
सव�षां “सोम�योित:” इित मुखप�स�पादनकम�िनरतानां कृते �कं च िव�िव�ालय�य छा�ा�यापक-पदािधका�रकम�चा�रणां कृते हादा�: 

शुभाशया: �ाि�य�ते।

एतेन �स�गेन वयं क�दशृ� िश�ां �ा�ुतम:? म�ये, तेज:, यश:, साम�य�, पौ�षिम�या�द यत् �कमिप यथे�म् अ�ज�तं भवित, तै: साकम् अनेकेषां 

धैय��युित: अद�ता अिवनय: बुि��ंश: इ�यादीनां िवकाराणामिप उदय: स�भा�ते। अत: �ीहनुमतेव अ�मािभ: सव�रिप 

भौितकबौि�का�ुपलि�धिभ: सह स�भािवतान् िवकारान् िविज�य आ�मसंयिमिभ: आ�मानुशासनयुतै: भिवत�म्, �कं च पूण� जीवनं त�य 

परम�योितष: एव समाराधनाय सव��मं साधनिमित म�वा त�योितष: सव��ािप�वात् सव�षां क�याणिच�तनेन तद�ु��य काय�स�पादनेन च त�य 

स�यगाराधनं श�यिमित तदथ�म् आ�मिनयोजनं िवधात�म्। 

�ीहनुमित महित तेजिस ि�थतेऽिप पया��ा धृितरासीत्, तेन पया��ं यशोऽ�ज�तं चेदिप काय� द�तां स न �य�वान् आसीत् (सामा�यत: 

यशोऽवा�यन�तरं काय� �िच: �ीयते), ति�मन् साम�या�ितश�ये िव�मानेऽिप त�य िवनय: �तु�य: आसीत् �कं च स: सव�था नय�य नीतेवा� पिथ स�रते 

�म। पूण�त: पौ�षं ति�म�ासीदवे, िव�मोऽिप तथैव �े�तया आसीत्, �क�तु त�य बुि�: सव�था अनुकूला भावाि�मका चासीत्, �तूयतेऽिप स: 

“बुि�मतां व�र�:” इित। 

  पौ�षं िव�मो बुि�य�ि�म�ेतािन िन�यदा।   (रामायणम्, यु�৹, १२८/८२)

  तेजो धृितय�शो दा�यं साम�य� िवनयो नय:। 

िम�ािण ! �ीम�ास�मीक�यरामायणे भगवती सीता �ीहनुमत: गुणानेतान् अिभजानाित - 

“िचदान�द�प: िशवोऽह ं िशवोऽहम्” इित िनवा�णष�के। तदवे �ीसोमनाथ�य मौिलकं �व�पम् अिभ�ातंु तदेवाराधियतुम् आ�मन: 

तदाकाराका�रततां साधियतुं च “सोम�योित:” इित �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मुखप�ं सवा��मना �वत�ते। त� च त�यायम् अ�क: 

उपयु��त�व- समाराधनत�पर: सन् �व�य सव�िवधं भौितकं बौि�कं च साम�ीिनचयं त�समाराधनोपकरण�वेन ��तोतुं �वत�त इित महानयं 

�मोद�याऽवसर:। 

इ�य� बु�:े परत: स आ�मा एवेित व�ंु श�यते। तदवेा� अ�मािभ: “�योित:” इ�या�यया आ�यातुमिप श�यते, यत् सं�ा�य� “तमसो मा �योितग�मय” 

इित वै�दक� �ाथ�ना, “�योितम�यं च��कलावतंसम्” इित भगवत: �ीसोमनाथ�य �तु�यंश�वेन त��व�पकथनं च �वत�ते। सव��यािप अ�त:करणे 

त�योितम�यं �द�ं चैत�यम् आन�द�पम् अमृतं च िवराजते, त�थाऽऽह भगव�पाद आ�दश�कराचाय�: - 

  मनस�तु परा बुि�य� बु�:े परत�तु स:। । (गीता ३/४१) 

  इि��यािण परा�या��रि��ये�य: परं मन:। 

�ात: जागरणम्, �दवसे नानािवधं कम�, रा�ौ शयनम् इ�येतेषु िविवधेषु िवि��ेषु च 

�स�गेषु त�वमेकं �कमिप िनर�तरम् अिभ�म् एक�पं संि��ं सारभूतम् अ��यमिप सततं 

�पि�दतं जा�त्-�व�-सुषु�या�व�थासु सुतरां िनरव�थम् अवि�थतं भवित। तत् त�वं 

�किमित िज�ासायाम् - 

आ�मीया बा�धवा:, 

कुलपितवाक्

�ै�ा�दः २०२१ वै�मा�दः २०७८ अ�ः २७ जनवरी-माच� २०२१
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२५-०१-२०२१ िजलािधका�रकाया�लयेन आयोिजते राि�यमतदातृ�दवसकाय��मे मु�यव�ृ�वेन 

उपि�थितः। 

  िव�े सं�कृतम्-दबुई आभासीयकाय��मे मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः। 

०८-०१-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �योितषिवषय�य अ�पकालीन-

आभासीयपा��म�य उ� घाटने अ�य��वेन उपि�थितः। 

०५-०१-२०२१ कणा�व�याम् अिखलभारतीयसम�वयगो��ाम् उपि�थित:। 

२१-०१-२०२१ स�पूणा�न�दसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते पािणनीयं भाषािव�ानम् - 

�ा�याने मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः। 

  � घावा�याथ�प�रषदः उ टने अ�य��वेन उपि�थितः। 

२०-०१-२०२१ गुजरात-िविध-िव�िव�ालय�य दी�ा�तसमारोह ेउपि�थितः। 

१९-०१-२०२१ िव�िव�ालयप�त: �चार�ितिनिधिभ: सह वाता�। 

१८-०१-२०२१ MoU with GTU Convocation, Mahatma Mandir, Gandhinagar - 

िश�ामि��महोदयेन सह उपि�थितः। 

१५-०१-२०२१ �ीबाबडे�रसं�कृतमहािव�ालय�य (पोरब�दरम्) वा�ष�को�सवे 

बौि�क�पधा�याः मु�याितिथ�वेन उपि�थितः। 

१२-०१-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते �वािम-िववेकान�द-

जय�तीमुपल�य िविश��ा�याने अ�य��वेन उपि�थितः। 

  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतायां मिहलािधकारसिमतेः 

गो��ाम् अ�य��वेन उपि�थितः। वा�मी�क-सं�कृत-िव�िव�ालय�य 

िव��प�रषदः गो��ां सद�य�वेन उपि�थितः। 

११-०१-२०२१ महामहोपा�याय-केकाशाि��ा�यानमालायाः स�मे �ा�याने अ�य��वेन 

उपि�थितः। 

१०-०१-२०२१ किवकुलगु�कािलदाससं�कृतिव�िव�ालय�य तथा च U S A  सं�कृत-

अ�ययनसमापनस�े मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः। 

०४-०१-२०२१ कणा�व�यां सं�कृतभारतीगणै: सह उपवेशनम्। 

०३-०१-२०२१ सोमनाथ-��ट�ारा आयोिजते िव��यन�य पुर�काराथ�म् उपवेशने सद�य�वेन 

उपि�थितः। 

  गोिव�दाचाय�- ��ा�िलकाय��मे उपि�थितः। 

०२-०१-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य स�ाम�डलगो��ाम् अ�य��वेन 

उपि�थितः। 

०१-०१-२०२१ िव��प�रषदः काय�का�र�याः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः। 

�ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालय�य “शा�प�रचाियका”-लोकाप�णकाय��मे, 

“�योित:” सं�थास�ब��ानकोष�य लोकाप�णकाय��मे च अ�य��वेन 

उपि�थितः। 

-
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कुलपतेः दैनि�दनी
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२४-०३-२०२१ �ीके.का.शाि�-�ा�यानमालायाः अ�मे �ा�याने अ�य��वेन उपि�थितः। 

२२-०३-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य शोध�छा�ाणां शोधिवषयचयनसिमतेः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः। 

०७-०३-२०२१ सं�कृत-अकादमी-गांधीनगर-�ारा आयोिजते काय��मे “उपिनषद� म� योग एवं �व�छता” इित िवषये �ा�यान�दानम्। 

०५-०३-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पदवीदानसमारोह ेअ�य��वेन उपि�थितः। 

२४-०२-२०२१ ओल या रेिडयो �सारभारती संगो��ां व�ृ�वेन उपि�थितः। इि�ड

२२-०२-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य स�ाम�डल-संगो��ाम् अ�य��वेन उपि�थितः। 

२०-०२-२०२१ गोिव�दगु�िव�िव�ालय: गोधरा�ारा आयोिजते महािव�ालय�ा�यापकानां �िश�णकाय��मे सं�कृते नवसािह�यम् इित िवषये 

मु�यव�ृ�वेन �ा�यान�दानम्। 

-

२१-०२-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते मातृभाषा�दवसकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः। 

१८-०२-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य युवमहो�सव�य उ टने अ�य��वेन उपि�थितः। � घा

३१-०३-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �योितषिवभाग�य शोधसंगो��ाः उ� घाटने अ�य��वेन उपि�थितः।

२६-०१-२०२१ िव�िव�ालयप�रसरे �वजव�दनकाय��मे उपि�थितः। 

२७-०१-२०२१ िव�िव�ालयप�रसरे वा�व�ध�नीसभायाः उ टने अ�य��वेन उपि�थितः। � घा

३०-०१-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य संशोधनसिमतेः उपवेशने िव�िव�ालये अ�य��वेन उपि�थितः। 

०६-०२-२०२१ भोगराइ-सं�कृतमहािव�ालयेन (ओिडशा) आयोिजते �ा�याने मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः। 

०८-०२-२०२१ उ�र�दशेरा�यिह�दीसं�थानेन आयोिजते काय��मे “सं�कृत िश�ण क� चुनौित , क�ठनाइ  एवं िनवारण” इित िवषये 

मु�यव�ृ�वेन �ा�यान�दानम्। 

याँ याँ

  �ाकरणे शोधकाय��िविध: इित िवषये िव�िव�ालयप�रसरे �ा�यानम्। 

१३/१४-०२-२०२१सं�कृतभारती अिखलभारतीयसमी�ायोजना इित काय��मे भा�यनगरे अ�य��वेन उपि�थितः। 

१७-०२-२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य दश�निवभाग�य शोधसंगो��ाः उ टने  अ�य��वेन उपि�थितः। � घा
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अ�य पदवीदानसमारोह�य आर�भः श�खनादपूव�कं वै�दकेन म�गलाचरणेन अभवत्। आर�भे उपि�थताः महानुभावाः दीप��वालनम् 

अकुव�न्। ततः कुलपितवय�ः पदवीदानसमारोह�य आर�भं कतु� रा�यपालानाम् अनुम�तं �ा�वान्। तेषाम् अनुम�या काय��म�य शुभार�भः अभवत्। 

अि�मन् �स�गे माननीयः कुलपितवय�ः �ा�तािवकम् उ�ोधनं कृ�वा िव�िव�ालय�य �गित�ितवेदनमिप कृतवान् तथा च �ातके�यः 

