
आ�मीयिम�ािण !

�ीसोमनाथं शरणं �प�े । 

“सोम�योित:” अि�मन् कोरोना-तमोऽिभभूते काले �वधम�माचय� �वत�त इित एत�याङ्क�य सव��य: 

स�पादनदािय�वव�: आचाय��य: तथा च वाता�प��यैत�य कृते िविवधवाता�दानेन िच�ा�द�ेषणेन एत�पुर�कारय�: 

िविवधमहािव�ालयानां �धानाचाय��य: प�रसरगते�य: छा�ा�यापक-पदािधका�रकम�चा�र�य� भूयो भूय: साधुवादा: िव�ा�य�ते ।

कोरोनाज�यं �ाितकू�यं नाभिव�य�ेद ्इदान� िव�िव�ालयप�रसरे अ�य� सव�षु महािव�ालयेषु च छा�ाणां सा�ादपुि�थ�या यादशृं र�यं 

स��यं च द�ृयम् अभिव�यत्, त�ददान� नाि�त । �क�तु, एष माग�: स��ित िपिहत�ेत् मानवेनैव उ�ािवत: याि��क: अ�तजा�लगतो माग� उ�ा�टत: । न 

केवलम् उ�ा�टतम्, अिप तु तेन भौितकोपि�थ�या यत् कतु�म् अकतु�म् अ�यथा कतु�म् इ� ं�यात् तदपे�या समिधकं सव� �कमिप सा�यमानम् अि�त । 

एतया री�या िनयिमततया अ�यापकानाम् अ�यापनकाय� �चलित, अनेकािन �ा�यानािन, िविवधा: काय��मा: (सामा�यरी�या येषां िनव�हणे महान् 

अथ��य: मानवसंसाधनािध�यापे�ा चापे�यते) आयोिजता: । �थमवारं िव�िव�ालय�य पूव��छा�स�मेलनं कृतम्, सं�कृतस�ाह: तद�ग�वेन 

िविवधा: �ितयोिगता:, �थमवारं शतािधकजनानां िविश�ानां महानुभावानां च “सं�कृत�य कृते गौरवमनुभवािम” इित शीष�केण 

द�ृय��साम�ीिनमा�णपूव�कं िवतरणम्, “�दग�त�ािपन� वाण� वयं कुया�म सं�कृताम्” इित शीष�केण प��ीचमूकृ�णशाि�ण: �ा�यानम्, 

�ीगोिव�दगु�िव�िव�ालयेन सह संयु�त�वावधानेन “नटराजव�दना” इित शीष�केण िविवधिवदषुां �ा�यानािन, “रामायण के �ारा 

�ि��विवकास”  एवं च “कथं पठेम – रघुवंशम्- ि�तीय: सग�:” इित आनलाईन- अ�पकालीन (मास�याविधक) – पा��म�य�य �ार�भ:, 

महामहोपा�याय के.का. शाि�पादानां �मृतौ पाि�क�ा�यानमालाया: शुभार�भ:, नवीनराि�यिश�ानीितस�दभ� िविवधगो�ीषु चचा�, 

माइ�ोसो�ट - �ारा सव�कारीययोजना�तग�तपाठस�ालनम्, कितपय “िड�लोमा” – पा��मान् अनुसृ�य दरू�थिश�णिवधे: स�ालनाय 

पा�ांशलेखनिव�यार�भ: इ�यनेकिवधा: �क�पा:  काय��मा: शै�िणकिवधय� �ार�धा: आयोिजता: संचािलता�ेित महत: �मोद�यायं िवषय: । 

एतदथ� िनर�तरतया �वक�यम् उ�रदािय�वं ये िन�ढव�त: ते�य: सव��य: भू�रश: अिभन�दनािन वधा�पनािन च �ाि�य�ते ।
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कुलपितवाक्

(�ो. गोपब�धु िम�)

कुलपित:

सव�था मह�वपूण� िवषयो नाम शा�ी- अि�तमवष��य आचाय� - �थम�य 

ि�तीय�य च वष��य अि�तमा: परी�ा: या: अविश�ा: आसन् ता: अग�तमासे �ित�दनं 

परी�ा�यं त� �ितपरी�ं घ�टा�य�य �थाने घ�टा�यिमित सव�कारीयिनयमनं 

प�रपा�य स�पूण� गुजरात�ा�ते संचािलता:, कोरोना-भीितकालेऽिप �ाय: 

अशीित�ितशतं छा�ा: भागं गृही�वा एत�ल�यपूत�ये सुतराम् अ�ेसरा: जाता: इित ते 

भू�रशो वधा�पनीया: सि�त ।

िव�िव�ालयप�रसरे िविवध�कारकं भौितकभवनिनमा�णकाय�मिप एतेषु 

�दवसेषु चिलतमासीत् स��ित �चलदिप िव�ते । तदथ� कुलसिचववय�त: आर�य 

सव�ऽिप पदािधक�रण: कम�चा�रण� ध�यवाद:ै पुरि��य�ते ।

सव� िमिल�वा अ�े चलाम:, िव�िव�ालय�य गौरवं न केवलं �ा�ते अिप तु 

स�पूण� रा�,े अिखले च िव�पटले वधा�पयाम: ।

�ी सोमनाथो िवजयतांतराम् ।

गुजरातरा�य�य माननीय-मु�यमि��णा सह

माननीय-कुलपितवय��य कुलसिचववय��य च मेलनम्
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः
राजे��भुवनमाग�ः, वेरावलम्-३६२ २६६, गीरसोमनाथ-जनपदः (गुजरातम्)

          दरूभाषः ०२८७६-२४४५२८/२९/३२ फे�स – २४४४१७, 

वेबसाइट www.sssu.ac.in    Email: sssu.veraval@gmail.com

अ�यास�मः शु�क-िववरणं च

�मः अ�यास�माः िवषयाः
�यूनतम-

यो�यता
अविधः

शु�कम*्
(Boys)

शु�कम*्

(Girls)

१

२

३

�वेशाय स�पक�  कुव��तु-
•  डॉ. नरे��कुमार प��ा, �धानाचाय�ः, ९८९८५४०४०३

•  डॉ. प�कजकुमार रावलः, अ�यापकः,  ९८७९३२९८९८

•  �ी जयदीप�संह परमार, जु. � लक� ,   ७३५९५१७४००

•  डॉ. लिलतकुमार पटेलः, अ�य�ः, ९८७९८३४०७१

•  डॉ. दीपेश कितरा, अ�यापकः,  ९५९४३५६८५७

•  �ी करसन छा�ोिडया, जु. � लक� , ९८२४९६६०२२

काया�लयः – ०२८७६-२४४५३२/३३ Web: www.sssu.ac.in  Email: sssu.veraval@gmail.com 

AÌ {Z{X©ï>§ ewëH§$ g‘J«ñ¶ Aä¶mgH«$‘ñ¶ H¥$Vo ApñV & *EVV² ‘w»¶Ho$ÝÐo ñdr{H«$¶‘mU§ ewëH$‘² ApñV &
emór 650/-, AmMm¶© : 700/-, {S>ßbmo‘m 500/-* narjm-ewëH$‘² - à{VgÌ‘² - 

िव�ावा�रिधः

(Ph.D.)

त�वाचाय�ः

(M.Phil.)

आचाय�ः

(M.A.)

संयु�-शाि�-

िश�ाशा�ी
(Integrated B.A., B.Ed.)

शा�ी
(B.A.)

पदिवका

(Diploma)

(M.A.)

सािह�यम्, वेदः,

पुराणम्, �योितषम्,

दश�नम्, �ाकरणम्

सािह�यम्,

वेदः, पुराणम्,

�योितषम्,

दश�नम्,

�ाकरणम्

सािह�यम्, वेदः,

पुराणम्,

�योितषम्,

सव�दश�नम्,

�ाकरणम्

योगः

सं�कृतम्
(General

Hindu Studies)

सं�कृतम्

सािह�यम्, वेदः,

पुराणम्, �योितषम्,

सव�दश�नम्, �ाकरणम्

योगः, �योितषम्,

कम�का�डम्,

सं�कृतिश�णम्,

मि�दर�व�थापनम्

वा�तुशा�म्

आचाय�ः/

M.A. 55%

अ�कैः सह

सं�कृते

आचाय�ः

/M.A.

सं�कृत-

मु�य-

िवषयेन सह

�ातकोपािधः

�ातकोपािधः

�ातकोपािधः

१२तमा क�ा

१२तमा क�ा

१२तमा क�ा

Min

3 Year

Max

6 Year

१ Year

2 Year

2 Year

2 Year

४ Year

३ Year

१ Year

24,800

4400

3800

7200

to be

fixed

to be

fixed

5500

*500

24,800

4400

1400

7200

to be

fixed

to be

fixed

1900

*500

५

४

६

७
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०५-०७-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते ओनलाईन गु�पू�ण�मामहो�सव ेअ�य��वेन उपि�थितः

०७-०७-२०२० मह�ष�वा�मी�कसं�कृतिव�िव�ालयेन (ह�रयाणा) आयोिजतायाम् ओनलाईन िव��प�रष�द सद�य�वेन भाग�हणम्

१०-०७-२०२०  एम्.एस्. कलाभवनम्, मुज�फरपुरम्, िबहारम ्  इ�यनेन “कोरोना महामारी तथा भारतीय सं�कृित” इित िवषयमादाय 

आयोिजते ओनलाइन वेिबनार काय��मे व�ृ�वेन भाग�हणम्

१०-०७-२०२०  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य ओनलाइन पूव��छा�स�मेलने अ�य��वेन उ�ाटक�वेन च उपि�थितः

११-०७-२०२०  जवाहरलाल नह�े िव�िव�ालय – दहेली JNU इ�यनेन आयोिजतायाः �ो. वाच�पित उपा�याय – ओनलाइन 

�ा�यानमालायाः उ�ाटक�वेन उपि�थितः

१४-०७-२०२० जवाहरलाल नह�े िव�िव�ालय – दहेली JNU इ�य� सं�कृतिवभाग�य सहाचाय�िनयु�ियसिमतौ िवषयिवशेष��वेन 

ओनलाइन उपि�थितः

१६-०७-२०२० माननीय-मु�यमंि�-�ारा सोमनाथ�यासिन�म�त�य माह�ेरीभवन�य ई-लोकाप�णकाय��मे उपि�थितः

१७-०७-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत�य मास�ािपनः ओनलाइन स�भाषणवग��य समापने अ�य��वेन उपि�थितः

१८-०७-२०२० महािव�ालयानां �ाचाय�ः सह ओनलाइन गो��ाम् अ�य��वेन उपि�थितः

२१-०७-२०२० आ�द�यिबरलािव�ालयेन सर�वतीिव�ालयेन (वेरावल) च आयोिजते आ�मिनभ�र-भारतम् इित िवषय�य ओनलाइन काय��मे 

अ�य��वेन उपि�थितः

२३-०७-२०२० वत�मानप�रि�थतौ छा�ाणां �वेश���यायाः कृते, परी�ायाः कृते योजनाथ�म् उ�िश�णिवभाग�य अ�य�ेण सह ओनलाइन-

उपवेशने भाग�हणम्

२५-०७-२०२० उ�र�दशेनागकूपशा�ाथ�सिमितः, काशी इ�यनेन आयोिजतायाम ् ओनलाइन शा�ाथ�शोधसंगो��ां मु�यव�ृ�वेन 

िविश��ा�यान�दानम्

२६-०७-२०२० राणी-दगुा�वती-िव�िव�ालयः, जबलपुरम् इ�य�य सं�कृतिवभागेन आयोिजते “भारतीय सं�कृित म� आ�मिनभ�र भारत” 

इ�यि�मन् ओनलाइन काय��मे मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः

२७-०७-२०२० बाबासाहबे आंबेडकर मु�िव�िव�ालयेन (अहमदाबाद) आयोिजत�य ओनलाइन सं�कृतस�भाषणस�ाह�य 

उदघ्ाटनमकाय��मे मु�याितिथ�वेन उपि�थितः

२७-०७-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम् तथा �ीगोिव�दगु�िव�-िव�ालयः, गोधरा इ�यनयोः संयु�ोप�मेण 

आयोिजतायां नटराजव�दनायाम् अ�य��वेन उपि�थितः

२८-०७-२०२० “सं�कृतशौय�म्” इ�यनेन समूहने आयोिजते ओनलाइन काय��मे “सं�कृतस�भाषणं �कमथ�म्'' इित िवषयमादाय मु�यव�ृ�वेन 

�ा�यान�दानम्

२९-०७-२०२० दवे-सं�कृत-िव�िव�ालयः, ह�र�ारम् इ�य�य िव�ावा�रधेः ओनलाइन मौिखकपरी�णे परी�क�वेन उपि�थितः

३१-०७-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत�य ओनलाइन सं�कृतस�ाहो�सव- �य उ�ाटने अ�य��वेन उपि�थितः

०३-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतयोः अ�पकालीन�माणप�ीय- पा��मयोः ''रघुवंशं (ि�तीयसग�ः) कथं पठेम'' 

तथा ''रामायण एवं �ि��विवकास'' इ�यनयोः ओनलाइन उ�ाटन�स�गे अ�य��वेन उपि�थितः

०४-०८-२०२० के��ीयसं�कृतिव�िव�ालय�य एकल�प�रसरेण (ि�पुरा) आयोिजते ओनलाइन काय��मे मु�यव�ृ�वेन ''शा�ाणां 

लोकोपकारकता” िवषयमादाय �ा�यान- �दानम्

०६-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत�य ओनलाइन सं�कृतस�ाहो�सव- �य समापन�स�गे अ�य��वेन उपि�थितः

०८-०८-२०२० Vivek Multivision Foundation, Mumbai �ारा आयोिजते काय��मे मु�यव�ृ�वेन “Importance of Sanskrit 

Grammer” िवषयमादाय �ा�यान�दानम्

०८-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतायाः ओनलाइन  �ीके.का.शाि�-पाि�क�ा�यानमालायाः उ�ाटन- 

  �स�गे अ�य��वेन उपि�थितः

१०-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते ओनलाइन िव��संह�दवसे अ�य��वेन उपि�थितः

१०-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते अ�पकालीन�माणप�ीयपा��मे ''रामायण म� व�ण�त जीवनमू�य एवं      

रामरा�य क� अवधारणा'' इित िवषयमादाय �ा�यान�दानम्

कुलपतेः दनैि�दनी
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१४-०८-२०२० स�पूणा�न�द-सं�कृत-िव�िव�ालय�य राि�यिश�ानीितसिमतौ सद�य�वेन उपि�थितः

१४-०८-२०२० सं�कृतभारतीिव��प�रषद,् दहेली �ारा आयोिजतायाः ��यिभ�ादश�न-काय�शालायाः उदघ्ाटनस�े मु�याितिथ�वेन उपि�थितः

१५-०८-२०२० ७४ तम े �वात��य�दवससमारोह �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयप�रसरे अ�य��वेन उपि�थितः

१७-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य अ�यापकैः सह ''राि�य-िश�ानीतौ सं�कृतिव�िव�ालयानां भूिमका'' िवषये चचा�याम् 

अ�य��वेन उपि�थितः

१८-०८-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते ''नवीना राि�यिश�ानीित: सं�कृतं च'' इित काय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

२७-०८-२०२० केि��यसं�कृतिव�िव�ालय�य ग�गानाथझाप�रसरेण आयोिजते राि�यिश�ानीितिवषयके काय��मे व�ृ�पेण 

“राि�यिश�ानीित: सं�कृतं च” िवषये �ा�यानम्

२८-०८-२०२० गुजरातरा�य�य माननीय-िश�णमि��णः राि�यिश�ानीितिवषयकचचा�स�े उपि�थितः

०३-०९-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य शै�िणकप�रषदः ३५ तमे उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः

०५-०९-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य काय�का�रणीप�रषदः ६७ तमे उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः

०७-०९-२०२० माननीयरा�पतेः माननीय�धानमि��णः च राि�यिश�ानीतेः ओनलाइन चचा�याम् उपि�थितः

०९-०९-२०२० ICCR, Delhi इ�य�य अ�यास�मचचा�याम् उपि�थितः

१२-०९-२०२० सौरा�सं�कृत-अ�यापक-प�रषदः ओनलाइन �ा�यानमालायाः समापने अ�य��वेन उपि�थितः

१४-०९-२०२० बनारस-िह�द-ूिव�िव�ालयेन आयोिजतायां राि�य-िश�ानीतेः अ�गतया िश�काणां �िश�णयोजनायाः आयोजनचचा�यां 

व�ृ�वेन उपि�थितः

१७-०९-२०२० गुजरात-िव�िव�ालयेन आयोिजते ''राि�य-िश�ानीितः सं�कृतं च'' काय��मे मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः

१९-०९-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते SSIP अ�तग�तम् ओनलाइन चचा�स�े अ�य��वेन उपि�थितः

१९-०९-२०२० शाि��थमवष�य�छा�ै: सह ओनलाईन वाता�

२१-०९-२०२० पाठशालानां �धानाचाय�: सह ''सं�कृत पाठशाला एवं राि�य िश�ा नीित-२०२०'' इित चचा�स�े अ�य��वेन उपि�थितः 

०६-१०-२०२० माननीयिश�णमि��णा सह सामा�यवा�ष�कायोजनचचा�याम् उपि�थितः

१६-१०-२०२० केि��यसं�कृतिव�िव�ालय�य भोपालप�रसरेण आयोिजते राि�यिश�ानीितिवषयके काय��मे व�ृ�वेन ''सं�कृतिश�ायां 

