
�ीसोमनाथं �णमािम पूव� ततः परं मे गु�गोपब�धुम्।

ययोः �भावेण धरा पिव�ा िव�ालयोऽयं िशखरीकृतोऽि�त॥

यदािशषां रािशः सततं �वष�ित अ�मासु, य�ानवरतं माग� दश�यित अ�मान्, य� �ारिनधेः समीप�थोऽिप 

मधुरं फलं �य�छित, तं सोमनाथं सव�दा सव�था �णमािम। �क�, य��भावेण य�काय�द�तया य�प�र�मेण य�यै�ण 

य�दै�ूयेण यि��या य�सेवया िव�िव�ालयोऽयं १२ बी. तथा नेक �ारा A+ इित उ�तिशखरेषु आ�ढो वत�ते, तं 

िपतृक�पं, गु�क�पं, ब�धुक�पम्, आ�मीयं कुलपितचरवय� �ो. िविवधिव�ािम�ं गोपब�धुिम�ं भूयः �णमािम।

अथ त�भवान् सं�या गोपब�धुरिप कुलपितः, कुलपितरिप कुटु�बिपता, कुटु�बिपताऽिप सहकम�चा�र-

सखः, िविहतानेक-मखः, मखि�यः, छा�ि�यः, ि�य�करः, कठोरकमा�, िव�ावृ�ः, शा�ाथ�पार�गतः, 

शा�िनिधम�ः, का�कम�ल�ः, किवम�नीषी िवदषुाम् अ�णीः �ीसोमनाथ�सादने िचर�ीवी भूयात् इित भगव�रणयोः �ाथ�ये। मा�य�य 

कुलपितचरवय��य सफले नेतृ�वे वयम् अनेकान् अगाधान् द�ुतरान् समु�ान् उ�ीण�व�तः। त�भवतः आगमनात् अ�ाविध अयं िव�िव�ालयः 

अनवरतं �गितपथं �यातो िव�ते। माननीय�य कुलपितचरवय��य एव माग�दश�नेन अ� िव�िव�ालयोऽयं सुवणा�यते, अि�तीयायते, �भूयते, A 

�लसायते च।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�व लयः स��ित गुजरातरा�य�य एक एव A+ �ेणी�ा�ोऽि�त, त� च कुलपतेः काय�भारः स��तित मिय 

�थािपतोऽि�त िनयितना, म�ये आ�मानं ध�यम्। एत�य िव�िव�ालय�य सव�िवधा �गितः, आ�याि�मक� भौितक� चो�ितः, �द�ु क��त�िव�तरः, 

एतत् सव� जायमानमि�त। छा�ाणां �ारजल�य सम�या िनराकृता, मधुरजलाय य��िवशेष�य �व�था अभवत्। मिहलानां कृते नूतनः छा�ावनासः 

िन�म�तः, पात�ल-ना�ा योगभवनं िन�म�तम्, िव�मः ��डा�गनं िन�म�तम्, कुलसिचव�य आवासः िन�म�तः, न वलम् िन�म�तम् अिपतु माननीय�य 

कुलपितचरवय��य उपि�थतौ एव लोकाय अ�प�तम् इित महते स�तोषाय क�पते। अधुना ��थालय�य, अितिथभवन�य, शै�िणकभवन�य �थमा��य, 

पु�ष�छा�ावास�य ि�तीया��य च काय� �गितपिथ वत�ते। �ीसोमनाथ�य कृपया सव�िवधो िवकासो जायते इित आन�दः। ईरानदेश�य एकः छा�ः 

अ� �वेशं �ा�य अ�ययनरतो वत�ते। इतोऽिप वैदेिशकाः छा�ाः 

अ� अ�ययनाय, भारतीय�ानपर�पराग�गायाम् अव

आगिम�यि�त। नव�िव�ानां छा�ाणां कृते सततं भाषाबोधनाय 

वगा�ः �चा�य�ते, अ�येषां छा�ाणां च �गतभाषािश�णवगा�ः 

�ित�दनं भवित। एवं साव�ि�कः िवकासः, सव�िवधः िवकासः 

�ीसोमनाथ�य कृपया, सव�षां सद�यानां सहयोगेन च भवित।

�ा

के

गािहतुम् 

त�यैव परमदयावतः कृपया अयं िव�िव�ालयः सव�दा 

सफलतानां िशखरेषु �थािपतः भूयात्, अ��यानां छा�ाणां 

कम�चा�रणाम् अ�यापकानां सद�यानां सव�षाम् अनेन 

स�ब�ानाम् अनवरतम् अिव�ं क�याणं भूया�दित �ीसोमनाथः 

�ा�य�ते।

( )

कुलपित

डॉ. लिलतकुमार पटेलः

काय�का�र- : 

�ै�ा�दः २०२१ वै�मा�दः २०७८ अ�ः २९ जुलाई-िसत�बर २०२१

Shree Somnath Sanskrit University

माननीय-मु�यमि��महोदयेन सह कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, काय�का�र

काय�का�रणीप�रष�सद�यौ �ीजयश�कररावल-डॉ. िजते����भ�महोदयौ



१२/०८/२०२१ �गतभाषािश�णवग��य उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः वेरावलनगर�य 

�ेि�िभः सह चचा�

१३/०८/२०२१ काशी िव��प�रषदा आयोिजते नागकूपशा�ाथ� व�ृ�वेन उपि�थितः

१५/०८/२०२१ िव�िव�ालयप�रसरे �वजव�दनकाय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

१७/०८/२०२१ के.का.शा�ी �ा�यानमालायाम् अ�य��वेन उपि�थितः

०१/०७/२०२१ संशोधनसिमतेः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः

०४/०७/२०२१ सं�कृतभार�याः महारा��ा�त�य स�भाषणवग��य समापनकाय��मे अ�य��वेन 

उपि�थितः

०५/०७/२०२१ कािलदासस�ाह�य उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः

०६/०७/२०२१ सं�कृतभार�याः अिखलभारतीय�िश�णवग� अ�य��वेन उपि�थितः

०७/०७/२०२१ जग�ाथिव�िव�ालय�य �थापना�दवस�य काय��मे अितिथ�पेण उपि�थितः

०८/०७/२०२१ गृह ेगृह ेरामायणम् इित अिभयान�य समी�ागो��ाम् उपि�थितः

०९/०७/२०२१ कािलदासस�ाहा�तग�ते आयोिजते �ा�याने अ�य��वेन उपि�थितः

११/०७/२०२१ कािलदासस�ाह�य समापनसमारोह ेअ�य��वेन उपि�थितः

१३/०७/२०२१ सं�कृतभारती उ�रिबहार�य �ाकरणवग� पाठनम्

१५/०७/२०२१ A.C. सद�यानाम् आभासीयगो��ाम् उपि�थितः

१९/०७/२०२१ रणछोडभगवतः दश�नम्

२१/०७/२०२१ भ�किव नर�संह महतेा िव�िव�ालय, जुनागढ़ इ�य�य �थमे दी�ा�तसमारोह े

उपि�थितः

२२/०७/२०२१ झारख�ड सं�कृत भार�याः काय��मे मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः

२४/०७/२०२१ गु�पू�ण�मायाः अ�गतया वेद�ासपूजनम्, हनुम�मू�त��थापनं च

२७/०७/२०२१ अ�यापकैः सह �वेश���यािवषये चचा�स�म्

२९/०७/२०२१ ि� वायवा परी�णे उपि�थितः

२९/०७/२०२१ मू�या�कनके�� ेअ�यापकैः सह मेलनम्

०१/०८/२०२१ �ानशि��दवसे मु�यमि��णः काय��मे ��य�म् उपि�थितः

०४, ०५/०८/२०२१ राि�यिश�ानीतेः काय��मे ��वेन उपि�थितःअ�य

०८/०८/२०२१ वरत�तुसं�कृतमहािव�ालय�य �ाकरणकाय�शालायां मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः

१०/०८/२०२१ राि�यिश�ानीतेः काय��मे ��वेन उपि�थितःअ�य

११/०८/२०२१ सेतुपा��म�य उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः

02जुलाई-िसत�बर २०२१ सोम�योितः (अङ्कः-२९)

�धानस�पादकः

�काशकः

स�पादकाः

�ब�धस�पादकः
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१७,१८,१९/०९/२०२१ �वरसिमतेः आगमनम्, िव�िव�ालय�य प�रचय��तुितः राि�यमू�या�कन��यायनप�रष�प�तः  

२०/०९/२०२१ �ो. मह�े�कुमार दवे महोदय�य वधा�पनकाय��मे उपि�थितः 

२१/०९/२०२१ सौ��थानसमारोह ेउपि�थितः कुलपतेः 

२२/०९/२०२१ गृह ेगृह ेरामायणम् अिभयान�य समारोपसमारोह ेअ�य��वेन उपि�थितः 

२३/०९/२०२१ काय�का�रकुलपित�पेण डॉ. लिलतकुमारपटेल�य िनयुि�ः 

३०/०९/२०२१ सेतुपा��म�य ि�तीयच��य उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः 

१९/०८/२०२१  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनस�े उपि�थितः, 

  सं�कृतभारती, िबहार�ा�त�य सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः, 

  स�पूणा�न�द सं�कृत िव�िव�ालय�य सं�कृतस�ाहो�सव�य उ�ाटनस�े उपि�थितः

२२/०८/२०२१  किवकुलगु�कािलदाससं�कृतिव�िव�ालय�य सं�कृतस�ाहो�सवे मु�यव�ृ�वेन उपि�थितः

२४/०८/२०२१  ��थालयसिमतेः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः BAOU इ�य� सं�कृत�य मह�विवषये �ा�यान�दानम्, 

२५/०८/२०२१  सं�कृतभार�याः काशी�ा�त�य सं�कृतस�ाह�य समापने अ�य��वेन उपि�थितः

२६/०८/२०२१  वा�याथ�प�रषदः उ�ाटनस�े अ�य��वेन उपि�थितः

२७/०८/२०२१  सं�कृतभारती, वधा�, सं�कृतस�ाहो�सव�य समापनस�े सार�वताितिथ�वेन उपि�थितः

०३, ०४/०९/२०२१ 12B सिमतेः आगमनम्, सिम�या सह उपवेशनम्

०४,०५/०९/२०२१ सं�कृतभारती USA काय�क�ु�ः अ�यासवग� �ा�यातृ�पेण उपि�थितः

०६/०९/२०२१  प�रसरे िश�क�दवस�य काय��मे अ�य��वेन उपि�थितः

०९/०९/२०२१  प�रसरे िश�णमि��णा सह मेलनम् भोपाल सं�कृतभार�याः वग� कारकिवभि�िवषये �ा�यानम् , 

११/०९/२०२१  िह�दी�दवस�य आभासीये काय��मे व�ृ�वेन उपि�थितः

१३,१४,१५/०९/२०२१ NAAC कृते स�ता, अ�यापकैः कम�चा�रिभ� सह िवमश�ः

१६/०९/२०२१  परी�ासिमतेः उपवेशने अ�य��वेन उपि�थितः A.C., E.C. उपवेशने उपि�थितः, 

माननीयेन िश�णमि��णा सह काय�का�रकुलपितः डॉ. लिलतकुमार पटेलः, गुजरातरा�य-सं�कृतबोड�-सद�यः डॉ. जयश�कररावलः

सं�कृतभारतीसौरा��ा�तस�घटनम��ी �ीिहमा�यपालीवालः, �ीभरतप��ा च
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन जुलाईमास�य  �दना�कः  ०५/०७/२०२१  तः ११/०७/२०२१ पय��तं "कािलदास 

स�ाहो�सव�य" आयोजनं कृतमासीत्। त� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य परम��येाः कुलपितपादाः �ो गोपब�धुिम�महोदयाः 

उ�ाटनस��य एवं समापनस��य अ�य�ाः आसन्। अि�मन् य��मे कुलपतयः �ो. रमेशकुमार पा�डेयाः (लालबहादरुशा�ी  

सं�कृतिव�िव�ालयः , �द�ली), �ो. शशीनाथ झा (मा�याः कुलपतयः कामे�र�संह दरभ सं�कृतिव�िव�ालयः, दरभंगा) �ो. मनुलता 

शमा� (वाराणसी) इ�येषां िवदषुां �ा�यानािन अभवत्। काय��मेि�मन् कािलदासना�संवाद�पधा�, व�ृ�व�पधा�, कािलदाससूि�

�ा�यान�पधा�,मेघदतू�ोकगान�पधा� च आसन्। तथा च सं�कृत��म�ः अिप आसीत्। छा�े�यः इ �माणप�  अिप द  आ । अि�मन् 

काय��मे छा�ाः सो�साह ंभागं �वीकृतव�तः। अ�यापकाः अिप संल�ाः एवं िनणा�यक�वेन काय� कृतव�तः आसन्। स ण�काय��म�य माग�दश�नं 

माननीयाः  कुलपितपादाः �ो गोपब�धुिम�महोदयाः तव�तः। काय��म�य िनम काः मननीयाः 

कुलसिचवाः . दशरथजादवमहोदयाः आ न्। काय��म�य आयोजकाः अनु�ा किवभाग�य 

अ�य�ाः . लिलतकुमारपटेल महोदयाः,  . नरे��कुमार प��ामहोदयाः आसन्। 

का

�गा

-

- म् �ािन सन्

�पू

कृ ��

डॉ स त

डॉ �ाचाया�ः डॉ

का डॉ. च 

डॉ.