तैि�रीयोपिनषदः उपदशें द�वान्। �ातका अिप तदनुसारं �ित�ाम् अकुव�न्। ततः शाि�-िश�ाशाि�-आचाय�-त�वाचाय�-िव�ावा�रिध-क�याणां 

छा�ाः पदकेन पद�ा च अल�कृताः। अ�मात् वषा�त् िवशेषतया त��क�यासु उ�ीणा��यः बािलका�यः अिप पदक�य �व�था कृता, येन तासामिप 

उ�साहवध�नं भवेत्। काय��म�य अ�य�ः रा�यपालवय�ः �स�गोिचतम् आ�य�ीयम् उ�ोधनम् अकरोत्। ततः मु�याितिथः �ीरमेशभाई ओझा तथा च 

सार�वताितिथः एन. गोपाल�वामी अिप �वानुभूतेन वचनेन �ातकान् उप�द�व�तौ। अ�ते कुलसिचवः उपि�थतानां सव�षां ध�यवाद�ापनम् 

अकरोत्। काय��म�य स�ालनं पुराणिवभाग�य अ�यापकः डॉ. प�कजकुमारः रावलः अकरोत्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �योदशः पदवीदानसमारोहः अि�मन् वष� माच�मास�य प�मे �दना�के आयोिजतः। अि�मन् वष� 

कोरोना इित महामारीकारणेन अ�य समारोह�य आयोजनम् आभासीयरी�या अभवत्। गुजरातरा�य�य महामिहमः रा�यपालः तथा  

िव�िव�ालय�य कुलािधपितः आचाय�ः दवे�तः  अ�य समारोह�य अ�य��वेन ओनलाइन वेबे�स मा�यमेन उप�थाय 

�ातके�यः पदव� �दातुम् अनुम�तं �ाय�छत्। अि�मन् पदवीदानसमारोह े मु�याितिथः �िस�ः कथावाचकः �ीरमेशभाई-ओझा, 

सार�वताितिथ�पेण भारतसव�कार�य िनवा�चनायु�चरः एन. गोपाल�वामी आभासीयरी�या वेबे�समा�यमेन उपि�थतौ आ�ताम।् 

िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, काय�का�र�याः प�रषदः तथा च शैि�कप�रषदः 

सद�याः, िविवधस�कायानाम् अ�य�ाः, गुजरातरा�य�य सं�कृतप�रषदः अ�य�ः �ीजयश�करः रावलः, अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः, िव�िव�ालय-स�ािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, �ा�पद�ः �ातकाः च उपि�थताः आसन्। 

च

 महोदयः आभासीय-( )-

काय��म�य अ�ते सुधमा�-सभाभवने पदक�ा�ानां छा�ाणां कुलपितमहोदयेन सह चचा�स�म् आयोिजतम्। अि�मन् चचा�स�े �ातकाः 

�वानुभवं �क�टतव�तः। अि�मन् �स�गे माननीयः कुलपितवय�ः कुलसिचववय�ः, अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः, महािव�ालय�य �ाचाय�ः, 

स�काय�मुखाः च उपि�थताः आसन्। अ�य चचा�स��य स�ालनं सािह�यिवभाग�य अ�यापकः �ीिजगरभाई भ�ः अकरोत्। 

पदवीदानसमारोह ं�ित आग�छ�तः कुलपितसमेताः िविवध-स�काया�य�ाः

पदवीदानसमारोह ेिविवधस�कायानाम् अ�य�ाः

दी�ा�त�वचनं कुव�न् कुलपितः �ो. गोपब�धु िम�ः महोदयः

माननीयाः �ीरमेशभाई ओझा ‘भाई�ी’व�या�ः
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जोषी राजकुमार परेशभाई ���ष� सं.म.िव. निडयाद आचा  ७७.६० फिलत�योितषम्य�ः

शमा� क��त� कैलासच�� िव�िव�ालय सं. म.िव. वेरावल  शा�ी (बािलका) ६९.९५ सव�दश�नम्म्

रोिहत �ेरणा मनजीभाई एन एस पटेल म.िव. आणंद आचा  (बािलका) ७३.०५ वा�तुशा�म्य�ः

गो�वामी रीया जयसुखिग�र PGDCA के��म्, मांगरेळ PGDCA ७८.७५ -

पारेख रीटा गो�वंदभाई PGDCA के��म्, पेटलाद PGDCA ८१.१७ -

पुरोिहत सागर नरपतभाई �ीभागवतिव�ापीठ िश�ाशा�ी म.िव. िश�ाशा�ी ९३.१० -

जोषी तुषार कनैयालाल �ीभागवतिव�ापीठ िश�ाशा�ी म.िव. िश�ाशा�ी ९३.६१ -

अजमेरा अ�य अतुल BAPS �वािमनारायण सं.म.िव. आचा  ९०.३० �वािमनारायणवेदाय�ः �तः

साधु िनरंजनदास दवेकृ�णदास दश�नम् सं.म.िव. छारोडी आचा  ९१.१० �वािमनारायणवेदाय�ः �तः

को�रया तेजस हरेशभाई BAPS �वािमनारायण सं.म.िव. शा�ी ८३.०५ �वािमनारायणवेदा�तः

प��ा �ितक महशेभाई दश�नम् सं.म.िव. छारोडी शा�ी ८३.९८ सािह�यम्

छा�नाम सं�था क�ा �ितशतम्  मु�यिवषयः

दरेासरी ऋषभ िजते��भाई अनु�ातकभवन , वेरावल  आचा  ८१.२० सािह�यम्म् म् य�ः

जोषी अशोक सोमे�र बा�  आचा  ७१.०६ पुराणेितहा�छा�ः य�ः सः

ह�रयाणी मयूर मह�े�भाई �वािमनारायण सं.म.िव. जेतलपुर आचा  ८४.८० न��ाकरणम्य�ः

पदवीदानसमारोह ेभाषमाणाः �ी-एन.गोपाल�वािमव�या�ः

िव�िव�ालयवाता�प��य सोम�योितषः लोकाप�णम्

पदवीदानसमारोह ेमाननीयाः रा�यपालमहोदयाः

पदवीदानसमारोह ेउपि�थताः �ातकाः
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प��ा �ितक महशेभाई दश�नम् सं.म.िव. छारोडी शा�ी ८३.९८ सािह�यम्

िहरापरा कृ�णकुमार च�दभुाई रामजानक� सं.म.िव. शा�ी ७६.४८ पुराणेितहासः

आर�भडीया िहतेन माधवजी बाबडे�र सं.म.िव. शा�ी ८२.४८ न��ाकरणम्

खूंट सहज घन�यामभाई दश�नम् सं.म.िव. छारोडी शा�ी ८१.९३ न��यायः

शमा� क��त� कैलासच�� िव�िव�ालय सं. म.िव. वेरावल  शा�ी ६९.९५ सव�दश�नम्म्

को�रया तेजस हरेशभाई BAPS �वािमनारायण सं.म.िव शा�ी ८३.०५ �वािमनारायणवेदा�तः

प��ा अजय रमेशभाई वरत�तु सं.म.िव. सोला शा�ी ७०.७९ धम�शा�म्

साधु ह�रकृ�णदास धम��व�पदास दश�नम् सं.म.िव. छारोडी शा�ी ७७.२९ �वािमनारायणवेदा�तः

जानी अिभषेक धीरजलाल ���ष� सातवलेकर सं.म.िव. �कलापारडी शा�ी ७७.३३ वदेः

प��ा सौरभ �ेम�काश सीताराम सं.म.िव. अडालज आचा  ६५.०५ धम�शा�म्य�ः

मारीया �द�ा नारणभाई अनु�ातक भवन, वेरावल आचा  ८४.३० योय�ः गः

रोिहत �ेरणा मनजीभाई एन एस पटेल म.िव. आणंद आचा  ७३.०५ वा�तुशा�म्य�ः

प��ा मनन सुरेशभाई वरत�तु सं.म.िव. सोला आचा  ७२.२५ वेय�ः दः

रावल भाग�व जगदीशच�� ���ष� सं.म.िव. निडयाद शा�ी ७१.७४ फिलत�योितषम्

अजमेरा अ�य अतुल BAPS �वािमनारायण सं.म.िव. आचा  ९०.३० �वािमनारायणवेदाय�ः �तः

साधु िनरंजनदास दवेकृ�णदास दश�नम् सं.म.िव. छारोडी आचा  ९१.१० �वािमनारायणवेदाय�ः �तः

भ� जय अि�नभाई �वािमनारायण सं.म.िव. जेतलपुर आचा  ६८.८५ रामानुजवेदाय�ः �तः

रा�यगु� जयदवे धी�भाई दश�नम् सं.म.िव. छारोडी आचा  ७७.५० न��याय�ः यः

िव�ावा�रिध-पदव� �ा�व�तः शोध�छा�ाः पदवीदानसमारोह ेपदकेन िवभूिषताः तेजि�वनः छा�ाः
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�ो देवे��नाथ पा�डेयमहोदयः दश�नवेिबनारकाय��म�य ि�तीय स��य 

आ�य�यम् ऊढवान्। स�ेऽि�मन् मु�यशीष�कमुपल�य बहवः िवषयाः शोध�छा�ैः 

समु�थािपताः। स�पूण� प�रसंवादे आह�य १८ शोधप�ािण प�ठतािन। अ�य 

दश�नवेिबनारकाय��म�य संयोजकौ डॉ बी उमा मह�ेरी डॉ जानक�शरणः आचाय�ः

च आ�ताम्। ि�तीयस�ा�ते सव�षामिप ध�यवाद�ापनं डॉ जानक�शरण

आचाय�महोदयेन कृतम्। अ�ते पूण�ताम��ेण काय��मः पूण�ः अभवत्। स��य�य स�ालनं 

डॉ बी उमा मह�ेरी अकरोत्। 

. - -

 

 

. . , .   

.  -

 

. . 

१७ ०२ २०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथ सं�कृत युिनव�स�टी अनु�ातक िवभागः 

तथा युिनव�स�टी संचािलत सं�कृत कॉलेज इ�येतासां सं�थानां संयु� त�वावधाने 

- - - - IQAC, -

- - - -

' ' िस�ा�तानामवबोधने �यायानाम् उपयोिगता इित दश�निवषयकः एक�दवसीयः वेिबनार काय��मः 

आयोिजतः। अ�य उ� घाटनकाय��मे स�पूणा�न�द सं�कृत िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितमहोदयः 

�ो राजाराम शु�लमहोदयः मु�यव�ृ�वेन िविश�ाितिथ�वेन समुप�थाय सदसः माग�दश�नमकरोत्। 

उ� घाटनस�े �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो गोपब�धुिम�महोदयः 

आ�य�यम् ऊढवान्। स�ार�भे डॉ श�ु�पािण�ाही महोदयः मा�यवराणाम् अितथीनां �वागतवचांिस 

ऊचुः। दश�निवभाग�य �ा�यापकः संयोजका�यतरः डॉ जानक�शरण आचाय�महोदयः �ा�तािवकम् 

अकरोत्। स�ेऽि�मन् कना�टकिव�िव�ालयतः शोध�छा�ः श�भुनाथ भ�ः राि�य सं�कृत

िव�िव�ालयतः ित�पितः डॉ यश�वी �ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालयतः डॉ प�कजकुमारः

रावलः एते �यः अिप �वीयािन शोधप�ािण प�ठतव�तः। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ

दशरथजादवमहोदयः अिप उपि�थतः। अथ च िव�िव�ालय�य त�ि�भाग�य अ�य�ाः आचाया�ः सहाचाया�ः �ा�यापकाः अ�तेवािसनः छा�ाः 

अिप उपि�थताः आसन्। �थमस��या�ते पुराणिवभाग�य �ा�यापकः डॉ प�कजकुमारः 

रावलः काय��मे उपि�थतानां सव�षां ध�यवादाप�णमिप अकरोत्। 

- -

. 

