 
�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः 
गीर-सोमनाथ जनपद�थानां 
��डािश�कानां १५/०६/२०१६ 
तः १७/०६/२०१६ �दना�कं 
यावत् �दन�य�ािपनं योग-
�िश�णमकरोत् । िव�िव�ालय-
प�तः डॉ. जयेशमुंगरा 

काय��मेऽि�मन् �िश�कः आसीत् । �कं च िव�िव�ालय�य 
योगा�तेवािसनोऽिप अ�यापका� २०/०६/२०१६ �दना�कं यावत् 
अनया री�यैव योगिश�णं �ा�ुवन्। पुन� जूनमास�य २१ तमे 
�दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये �ातः स�वादनतः 
अ�वादनं यावत् योग�दवस�य आचरणं समजायत । त� समुपि�थता 
आसन् िव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो.अक� नाथचौधरीमहोदयाः, 
कुलसिचवाः डॉ. दशरथजादवमहोदयाः, �ाचाया�ः डॉ. 
नरे��कुमारप��ा, अ�ये चा�यापकाः । काय��मेऽि�मन् 
िव�िव�ाल�यािधका�रणः कम�चा�रणः अ�यापकाः छा�ाः तथा 
िविवधे�यः िव�ालये�यः समागताः िव�ा�थ�नः, वेरावल�य पौरा� 
भागं गृहीतव�तः । आह�य १८०५ जनाः संभूय िन�द�� ालोके 
योगासन�ाणायामा�दकम् अकुव�न् । अ�य काय��म�य 'नोडल 
ओ�फसर ' �पेण डॉ. नरे��कुमारप��ामहोदयाः आसन् । डॉ. 
जयेशमुंगरा अ�य सम��य काय��म�य संयोजक�पेण काय�म् 
अकरोत् । अ�यैव काय��म�या�गतया �ातः िव�िव�ालय�य 
शै�िणकभवने योगिवषयकािन �ीिण �ा�यानािन जातािन ।    त� 

Shree Somnath Sanskrit University, Veraval

UGC - NET / SET Training Programme
(Sponsored by Knowledge Consortium of Gujarat, Govt. of Gujarat)

(Established by Government of Gujarat)

Paper - I       For all  & all Subjects Disciplines
Paper - II      For  (Code 25 & 73)Sanskrit
Paper - III     For  (Code 25 & 73)SanskritFREE COACHING

Note : Students of any College or Institute can join this free UGC NET/SET coaching  classes.
   UGC NET/SET free coaching classes have already begun from 02.09.2016, so hurry up and take an 
   opportunity by joining free coaching classes for your higher academic career.

Contact us for Free Registration Place :

Shree Somnath Sanskrit University
Rajendra Bhuvan Road, Near Birla Temple, Veraval - 362266

Prof. Vinod Kumar Jha
Convener

Mobile : 87350 76657

Dr. Janakisharan Acharya
Co-Convener

Mobile : 87588 17525

डॉ. जानक�शरणमहोदयेन “पात�लयोगदश�ने अ�ांगयोग�य 
अवधारणा" इित िवषये तथा डॉ. च��का�तपटेलः, 
�ीमतीतेजलबेनसवजाणी इ�येता�यां 
“�ाणायामः �यान�” इित िवषये 
�ा�यानं �द�म् । 

िव�योग�दवस�य उ�ाटनं कुव��तः कुलपतयः

िव�िव�ालये योगासनं कुव��तः छा�ाः अ�यापकाः कम�चा�रणः नागरा�
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