य��म�य संयोजकाः �ो. मह�े�कुमार दवे महाभागाः,  डी. एम. मोक�रयामहोदयाः एवं 

िवपुलजादवमहोदयाः आसन्।

जुलाई-िसत�बर २०२१ सोम�योितः (अङ्कः-२९)

कािलदासस�ाह�य उ�ाटनस�म्

मधुरजल�य य���य पूजनं कुव�न् कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः मधुरजल�य य���य उ�ाटनं कुव�न् कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः

कािलदासस�ाह�य संयोजकःकािलदासस�ाह े�पधा��थ�नः िनणा�यक�

७/७/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य प�रसरे मधुरजल�य सुलभतायै सॉ�टनर-�लांट इ�य�य 

य��िवशेष�य उ�ाटनं माननीय�य कुलपितवय��य �ो. गोपब िम�महोदय�य करकमलैः स�ातम्। अनया �व�थया प�रसरे सव�� पया��ं 

मधुरं जलं सुलभं भिव�यित। एत�य य���य मया�दा �ित�दनं १२०० लीटर प�रिमतं जलं मधुरं कतु�म् अि�त।

�धु
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९/७/२०२१ तमे �दना�के िव�िव�ालय�य राि�यसेवायोजनािवभागेन 

वेरावल�य कु�टर�े�ेषु मुखावरण�य िवतरणं कृतम्। एत�य अ�गतया जनानां कृते 

सामािजक-अ�तर�य मह�वम् अिप किथतम्। एत�य काय��म�य संयोजनं डॉ. जयेशकुमारः 

मुंगरा महोदयः अकरोत्। त� छा�ैः अिप सहभािगता अ��यत।

राि�यसेवायोजनािवभागेन कु�टर�े�ेषु मुखावरण�य िवत  डॉ. जयेशः मुंगरा रणं कुव�न् अ�ये छा�ा� 

क�यानां माग�दश�नं कुव�न् मान  कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ःनीयः

मान. कुलपितना सह वेरावलनगर�य �ेि�नः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये छा�ावासे िनवासं 

कुवा�णानां छा�ाणां कृते माननीयः कुलपितवय�ः माग�दश�नम् 

अकरोत्। छा�ाः कोरोना अन�तरं ��य�ं परी�ां लेिखतुं समागताः 

अतः तेषाम् उ�साहवध�नाय माननीयः कुलपितवय�ः माग�दश�नम् 

अकरोत्।

१७/७/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृत

िव�िव�ालये सुधमा� सभाभवने  वेरावलनगर�य �िति�तानां 

नाग�रका म् उपवेशनम् अभवत्। माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुः िम�ः िव�िव�ालय�य गितिविधिभः सह तान् 

नाग�रकान् अवगतान् अकरोत्। अ� उपवेशने  �ीजवेरीभाई 

ठकरार, �ीमान�संगभाई परमार, �ीरमेशभाई चोपडकर, 

�ीिगरीशभाई का�रया, �ीिवजय�संह चावड़ा, डॉ.संजय परमार, 

डॉ. जयेश वघािसया , �ीपीयूष फोफंडी, �ीिव�मभाई परमार , 

�ीअ�पेश भाई, �ोफेसर जीवाभाई वाला, �ी�फु�लभाई 

इ�यादयः �िति�ताः महानुभावाः िव�िव�ालय�य िनम णम् 

उररीकृ�य उपि�थताः आसन्।

-

णा

��
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अ�ते च आचाय�ि�तीयवष��य छा�ः पं�ा �रधमः उपि�थतानां समेषामाभारिव�धं �द�श�तवान्। काय��मा�ते छा�ै�सह 

कुलप�या�दिभः महानुभावैः समूहिच�� सं�ा�य भगवतः सोमनाथ�य जयघोषेण छा�वधा�पनकाय��म�य समापनं सं�कृतिमित। अ�य 

स�पूण�काय��म�य स�ालनं आचाय�ि�तीयवष�यः छा�ः जोषी �ुिवनः अकरोत्।

एव� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवय�ः �ो गोपब�धुिम�महोदयैः छा�ान् �ित भावािभ���ं िविनवे� 

आशीव�चनैरेत�य छा�वधा�पनकाय��म�या�य�ीयं �वचनं िवध�म्, ते किथतव�तः यत् िव�यैव सव�मिप �ा�यते "िव�ा िवनयं ददाित, ततः 

पा��वं ततो धनं तत� सुखम्। त�मात् भव�तः िव�िव�ालय�य शैशवाऽ�य�तछा�ाः भ�मागा�नुयाियनः भूयासु�रित। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालय�य 

�ाचाय�ः नरे��कुमारप��ामहोदयैः छा�े�यः िव�ोपदशेः �द�ः, तैः 

मह�ष�पत�लेः �मरणं कृ�वा �ो�ं यः छा�ः "दीघ�कालनैर�तय�ण स�कारेण 

सिहतः �विच�ं दढृभूमौ सं�था�य य�दमां िव�ामुपासते सः िव�ास�प�ः 

भवित, त�मात् छा�ैः संर�णीया िव�ा इित। 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन १७-०७-२०२१ तमे 

�दनांके शिनवासरे अपरा�े १२:०० वादने २०२०-२०२१ वष��य शा�ी 

-३ एवं आचाय�-२ वष��य छा�ाणां "छा�वधा�पनकाय��मः" आयोिजतः। 

त� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य परमपू�याः कुलपितपादाः �ो 

गोपब�धुिम�महोदयाः, अनु�ातकिवभागा�य�ाः सािह�याचाया�ः डॉ. 

लिलतकुमारपटेलमहाभागाः, �ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालय-

स�ािलतमहािव�ालय�य �ाचाया�ः डॉ. नरे��कुमारप��ामहोदयाः 

तथा चा�य िव�िव�ालय�य सव�ऽिप �ा�यापकाः समुपि�थताः। अ�य 

काय��म�य �ार�भः वेदम��ो�ारणेन दीप��वालनेन स�ातः। ततः 

रा�कवेन छा�ैः �ीसोमनाथसं�कृत-िव�िव�ालय�य कुलपितपादानाम् 

अनु�ातकिवभागा�य�वया�णां �ाचाया�णा� �वागतं िविहतम्। अि�मन् 

छा�वधा�पनकाय��मे आचाय� ि�तीयवष��य छा�ः रादिडया रिवः 

िव�िव�ालये �तीतानां �दनानां �मरणं कृ�वा �वजीवने 

िव�िव�ालय�य माहा��यं �वानुभवकथनं च अकरोत्। 

अनु�ातकिवभागा�य�ाः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयाः छा�ाणाम् 

उ�साहवध�नं माग�दश�न� कृतव�तः, तैः किथतं य�यं प�वष�यः 

सुवण�कालः िव�ासेवने गतः त�ह� सः छा�ः आजीवनं सुखमेधते, 

ऩा�यथेित, त�मात् "छा�ाणाम�ययनं तपः" इित बोिधतम्।

-

मान  कुलपितना सह आचाय�ि�तीयवष�याः छा�ाःनीयेन

मान  कुलपितना सह शाि�तृतीयवष�याः छा�ाःनीयेन

माग�दश�नं कुवा�णाः महानुभावाः मू�या�कनाथ�म् आगताः अ�यापकाः च, 

२९/०७/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथ-

सं�कृत-िव�िव�ालये म�य�थ-मू�या�कनकाय��य 

आर�भः अभवत्। �ार�भे सव�षां परी�काणां 

मू�या�कनकतॄ�णां कृते माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः 

िम�ः, माननीयः कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः यो�य-

मू�या�कनाय आव�यक�ः सूचनाः माग�दश�नं च द�व�तौ। 

�ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा मू�या�कनके���य 

संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्। अ�य काय��म�य आयोजनं 

स�ालनं च परी�ािनयामकः अकरोत्।
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ाल  आषाढमास�य पू�ण�मायां 

२४.०७.२०२१ तमे �दना�के �ासपू�ण�मा महो�सवोऽनुि�तः। 

कुलपितचरणानां मा�यानां �ो. गोपब�धुिम�महोदयानां �ेरणया, 

�ासपू�ण�मायाः उपल�ये आयोिजतोऽयं महो�सवः १. वेद�ासपूजनम् , २. 

प�मुिखहनुम�मू�त��थापना, ३. आचाय�व�दना इित ि�षु चरणेषु स�प�ः 

स�ातः। काय��म�य �थमचरणे �ातः ७ वादनतः ८ वादनं यावत् 

परमादरणीयानां कुलपितपादानामुपि�थतौ गु�िभः सह छा�ैः िमिल�वा 

िव�िव�ालय�य प�रसरे ि�थतायाः �ास�ितमायाः पूजनाच�नं कृतम्। 

येन

-

अन�तरं महो�सव�य ि�तीये चरणे �ाचीनभवन�य दि�ण�ार�थं 

वा�तुदोषं िनवृ�यथ�म् ८ वादनतः ९.३० वादनं यावि��वेणी इित 

�ाशासिनकभवन�य �वेश�ारे कुलपितचरणानां करकमला�यां तथा च 

गीरसोमनाथजनपद�य समाहतॄ�णां करकमला�यां भगवतः हनुमतः 

प�मुिख�ितमायाः �थापना जाता। काय��मोऽयं िवशेष�पेण गु�णां 

माग�दश�ने सान�द ं िव�िव�ालय�य छा�ैः स�पा�दतः, येन छा�ाणां 

कम�का�डकौशल�य अिभवृि�ः जातः। काय��मेऽि�मन् मु�याितिथ�वेन 

गीरसोमनाथजनपद�य समाहता�रः �ी आर. जी. गोिहलमहोदयाः समागताः 

आसन् एव� िविश�ाितिथ�पेण स��ा�ाः आसन् सोमनाथ��ट इ�य�य ��टी 

�ी जे. डी. परमारमहोदयाः तथा च सोमनाथमि�दर�य मु�यपुजारी 

�ीिवजयभाई भ�महोदयाः।

तदन�तरं ११.३० वादनतः १.०० वादनं यावत् �भास�योितः इित 

शै�िणकभवन�य सभागारे गु�पू�ण�मा - आचाय�व�दना इित काय��मः 

समायोिजतः। काय��मेऽि�मन् कुलपितवया�ः आ�य�यम् ऊढव�तः। आदौ 

काय��मे उपि�थतैः महानुभावैः दीप�ाक�ेन तथा िव�िव�ालय�य छा�ेण 

दवे नीलेन म�गलाचरणेन गुव��क�य पाठेन च काय��म�य शुभार�भः जातः। 

तदनु छा�ाः गु��यः पु�पगु�छं �दाय शाि�दकं गु�व�दनां कृतव�तः। 

आचाय�व�दना काय��मे शा�ीक�ातः िमताली भार  ना  छा�ा एव� 

आचाय�क�ातः िमरल�ासः ना  छा�ा सव�षां छा�ाणां �ितिनिध�पेण

गु�िश�यपर�परायाः गौरवं वण�ियतुं �वभावान् सं�कृतमा�यमेन ��तुतवती। 

�मेऽि�मन् डॉ. प�कजकुमाररावलमहोदयेन उपि�थतानां समेषां शाि�दकं 

�वागतं काय��म�य च �ा�तािवकं कृतम्। कुलसिचववया�ः डॉ. 

दशरथजादवमहोदयाः जीवन�य ��येकमव�थायां गुरोः मह�वं 

�ितपा�दतव�तः। डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयैः स�माणं भारतीय

गु�िश�यपर�परायाः वैिश��ं �ितपा� छा�ाणां माग�दश�नं कृतम्। डॉ. 

नरे��कुमारप��ामहाभागैः �ीम�ागवतमहापुराण�य िविवधान् स�दभा�न् 

द�वा गु�िश�ययोः म�ये मधुरस�ब�धः बोिधतः। अन�तरं िव�िव�ालय�य 

कुलपितपादाः �ो. गोपब�धुिम�महोदयाः आ�य�ीयो�ोधनेन गु�त�व�य 

गु�सु�ुषायाः च माहा��यमु�ोिधतव�तः। अ�ते चोपि�थते�यः सव��यः 

ध�यता  आिव�कृतवान् काय��म�य संयोजकः डॉ. प�कजकुमाररा । 

अ�य स�ालनं �योितषिवभाग�य सहायकाचाया� सु�ीअपूवा� 

अ�वालमहोदया अकाष�त्।

ती �ा

�ा  

 

 

-

म् वलः

गु�गौरवम् काय��म�य द�ृयम्

गीरसोमनाथ�य समाह�ा�,  कुलपितवय�ः, कुलसिचव�

भगवतः हनुमतः �ितमायाः पूजनम्

प�रसर�थायाः वेद�ास�ितमायाः पूजनम्
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मु�यकाय��मे गा�धीनगरे माननीयः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः उपि�थतः आसीत्। त� माननीय�य मु�यमि��णः 

�ीिवजय�पाणीमहोदय�य करकमलेन िव�िव�ालय�य �ितिनिध�पेण माननीयः कुलपितवय�ः SSIP- Student Start-up & 

Innovation Policy इ�य�य अ�गतया संशोधनाय ४०,००,०००/- ��यकाणां धनरािशम् अलभत।

०१/०८/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य प�रसरे जनपद�तर�य �ानशि��दवसः आयोिजतः। अयं 

काय��मः स�पूण� गुजराते जनपदानुसारम् आयोिजतः आसीत्। मु�यः काय��मः गा�धीनगरे आसीत्। गीरसोमनाथजनपद�य अि�मन् काय��मे 

गुजरातरा�य�य वन-आ�दजाितिवकासिवभाग�य तथा मिहला-बाल-िवकास-िवभाग�य म��ी �ीगणपतभाई वसावा मु�याितिथ�वेन 

उपि�थतः आसीत्। गीरसोमनाथजनपद ेकृतानां काया�णां लोकाप�णमिप मु�याितिथना अ��यत। अि�मन् �स�गे गीरसोमनाथजनपद�य 

समाह�ा�, आर�क�मुखाः, अनेके महानुभावाः, िश�काः, अ�यापकाः, छा�ा� उपि�थताः आसन्। काय��म�य आम��कः कुलसिचवः डॉ. 