. 

  ,  - -

 ( ) . , -  .  

, . 

, , , , 

अनेन सममेव िव�िव�ालय�य �ा�यापकैः शा�िज�ासूनां कृते सरल

मानक सं�कृतेन िलिखतं शा� प�रचाियका इित िव�िव�ालय�य �थमम् ई

पु�तकम् अिप लोकाय अ�प�तम्। एतत् पु�तकम् अिप िव�िव�ालय�य �ानिनधौ 

िनःशु�क�ा�ये उपारोिपतं वत�ते। अि�मन् पु�तके वेद �ाकरण दश�न

पुराणेितहास �योितष सािह�यानां शा�ाणां सरलः प�रचयः अ�यापकैः िलिखतः 

अि�त। इद ंपु�तकं नवीन�छा�ाणां कृते महते लाभाय भिव�यित। िव��प�रषदः 

सव�ऽिप मा�याः सद�याः िव�िव�ालय�य इमाम् उपल��धं ब�शः �ािघतव�तः। 

-

- - -' ' 

- - -

- -

�ै�तवष��य २०२१तम�य �थमे एव �दने �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन िव��प�रषदः गो�ी आयोिजता आसीत्। गो��ाम् अ�यां 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो. गोपब�धुिम�महोदयाः, किवकुलगु�कािलदाससं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो

�ीिनवासवरखेडीमहोदयाः गुजरातसव�कारेण स�ः रिचत�य सं�कृतबोड� इ�य�य �थमे अ�य�ाः �ीजयश�कर रावल महोदयाः अ�ये च मा�याः 

िव�ांसः समुपि�थताः आसन्। तेषां ग�रममयोपि�थतौ तेषाम् अनुमोदनेनैव िव�िव�ालय�ारा �योितः इ�या�य�य अ�तजा�लीय�ानिनधेः 

लोकाप�णं िविहतम्। �ानिनधौ अि�मन् िव�े वत�मानः यः कोऽिप शा�िज�ासुः िव�िव�ालयेन �कािशतान् ��थान् िनःशु�कं डाउनलोड कतु� 

�भवित। िव�िव�ालय�य िव�ि�ः �ा�यापकैः �णीतािन शोधप�ािण अिप अ� 

वत��ते। िव�िव�ालय�य पा��माः �ाचीनािन ��प�ािण शोध�योितः इित 

शोधपि�कायाः भागाः सोम�योितः इ�या�यं काले काले �का�यमानं 

िव�िव�ालय�य मुखप�ं चािप अ� सुलभािन। 

 

. 

, 

' ' 

, , 

,  

शा�प�रचाियकायाः �ानिनधे� लोकाप�णम्

दश�नप�रसंवाद ेकुलपित�यी संयोजक�यी च



08जनवरी-माच� २०२१ सोम�योितः (अङ्कः-२७)

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन िव�ावा�रधौ �वे�ुकामानां छा�ाणां कृते �वेशपरी�ा 

आयोिजता आसीत्। �वेशपरी�ायाम् उ�ीण�वतां छा�ाणां कृते जनवरीमास�य ि�तीये �दना�के 

िवभागीयपरी�ायाः आयोजनम् अभवत्। अ�यां परी�ायां िवषयानुगुणं छा�ाः उ�रािण िविल�य 

िव�ावा�रधौ �वेशाय आ�मनः िस�तां �द�श�तव�तः। एत�यां िवभागीयपरी�ायाम् उ�ीण��यः 

छा�े�यः एव संशोधनिवषयिनधा�रण-���यायै अनुमितः �दीयते। 

वै�दकम�गलाचरणेन काय��म�य 

अ�य �ार�भ: जात:। िव�िव�ालय�य 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारः 

पटेलः सवा�दौ उपि�थतानां मा�यवराणां 

प�रचयपूव�कं �वागतमकरोत्। काय��मेऽि�मन् मु�याितिथ�वेन समागत: काशीिह�दिूव�िव�ालय�य 

�योितषिवभाग�य पूव�िवभागा�य�: माननीयः �ो. रामजीवनः िम�ः �ासि�गकम् उ�ोधनम् 

अकरोत्। त�प�ात् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः आ�य�ीयो�ोधनमकरोत् आशीव�चनािन च अवदत्। काय��मा�ते 

�योितषिवभाग�य सहायकाचाय�: �ीिन�यान�दः ओझा सव�षां महानुभावानां कात��य�ापनम् 

अकरोत्। काय��म�या�य फेसबुकमा�यमेन लाइव�सारणम् अिप अभवत्। उ� घाटनस��य स�ालनं 

�योितषिवभाग�य सहायकाचाया� सु�ी अपूवा� अ�वाल अकरोत्। एषः अ�पकालीनः पा��मः 

मास�यं यावत् �ाचलत्। अि�मन् ५० �ितभािगनः सशु�कं प�ीकरणं कृ�वा �योितषशा��य �ानम् 

अलभ�त।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन जनवरीमास�य अ�मे �दना�के सायं प� 

वादने वेबे�समा�यमेन ऑनलाईन-अ�पकालीन-पा��म�य उ� घाटनकाय��मः 

आयोिजतः। पा��म�या�य शीष�कः आसीत् “मु��� एवं च �ावसाियकं �योितषम्”। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये िव�ावा�रधौ संशोधनं कुवा�णानां संशोधकानां कुते जनवरीमास�य ष� े �दना�के 

�गित�ितवेदनकाय��म�य आयोजनम् अभवत्। ये संशोधकाः प�ीकृताः सि�त ते िव�िव�ालय�य प�रसरे समाग�य �वक�यसंशोधन�य �ग�तं 

��तुतव�तः। अि�मन् काय��मे अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, 

संशोधकानां माग�दश�काः तथा संशोधकाः उपि�थताः आसन्। सव�षां संशोधन�ग�तं वी�य आव�यकाः सूचनाः तथा माग�दश�नं महानुभावैः �ादीय�त। 

अ�य संयोजक�पेण संशोधनािधकारी डॉ. का�त�कः प��ा काय�म् अकरोत्। 

िव�ावा�रिध�वेशपरी�ायाः �क�न द�ृयम्

संशोधकानां माग�दश�नं कुव�न् डॉ. लिलतकुमारः पटेलःसंशोधकानां माग�दश�नं कुव�न् डॉ. नरे��कुमारः प��ा

उ� घाटने माननीयः कुलपितवय�ः कुलसिचववय�ः च
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िव�दतमेतत् यत् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः राि�यमू�या�कन-��यायन-

प�रषदः (NAAC) कृते स�तां करोित। अि�मन् स�दभ� छा�ाणां सव��णं प�रषदा ��यते। कथं 

तत् परी�णं भवित, कथं च छा�ाः परी�णे सव��णे च भागं �हीतुं श�ुवि�त इित माग�दश�नं कतु� 

जनवरीमास�य अ�मे �दना�के सभागारे सामािजका�त  सिहतः माग�दश�नकाय��मः 

आयोिजतः। अ� डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, डॉ. नरे��कुमारः प��ा, डॉ. जानक�शरणः आचाय�ः, 

डॉ. दीपेशः कितरा च छा�ाणां माग�दश�नम् अकुव�न्। 

रेण

११-०१-२०२१तमे �दना�के सव�कार�य सूचनानुसारं 

िव�ा�थ�नः ��य�िश�णाय �वेशं �ा�व�तः। त� �ा��वेशाय ��येकं 

िव�ा�थ�ने मुखावरणम् (Mask) �द�म्। तेन सह सामािजका�तर�य 

(S o c ia l  d i s t a n c in g )  पालनाय सूचनाः तथा सव�कार�य 

�दशािनद�शानुसारं िविवधाः सूचनाः अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः �ादात्। अि�म�ेव कोरोनाकाले िव�िव�ालये 

�चल��याः परी�ायाः िनरी�णं मा. कुलपितमहोदयैः कृतम्। एति�मन् 

काय��मे एन.एस.एस. �ो�ाम को-ऑ�ड�नेटर डॉ. जयेश डी. 

मुंगरामहोदयः अिप संल�ः आसीत्। 

छा�ाणां माग�दश�नं कुव�न् डॉ. जानक�शरणः आचाय�ः

 माग�दश�कानां माग�दश�नं कुव�  मे�ल जोषी�तौ रिव रादिड़या  च

मुखावरणं िवतरन् डॉ. लिलतकुमारः पटेलः

क�टनाशकं ह�त��ालन��ं �य�छन् छा�ः

भारतसव�कारेण वडोदरामहानगर�य समीपे केवडीया-

नामा�ये �थाने लोहपु�ष�य सरदारव�लभभाई-पटेल-महोदय�य 

�मृतौ राि�य-एकता-�ितमायाः (�टे�यू ओफ युिनटी) �थापना कृता 

वत�ते। अ�य �थान�य महत् वैिश��म् अि�त यत् अ��याः माग�दश�काः 

िविवधािभः भाषािभः �वािसजनानां माग�दश�नं कुव�ि�त। सरल-मानक-

सं�कृतेन अिप �वािसनां माग�दश�नं �यात् तदथ� सं�कृतभार�याः 

सहयोगेन �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य अ�यापकाः छा�ाः  

माग�दश�कानां �िश�णं कतु� त� गतव�तः। एषः �िश�णकाय��मः 

जनवरीमास�य २२-२३ �दना�कयोः आयोिजतः। अि�मन् �िश�ण-

काय��मे अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, 

अित�य�यापकः �ीमे�लभाई जोषी, छा�ः रिवः रादिडया च 

�िश�क�वेन ग�वा काय� कृतव�तः। �दन�ये सरलमानकसं�कृतेन 

�वािसनां माग�दश�नं कतु� राि�य-एकता-�ितमायाः माग�दश�काः 

िस�ाः। स��ित त� सं�कृत-माग�दश�क�य �व�था अि�त। अयं �य�ः 

भारत�य माननीय-�धानमि��णा �ीनरे��-मो�दमहोदयेन ‘‘मनसः 

वाता�’’ काय��मे उ�लेखपूव�कं �ािघतः। 

 च
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माच�मास�य २४ तमे �दना�के अ�याः �ा�यानमालायाः अ�मं �ा�यानम् आयोिजतम्। अि�मन् �ा�यानस�े आदौ डॉ. जानक�शरणः 

आचाय�ः महानुभावानां प�रचयपूव�कं �वागतम् अकरोत्। तत� मु�यव�ा लालबहादरुशाि�-केि��य-सं�कृत-िव�िव�ालय�य �ा�यापकः �ो. 