राि�यिश�ानीते: ��या�वयनम्'' इित िवषयमादाय �ा�यानम्

१७-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतयोः अ�पकालीन�माणप�ीयपा��मयोः ''सं�कार� का मानवजीवन पर �भाव'' 

तथा ''सं�कृत वा�यसंरचना का अ�यास एवं कौश�य'' इ�यनयोः ओनलाइन उ�ाटन�स�गे अ�य��वेन उपि�थितः

१९-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते अ�पकालीन�माणप�ीयपा��मे ''कारकं �कम् ? कारकािण कित?'' इित 

िवषयमादाय �ा�यान�दानम्

२३-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते अ�पकालीन�माणप�ीयपा��मे ''सं�कारो का मह�व'' इित िवषयमादाय 

�ा�यान�दानम्

२४-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये प�रसरे कुलसिचवभवन�य िश�ाशाि�भवन�य िशला�यासे, स�गो�ीक��य च उ�ाटने 

अ�य��वेन उपि�थितः

२६-१०-२०२० माननीयरा�यपालवया�णां राि�यिश�ानीतेः काय��मे उपि�थितः

२७-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते �ाकरणिवषयके वेिबनारकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

२८-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते सािह�यिवषयके वेिबनारकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

३१-१०-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते सरदारपटेलजय��याः ओनलाइन �ा�यानकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

०३-११-२०२० सरदारपटेलिव�िव�ालयेन आयोिजते ओनलाइन वेिबनारकाय��मे व�ृ�वेन Indian knowledge System 

Vyakarans the Science & Language in Indian perspective इित िवषयमादाय �ा�यान�दानम्

०६-११-२०२० छा�ाणां प�रसरे आगमनिवषये माननीयिश�णमि��णा सह ओनलाइन उपवेशने उपि�थितः

०७-११-२०२० Online Meeting with Dr. Anna Esposito for Lectures in Wurzburg
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१०-११-२०२० केि��यसं�कृतिव�िव�ालय�य ग�गानाथझाप�रसरेण आयोिजतायाः पाठस�पादनकाय�शालायाः उ�ाटने मु�याितिथ�वेन 

उपि�थितः

१२-११-२०२० Saint Exupery's, Germany Le Petit Prince in Sanskrit an introduction by the translator, 

Wurzburg University, Germany

१९-११-२०२० माननीयिश�णमि��णा सह रा�य�य कुलपतीनाम् ओनलाइन चचा�स�े भाग�हणम्

१९-११-२०२० Panini's Grammar A traditional knowledge system, Germany

२६-११-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते ओनलाइन मतदातृ-जागृित-काय��मे उपि�थितः

२६-११-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन संिवधान�दवस�य अ�गतया आयोिजते ओनलाइन �ा�याने अ�य��वेन उपि�थितः

२७-११-२०२०  'सं�कृते अ�ययनम् अ�यापनम् – भारते जम�नीदशेे च'' इित ओनलाइन चचा�स�े भाग�हणम्

२८-११-२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन िव�सिमतेः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः

२९-११-२०२० सं�कृतभार�याः गो��ाम् ''सं�कृत�य िवकासेन रा��य िवकास:'' इित िवषये अ�य��वेन �ा�यान�दानम्

११/१२/२०२० शा�प�रचय�क�पा�तग�तं स�ानां ३६ िविडओ-पाठानां लोकाप�णकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

१२.१२.२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते �द�ा�गजागृित-अिभयानम् इित काय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

२३/१२/२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पुराणिवषयके प�रसंवाद ेअ�य��वेन उपि�थितः

२४/१२/२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेदिवषयके प�रसंवाद ेअ�य��वेन उपि�थितः

गुजरातसािह�याकाद�याः अ�य�ः डॉ. िव�णुप��ामहोदयः,

माननीयः कुलपितवय�ः, कुलसिचववय�ः च

अ�बेडकर मु�िव�िव�ालय�य सव�कारिचतेन

सद�येन जयेशमहोदयेन सह माननीयः कुलपितः �धानाचाय�ः च

माननीयिश�णमि��णा सह माननीयकुलपितः कुलसिचवमहोदयः च

पूव�मु�यमि��णः �ीकोशुभाई-पटेल�य शोकसभायां

��ापु�पम् अप�यन् माननीयः कुलपितवय�ः



 �ावणी पू�ण�मा सव�� गु�पू�ण�मा �ासपू�ण�मा च क�यते। �ितवष� 

�ीसोमनाथसं�कृतिवि��ालयः गु�पू�ण�मायाः आयोजनं करोित �क�तु अि�मन् वष� 

०५/०७/२०२० तमे �दना�के कोरोनाकारणेन ओनलाइन गु�पू�ण�मा आयोिजता। 

िव�िव�ालय�य प�रसरे वत�मानायाः भगवतः वेद�ास�य �ितमायाः पूजनं पुराणिवभाग�य 

अ�यापकेन डॉ. प�कजकुमाररावलमहोदयेन अका�र। तत� िव�िव�ालय�य माननीय-

कुलपतेः �ेरणया तथा आयोजकानां माग�दश�नेन अपरा�े ०४ वादनतः ०५ वादनपय��तम् एकं 

िविश� ं �ा�यानम् आयोिजतम्। �ा�यातृ�पेण मोरबी नगर�थ खोखराहनुम��थान�य 

महाम�डले�री परमपू�या �ीकनके�रीदवेी गुरोः गुणम�डनसिहतं �ा�यानम् अकरोत्। 

भारतीया िश�णप�ितः गु�िश�यपर�परया एव अतीव उ�मा उ�यते अतः गु�िश�यपर�परायाः 

मह�वं स��ित सव�ः �वीकरणीयम् इित वच�सिहतं त�याः भाषणम् आसीत्। तत� 

िव�िव�ालय�य मा�यः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�ः अ�य�ीयम् अभाषत। 

महाम�डले�या�ः ध�यवादकथनेन सह कुलपितवय�ण �ासपू�ण�मायाः मह�वम् अवा�द। अि�मन् 

�स�गे शाि�तृतीयवष��य छा�ः दवे नीलः गुव��कं दि�णामू�त��तो�ं च ��तुतवान्। 

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन १०/०७/२०२० तमे �दना�के ओनलाइन 

“पूव��छा�स�मेलनम्'' आयोिजतम्। एत�य स�मेलन�य हतुेः अि�त यत् िव�िव�ालयप�रसरे ये 

छा�ाः प�ठतव�तः सि�त तेषाम् एकवारं मेलनं �यात्, ते कु� वत��ते, �कं च कुव�ि�त, कां वृ��ं 

कृ�वा सं�कृत�य िव�िव�ालय�य च �ितिनिध�वं कुव�ि�त, इ�या�द �ातुम्। अयम् अतीव 

आन�द�य िवषयः यत् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पूव��छा�ाः आर�कदले, 

अ�यापन�े�े, �ावहा�रक�े�े, �वत���वसाय�े�े, कम�का�ड�े�े, योग�िश�ण�े�े तथा 

अ�येषु िविवधेषु �े�ेषु आजीिवकां �ा�य सं�कृत�य �ाितिन�यं कुव��तः सि�त। अि�मन् 

ओनलाइन पूव��छा�स�मेलने �ायः ६५ पूव��छा�ाः सहभािगनः समभवन्।

 अि�मन् काय��मे सवा�दौ अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमार-पटेल-

महोदयः काय��म�य �ा�तािवकं ��तूय सव�षां �वागतम् अकरोत्। तत� 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय-स�ािलत-महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार-

प��ा-महोदयः �ासि�गकम् उ�ोधनम् अकरोत्। तेन छा�ाणाम् उ�रो�रिवकासाय आशीः 

�द�ा, �ीसोमनाथ� �ा�थ�तः। �मेणाि�मन् िव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ. दशरथ-जादव-

महोदयः अिप �ासि�गकम् उ�ोधनं कृ�वा, िविवध�े�ेषु वत�मानानां सेवारतानां छा�ाणां 

माग�दश�नं कृतं शुभाशया� �ािपताः।

 पूव��छा�ाणां स�मेलनम्, अतः पूव��छा�ाणाम् अिभ�ायोऽिप �ात�ः। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पूव��छा�ाणां �ितिनिध�पेण च�वारः पूव��छा�ाः 

�विवचारान् �कटीकृतव�तः। त�ादौ अ�णकुमारः पा�डयेः,तत� �मेण रा�लकुमारः झा, 

संिहता जानी, अिखलः रा�यगु�ः च �वमनोभावान् सव�षां सम�ं ��तूय िव�िव�ालयं �ित 

कृत�तां �क�टतव�तः।

गु�पू�ण�मा

पूव��छा�स�मेलनम्

06

आचाय��थमवष��य छा�ः रिवः रादिडया गु�मिहमानम् अवदत्। अ�य काय��म�य संयोजनं डॉ. प�कजकुमारः रावलः तथा अपूवा� अ�वालः 

अकु�ताम्।

OwbmB©-{S>goå~a 2020 g§¶wº$mS²>H$:-25-26



07

 अ�य��पेण �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मा�यः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धु-िम�-महोदयः समभाषत। िव�िव�ालय�य छा�ाः 

िविवधेषु �े�ेषु सि�त इित �ा�वा तेन हष�ः �क�टतः। अ�य िव�िव�ालय�य �ितिनिध�पाः छा�ाः एव सि�त, तेषाम् इतोऽिप िवकासः �यात्, सव�� ते 

आद�ृयाः स�मा�याः िविश�ा� भवेयुः, इित आशीः �दाय छा�े�यः शुभकामनाः �द�ाः।

 अ�य काय��म�य अ�ते �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पूव��छा�ः तथा स��ित वेदिवभाग�य अ�यापकः �ीिवपुल-जादवः 

ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। काय��म�य स�ालनम् अ�यैव िव�िव�ालय�य पूव��छा�ः तथा स��ित सािह�यिवभागे अ�यापकः �ीिजगर-भ�ः 

अकरोत्। अ�य काय��म�य संयोजकाः डॉ. जयेशकुमार-मुंगरा, डॉ. आशा माढकः, �ीिवपुल-जादवः, �ीिजगर-भ�ः, �ीिन�यान�द-ओझा, कु. अपूवा�-

अ�वालः च आसन्। एतैः सफलतापूव�कम् अ�य काय��म�य आयोजनम् अ��यत।

 एत�य काय��म�य आयोजनम् ओनलाइन वेबे�स मा�यमेन अभवत् तथा फेसबूक उप�र �सारणम् अिप जातम् आसीत्। अि�मन् काय��मे 

िव�िव�ालय�य सव�ऽिप अ�यापकाः सहष� भागं गृहीतव�तः। अ�ते िव�िव�ालय�य पूव��छा�सिमतेः सद�यतायाः उ�ोषणा जाता, अ�यां सिमतौ 

सव�ऽिप पूव��छा�ाः तथा अ�यापकाः सद�यताशु�कं पूरिय�वा सद�याः भवेयुः इित सूचना �द�ा। एवम् एषः काय��मः सफलतया आयोिजतः।

मास�ापी सं�कृतस�भाषणवग�ः

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये अि�मन् वष� �िव�ानां छा�ाणां 

सं�कृतस�भाषण�ानाय १७/०७/२०२० तः आर�य एकमासं यावत् िनर�तरं 

सं�कृतस�भाषणवग�ः आयोिजतः। एषः वग�ः स�पूण�तया ओनलाइन आसीत् अतः छा�ाः 

गृह ेि�थ�वा एव सम�िमव स�भाषणं प�ठतव�तः। एतत् स�भाषणपठनम् अतीव �िचकरं 

�यात् तदथ�म् अ�यापक�य�य उ�रदािय�वे वग�स�ालनम् आयोिज। डॉ.दीपेशः कितरा 

तथा �ीिजगरः भ�ः अतीव सरलप�तया िच�मा�यमेन पी.पी.टी. मा�यमेन छा�ाणां 

स�भाषणपाठनम् अकु�ताम्। �ित�दनं सायंकाले ०४ तः ०५ वादनं यावत्  अ�य वग��य 

वेबे�स �ारा आयोजनम् अभवत्। अि�मन् वग� आह�य ४० छा�ाः स�भाषण�ारा सं�कृतं 

प�ठतव�तः।

 अ�य वग��य समापनम् २०/०८/२०२० तमे �दना�के सायंकाले ०४ वादने 

आयोिजतम्  आसीत्। समापने वग� प�ठतव�तः छा�ाः सरलसं�कृतेन 

�वानुभवकथनम्, कथाकथनम्, प�रचय�दानम्, �दनचरीकथनम्, इ�या�द ��तुतव�तः। 

अि�मन् अवसरे िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितमहोदयः �ो.गोपब�धुिम�वय�ः 

छा�े�यः शुभकामना�दानपूव�कम् आशीः �द�वान्। तेन वग�स�ालकयोः कृतेऽिप 

ध�यवादभावः �कटीकृतः। समापनान�तरम् अिप अ�य वग��य �ित�दनम् आयोजनं भवेत् 

इित कुलपितमहोदय�य इ�छा आसीत् तथा वग��य अ�यापकयोः अिप तदथ�म् स�ता 

आसीत् अतः २०/०८/२०२० तमे �दना�के समापनं कृ�वा पुनः �ित�दनम् अ�य वग��य 

संचालनम् आयोजनं च डॉ.दीपेशमहोदयेन आर�धम्। वग� मासं यावत् प�ठताः छा�ाः 

इतोऽिप �तरवध�नाय �ित�दनं सायंकाले स�भाषणवग� पठि�त। एवं िव�िव�ालये 

नूतन�िव�ाः छा�ाः स�भाषण�ानपूव�कं शा�म् �ित ग�छेयुः तदथ�म् अयं �क�पः 

सु�दररी�या आयो�यमानः अि�त।
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अितिथभवन�य भूिमपूजनम्

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य प�रसरे अनेकािन 

आधुिनकािन भवनािन िनमा�णाधीनािन वत��ते। अि�मन् एव 

�वाह े िव�िव�ालय�य प�रसरे ''�ीः'' अितिथभवन�य 

भूिमपूजनम् २१/०७/२०२० तमे �दना�के 

माननीयकुलपितवय��य �ो. गोपब�धुिम�महोदय�य वरदह�तेन 

अभवत्। अितिथभवनम् ''�ीः'' इ�यिभधमि�त अतः त�य 

िनमा�णेन िव�िव�ालय�य �ीः इतोऽिप व�ध��यते। एति�मन् 

भूिमपूजने िव�िव�ालय�य सारिथभूतः कुलसिचवः डॉ. 

दशरथः जादवमहोदयः उपि�थतः आसीत्। तेन च कुलपितना सह 

भूिमपूजनं �धािय। पुराणिवभाग�य अ�यापकः डॉ. 

