
�ीसोमनाथं शरणं �प�े।

 भगवतः कपू�रगौर�य क�णािनधान�य �ीसोमनाथ�य कृपा�सादात् िव�िव�ालयः 

सततं �गितव�म�िन वत�ते। अ�यैव िव�िव�ालय�य वाता�पि�कायाः सोम�योितषः ३० तमः 

अ�कः अ� �ाका�यमानीयत इित मह�मोद�य �मोद�य चावसरः। अ�याः �काशनाय 

�य�रते�यःस सोम�योितः-स�पादकम�डल�य सद�ये�यःशुभाशयाः �दीय�ते। अि�मन् अ�के 

अ�ूबरमासात् �दस�बरमासं यावत् आयोिजतानां िविवधानां काय��माणां वृ�ं �का�यते। 

�ीसोमनाथसं�कृत िव�िव�ालयेन अि�मन् ि�मासा�मके कालावधौ ि�ने��य कृपया सो�साह ं

िविवधाः काय��माः समनुि�ताः सि�त। सरदार-पटेलवय��य ज�मजय�ती, बाबा साहबे आ�बेडकर�य ज�मजय�ती, 

संिवधान�दवसः इ�यादयः िविश�ाः �दवसाः छा�ाणां �ानिवकासाय समायोिजताः। तै� सह छा�ाः उ�मसामािजकाः 

भवेयु�रित िधया सामािजककाय��मा अिप समनुि�ताः। �व�छतािभयानम्, अख�डरामायणपारायणम्, 

�ीम�गव�ीतायाः पारायणम् इ�यादयः समाजोपयोिगनः ��याकलापाः आयो�य�त।

 महदान�द�य िवषयोऽयं यत् िव�िव�ालय�य प�दशः युवमहो�सवः काय��मष�कसमि�वतः आयोिज। अ�ावसरे 

जनपद�ितिनधीनां स�माननम्, िविश�िवदषुः स�माननम्, िव�ावा�रिध-काय�शाला, S S I P  काय�शाला, 

गुणव�ायु���थ�काशनं च अजायत। अि�मन् अित��ते अितगितशीले एक�यािप आयोजनं द�ुकरं भवित, �क�पुनः 

काय��मष�कायोजनम्। �क�तु एतत् सव�मिप अ�माकं िव�िव�ालय�य कुटु�ब�य सहयोगेन एव सफलतापूव�कं �धायीित 

मोद।े �क� शाि�-िश�ाशाि�िवभागे �याणाम् अ�यापकानां िनयुि�ः, अनु�ातकिवभागे एक�य अ�यापक�य िनयुि�ः, 

अ�येषां च अनुब�धाधा�रतानां कम�चा�रणां िनयुि�ः िशव�सादने जातेित स�तोष�दो िवषयः।

 आगािमिन काले अि�मन् िव�िव�ालये िनम�यमानानां भवनानां लोकाप�णं, िशवत�वानुस�धानपीठ�य �थापना, 

गोसंवध�नके���य �थापना, दरूव�त�िश�णार�भः इ�या�ाः योजनाः आकारीभिव�यि�त। एवमेव अयं िव�िव�ालयः सततं 

वध�मानः �यात्, समाजक�याणाय िनरतः �या�दित आशा�य, भगव�तं सोमनाथं �णमािम।
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"अनुब�धम् पोट�ल" इ�य�य माग�दश�नकाय��मः

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ०१/१०/२०२१ तमे 

�दना�के जनपद-वृि�-िविनमय-काया�लय�य सहयोगेन अनुब�धम् 

इ�य�य त��िवशेष�य कृते माग�दश�नकाय��मः आयोिजतः आसीत्। 

अि�मन् काय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः 

�भारी कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेल अ�य��वेन उपि�थतः 

आसीत्। अ�य काय��म�य मु�यः व�ा जनपदवृ�यिधकारी �ी एच. 