भागीरथी न�दः “कािलदास सािह�य म� अख�ड भारत क� प�रक�पना” इित िवषयमादाय रस�द ं�ा�यानम् अकरोत्। अि�मन् अ�मे �ा�यानस�े 

माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�महोदयः आ�य�ीयम् उ�ोधनम् अकरोत्। अ�म�य �ा�यानस��य स�ालनं डॉ. प�कजकुमारः रावलः 

अकरोत्। एति�मन् �ा�याने अिप सव�ऽिप अ�यापकाः छा�ाः च उपि�थताः आसन्। इद� �ा�यानं फेसबुक मा�यमेन �सा�रतम्। 

काय��म�य आर�भे अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः महानुभावानां प�रचयपूव�कं शाि�दकं �वागतम् 

अकरोत्। ततः �ीके. का. शाि�-पाि�क-�ा�यानमालायाः स�म�य 

�ा�यान�य मु�यव�ा �ो. राजे��िम�ः “भारतीय सं�कृित क� वैि�कता” 

इित िवषयमादाय िव��ापूण� �ा�यानम् अकरोत्। मु�यव�ुः 

�ा�यानान�तरम् अ�य�ः �ो.गोपब�धुिम�महोदयः आ�य�ीयम् 

उ�ोधनम् अकरोत्। काय��म�य अ�ते �ो. दवेे��नाथ-पा�डेयः काय��मे 

उपि�थतानां महानुभावानां ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अि�मन् काय��मे 

िव�िव�ालय�य कुलसिचवः, महािव�ालय�य �ाचाय�ः, सव�ऽिप 

अ�यापकाः छा�ाः च वेबे�स मा�यमेन उपि�थताः आसन्। फेसबुक 

लाइवमा�यमेन अनेके �ोतारः अनेन �ा�यानेन लाभाि�वताः अभवन्। अ�य �ा�यानस��य स�चालनं वेदवेदा�गस�काय�य अ�य�ः डॉ. श�ु�ः 

पािण�ाही अकरोत्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन जनवरीमास�य एकादशे 

�दना�के सायंकाले �ी के. का.शाि�-पाि�क-�ा�यानमालायाः स�मं 

�ा�यानम् आयोिजतम्। अि�मन् �ा�याने मु�यव�ृ�पेण सौभा�येन 

�ा�ः ‘‘प��ीः’’�ो. राजे��िम�ः ‘‘अिभराजः’’। एषः मा�यवरः 

स�पूणा�न�द-सं�कृत-िव�िव�ालय�य कुलपितचरः वत�ते। अ�य 

काय��म�य अ�य�ः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः आसीत्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन जनवरीमास�य �ादशे �दना�के 

साय�काले चतुवा�दनतः वेबै�समा�यमेन �वािमिववेकान�दजय�तीमुपल�य 

िविश��ा�यानमायोिजतम्। अ�य का�य��म�य आ�य�यं समल�कृतवान् 

िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�महाभागः। का�य��मेऽि�मन् 

िविश��ा�याता आसीत् परमपू�यः कृताथा�न�द�वािममहोदयः, रामकृ�णिमशन, 

कलक�ा। का�य��म�य शुभार�भः �ीभािवनप��ामहोदयेन म�गलाचरणेन कृतः। 

अन�तरमुपि�थतानां िविश�ाना� प�रचयपूव�कं �वागतं वचसा 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलवय�ः अकरोत्। ततः �वािमिववेकान�दजय�तीमुपल�य आयोिजतायाः िनब�ध�पधा�याः 

पुर�कारघोषणा सािह�यिवभाग�य �ो.अच�नाकुमारीदबुेवय�या कृता। पुर�कार�यो�ोषणायाः अन�तरं परमपू�य�य कृताथा�न�द�वािमनः वैद�ुयपूण� 

�ा�यानं जातम्। ततः िव�िव�ालय�य माननीयेन कुलपितवय�ण �ो. गोपब�धुिम�महोदयेन आ�य�ीयो�ोधनं िविहतम्। अ�ते चोपि�थतानां 

सव�षां का���यं �ो. अच�नाकुमारीदबुेव�या� �क�टतवती। पूण�ताम��ेण का�य��म�य समापनमभूत्। अ�य का�य��म�य स�ालनं 

िव�ावा�रिध�छा��ेण �ी�दलीपि�वे�दमहोदयेन अका�र। अि�मन् का�य��मे िव�िव�ालय�य सव� अिप आचाया�ः, सहाचाया�ः, सहायकाचाया�: 

छा�ा�ोपि�थताः आसन्। अ�य लाईव�सारणमिप फेसबुक�ारा जातम्। 

के.का.शाि�-पाि�क�ा�यानमालायाः स�मे �ा�याने 

मु�यः व�ा प��ीः राजे��िम�वय�ः माननीयः कुलपितवय�ः च

अ�मे �ा�याने मु�यः व�ा �ो. भागीरथी न�दः

�ा�याने भाषमाणः कृताथा�न�द�वािमवय�ः



एत�य स�ाह�य समापनम् २२/०६/२०२० तमे �दना�के �ातः १०.३० वादने जातम्। 

समापनसमारोह ेिव�िव�ालयेन माननीयः रा�यपालवय�ः आमि��तः आसीत् �क�तु 

केनिचत् कारणेन सः उप�थातुं न श�वान्। समापने मु�यव�ा आसीत् 

महाकिवकािलदास�य शाकु�तलनाटक�य �िस�ः संशोधकः �ो. वस�तकुमारः भ�ः। 

तेन कािलदास-िवरिचत�य शाकु�तलनाटक�य िविवधानाम् अथा�णाम्, स�केतानां 

 

अि�मन् कािलदासस�ाह े स��दनपय��तं �ित�दनं िविवधाः काय��माः आयोिजताः आसन्। कािलदास-सूि�-�ा�यानम्, कािलदासीय-

सम�यापू�त�ः, कािलदास-��ो�री,मेघदतू�य प�ानां गानम् इ�यादयः काय��माः 

ओनलाइन वेबे�स मा�यमेन आयोिजताः।अि�मन् स�ाह ेएकं िविश� ं�ा�यानम् अिप 

आयोिजतम् आसीत्। त�य मु�यव�ा �ो.सदािशवकुमारः ि�वे�दवय�ः आसीत्। सः 

कािलदास�य सािह�ये िविवधानामथा�नां सौ�दय�म् अतीव सरसतया �ा�तौत्।एतेषां 

िविवधानां काय��माणां स�कलनं डॉ.लिलतकुमार-पटेलः तथा �ीिजगरः भ�ः 

अकु�ताम्।
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�ीसोमनाथसं�कृिव�िव�ालयेन जनपदशः मािनत�ितिनधयः िनयु�ाः 

सि�त। तेषां �थमम् उपवेशनम् जनवरीमास�य १९ तमे �दना�के वेबे�स मा�यमेन 

आयोिजतम्। अ�य उपवेशन�य आर�भे पुराणिवभाग�य अित�य�यापकः �ीमे�लः 

जोशी म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ेण डॉ. 

लिलतकुमार-पटेल-महोदयेन महानुभावानां मािनत�ितिनधीनां च �वागतम् अ��यत। 

अि�मन् चचा�स�े मािनत�ितिनिधः �ीधरः �ासः तथा मनोजभाई उपा�यायः 

िव�िव�ालय�य �चाराय �साराय च िवचारान् �क�टतव�तौ। ततः कुलसिचवः डॉ. 

दशरथः जादवः मािनत�ितिनिध�यः अिभन�दनािन अवोचत्। ततः माननीयः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः माग�दश�नं कुवा�णः अ�वीत् - ‘‘एत�य 

िव�िव�ालय�य ल�यं �े�मानवानां िनमा�णम् अि�त। अि�मन् िव�िव�ालये 

अ�ययनं गौरवपूण�ः िवषयः वत�ते। सव�ः अ�यापकैः मािनत�ितिनिधिभः च �य�ः 

करणीयः, येन सव�ऽिप अ�य िव�िव�ालय�य माग�दश�नं �ा�ुयुः।” ततः 

महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ामहोदयः उपि�थतानां 

ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। अ�य काय��म�य स�ालनं सािह�यिवभाग�य अ�यापकः 

�ीिजगरभाई भ�ः अकरोत्। अि�मन् चचा�स�े िव�िव�ालय�य सव�ऽिप अ�यापकाः 

उपि�थताः आसन्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतायाः 

वा�याथ�प�रषदः ष�ािधवे नवरीमास�य २०तमे �दना�के साय�काले 

साध�चतुवा�दनतः शै�िणकसभाख�डऽेभूत्। अ�याः सभायाः अ�य�ा आसीत् 

सािह�यिवभाग�य आचा�या� �ो. अच�नाकुमारीदबुे। सभायाम�यां 

शोधप��यं प�ठतम्। त� �थमा व��ी आसीत् योगिवभाग�य �ा�यािपका 

दिृ�ः बारैया। एतया ‘आसनिवचारः’ इ�यमुं िवषयमादाय आसनानां 

वैिश��म्, तेषां �काराः, एतैः रोगाणां िनवारण� कथिमित स�य�बोिधतम्। 

अन�तरं ि�तीयशोधप���तोता आसी�शारी�रकिश�णिवभाग�य 

सहायकाचा�य�ः डॉ. जयेशमु�गरामहोदयः, अनेन ‘રોગનંુ મેગાિસટી એટલે 

ઓબેિસટી’ इित िवषयमादाय शरीर�थौ�येन के के रोगाः जाय�ते, ति�दान� 

उ�ोिधतम्। ततः अि�तमशोधप��मासीत् सभा�य�ायाः �ो. 

अच�नाकुमारीदबुेव�या�याः। जीवन�ब�धाय उपयोिगनः गुणाः के?, ते 

चैकि�मन् भगवित हनुमित रामायणा�दषु कि�मन् �स�गे ��ु ं श�ुमः 

इ�युप�द�य ‘जीवन�ब�धन�य मू���मान् हनुमान्’ इित िवषयं सु�ु 

�ितपा�दतवती। अ�ते च सभा�य�ा अ�य�ीयो�ोधने �योरिप शोधप��योः 

वैिश��मवोचत्। अिधवेशनेऽि�मन् िव�िव�ालय�य 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, व�र�ाचाय�ः �ो. 