प�कजरावलमहोदयः भूिमपूजनम् अकारयत् तथा 

��थालयिलिपकः �ीमान् िवशालभाई जोषी सहायताम् 

अकरोत्। स��ित अ�य भवन�य िनमा�णं जायमानम् अि�त।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ीगोिव�दगु�िव�िव�ालयेन च 

संयु�ोप�मेण अि�मन् पिव�े �ावणमासे भगवतः िशव�य आराधनां क�ु� 

नटराजव�दना इित काय��मः आयोिजतः। ��येकं सोमवासरे िशव�य मिहमानं 

वण�यत् �ा�यानम् आयो�यते �म। अ�याः व�दनायाः आर�भः २७/०७/२०२० 

तमे �दना�के स�ातः। �थमे �ा�याने �ीयोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

माननीय�य कुलपतेः �ो. गोपब�धुिम�महोदय�य तथा �ीगोिव�दगु�िव�- 

िव�ालय�य माननीय�य कुलपतेः �ो. �ताप�संह चौहाण महोदय�य �ेरणया 

डॉ. कृणालभाई जोषी ''िशवपुराणे िव��ये�रसंिहतायाः माहा��यम्'' इित 

िवषयमवल��य अभाषत।

 अ�याः व�दनायाः ि�तीयं �ा�यानम् ०३/०८/२०२० तमे �दना�के 

आयोिजतम्। अि�मन् �ा�याने डॉ. प�कजकुमारः रावलः ''िशवपुराणे 

नवधाभि�ः'' इित िवषयमिधकृ�य अभाषत। तृतीयं �य़ा�यानम् 

१०/०८/२०२० तमे �दना�के आयोिजतम्। अ� �ीसोमनाथसं�कृतिव�- 

िव�ालय-स�ािलत-महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा 

महाभागः ''िशवपुराणे अ�ा�गयोगः'' इ�यि�मन् िवषये �ा�यानम् अकरोत्। 

चतुथ�म् अि�तमं च �ा�यानम् १७/०८/२०२० तमे �दना�के 

भागवतकथाकार�य डॉ. महादवे�साद महतेा महोदय�य आसीत्। तेन अि�मन् 

�ा�याने ''िशवपुराणे उमामह�ेरसंवादः'' इित िवषये समभा�यत। एवं 

�ावणमास�य ��येकं सोमवासरे अयं िविश�ः उप�मः आच�रतः। एत�य 

स�पूण�काय��म�य ओनलाइन मा�यमेन आयोजनम् अभवत्।

नटराजव�दना
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सं�कृतस�ाहो�सवः

 �ितवष�िमव अि�मन् वष� अिप �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा सं�कृतस�ाहमहो�सव�य आयोजनम् ३१ तः ०६/०७/२०२० तमेषु 

�दना�केषु जातम्। अ�य स�ाहो�सव�य उ�ाटनस�ं ३१/०७/२०२० तमे �दना�के शु�वासरे �ातः साध�दशवादने अभवत्। उ�ाटनस�े 

�ा�तािवककथनं महानुभावानां �वागतं च �ाचाय�ः नरे��कुमारः प��ामहोदयः अकरोत्। तत� �मेण �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा 

�कािशत�य १. भा�यपर�परा �ान�वाह�, २. का�मीरशा�दश�नम् एव� भवानीसह�नामिन�पणम ् इित पु�तक�य�य लोकाप�णं महानभु ावानां 

करकमलैः जातम्।

 अि�मन् उ�ाटनस�े मु�यव�ृ�पेण सौभा�येन �ा�ः सं�कृत-संवध�न-�ित�ान�य �यासी 

प��ीः चमूकृ�णशाि�वय�:। मा�यः शाि�वय�ः सं�कृत-�साराय �ती वत�ते इित िव�ात�ायम्। 

त�य भाषणमिप सव�था �ासि�गकम् अनुकरणीयं च भवित इ�यिप �िस�मेव। इ�थमि�मन् 

अवसरेऽिप �ीमान् शाि�वय�ः सं�कृतसेवायै नूतनान् उपायान् �द�श�तवान्। सं�कृतिश�काः कथं 

सं�कृतं �सारियतुं श�ाः इित िवषयेऽिप िविवधान् उपायान् सः अवदत्। आधुिनकः कालः 

तकनी�ककालः, य��कालः वत�ते, िविवधानां य��ाणां तकनीक�नां च उपयोगेन सं�कृतकाय� कथं 

भिवतुं श�ोित इित शाि�महोदयेन अवा�द।

 काय��मे अि�मन् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मा�यः कुलपितवय�ः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः अ�य��वेन उप�थाय सं�कृतस�ाह�य, वत�मानसमये सं�कृत�य च मह�वम् 

अवदत्। काय��म�य अ�ते  कुलसिचवः डॉ दशरथ जादवः सव�षां कृते ध�यवादनवचांिस 

�क�टतवान्।

 अ�य उ�ाटनकाय��म�य संचालनं सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�ण 

�ीिजगरभ�महोदयेन अ��यत। एति�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य एवं 

िव�िव�ालयसंल�महािव�ालयानां �ाचाया�:, �ा�यापका:, कम�चा�रणः, अिधका�रणः, छा�ाः 

च ऑनलाइन वेबे�स मा�यमेन भागं  गृहीतव�त:। एत�य उ�ाटनकाय��म�य फेसबुक मा�यमेन 

लाइव �सारणमिप जातम्। त�ािप �ायः स�शतं जना: अमुं  काय��मं द�ृ�वा लाभाि�वता: 

समभवन।्

 अि�मन् स�ाहो�सवे िविवधाः �पधा�ः काय��माः च आयोिजताः आसन्। �पधा�नाम् 

आयोजनं िव�िव�ालय�य अ�यापकैः कृतमासीत्। सं�कृत�चारािभयानम् अिप अि�मन् स�ाह े

आयोिजतम्। �चारािभयान�य अ�गतया िविडयो अिभयानम् तथा सूि�-अिभयानम् आच�रतम्। 

र�ाब�धन�य �दवसः सं�कृत�दवसः अि�त अतः ति�मन् �दने ३.८.२०२० तमे �दना�के 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा िविडओ अिभयान�य अ�गतया महानुभावैः, 

सं�कृतमहािव�ालय�ा�यापकैः, िव�िव�ालयकम�चा�रिभः, पूव��छा�ैः, सं�कृतानुरािगिभः च 

लघु-चलि��ािण िन�म�तािन आसन् तेषां सोिशअल िमिडया मा�यमेन �चारः कृतः। आह�य १४० 

जनाः तादशृािण चलि��ािण �ेिषतव�तः। तेषु गुजरातरा�य�य माननीयः िश�णम��ी, �वािम-

�ुित�काशदासः, �ो. चेतन ि�वेदी, �ो. िनितन पेथ◌ाणी इ�यादयः महानुभावाः अिप आसन्। 

िव�िव�ालय�य �ायः सव�ऽिप कमा�चा�रणः �व�य, �वकुटु�ब�य, �वबा�धवानां च चलि��ािण 

�ेिषतव�तः। एतेषां चलि��ाणां स�पादनं कृ�वा त� िव�िव�ालय�य लोगो समारो�य एतािन 

ते�यः ��य�प�तािन। सव�ः अिप सामािजकमा�यमैः तािन �सा�रतािन। िव�िव�ालय�य फेस-बुक-

पृ�-�ारा एतेषु उपषि�ः चलि��ािण �सा�रतािन। फेसबुक�ारा अ�मि��िव�ालय�ारा 

जायमानम् एतद ्  अिभयानं वी�य अ�येऽिप नैके सं�कृतानुरािगणः �े�रताः। तैः अिप एतादशृाः 

य�ाः अनुि�ताः। एतेन �कारेण अ�यूनं २५००० जनान् �ित सं�कृत-�दन�य स�दशेः गतः। 

िविडओ-अिभयान�य संयोजनम् डॉ.दीपेशः कितरा अकरोत्।

 �चारािभयान�य अ�गतया एव सं�कृतसूि�-अिभयानम् अभवत्। सू��यिभयाने 

फेसबुक एवं �वीटरमा�यमेन सं�कृतसािह�य�य �िस�सूि�षु �ित�दनम् १० सू��नां �चारः 

जातः। सूि�-अिभयान�य संकलनं �ीिजगरभ�ः अकरोत्।

सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनकाय��मः

सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनस�े पु�तकिवमोचनम्

सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनस��य

Live �सारणम्
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 आस�ाह ंवत�मानसमये सं�कृत�य का �ासि�गकता इित िवषयमादाय वृ�प�ेषु �ासि�गकानां सं�कृत-िवषयक- िविभ�ानां स�लेखानां 

�काशनं जातम्। एते लेखाः कुलपित-�ाचाय�-अ�य�ा�दिभः िलिखताः आसन्। वृ�प�ेषु �काशनाय डॉ.आशा माढक तथा कु.अपूवा� अ�वाल 

संयोजनम् अकु�ताम्। एवं ि�िवधं �चारािभयानम् अभवत्। 

 सं�कृतस�ाह े �ित�दनं िविवधाः �पधा�ः अिप आयोिजताः आसन्। एतासाम् आयोजनं �तर�ये कृतम् आसीत् – िव�ालय�तरे 

महािव�ालय�तरे च। ति�वरणम् एवम् अि�त -

 एवम् आस�ाह ं िविवधकाय��माः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा 

सं�कृतस�ाहावसरे आच�रताः। एत�य ऑनलाईन-सं�कृतस�ाहो�सव�य 

समापनकाय��मः ०६/०८/२०२० तमे �दनाङ्के गु�वासरे �ातः साध�दशवादन े

समायोिजतः। काय��म�य आर�भः म�गलाचरणेन कुलगीतेन च अभवत्। 

अि�म�वसरे अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ॰ लिलतपटेलमहाभागः 

महानुभावानां प�रचयं �दाय �वागतम् अकरोत्। तदनु डॉ॰ दीपेशकितरामहोदयः 

सं�कृतस�ाह�य वृ�कथनमकरोत्।

 ऑनलाईन वेबे�स मा�यमेन समायोिजते समापनकाय��मेऽि�मन् 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य एवं िव�िव�ालयसंल� महािव�ालयानां 

�ाचाया�:, �ा�यापका:, कम�चा�रणः, अिधका�रणः, मु�याितिथमहोदयाः तथा च 

सवा�सु �पधा�सु िवजेतारः छा�ाः उपि�थताः आसन्। काय��म�या�य फेसबुक 

मा�यमेन लाईव �सारणमिप जातम्। त�ािप बहवः जना:  काय��ममम ंुद�ृ�व�तः। 

स�पूण�काय��म�य िववरणं वृ�ं च दिैनकसमाचारप�ैः – दिैनकसमाचार, 

गुजरातसमाचार, फुलछाब इ�या�दिभः �कािशतम् आसीत्। एवम् अयम् अ�भुतः 

सं�कृतस�ाहो�सवः िव�िव�ालयेन समायोिज। स�पूण�-स�ाहो�सव�य संयोजकाः 

डॉ. दीपेशः कितरा, डॉ.आशा माढकः, �ीिजगरभ�ः, �ीिवपुलः जादवः, 

�ीिन�यान�दः ओझा, कु. अपूवा� अ�वालः च आसन्।

काय��मे अि�मन् मु�याितिथ�पेण �ीगो�वंदगु�िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. 

�ताप�संहचौहाणमहोदयः अ�मािभः स�ा�येन स��ा�ः। स�दभ� अि�मन ् तेन 

�स�गोिचतम् उ�ोधनमिप कृतमासीत्। त� समापनकाय��मे िव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�महोदय: अ�य��वेन उप�थाय काय��म�य सफलतायै 

सव��यः आयोजके�यः आशीव�चांिस �ादात्। अि�मन् समपनावसरे 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा �कािशत�य १. भारतीयदश�निस�ा�त�भा, २. 

सं�कृतवा�ये नगररचना, ३. वा�याथ��योितः  इित ��थ�य�य लोकाप�णं महानुभावानां 

करकमलैः जातम्। नूतन��थानां प�रचयः कु॰ अपूवा� अ�वालमहोदयया �ादीयत। डॉ॰ 

आशा माढकमहाभागया िविभ��पधा�नां िवजेतॄणां नामो�ोषणमका�र। अ�ते काय��म�य 

समापने �ाचाय�ः डॉ. नर��कुमार प��ा महोदयः सव�षां कृते ध�यवादनवचांिस 

�क�टतवान्। स�पूण�काय��म�य संचालनं �योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ः 

�ीिन�यान�दओझामहोदयः अकरोत्। काय��म�य समापनं पूण�ताम��ेण अभवत्।

�दना�कः      �पधा�     भाग�ािहणां स��या

०१/०८/२०२०      कथाकथन�पधा�    १४

३१/०७/२०२०      �तो�क�ठपाठ�पधा �   ३४

०४/०८/२०२०      एककसं�कृतगीत�पधा �   २३

०५/०८/२०२०      व�ृ�व�पधा �    १८

३१ तः ०६/०८/२०२०     ओनलाइन ��ो�री   २००
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रामायण एवं �ि��व िवकास तथा रघुवंशम् इित अ�पकालीना �माणप�ीय-योजना

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन वत�मानप�रि�थितम् अनुल�य 

सामािजकान् जनान् च उ���य कािचत् अ�तजा�लीया अ�पकालीना �माणप�ीय-

योजना आर�धा वत�ते। “रामायण एवं �ि��व िवकास” तथा ''रघुवंशम् (ि�तीयसग�ः) 

कथं पठेम'' िवषयौ अिधकृ�य आयोिजतायाः अ�याः योजनायाः उ�ाटनं 

०३.०८.२०२० �दना�के सायं प�वादने अ�तजा�लमा�यमेन जातम्। अि�मन् 

उ�ाटनस�े मु�याितिथ�पेण गुजरात टे�ोलॉिजकल िव�िव�ालय�य कुलपितः �ो. 

नवीन शेठः उपि�थतः आसीत्। काय��म�य आर�भे मु�यसंयोजकेन �ो. मह�े�कुमार 

दवे वय�ण अ�तजा�लमा�यमेन उपि�थतानां महानुभावानां �वागतं िवधाय अ�य 

काय��म�य �ा�तािवकं �ा�तािव। तदनु मु�याितथेः �ो. नवीन शेठ वय��य उ�ोधनं 

जातं य� महोदयेन िव�िव�ालय�ारा आर�ध�य एत�य उप�म�य भू�रशः �शंसा 

कृता। अि�मन् काय��मे अ�य��पेण वदता �ो. गोपब�धु िम� वय�ण उ�ं यत् स��ित 

सं�कृतिव�िव�ालयेषु शा�ा�ययनेन साकं सामािजकाव�यकताम् उ���य अिप 

कितपयाः पा��माः स�ा�यमानाः सि�त। ति�मन् �स�गे अ�माकं िव�िव�ालयेन 

“रामायण एवं �ि��व िवकास” तथा ''रघुवंशम् (ि�तीयसग�ः) कथं पठेम'' इित 

अ�तजा�लीया अ�पकालीना �माणप�ीय-योजना आर�धा वत�ते, यया च नूनं 

सामािजकाः जनाः लाभाि�वताः भिव�यि�त। काय��म�य अ�ते कुलसिचवः डॉ. दशरथ 

जादवः ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अ�य उ�ाटनकाय��म�य सम�ं स�ालनं 

दश�निवभाग�य �ा�यापकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः अकरोत्।

 “रामायण एवं �ि��व िवकास” इित अ�तजा�लीयायाम् अ�पकालीन-

�माणप�ीय-योजनायां �ितस�ाह ं सोमवासरे, म�गलवासरे, बुधवासरे च सायं 

ष�वादनतः स�वादनं यावत् रामायणे कृतभू�रप�र�माणां िवदषुां िविभ�िवषयेषु 

उ�मािन �ा�यानािन भवि�त। अ�याः योजनायाः स�पू�त�ः २१.१०.२०२० 

�दना�के भिवता। “रामायण एवं �ि��व िवकास” इित अ�तजा�लीय-अ�पकालीन-

�माणप�ीय-योजनायाः संयोजनं डॉ. जानक�शरण आचाय�ः कुव�न् अि�त।

 �ित-गु�-शु�-शिनवासरम् सायम् ६ तः ७ वादनं यावत् ''रघुवंशम् 

(ि�तीयसग�ः) कथं पठेम'' इ�य�याः योजनायाः अ�गतया कुशलैः अ�यापकैः अ�यापनं 

��यते। �ितस�ाहम् िनर�तरम् एतद�तग�तं �ा�यानािन भवि�त। अ�यां योजनायां 

��प��यम् अि�त, �थमे ��प�े रघुवंश�य ि�तीयसग��य ०१ तः ३० �ोकाः तथा 

ि�तीये ��प�े ३१ तः ७५ �ोकाः सि�त। �थम��प��य अ�यापनम् 

अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेल-महोदयः ०१ तः १५ 

�ोकपय��तम्, तथा �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार-प��ा-महोदयः १६ तः ३० 

�ोकपय��तम् अकु�ताम्। अ�यापन�य प�ितः अतीव �िच�दा अि�त। अ� एकैकं 

प�म् अतीव �वि�थतप��या पा�ते। प�म्, प��य पद�छेदः, आका��ा, अ�वयः, 

ितसृषु भाषासु पदाथ�ः भावाथ�ः च, �ाकरणं समासः सि�धः कृद�तः ति�तम्, छ�दः, 

अल�कारः तथा �यु��य ��यापद�य धातु�पािण, एवं �मेण ��येकं प��य पाठनम् 

अ�यां योजनायां भवित। �योः स�ाहयोः एकवारं माग�दश�नाय िविश� ंचचा�स�म् 

अिप आयो�यते। त� अ�येतृणां िज�ासाशमनं, श�कासमाधानं �क� 

िविवधिवषयाणां चचा� भवित।

 रघुवंशम् (ि�तीयसग�ः) कथं पठेम इित योजनायाः संयोजकः 

सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�ः �ीिजगरः भ�ः अि�त। �ित�ा�यानम् ओिडओ-

िविडओ रेको�डग� ् संयोजक�ारा भवित। अ�ाविध जातािन सवा�िण �ा�यानािन 

उपल�धािन सि�त। एवम्, िव�िव�ालय�य अयं िविश�ः �क�पः सफलतापूव�कम् 

आयो�यमानः अि�त।

11

शोट�-टम�-योजना�य�य उ�ाटनम्
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�ी के. का. शाि�-पाि�क�ा�यानमाला

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः कोरोनाकाले िविवधान् काय��मान् ओनलाइनमा�यमेन 

आयोजयन् वत�ते। एतेषु काय��मेषु क�न् िविश�ः काय��मः अि�त �ी के.का.शाि�-पाि�क-�ा�यानमाला। 

एत�याः �ा�यानमालायाः उ�ाटनम् ०८/०८/२०२० तमे �दना�के माननीय�य कुलपतेः �ो. 