के. राम महोदयः उपि�थतः आसीत्। मु�यव��ा सव��यः उपि�थते�यः 

वृि�िवषये शोभनं माग�दश�नम् अ��यत। ततः अ�य�वय�ण उपयोिग 

माग�दश�नम् अ��यत। अ�य काय��म�य स�ालकः डॉ. िवपुलकुमारः 

जादवः आसीत्। संयोजक�वेन डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा, �ीिहतेषभाई 

जानी च काय�म् अकु�ताम्।

िव�िव�ालये समार�धं सेतुपा��म�य

ि�तीयं च�म्

 १.१०.२०२१ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये 

शाि�-�थमवष� आचाय��थमवष� नव�िव�ानां छा�ाणां कृते 

सेतुपा��म�य ि�तीयं च�ं समार�धम्। अ�य उ�ाटनकाय��मे 

िव�िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः डॉ.लिलतकुमार पटेलः 

समुप�थाय छा�ान् उदबोधयत्। िव�िव�ालय�य माननीयः कुलसिचवः 

डॉ. दशरथ जादवमहोदयः अिप �वीये उ�ोधने िव�िव�ालये सं�कृतमयं 

वातावरणं �यात् इित �वीयां मनीषां �ाकटयत्। काय��मे अि�मन् 

िव�िव�ालयसंचािलतमहािव�ालय�य �ाचाय��य डॉ. नरे��कुमार 

प��ा महोदय�य ग�रममयी उपि�थितः अिप आसीत्। अ�येिप िव�ांसः 

�ा�यापकाः भाग�ािहणः िव�ा�थ�नः उ�ाटनावसरे समुपाित�न्। 

काय��म�य संचालनमकरोत् �ाकरण�ा�यापकः डॉ. दीपेशः कितरा। 

अ�य स�पूण��य ि�तीयच��य वगा�णाम् आयोजनं डॉ. दीपेशः कितरा तथा 

�ीिजगरः भ� अकु�ताम्।
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गा�धीजय�तीमुपल�य आयोिजता ��ो�री �पधा�

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन महा�मागाि�धनः 

ज�मजय�ती  उपल�य महा�मागाि�धनःजीवनम् सव� जनाः िवषये 

�ानं एक ��ोतया�ः  आयोज�ा�ुयुःतदथ�म्  �याः नं 

कृत ।अ�यां ��ोतया� छा�ाः, िश�काः,मासीत् बहवः 

सामािजकाः  चउ�साहने भागं गृहीतव�तः। एषा ��ो�री जनाः

१/१०/२०२१तः १०/१०/२०२१ पय��तम् आयोिजता आसीत्। 

अ�यां �पधा�यां २६० जनाः भागं गृही�वा �माणप�ं �ा�व�तः। 

अ�याः �पधा�याः संयोजक�वेन डॉ. िवपुलकुमारः जादवः काय�म् 

अकरोत्।

गा�धीजय�तीमुपल�य आयोिजतः
�व�छता-धावनकाय��मः

 �वत��तायाः अमृतो�सवम् उफल�य अि�मन् वष� 

गा�धीजय��यवसरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये "�व�छता 

-धावन-काय��मः"  आयोिजतः। अि�मन् काय��मे िव�- 

िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः 

पटेलः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, �ाचाय�ः डॉ. 

नरे��कुमारः प��ा, िव�िव�ालय�य अ�यापकाः, 

कम�चा�रणः, छा�ा� भागं गृहीतव�तः। सव�ः आदौ 

िव�िव�ालयप�रसरतः स�ायामं धावनं कृतम्। तत� माग� 

प�रतः अवकर�य िनराकरणं कृ�वा माग�ः �व�छः कृतः। एत�य 

िविश��य काय��म�य संयोजकः डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा 

आसीत्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ०७/१०/ २०२१ तमे �दना�के आगािमनः युवमहो�सव�य उपल�ये 

�व�छतािभयान�य आयोजनम् अभवत्। अि�मन् अिभयाने सव�ऽिप छा�ाः प�रसर�य �ितकोणं �व�छताम् अकुव�न्। 