दवेे��नाथपा�डेयः, सव�ऽिप आचा�या�ः, सहाचा�या�ः, सहायकाचा�या�ः, 

छा��ा� उपि�थताः आसन्। एषा सभा ऑनलाईनवेबै�समा�यमेनािप 

छा��ाणां कृते आयोिजता आसीत्। अ�याः स�ालनं �योितषिवभाग�य 

सहाियकाचा�या� सु�ीअपूवा� अ�वाल अकरोत्। 

नं ज

मािनत�ितिनधीनाम् उपवेशने भाषमाणाः महानुभावाःमािनत�ितिनधीनाम् उपवेशने भाषमाणाः महानुभावाः

वा�याथ�प�रष�द आ�य�यं कुवा�णा �ो. अच�नाकुमारी दबूे

वा�याथ�प�रष�द उपि�थताः अ�यापकाः छा�ाः च

सोम�योितः (अङ्कः-२७)
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२३.१.२०२१ तमे �दना�के शिनवासरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये 

परा�म�दवस�यायोजनं जातम्। भारतसव�कार�य िनद�शालोके �ीसुभाषच��-बोझमहोदयानां 

१२५ तमा ज�मजय�ती समनुि�ता। काय��मऽि�मन् वेबे�समा�यमेन राि�य-सेवा-योजना�ारा 

एक�य �ा�यान�यायोजनं जातम्। अ� 

मु�यव�ृ�पेण डो. प�कजकुमार एस्. 

रावलः �ीसुभाषच��-बोसमहोदयानां 

परा�मगाथां परा�म�य मिहमानं च 

व�ण�तवान्। "भव�तो म�ं र�ं य�छ��वह ं

वः �वात��यं �दा�ये" इित तेषां 

म��वा�येन ते महानुभावाः अ�मािभः �मृताः। अ� नैके छा�ाः संल�ाः स�ाताः। 

काय��म�योपसंहारे डो. जयेशकुमार मुंगरा महोदयः �ीसुभाषच��-बो महोदयानां जीवनिवषये 

िवशेषतया िनवे�दतवान्। मा�यानां कुलपितवया�णा , मा�यानां 

कुलसिचववया�णां �ाचाय�चरणानां

स

 �ो. गोपब�धुिम�व�या�णां

 डॉ. दशरथ जादव व�या�णां,  डॉ. नरे��कुमार प��ा व�या�णां 

तथा च डॉ. लिलतकुमार पटेल महोदयानां  अनु�ातकभवना�य�ाणां �मरणेन आभारिविधना 

पूण�ताम��ेण च काय��मोऽयं पूण�तां स��ा�ः।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन राि�यमतदातृ�दवसमुपल�य �ित�ाकाय��मः 

तथा िविश� ं�ा�यानम् आयो�यत। अि�मन् काय��मे म�या�ने डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा 

सव��यः अ�यापके�यः छा�े�यः च �ित�ाम् अ�ाहयत्। सायंकाले ‘‘मतदातृ�दवसः 

मूलभूतािधकाराः च’’ इित िविश� ं �ा�यानम् आयोिजतम्। काय��म�य आर�भे 

अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः �वागत�वचनम् अकरोत्। अ�य 

�ा�यान�य मु�यः व�ा व�र�ः अिधव�ा �ी�कशोरभाई-कोटकमहोदयः आसीत्। तेन 

संिवधानानुसारं मूलभूतािधकाराणां िवषये मह�वपूण� �ा�यानं �द�म्। तदन�तरं 

काय��म�य अ�य�ः माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः उ�ोधनम् अकरोत्। अ�ते डॉ. 

प�कजकुमारः रावलः ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। काय��म�य संयोजकः स�ालकः च डॉ. 

मोकरीया महोदयः आसीत्। अ�य �ा�यान�य आयोजनम् ओनलाईन वेबे�स मा�यमेन कृतम्। 

अ� िव�िव�ालय�य कुलसिचवः, सव�ऽिप अ�यापकाः छा�ाः च उपि�थताः आसन्। इद ं

�ा�यानं फेसबूक मा�यमेन लाईव �सारणं जातम् आसीत्। 

�ा�याने मु�यः व�ा डॉ. प�कजकुमारः रावलः, 

आयोजकः डॉ. जयेशः मुंगरा च

परा�म�दवस�य �ा�याने उपि�थताः छा�ाः

मतदातृ�दवसमुपल�य �ित�ाकाय��मे अ�यापकाः छा�ाः च

मतदातृ�दवसमुपल�य आयोिजते िविश��ा�याने मु�यः व�ा 

�ी�कशोरभाई कोटकः, माननीयः कुलपितः अ�यापकाः च

मतदातृ�दवसमुपल�य �ित�ाकाय��मे अ�यापकाः छा�ाः च
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ितवष�िमव अि�मन् वष�ऽिप 

राि�यः उ�सवः गणत���दवसः सो�साहम् आच�रतः। माननीयः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः �वजो�ोलनम् अकरोत्, तत� सव�ः 

अ�यापकैः कम�चा�रिभः छा�ै� �वजव�दनं िविहतम्। अि�मन् �स�गे छा�ैः 

सां�कृितककाय��मः अिप आयोिजतः, यि�मन् तैरेव दशेभि�गीतं, नृ�यं, 

वंशीवादनं, दशेभि�भाषणं च ��तुतम्। अि�मन् अवसरे सािह�यिवभाग�य 

अ�यापकः �ीिजगरभाई भ�ः �वरिचत�य भारता�क-का��य ��तुितमिप 

अकरोत्। सां�कृितककाय��म�य स�ालनं �ीिजगरभाई भ�ः अकरोत्। 

अि�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य कुलसिचवः, सव�ऽिप अ�यापकाः 

कम�चा�रणः छा�ा� उपि�थताः आसन्। काय��म�य अ�ते सव�षां कृते 

अ�पाहार�य �व�था कृता आसीत्। सम�काय��म�य संयोजनं डॉ. 

जयेशकुमारः मुंगरा अकरोत्। गणत���दवसे �वजव�दनकाय��मः

गणत���दवसे �वजव�दनकाय��मे माननीयः कुलपितवय�ः, कुलसिचवः, अ�यापकाः कम�चा�रणः च

भाषािश�णवग��य उ� घाटने दीप��वालनं कुवा�णाः अ�य�वया�ः ,  डॉ. लिलतकुमार पटेलव�या�ः

सेवक�ातरः छा�ाः च

०१.०२.२०२१ तमे �दना�के 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये अनु�ातकिवभागे 

आचाय�-�थमवष��य छा�ाणां कृते भाषािश�ण�य 

आर�भः कृतः। एत�य भाषािश�ण�य क�ा�ातः १० 

वादनतः १०.४५ वादनं यावत् �चलित। अ�य 

भाषािश�णवग��य उ� घाटनं शै�िणकभवन�य 

सेवक�ातृिभः दीप��वालनेन कृतम्। ��येकं 

सोमवासरे म�गलवासरे बुधवासरे च डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः तथा गु�वासरे शु�वासरे 

शिनवासरे च �ीिजगरभाई भ�ः छा�े�यः भाषायाः 

�ाथिमकं िश�णं �य�छित। 
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ऐषमः छा�ाणां वा�ौशलवध�नाय 

वा�व�ध�नीप�रषदः उ� घाटनस�ं २७.०१.२०२१ तमे �दना�के �ावत�त। अ�य 

उ� घाटनस��य अ�य�ः आसीत् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�महाभागः। �भास�योितः इित शै�िणकभवन�य सभागारे 

समायोिजते अि�मन् उ� घाटनकाय��मे कुलसिचवः डॉ. दशरथजादवः, 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमार पटेलः, �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, 

वा�व�ध�नीप�रषदः अ�य�ः �ो. िवनोदकुमारः झा, सव�ऽिप �ा�यापकाः छा�ा� 

उपि�थताः आसन्। अ�य उ� घाटनस��य �सारणं वेबे�समा�यमेन अिप अभूत् य� 

छा�ाः संल�ाः आसन्। 

काय��म�य आर�भः दीप�ाक�ेन अभूत् य� वेदवेदा�गस�काया�य�ः डॉ. 

श�ु�पािण�ाही वै�दकं म�गलाचरणम् अकरोत्। तदनु अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. 

लिलतकुमार पटेलः म��थमहानुभावानां प�रचयपुर�सरं शाि�दकं �वागतम् अकरोत्। 

अ�याः वा�व�ध��याः प�रषदः �ा�तािवकं नैकोदाहरणपूव�कं �ो. िवनोदकुमारः झा 

�ा�तौत्। अि�मन् अवसरे िव�िव�ालयेन छा�ान् उ���य ��यमाणकाय�िवषये 

कुलसिचवः डॉ. दशरथ जादवः �वक�ये उ�ोधने अवादीत्। उ� घाटनस��य अ�य�ेण 

मा�यकुलपितना �ो. गोपब�धुिम�वय�ण �वीया�य�ये उ�ोधने अवा�द यत् वाचः 

संवध�नाय प�रषदः आव�यकता अि�त। छा�ेषु वा�वध�नाय इयं प�रषत् भूिय�ा वत�ते। 

अ�याः प�रषदः ल�यं सं�कृतम् अि�त, साधनमिप सं�कृतम् अ�तीित। काय��मा�ते 

�ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार प��ा �ववाि�वलासवचोिभः मधुरया री�या ध�यतािव�कृ�तं 

�ाकटयत्। अ�य उ� घाटनकाय��म�य संयोजनं स�स�ालनं च वा�व�ध�नीप�रषदः 

स�यसिचवः दश�न�ा�यापकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः अकरोत्। 

वा�व�ध�नीप�रषदः उ� घाटानस�े उपि�थताः अ�यापकाः छा�ाः च

वा�व�ध�नीप�रषदः उ� घाटानस�े दीप��वालनम्

उ� घाटानस�े आ�य�यं भाषमाणः माननीयः कुलपितवय�ः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये माच�मास�य अ�मे �दना�के �फट्-इि�डया-�क�पा�तग�तः क�न काय��मः समायोिजतः। अि�मन् 

काय��मे डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा मिहलानां कृते आ�मर�णाय िविवधान् �ायामान्, �ाणायामिनयमान् तथा  योगासनािन िशि�तवान्। 

मिहलानां रोगाणां िवषये अिप मुंगरा महोदयेन �ा�यानं �द�ं त  ते�यः रोगे�यः र�णाथ�म् उपायाः अिप सूिचताः। 

 च

था च अनेन का�य��मेण छा�ेषु 

आ�मर�णाय भावना जागृता तथा च िविभ�शारी�रक�ायामेन कथं �वा��यं स�पादनीयिमित िवषयेऽिप जाग�कता स�ाता।

मिहलानां रोगाणाम् उपचाराय माग�दश�नं कुव�न् डॉ. जयेशः मुंगरा �ायामान् कुव��य बािलकाः



15जनवरी-माच� २०२१ सोम�योितः (अङ्कः-२७)

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ितवष� युवमहो�सव: आयो�यते। अि�मन् वष� कोरोनाकारणेन ओनलाइन-युवमहो�सव: फरवरी 

मास�य १८-१९ �दना�कयो: समायोिजत:। अ�य युवमहो�सव�य उ� घाटनस��य आर�भ: १८ �दनांके �ात: १० वादने अभवत्। उ� घाटनस�े 