गोपब�धुिम�वय��य अ�य�तायां स�प�म्। उ�ाटनस�े िविश�ाितिथ�पेण ''युनाइटेड् नेशन एसोिसएसन'' 

इ�य�य अ�य�ः �ीमान् भरतभाई प��ा उपि�थतः आसीत्। भारतसव�कार�य िनवा�चनायु�चरः �ीमान् 

एन. गोपाल�वामी महोदयः मु�याितिथ�पेण उपि�थतः आसीत्। मु�यव�ृ�पेण इ�दीरागाि�ध-राि�य-

कलाके���य सद�यसिचवः डॉ. सि�दान�दः जोषी महाभागः उप�थाय ''भारतीय सं�कृित म� संवादधम�'' इित 

िवषये सारपूण� �ा�यानम् अकरोत्। उ�ाटनस��य अ�य�ः मा�यः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः 

आ�य�ीय�वचनम् अकरोत्। ध�यवाद�ापनेन पूण�ताम��ेण च �थमं �ा�यानम् उ�ाटनस�ं च 

समाि�मगात्।

 एत�यामेव �ा�यानमालायां ि�तीयं �ा�यानम् २१/०८/२०२० तमे 

�दना�के सायं ०५ वादने आयोिजतम्। अ� मु�यव�ृ�पेण 

गुजरातसािह�याकाद�याः अ�य�ः डॉ. िव�णुप��ामहोदयः उप�थाय ''आधुिनक 

प�र�े�य म� सं�कृत'' इित िवषये �ा�यानम् अकरोत्। ०५/०९/२०२० तमे 

�दना�के आयोिजते तृतीय�ा�याने गुजरातिव�िव�ालय�य कुलपितचरः 

�ो.नरेश-वेद-महोदयः ''उपिनषत् अमृत के आ�वृ�'' इित िवषये �ा�यानम् 

अकरोत्। १४/१०/२०२० तमे �दना�के आयोिजते चतुथ� �ा�याने परमपू�यः 

भ�शेदास�वामी ''�ीम�गव�ीता म� ि�थत��ता'' इित िवषये �ा�यानम् 

अकरोत्। ०४/१२/२०२० तमे �दना�के आयोिजते प�मे �ा�याने �ो. 

िमिथला�साद-ि�पा�ठवय�ः ''�ीम�ागवत पुराण म� लोकिच�तन'' इितिवषये 

�ा�यानम् अकरोत्। १७/१२/२०२० तमे �दना�के आयोिजते ष� े �ा�याने 

ह�र�संह गौर िव�िव�ालय�य माननीयः कुलािधपितः �ो. बलव�तः जानी 

महोदयः ''�ीके.का.शाि�णः संशोधनकाय�म्'' इित िवषये �ा�यानम् अकरोत्।

 सव�षां �ा�यानानाम् आयोजनम् िनर�तरं िन�यतया भवित। �ित�ा�यानम् ओनलाइन फेसबूक उप�र जीव�त�सारणेन �सा�रतं भवित 

अतः सामािजकाः अिप अ�याः �ा�यानमालायाः लाभं लभ�ते। अ�याः �ा�यानमालायाः आयोजक�पेण अनु�मातकिवभागा�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः तथा महािव�ालय�य �ाचाय� डॉ. नरे��कुमारः प��ा वत�ते। संयोजक�पेण डॉ. श�ु�पािण�ाही �ीिवपुलः जादवः च वत�ते। 

एवम् अ�याः �ा�यानमालायाः आयोजनं जायमानम् अि�त।

के.का.शाि�-�ा�यानमालायां भाषमाणः
�ी एन. गोपाल�वामी महोदयः

के.का.शाि�-�ा�यानमालायां भाषमाणः
�ो. िमिथला�साद-ि�पा�ठवय�ः

के.का.शाि�-�ा�यानमालायां भाषमाणाः
भ�शे�वािमनः
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राि�यसेवायोजना�दवसः
 २४/०९/२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालय े राि�य-सेवा-योजना-�दवसम् उपल�य वृ�ारोपणं तथा िविश� ं

�ा�यानम् आयोिजतम्। डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा महोदयः छा�ान् उ�ोिधतवान् तथा रा�सेवायै राि�यसेवायोजनायाः मह�वम् अिप सः उ�वान्। 

अि�मन् काय��मे िव�िव�ालयस�ािलत सं�कृत महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा महोदयः अ�य��वेन उप�थाय माग�दश�नम् 

अकरोत्। िव�िव�ालयप�रसरे अ�यापकैः वृ�ारोपणम् अिप कृतम्। कोरोनाकाले य� कु�ािप वयं भवामः �क�तु वृ�ारोपणम् अव�यम् एव करणीयं 

तथा वृ�ाणा पालनम् अ�माकं कत��म् अि�त इित अि�मन् काय��मे आयोजकैः सि�द�म्। अ�ते ध�यवाद�ापनेन पूण�ताम��ेण च अयं काय��मः पूण�ः 

अभवत्।

िव��संह�दवसः

 २०२० वष��य अग�तमास�य १०मे �दना�के �ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालये िव��संह�दवस�य आयोजनमभवत्। अ�य 

काय��म�य आर�भे महानुभावानां �वागतं अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ.लिलतपटेलमहोदयः कृतवान्। �संहानां संर�णाय एकं 

�ा�यानमभवत् त� �ो. संजयभाई भूत महोदयेन तथा   �ीनवलभाई भावसार महोदयेन �संहानां संर�णाय अनेके उपायाः सूिचताः। काय��मे 

माननीयः कुलपितः  �ो. गोपव�धुिम�वय�ः अ�य��वेन उ�ोधनम् अकरोत्। काय��म�य संयोजनं   डॉ.रमेशच��ः शु�लः �ीिन�यान�द-ओझा च 

कृतवान्। उपि�थतानां ध�यवाद�ापनं डॉ. शु�लमहोदयः कृतवान् तथा स�ालनं �ीिन�यान�दः ओझा कृतवान्।

13

िव��संह�दवसम् उपल�य आयोिजतं �ा�यानम् िव��संह�दवसे भाषमाणः �ीनवलभाई भावसारः तथा �ीसंजयभाई भूतः

�वात��य�दवसः

 �ितवष�िमव अि�मन् वष�ऽिप �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये  १५ अग�त २०२० तमे 

�दना�के भारत�य ७४तमः �वत��ता�दवसः आच�रतः। िव�िव�ालय�य मा�यः कुलपितः 

�ो.गोपब�धुिम�ः �वजो�ोलनम् अकरोत्। तत� सव�ः अ�यापकैः कम�चा�रिभ� �वजव�दम् अ��यत। 

अि�मन् वष� कोरोनास��मणकारणेन सव� िव�िव�ालय�य अ�यापकाः कम�चा�रण� शारी�रक�पेण 

अ�तरं प�रपा�य प�रसरे �वजव�दनाय उपि�तथाः आसन्। अि�मन् �स�गे माननीयः कुलपितवय�ः 

�वक�ये उ�ोधने अवदत् यत् स��ित स�पूण� िव�ं कोरोना सह यु� ंकुव�त् वत�ते। सव�� असामा�या ि�थितः 

अि�त। स�यिप क� ेभारतम्, तेन सह अ�माकं िव�िव�ालयोऽिप �ग�तं कुया�त् इित कुलपितना अवा�द। 

�ितवष� िविवधकाय��माः भवि�त एव �क�तु अि�मन् वष� कोरोना कारणेन �वजव�दनं िवधाय 

कुलपितवाचं च िनश�य काय��मः पूण�ः कृतः। अ�य काय��म�य संयाजनं डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा 

महोदयः अकरोत्।
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नवीना राि�या िश�ानीितः सं�कृतं च

 १८/०८/२०२० तमे �दना�के �ी-सोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालयेन आयोिजते 

"नवीना राि�या िश�ानीितः सं�कृतं च" इित िवषये िवशेष��पेण 'प��ी' स�मािनतः 

'सं�कृतसंवध�न�ित�ानम्, नवदहेली' इ�य�य �यासी सिचवः �ी चमू कृ�णशा�ी आसीत्। 

काय��म�य अ�य�ः अ�य िव�िव�ालय�य कुलपितः �ो. गोपब�धु िम�ः आसीत्। 

िवशेष��पेण वदन् �ी चमू कृ�णशा�ी महोदयः नवीनायाः राि�य-िश�ानीतेः अनुसारं 

सं�कृत-िव�िव�ालयेन िवशेषतः �ी-सोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालयेन �कं �कं साधनीयम् 

इित उ�वान्। सहवै िविवध��ानाम् उ�रं कृतवान्। अ� संयोजक�पेण डॉ. लिलत पटेलः 

डॉ. नरे�� कुमार प��ा च आ�ताम्। अ� अ�य��य अ�य�ीयभाषणान�तरं डॉ. दशरथ 

जादव-महोदयेन आभार�दश�नं िविहतम्। अ� काय��मे चतुःप�ाशशत् जनाः �ोतृ�पेण 

आसन्। काय��मेऽि�मन् �ो. िवनोद कुमार झा संयोजक�वेन काय�स�पादनम् अनुि�तम्।

माइ�ोसो�ट टी�स् त��ांश�य �िश�णकाय��मः

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये काय�रतानाम् अ�यापकानां कृते २५.०८.२०२० �दना�के अपरा�े ०३.०० वादनात् ६.०० वादनं 

यावत् माइ�ोसो�ट टी�स् ( M i c r o s o f t  T e a m s )  इित त��ांश�य �िश�णाय क�न काय��मः समायोिजतः। अि�मन् काय��मे 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सव�ऽिप �ा�यापकाः भागम् अगृ�न्। कोिवड्-१९ स��मणकारणेन छा�ाणां सा�ादपुि�थ�यभावात् तेषाम् 

अ�ययनम् अ�तजा�लमा�यमेन भवतु एतदथ�म् एषः �िश�णः काय��मः समायोिजतः आसीत्।

 अ�य माइ�ोसो�ट टी�स् त��ांश�य �िश�णकाय��म�य आ�य�ं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवया�ः �ो.  

गोपब�धुिम�वया�ः अकुव�न्। अ�य काय��म�य आर�भः म�गलाचरणेन जातः। काय��म�य संयोजकेन दश�निवभाग�य �ा�यापकेन डॉ. जानक�शरण 

आचाय�ण म��थमहानुभावानां �वागतं िवधायं काय��म�य �ा�तािवकं �ा�तािव। तदनु अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमार पटेलः अिप 

�स�गोिचतं व��ं �ादात्। अि�म�वसरे वेरावल�थ-मिहला-महािव�ालय�य सहाचाय�ण डॉ. स�य भूत वय�ण एत�य माइ�ोसो�ट टी�स् इित 

त��ांश�य िविश� ं�िश�णम् अिप उपि�थते�यः सव��यः �द�म्।

 अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवया�ः �ो. गोपब�धुिम�वया�ः अ�य�ीयम् उ�ोधनं कृतव�तः। तैः उ�ं यत् 

कोिवड-१९ स��मणकारणात् छा�ाणां ��य�री�या तु पाठनं कतु� न श�यते, तथािप अ�माकं िव�िव�ालयेन जूनमासादार�य एव जूम, वेबे�स 

इ�या�द त��ांशमा�यमेन छा�ाणाम् कृते अ�यापनम् आर�धम् आसीत्। स��ित सव�कार�य आदशेानुसारं नूतनेन त��ांशमा�यमेन अिप अ�ययनं सततं 

भिव�यित, अतः एतदथ�म् अ�माकम् अ�यापकाः िस�ाः सि�त। एत�य त��ांश�य �िश�णेन इतोऽिप अ�यापनप�तौ नैपु�यं स�पा�ते। काय��मा�ते 

सं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार प��ा ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अ�य काय��म�य संयोजनं च डॉ. जानक�शरण आचाय�ः 

अकाष�त्।
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा ०५.१०.२०२० तमे �दना�के डॉ. सव�पि�ल राधाकृ�णन ्  महोदय�य ज�म�दवसं िश�क�दवसं च 

उपल�य िनब�धलेखन�पधा� आयोिजता। अ�यां �पधा�याम् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य, िविवधमहािव�ालयानां च ८ छा�ाः भागमगृ�न्। 

सव�षामिप िनब�धाः उ�माः आसन्। अ�यां �पधा�याम् एते छा�ाः �मेण �थानं �ा�व�तः। तेषां नामािन यथा-

१. �काशः जानी (�थमः), BAPS �वािमनारायण-सं�कृत-महािव�ालयः, सार�गपुरम्।

२. रिवकुमारः रादिडया (ि�तीयः), �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम्।

३. मृदलु (तृतीया),कािलकट् आदश� सं�कृत िव�ापीठम्, केरला।

 अ�यां �पधा�यां िनणा�ियका�पेण कु. िवदषुी बो�ला आसीत् तथा �पधा�याः संयोजनम् डॉ. उमामह�ेरी महोदया अकरोत्।

िश�क�दवसः

गा�धीजय�ती

 ०२/१०/२०२० तमे �दना�के महा�मनः मोहनदास क. गा�धीवय��य 

ज�म�दनमुपल�य �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ओनलाइन ��ो�या�ः आयोजनं 

कृतमासीत्। अ�याः ��ो�या�ः आयोजनम् अनु�ातकिवभाग�य अ�य��य डॉ. लिलतकुमार 

पटेल महोदय�य तथा महािव�ालय�य �ाचाय��य डॉ. नरे��कुमार प��ा महोदय�य 

माग�दश�नेन सहायकाचाय�ः �ीिवपुलः जादवः महोदयः अकरोत्। एषा ��ो�री 

३१/०९/२०२० तः ०२/१०/२०२० यावत् उ�ा�टता आसीत्, एतेषु �दवसेषु अ�याम् 

ओनलाइन ��ो�या�म् आह�य ४८५ �ितभािगनः भागं गृहीतव�तः। सव��यः �ितभािग�यः 

ई-�माणप�म् अिप �द�म्।

 अ�यैव अ�गतया ०१/१०/२०२० तमे �दना�के सायं ०५ वादने िव�िव�ालय�य 

प�रसरे माननीय�य कुलपितवय��य �ो. गोपब�धुिम�महोदय�य माग�दश�नेन सव�ः 

अ�यापकैः कम�चा�रिभ� वृ�ारोपणम् अ��यत। अ�य संयोजनं �व�थापनं च डॉ. जयेशः 

मुंगरा महोदयः अकरोत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य अ�यापकाः नूतनस��य 

आर�भे िव�िव�ालय�य �चारं �सारं कतु� िविवधशालासु सं�थासु च 

गतव�तः। िव�िव�ालये शाि�-आचाय�योः क�ययोः ते छा�ाः कथं 

�वेशं �ा�ुं श�ुवि�त? िव�िव�ालये �वेशं �ा�य तेषां �कं भिव�यत् 

वत�ते? इ�या�दिवषये तेषां माग�दश�नम् अ�यापकैः कृतम्। अि�मन् 

�चारािभयाने िव�िव�ालय�य �चार-�सारसिमितः जूनागढ-

म�दरडा-कोिडनार-केशोद-मािळया आ�दषु नगरेषु िविवधाः शालाः 

महािव�ालयान् च ग�वा त��यान् छा�ान् उदबोधयत्। डॉ. दीपेशः 

कितरा, डॉ. आशा माढकः, �ीिवपुलः जादवः, कु.अपूवा� अ�वालः एते 

िमिल�वा कोिडनार-�े�े महािव�ालयेषु �चार-�सारम् अकुव�न्। डॉ. 

जयेशः मुंगरा, �ीिजगरः भ�ः, कु. अपूवा� अ�वालः, कु. दिृ� बारैया चैते 

जूनागढ-�े�े �चार-�सारम् अकुव�न्। एतैः त��यानां छा�ाणां 

िव�िव�ालये �वेशाय माग�दश�नम् अका�र। अनेन अि�मन् स�े शाि�-

आचाय�योः छा�ाणां स��याऽिप वध�माना अि�त।

�चारािभयानम्
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Students Startup and Innovation Policy (SSIP) िवषये एकः प�रचया�मकः काय��मः 

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये १९.०९.२०२० �दना�के �ातः ११.०० वादनात् १.०० वादनं यावत् Students Startup and 

Innovation Policy (SSIP) िवषये एकः प�रचया�मकः काय��मः समायोिजतः। अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

�ा�यापकाः तथा च िव�िव�ालयस�ब�ानां महािव�ालयानां स��यिधकाः �धानाचाया�ः �ा�यापकाः च भागम् अगृ�न्।

 अ�य SSIP प�रचया�मक�य काय��म�य आ�य�ं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवया�ः �ो. गोपब�धुिम�वया�ः अकुव�न्। 

काय��म�य आर�भः म�गलाचरणेन जातः। तदनु �ाकरणिवभाग�य �ा�यािपकया सु�ी-िवदषुी बो�ला-वय�या उपि�थतमहानुभावानां 

प�रचयपुर�सरं शाि�दकं �वागतं िविहतम्। सं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाया�ः डॉ. नरे��कुमार-प��ा-वया�ः अ�य काय��म�य �ा�तािवकं �ा�तुवन्। 

 तदनु �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये SSIP योजनायाः सम�वयकः तथा च दश�निवभाग�य �ा�यापकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः 

गुजरातसव�कार�य िश�ािवभागेन आयोिजतायाः SSIP योजनायाः िवषये �ा�यानम् अकरोत्। �ान�ा�ेः ल�यम् अ�युदय�ाि�ः िनः�ेयस�ाि�ः च 

अि�त। अतः वत�मानप�रि�थतौ अ�मािभः तथािवधं िच�तनं करणीयं भवित येन अ�माकं छा�ाः न केवलं �ानाज�नं कुयु�ः परं तेन �ानेन 

नूतनो�ोगिनमा�णे अिप समथा�ः भवेयुः। अतः  अ�यां योजनायां छा�ाणां कृते उ�ोग-सज�नाय नवो�मेषणाय च सव�कारप�तः आ�थ�कं साहा�यं 

�दीयते। सं�कृत�े�े अिप �टाट�-अप तथा च नवो�मेषणाय ब�िन �े�ािण सि�त य� सं�कृत�छा�ैः अिप उ�ोगसृजनं कतु� श�यते इित �वीय�ा�याने 