दशरथः जादवः आसीत्। काय��म�य स�ालनं डॉ. लिलतकुमारः पटेलः अकरोत्। अि�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य च�वारः शोधा�थ�नः १ -  

बरासरा रािधका, २ – चावडा पायल, ३ – गोरफाड �क�ल, ४ – िशयाणी जयेशः इ�येते शोध-योजनायाः अ�गतया १५०००/- ��यकाणां 

धनरािशम् अलभ�त।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ितवष� नूतन �ाणां कृते सं�कृतभाषा-

िश�णाय सेतुपा��म�य आयोजनं ��यते। तथैव अि�मन् वष�ऽिप एषः पा��मः ११-०८-

२०२१�दना�कतः ११-०९-२०२१ �दना�कपय��तं �चा�यते। अ� ११-०८-२०२१ तमे 

�दना�के �ातः ११.०० वादने माइ�ोसो�टटी�स-मा�यमेन अ�य सेतुपा�-�म�य उ�ाटनं 

कुलपितवया�णाम् आ�य�ये अभवत्। म�गलाचरणेन आर�धकाय��म�यादौ 

अनु�ातकिवभागा�य�ैः डॉ॰ लिलतकुमार-पटेलवय�ः �ा�तािवकं िव�ा�य शाि�दकं �वागतं 

�वािच। ततः परम् अ�य�चराणां कुलपितपादानां �ो॰ गोपब�धुिम�वया�णामु�ोधनमभूत्। 

उ�ोधनेऽि�मन् छा�ाणां कृते एषः सेतुपा��मः �कयान् आव�यकः? अ�य वैिश��� 

�किमित स�यक् �चो�दतव�तः। काय��म�या�ते पा��म�य संयोिजकया डॉ॰ 

िवदषुीबो�लामहोदयया सव�षां सभासदां ध�यवादाः अत�य�त। अ�य काय��म�य समापनं 

पूण�ताम��ेण काय��म�य संयोजकैः स�ालकै� �ीिजगरभ�वय�ः कृतम्। काय��मेऽि�मन् 

��ंश�छा�ाः संल�ाः आसन्। एषः 

सेतुपा��मवग�ः �ित�दनं �ातः 

१० तः ११ वादने ओनलाइन 

आयोिजतः। वग��य पूण�ता 

११/०९/२०२१ तमे �दना�के 

जाता। एवम् अ�ागतानां 

नूतन�छा�ाणां कृते भाषािश�णाय 

�थमं सोपानं िव�िव�ालयेन 

अनुि�तम्।

�छा

�ानशि��दवसे िव�िव�ालयसद�याः

सेतुपा��म�य उ�ाटनस�म्

�ानशि��दवसे उपि�थताः स�याः�ानशि��दवस�य म�द�ृयम्
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम् (I Q A C )  तथा 

Knowledge Consortium of Gujarat इ�यनयोः संयु�ोप�मेण 

२/८/२०२१ तः १०/०८/२०२१ इित �दवसेषु नवीनराि�यिश�ानीतेः एकं 

वष�म् उपल�य एका �ा�यानमाला आयोिजता आसीत्। एत�याः 

�ा�यानमालायाः मु�यः हतेुः राि�यिश�ानीतौ �द�श�तानां स�भावनानां 

�चारः �सारः, स�भावनापूत�ये �ेरणा�दानम्, संशोधनदिृ�िवकासः, 

ब�िवषयकता चेित आसीत्। अ�याः �ा�यानमालायाः �थमं �ा�यानम् 

२/८/२०२१ तमे �दना�के अभवत्। अि�मन् �ा�याने मु�यव�ृ�पेण 

किवकुलगु�कािलदाससं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. 

�ीिनवासः वरखेडीमहोदयः उपि�थतः आसीत्। �ा�यान�य िवषयः 

‘‘Multidisciplinary and Holistic Education’’ इ�यासीत्। धा�म�कम् 

अ�ययनम् अिप ब�िवषयकं भिवतुं श�ोित इित सस�दभ� मु�यव��ा अवा�द। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�-महोदयः स��य अ�य अ�य�ताम् अकरोत्। काय��मार�भे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य पूव��छा�ः �ीभािवनः प��ा 

सु�वरं म�गलाचरणम् अगायत्। तत� िव�िव�ालयसंल�महािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार प��ा-महाभागः समागतानां 

महानुभावानां �वागतम् �ा�तवान्। तत� माननीयेन �ो. �ीिनवासवरखेडीमहोदयेन िश�ायाः ब�मुिख�व�य सवा��ग�व�य च मह�वं 

�ितपा� ‘सं�कृतिव�ायाम् एतत् ब�मुिख�वं सवा��ग�वं च कथमानेयम्?’ इ�यि�मन् िवषये �वीयाः िवचाराः �क�टताः। तदनु माननीयेन 

काय��मा�य�ेण अिप ‘एकशा��या�ययने अिप ब�मुिख�वं कथमाव�यकम्’ इित शा��माणसिहतं �ितपा�दतम्। अ�ते च स�संयोजकेन डॉ. 

दीपेश िवनोद कितरा महोदयेन उपि�थते�यः सव��यः अिप महानुभावे�यः कृत�ता �क�टता।

अ�याः �ा�यानमालायाः ि�तीयं �ा�यानम् ३/८/२०२१ तमे �दना�के अभवत्। अि�मन् �ा�याने मु�यव�ृ�वेन सं�कृतभार�याः 

महाम��ी �ीशः दवेपूजारी महोदयः ‘‘सं�कृते कौशलम् उ�िमतािवकासः आजीिवकावसार�’’ इित िवषये �वक�यवा�वैद�ुयपूण� �ा�यानं 

�ा�तौत्। माननीयेन �ीशदवेपुजा�र-महाभागेन सं�कृतसं�थासु िव�िव�ालयेषु जीिवकया सह िविवधाः िवषयाः योजनीयाः। 

पार�प�रकशा�ाणां र�णम् अिप करणीयं तेन सह आधुिनकिव�ानेन सह सं�कृतशा�िनिहतत�वानां समायोजनम् अिप भवेत्। आयुव�दः 

िविधशा�म्, पाकशा�म्, गोपालशा�म्, जलिव�ानम्, कृिषिव�ानम्, िवमानशा�म् इ�या�द�े�ेषु सं�कृत��थान् आद�ृय काय� कुव�तां 

िवदषुां नामो�लेखपूव�कम् उदाहरणािन अकथयत्। इ�थं महोदयेन िश�ायाः ब�मुिख�व�य सवा�ङग�व�य च मह�वं �ितपा� ‘सं�कृते कौशलम् 

उ�िमतािवकासः आजीिवकावसार�’ इ�यि�मन् िवषये �वीयाः िवचाराः �क�टताः। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�-महोदयः स��य अ�य अ�य��वेन उप�थाय सं�कृते आजीिवकावसरिवषये �वीयान् िवचारान् �कट�य 

िव�िव�ालयेन एति�मन् िवषये ��यमाणानां �क�पानां संि��तया प�रचयं 

�ादात्। अ�ते च स�संयोजकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः महोदयः उपि�थते�यः 

सव��यः अिप महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतवान्।

  

अ�याः �ा�यानमालायाः तृतीयं �ा�यानम् ०४.०८.२०२१ तमे 

�दना�के समायोिजतम् आसीत्। काय��मार�भे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

छा�: ऋि�वक् जानी म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� �ाकरणस�काय�य अ�यापक: 

�ो.िवनोद कुमार झा महोदयः 

समागतानां महानुभावानां वािचकं 

�वागतं िवधाय अ�य काय��म�य 

�ा�तािवकं �ा�तौत्। 

िव�िव�ालय�य आम��णम् 

उररीकृ�य एति�मन् काय��मे 

मु�यव�ृ�पेण लकुिलश योग 

िव�िव�ालय�य माननीय: 

राि�यिश�ानी िवषये भाषमाणः �ो. �ीिनवासः वरखेडी ित

�ो. गोपब�धुः िम�ः, डॉ. जये��ः जादवः च
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कुलपितचर: डॉ. च���संह: झाला महाभागः "यूनां कृते ��डा�े�ं ब� िव�तृतं 

सफलता�द ं च वत�ते " इित मु�यिवषयकं �ा�यानं �ा�तौत्। तेन उ�ं यत् 

नवीनिश�ानीते: कारणेन िव�ि�मन् भारत�य युवधनम् अतीव �भावशािल 

भिव�यित, एत�यां नीतौ कौशलिवकासेन भारत�य युवान: आ�मिनभ�रा: , समाज: 

आ�मिनभ�र: तथा रा�म् अिप आ�मिनभ�रं भिव�यित। �ीसोमनाथ  

सं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धु िम�-महोदयः स��य अ�य 

अ�य�ताम् अकरोत्। तेन एति�मन् काय��मे उ�ं यत् ��डा केवलं मनोरंजन�य साधनं 

नाि�त अिपतु ��डािभ: मानव: स�वगुणी भवित, ��डािभ: एव सदाचार: �ेम  

ब�धु�वभाव: िवजय-पराजय-ितित�ा समूहभावना इ�यादय: गुणा: िवकसि�त। एत�य 

�ा�यान�य संयोजकः डॉ. जयेशकुमार: मुंगरा महोदयः उपि�थते�यः सव��यः अिप 

महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतवान्।

-

-

�ा�यानमालायाः चतुथ� �ा�यानम् ०५.०८.२०२१ तमे �दना�के समायोिजतम् आसीत्। आर�भे छा�: दवे नीलः 

म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� सािह�यस�काय�य अ�यापक: डॉ.लिलतकुमारः पटेलः समागतानां महानुभावानां वािचकं �वागतं िवधाय 

अ�य काय��म�य �ा�तािवकम् उ�वान्। एति�मन् �ा�याने मु�यव�ृ�पेण �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�-महोदयः "भारतीया �ानपर�परा , भाषा: , कला: , सं�कृित�" इित िवषयमादाय �ानभ�रतं �ा�यानम् अकरोत्। अ�ते 

संचालक: �ीिजगरभाई भ�: उपि�थते�यः सव��यः अिप महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतवान्।

�ा�यानमालायाः प�मं �ा�यानम् ०९.०८.२०२१ तमे �दना�के समजायत। अ�यार�भे अ�यापक: �ीिजगरभाई भ�: 

म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� िव�िव�ालयस िलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ.नरे��कुमारप महोदयः समुपि�थतानां 

वािचकं �वागतं काय��म�य �ा�तािवकं च अकरोत्। एति�मन् प�मे �ा�याने मु�यव�ृ�पेण गुजरात-महािव�ालय�य अ�यापक: डॉ. 

जये���संह जादव महोदय: संशोधनम्, नवाचार:, �ेणीिनधा�रणम् च इित िवषयमादाय िव��ापूण� �ा�यानम् अकरोत्। काय��म�य अ�य�: 

माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�-महोदयः �य�ीयभाषणम् अभाषत। प�म�य �ा�यानकाय��म�य  संचालक: �ीिजगरभाई भ�: 

उपि�थते�यः सव��यः अिप महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतवान्।

�ा ��ा

आ

अ�याः �ा�यानमालायाः ष� ं�ा�यानम् १०.०८.२०२१ तमे �दना�के समभवत्। अ�यार�भे आचाया� �ो. अच�नाकुमारी दबुे 

महोदया म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� वेद-वेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु�-पािण�ाही महोदयः समागतानामितथीना  अ�य�ाणां 

महानुभावानां शाि�दकं �वागतम् अवदत्। काय��मेऽि�मन् मु�यव�ृ�पेण सौरा�िव�िव�ालय�य Computer Science िवभाग�य 

आचाय�ः �ो. अतुलः एम. गोसाईमहोदयः “सा�केितकप�र�ान�य िव�ार�गेः उपयोगः” इितिवषयमादाय त���ानभ�रतं �ा�यानम् 

अकरोत्। अथ च काय��म�य अ�य�पद ंमाननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः िवभू�य �य�ीयभाषणम् अकरोत्। अ�ते �ा�यान�य 

संयोिजका डॉ. बी. उमा मह�ेरी उपि�थते�यः सव��यः महानुभावे�यः कृत�तामिनवेदयत्।

म्

आ

�ित�दनं �ा�यान�य अ�ते पूण�ताम��ेण �ा�यान�य समाि�ः अभवत्। सव�षां �ा�यानानां �सारणं फेसबुकमा�यमेनािप अभवत्। 

तेन च अनेके सामािजका अिप लाभाि�वताः जाताः। �ित�दनं काय��मे िव�िव�ालय�य अ�यापकाः, छा�ाः, कम�चा�रणः च उपि�थताः 

समभवन् �ा�यानैः च लाभाि�वताः स�ाताः। स�पूण��य काय��म�य आयोजनं वेबे�स मा�यमेन आभासीयरी�या समजायत। एवं 

िव�िव�ालयेन अयं गौरवा�पदः काय��मः समनुि�तः।

-

राि�यिश�ानीतेः काय��मे डॉ. नरे��कुमारः प��ा

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये १०/०८/२०२१ तमे �दना�के 

िव��संह�दवसम् अिभल�य िविश�ः काय��मः आयोिजतः। अ�य अ�गतया 

स�ािलत-महािव�ालय�य अ�यापकः डॉ. प�कजः रावलः �संह�य िवशेषताः, 

गुणान् आधृ�य िविश� ं�ा�यानम् अदात्। भारतीयसं�कृतौ अिप �संह�य अतीव 

मह�वं वत�ते, अतः �ा�या  सव�ऽिप िब�दवः सुचा� उ�ाः। ततः 

िव�िव�ालय�य राि�य-सेवा-योजना�ारा लघुया�ायाः आयोजनं कृतम्। 

सव�ऽिप अ�याकाः, छा�ा� �संहमुखं धृ�वा अ�यां या�ायां भागं गृहीतव�तः।

�ा

�संह�दवस�य काय��मे डॉ. जयेशः मुंगरा छा�ाः च
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१२.०८.२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये समायोिजतः आसीत्। काय��मार�भे �ीसोमनाथ-

सं�कृतिव�िव�ालय�य छा�ाः म�गलाचरणम् अकुव�न्। तत�अनु�ातकिवभागा�य�ा: डॉ. लिलतपटेलमहोदया: शाि�दकं �वागतं 

कृतव�तः तथा अित नां प�रचयं का�रतव�त: । तैः शा�प�ठतव�त�छा�ाणा�कृते �गतभाषािश�णवग�ः कथ  उपयोगी �या�ि�षये 

बोिधतम्।िव�िव�ालय�य एति�मन् काय��मे अ�य��पेण मु�यव�ृ�पेण च िव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो.गोपब�धिम�महोदया: 

आसन्। छा�ाणां िवकास: कथं भवेत्, एष: �क�प: कथमुपयोगी �यात् ति�षये �ो. गोपब�धु िम�-महोदयाः बोिधतव�त: �य�ीयभाषणं 

कृतव�त: । एति�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य �ा�यापकाः, छा�ाः च उपि�थताः आसन्। िनयिमतिश�णेन सह अित�र�काले �ित�दन  

आचाय�ः छा�े�यः भाषािश�णं क�र�यते। काय��म�य अ�ते महािव�ालय�य �ाचाया�ः डॉ.नरे�� प��ामहोदयाः उपि�थते�यः सव��यः अिप 

महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतव�त: । अ�य काय��म�य स�ालनं शोध�छा�ः रा�ल कुमार झा कृतवान्। काय��म�य समाि�ः पूण�ताम��ेण 

अभवत्।

थी म्

 

  आ

म्

�गतभाषािश�णवग��य उ�ाटने कुलपितवय�ः�गतवग�  पाठयन् डॉ. लिलतकुमारः पटेलः

अ�य��वेन उपि�थतः कुलपितवय�ः मु�यव��ी �ो. इ�दमुतीबेन काटधरे �वागतभाषणं िवदधानः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः

�ी के का. शाि�पाि�क�ा�यानमाला इित काय��मः एको िविश� उप�मो वत�ते। एत�याः एव �ा�यानमालायाः एकादशं 

�ा�यानं तमे �दना�के सायं  वादने आयोिजतम्। अ� मु�यव�ृ�पेण पुन��थानिव�ापीठ�य कुलपतयः इ�दमुितबेन 

काटधरे जालपुटमा�यमेन उप�थाय “वेद �ान क� वत�मान समयमे उपादयेता ” इित िवषये वैद�ुयपूण� �ा�यान  अकुव�न्। अ�य काय��म�य 

आ�य�यं समल�कृतव�तः आसन् िव�िव�ालय�य कुलपतयः �ो  गोपब�धुिम�महाभागाः। काय��म�य शुभार�भः डॉ. 