एत�य आयोजन�य संयोजनं राि�यसेवायोजनयायाः अ�गतया अभवत्।

�व�छतािभयानम्
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नवरा�ो�सव�य व�कथनमृ ्
�ितवष�िमव अि�मन् वष�ऽिपआि�नमास�य 

शु�ल�ितपदा-यांि�तीयाया�०७-०८/१०/२०२१इित 

�दन�यंरा�ौ ०९ वादनतः “िव�म-��डा�गने” 

नवरा�ो�सवोऽनुि�तः। �ीसोमनाथसं�कृत- िव�िव�ालयः 

तथा च भारत-िवकास-प�रषद-्सोमनाथ इ�यनयोः संयु�ोप�मे 

अ�य महो�सव�य आयोजनं जातम्।

�थम�दवसेमु�याितिथ�वेन गीरसोमनाथजनपद�य 

समाहता� (Collector)�ी आर. जी. गोिहलमहोदयः समागतः 

आसीत्। उ�सव�यादौ माननीय�य कुलपतेः करकमला�यां तथा 

च गीरसोमनाथजनपद�य समाहतु�ःकरकमला�यां दगुा�पूजनं 

िविहतं, द�ेाः आर�या च गरबानृ�यकाय��मः �ार�धः। म�ये 

अ�पाहार-जलपाना�दना सह साध�कादश वादने काय��मः 

स�प�ः।

नवरा�महो�सव�य ि�तीय�दवसे माननीयाः 

गुजरात�ा�त�य भाजपा�मुखः �ीसी.आर.पाटीलमहोदयः, 

उपा�य�ः �ीभरतभाई बोघरामहोदयः, सासंदः �ीराजेशभाई 

चुडासमा- महोदयः, भाजपा �दशेसंगठनम��ी �ीरघुभाई दसेाई 

महोदयः, झवेरीभाई ठकरारमहोदयः तथा भाजपा जनपद�मुखः 

�ीमान�संगभाई परमारमहोदयः इ�येतेउपि�थताः आसन्। एतैः 

सह िव�िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः �ो. 

लिलतकुमारपटेलमहोदयः, वेरावलनगरपािलका�मुखः 

िपयुषभाई फोफंडीमहोदयः, संघ�य जनपदकाय�कता� 

�ीलखनभाई सोलंक�- महोदयः, �चारकः नरो�मभाई 

रावलमहोदयः, भारतिवकास- प�रषद-्सोमनाथशाखायाः 

अ�य�ः, वेरावलनगर�य अ�ये महानुभावा अिप उ�सवेऽि�मन् 

समाग�य दगुा�पूजनेन, श�पूजनेन च काय��म�य शुभार�भं 

कृतव�तः।तद�तरं भारत-िवकास-प�रषदः मिहलानां 

बालकाना� िवशेष��तुितरासीत्। 

उ�सवेऽि�मन् िव�िव�ालय�य छा�े�यः गरबानृ�य- 

�ितयोिगता उ�मवेशभूषणम्, उ�मनृ�यिमित �कार�येन 

बािलका-बालके�यः िभ�तया आयोिजतासीत्। त� िनणा�यक�वं 

�ीमती �योितबेन धोळ�कया तथा �ो.उमाबेन वै�णव ऊढव�यौ 

।त� पुर�कृताः छा�ाः इ�थं सि�त-

उ�मनृ�यम् (बािलकाः)

१. �ासिमरलः, आचाय� 2, �थम�थानम्

२. विण�ेहा, शा�ी 2, ि�तीय�थानम्

३. आमलवषा�, एम. ए. योग 2, तृतीय�थानम्

उ�मनृ�यम् (बालकाः)

१. ऋि�वक् जानी, एम. ए. योग 2, �थम�थानम्

२. व�सल प��ा, शा�ी 3, ि�तीय�थानम्

३. जय चुडासमा, शा�ी 3, तृतीय�थानम्

उ�मवेशभूषणम् (बािलकाः)

१. उव�शी गो�वामी, शा�ी 1, �थम�थानम्

२. पूनम मूलचंदाणी, एम. ए. योग 2, ि�तीय�थानम्

३. िमताली भारथी, शा�ी 2, तृतीय�थानम्

उ�मवेशभूषणम् (बालकाः)