महोदयः उ�वान्। �ा�याना�ते उपि�थत�ा�यापकैः सहः ��ो�रसंवादः अिप जातः। �ासि�गकम् उ�ोधनं कुव�ता 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचवेन डॉ. दशरथ जादव वय�ण उ�ं यत् अ�यां योजनायां न केवलं िव�िव�ालयसंल�ानां 

महािव�ालयानां छा�ाः एवं भागं गृहीतुं श�ुवि�त परं इतरमहािव�ालयानां छा�ाः अिप अ� भाग�हणं कतु� श�ुवि�त। सव�षां महािव�ालयानां 

सहयोगेन िव�िव�ालयः अि�मन् उदीयमाननूतन�े�े िविश� ंकाय� क�र�यित।

 अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवया�ः �ो. गोपब�धुिम�वया�ः आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृतव�तः। सं�कृत�े�े 

अिप नूतनया प�तया िच�तनं जायमानम् अि�त, तदनुगुणं काया�िण अिप ��यमाणािन वत��ते। सं�कृतसािह�ये िनिहतं �ानरा�शं पुर�कृ�य नागपुर�था 

कािचत् मिहला तादशंृ जलसंसाधनिविधिनमा�णं कृतवती इित उदाहरणमिप कुलपितमहोदयः उ�वान्। संगणके भाषािव�ानम्, सं�कृत-एिनमेशन्, 

सं�कृते वृि�िव�ानम्, वा�तुशा�म्, िविधशा�म्, भाषा-िश�णम्, आयुव�दशा�म् इ�यादीिन ब�िन �े�ािण सि�त य� सं�कृत�छा�ैः �टाट�-अप तथा 

च नवो�मेषणं कतु� श�यते। काय��म�य अ�ते SSIP योजनायाः सम�वयकः तथा च अ�य ओनलाइन काय��म�य संयोजकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः 

सवा�न् �ित ध�यवाद�ानपम् अकरोत्। अ�य ओनलाइन काय��म�य स�ालनं �ाकरण�ा�यािपका सु�ी-िवदषुी बो�ला कृतवती।
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वा�याथ�प�रषद्

 �ितवष� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये अ�यापकानां सततम् 

अ�ययनशीलतायै छा�ाणां च शा�ाथ�कौश�यिवकासाय वा�याथ�प�रषदः 

आयोजनं ��यते। अ�य शै�िणकस��य वा�याथ�प�रषदः उ�ाटनं �थमािधवेशनं 

च ०५/१०/२०२० तमे �दना�के सायं ०४ वादने आयोिजतम्। अ�य काय��म�य 

आर�भे गृहपितः �ीभािवनः प��ा म�गलाचरणम् अकरोत्। ततः परं 

वा�याथ�प�रषदः अ�य वष��य संयोजकः डॉ.  डी. एम. मोकरीया महोदयः 

काय��म�य �ा�तािवकं �वागत�वचनं च अकरोत्। अ�य काय��म�य आयोजकौ 

वत�ते डॉ. लिलतकुमारः पटेलः तथा डॉ. नरे��कुमारः प��ा। �मेण एता�यां 

काय��म�य अ�य �ासि�गकम् उ�ोधनम् अ��यत। ततः परं व�ृ�पेण �ो. 

दवेे��नाथपा�डयेः ' ' िविधवा�यानां मनोवै�ािनक� भूिमका' '  इित 

िवषयमिधकृ�य �ा�यानम् अकरोत्। अ�य उ�ाटनस��य अ�य�ः माननीयः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः आ�य�ीय�वचनेन सह ''कृ�यानाम् आयामाः'' इित 

िवषये �ा�यानम् अकरोत्। अ�ते अ�यािपका िवदषुी बो�ला ध�यवाद�ापनम् 

अकरोत्। अि�मन् उ�ाटनस�समि�वते �थमािधवेशने िव�िव�ालय�य सव�ऽिप 

�ा�यापकाः उपि�थताः आसन्।

 २०/ १०/ २०२० तमे �दना�के वा�याथ�प�रषदः ि�तीयम् अिधवेशनम् आयोिजतम्। अि�मन् स�े सवा�दौ �ीभािवनः प��ा 

म�गलाचरणम् अकरोत्। ततः अ�यािपका िवदषुी बो�ला �वागत�वचनं कृतवती। अि�मन् ि�तीये अिधवेशने डॉ. प�कजः रावलः ''स�श�याः 

िविश�म् अ�ययनम्'', डॉ. रमेशच��ः शु�लः ''�योितषशा�े मू�यिश�णम्'', �ीभीखाभाई सोलंक� ''नर�संहनी का��ितभा'' इित िवषयेषु 

�ा�यानािन ��तुतव�तः। अ�य��पेण अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः ''रसग�गाधरका�ल�णिवमश�ः'' इित िवषयमिधकृ�य 

अभाषत। अ�ते अपूवा� अ�वालः ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। एवं वा�याथ�प�रषदः ि�तीयािधवेशनं पूण�तामगात्।

 ०५/१२/२०२० तमे �दना�के वा�याथ�प�रषद: तृतीयािधवेशनं सायं ०५वादनतः  समायोिजतम्। काय��मेડि�मन् उपि�थतानां  

महानुभावानां शाि�दक�वागतं �ाकरणिवभाग�य सहायकाचाया� कु. िवदषुी बो�ला महोदयाकरोत्। स�ेડि�मन् िव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपित: �ो.गोपब�धुिम�महोदय�य िवशेषोपि�थतौ  सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�: डॉ. डी. एम. मोक�रयामहोदय:, दश�निवभाग�य 

सहायकाचाया� डॉ. उमा मह�ेरी महोदया,  स�गणकिवषय�य �ा�यापक: �ी आशीष: धनेशा महोदय: तथा च िव�िव�ालय�ारा 

संचािलतमहािव�ालय�य �ाचाय�:  �ो. नरे��कुमार: प��ावय�ः शोधप�मा�यमेन �वक�यिवचारान्  अनुभवान् च �क�टतव�त:। काय��म�य 

आ�य�यमिप माननीयः �ाचाय�:  �ो. नरे��कुमार: प��ावय�ः  ऊढवान्। स��य समापनं ध�यवाद�ापनात् परं पूण�ताम��ेण अभवत् । स��य 

स�ालनं  �ाकरणिवभाग�य सहायकाचाया� कु. िवदषुी बो�ला महोदया अकरोत् ।

 १४/१२/२०२० तमे �दना�के साय�काले साध�चतुवा�दनतः शै�िणकसभाख�ड ेवा�याथ�प�रषदः चतुथा�िधवेशनमायोिजतम्। अ�याः 

सभायाः आ�य�यं समल�कृतव�तः आसन् – वेदिवभाग�य आचा�या�ः �ो॰ दवेे��नाथपा�डयेव�या�ः। सभायाम�यां शोधप��यं प�ठतम्। त� 

�थमव�ृ�वेन �ाकरणिवभाग�य सहायकाचा�य�ण डॉ॰ दीपेशिवनोदकितरामहोदयेन 'सरलमानकसं�कृतालेख�य समी�ा' इ�यमुं िवषयमादाय 

सं�कृतभाषां �ापकतया �यो�ुम्, सरलीक�ु�� उपायाः बोिधताः। अन�तरं ि�तीयशोधप���तो��ी आसीत् – �ा॰ मनीषाबेन कालेव�या�, अनया 

उप�यास�थनाियकायाः मनोवै�ािनकदशायाः �ितपादनपुर�सरं 'सुषमा बेटी के 'लौटना' उप�यास म� नारी अि�मता क� खोज' इित िवषयः 

उप�थािपतः। ततः अि�तमव�ा आसीत् – �ीरिव��कालेव�य�ः, िवषय� – 'MS Word as a Research Tool' इित। प��ेऽि�मन् 

िवषयानु�मिणकायाः, पाद�ट�प�याः, प��ा�त�ट�प�याः, स�दभ���थसूचीना� एम्.एस्.वड � मा�यमेन सरलतया िनमा�णं कथं क���िमित बोिधतम्। 

वा�याथ�प�रषदः उ�ाटनम्
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अ�ते च आचा�य�ः �ो.दवेे��नाथपा�डयेव�य�ः अ�य�ीयो�ोधने समेषामिप शोधप��ाणां सारः वैिश��� ��यपा�द। अिधवेशनमदः 

�योितषिवभाग�य सहाियकाचा�या� सु�ीअपूवा��वालमहोदया समचालयत्।

 २८/१२/२०२० तमे �दना�के शै�िणकभवने सभाक�े वा�याथ�प�रषद: प�मािधवेशनं सायं ०५ वादनतः  समायोिजतम्। काय��मे 

�ाकरणिवभागा�य�वया�णाम् �ो. िवनोदकुमार: झा महोदयानाम् आ�य�ये शोधप��यं प�ठतम्। दश�निवभाग�य सहायकाचाय�:,  डॉ. 

जानक�शरणाचाय�: महोदय:, सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�: �ी िजगरभ�: ,  अित�य�यापक: �ीराजा �कशोर: ओझामहोदय: शोधप�मा�यमेन 

�वक�यिवचारान् �क�टतव�त:।  �ाकरणिवभागा�य�ाः �ो. िवनोदकुमार: झा महोदया: अिप �वक�यं शोधप�ं प�ठतव�त:। स��य समापनं 

ध�यवाद�ापनात् परं पूण�ताम��ेण अभवत्। स��य स�ालनं  �ाकरणिवभाग�य सहायकाचाया� कु. िवदषुी बो�ला महोदया अकरोत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन १५/१०/२०२० तमे 

�दना�के सायं ५ वादने webex मा�यमेन यू॰जी॰सी॰ नेट �लेट् पा��म�य 

उ�ाटनस���य आयोजनमका�र। काय��मे अ�य�पद ेिवराजमानाः आसन् 

– �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयाः। काय��म�य स�ालनं �ाकरणिवभाग�य 

सहायकाचाय�या सु�ीिवदषुीबो�लावय�याऽनुि�तम्। काय��म�यार�भः 

वै�दकम�गलाचरणेन वेदिवभाग�य सहाचाय�ः डॉ. 

श�ु�पािण�ािहमहोदयैः कृतः। ततः अनु�ातकिवभागा�य�ैः डॉ. 

लिलतकुमारपटेलमहोदयैः महानुभावानां प�रचयपूव�कं शाि�दक�वागतं 

�धािय। �वागतवाचनान�तरं काय��म�य वृ�कथनं डॉ. 

उमामह�ेरीवय�या �ाहा�र। वृ�कथना�परं काय��म�य आम��कानां 

सार�वताितथीनां �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचवानां डॉ. 

दशरथजादवमहोदयानामु�ोधनेन उपकृताः वयम्। एतेषामु�ोधनान�तरं 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पू�यकुलपतीनां �ो॰ गोपब�धु- 

िम�वया�णां आ�य�ीयवचोिभः माग�दश�नं �ा�व�तः। काय��म�या�ते 

वेदिवभाग�य सहाचाय�ः डॉ. श�ु�पािण�ािहमहोदयैः काय��मे 

उपि�थतानां महानुभावानां ध�यवाद�ापनं कृतम्। काय��मेऽि�मन् 

िव�िव�ालय�य सव� अ�यापकाः, िवभागा�य�ाः, छा��ा� आह�य ७१ 

महानुभावाः ऑनलाइन वेबै�स मा�यमेन उपि�थताः आसन्।

वा�याथ�प�रष�द उपि�थताः अ�यापकाः

नेट �लेट �िश�णवग��य उ�ाटनम्
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 १७.१०.२०२० तमे �दना�के नवरा�ो�सव�य �थमे �दने सायं ५:०० तः ६:०० वादनं 

यावत् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �योः ऑन-लाईन-अ�पकािलकपा��मयोः 

उ�ाटनकाय��मः आयोिजतः। तौ �ौ पा��मौ १. सं�कार� का मानव जीवन पर �भाव २. 

सं�कृतवा�या�यासः इित। िव�िव�ालय�य अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतपटेलमहोदयः 

सवा�दौ मा�यवराणां �वागतमकरोत्। काय��म�य अ�य मु�याितिथ�वेन स��ा�ः 

सौरा�िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. िनितन पेथाणी महाभागः �वीये भाषणे 

सं�कृतभाषायाः, सं�काराणां च मह�वं स�यक् अबोधयत्। सं�कृतभाषा, शा�ािण चैव भारतं 

मानिसकदासतायाः मु��वा िव�गु�पद ं �ापिय�यतः इित िव�ासः तेन �क�टतः। अ�मै 

काय��माय गुजरातरा�य�य माननीयः मु�यम��ी �ीिवजय �पाणी महोदयः अिप शुभस�दशंे 

�ेिषतवान्। गुजरातरा�य�य माननीयः िश�णम��ी �ीभूपे���संह चूडासमा महोदयः अिप 

िविडओ-स�दशंे �ेिषतवान्। काय��मा�ते �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः 

�ो.  गोपब�धुिम�महोदयः पा��म�येऽिप सहभागवतां �ो�साहा�मकािन आशीव�चनािन 

अवदत्। काय��मा�ते िव�िव�ालय�य कुलसिचवः काय��म�य सफलतायै यिततव�ः सव��यः 

अिप ध�यतां �ाकटयत्। काय��म�य सू�स�ालनं पुराणाचाय�ः डॉ. प�कज रावल महोदयः 

अकरोत्।

 एतयोः योजनयोः �ायः १०० �ितभािगनः सशु�कं भागं गृहीतव�तः। 

सं�कृतवा�या�यास�य योजनायाः �ा�यानािन ��येकं सोम-म�गल-बुधवासरेषु तथा सं�कार� 

का मानव जीवन पर �भाव इित योजनायाः �ा�यानािन ��येकं गु�-शु�-शिनवासरेषु 

आयो�य�ते।

सं�कार� का मानव जीवन पर �भाव तथा सं�कृतवा�या�यासः
इित ओनलाइन अ�पकालीना �माणप�ीय-योजना

NAAC काय�शाला

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये N A A C  कृते 

स�ता जायमाना वत�ते। अि�मन् िवषये िविश� ंमाग�दश�नं कतु� 

गुजरात महािव�ालय�य अ�यापकः डॉ. जये���संहः जादवः 

उपि�थतः आसीत्। एत�य महोदय�य माग�दश�ने २२ तः 

२४/१०/२०२० तमेषु �दना�केषु काय�शालायाः आयोजनम् 

अभवत्। अ�याः काय�शालायाः उ�ाटनम् २२ तमे �दना�के 

�ातः १० वादने म�गलाचरणेन सह अभवत्। आदौ डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः उपि�थतानां सव�षां �वागतं कृ�वा 

काय�शालायाः �ा�तािवकम् उ�वान्। उ�ाटनस�े माननीयः 

कुलपितः �ो.गोपब�धुिम�ः अ�यापकानां कम�चा�रणां च 

माग�दश�नम् अकरोत्। ततः ि��दनपय��तं िव�िव�ालय�य 

सव�ऽिप अ�यापकाः कम�चा�रणः च �विवभागे �कं काय� कया 

री�या कत��म् इित डॉ. जये���संह-जादवमहोदय�य 

माग�दश�नं �ा�व�तः। अ�याः काय�शालायाः समापनम् २४ तमे 

�दना�के सायं ०४ वादने अभवत्।
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नवरा�ो�सवः

भवन�य�य िशला�यासः, ''सुधमा�''

स�मेलनसदन�य लोकाप�णं च

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन २३/१०/२०२० तमे 

�दना�के आि�नमासे शु�लप�े शु�वासरे एक�दवसा�मको 

नवरा�ो�सवः समायोिजतः आसीत्। अि�मन् उ�सवे िव�िव�ालय�य 

माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः महोदयः, आदरणीयः 

कुलसिचवः डॉ. दशरथ जादवः महोदयः, अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. 