श�ु�पािण�ािहमहोदयेन वै�दकम�गलाचरणेन कृतः। अन�तरं िवराजतां सव�षां महानुभावानां प�रचयपूव�कं �वागत  

अनु�ातकिवभागा�य�ाः डॉ॰ लिलतकुमारपटेलव�या�ः अकाषु�ः। अ�ते चोपि�थतानां सव�षां का���यं डो॰ आशाबेनमाढकमहोदयाः 

�क�टतव । अ�य ओनलाइन का�य��म�य स�ालनं वेद-वेदा�गस या�य�ाः . श�ु�पािण�ाहीमहोदयाः कृ । अि�मन् 

काय��मे िव�िव�ालय�य कुलसिचवाः सव� अिप आचाया�ः, सहाचाया�ः, सहायकाचाया��ोपि�थताः आसन्। अ�य लाईव�सारणमिप 

फेसबुकम�ये जातम्। पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनमभूत्। 

 .  

१७-०८-२०२१ ०५

म्

.

म्

�यः �का डॉ  तव�तः

अ�याः �ा�यानमालायाः आयोजक�पेण अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ.लिलतकुमारपटेलः तथा महािव�ालय�य �ाचाय�ः 

डॉ.नरे��कुमारः प��ा वत�ते। संयोजक�पेण डॉ. श�ु�पािण�ाही �ीिवपुलः जादवः च वत�ते।
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अि�मन् काय��मे चत णां �पधा�ना  

आयोजनमभवत्। �पधा�: मा�यिमको�तरमा�यिमक�तरे, 

महािव�ालय�तरे आसन्। �पधा�सु १. कथाकथन�पधा�, २. 

एककगीत�पधा� ३. व�ृ�व�पधा� ४. सं�कृत-�तो�-

क�ठपाठ�पधा� च  आयोिजता आसीत्। �पधा�सु  आह�य ७१ 

छा�ाः भागं गृहीतव�तः। आस�ाह ं रामायण-��ाव�ली, 

सं�कृतिवषयकलेखानां �काशनं च  अभवत्। स�ाहो�सव�य 

अ�गतया ऑनलाईन सं�कृतकथाकथन�पधा� अिप आयोिजता। 

�पधा�याः िनयमानुसारं बालागणः, �कशोरगणः, 

महािव�ालय�छा�गणः, �ाथिमक-मा�यिमक-

उ�तरमा�यिमक-सं�कृत-िश�काः, सं�कृतानुरािगणः चेित 

आह�य ३० िज�ासवः प�ीकरणं, िविभ�मा�यमैः �वक�यकथानां �ेषण�  का�रतव�तः। छा�े�यः 

इ-�माणप�ािण अिप द�ािन आसन्। अि�मन् काय��मे छा�ाः सो�साह ं भागं गृहीतव�तः। 

अ�यापकाः अिप संल�ाः आसन्। केचन िनणा�यक�वेन अिप काय� कृतव�तः आसन् ।

सॄ म्

सं�कृतस�ाहो�सव�य समापनसमारोह: २५/०८/२०२१तमे �दना�के म�या�ने १२ 

वादने आसीत्। समापनकाय��म�य अ�य�ाः �ो. गोपब�धुिम�महाभागाः आसन्। अितिथिवशेषाः 

�ो.सि�दान�दिम�महाभागाः आसन्। शोध�छा�ेण �दिलपकुमारि�वे�दना म�गलाचरणं 

कृतमासीत्। शाि�द  �वागतं �ो. मह�े�कुमारदवेमहोदयैः कृतम् आसीत्। �ाकरणस�काय�य�ः 

डो. �दपेशकितरा सं�कृतस�ाहो�सव�य वृ कथनम् अकरोत्। पुराणस�का �य�ा  डो. आशाबेन  

माढकमहोदया िवजेतॄणां नामािन घोिषतवती। मु�यितथयः पू�याः �ो. सि�दान�दिम�महाभागाः 

सं�कृत�य गौरवं �वभाषणे क�टतव�तः।  माननीयाः कुलपितवया�ः �ो. गोपब�धुिम�महाभागाः 

कं

� या -

�

आ गा�य�ीय�वचनं कृतव�तः। कृत�ता�कटनं कृतव�तः �ाकरणिवभा �य�ाः �ो.  िवनोदकुमार 

झा महाभागाः। काय��म�य स�ालनं डो. डी.एम. मोक�रयामहोदयः कृतवान्। काय��म�य 

संयोजकाः डो. �दपेश कितरा, �ीिवपुल जादवः, �ीिन�यान�द ओझा, डॉ. आशा माढक, 

�ीिजगरभ�ः, डॉ. डी एम. मोक�रया च आसन्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन अग�तमास�य १९ /०८ /२०२१ �दना�कतः 

२५/०८/२०२१ �दना�कं यावत् सं�कृतस�ाहो�सव�य आयोजनं कृतमासीत्। 

सं�कृतस हो�सव�य ऑनलाईन उ�ाटनकाय��मः १९-०८-२०२१ तमे �दना�के �ातः 

१०:३० वादने गुजरातरा�य�य माननीयानां िश�णमि��णां �ीभूपे���संहचूडासमा-

महोदयानां समुपि�थतौ स�प�ः। काय��म�या�य सार�वताितिथ�वेन उपि�थतः आसीत् 

उ�र�दशेसं�कृतसं�थान�य अ�य�ः डॉ. वाच�पितिम�महोदयः। माननीयः कुलपितः �ो. 

गोपब�धुिम�महोदयः काय��मे अ�य�ताम् अकरोत्। काय��मार�भे म�गलाचरणमकरोत् 

िव�िव�ालय�छा�ः �ीनील दवे। महानुभावानां शाि�दकं �वागतं काय��म�य �ा�तािवकं 

च �ा�तौत् अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयः। ततः माननीयः 

िश�णमि��महोदयः �वीये भाषणे सं�कृत-�चार-�साराय शा�-पर�परा-संवध�नाय 

िव�िव�ालयेन ��यमाणं य�ं भू�रशः �ािघतवान्। ततः डॉ. वाच�पितिम�महोदयः 

िविवधैः उदाहरणैः सं�कृत�य मह�वम् आव�यकतां च ��यपादयत्। काय��म�य अ�य�तां 

कुव�न् कुलपितमहोदयः �ो. गोपब�धुिम�महोदयः सं�कृत�य उपादयेतां िव�ािपतवान्। िव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः 

डॉ. नरे��कुमारप��ामहोदयः काय��मा�ते समुपि�थतान् महानुभावान् �ोतॄन् �ित च कात��यं िविनवे�दतवान्। सम��य काय��म�य 

स�ालनम् अकरोत् िव�िव�ालय�य अनु�ातकिवभाग�य सािह�य�ा�यापकः �ीिजगरभ�महोदयः।

�ा

सं�कृतस�ाह�य आयोजनम्

सं�कृतस�ाह�य उ�ाटने गुजरातरा�य�य िश�णमि��महोदयः

उ�ाटने िश�णमि��महोदयः
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मिहलािधकारसिमित�ारा र�ाब�धन

महो�सव पल�य १८-०८-२०२१ तमे �दना�के म�या�ने �ादशवादनतः 

र�ासू�िनमा�ण�पधा�याः आयोजनं जातम्। �पधा�याम�यां िव�िव�ालय�य चतुद�श  

छा�ाः सो�साहने भागं गृहीतव�यः। अ�यां र�ासू�िनमा�ण�पधा�यां 

�थमिनणा�ियका�वेन  के.के. मोरी उ�तरमा�यिमकिव�ालय�य �ा�यािपका  

शा�ताबेनझालामहोदया उपि�थता आसीत् एव� ि�तीयिनणा�ियका�पेण 

िह�दीभाषायाः �ा�यािपका डॉ. मनीषाकाले उपि�थता आसीत्। काय��मेऽि�मन् 

मिहलािधकारसिमतेः अ�य�ा सवा�ः सद�या� उपि�थताः आसन्। �पधा�याम् 

अधोिलिखताः छा�ाः �थानं �ा�व�यः -

-

म् उ

-

१. मकवाणा सीमा, आचाय�-२,�थम�थानम् 

२. भारती िमताली, शा�ी-२,ि�तीय�थानम्

३. आसोद�रया भवती, शा�ी-३, तृतीय�थानम्

र�ासू�िनमा�ण�पधा�याः �ितभािगनः िनणा�यकाः च

र�ासू�िनमा�ण�पधा�याः िनणा�यकाः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये२६/०८/२०२१ तमे �दनांके अपरा�े ४:०० वादने वा�याथ�प�रषद: उ�ाटनस�म् 

आयोिजतम्।अि�मन् स�े िव�िव�ालय�य माननीय: कुलपित: �ो. गोपब�धु-िम�: अ�य��वेन उपि�थत: आसीत्।सवा�दौ म�गलाचरणेन 

दीप� लनेन च काय��म�य आर�भ: अभवत्। तत� �ाकरणिवभाग�य आचाय�:�ो. िवनोद कुमार झा महोदय: वा�याथ�प�रषद: 

�ा�तािवकम् उ��वा महानुभावानां �वागतम् अकरोत्। वा�याथ�प�रषद: �थम: वा�याथ�: अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ेण डॉ लिलतकुमार-

पटेलमहोदयेन ��तुत:। त�य वा�याथ�िवषय: ‘‘जग�ाथानुसारं शा�त�य रस�वम्’’ आसीत्। िवषयममुं स�माणं पुर�कृ�य व��ा रसमयी सभा 

अ��यत। त�ािप सद�यै: ��ा: उ�थािपता:, व��ा च ते समािहता:।‘‘शा�तरसो ना�े भवेद ्वा नेित िवषय: सभाया: मु�यो िवषयोऽजायत। 

�वा

आ�य�ीयम् उ�ोधनं कुव�ता माननीयेन कुलपितना �ो. 

गोपब�धुिम�महाभागेनािप सरसम् उ�ोधनं कृ�वा 

श�कासमाधानम् अ��यत। अि�मन् अवसरे २०२०-२०२१ 

वष��य वा�याथ�प�रषद: व�ृ�य: �माणप�ािण �ादीय�त। 

अ�ते वेदिवभाग�य अ�यापक: �ीिवपुलभाई जादव: 

कृत�ता�ापनम् अकरोत्। सम��य काय��म�य सािहि�यकं 

स�ालनं सािह�यिवभाग�य अ�यापक: �ीिजगरभाई भ�: 

�धात्। अि�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य अ�यापका: 

छा�ा� उप�थाय वा�याथ�न लाभाि�वता: अभवन्। 

पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनम् अ��यत।

२५/०८/२०२१ तमे �दना�के काया�लय-अधी�क�य �ीकमलेश-

सगरमहोदय�य वधा�पनकाय��मः आयोिजतः आसीत्। एषः महोदयः गांधीनगरे 

िच���स िव�िव�ालये उ�पद ेिनयु�ः अतः िव�िव�ालयेन त�य स�माननं कृ�वा 

सेवायै त�य ��थानं का�रतम्। काय��मेऽि�मन् मा�यः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः, 

कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, 

�ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, सव�ऽिप िवभागा�य�ाः, अिधका�रणः कम�चा�रणः 

अ�यापकाः छा�ा� उपि�थताः आसन्। अ�यापकैः कम�चा�रिभ� कमलेशमहोदयाय 

शुभकामनाः �द�ाः, स�माननं �मृितिच�नं च �द�म्। 

-

वा�याथ�प�रषदः अ�य��वेन उपि�थतः कुलपितवय�ः

काया�लयाधी�क�य व पनकाय��मःधा�
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मा�यानां कुलपितवया�णां �ो. गोपब�धुिम�महोदयानां �ेरणया 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा “आदश�जीवनाय रामायाण�य मूलं 

पारायणम्” इ�य�य �क�प�य वेरावलनगरे गृह ेगृह ेरामायणम् इ�यि�मन् 

स�दभ� एक�य �क�प�य आयोजनं कृतं वत�ते। य�य �क�प�य �ार�भः 

मा�यानां कुलपितवया�णां �ो.गोपब�धुिम�महोदयानां समुपि�थतौ 

२६/०८/२०२१ �ार�भः स�ातः अ� वा�मीक�यरामायण�य 

बालका�ड�य �थमसग��य संि��रामायण�य  शत�ोकानां पारायणं 

सव�ऽिप नाग�रकाः,सव�ऽिप धमा�नुरािगणः,सव�ऽिप भारतीयाः कृतव�तः। 

 च

मा�यानां कुलपितवया�णां संक�पना वत�ते यत् अनेन 

रामायणपाठेन सं�कृत��थाना  अ�ययने सव�षां �वेशो भिव�यित, 

रामायणं �ित सव�षामादरो भिव�यित, �ीरामच��े सव�षां ��ावृि�� 

भिव�यित आ�था च पु�ा भिव�यित एवं च �ीसोमनाथसं�कृत

िव�िव�ाल�य �थापनायाः यद ् ल�यमि�त तद ् ल�यं अिप िस� ं

भिव�यित। अतः एत�याः योजनायाः �ार�भः �ीसोमनाथ सं�कृत 

िव�िव�ाल-स�ािलत-सं�कृतमहािव�ालय�य �ा�यापकः डॉ. 