अ�य��पेण �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीय: कुलपित: �ो. गोपब�धुिम�:, मु�याितिथ�पेण च किल�गिव�िव�ालय�य माननीय: 

कुलपित: �ो. हरेकृ�ण: शतपथी उपि�थत: आसीत्। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचव: डॉ. दशरथ-जादव:, अनु�ातकिवभाग�य 

काय�कारी अ�य�: डॉ. श�ु�ः पािण�ाही, महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे��कुमारः प��ा, िविवधस�कायानाम् अ�य�ा: अ�यापका: 

कम�चा�रण: चािप अि�मन् स�े उपि�थता: आसन्। 

काय��म�य आर�भे िव�िव�ालय�य छा�: दवे नील: म�गलाचरणम् अकरोत्। तत: अनु�ातक-िवभाग�य काय�कारी अ�य�: डॉ. श�ु�-

पािण�ाही महानुभावानां शाि�दकं �वागतम् अकरोत्। डॉ. जयेश मुंगरा युवमहो�सव�य �ा�तािवकं �ा�तोत्। तत: म�ुयाितिथ: �ो. हरेकृ�ण: शतपथी 

युवमहो�सव�य आयोजनं �ािघ�वा अ�य सफलतायै अकामयत। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः ओनलाइन-युव-महो�सवम् आयोिजतवान् अतः 

भूयान् �ा�य: �य�: इ�युदीय� आयोजके�य: शुभकामना: �ादात्। 

काय��म�य अ�य�: �ो. गोपब�धुिम�: माग�दश�कं �ेरकं च उ�ोधनम् अकरोत्। काय��मा�ते �ाकरणिवभाग�य अ�यािपका सु�ी िवदषुी 

बो�ला ध�यवाद�ापनमकरोत्। स�पूण�स��य स�ालनं सािह�यिवभाग�य अ�यापकः �ीिजगरभ�: अकरोत्। अि�मन् युवमहो�सवे चत�: �पधा�: 

आयोिजता: आसन्, वादिववादः, आशुभाषणम्, एककसं�कृतगीतम्, सुभािषतक�ठपाठः च। एतासु �पधा�सु १८ महािव�ालयानां ८७ छा�ा: भागम् 

अगृ�न्। एत�य युवमहो�सव�य समापनस�म् १९ �दना�के सायंकाले ४:३० वादने आयोिजतम्। अि�मन् स�े �पधा�सु िवजतेृणाम् उ षणा कृता। 

��येकं �पधा�सु िवजेतारः इ�थं सि�त -

� घो

त�णः ढोला BAPS �वा. सं.म.िव. सार�गपुर �थमः

जयः दीपकभाई पुरोिहतः �ीनारायण सं.म.िव. पेटलाद ि�तीयः

दश�नः �दनेशभाई रावलः सो. भा. िश�ाशा�ी म.िव. सोला तृतीयः

भि�ः वासुदवेभाई पुरोिहतः �वािमनारायण सं.म.िव. जेतलपुर तृतीया

िनिखलः अरिव�दभाई ठाकरः ���ष� सं.म.िव. निडयाद �थमः

नीलः जगदीशभाई दवे �ीसोमनाथ सं.म.िव. वेरावल ि�तीयः

र�कः िवनयकुमार प��ा �वािमनारायण सं.म.िव. डभाण तृतीयः

जयदवेः िज�ेशभाई जोषी �ी वरत�तु सं.म.िव. सोला �थमः

नीलः जगदीशभाई दवे �ीसोमनाथ सं.म.िव. वेरावल ि�तीयः

मानवः िवपुलभाई �ासः सो. भा. िश�ाशा�ी म.िव. सोला तृतीयः

कुलदीपः नवीनच��ः उपा�यायः दश�नम् सं.म.िव. छारोडी �थमः

आ�द�यः हसमुखभाई उपा�यायः ���ष� सं.म.िव. निडयाद ि�तीयः

िनकु�ः भानुशंकरः दवे �ीसोमनाथ सं.म.िव. वेरावल ि�तीयः

िहमांशुः िजते��भाई जोषी �ी वरत�तु सं.म.िव. सोला तृतीयः

रिवः मनसुखभाई रादिडया �ी सोमनाथ सं.िव.िव. वेरावल �थमः

�ुवः पटेलः BAPS �वा. सं.म.िव. सार�गपुर ि�तीयः

िहतेषः कनैयालालः ठाकुरः �ी वरत�तु सं.म.िव. सोला तृतीयः

युवमहो�सवे माननीयः कुलपितवय�ः, िनणा�यकः, संयोजकः च

युवमहो�सवे �ितभािगनः
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन २१/०२/२०२१ तमे �दना�के रिववासरे 

�ातः एकादशवादनतः वेबै�समा�यमेन मातृभाषा�दवसमुपल�य 

िविश��ा�यानमनुि�तम्। अ�य �ा�यान�य अ�य�ः िव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितः �ो.गोपब�धुः िम�ः आसीत्। का�य��मेऽि�मन् िविश��ा�यातृ�वेन 

गुजरातसािह�याकाद�याः अ�य�चरः प��ीः डॉ. िव�णुप��ावय�ः उपि�थतः आसीत्। 

िविश��ा�यान�य शुभार�भाद ्अन�तरमुपि�थतानां समेषा� प�रचयपूव�कं वचोिभः 

�वागतं सािह�यिवभाग�य आचाय�ः �ो. मह�े�कुमारः दवे अकरोत्। ततः ‘मातृभाषा 

गुजराती और आधारभूत अनुब�ध सं�कृतभाषा’ इित िवषयमाि��य भाषािवदः डॉ. 

िव�णुप��ाव�य��य वैद�ुयपूण� �ा�यानमभवत्। तदनु िव�िव�ालय�य कुलपितवय�ः 

�ो.गोपब�धुः िम�ः आ�य�ीयो�ोधने मातृभाषायाः �व�पं िवमृ�य मातृव�कथं 

�वहरित भाषेित लौ�ककद�ृा�तैः सह �ितपा� आधारभूता मातृभाषा सव�ः सदा 

समादरणीयेित �स�गानुगुणं माग�दश�नमकरोत्। अ�ते चोपि�थतान् सवा�न् �ित 

का���य�ापनम् अनु�ातकिवभागा�य�ः (काय�कारी) डॉ. श�ु�ः पािण�ाही अकरोत्। 

पूण�ताम��ेण का�य��म�य समापनमभूत्। अि�मन् का�य��मे िव�िव�ालय�य 

कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, 

सव�ऽिप आचाया�ः, सहाचाया�ः, सहायकाचाया�� वेबै�समा�यमेन संल�ाः आसन्। अ�य 

का�य��म�य �सारणं फेसबुकम�येऽिप जातम्। काय��मम् एनं �ाकरणिवभाग�य 

सहाियकाचाया� सु�ीिवदषुी बो�ला समचालयत्। 

समापनस�े किवकुलगु�कािलदाससं�कृतिव�िव�ालय�य माननीय: कुलपित: �ो. 

�ीिनवास: वरखेडी महोदय: मु�याितिथ�वेन उ�ोधनम् अकरोत्। समापनस�े अ�य��वेन 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीय: कुलपित: �ो. गोपब�धु: िम�: उप�थाय 

संयोजके�य: िवजेतृ�य: च शुभाशीव�चनािन �ाय�छत्। समापनस�े कुलसिचव: डॉ. दशरथ-जादव:, 

�ाचाय�: डॉ. नरे��कुमार: प��ा, अनु�ातकिवभागा�य�:, सव�ऽिप अ�यापका: छा�ा� 

उपि�थता: आसन्। 

स�पूण��या�य युवमहो�सव�य माग�दश�क: कुलसिचव: डॉ. दशरथजादव:, आयोजक�वेन 

अनु�ातकिवभाग�य अ�य�: डॉ. लिलतकुमारपटेल: तथा महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. 

नरे��कुमारप��ा, संयोजक�वेन डॉ. जयेशः मुंगरा, डॉ. का�त�कः प��ा, �ीरवी��काले, 

�ीिजगरभ�: च आसीत्। �पधा�संयोजनमिप अ�यापकै: एव अ��यत। एवम् अि�मन् 

कोरोनाकालेऽिप पर�परानुसारं युवमहो�सव: िव�िव�ालयेन आच�रत:। 

मातृभाषा�दवसमुपल�य िविश� ं�ा�यानम्

मातृभाषा�दवसमुपल�य िविश��ा�यान�य लाइव �सारणम्

गुजरातरा�य�य िश�णिवभाग�य सूचनानुसारम् 

१२/०३/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन 

�वत��तायाः अमृतमहो�सवः इित काय��मः आच�रतः। अ�य 

काय��म�य अ�गतया राि�य-सेवा-योजनायाः सहयोगेन 

पदया�ायाः आयोजनम् अभवत्। तदन�तरं छा�ाणां कृते 

िनब�धलेखन�पधा�याः आयोजनम् अभवत्। �पधा�याम् २५ छा�ाः 

भागम् अगृ�न्। स�पूण��य काय��म�य संयोजनं डॉ. जयेशकुमारः 
िनब�धलेखन�पधा�पदया�ायां संल�ाः छा�ाः मुंगरामहोदयः च
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िव�िव�ालयानुदानायोग�य िनयमानुसारं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन २०२०-२०२१ इित शै�िणकवष��य कृते 

िव�ावा�रिध�वेशपरी�ायाः आयोजनं २७-१२-२०२० च ०२-०१-२०२१ �दना�के अका�र। अ�यां �वेशपरी�ायां ३१ शोधा�थ�नः उ�ीणा�ः 

अभूवन्, येषां कृते िव�िव�ालय नुदानायोगिनयमानुगुणं षि�होराि�मका िव�ावा�रिधकाय�शाला (P h . D .  C o u r s e 

W o r k ) �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयप�रसरे ०८-०३-२०२१ तः २०-०३-२०२१ यावत् समायोिजता। अ�यां काय�शालायां २९ 

शोधिचक�ष�वः उपि�थताः आसन्। अ� िविश�व�ृ�पेण माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः, वेदस�काय�मुखचरः�ो. दवेे��नाथपा�डेयः, �ो. 

िवनोदकुमारझा, �ो. अच�नाकुमारीदबुे, महािव�ालय�य �ाचाय�ःडॉ. नरे��कुमारः प�डया, �ो. मह�े�कुमारः दवे, अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः, डॉ. श�ु�ः पािण�ाही, डॉ. प�कजकुमारः रावलः, डॉ. डी.एम्. मोक�रया, परी�ािनयामकः डॉ. योगेशकुमारः पटेलः, 

संशोधनािधकारी डॉ. का�त�कप��ा च �विविश��ा�यानेन शोधिव�ा�थ�नः उदबोधयन्। बा�िविश�व�ृ�पेण नवदेहली�थ�य 

�ीलालबहादरुशाि�राि�य-सं�कृतिव�िव�ालय�य �ो. पीयुषका�तदीि�तः तथा च �ो. भागीरथीन�दः, राजकोट�थ�य 

सौरा�िव�िव�ालयय�य �ो. सी. के, कु�भाराणा, कणा�वती�थ�य गुजरातिव�िव�ालयय�य डॉ. अतुलः भ�ः, वटोदर�थ�य महाराजासयाजीराव-

िव�िव�ालय�य �ो. रबी��कुमारः प�डा, �ो. मयंकः ि�वेदी तथा च डॉ. �ेता�जापितः, बनारसिह�दिूव�िव�ालय�य �ो. रमाका�तपा�डयेः तथा 

च �ो. िवनयकुमारपा�डयेः, केि��यिव�िव�ालय�य एकल�प�रसर�य डॉ. उ�म�संहः, कणा�वती�थ�य एल्. डी. �ा�यिव�ास�ंथान�य डॉ. 