लिलत पटेलः महोदयः, िव�िव�ालयस�ािलत�य महािव�ालय�य 

�ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार एल् प�डया महोदयः, िविवधस�काया�य�ाः 

�ा�यापकाः, अिधका�रणः कम�चा�रण� समुपि�थताः आसन्। 

काय��मेऽि�मन् िवशेषाितिथ�पेण नेकिवषयिन�णातः डॉ. जये���संहः 

जादवः महोदयः आसीत्। भगव�याः  केने�ायाः सर�व�याः 

प�ोपचारैः  पूजनं नीराजन�  डॉ. प�कज रावल महोदयेन  

का�रतम्। सव�ः िमिल�वा भगव�याः जगदि�बकायाः समाराधना 

िविहता। सव�रिप सो�साह ंभागः गृिहतः। एत�य काय��म�य संयोजनं 

�ो. मह�े�कुमार दवे महोदयः अकरोत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ''�भास�योितः'' 

शै�िणक- भवन�य उप�र िश�ाशाि�महािव�ालय�य नूतनं भवनं 

िनमा�णाधीनं वत�ते तथा माननीय-कुलपितभवन�य स�मुखे 

कुलसिचवभवनं िनमा�णाधीनं वत�ते। एतयोः �योः भवनयोः ई-

िशला�यासः तथा अ�याधुिनक�य ''सुधमा�'' इित नामधेय�य 

स�मेलनसदन�य लोकाप�णकाय��मः २४/१०/२०२० तमे �दना�के 

वेबे�स मा�यमेन आयोिजतः।

 अ�य काय��म�य अ�य�ः माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�ः आसीत्। काय��मे आदौ कुलसिचवः डॉ. दशरथः 

जादवः �वागत�वचनम् अकरोत्। तत� अि�मन् काय��मे 

मु�याितिथ�पेण गुजरातरा�य�य माननीयः िश�णम��ी 

�ीभूपे���संह चुडासमा महोदयः आमि��तः आसीत् �क�तु काय�वशात् 

सः उप�थातुं न श�वान् अतः त�य स�दशंे डॉ. लिलतकुमारः पटेलः 

महोदयः अपठत्। अ�य��पेण माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः 

अभाषत। अ�ते महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा 

महोदयः ध�यवादभाषणम् अकरोत्। अयं काय��मः वेबे�स मा�यमेन 

आयोिजतः आसीत्, त� िव�िव�ालय�य अ�यापकाः कम�चा�रण� 

संयु�ाः अभवन्। फेसबुक मा�यमेन अ�य काय��म�य जीव�त-

�सारणम् अभवत्।

भवन�य�य िशला�यास�स�गे भाषमाणः माननीयः कुलपितवय�ः

भवन�य�य िशला�यास�स�गे भाषमाणः कुलसिचववय�ः
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त�वाचाय�-�वेशपरी�ा

�ाकरणिवषयकः ओनलाइन प�रसंवादः (वेिबनार)

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये त�वाचाय� कतु�म् इ�छुकानां कृते �वेशपरी�ायाः आयोजनं �ितवष� भवित। अि�मन् वष� कोरोनाकारणेन 

अ�यरा�याणां परी�ा�थ�नः आग�तुम् अश�ाः आसन् अतः तेषां सुगमतायै वेरावल�थे िव�िव�ालयप�रसरे तथा उिडसायां भुवने�र�थे 

उ�कलिव�िव�ालये इित �योः के��योः त�वाचाय��य �वेशपरी�ायाः आयोजनम् २७/१०/२०२० तमे �दना�के अभवत्। �योः के��योः आह�य ४२ 

परी�ा�थ�नः परी�ां �द�व�तः।

२७-१०-२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथ-सं�कृत-युिनव�स�टी IQAC, अनु�ातक-िवभागः तथा युिनव�स�टी-संचािलत-सं�कृत-

कॉलेज इ�येतासां सं�थानां संयु�-त�वाधाने '�ादिेशकभाषािभः सह सं�कृत�ाकरण�य स�ब�धः' इित �ाकरणिवषयकः ओनलाइन प�रसंवादः 

(वेिबनार) आयोिजतः। अ�य उ�ाटनकाय��मे कामे�र�संहदरभ�गा-सं�कृत-िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितमहोदयः �ो. शिशनाथ झा 

महोदयः मु�यव�ृ�वेन िविश�ाितिथ�वेन समुप�थाय सदसः माग�दश�नमकरोत्। उ�ाटनस�े �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�महोदयः आ�य�यम् ऊढवान्। स�ार�भे �ो. िवनोद कुमार झा महोदयः मा�यवराणां �वागतेन सिहतं वेिबनार�य 

�ा�तािवकम् अकरोत्। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालय�य �ाकरण�ा�यािपका कुमारी िवदषुी बो�ला महोदया,  दमण- �दशे�य 

सव�कारीयमहािव�ालय�य सं�कृत�ा�यापकः डॉ. प�कज जाजे तथा डाकोरसं�कृतमहािव�ालय�य �ा�यापकः डॉ. रिवश�कर राजगोर �वीयािन 

शोधप�ािण प�ठतव�तः। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालय�य अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलत पटेल महोदयः ध�यवादाप�णम् अकरोत्।

�ो.िवनोद कुमार झा महोदयः वेिबनार�य अ�य ि�तीय�य स��य आ�य�यम् अिप ऊढवान्। ि�तीय�य स��य स�ालनमकरोत् 

कुमारी िवदषुी बो�ला महाभागा। स�पूण� वेिबनारे आह�य १५ शोधप�ािण प�ठतािन। अ�य वेिबनार�य मु�यसंयोजक�वं �ो. िवनोद कुमार झा 

महोदयः, संयोजक�वं च डॉ. दीपेश िवनोद कितरा ऊढवान्।

वादिववाद�पधा�

 व�ड � ऑफ वैली एवं मह�ष�वा�मी�कसं�कृतिव�िव�ालय�य च 

संयु�त�वावधाने वादिववाद�ितयोिगता २९/१०/२०२० तमे �दना�के �ातः 

१०.३०  वादनतः ०१ वादनप�य��तम् आयोिजता आसीत्। अ�यां �ितयोिगतायां 

उ�राख�ड सं�कृत िव�िव�ालय, मह�ष� पािणिन सं�कृत वै�दक िव�िव�ालय, 

�ीवे�कटे�र वै�दक िव�िव�ालय, �ीसोमनाथ सं�कृत िव�िव�ालय इित 

चतुणा� िव�िव�ालयानां छा��ाः भागं गृहीतव�तः।

 वादिववाद�य िवषयः आसीत् – 'रा�यसमृि�िच�तनं स�यक् उताहो 

रा�समृि�िच�तनम्' इित। त�� अ�माकं िव�- िव�ालयतः ९ छा��ाः नामा�कनं 

का�रतव�तः। एवम�याः �ितयोिगतायाः िनणा�यकौ �तः – डॉ. 

जानक�शरणाचाय�ः, डॉ. दीपेशः कितरा महोदय�। अ�याः �ितयोिगतायाः 

संयोिजका डॉ. उमामह�ेरी आसीत् । एव� स�ालनं सु�ीिवदषुी 

बो�लामहोदययाका�र।

वादिववाद�पधा�यां

�ितभागी छा�ः

िनकु�ः दवे

वादिववाद�पधा�यां

�ितभागी छा�ः

रिवः रादडीया
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सािह�यिवषयकः ओनलाइन प�रसंवादः (वेिबनार)

सरदारपटेलजय�ती

 ३१/१०/२०२० तमे �दना�के सरदार व�लभभाई पटेल महोदयानां 

ज�म�दनमुपल�य राि�य-एकता-�दनम् आचय�ते। �ीसोमनाथसं�कृत- िव� िव�ालये 

अि�मन् �दने िविश��ा�यान�य आयोजनम् अभवत्। सवा�दौ माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�ः िव�िव�ालय�य सभाभवने ि�थतायाः सरदारपटेलवया�णां 

�ितमायाः पु�पमािलकया अच�नाम् अकरोत्। ततः अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः �ा�तािवकं शाि�दकं �वागतं च कृतवान्। अि�मन् अवसरे सरदार 

पटेल िव�िव�ालय�य इितहासिवभाग�य अ�यापकः डॉ. वस�तकुमारः पटेलः 

सरदार व�लभभाई पटेल वया�णां िवषये अतीव रोचकं �ान�द ंच �ा�यानम् अकरोत्। 

अ�य काय��म�य अ�य�ः माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः 

सरदारमिहमाम�डनसिहतम् आ�य�ीयम् अभाषत। अि�मन् अवसरे डॉ. जयेशकुमारः 

मुंगरा महोदयः सव��यः राि�य-एकतायाः शपथ�हणम् अकारयत्। अ�ते कुलसिचवः 

डॉ. दशरथ-जादवमहोदयः सव�षां ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अ�य काय��म�य 

आयोजनम् ओनलाइन वेबे�स मा�यमेन कृतमासीत्। त� सव�ऽिप अ�यापकाः 

कम�चा�रणः छा�ाः च सि�मिलताः आसन्। अ�य �सारणं फेसबुक उप�र कृतमासीत्, 

त� ३७६ जनाः एनं काय��मं द�ृव�तः। अ�य काय��म�य संयोजनम् अ�यािपका अपूवा� 

अ�वालः कृतवती।

२८-१०-२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथ- सं�कृत- युिनव�स�टी I Q A C , 

अनु�ातक- िवभागः तथा युिनव�स�टी- संचािलत- सं�कृत- कॉलेज इ�येतासां सं�थानां संयु�-

त�वाधाने सािह�यिवषयकः ओनलाइन प�रसंवादः (वेिबनार) समायोिजतः। अ�य िवषयः आसीत् 

''�ादिेशकभाषाणां प�सािह�ये सं�कृतसािह�य�य �भावः''। अ�य प�रसंवाद�य उ�ाटनं �ातः ११ 

वादने �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयकुलपतेः �ो. गोपब�धुिम�महाभाग�य 

अ�य�तायां स�प�म्। अि�मन् उ�ाटनस�े आर�भे गृहपितः �ीभािवनप��ा म�गलाचरणम् 

अकरोत्। तत� �ो. अच�नाकुमारी दबेू महोदया सव�षां शाि�दकं �वागतं �ा�तािवकं च अकरोत्।

अि�मन् स�े �ीिण शोधप�ािण ��तुतािन तथा अितिथ�पेण उपि�थतेन �ो. ह�रहरहोतृमहोदयेन िविश� ंशोधप�ं ��तुतम्। मा�यः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�ः अ�य�भाषणम् अकरोत्। अ�य स��य अ�ते डॉ. डा�ालाल मोक�रया महोदयः ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अ�य 

स��य स�ालनं �ीिजगरः भ�ः अकरोत्।

अ�य प�रसंवाद�य ि�तीयं स�ं म�या�ने ०३ वादने आर�धम्। अ�य ि�तीयस��य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः आसीत्। अि�मन् 

स�े १३ शोधप�ािण ��तुतािन अभवन्। शोधा�थ�नां शोधप�पठनान�तरम् अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः िविश� ं शोधप�ं ��तुतवान् 

आ�य�ीयभाषणं च कृतवान्। अ�य स��य स�ालनम् अ�ते च ध�यवाद�ापनं �ीिजगरः भ�ः अकरोत्।

अ�य स�पूण�काय��म�य माग�दश�नम् अनु�ातकिवभागा�य�ेण डॉ. लिलतकुमार-पटेल-महोदयेन तथा �ाचाय�ण डॉ. नरे��कुमार-

प��ा-महोदयेन अ��यत। काय��म�य मु�यसंयोजक�वेन �ो. अच�नाकुमारी दबेू महोदया काय�म् अकरोत् तथा सहसंयोजक�वेन डॉ. डा�ालाल 

मोक�रया महोदयः काय�म् अकरोत्।
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन २६/११/२०२० �दना�के भारतीय-संिवधान-�दवसा�तग�तम् "भारत के संिवधान का प�रचय" 

इित िवषयमिधकृ�य ओनलाइन िविश� ं�ा�यानम् आयोिजतम्। अ�य काय��म�य आर�भे अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमार-पटेलः 

महानुभावानां प�रचयं �दाय �वागतं कृतवान्। अि�मन् काय��मे मु�यव�ृ�पेण सरदार-पटेल-िव�िव�ालय�य सहायकाचाय�ः डॉ. अ�प�त 

पाटडीया महोदयः संिवधान�य प�रचया�मकं िविश� ं�ा�यानं �द�वान् तथा संिवधान�य स�माननं कतु� �ित�ा�हणमिप का�रतवान्। 

अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धु-िम�ः आ�य�ीयम् उ�ोधनम् अकरोत्। स�पूण��या�य 

काय��म�य आयोजनं स�ालं च शारी�रकिश�ण�य अ�यापकः डॉ. जयोशकुमार-मु�गरा अकरोत्। अयं काय��मः वेबे�स मा�यमेन आयोिजतः, 

त� सव�ऽिप अ�यापकाः कम�चा�रणः च संयु�ाः अभवन्। काय��म�य �सारणं फेसबुक मा�यमेन अिप कृतं, त� ६९१ जनाः इमं काय��मम् 

अवलो�कतव�तः।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः तथा समाहतृ�-काया�लयः, वेरावलम्, इ�यनयोः संयु�ोप�मेण २६/११/२०२० तमे �दना�के 

ओनलाइन मतदातृ-जागृित-काय��मः समायोिजतः। अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः, 

गीर-सोमनाथ-जनपद�य समाहता� �ीमान् अजय-�काशः, जनपदिनवा�चनिवभाग�य अिधकारी �ीमान् िवनोदच��ः �जापितः, 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य अ�यापकाः कम�चा�रणः छा�ाः च उपि�थताः आसन्। य�य छा��य वयः १८ वष��यः अिधकं जातमि�त त�य 

िनवा�चनप�रचयप�ाय माग�दश�नं कतु�म् अयं काय��मः समायोिजतः आसीत्। अि�मन् स�दभ� �ीमान् िवनोदच��ः �जापितः ओनलाइन 

िनवा�चनप�रचयप�ाय �कं कथं च करणीयिमित माग�दश�नम् अकरोत्। माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः लोकशासनं �ित अ�माकं कत��म् 

�कमि�त तथा िनवा�चने मतदानं कृ�वा वयं कथं प�रवत�नम् आनेतुं श�ुमः इित िवषये उ�ोधनम् अकरोत्। समाहता� �ीमान् अजय-�काशः सव��यः 

मतािधकार�य उपयोगं कतु� माग�दश�नं कृतवान्। अ�य काय��म�य स�ालनं डॉ. जयेशकुमार मुंगरा महोदयः अकरोत् तथा संयोजनं तकनी�कसाहा�यं 

�ीहरेश-खेर-महोदयः अकरोत्। अयं काय��मः वेबे�समा�यमेन समायोिजतः आसीत् तथा त�य �सारणं फेसबूक मा�यमेन कृतमासीत्।

भारतीय-संिवधान-�दवसा�तग�तम ् ओनलाईन िविश� ं�ा�यानम्

मतदातृ-जागृित-काय��मः

भारतीयसंिवधान�दवसे आयोिजते �ा�याने उपि�थताः महानुभावाः

माननीयः कुलपितवय�ः तथा गीर-सोमनाथजनपद�य समाह�ा� मतदातृ-जागृित-काय��मे उपि�थताः महानुभावाः
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ०३/११/२०२० तमे 

�दना�के म�या�ने १२ वादने अि�मन् िव�िव�ालये स�ा�यमानायाः 

राि�यमू�या�कन��यायनप�रषदः काय�योजनायाः अ�तग�तं सव�षां 

छा�ाणां कृते छा�ाणां कृते अिभिव�यासः काय��मः समायोिजतः 

आसीत्। य� शतािधकं छा�ाः, अ�यापका� भागं गृहीतव�तः।

स��ित �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन राि�यमू�या�कन- 

��यायनप�रष�प�तः मू�या�कनं िवधातुं पूव�िस�ता जायमाना अि�त। 

एतद�तग�तं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सव�षा छा�ाणां कृते 

नैक-��ानां िवषये जाग�कतास�पादनाय आयोिजते अि�मन् काय��मे 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमार पटेलः िव�िव�ालय�य 

प�रचयम्, उ�े�यं, ल�या�दकं छा�े�यः ��तुवान्। तदनु 

दश�न�ा�यापकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः सु�ुतया 

राि�यमू�या�कन��यायनप�रषदा ��यमाणां ��ानां छा�ैः सह 

सिवशदतया चचा� िवधाय �व�य उ�ोधनं द�वान्। अि�मन् अवसरे 

नैक-िवशेष�ः डॉ. जये��िसह ं जादवः अिप �ासि�गकं माग�दश�नं 

छा�े�यः �ाय�छत्। तदनु कुलसिचवेन डॉ. दशरथ जादव-वय�णािप 

�स�गोिचतं व��ं �द�म्। अ�य अिभिव�यासकाय��म�य आ�य�यं 

िविहतवता कुलपितना �ो. गोपब�धुिम�वय�ण उ�ं यत् 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः राि�यमू�या�कन��यायनप�रष�द 

उ�मं �मं �ा�ुं कृतस�क�पोऽि�त। सव�षां सहयोगेन एवम् उ�मः �मः 

�ा�ु श�यः इित। अि�मन् काय��मे सव��यः ध�यता�ापनं नैक-

मु�यसंयोजकः �ो. दवेे��नाथ पा�डयेः अकरोत्। अ�य सम��य 

अिभिव�यासकाय��म�य स�कलनं संयोजनं च डॉ. जानक�शरण 

आचाय�ः अकरोत्।

 १०/१२/२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

राि�य-सेवा-योजना-िवभाग�ारा जा�याधा�रत-अ�याचाराणां िनवारणाय 

जाितसमानतायै च एकं िविश� ं�ा�यानम् आयोिजतम्। अ�य काय��म�य अ�य�ः 

�ो. मह�े�कुमारः दवे महोदयः आसीत्। तेन जाितसमानतायै िविश� ं�ा�यानमिप 

�द�म्। डॉ. जयेशकुमारः मु�गरा महोदयः अि�मन् काय��मे �ित�ावाचनम् 

अकारयत्। अ�य काय��म�य स�ालक�वेन डॉ. डी. एम. मोकरीया महोदयः काय�म् 

अकरोत्। अि�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य सव�ऽिप अ�यापकाः कम�चा�रणः छा�ाः 

च वेबे�स मा�यमेन उपि�थताः आसन्। अ�य संयोजनं डॉ. जयेशकुमारः मुङगरा डॉ. 