प�कजकुमार रावलमहोद�य गृहाद ्एव स�ातः य� समीप�थाः सव�ऽिप 

नाग�रकाः पारायणं कतु� समायाताः ३५ - ४० जनाः स�भूय माननीयानां 

कुलपितवया�णां समुपि�थतौ एत�य संि��रामायण�य 

शत�ो�करामायण�य पारायणं कृतव�तः तथा च एत�याः संक�पनायाः 

बीजं विपतव�तः। 

म्

-

एति�म�ैव �दवसे अनेन �ा�यापकेन स�पूण��य 

�ीम�ा�मीक�यरामायण�य मूलं पारायणं �विनमु��तं कृतमि�त त�य यू-

�ूब-म�ये लोकाप�णमिप मा�यानां कुलपितवया�णां करकमला�यां 

स�ातम्। य� िव�िव�ालय�य प�रवारजनाः अिप आसन्। 

वेरावलनगर�थाः सामािजकाः अिप आसन्। अनेन संक�पेन एत�य कम�णः 

शुभार�भः संजातः अनेन आयोजनेन िव�िव�ाल�य स�पक� ः 

सामािजकजनैः सह दढृः भिव�यित एवं सं�कृतसं�कृतेः �चार�सारोऽिप 

भिव�यतीित �येयं पु� ं भिव�यित। एति�मन् आयोजने मा�यानां 

कुलपितमहोदयानां �ेरणाि�त तथा डॉ. प�कजकुमाररावलमहाभागानां 

एवं डॉ.  आशा माढकमहोदयानां संयोजन

 

म् आसीत्।

एत�य अ�गतया िव�िव�ालय�य छा�ाः अ�यापका� सोमनाथनगरे नविन�म�ते �ीरामच���य देवालये उपिव�य 

“आदश�जीवनाय रामायण�य मूलं पारायणम्” इ�यि�मन् स�दभ� शत�ोक�रामायण�य पारायणं कृतव�तः एवं च वेरावलनगरे एत�य 

काय��म�य अ�ीमा योजना अिप भवेत् तदथ� �ाथ�नां कृतव�तः। �ीराममि�दरे सव�ऽिप िमिल�वा पारायणं कृतव�तः एवं च सव�ः भिव�य�काले 

पुनः एत�य संक�प�य सफलतायै िविवधेषु नगरेषु ग�वा अनु�ानं समाच�र�यते इित संक�पः कृतः। स�क�पं सफलीकतु� सम�े वेरावले छा�ैः 

१२ �थानेषु रामायण�य शतं प�ानां पारायणं साफ�येन िविहतम्।

एत�य �क�प�य समापनं २२/०९/२०२१ तमे �दना�के िव�िव�ालय�य सभाभवने अभवत्। अ� मा�यः कुलपितवय�ः, 

कुलसिचववय�ः, अ�य�वय�ः, �ाचाय�वय�ः, अ�यापकाः, छा�ा� उपि�थताः आसन्। अ�य काय��म�य मु�यः अितिथः कथावाचकः डॉ. 

महादेव�सादः महतेा आसीत्। सम�काय��म�य सफलाय आयोजनाय संयोजकाः छा�ाः �ेरणादातारः कुलप�यादयः सव�ऽिप अिभन��ाः, यैः 

स�भूय सम�े नगरे रामायण�य पारायणम् अ��यत।

सोमनाथ�य राममि�दरे रामायणपाठः

सामािजकानां गृह ेरामायणपाठः

रामायणपाठं कुव��तः िव�िव�ालय�ा�यापकाः कुलपतय�
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा छा�ाणां वा�ौशलिववध�नाय २७.०८.२०२१ तमे �दना�के शु�वासरे सायं ४.३० वादने 

वा�व�ध�नीप�रषद: उ�ाटनस�म् अनुि�तम्। अि�मन् स�े अनु�ातकिवभाग�य अ�य� :डॉ. लिलतकुमार पटेलमहोदय:अ�य��वेन 

उपि�थत: आसीत्। दीप�ाक�ेन म�गलाचरणेन च आर�यमाने काय��मेऽि�मन् िव�िव�ालय�य छा�: जानी यश: वै�दकरी�या 

म�गलमाचरत्। तत� पाठकमोिहत: ना�: छा�: वा�व�ध�नीप�रषद: �ा�तािवकं कृ�वा उपि�थतानां महानुभावानां �वागतम् अकरोत्। 

अन�तरं काय��म�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदय: �वीया�य�ीयो�ोधनेन वा�व�ध�नीप�रषद: उ�े�यािन ल�यािन चो��वा 

छा�ाणां सवा��गीणिवकासाय अिभ�ि�कौशल�यािभवध�नाय 

च एत�याः प�रषदः मह�वमबोध त्। त�प�ात् सव�षां छा�ाणां 

�ितिनिध�वेन िमताली भार  नामा छा�ा गीताशा�ं पु�यिमदम् 

इित िवषयमुपादाय सु�दररी�या �व��तु�तं �ा�तौत्।

य

ती

स��य समापने शोध�छा  �दलीपि�वेदी सव��यः 

महानुभावे�यः कृत�तां �क�टतवान्। काय��म�य स�ालनं िमरल 

�ास ना  छा�या िविहतम्। अि�मन् काय��मे 

िव�िव�ालय�य अ�यापकाः, शोध�छा�ाः छा�ा� उपि�थताः 

आसन्। पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनम् अ��यत।

�ः

��या

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये अ� ६-०९-२०२१ तमे �दना�के माननीयकुलपितमहोदयानां �ो. गोपब�धुिम�महोदयानां 

�ेरणया कोरोना-िनयमपालनं कृ�वा िश�क�दवसः आयोिजतः।

त� िव�ा�थ�िभः �वगु�णां �थानं गृही�वा अ�ये�यः छा�े�यः पा�ठतम्। �ातः काले ११:३० तः १२:३० पय��तं छा�ैः हा�य��डा 

आयोिजता। त� सव�ः सो�साह ंभागः गृहीतः तदन�तरं म�या�ने २:०० तः ४:०० वादनपय��तं िव�ा�थ�नः िश�काः भू�वा पा�ठतव�तः। त� 

ष�णां िवषयाणां पाठनम् अभूत्। त� सािह�यं �ाकरणं दश�नं वेदः �योितषं पुराणं च आसीत्। तदन�तरं ४:३० वादने िश�क�दवसो�सव�य 

समापनकाय��मः आयोिजतः त� िव�ा�थ�िभः कुलपित�थानं कुलसिचव�थानम् अ�य��थानं �ाचाय��थानं च अल�कृतम्। 

त�िव�िव�ालय�य कुलपितमहाभागानां �ीगोपब�धुिम�महोदयानां िवभागा�य�ानां डॉ. 

लिलतकुमारपटेल-महोदयानां �ाचाया�णां डॉ. नरे��कुमारप��ामहोदयानां सव�षां 

�ा�यापकानाम् अथ च िव�ा�थ�नाम् उपि�थतौ नैकाः ��तुतयः कृताः। �ार�भे दीप�ाक�ं 

�वागतभाषणं च भािषतम्। त� �ा�यां छा�ा�यां �विवरिचता किवता �ािवता। तदन�तरं 

�ा�यां छा�ा�याम् अनुभवः अिप उ�ः। त� एकेन छा�ेण िश�क�दवस�य मह�वम् अिप 

उ�म्। एकया छा�या सव��यः �ित�ा अिप का�रता। तदनु अ�य�भाषणं कुलसिचवभाषणं 

कुलपितभाषणं च अभूत्। अ�ते आभारिव�धं िव�ा�य आभारभाषणेन शाि�तम��ेण च अ�य 

काय��म�य समापनं कृतम्। स�ालनादार�य पूण�तापय��तं सव�म् अिप काय� गु�णां माग�दश�ने 

छा�ैः एव सो�साह ंस�पा�दतम्।

छा�ा�यापकाः वग� पाठय�ती छा�ा�यािपका िश�क�दवसकाय��म�य स�याः

कुलपितवय�ण सह छा�ा�यापकाः

वा�व�ध�नीप�रषदः उ टनस�म्� घा
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः गुजरातसव�कारेण �थािपतः 

तथा २(एफ्) मा�यता�ा�ः िव�िव�ालयः अवत�त। अ�य वष��य 

िसत�बरमास�य तृतीये चतुथ� च �दना�के युजीसी इ�य�य �वरसिमितः 

�ीसोमाथसं�कृतिव�िव�ालय�य परी�णाय आग�छत्। 

अ�याः �वरसिमतेः अ�य�ः �ो. �ीिनवासः वरखेडी  (माननीयः 

कुलपितः, किवकुलगु�-कािलदास-सं�कृतिव�िव�ालयः, रामटेक, 

महारा�म्), सिमितसद�यः �ो. हरेरामः ि�पाठी (माननीयः कुलपितः, 

�ीस�पूणा�न�दसं�कृतिव�िव�ालयः, वाराणसी, उ�र�दशेः), 

सद�या�यतमः डॉ. वी.सी. राठोड (िवभागा�य�ः, गु� सीदास  

िव�िव�ालयः, िवलासपुरम्, छ�ीसगढ़) इित �यः महानुभावाः आसन्। 

एतैः ि�िभः �दन�यं िव�िव�ालय�य िविवधानां प�ाणाम् अवलोकनं 

कृ�वा, िविवधानां �वृ�ीनां �माणानां च अवलोकनं कृ�वा, छा�सुिवधानां 

च अवलोकनं कृ�वा सिमितमतं स�ीकृतम्। 

-घा -

सिमितः िव�िव�ालय�य उप�माणां पा��माणां 

परी�ास�ब�ानां िविवधानां सि�कानां प�ाणां �माणानां च आदौ 

परी�णम् अकरोत्। ततः िव�िव�ालय�य प�रसर�य दश�नं सिम�या 

अ��यत। छा�ाणां कृते काः सुिवधाः सि�त, कु� �कम् आव�यकम् इित 

सूचनं च कृ�वा सिमितः छा�ैः सह चचा�म् अकरोत्। छा�ाः 

िव�िव�ालय�य िवषये, दीयमानानां सुिवधानां िवषये मु�मनसा 

सिमतेः पुर�तात् �वमतम् उ�व�तः। ततः परं िव�िव�ालय�य 

अ�यापकैः सह, चा�रिभः सह, स�काया�य�ैः सह च सिमतेः 

उपवेशनम् अजायत। त�ािप अ�यापकैः ��यमाणानां ��याकलापानां 

चचा� अभवत्। आह�य एषा सिमितः िव�िव�ालय�य काय�प��तं 

पाठनप��तं संसाधनसमृ�� ं च अवलो�य �वमतं स�ीकृ�य चतुथ� 

�दना�के िव�िव�ालयात् �ि�थता।

कम�

िसत�बरमास�य १५ �दना�के �ीसोमनाथसं�कृत-

िव�िव�ालयः िव�िव�ालयानुदानायोग�ारा १२बी इित �े�याम् 

अनुसूिचतः वत�ते इित �माणप�म् अलभत। एषा िव�िव�ालय�य 

अि�तीया सफलता अि�त। एत�याः सफलतायाः �ेयः माननीयः कुलपितः 

�ो. गोपब�धुः िम�ः सव��यः िव�िव�ालय�य सद�ये�यः अदात्। व�तुतः 

माननीय�य कुलपितवय��य नेतृ�वे एव िव�िव�ालयेन एषा सफलता 

ल�धा। अि�मन् स�दभ� माननीयः कुलपितवय�ः कुलसिचववय�ः च सव��यः 

अिभन�दनवचांिस अदात्।
१२बी �वरसिमतेः प�रसरिनरी�णम्

१२बी �वरसिमतेः पुरतः िव�िव�ालय�य प�रचय��तुितः

कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुिम�ः, �ो. हरेरामः ि�पाठी महोदयः च

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये िच�क�सकसमवायेन �ा�यापकानाम्, 

अिधका�रणां, कम�चा�रणां छा�ाणां च २/९/२०२१ तमे �दना�के "RTPCR" इ�या�यं 

परी�णं कृतम्। कोरोनारोगिवषये िव�िव�ालयेन काले काले जनजागरणाय काय��माः 

आयो�य�ते। 
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अन�तचतुद��यां १९/९/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथ

सं�कृतिव�िव�ालये चतुणा� भवनानां लोकाप�ण  अभवत्। त� 

गाग�मिहला�छा�ालय�य, कुलसिचवभवन�य, पात�लयोगभवन�य, 

एवं िव�म��डा�गण�य भवनलोकाप�णकाय��मे मु�याितिथ�पेण 

राजपु�षाः �ीराजेशभाई चुडासमा महोदयाः, िविश�ाितिथ

�पेणधम�पु�षाः महामहोपा�यायाः �ीभ�शेदास�वािमनः एवम् 

अ�य��पेण अ�य िव�िव�ाल�य कुलपतयः �ो. गोपब�धुिम�

महाभागाः समुपि�थताः आसन्। तेषां गौरवपूण�पि�थ�यां पावन

करकमल�यां च एतेषां भवनानां लोकाप�णम् अभवत्।

-

म्

-

-

-

एवं च �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य एति�मन् अलौ�कके 

ऐितहािसकभ��स�गे भा.ज.प.गीरसोमनाथजनपद�मुख�पेण 

�ीमान�संगभाईपरमारमहोदयाः, भा.ज.प.�दशेमि��णः �ीझवेरीभाई

ठकरारमहोदयाः, नगरपािलका�मुख�पेण �ीपीयूषभाईफोफ�डी

महोदयाः, �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचवा: डॉ. 