धम���भ�ः, एच्. के. िवनयनमहािव�ालय�य डॉ. रवी��ः खा�डवाला च �विविश��ा�यानेन शोधिव�ा�थ�नः उदबोधयन्। अ�याः काय�शालायाः 

संयोजनं संशोधनािधकारी डॉ. का�त�कः प�डया अकरोत् तथा च सहायक�पेण िहतेषजानी काय�मकरोत्। 

-अ

मिहलािधकारसिम�या अ�ताराि�यमिहला�दवसमुपल�य छा�ाणां कृते ०८/०३/२०२१ तमे �दना�के सोमवासरे म�या�ने �ादशवादनतः 

साध�कवादनप�य��तं ‘बेटी बचा�, बेटी पढा�’/ ‘आ�मिव�ासी  मिहला’ इित िवषये िच�कला�ितयोिगता समायोिजतासीत्। अ�यां 

�ितयोिगतायाम् एकादश छा��ाः भागं गृहीतव�यः। अन�तरं साय�काले साध�चतुवा�दनतः एकः का�य��मः आयोिजतः। अि�मन् का�य��मे मा�यः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�ः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. 

नरे��कुमारः प��ा, वेदिवभाग�य आचाय�ः �ो. दवेे��नाथपा�डेयः, मिहलािधकारसिमतेः अ�य�ा �ो. अच�नाकुमारीदबेु, अ�याः अिप सद�याः, 

छा��ा� सि�मिलताः आसन्। का�य��मेऽि�म�ुपि�थतानां प�रचयपुर�सरं �वागतं दश�निवभाग�य सहाियकाचाया� डॉ. उमामह�ेरी अकरोत्। ततः 

परं मिहलािधकारसिमतेः अ�य�ायाः �ो. अच�नाकुमारी-दबुे-वया�याः �ा�यानम् अभवत्। उ�ोधनान�तरमाचा�य�ि�तीयवष��य छा��ा सु�ीक�णा 

चौधरी �वभावनां �क�टतवती। त�प�ात् िच�कला�ितयोिगतायाः िवजे��यः छा��ाः अनु�ातकिवभागा�य�ैः, �ाचा�य�� पुर�कृताः। पूण�ताम��ेण 

का�य��मोऽयं स�प�ः। अ�य का�य��म�य स�ालनं �ाकरणिवभाग�य सहाियकाचा�या� डॉ. िवदषुीबो�ला अकाष�त्। 

िच�कला�ितयोिगतायाः पुर�कारभाजः सि�त -

1. �थम�थानम् - मुलच�दाणी पूनम

2. ि�तीय�थानम् -गामीत ��ा

3. तृतीय�थानम् -गामीत हतेलकुमारी

िव�ावा�रिधकाय�शालायाः द�ृयम् िव�ावा�रिधकाय�शालायाः शोधा�थ�नः

िवजेतृ�यः पुर�कार�दानम्अ�ताराि�यमिहला�दवसे काय��म�य द�ृयम्
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन २०२०-२०२१ इित शै�िणकवष��य कृते िव�ावा�रिध-

काय�शालायाम् उपि�थते�यः २९ शोधा�थ��यः िव�ावा�रिधशोधचचा�सिमतेः (R e s e a r c h 

Discussion Committee of Ph.D.) आयोजनं २२/२३-०३-२०२१ �दना�कयोः प�रसरे कृतम्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�महाभागः िव�ावा�रिध-

शोधचचा�सिमतेः आ�य�ं िनरवहत्। २२-०३-२०२१ �दना�के �ाि�तगु��यामजीकृ�णवमा�-

क�छिव�िव�ालय�य सं�कृतिवभागा�य�ः �ो. क�यपः ि�वेदी िवषयिन�णात�पेण उपि�थतः आसीत्। 

२३-०३-२०२१ �दना�के सौरा�िव�िव�ालय�य सं�कृतिवभाग�य पूवा�चाय�ः �ो. राजे��चोटिलया 

िवषयिन�णात�पेण उपि�थतः आसीत्। अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः तथा च 

�धानाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प�डया उपि�थतौ आ�ताम्। िव�ावा�रिधशोधचचा�सिमतेः संयोजनं 

स�यसिचव�पेण संशोधनािधकारी डॉ. का�त�कप�डया अकरोत् तथा च सहायक�पेण �ी िहतेषजानी 

काय�मकरोत्। 
िव�ावा�रिधशोधचचा�सिमितः

माच�मास�य २३ तमे �दना�के वीरता�दवसः 

(शहीद�दवसः) आचय�ते। एतं �दवसमुपल�य 

�ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालय�य राि�य-सेवा-

योजनायाः संयोजकः डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा छा�ैः 

सह वेरावलनगर�य महानुभावानां �ितमानां 

�व�छतायाः आयोजनं कृतवान्। छा�ाः रा�धम��य 

पालनं कुवा�णाः �वािमिववेकान�द�य भगत�संह�य 

अ�बेडकरमहोदय�य िशव�य च �ितमानां �व�छतां 

कृतव�तः। अ�य काय��म�य आयोजनं संयोजनं च डॉ. 

जयेशकुमारः मुंगरा अकरोत्। 
िववेकान�द�ितमायाः �व�छतां कुवा�णाः छा�ाःिशव�य �ितमायाः �व�छतां कुवा�णाः छा�ाः

वृ�ाणाम् आकार�दानम्  कुव�न् डॉ. जयेशः मुंगरा उ�ानपालकः च वृ�े�यः सु�दराकार�दानम्

राि�य-सेवा-योजनायाः संयोजकः डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा उ�ानपालकेन सह ३०/०३/२०२१ तमे �दना�के िव�िव�ालय�य प�रसरे 

वत�मानानां वृ�ामाम् आकार�दान�य काय�म् अकरोत्। वृ�ाणां यो�यम् आकारं कृ�वा जलाथ�म् मृि�कया आलवालिनमा�णमिप अ��यत। 
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मिहलािधकारसिम�या गणत���दनमुपल�य २५-०१-

२०२१ तमे �दना�के सायं साध�ि�वादनतः �व�छतािभयानका�य��मः 

आयोिजतः आसीत्। अि�मन् काय��मे छा�ाः अ�यापका� उपि�थताः 

आसन्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये २०२१-२२ इित 

शै�िणकवष�तः चतुव�षा��मक�य शाि�-िश�ाशाि� इित 

संयु�ा�यास�म�य (B.A. B.ED. Integrated Course) आर�भः 

भिव�यित। तदथ� NCTE �ारा मा�यता �द�ा अि�त। 

�ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालय IQAC,अनु�ातकिवभागः तथा 

िव�िव�ालय�ारा संचािलत-सं�कृत-महािव�ालयः इ�येतेषां संयु�त�वावधाने 

३१.०३.२०२१ तमे �दना�के “वा�तुशा��यालोके क�िव�यासः” इित 

समाजोपयोगी िवषयमुपादाय �योितषिवषयक-वेिबनार इित काय��मः 

स��येनानुि�तः। काय��म�य उ� घाटनस�े काशी-िह�द-ुिव�िव�ालय�य 

सं�कृत-िव�ाधम�-िव�ान-स�काय�य पूवा��य�ः �ो॰ रामच��ः पा�डेयवय�ः 

मु�यव�ृ�वेन िविश�ाितिथ�वेन समुप�थाय वा�तुशा�द�ृ�ा गृहिनमा�ण�य कृते 

यो�य�व�थािवषये सदसः माग�दश�नमकरोत्। स�ेऽि�मन् कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः आ�य�यम् ऊढवान्। वै�दकम�गलाचरणेन �ार�धे 

उ� घाटनस�ेऽि�मन् �योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ः िन�यान�द ओझा मा�यवराणां �वागतेन सिहतं काय��म�य �ा�तािवकं �ा�तौत्। 

�थमस�ेऽि�मन् डॉ. हमेु महशे राठोड महोदया, प�ालाल �ासः, कृ�णकुमार भाग�वः तथा च �ीधर�ासः �वीयशोधप�ािण प�ठतव�तः। स�ा�ते 

िन�यान�द ओझा सव�षां महानुभावानां ध�यतां �ाकटयत्। अ�य �थमस��य स�ालनं �योितषिवभाग�य सहायकाचाया� अपूवा� अ�वाल अकाष�त्। 

काय��म�या�य फेसबुकमा�यमेन ��य��सारणमिप अभवत्। 

�योितषिवषयक-वेिबनार इित काय��म�य ि�तीयस��य आ�य�यं वेदवेदा�गस�काय�य पूवा��य�ः �ो. देवे��नाथ पा�डेयवय�ः ऊढवान्। 

स�ेऽि�मन् षि�भः शोधप�वाचकैः िविवधाः �ासंिगकिवषयाः उप�थािपताः। स�पूण� वेिबनारे आह�य दश शोधप�ािण प�ठतािन। ि�तीयस��या�ते 

अपूवा� अ�वाल-महोदयया सव�षां ध�यवादः आच�रतः। पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनं जातम्। स��या�य स�ालनं िन�यान�द ओझा अकरोत्। 

अ�य �योितष-वेिबनार इित काय��म�य मु�यसंयोजक�वं िन�यान�द ओझा ऊढवान्, संयोजक�व� सु�ी अपूवा� अ�वाल च ऊढवती। 

�व�छता कुव��यः िव�िव�ालय�य मिहला�ा�यािपकाः छा�य�

�व��छतािभयानका�य��म�य �क�न द�ृयम्

२०२१-२२ वष�तः िश�ाशाि� अ�यास�म�य आर�भः
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अथ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य �चार�साराय गुजरातरा�य�य �ितजनपद ं ’मािनत�ितिनिध:’ (Brand Ambassador) 

इ�येतेषां िनयुि�: माननीयकुलपितवया�णां िनद�शानुसारं कृता। एते िनयु�ा: महानुभावा: �व�य जनपदे िव�िव�ालय�य �चार�सारे सहकारं 