डी.एम. मोकरीया च अकु�ताम्।

छा�ाणां कृते समायोिजतः अिभिव�यासः काय��मः

जा�याधा�रत-अ�याचार-िनवारण-काय��मः
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शा�प�रचय�क�पा�तग�तं स�ानां ३६ 
िविडओ-पाठानां लोकाप�णम्

 ११.१२.२०२०तमे �दना�के सायं ५:०० वादने 

शा�प�रचय�क�पा�तग�तं स�ानां ३६ िविडओ-पाठानां 

लोकाप�णकाय��मः ऑनलाईन-मा�यमेन स�प�ः। काय��मे अि�मन् 

�ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स��ाः माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः अ�य��वेन उप�थाय अ�य 

शा�प�रचय�क�प�य �ासि�गकतां ��यपादयत्। काय��मे अि�मन् 

मु�याितिथ�वेन उपि�थतः गोधरा�थायाः �ीगोिव�दगु�युिनव�स��ाः 

कुलपितः �ो. �ताप�संह चौहाण महोदयः सं�कृतवा�य�य मह�वं 

बोिधतवान्।

 जयपुर�थ�यजग�गु�रामान�दाचाय�सं�कृतिव�िव�ालय- 

�य कुलपितमहाभागा �ो. अनुला मौय� महोदया अि�मन् काय��मे 

सार�वताितिथ�वेन उपि�थता आसीत्। सा एतं �क�पं ब�शः 

�ािघतवती। महानुभावानं प�रचयं का�रतवान् 

�ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स��ाः अनु�ातक-  िवभागा�य�ः डॉ. 

लिलतकुमार पटेल महोदयः।  सव�रिप महानुभावैः स�भूय एतेषां 

िविडओ-पाठानां लोकाप�णं कृतम्। काय��मा�ते 

िव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालय- �य �ाचाय�ः ि�. नरे��कुमार 

प��ा महोदयः। अ�य काय��म�य सू�स�ालनं सािह�यिवभाग�य 

सहायकाचाय�ण �ीिजगरभ�महोदयेन कृतम्।

�द�ा�ग-जागृित-अिभयानम्

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �द�ा�ग-  जनानाम् 

उ�साहवध�नाय १२.१२.२०२० तमे �दना�के सायं ५:०० वादने 

�द�ा�ग-जागृित-अिभयान�य अ�गतया िविश� ं �ा�यानम् 

ऑनलाईन-मा�यमेन समायोिजतम्। काय��मे अि�मन् 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य  माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः अ�य��वेन उप�थाय �द�ा�ग-

जागृितिवषयकं माग�दश�नम् अकरोत्। अ�य काय��म�य 

मु�यव�ृ�पेण डो. कृणाल-जोषी-महोदयः �द�ा�गजागृित- िवषये 

उ�साहवध�कं �ेरकं च �ा�यानं �द�वान्। िव�िव�ालय-स�ािलत-

महािव�ालय�य �ाचाय�ः ि�. डॉ. नरे��कुमार-प��ा-महोदयः 

महानुभावानां प�रचयं का�रतवान्। िव�िव�ालय�य �ा�यापकः डो. 

जयेशकुमार-मु�गरा-महोदयः काय��मा�ते ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। 

अ�य काय��म�य सू�स�ालनं �योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ण 

�ीिन�यान�द-ओझा-महोदयेन कृतम्। �द�ा�ग-जागृित-अिभयान�य 

संयोजकौ डो. आशाबेन-माढक तथा डो. जयेशकुमार-मु�गरा 

आ�ताम्।

�द�या�गजाग�त-अ�भयान-काय�� मे म�गलाचरणं कवन�  ्�ीभा�वनः प��याृ ु

�द�या�गजाग�त-अ�भयानम ्ृ
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पुराण-धम�शा�यो: राि�यः प�रसंवादः (वेिबनार)

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा २३/१२/ २०२० तमे �दना�के बुधवासरे 

एक�दवसा�मकः ''पुराणधम�शा�योः आदश�जीवन �व�पम्'' इित िवषयकः  प�रसंवादः 

(वेिबनार) समायोिजतः। अ� एक��ंशत् शोधा�थ�नः आभारतात् संल�ाः जाताः आसन्। 

अि�मन् प�रसंवाद ेउ�ाटनस�े  मु�याितिथ�पेण झारख�ड�य को�हान-िव�िव�ालय�य 

कुलपितचरः �ो. ग�गाधर-  प�डा महोदयः आसीत्। �ो. ग�गाधरप�डा महोदयेन 

रामायणमहाभारतादार�य अ�ादशपुराणोप- पुराणानां धम�शा�ाणां �मृतीनां 

सस�दभ��स�गं सार�वतभाषणं �द�म्।

 अि�मन् काय��मे अ�य��पेण माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�ध-ुिम�-महोदयः 

उप�थाय िविश� ं माग�दश�नम् उ�ोधनं च अकरोत्। ततः अ�य प�रसंवाद�य �थमस�म् 

आर�धम्। अ�य स��य अ�य�पद े �हम�ष-� सं�कृत-महािव�ालय�य �धानाचाय�ः 

आधुिनककिव� डो. अमृतलाल-भोगायता-महोदयः आसीत्। ि�तीयस�े िव�िव�ालयेन 

स�ािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार-प��ा-महोदयः अ�य��वेन 

उप�थाय शोधप���तोतृणां माग�दश�नम् अकरोत्। अ�य काय��म�य संयोजनं डॉ. पंकजकुमारः 

रावलः डॉ. आशा माढकः च अकु�ताम्। स�पूण�ऽयं काय��मः वेबे�स मा�यमेन आयोिजतः 

आसीत्। काय��मा�ते डॉ. आशा माढक सव�षाम् अितथीनां महानुभावानां शोधप���तोतृणां च 

ध�यवाद�ापनम् अकरोत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा  पू�यानां कुलपितवया�णामा�य�े �ेरणया 

माग�दश�नेन च “वेदा�ययनम् आधुिनकसमाज�” इित िवषयमाि��य एकः वेदिवषयकः 

प�रसंवादः(वेिबनार)  २४/१२/२०२ तमे �दना�के गु�वासरे समायोिजतः। काय��मेऽि�मन् २७ 

शोधप�ािण शोधकृि�ः ��तुतािन आसन्। अि�मन् प�रसंवाद ेउ�ाटनस�े मु�याितिथ�पेण महा�मा 

गा�धी काशीिव�ापीठ�य सं�कृतिवभाग�य पूव�तनिवभागा�य�ः �ो. राममू�त�-चतुव��दमहोदयः 

स��ा�ः।

 अ�याः संगो��ाः �ार�भः पूवा��े एकादशवादने का�वशाखीयवै�दकम�गलाचरणेन 

�ार�धः। अ�य स��य स�ा�य�पद ं िवभूिषतवान् अ�माकं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धु-िम�-महोदयः। स�ालकः डॉ. श�ु�ः पािण�ाही महोदयः आसीत्। 

त� मु�याितिथमहोदय�य व��सारः आसीत् यत् वेद�य समाजस�ब�ाः स�दशेाः 

आधुिनकसमाजसमृ�यै लोके अ�मािभव��दकैः �सारणीयाः इित।  तत� अ�य�पद े आसीन�य 

मा�य�य कुलपितवय��य व��सारः अयमासीत् यत् वेद�तु स�पूण�िव�समाज�य िवषये माग�दश�नं 

करोित। त�मात् यािन नैितकमू�यािन, कृिष-वािण�या�दस�ब�ािन वै�ािनकत�वािन वै�दकम��ेषु 

�ा�ण-आर�यक-उपिनष�सु च िनिहतािन सि�त, तािन त�वािन आधुिनकसमाजे �वहत��ािन। 

अि�मन् स�े ध�यवादिव�ापनं �ाकरणिवभागा�य�ः �ो. िवनोदकुमार-झा महोदयः अकरोत्। अ�य 

काय��म�य ि�तीयं स�म् अपरा�े ि�वादने �ो. दवेे��नाथ-पा�डये-महोदय�य आ�य��वे �ार�धम्। 

अि�मन् स�े स�स�ालकः आसीत् �ीिवपुलकुमार-जादवमहोदयः। स�िमद ं५.०० वादनं यावत् 

�ाचलत्। एवम् अयं काय��मः सफलतया िव�िव�ालयेन समायोिजतः।

पुराणिवषयक-प�रसंवाद�य उ�ाटनकाय��मः

पुराणधम�शा�िवषयके प�रसंवादे
उपि�थताः महानुभावाः

वेदिवषयके प�रसंवाद ेअ�य�पदे

भाषमाणः �ो. गोपब�धुिम�वय�ः

वेदिवषयके प�रसंवाद ेभाषमाणः

�ीराममू�त�ः चतुव�दी महोदयः

वेदिवषयके प�रसंवाद ेसंचालकः

डॉ. श�ु�ः पािण�ाही महोदयः

वेदिवषयकः राि�यः प�रसंवादः (वेिबनार)
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अ�यापकानाम् उपल�धयः

डॉ. लिलतकुमारः पटेलः

१. गोिव�दगु�िव�िव�ालयेन आयोिजते “नूतन राि�य िश�ा नीित” िवषयके स�े मु�यव�ृ�पेण �ा�यान�दानम्। (३१/०८/२०२०) 

२. रघुवंशम् कथं पठेम योजनायां १० �ा�यानािन �द�ािन।

३. “प�ाचार �ारा सं�कृतम”्  योजनायाः अ�मपाठ�य रेको�डग�  कृतम्। (१४/०९/२०२०)

४. अमरेली जनपदिश�णम�डलेन आयोिजते “नूतन राि�य िश�ा नीित” िवषयके स�े मु�यव�ृ�पेण �ा�यान�दानम्। (१२/०९/२०२०)

५. “भारतीयरदश�निस�ा�त�भा” पु�तके “भारतीय दाश�िनक िवचार के प�र�े� म� आन�दसागर म� सृि����या क� �ायोजना” िवषये लेखः 

�कािशतः। (ISBN-978-93-83097-35-7)

६. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशतायाः शा�प�रचाियकायाः सािह�यप�रचयिवभाग�य लेखक�वेन काय�म् अकरोत्। (ISBN 

978-93-83097-44-9)

७. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते पुराणिवषयके राि�यप�रसंवाद े''रामायण�य अयो�याका�ड ेसीतायाः च�र�म्'' इित िवषये 

शोधप�ं ��तुतम्।

८. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते वेदिवषयके राि�यप�रसंवाद े''त�मन् सू��य वै�ािनक�वम्'' इित िवषये शोधप�ं ��तुतम्।

९. भावनगर-िव�िव�ालयेन आयोिजतायां िव�ावा�रिधकाय�शालायाम ् ''रामायण�य समी�ीतं पाठस�पादनम्'' इित िवषये �ा�यानं 

�द�म्।

डॉ. नरे��कुमारः प��ा

१. �ीगोिव�दगु�िव�िव�ालय-गोधरा�ारा ११/०७/२०२० �दना�के आयोिजते राि�यसं�कृतकिवस�मेलने �वरिचतका�ानां पाठः कृतः।

२. �दना�क - १२/७/२०२० तः १४/०७/२०२० पय��तं �ीभागवतिव�ापीठ�ारा समायोिजते षोडश��थ�ा�यानमालायां भि�व�ध�नी 

��थे मु�यव�ृ�पेण �दन�यं �ा�यानं फेसबुकमा�यमेन कृतम्।

३. �दना�क - ०६/०८/२०२० �दवसे �ी���ष�सं�कारधाम एवं गुजरात अकादमी�ारा संयो�ोप�मे फेसबुक�ारा िविश� ं�ा�यानं ��तुतम्।

४. �दना�क - ०७/०८/२०२० �दवसे तयो उपयु��सं�थयोः संयु�ोप�मे किवस�मेलनं समायोिजतं त� अ�य��वेन दािय�वं 

�वरिचतका�पाठ��तुितः च कृता।

५. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः एवं �ीगोिव�दगु�िव�िव�ालय गोधरा�ारा समायोिजतायां 'नटराजव�दना' इित �ा�यानमालायां 

�ावणमास�य तृतीये सोमवासरे �दना�क - १०/०८/२०२० �दवसे 'िशवपुराणे अ�मूत�यः िवभूितयोग�' इित िवषये यु�ुबलाइवमा�यमेन 

�ा�यानं ��तुतम्।

६. �ीसोरा�िव�तारसं�कृता�यापकप�रषद,् राजकोटम् एवं डॉ.आर.एन.वारोतरीया मिहला िवनयन महािव�ालयः, जामख�भािलया 

इ�यनयोः संयु�ोप�मे आयोिजतायां सं�कृत�ानस�गम�ा�यानमालायां ' �ीम�ागवते स�म�िन�पणम्'  इ�यि�मन् िवषये 

१०/०९/२०२० �दना�के फेसबुक�ारा लाइव�ा�यानं ��तुतम्।

७. �ीमु�बई िव�त् प�रष�ारा समायोिजत ��ा�ा�यायी �ा�यानमालायां 'महि�छर-��जटा' ��ा�ा�या�यां ष�ः-स�मयोः अ�याययोः 

१८/०८/२०२० �दना�के यु�ुबफेसबुकलाईव �ा�यानं ��तुतम्।

८. �दना�क - ०३/०९/२०२० तः ०५/०९/२०२० एवं १०/०९/२०२० तः १२/०९/२०२० पय��तं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा 

समायोिजत ओनलाइन 'रघुवंशम् कथं पठेम' इ�यि�मन् वग� क�ाः �वीकृताः।

�ो. मह�े�कुमारः दवे

१. २ त: १०/१०/२०२० �दनाङ्केषु S.P. university, V. V. Nagar इित सं�थायां िविश��ा�यानािन द�ािन।

२. २८-१०-२०२० तम े �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय ेसािह�यिवभाग�ारा वेबीनार म�य े“तुलसीकृत रामच�रत मानसा�तग�त 

राजा के �व�प वण�न म� वेदो का �भाव” िवषयकं शोधप�ं ��तुतम्।
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३. २३-१२-२०२० तम े �दना�के �ी सोमनाथ सं�कृत िव�िव�ालय ेपुराण िवभाग �ारा   वेबीनार  मा�यमेन “रामच�रतमानस म �

जीवनमू�य” िवषयकं शोधप�ं ��तुतम्।

४. �ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालय �ारा “रामायण एव ं �ि��व िवकास:”  तथा “रघुवंश ं कथ ं पठेम'' इित ओनलाईन  ि�मािसक काय��म े

मु�यसंयोजक�वेन काय� कृतम्।

५. �ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालय �ारा “रामायण एव ं �ि��व िवकास:” ओनलाईन काय��म े'रामायणम � मात ृ एव ं िपतृभि�' िवषयकं 

�ा�यानं ७-९-२०२० तमे �दना�के  द� ं तथा  २३-९-२०२० �दना�के “अनुिश�णम्” द�म्।

६. िवनयन वािण�यमहािव�ालय: ने�ंग एव ं नीमा मिहला महािव�ालय: गोझा�रया इ�यनयो: संयु�ोप�म े २५-१२-२०२० तम े �दना�के 

आयोिजते “ The Bhagvad Gita in Modern Times” िवषयक-राि�य-वेब-संगो��ां “वत�मान समय क� माग�द�श�का �ीमद ्भगवद ्

गीता” इित िवषयोप�र �ा�यानं ��तुतम्।

७. �ीसोमनाथसं�कृतयुिनव�स�टी�ारा २५-१०-२०२० तम े �दना�के आयोिजत े “गीता-जय�ती'' िवषयक स�गो��ा ंसंयोजक�वेन काय �

कृतम्।

�ो. िवनोदकुमारः झा

१. राि�य-सं�कृत-सं�थानम् (मािनत िव�िव�ालयः) जयपुरप�रसरेण �कािशते ''महाभा�य�य �थमि�तीयाऽ�याय�य िस�ा�तिवमश�ः'' इित 

पु�तके "अइउण" सू�े 'अकार�य िववृतोपदशेः �वीकत�� आकार�हणाथ�ः' इित िवषयिव�ेषणपूव�कम् अकारादीनाम् एक�व�ितपादनम्'' 

इित लेखः �कािशतः। ISBN - ९७८-९३-८4708-04-7

डॉ. श�ु�पािण�ाही

१. ०८/०८/२०२० तः के का शा�ी पाि�क-�ा�यानमालायाः संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्।

२. २६/०७/२०२० तमे �दना�के �ी क�लाजी वै�दक िव�िव�ालय�ारा आयोिजते ओनलाइन �ा�यानमालायाम् ''वेदपाठ क� िवलु� 

पर�परा तथा उनक� पुन��ीिवत करने क� आव�यकता एवं �यास'' िवषये �ा�यानम् अदात्।

३. २०/०९/२०२० तमे �दना�के मह�ष� �ासदवे राि�य�ा�यिव�ागवेषणाके��णे (ओिडशा) आयोिजते वेिबनारम�ये आधारपु�ष�पेण 

�ा�यातृ�पेण च उपि�थतः अभवत्।

४. १४/०८/२०२० �दना�के सािह�य सं�थानम् एवं न�� �योितष सं�थानेन आयोिजते ओनलाइन वेिबनारम�ये ''�ा�णसािह�ये 

शतपथ�ा�ण�य �थानम्'' इित िवषये �ा�यानम् अदात्।

५. Latent mathematics in sanskrit text इित िवषये ३०/०९/२०२० तमे �दना�के आयोिजते प�रसंवाद े ''का�यायनशु�वसू�� म� 

भारतीय गिणत क� प�रचया�'' िवषये �ा�यानम् अकरोत्।

डॉ. प�कजकुमार रावलः

१. २५/०८/२०२० �दना�के सौरा�िव�िव�ालयिव�तार सं�कृत-अ�यापकप�रषद ् राजकोट�ारा एवं डॉ. आर.एन.वारोतरीया मिहला 