दशरथजादवमहोदयाः, अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ाः डॉ. लिलतभाई

पटेलमहाभागाः, �ाचाया�ः डॉ. नरे��कुमारप��ामहाभागाः, पूवा�चाया�: 

डॉ. दवेे��नाथपा�डयेमहाभागा: तथा सव� �ा�यापकाः, कम�चा�रणः, 

छा�ा:, क�याः, वेरावल�य �े�नगरजनाः अिप समुपि�थताः आसन्। 

एतेषां महानुभावानां परमपावनिन�ायां चतुणा� भवनानां लोकाप�ण

-

-

-

म् 

अभवत्। 

अि�मन् �स�गे महानुभावैः गाग�महीला�छा�ालय�य 

अ�तन�य सुिवधास�प��य छा�ालय�य अवलोकनम् कृ�वा 

आ�द�यानुभूितः कृता। क�यानां �ग�यै उ�तो�वला�यु�थानाय सं�कृत�य 

िवकासाय च आशीवा�दाः �द�ाः। कुलसिचवभवन�य लोकाप�ण�यावसरे 

महानुभावैः कुलसिचवमहोदये�यः नूतनभवने िनवासाय शुभकामनाः 

अिप �द�ाः। तदन�तरं सभागारे समागतानां महापु�षाणां रा�कवेन, 

पु�पदलेन �ीसोमनाथ�भोः �मृितिच�नेन च �वागतमिभवादनं 

पूजनमच�नं च कृतम्। अन�तरं आगतैः �ीभ�शे�वािमिभः म�ा�ढे�यो 

महानुभावे�यः �ी�वािमनारायण�भोः कृपा�साद: सम�प�तः। तत: 

मु�याितिथिभः �ीराजेशभाई चुडासमा महोदयै: उ�ोधनं कृतम्। ति�मन् 

उ�ोधने तैः उ�ं यत् अह ंध�यता  अनुभवािम य या एव एत�य भवन�य 

भूिमपूजनं कृत  एवं च एत�य भवन�य लोकाप�णं कृतम्। एवं 

िव�िव�ालय�य उ��यै सव�कारः सव�दा िव�िव�ालयेन साकमि�त। 

तदनु िविश�ाितथीना  उ�ोधने �वािमिभ: सं�कृतभाषायाः 

गुणगानपूव�कम् आशीवा�दान् �दाय किथतं यत् यदा बािलका अि�मन् 

छा�ालये िनवासं कतु� समागिम�यि�त तदा तासां �थम�सादभोजनम् 

अ�माकं बीएपीएस-सं�था �दा�यित। तत: माननीयकुलपितवय�ः 

�वाशीवा�दा�मक�वचने �स�तापूव�कं किथतं यत् सव�कारात् धनिवषये 

यावत् काि��तं तावत् सव�कारेण �द�म् एवं अ�मािभः ��येकं ��येक�यसदपुयोगः कृतः तद� द�ृयते। अ�ते आचाय�वय�ः डॉ. �ीनरे��कुमार  

प��ामहाभागैः �ान��या��श��नां स�गमेन एतेषां भवनानां िनमा�णं जातिमित उ��वा सव�षां समागतानां महानुभावाना  

आभार�कटनं कृतम्। एत�य स�पूण�काय��म�य सुचा�स�ालनं डो.प�कजकुमाररावलमहोदयैः कृतम् आसीत्। 

म् �म

म्

म्

-

म्

भवनलोकाप�णं कुव��तः महानुभावाः

गाग�मिहलाछा�ावासं िनरी�माणाः महानुभावाः

लोकाप�णकाय��म�य द�ृयम्
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः बहोः कालात् राि�य-

मू�या�कन-��यायन-प�रषदः �ेणी�ा�ये �य�रतः आसीत्। एत�य 

मूत��व�पं िसत�बरमास�य १७,१८,१९ इित �दना�केषु �वरसिमतेः 

आगमनेन जातम्। �वरसिमतेः ०५ अिधका�रणः आसन्, त� सिमतेः 

अ�य�ः �ो. हरेकृ�णः शतपथी महोदयः, सिमतेः संयोिजका �ो. रजनी 

जयराम-महोदया, सिमतेः �यः सद�याः �ो. रचना मोहन महोदया, डॉ. 

िवनया �ीरसागर महोदया, �ो. ��लादः जोषी महोदयः इित प�ानां 

सिमितः िव�िव�ालय�य परी�णाय स��ा�ा आसीत्।

िव�िव�ालय�य प�रसरे सिमतेः शुभागमनम् १७ तमे 

�दना�के �ातः अभवत्। एति�मन् अवसरे सव� छा�ाः पि��शः ि�थ�वा 

म��ो�ारपूव�कं सिमतेः �वागतम् अकुव�न्। छा�ैः एव वेद�ास�य 

प�रचयपूव�कं पूजा का�रता, ि�वेणी भवन�य प�रचयं द�वा हनुमतः पूजा 

का�रता। माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः सद�यानां �वागतम् 

अकरोत्। एवं �थम�दवस�य आर�भः वेद�ास�य समच�नेन अजायत। 

सुधमा� सभाभवने माननीय�य कुलपितमहोदय�य सवा�दौ ��तुितः जाता। 

तेन िव�िव�ालय�य सव�िवधा �वृि�ः सिमतेः पुर�तात् �थािपता 

�ािपता च। ततः परं IQAC िवभाग�य ��तुितः डॉ. का�त�कप��ा- 

महोदयेन अ��यत। तदनु �मेण सािह�य-वेद-पुराण-�ाकरण-दश�न-

�योितषिवभागानां ��तुितः अभवत्। म�या�ने सिमितसद�याः छा�ैः 

सह, पूव��छा�ैः सह, अिभभावकैः सह च चचा� कृतव�तः। ततः परं 

िव�िव�ालय�य छा�ैः सरसः सां�कृितकः काय��मः ��तुतः। अनेन 

काय��मेण छा�ाणां �ितभां द�ृवतां सिमितसद�यानां िनतरां �स�ता 

अजायत।

ि�तीये �दवसे सिमितसद�याः सवा�दौ य�शालायाः 

अवलोकनाय गतव�तः। त�ैव नविन�म�तः गाग� क�या�छा�ावासः अिप 

तैः अवलो�कतः। ततः शै�िणके भवने अनु�ातकिवभाग�य अ�य��य 

काया�लये, महािव�ालय�य �ाचाय��य काया�लये च �माणानां सि�कानां 

च िनरी�णं कृतव�तः सिमितसद�याः। ततः सािह�य-वेद-�ाकरण-

पुराण-�योितष-दश�निवभागेषु �मशः िनरी�णाय सिमितसद�याः 

अग�छन्। एति�मन् �दने म�या�नो�रकाले परी�ािवभागः, 

भवनिनमा�णिवभागः च सुधमा� सभाभवने ��तुितम् अकरोत्। साय�काले 

सिमितसद�याः योगभवन�य, पु�ष�छा�ावास�य, ��डा�गन�य, 

प�रसर�य च िनरी�णम् अकुव�न्।

अि�तमे �दवसे आव�यकािन �माणप�ािण िनरी�य, सि�काः 

िनरी�य तैः �वक�यािन सूचनािन िस�ािन अ��य�त। म�या�नो�रकाले 

तेषाम् आपृ�छा गो�ी आयोिजता आसीत्। अ�यां गो��ां सिमितसद�याः 

माननीयाय कुलपतये िस� ं कृतं मत-प�ं सूचनाप�ं च सम�प�तम्। 

अन�तरकाले एषा सिमितः िव�िव�ालयात् �ि�थता।

एत  सिमतेः गमनान�तरं ि�तीये �दवसे, २०/०९/२०२१ �याः

NAAC �वरसिमतेः �वागतं कुवा�णः कुलपितवय�ः

NAAC �वरसिमतेः �वागतं कुव��तः छा�ाः �ा�यापका�

NAAC �वरसिमतेः A.C, E.C सद�यैः सह उपवेशनम्

NAAC �वरसिमतेः प�रसरिनरी�णम्
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तमे ऐितहािसके �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः A+ �े�या ��याियतः। एषा िसि�ः िव�िव�ालय�य अि�तीया िसि�ः वत�ते। 

स�पूण� गुजरातरा�ये एषः �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः एव A+ �े�या ��याियतः अि�त इित मह�ौरवम्।

एत�याः सफलतायाः स�दभ� माननीयः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः सव��यः कम�चा�र�यः अ�यापके�यः सेवके�यः छा�े�य� 

सफलतायाः �ेयः �द�वान्। सव� सद�याः, िव�िव�ालयप�रवारः अनेन प�रणामेन अतीव उ�सािहतः वत�ते। एति�मन् महित काय� 

माननीय�य कुलपतेः �ो. गोपब�धु-िम�महोदय�य अनवरतं माग�दश�नं �ा�म्। त� माग�दश�नं सव�षां सहयोगः प�र�म� िनतरां �ा�येत।

सां�कृितककाय��म�य द�ृयम्

NAAC �वरसिमतेः आपृ�छागो��ां �ा�तािवकं ��तुवन् 

सम�वयकः डॉ. लिलतकुमारपटेलः

�वरसिमतेः पुरतः छा�ैः शा�ाथ��दश�नम् �वरसिमित�ारा �द�श��याः अवलोकनम्
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये अनु�ातकभवने आचाय�पदे काय�रत�य �ो. मह�े�कुमार 

दवे महोदयः निडयादनगरे महािव�ालये �ाचाय��वेन िनयु�ः अभवत्, एतदनुल�य िव�िव�ालये 

२०/०९/२०२१ तमे �दना�के �ो. मह�े�कुमारदवेमहोदय�य वधा�पनकाय��मः आयोिजतः आसीत्। 

अि�मन् काय��मे मा�यः कुलपितवय�ः �ो. गोपब�धुः िम�ः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ, लिलतकुमारः पटेलः, �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः प��ा, अ�यापकाः, 

कम�चा�रणः, छा�ा� उपि�थताः आसन्। काय��म�य आर�भः म�गलाचरणेन अभवत्। ततः �मेण 

छा�ाः, अ�यापक�ितिनधयः, कम�चा�र�ितिनधय� �वमनोभावान् उ�व�तः। ततः �ो. 

मह�े�कुमारः दवे महोदयः �वानुभवं का�शै�या उ�वान्। कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, मा�यः 

कुलपितः �ो. गोपब�धुः िम�ः च दवेमहोदयाय शुभकामनाः �ादात्। अ�यापकगणेन कम�चा�रगणेन 

च दवेमहोदयाय �मृितिच�नम् उपहारः च अदीयत। काय��म�य अ�ते �ो. दवेमहोदय�य प�तः 

सव�षां कृते सिम�ा�ं भोजन�य आयोजनं कृतमासीत्। िव�िव�ालय�य सव�ः सद�यैः �ो. 

मह�े�कुमारदवेमहोदय�य उ�माय भिव�याय शुभकामनाः �द�ाः।

�ो. दवेवया�य वधा�पनं कुव�न् कुलपितवय�ः

वीथीनाटकं प�य�तः छा�ाः अ�यापका� डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा, छा�ाः च वीथीनाटक�य द�ृयम्

�ो. मह�े�कुमारदवेमहोदयाय उपहार�दानम्�वमनोभावं �कटयन् �ो. मह�े�कुमारदवेमहोदयः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये �वत��तायाः अमृतमहो�सवः इ�य�य अ�गतया राि�य-सेवा-योजना�ारा एक�य वीथीनाटक�य 

�दश�नम् आयोिजतम्। गुजरात�य पिव�-या�ाधाम-िवकास-िवभाग�य एकः गणः ‘‘�व�छं भारतम्, समृ� ं भारतम्’’, ‘‘�वत��तायाः 

मह�वम्’’, ‘‘कोरोना-टीकाकरण-जागृितः’’ इित िवषयान् आदाय सरसं नाटकं ��तुतव�तः। सव�ः अ�यापकैः छा�ै� एतत् नाटकं सो�साहम् 

अवलो�कतम्।
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�ो. गोपब�धुिम�महोदय�य �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये 

कुलपित�पेण वष��या�मककाय�कालसमा�ौ २१.०९.२०२१ तमे 

�दना�के िव�िव�ालयप�रवारेण माननीयकुलपतेः स�माननाथ� भ�ः 

“सौ��थान-समारोहः” आयोिजतः आसीत्। अि�मन् काय��मे 

वेरावलनग�य �िति�ताः नाग�रकाः, िव�िव�ालय�य �ा�यापकाः, 

अिधका�रणः, कम�चा�रणः, छा�ाः, पूव��छा�ा� उपि�थताः आसन्। अ� 

सभाय�ः माननीयः कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः, सं�कृतभार�याः 

अिखलभारतीयस�घटनम��ी �ी�दनेशकामतव�य�ः, गुजरातरा�य

सं�कृतबोड� इ�य�य अ�य�ः �ीजयश�कररावलव�य�ः, गीरसोमनाथ-

जनपद-िवकास-अिधकारी �ीरवी��ख�ालमहोदयः, 

वेरावलपाटणसंयु�नगरपािलका�य�ः �ी पीयूषभाईफोफ�डीमहोदयः, 

सोमनाथमि�दर�य �धानाच�कव�य�ः, सोमनाथ�यादशरथजादवः, 

अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलः, �ाचाय�ः, डॉ. 