१. जानी यश, आचाय� 2, �थम�थानम्

२. मोरी चेतन, एम. ए. योग 1, ि�तीय�थानम्

३. राज प��ा, शा�ी 3, तृतीय�थानम्

काय��मेऽि�मन् िव�िव�ाल�य मा�याः कुलपितवया�ः, 

मा�याः कुलसिचववया�ः, सव�ऽिप आचाया�ः, �ा�यापकाः, 

अिधकारणः, कम�चा�रणः, छा�ाः तथा च भारत-िवकास-

प�रषदःसव� महानुभावाः सप�रवारमुपि�थताः आसन्। एवं सव�ः 

िमिल�वा नवरा�ो�सवः आन�दने साधुसमाच�रतः। 

काय��म�यायोजनंसां�कृितकसिमित�ाराकृतम्।
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 �ीसोमनाथसं�कत�व��व�ालये २०२१-२२ श�ै �णकवष �ृ

�वेशं �ा�वतां छा�ाणां कत े ��तीय�य सेतपा�य�म�य ुृ

आयोजनं कतमासीत।् अ�य अ�त े१६/१०/२०२१ तमे �दना�के ृ

छा�ाणां पर��ायाः आयोजनम ् आसीत।् सव�ऽ�प नव��व�ाः 

छा�ाः सो�साहं पर��ां �दाय उ�ीणा�ः अभवन।्

सेतपा�य�म�य पर��ाु

सं�कृतभाषाबोधनवगा�णां वृ�म्

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये २०/१०/२०२१�दना�कतः २५/१०/२०२१�दना�कपय��तंनूतन�िव�ानां छा�ाणां कृते 

सं�कृत- भाषाबोधनवगा�णामायोजनमभूत्। एतेषां वगा�णाम् आर�भः उ�ाटन- स�ेण २०/१०/२०२१तमे �दना�के �ातः १०वादने 

जातः। अि�मन् स�े छा�ाणां माग�दश�नायसमुपि�थताः आसन् – अ�माकं िव�िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः,कुलसिचवः डॉ.  दशरथजादवः च। �ित�दनं वगा�णामार�भः �ातः १०.३०वादने पारायणस�ेण 

एव�ान�तरंिब�दपुाठनम्,  गणकाय�म्,  भाषा��डा,  बौि�क� भवि�त। �थम�दने बौि�कमु�ोधनमासीत् – डॉ. 

दीपेशकितरामहोदय�य, िवषयः आसीत् – स�भाषण�य मह�वम् इित। ि�तीयाि�न �ीिजगरमहोदय�यवीरसावरकरच�रतम् इित 

िवषये बौि�को�ोधनमासीत्। तृतीय�दवसे �ीपरागजोषीवय��य (�ा�यापकः,चतुरधामवेदभवनम्) महाभारत�य अ�िस�ाः कथाः 

इित िवषयमादाय बौि�कस�मभूत्। चतुथा�हिनडॉ.  िवदषुीबो�लायाः सं�कृतस�ब�ा�तजा�ल�ोतांिस इित िवषयाधृ�य 

बौि�क�ा�यानं �व���तम्।अि�तम�दने ०२वादनतः ०२.४५वादनपय��तं धातु�पश�द�पाणां �पधा� आसीत्। �पधा�यां सव� सो�साह ं

भागंगृहीतव�तः, उ�म�दश�नाय ते लेखनीिभः पुर�कृता�। ततः परं ०३वादनतः ०५वादनपय��तं परी�ाआयोिजता। एव� 

०५वादनतः एतेषां वगा�णां समापनकाय��मः अनुि�तः। काय��मेऽि�मन् िव�िव�ालय�यमाननीयः �भारी कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः, मु�याितिथः �ीरवी��ख�ालेमहोदयः च(जनपदिवकासािधकारी, गीरसोमनाथः) माग�दश�नं �दातुमुपि�थतः 