िवनयन महािव�ालय,  जामख�भािलया�ारा संयु�त�वावधाने समायोिजतायां सं�कृत�ानस�गम�ा�यानमालायां ' भागवते 

गजे��मो�कथा' इित िवषये फेसबुकलाइव �ा�यानं ��तुतम्।

२. ०६/०८/२०२० �दना�के गुजरातसािह�यअकादमी एवं �ी���ष�सं�कृतमहािव�ालय,  निडयाद�ारा समायोिजते फेसबुकलाइव 

किवस�मेलने का�पाठः कृतः।

३. ०८/०८/२०२० �दना�के सं�कृतसािह�यअकादमी गा�धीनगरम,्  सरकारी िवनयन एवं वािण�य कोलेज गा�भोई, �ीकृ�ण�ेमसं�थान 

िह�मतनगरम् एवं सं�कृतभारती साबरकांठा इ�येतेषां त�वावधाने सं�कृतस�ाहमहो�सवे "पुराणानां भाषा सं�कृतम्" इित िवषये 

फेसबुकलाइव �ा�यानं ��तुतम्।

४. ०५/०७/२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा गु�पू�ण�मायाः िविश�मायोजनं फेसबुकलाइव काय��मे स�ालनम्।

५. २७/०७/२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा एवं �ीगोिव�दगु�िव�िव�ालय-गोधरा�ारा �ावणमासोपल�ये 'नटराजव�दना' 

काय��म�यायोजने मु�यसंयोजक�वेन काय� कृतम्।

६. ०३/०८/२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा एवं �ीगोिव�दगु�िव�िव�ालय-गोधरा�ारा समायोिजतायां 

'नटराजव�दना �ा�यानमालाया'ं "िशवपुराणे नवधाभि�ः" इित िवषये यु�ुबलाइव �ा�यानं ��तुतम्।
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७. ०३/०८/२०० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ाल-वेरावल�ारा समायोिजत ओनलाइन शोट� टम� कोष�म�ये 'वा�मी�कमहष�ः त�कृतेः 

रामायण�य च प�रचयः' इ�यि�मन् िवषये �ा�यानम्।

८. १७/०८/२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा समायोिजते 'रामायणे कत��परायणता' इित िवषये शोट� टम� कोष� म�ये 

�ा�यानं ��तुतम्।

९. १७/०८/२०२० �दना�के मु�बई िव�त् प�रष�द ��ा�ा�यायी �ा�यानमालायां ��ा�ा�या�यां प�मेऽ�याये यु�ुब-फेसबुकलाइव 

�ा�यान��तुितः।

१०. ०३/०९/२०२० �दना�के सूय�पुरे शाि�ड�यऋिषवेदसं�कृतमहािव�ालय�ारा समायोिजत �ा�यानमालायां "�ीम�ागवतमहापुराणे 

ि�तीय�क�धे अमृत�वम्" इित िवषये लाइव�ा�यानं ��तुतम्।

११. ०८/०९/२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा समायोिजते शोट� टम� कोष� अ�यास�मे 'रामायणे वचन�ितब�ता' इित 

िवषये �ा�यानं कृतम्।

१२. ११/०९/२०२० �दना�के �ीभागवतिव�ापीठसं�थायाः सं�थापकानां प.पू.िव.व.�ीकृ�णश�करशाि�चरणानां पु�यज�मितथौ 

'गुव��कम'्  इित �तो�े फेसबुकलाइव �ा�यानम्।

१३. १४/०९/२०२० �दना�के सं�कृतभारती-जामनगर�ारा एवं आयुव�दिव�िव�ालय�ारा समायोिजते काय��मे नूतनिश�ानीितः सं�कृतं च 

इित िवषये फेसबुकलाइव �ा�यानं ��तुतम्।

१४. २३/०९/२०२० �दना�के िज�लािश�णािधकारी कचेरी बोटाद, िज�ला�ाथिमकिश�णसिमित बोटाद, नगर�ाथिमकिश�णसिमित 

बोटाद तथा सं�कृतभारती बोटाद-इ�येतेषां संयु�ोप�मे नूतनिश�ानीितः सं�कृतं िश�कस�ता च इित िवषये �ा�यानं ��तुतम्।

१५. २१/०९/२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा समायोिजते शोट� टम� अ�यास�मे 'रामायणे गु�-िश�यस�ब�धः' इित 

िवषये �ा�यानं ��तुतम्।

१६. २७/०९/२०२० �दना�के �ीभागवतिव�ापीठ��ट�ारा समायोिजते पिव�ािधकमासस�दभ� �ीम�ागवत�ानस�-�वचनमालायां 

�ीम�ागवतमहापुराणे चतुथ��क�धः इित िवषये फेसबुकलाइव �ा�यानं ��तुतम्।

१७. १८-१९/०७/२०२० �दना�कयोः �ीभागवतिव�ापीठ��ट�ारा समायोिजते �ीपुि�रसमहो�सवे जग�गु��ीम��लभाचाय�िवरिचते 

षोडश��थे 'प�प�ािन' इित ��थपु�पिवशेषमादाय फेसबुकलाइव�वचनं कृतम्।

डॉ. जानक�शरणः आचाय�ः

१. ०३.०८.२०२० – �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन “रामायण एवं �ि��व िवकास” इित िवषयमिधकृ�य आयोिजत�य �थम�य 

“ओनलाइन-काय��म�य” सम�वयक�पेण काय� िवधीयमानम् अि�त।

२. २५.०८.२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये Microsoft Teams इित त��ांशम् उपयु�य अ�तजा�लमा�यमेन पाठनाय �िश�णाथ�म् 

आयोिजत�य काय��म�य संयोजनं कृतम्।

३. १९.०९.२०२० – �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन “�टूड�ेट �टाट�-अप ए�ड इ�ोवेशन” इित िवषयमिधकृ�य आयोिजतायाम् 

ओनगो��ां “SSIP प�रचय एवं माग�दश�न” इित िवषये �ा�यानं �द�म्।

४. ०३.०९.२०२० – भुज-ि�थत�य �ी-रा. र. लालन महािव�ालय�य सं�कृतिवभागः अथ च क�छिवभाग�य सं�कृतभारती इित अनयोः 

संयु�त�वावधाने आयोिजते अ�तजा�लीय-प�रसंवाद े“नूतना िश�ानीितः सं�कृतं च” इित िवषये मु�यव�ृ�वेन �ा�यानम् अकरोत्। 

५. “भा�यपर�परा �ान�वाह�” (स�पादनम्), �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम् – ISBN - 978-93-83097-43-2

६. ०८.१०.२०२० �दना�के फेसबुक-आमुखपटले “��थान�यी-िवमश�ः” इित िवषये आमि��तं �ा�यानं द�म्।

७. २१.१०.२०२० – �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ऑग�टमासतः ऑ�टोबर २०२० यावत् समायोिजत�य  “रामायण एवं �ि��व 

िवकास” इित अ�पकालीन-आ�तजा�िलक-काय��म�य (Online Short Term Course) संयोजनं कृतम्।

८. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते शा�प�रचय�क�पे सािह�य-�ाकरण-दश�ना�दषि�वषयाणां िविडओचलि��ाणां 

समी�ासिम�यां सद�य�वेन काय� कृतम्।
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९. ०३.१२.२०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत�य अिभिव�यास-काय��म�य (Orientation Program for 

Students under NAAC Preparation) संयोजनं िवधायं त� िविश� ंमाग�दश�नं �द�म्।

१०. ०८.१२.२०२० - Research and Study Opportunity in Germany इ�या�ये आ�तजा�िलके संवादकाय��मे िव�िव�ालयप�तः 

भाग�हणम्।

११. ०९ एवं ३० �दस�बर २०२० �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते UGC NET-JRF इित �िश�णवग� एवं च 

०३.१२.२०२० �दना�के “षोडषसं�कारः” इित अ�पकालीन-आ�तजा�िलक-काय��मे आमि��तव�ृ�वेन �ा�यानं �द�म्।

डॉ बी उमामह�ेरी

१. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा ३१.०८.२०२० तः ०६.०८.२०२० �दना�केषु समायोिजतसं�कृतस�ाहो�सवा�तग�त-

व�ृ�व�पधा�यां िनणा�ियका�पेण काय� िविहतम्।

२. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा ०५.०९.२०२० �दना�के आयोिजत�य िश�क�दवस�य संयोिजका�वेन काय� िविहतम्।

३. उ�र�दशेसं�कृतसं�थान�ारा 'सं�कृत�य मह�वम्' इित िवषयमाि��य २१.०८.२०२० �दना�के आयोिजते अ�ताराि�यसं�कृतसमेलने 

भागं गृहीतम्।

डॉ. रमेशच��ः शु�लः

१. २७/०८/२०२० तः ०९/०९/२०२० पय��तम् मौलाना आजाद उद �ू िव�िव�ालयतः �र�ेशर कोस� कृतवान,्  त� ए �ेड च ल�धवान्।

२. १०/०८/२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजत�य िव��संह�दवस�य संयोजनम् अकरोत्।

३. रा�वादी लेखक संघ �ारा १९/०७/२०२० तमे �दना�के आयोिजते काय��मे सृि�िव�ानम् इित िवषये �ा�यानम् अकरोत्।

४. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशतायां शोध�योितः इित पि�कायां सं�काराणाम् आधुिनकयुगे मह�वम् इित िवषयेन शोधप�ं 

�कािशतम्।

डॉ. का�त�कप��ा (संशोधनािधकारी)

१. गुजरातसव�कार�य SHODH (2019-20) कृत े िव�िव�ालय�य संयोजक�पेण काय � �धामिय ।

२. फ़े�ुआरी-माच � २०२० मास े नूतनिश�ाशा�ीमहािव�ालयाथ � Four(4) Years Innovative & Integrated शा�ी-िश�ाशा�ी 

अ�यास�मसिम�याः संयोजक�वं िविहतम् ।

३. Gujarat State Institutional Rating Framework 2019-20 (KCG) कृत े िव�िव�ालय�य संयोजक�पेण काय�म् अकरोत्।

४. All India Survey on Higher Education Survey (MHRD,New Dilhi) 2019-20 कृत े िव�िव�ालय�य नोडल-अिधका�र�पेण 

काय� �धािय एवं सम�गुज�र�दशेे �थमं �मं �ा�वान् ।  

५. NAAC कृत े िव�िव�ालय�य सहसंयोजक�पेण काय � �धािय ।

६. िव�िव�ालय�य �काशनिवभाग�ारा स���थाना ं �काशन े सहायकस�पादक�पेण सम�वयक�पेण च काय�मकरोत्।

�ीिन�यान�दः ओझा

१. १०/०८/२०२० �दना�के �ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालयेन आयोिजत�य िव��संह�दवस�य संयोजनम् अकरोत्।

२. ३१/०७ तः ०६/०८/२०२० तमेषु �दना�केषु आयोिजत�य सं�कृतस�ाहो�सव�य संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्।

�ीिजगरः भ�ः

१. �ीगोिव�दगु�-िव�िव�ालयेन ११/०७/२०२० आयोिजते ओनलाइन किवस�मेलने �वरिचतका�ानां ��तुितः कृता।

२. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ३१/०७/२०२० तः ०६/०८/२०२० तमेषु  �दना�केषु आयोिजते ओनलाइन सं�कृत-स�ाह�य 

संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्।

३. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन १०/०७/२०२० तमे �दना�के आयोिजत�य पूव��छा�स�मेलन�य संयोजनम् अकरोत्।
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४. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये नूतन�िव��छा�ाणां कृते १७/०७/२०२० �दना�कतः २०/०८/२०२० �दना�कं यावत् मास�ापी 

सं�कृतस�भाषणवग�ः �चािलतः।

५. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य ओनलाइन शोट�टम� ि�मािसकयोजनायाः रघुवंशम् (ि�तीयसग�ः) कथं पठेम इ�य�याः संयोजक�वेन 

काय�म् अकरोत्। अ�यामेव योजनायां षट् �ा�यानािन �द�वान्।

६. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशत�य सं�कृतवा�ये नगररचना इित पु�तक�य स�पादक�वेन काय�म् अकरोत्। (ISBN 978-93-

83097-40-1)

७. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशते सं�कृतवा�ये नगररचना इित  पु�तके सं�कृतवा�यानुसारं नगरे सामािजकभवनिवचारः इित 

शोधप�ं �कािशतम्। (ISBN 978-93-83097-40-1)

८. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशतायां शोध�योितः इित शोधपि�कायाम् रसग�गाधरे उ�मो�मका��योदाहरणे 

���यिवमश�ः इित शीष�केण शोधप�ं �कािशतम्। (ISSN 2350-0700)

९. �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �कािशतायाः शा�प�रचाियकायाः सािह�यप�रचयिवभाग�य लेखक�वेन काय�म् अकरोत्। (ISBN 

978-93-83097-44-9)

डो.आशाबेन जी माढक: 

१. �दना�कः -१०/०७/२०२० �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा आयोिजत�य �प�दनम् online पूव�छा�स�मेलन�य  संयोिजका�पेण 

काय� संपा�दतम् एवं च काय��मे वृ�कथनम् कृतम्।

२. �दना�कः- ३०/०८/२०२० तः ०६/०८/२०२० पय��तं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये आयोिजत�य “सं�कृतस�ाहो�सवः” इ�य�य 

संयोिजका�पेण काय� संपा�दतम् एवं च काय��मे एककसं�कृतगीत�पधा� आयोिजता , �पधा�नां िवजेतृणां नामो�ोषणं च कृतम्।

कु. अपूवा� अ�वालः

१. ०५/०७/२०२० तमे �दना�के िव�िव�ालये 'गु�पू�ण�मामहो�सवः' इ�य�यायोजने सहसंयोिजका�पेण काय� िविहतम्।

२. १०/०७/२०२० तमे �दना�के '�प�दनम'्  online पूव�छा�स�मेलनम् इ�य�य संयोिजका�पेण काय� स�पा�दतम्।

३. ३१/०७/२०२० तः ०६/०८/२०२० पय��तम ्  “सं�कृतस�ाहो�सवः” इ�य�य संयोिजका�पेण काय� स�पा�दतम्।

४. ३१/१०/२०२० तमे �दना�के  िव�िव�ालय�ारा ''सरदारपटेलज�मजय�ती'' इ�य�यायोजने संयोिजका�पेण काय� कृतवती।

५. २३/१२/२०२० तमे �दना�के पुराण-िवषयकरा�ीयवेबस�गो��ां “ पुराणधम�शा�योः वेदार�भ-समावत�न-

सं�कारा�यामादश�जीवन�व�पम्” इित िवषयं �वीकृ�य शोधप�मपठत्।

६. गुजरात-िव�ापीठ�ारा आयोिजतां गुजरातिवनयपरी�ामु�ीण�वती।

कु. िवदषुी बो�ला

१. भ�नागेशरी�या  ल�णात�विवमश�ः इित िवषयमाधृ�य शोधशौ�य�िमित (ISSN No: 2581-6303, Impact Factor : 5.2, 

International Scientific Refereed Research Journal) पि��कायां शोधप���य �काशनमकरोत्।

२. २७-१०-२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये आयोिजतायां �ाकरण-िवषयकराि�यवेबस�गो��ां तेलुगु�ाकरणेन 

सह सं�कृत�ाकरण�यािभस�ब�धः इित िवषयमाि��य प��ं �ा�तवीत्।

३. २४-१२-२०२० तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये आयोिजतायां वेदिवषयक-राि�यवेबस�गो��ां वेदाथ��ितप�ये 

पािणनीय�ाकरणद�ृ�ा �वराणां िववेचनम् इित िवषयमाि��य प��मपठत्।

४. �ाकरणशोट�टम�पा��म�य सं�कृतवा�या�यास�य संयोजक�वं करोित।

 गुजरातसव�कारेण गुज�रभाषायाः आयोिजतिवनयपरी�ा उ�ीणा�।
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�व��व�ालय�य छा���तभा

२०२० तमे वष � यजीसी नेट पर��ायाम उ�ीणा�ः छा�ाः्ु

िव�िव�ालये नविनयुि�ः

lr Ho$ed Hw$‘ma nmÊS>o¶ lr H¥$îU Hw$‘ma nmÊS>o¶lr G$f^ Xoamgar Hw$. Ya‘~oZ H$N>moQ> lr a{d amXS>r¶m

क. �वदषी बो�लाु ु

सहायकाचाया� - �याकरणम ्

�ी भागव�  परो�हतु

म�यः अ�भय�ताु

32

िव�िव�ालये स��ित राि�य-मू�या�कन-��यायन-प�रषदः स�ता �चलित। त� अ�याः सिमतेः मु�यसंयोजक�पेण डॉ. लिलतकुमारपटेल- 

महोदय�य िनयुि�ः अभवत्। तेन सह डॉ. का�त�कप��ामहोदय�य �ीरवी��कालेमहोदय�य  च सहसंयोजक�पेण िनयुि�ः अभवत्। एति�मन् 

स�दभ� माननीयकुलपितवय�ः िनयु�ानाम् अिधका�रणाम् अिभन�दनम् अकरोत्।

राि�य-मू�या�कन-��यायन-प�रषदः सिमतेः िनयुि�ः 

Dr. Lalitkumar Patel
NAAC

Co-ordinatior

Dr. Kartik Pandya
NAAC

Asst. Co-ordinatior

Ravindra Kale
NAAC

Asst. Co-ordinatior
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