नरे��कुमारप��ा इ�या�दमहानुभावाः िवशेष�पेण उपि�थताः आसन्।

-

अ�य काय��म�य आर�भे िव�िव�ालय�य छा�ाः 

श�खघोषपूव�कं वै�दकम�गलाचरणेन महानुभावान् म�ं �ित 

आनीतव�तः। त� महानुभावैः दीप��वालनम् अ��यत। तदनु कुलसिचवः 

डॉ. दशरथजादवः अ�यागतानां महानुभावानां वािचकं �वागतं िवधाय 

माननीयेन कुलपितना ि�षु वष�षु ��यमाणानां काया�णां िववरणम् 

अकरोत् तथा च UGC १२बी, NAAC A+ �ाि�ः इ�या�दिवषयेषु कथं 

कुलपतेः गितशीलं माग�दश�नमेव त� कारणमासीत् इ�यिप �य�पयत्। 

अि�मन् अवसरे िव�िव�ालय�य �ा�यापकाः �ो. गोपब�धुिम�ाणां कृते 

अिभन�दनप�मा�यमेन �वीयाः शुभे�छाः �क�टतव�तः। अ�यापक

�ितिनिधः �ीिजगरभ�ः अिभन�दनप�म् अपठत्। शै�िणक-

िश�णेतरकम�चा�रिभः अ�ावसरे कुलपतये िविभ�ािन उपायनािन अिप 

सम�प�तािन। िव�िव�ालय�य छा�ाः, पूव��छा�ाः, नागराः अिप 

नैकिवधोपायनमा�यमेन �वीयाः शुभकामनाः �क�टतव�तः। तदनु 

छा��ितिनिध�पेण नी  दवे, अनु�ातका�यापक�ितिनिध�पेण डॉ. 

लिलतकुमारपटेलः, �ातक�ितिनिध�पेण डॉ. नरे��कुमारप��ा 

महाभागः च माननीयकुलप�तं �ित �वीयान् मनोभावान् �क�टतव

 -

लः

�तः

अ�यागतेषु महानुभावेषु �ी�दनेशकामतव�य�ः तथा च 

�ीजयश�कररावलव�य�ः अिप कुलपितना कृतकाया�णां िवषये, त��ेरणया 

क�र�यमाणकाय�िवषये च उ�व�तौ। अि�मन् िव�िव�ालये वष��यं 

यावत् कुलपित�पेण काय� कुव�ता �ो. गोपब�धुिम�महोदयेन 

�वीयो�ोधने सव��यः कम�चा�र�यः, �ा�यापके�यः, अिधका�र�य� 

ध�यता �क�टता, येषां िनर�तर�यासेन एतादशृािन काया�िण अनेन िव�िव�ालयेन अ�पेन कालेन सािधतािन। माननीयेन कुलपितना उ�ं 

यत् अि�मन् िव�िव�ालये यािपतः कालः अिव�मरणीयः भिव�यित, “भव�तः माम् कदािचत् िव म् अह�ि�त, नाह ंकदािप भवतः 

िव�मरािम” इित। य��मा�ते ध�यवादसमप�णं डॉ. दीपेशिवनोदकितरा व�य�ः अकरोत्। अ�य सौ��थान-समारोहकाय��म�य सम�ं 

स�ालनं दश�निवभागीयः �ा�यापकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः अकरोत्। काय��मा�ते कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः सव�ः सह स�भूय 

गरबानृ�यं कृ�वा सवा�न् �ित �वीयाम् आ�मीयतां �क�टतवान्।

�मतु�

का

कुलपितवय��य वधा�पनकाय��मे �वागतं कुव��तः �ा�यापकाः

कुलपितवया�य �ो. गोपब�धुिम�वया�य अिभन�दप�समप�णम्

मान. कुलपतेः वधा�पनकाय��मे उपि�थताः स�याः
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीय-कुलपतेः �ो. गोपब�धुिम�महोदय�य काय�कालः २२/०९/२०२१ तमे �दना�के 

समा�ः अभवत्। यावत् नवीनकुलपतेः िनयुि�ः भवित तावत् काय�का�र-कुलपित�पेण अनु�ातकिवभाग�य अ�य�ः डॉ. लिलतकुमारः 

पटेलः िनयु�ः। अि�मन् अवसरे कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, अ�ये अिधका�रणः कम�चा�रणः च डॉ. लिलतकुमारपटेल�य पु�पगु�छेन 

रा�कवेन च अिभवादनं कृतव�तः।

काय�का�रकुलपित�वेन पद ंगृ�न् डॉ. लिलतकुमारः पटेलः

माग�दश�नकाय��म�य द�ृयम् माग�दश�नकाय��मे उपि�थ  �ा�यापकाः छा�ा�ताः

अ�यापक�य परी�णं कुव�न् वै�ः

काय�का�रणः कुलपतेः स�माननं कुव�न् कुलसिचववय�ः

३०/०९/२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये िव��दय�दवसम् अनुल�य माग�दश�नकाय��म�य आयोजनं कृतम् 

आसीत्। एत�य आयोजनं राि�यसेवायोजनािवभाग�ारा वेरावल�य सव�कारीय-िच�क�सालय�य सहयोगेन जातम् आसीत्। काय��म�य 

आर�भः म�गलाचरणेन दीप��वालनेन च अभवत्। सवा�दौ सव�कारीय-िच�क�सालय�य मनोिव�ानिवभाग�य वै�ा डॉ. न�ताबेन �ास 

महोदया मनोरोगाणां मानिसकसम�यानां च कृते माग�दश�नं कृतवती। ततः कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः अ�य आयोजन�य �ाघां कृ�वा 

आयोजकानां कृते अिभन�दनम् अदात्। अ�य��वेन काय�कारी कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः �दय�य �ा�यासिहतं स�दयं �ा�यानम् अकरोत्। काय��म�य 

संयोजकः डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा, स�ालकः �ीिजगरभाई भ�ः आसीत्। काय��मा�ते 

स�ालकेन सव�षां कृते कृत�ता�ापनम् अ��यत।

अ�य काय��म�य अ�गतया िव�िव�ालय�य िच�क�साके�� े३० �मा�क�य 

�को� ेसव�कारीय-िच�क�सालय�य प�ेण सव�षाम् अ�यापकानां कम�चा�रणां च कृते 

िनःशु�कं B.P Checkup, Cardiogram इ�या�द परी�णं जातम्।
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-  �ीनम�दासं�कृतवेदपाठशालायां �ावण-मासा�तग�तं 

िशवमहो�सव�य आयोजनमभवत्। त� प��दनािन यावत् परम�माणदश�न आ�म  

वलसाड�य पू. �वािम  िनजान�दसर�वतीमहाराजा: िशवमिह��तो��य 

�ा�यानमकुव�न्। काय��म�य उ�ाटनसमारोह े भ�चजनपद�य 

समाहता�र: डो. एम. डी. मोडीयमहाभा  उपि�थ  आसन्। 

समारोपकाय��मे च  परम�माणदश�न आ�म वलसाड�य वृ�द: तथा 

च पू  मु�दतवदनान�द�वािम  आशीव�चनं द�व�तः। �ावणमास�य 

अि�तमेषु प��दनेषु अिभषेका�मकलघु��:, होमा�मकलघु��:, सामूिहकं 

िशवपूजन� अभवत्।

- -

नः

गाः ताः

- - स�त

�याः नः

- �ीशाि�ड�यऋिषवेदसं�कृत  महा

िव�ालयेन आयोिजते सं�कृतस�ाहमहो�सवे �दना�क: २५/०८/२०२१ 

तमे �दने ओनलाइन मा�यमेन ��य�ेण च ��ो�री �पधा� आयोिजता। त� 

छा�ाः  सो�साह ंभागं गृहीतव�तः। अ� सं�कृतस�ाह�य समापनावसरे 

�ीशाि�ड�यऋिष-वेद-सं�कृतमहािव�ालय�थाः आचा  �ीअशोकभाई 

सं�कृतभाषायाः वैिव�यं, सं�कृतभाषायाः मह�वम्, छा   

उप�द� । सं�कृतस�ाह: १९ /०८/२०२१ तः २५/०८/२०२१ 

पय��त  आयोिजतः। छा�ाः सो�साह ंभागमिप गृहीतव�तः।

- -

-

य�ः

�े�यः

वान्

म्

- �ीशाि�ड�य-ऋिष-

वेदसं�कृतपाठशालायाः  प�दशवषा�िण अभवन्। त�तेवे �ा�य�छा�ैः 

वत�मानै�  ि��दवसा�म  शु�लयजुव�दवेदसंिहताया: पारायण�य 

आयोजनं कृतम्। त� िश�णिवभाग�थाः िश�णािधका�रणः, गा नगरतः ऑनलाइनमा�यमेन उपि�थताः आसन्। सं�थायाः �यािसजनाः, 

अितथय�, महानुभावाः अिप छा�ान् संबो�य आशीवा�द ंद�व�तः। आयोजनिमद ं�ीशाि�ड�यऋिष-वेद-सं�कृत-पाठशालायाः आचा  

�ीअशोकभाई  वेदगु  �ी�वीणभाई एव� पाठशालाप�रवारः भारतीयवै�दकसं�कृते: िवकासाय �चाराय च पाठशालायाः 

प�दशवष�पूण�तावसरे चाकरोत्।

कं

�धी

य�ः

, �ः

- 

���ष�सं�कृतमहािव�ालये १८.०७.२०२१ तमे �दना�के रिववासरे 

�ीसोमनाथसं�कृत  कुलपतयः डॉ. गोपब�धुिम� 

महोदयानाम् आगमनं जातम्। एिभः महानुभावैः ���ष�सं�कारधा�ः 

प�रसरे ���ष�सं�कृतमहािव�ालय�य, गोशालायाः, नारायणन��

मि�दर�य, भगवतः नम�द�ेरमहादवे�य च दश�नं कृ�वा ध�यता अनुभूता। 

���ष�सं�कारधा�ः पू�यैः प��ी डॉ. डा�ाभाईशाि�िभः सह संवादो 

िविहतः, पर� सं�थायाः गित�गितप�रचयः �ीभ�शेभाई�ा  तथा 

�ीदवेे��भाईदवे आ�याम् उभा�यां �ा�ः। अवसरेऽि�मन् कुलपितिभः 

�व�स�ता �कटीकृता।

िव�िव�ालय�य

-

-

सः

 – २४.०७.२०२१ तमे �दना�के िश�णिवभागसिचवानां  डॉ. िवनोद  

रावमहाभागानाम् आगमनं जातम्। तैः सह संयु�िश�णिनयामकाः �ीचौधरीमहाभागाः, खेडाजनपद�य शै�िणकिवभागा�य�ा �ीमती 

िश�पाबहने पटेल, सं�कृतपाठशालायाः िनरी�काः �ी�जापितमहोदयाः, गुजरातिश�कम�डल�य पूव��मुखाः �ीगोिव�दभाई 

पटेलमहोदया� समागताः। सव�ः डॉ.डा�ाभाई शाि�णः आशीव�चांिस �वीकृतािन। सव�ः आगतैः िविवधैः महानुभावैः सं�थायाः प�रचयः 

-

23
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�ा�ः, तेन प�रचयेन सव�ः �स�ता �कटीकृता। तदन�तरं महािव�ालयानां 

िवकासिवषयक� गो�ी स�पा�दता। अ�यां गो��ां ���ष�सं�कृत

महािव�ालय�य �ा�यापकैः �विवचाराः  ��तुताः, �ाधानाचाय�ः डॉ. 

अमृतलालभोगयातामहोदयैः सं�कृता�युदयोपायाः सूिचताः, अ  

मधुरेण समापयेत् इित सू�मनुसृ�य काय��मः समा��ं �ा�ः।

-

�ते च

२४.०७.२०२१ तमे �दना�के म�दवासरे 

अम�दय�ैः उ�सवोऽयम् आयोिजतः आसीत्। उ�सवेऽि�मन् ���ष�सं�कृत

महािव�ालय�य �धानाचाया��यापककाय�कतृ�िभ� �ीमतां प��ी डॉ. 

डा�ाभाई-शाि�णाम्, पूव��धानाचाया�णां डॉ. कृ�ण�सादिनरौलामहाभागानां च �वागतं पूजन� स�पा�दतम्। अवसरेऽि�मन् �ा�य-

ऋिषकुमारैः मातुः सर�व�याः नूतना �ितमा िव�ालये सं�थािपता। उ�सवे कथा�वचनो�ोधनाशीव�चांिस अभूवन्।

-

-

 – ३०.०६.२०२१  �धानाचाय�ः डॉ. अमृतलालभोगायतामहोदयैः 

�विलिखतिशशुपालवध�य  व�लभदवेमि�लनाथकृतस�दहेिव षिध सव��कषाटीकयोः तुलना�मकम�ययनम्  

इ�या�य�य ��थ�य चयनं गुजरातसािह�याकादमी-गांधीनगर �ारा २०१९ तम�य वष��य �े���थाव�यां जातम्। 

िववेचन��थेषु �थमं �थानमिधग�य पुर�कृतम्। तदथ� प��ी डॉ. डा�ाभाई शाि�िभः, डॉ. 