कुव�ि�त।

�म: जनपदम्  नाम    �म: जनपदम्  नाम

१  कणा�वती �ीधर �ास १८ मिहसागरम् �ी अ�पेशकुमार पटेल

२ अमरेली डॉ.अिमत उपा�याय १९ महसेाणा �ी िवजय िवनुभाई पटेल

३ आण�द डॉ. वस�त पटेल २० मोरबी �ी मयूर शु�ला

४ अरव�ली �ी पीयूष पटेल २१ नम�दा �ो. �काशच�� जोषी

५ बनासकांठा �ी �कशोरभाई दवे २२ नवसारी �ी नयनाबेन नायक

६ भ�च डॉ. दीपक पारेख २३ पंचमहाल �ी मुकेशकुमार एस. महरेा

७ भावनगरम् �ी �णव रा�यगु� २४ पाटण �ी अिजतकुमार एम. भालैया

८ बोटाद �ी मनोजकुमार उपा�याय २५ पोरबंदरम् डॉ. सागर बा�भिणया

९ छोटा उदपेुरम् �ी तेजलबेन राणा २६ राजकोट �ी िव�लभाई वागडीया

१० दाहोद �ी धम��� जोषी २७ साबरकांठा �ी विस� �ासः

११ डांग �ी भिगनाबेन २८ सुरत डॉ.भरत �ास

१२ दवेभूिम �ारका �ी उ�म शु�ल २९ सुरे��नगरम् डॉ.भरत कणझा�रया

१३ गांधीनगरम् डॉ. माधवी उपा�याय ३० तापी �ो.महशेभाई बारे

१४ गीर सोमनाथ डॉ. मान�संह केशोदा ३१ वडोदरा �ी हसमुख जादव

१५ जामनगरम् डॉ. कोमल भ� ३२ वलसाड डॉ.हसंाबेन परमार

१६ जुनागढ डॉ.िवनु वाजा ३३ क�छ डॉ.पंकज ठाकर

१७ खेडा �ी पारस दवे

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य िनयमानां िनधा�रणाय महानुभावानां सिमतेः उपवेशनम् जनवरीमास�य २३ तः २५ �दना�केषु 

आयोिजतम्। अ� िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः अ�य��वेन, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः अ�ये च महानुभावाः 

सिमितसद�याः उपि�थताः आसन्। 

िव�िव�ालय�य िनयमानां िनधा�रणाय महानुभावानां सिमतेः उपवेशनम् िव�िव�ालय�य िनयमानां िनधा�रणाय महानुभावानां सिमितः
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२६-०३-२०२१ तमे �दना�के वेरावल-पाटण-संयु�नगरपािलकायाः �मुखेन उप�मुखेन च 

सह �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, 

अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, डॉ. दीपेशः कितरा च अिमलन्। 

�मुख�य उप�मुख�य च �मृितिच�न�दानेन िव�िव�ालयप�तः अिभवादनम् अभवत्। 

३१-०१-२०२१ तमे �दना�के �ा�रकायां �ा�रकाधीश-सं�कृत-अकाद�याः िनदशेकेन रा�पित-पुर�कृतेन 

जय�काशि�वे�दमहोदयेन सह माननीयकुलपतेः �ो. गोपब�धुिम��य सप�ीकं मेलनं जातम्। अि�मन् 

अवसरे िनदेशकवय�ः माननीयकुलपतेः त�प�या� �वागतम् अिभवादनं च अकरोत्। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये �वािसनां माग�दश�न�य अ�यास�म�य कृते २६-०१-

२०२१ तमे �दना�के सोमनाथ�यास�य अिधका�रिभः सह चचा�स�म् आयोिजतम्। अ� 

माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, �यास�य अिधकारी 

�ी पी. के. लहरेी, �ीिवजयः चावडा च उपि�थताः आसन्। 

१२-०१-२०२१ तमे �दना�के �िस�ः कथावाचकः डॉ. महोदवे�सादः महतेा 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयेन कुलपितमहोदयेन सह मेिलतुम् समागतः। 

अि�मन् अवसरे माननीयकुलपितमहोदयेन कुलसिचवेन च महादेव�सादमहोदय�य 

अिभवादनम् अ��यत। 

१२-०१-२०२१ तमे �दना�के गुजरातरा�य�य सं�कृतबोड� इ�य�य अ�य�ः 

�ीजयशंकरभाई रावलः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये समागतः। माननीयः 

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�ः तथा कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः �मृितिच�न�दानेन 

उपव�ेण च �ीजयशंकरमहोदय�य अिभवादनं �वागतं च अकु�ताम्। 
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• शा�प�रचाियका इित ��थे लेखक�वेन काय�म्। (E-book in PDF) जा�युआरी, २०२१, ISBN – ९७८-९३-८३०९७-४४-९

• शा�प�रचाियका इित ��थे लेखक�वेन काय�म्। (��थ�पेण), फ़े�ुआरी, २०२१, ISBN - ९७८-९३-८३०९७-४५-६

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य िव�ावा�रिधकाय�शालायाम् ‘‘अनुस�धानाथा�ः, प�रभाषाः, पया�यश�दा�’’इित िवषय े

�ा�यान�दानम्। (०८-०३-२०२१)

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य िव�ावा�रिधकाय�शालायाम् ‘‘का�सािहि�यकालोचना�मकं �काशनम्’’इित िवषये 

�ा�यान�दानम्। (१०-०३-२०२१)

• भावनगरिव�िव�ालये िव�ावा�रिधकाय�शालायां “रामायण अने तेनी समीि�त आवृि�” इित िवषये �ा�यान�दानम्। (जनवरी 

२०२१)

• भावनगरजनपदस�मेलने मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः। (२५-०१-२०२१)

• राि�य-एकता-�ितमायाः (�टे�यू ओफ यूिनटी) माग�दश�कानां �िश�क�वेन काय�म्। (२२,२३-०१-२०२१)

• ०३-०४.०१.२०२१ - अ�तै एकेडमी इित फेसबुक-आमुखपटले “��थान�यीिवमश�ः” इित िवषये �ा�यान�यं �द�म्। 

• ०५.०१.२०२१ - �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य UGC NET-JRF/SET इित �िश�णवग� आमि��त�ा�यानं �द�म्। 

• “शा�प�रचाियका” इित सव�शा�िवषयकपु�तक�य स�पादनं िविहतं तथा च त� “सव�दश�नम्” इित पा�ांश�य लेखनमिप अका�र। 

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य “सोम�योितः” (संयु�ा�कः - २३-२४) इित वाता�प��य स�पादनम् अका�र। 

• ०८.०१.२०२१ - िव�िव�ालये NAAC-िवषये माग�दश�नाथ�म् आयोिजते छा�ाणाम् अिभिव�यासकाय��म�य संयोजनं कृतम्। 

• १७.०२.२०२० - दश�निवभागेन समायोजत�य ओनलाइन दश�नवेिबनारकाय��म�य संयोजनं िविहतम्, अिप च त� शोधप�वाचनं 

स�स�ालनम् अिप कृतम्। 

• २०२०-२१ तमे शै�िणकवष� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वा�व�ध�नीप�रषदः स�यसिचव�पेण स�ालनं िविहतम्। 

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयप�तः गुजरातसव�कार�य SSIP इित योजनायाः सम�वयक�पेण काय� कृतम्।

• गुजरातसव�कार�य SHODH (2020-21) कृते िव�िव�ालय�य संयोजक�पेणकाय� �धामिय। 

• Gujarat State Institutional Rating Framework 2020-21 (KCG) कृते िव�िव�ालय�य संयोजक�पेण काय�  �धािय। 

• NAAC कृते िव�िव�ालय�य सहसंयोजक�पेण काय� �धािय। 

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा समायोिजते UGC-NET/JRF/SET �िश�णके�� ेअधोिलिखतािन �ा�यानािन �द�ािन – 

 o ‘Research Aptitude’ (१०-०२-२०२१),   o ‘Research Methods and Methodology’ (१२-०२-२०२१)

 o ‘Teaching Aptitude’ (१८-०२-२०२१)  o ‘Methods of Teaching’ (२३-०२-२०२१)

• �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय-वेरावल�ारासमायोिजतायां िव�ावा�रिधकाय�शालायाम् अधोिलिखतािन �ा�यानािन �द�ािन - 

 o ‘Ph.D. Regulations of SSSU, Veraval’ (१०-०३-२०२१)

 o ‘Publication Ethics: Definition, Introduction and Importance (In the light of Ph.D. Regulations of SSSU, 

Veraval)’ (१२-०३-२०२१)

 o ‘Publication Misconduct: Definition, Concept, Problem that lead to unethical behavior and vice-versa, 

Types’ (१३-०३-२०२१)

 o ‘शोधप�रसरः तथा च उ�मसंशोधक�य ल�णािन’ (१४-०३-२०२१)

• शा�प�रचाियका इित ��थे लेखक�वेन काय�म्। (E-book in PDF) जा�युआरी, २०२१, ISBN – ९७८-९३-८३०९७-४४-९

• शा�प�रचाियका इित ��थे लेखक�वेन काय�म्। (��थ�पेण), फ़े�ुआरी, २०२१, ISBN - ९७८-९३-८३०९७-४५-६

• CCC+ परी�ायाम् उ�ीण�तां �ापत्। (माच्� २०२१)

• १८-१९/०२/२०२१ �दना�कयोः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य आभासीय-युवमहो�सव�य संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्। 
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वाता�प�ेषु
�ीसोमनाथस�ंकृतिव�िव�ालयः
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वेरावल-कब�ी-��डकदल�ारा ०७-०३-२०२१तमे �दना�के “मोदी 

�ाउ�ड” सोमनाथे जनपद�तरीया कब�ी�ितयोिगता आयोिजता।अ�यां 

�ितयोिगतायां प�दशदलैः भागः गृहीतः। त��ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन 

ि�तीयं �थानं �ा�म्। �पधा�यां BEST RAIDER स�माननं िव�िव�ालय�छा�ः 

राजगोर जयदीपः ल�धवान्। िव�िव�ालय�य दल�मुख�पेण ि�पाठी ऋिषः 

काय�मकरोत्। िव�िव�ालयदल�य िवजेतृ�यः ��डके�यः माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�ः तथा अ�यापकाः अिभन�दनािन पा�ठतव�तः। अ�य दल�य माग�दश�नं 

डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा अकरोत् अतः त�मै अिप अिभन�दनािन �द�ािन।

सरदार व�लभभाई पटेल वकृ�व�पधा� एवं जेठालाल जोशी �हदंीव�ृ�व�पधा� 

ऑनलाइन आयोिजता आसीत्। अ�यां व�ृ�व�पधा�यां �ीसोमनाथ-सं�कृतिव�-

िव�ालय�य आचाय��थमवष��य सािह�यिवभाग�य छा�ा मकवाणा सीमा राजेशभाई 

ि�तीयं �थानं �ा�वती। तदथ� माननीयः कुलपितवय�ः, कुलसिचववय�ः, अ�यापका� 

अ�यै छा�ायै अिभन�दनािन �द�व�तः  पुर�कारं �ा�व�ः सव��यः छा�े�यः 

िव�िव�ालयप�तः हा�ा�ः शुभकामनाः �दीय�ते।

।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य दलेन ि�तीयं �थानं �ा�म्

सरदार व�लभभाई पटेल व�ृ�व�पधा�याः एकं िच�म्