कृ�ण�सादिनरौलागु�वय�� आशीव�चांिस तथा ���ष�सं�कृत महािव�ालया�यापकैः अिभन�दनािन �द�ािन।

 �दना�के

षौ -

-

-

- ‘योगः कम�सु कौशलम्’ इित कथनं मनिस िनधाय य�िप अ�माकं महािव�ालये दनैि�द�यां योगा�यासं 

कतु� िनयमः, तथािप िव�योग-�दवसे (२१/०६/२०२१) िवशेषतः महािव�ालय�य छा�ाः योगासनािन �द�य� जनान् योगा�यासाय  

�े�रतव�तः। योग�य अ�माकं जीवने का भूिमका वत�ते ? यथा आधुिनकसमये प�याम�ेत् �ायः सवा�िण काया�िण य��मा�यमेन भवि�त। त� 

मानिसकप�र�मः भवित पर� शारी�रकः प�र�मः नैव जायते। अ�मात् कारणात् सा��तं लोके सव�� नवीनरोगाणाम् उ�पि�जा�यमानाि�त 

इित तु अ�मािभः ब�धा द�ृयते अनुभूयते च। तदथ�मिप अ�माकं जीवने योगा�यास�य आव�यकता वत�ते। यदा वयं �व�था भवामः तदा एव 

सवा�िण काया�िण स�पादियतुं श�ुमः।  �दवसेऽि�म�सव�रिप योगा�यासेन सह योगमह�व� �ातम्। 

- अयं महो�सवः जुलाईमास�य �यो�वंशित�दना�के (२३/०७/२०२१) समभवत्। पव�िण न केवलं 

महािव�ालयीयसद�याः भागम् अगृ�न् अिप च भारतवष��य िविभ�े�यः �ा�ते�यः समागताः गु�भ�ा� स�� ं��य�ा��य �पेणािप 

सि�मिलताः जाताः। आवासीय�छा�ैः अ�यापकै� वेदपारायणं कृ�वा वै�दकप��या पूजाकमा�िण अनु�ानािन च स�पा�समाजाय आदश��वेन 

माग�दश�नं कृतम्।  शा�पर�परया गु�िश�यपर�परया च  �ासपू�ण�मायाः मह�वं �ा�वा छा�ाः गु�भ�ा� कृतकृ  स�ाताः। 

महो�सवेऽि�मन् अ�माकं स�पोषकानां महािव�ालय�य सं�थापकानां संर�काणां परमपू�यानां �ीगु�दवेाना� साि��यमवा�य प�रसरीयाः 

आबालवृ�ाः गु�िश�याः �वा�मानं ध�यम् अम�य�त। 

�

�याः

- महािव�ालय�य शाि�तमि�दर-मातृसं�थानेन स�गुरोः अवधूतभगवतः �ीिन�यान�द�य अचलमू����ाण�ित�ा-

महो�सवोपल�ये सव�लोकिहताय महािव�ालयीय�छा�ाणाम्, आचाया�णां शा�िच�तनाय च ि��दवसीय�ानय��यायोजनं च स�पा�दतम्। 

अय� काय��मः अग�तमासे ६-८ �दना�केषु समायोिजतः आसीत्। अि�मन् �ानमहाय�े �ासि�गकाः “नामस�क�त�नम्, मू����ित�ा, 

अवधूतः” इ�या�द�यो िवषयाः िनधा��रताः आसन्।  एतेषु िवषयेषु गभीरशा�िच�तनं समभवत्। अनेन काय��मेण प�रसरीय�छा�ाः 

भारतीयसं�कृितः सं�कृतभाषा च �कयती गभीरा अि�त? पुन� सनातनपर�परायाः 

मह�वं �कम्? इ�या�दिवषयेषु च �ानमवा�ुवन्। अ�य स�तसमागम-काय��म�य  

अ�य�ाः आसन् अ�माकं संर�काः प�रपालका� परमपू�याः �ीगु�देवाः १०८ 

महाम�डले�र�वािम-िन�यान�दसर�वतीमहाराजाः। 

- सं�कृत�ानां धा�म�का�याि�मकिच�तनं 

शा��ानिवचारा� राि�यपव�िण उ�त�थानं भज�ते। राि�यपव� अ�माकं गौरवं 

जनयती�यतः �वत��तायाः संर�णे अ�माकं सं�कृत�छा�ाणाम् अ�यापकाना� 

दािय�वं �कम् ? इित िवषयमवल�� अग�तमासे (१५/०८/२०२१) प�ादश�दना�के 
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७४तमः �वत��ता�दवसः आच�रतः। त� छा�ैः दशेभि�गीतािन दशे��ित �वीयभावनाः सां�कृितककाय��मा�े�या�दषु उप�मेषु सो�साहं

भागः गृहीतः।

  

- उ�सवेऽि�मन् अग�तमासे (२२/०८/२०२१) �ातःकाले उपाकम�िव�धं िन�यनैिमि�ककमा�िण च 

स�पा�ा�माकं महािव�ालय�य नूतन �ाणां य�ोपवीतसं�कार� िविहतः। तदन�तरं तेषां वेदा�ययनसं�कारोऽिप कृतः। �दनेऽि�मन् 

र�ाब�धनकाय��मोऽिप आ न आच�रतः। र�ासू�ेण सह सं�कृत-सं�कृते� संर�णाय क�टब�ाः वय महािव�ालये सं�कृतस�ाह�यािप 

आरचरणं िवद�मः। एत�मात् पूव�मेव १९/०८/२०२१ तः २५/०८/२०२१ पय��तं सं�कृत-स�ाहः आर�धः। त� अ�माकं महािव�ालय�य 

आचाय�ः सव�षां छा�ाणाम् आ�म�या�तेवािसनां सं�कृतानुरािगणा� कृते  सरलप��या सं�कृतस�भाषण-िश�णकाय�शाला च आयोिजता 

आसीत्, यया नवीनानां छा�ाणां सं�कृतभाषा�यासे महदानुकू�यम् अभवत्। एव� सं�कृतानुरािगणां �ेरणम् उ�साहव��नमिप जातम्। 

महािव�ालये सं�कृतशा�ाणाम् अ�ययनम् अ�यापनं सं�कृतभाषया एव भवित। त� इतोऽिप दढृतां �ा�ुम् अयमुप�मो िविहतः। अ�य� 

व�र��छा�ाः स�ाहऽेि�मन् सं�कृतगीतािन, �तो�ािण, कथा� वगा�नुसारं ��तुतव�तः। सं�कृत-भाषा जनभाषा कथं भवते् ? एतदथ� िव�ि�ः 

आचाय�ः छा�ाः बोिधताः। स�कृतस�ाह�यान�तरं स�ाह े �दन�यं (रिवगु�वासरयोः) आचाया�ः छा�ाः अ�तेवािसनः सं�कृतानुरािगण� 

पर�परं सं�कृत-स�भाषणेन भाषा�यासं कुव��तः सि�त। 

 

�छा

न�दे

- ‘उ�सवि�याः खलु भारतीयाः’ इ�य�य प�रपालने द�ः अ�माकं महािव�ालयः भारतवष��य 

सनातनपर�परायाः मह�व�ानाय संर�णाय च काले काले नानािवधानाम् उ�सवानां समाचरणं कु�ते। अ�यां भारतभूमौ ये केऽिप िश�ा�दाः 

सं�कृितस�पोषकाः धा�म�काः शैि�काः राि�या� उ�सवाः प�रपा�य�ते त� सो�साह ं पुरतो भू�वा महािव�ालयेन तेषां सव�षां 

पव�णांप�रपालनं ��यते। इ�यतः िसत�बरमासे (०५/०९/२०२१) प�म�दना�के िश�क से सव�ः छा�ैः िश�क�वेन 

महािव�ालयीयकाया�ः स�पा�दताः आचाया�णां पूजना�दक� कृतम्। आचाया�� �वा�ययनकाले �व-�वगु�णां साि��ये अवा�ानुभवः छा�ैः 

सह प�रवेिषतव�तः।एवमेव चतुद�श�दना�के (१४/०९/२०२१)  महािव�ालयेन “िह�दी�दवसः” काय��मः आच�रतः। त� छा�ाः 

िह�दी�दवसोपल�य राि�यभाषायां लघुकथा-किवता-िनब�ध-भाषणादीिन ��तुतव�तः। आचाया�� राि�यभाषायाः मह�वं �दाय छा�े�यः 

िह�दीकवीनाम्, नाटककाराणाम् इितहासकाराणा� प�रचयं च अकाषु�ः। 

 

�दव

 

- सं�कृता�ययनं सव�� िव�ालयेषु सं�कृतभाषया एव भवतु इ�यु�े�यम् उररीकृ�य ‘गुजरातरा�य-सं�कृत-

बोड�, गाि�धनगरम्’, तथा च ‘िज�ला-िश�ण-अिधकारीनी कचेरी, 

वलसाड– इ�यनयोः संयु�ोप�मे िसत�बरमासे (०८/०९/२०२१) 

अ�म�दना�के वलसाडजनपद े सं�कृतिश�क-काय�शाला 

समायोिजता आसीत्। अ�य काय��म�य आित�यं 

�ीमु�ान�दसं�कृत-महािव�ालयेन कृतमासी�दित अ�माकं कृते 

गौरवा�पदम्।अ�यां काय�शालायाम् सं�कृत-िश�णािधका�रिभः 

वलसाडनगरि�थतानां सम�तिव�ालयीय-सं�कृता�यापकानां 

उ�मुखीकरणं भाषाद�तां समवा�ुं च भाषाकौशलसू�ािण 

बोिधतािन। सरलप��या सं�कृतिश�णा�यासाय सरलान् 

िनयमान् िन�द��य िश�काः स��े�रता�। 

 

-  २०.०८.२०२१ तमे �दना�के 

नूतन�छा��वेशो�सवः समायोिजतः। काय��मेऽि�मन् सं�थायाः 

�यािसमहोदयः �ीरमेशभाई मोढा, �ीबाबडे�रसं�कृत

महािव�ालय�य �ाचय�ः �ीिबिपनजोषी, नवयुगिव�ालय�य 

�धानाचाय�ः �ीतुषारपुरोिहतः  भारवाडा�ाम�य सरप� 

इ�या�यः �मुखः �ीभरतभाई ओडेदरा 

उपि�थताः आसन्। नूतन�छा��वेशो�स

-

,

इ�यादयः महानुभावाः 

 अि�मन् वकाय��मे 

छा�ाणां कृते महािव�ालय�य प�रचयपूव�कं �वेशस�बि�धिववरणं 

�द�म्।
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स�मेलनम् / स�गो��ा�दकम् - 

१. ०१-०८-२०२१ - �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये SSIP सम�वयक�पेण काय� िवधाय Gujarat Knowledge Society 

(गुजरातसव�कारः) इित सं�थया सह िव�िव�ालय�य अिभब�धकाय� (MoU) कृतम्

२.गा�धीनगर�थ-बाबासाहबे-आ�बेडकर-मु�-िव�िव�ालय�य भाषा�वेशः इित पा��म�य अ�गतया �याणां पाठानां �विनमु�णं 

कृतम्।

३. “िच��व�पिवषये भोजवृि��ासभा�ययोः तुलना�मकम् अ�ययनम्” इित िवषये सुजाता जेना इ�यिभधेया शोध�छा�ा मदीये 

माग�दश�ने त�वाचाय�ः इित उपा�धं �ा�ोत्।

�ा�यानािन - 

१. २८-०७-२०२१ – सं�कृतपािल�ाकृतिवभागप�तः (महाराज-सयाजीराजिव�िव�ालय-वडोदरा) आयोिजतायां िव�ा

वा�रिधकाय�शालायां “वेदा�तदश�ने अनुस�धानप�ितः” इित िवषये आमि��तं �ा�यानं �द�म्।

-

२. ३०-०७-२०२१ – सं�कृतपािल�ाकृतिवभागप�तः (महाराजा-सयाजीराजिव�िव�ालय-वडोदरा) आयोिजतायां िव�ा

वा�रिधकाय�शालायां “सं�कृतमातृकापाठ-स�पादनप�ितः” इित िवषये आमि��तं �ा�यानं �द�म्।

-

३. २७-०९-२०२१ - कामे�र�संहदरभंगासं�कृत िव�िव�ा लय�य �ाि�व�ावा�रिधषा�मािसककाय��मे “मातृकासु पाठभेदाः” इित 

िवषये आमि��त �ा�यानं �द�म्।

- -

४. २९-०९-२०२१ - कामे�र�संहदरभंगासं�कृतिव�िव�ा लय�य �ाि�व�ावा�रिधषा�मािसककाय��मे “अ�यतम मातृकािन�याय 

अवधेयांशाः” इित िवषये आमि��त �ा�यानं �द�म्।

- -

�काशनम् - 

१. “उपिनषदालोके अ�तैिस�ा�त�य िवकासः” इित शोधप��य “ऋिष��ा” (ISBN-978-93-84541-36-1) चौख�भा-भारती-

अकादमी इ�य� �काशनम्।

२. िव�िव�ालयवाता�प��य “सोम�योितः” इ�य�य अ�ा �वंशिततम�य (एि�ल्-जून-२०२१) अ�क�य स�पादनकाय� कृतम्। -
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१२बी �वरसिमतेः कुलपितना सह चचा� �ो. �ीिनवासवरखेडीवय� सभाजयन् कुलपितः �ो. गोपब�धुिम�ः

वेद�ास�ितमायाः पुरतः १२बी �वरसिमितसद�याः कुलपितमहोदय�

१२बी �वरसिम�या सह �ा�यापकानां गो�ी

१२बी �वर ित�ारा �यसिम  ��थालय  िनरी�णम्

१२बी-�वरसिमतेः कुलपितना सह चचा�
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िव�िव�ालय�य प�रष�सद�यैः सह �वरसिमतेः मेलनम् नरनारयणदवेय�शालायाम् -�वरसिमतेः उपि�थितःNAAC

�ा�यापकैः ��यमाणा िवभाग�य ��तुितः

िव�िव�ालय�य छा�ािभः योग�दश�नम्

NAAC-�वरसिमतेः  छा�ैः सह संवादः

NAAC-�वरसिमित�ारा िवभागानाम् अवलोकनम्
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सौ��थानसमारोह ेम��थाः कुलपित�मुखाः महानुभावाः सप�ीक�य कुलपतेः �ो. गोपब�धुिम�वय��य �वागतं कुव��तः छा�ाः

कुलपितमहोदयम् उपायनं समप�य�तः अिधका�रणः

सौ��थानसमारोह ेउपि�थताः वेरावल�य नाग�रकाः

कुलपितमहोदयम् उपायनं समप�य�तः �ा�यापकाः

�वमनोग  �कटय�तौ डॉ. जयश�कररावल, डॉ. लिलतकुमार पटेलः चतं
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/ िव�ा�थ�य� क� अनुकूलता के अनुसार 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये वेरावल�थ-प�रसरे

२०२१-२२ तमे शै�िणकवष� िविभ�वग�षु

�िव�ानां छा�ाणां स��या ( )३०.१०.२०२१ पय��तम्