आसीत।्  काय��म�य आर�भःम��ो�ारणेन दीप��वालनेन चाभूत्। अ� छा�ैः अनुभवकथनम्, �दनचया�भाषण�ाका�र। तदनु 

म��थैःभाषाबोधनवगा�णाम् अ�यापकानां शा�प�रचाियका�दानेन स�माननं कृतम्। अन�तर� मु�याितथीनाम,्कुलपितवया�णा� 

माग�दश�नेन सभासदः सव� अनुगृहीताः। अ�ते च पूण�ताम��ेण सभायाः समाि�ः जाता। स�पूण��या�य वग��य संयोजनं डॉ. दीपेशः 

कितरा, �ीिजगरभाई भ�ः, डॉ. िवदषुी बो�ला च अकुव�न्।
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारासरदारव�लभभा
ईपटेलमहोदय�य ज�मजय�तीमुपल�य ३१/१०/२०२१ तमे 
�दना�के रिववासरे सायं चतुवा�दने �ा�यानस�मनुि�तम् 
।ऑनलाईन वेबे�स मा�यमेन समायोिजतेअि�मन् �ा�यानस�े 
मु�यव�ृ�वेन सरदारपटेलिव�िव�ालय�य अनु�ातक-इितहास-
िवभाग�य सहायका- चाय�ः डॉ. वसंतपटेलमहोदयः अ�मािभः 
स��ा�ः ।काय��मऽेि�मन ् अ�य��वेन माननीयः का. कुलपितवय�ः 
डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयः उपि�थतः आसीत् ।

 म�गलाचरणेन काय��म�य �ार�भः जातः । आदौ 
िव�िव�ालय�य छा�ः दवेनीलः म�गलमाच�रतवान् । 
ततः�योितषिवभाग�य सहाियकाचाया� सु�ी अपूवा� 
अ�वालमहोदया काय��मेऽि�मन् समागतानां महानुभावां प�रचयं 
का�रतवती शाि�दकं �वागत� कृतवती । �ा�यानस�ेऽि�मन् 
मु�यव�ा�पेण समागतः डॉ. वसंतपटेलमहोदयः 
सरदारव�लभभाईपटेलमहोदय�य ज�मजय��यवसरे“સરદારપટેલ 
અને �વતં�તા સં�ામ” इित िवषयमिधकृ�य�वत��तासं�ामे 
सरदारपटेलमहोदय�य योगदानिवषये �भावपूण� �ानवध�ना�मकं 
�ा�यानमकरोत् । अन�तरं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 
का. कुलपितवय�ःडॉ. 
लिलतकुमारपटेलमहोदयःआ�य�ीयो�ोधनमकरोत् । 
काय��म�या�ते दश�निवभाग�य सहायकाचाय�ः डॉ.जानक�शरण-
आचाय�महोदयःसव�षां कृते ध�यतां वचांिस �क�टतवान्।

 ऑनलाईन वेबे�स मा�यमेन समायोिजत े  
काय��मेऽि�म��ी- सोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�यमाननीयः 
कुलपितचरणः, मु�यव�ा, सव� स�काय�मुखाः, आचाया�ः, 
�ा�यापका:,  शोधछा�ाः छा�ा�ोप�थाय �ा�यानेन 
लाभाि�वताः अभवन्।काय��म�या�य फेसबुक मा�यमेन लाईव 
�सारणमिप जातम्। त�ािप बहवः जना:  काय��म ं द�ृ�व�तः 
�ुतव�त� ।अ�य काय��म�य संयोिजका�वेन �योितषिवभाग�य 
सहायकाचाय�या सु�ी अपूवा�अ�वालमहोदयया काय� स�पा�दतम् 
।

 स�पूण�काय��म�य संचालनं वेदिवभाग�य 
सहायकाचाय�णडॉ. िवपुलजादवमहोदयेनिविहतम।्  
��तुतकाय��म�य समापनं गौरवपूण�री�या पूण�ताम��ेणअभवत् ।

 गु�वासरे २५/११/२०२१ तमे �दना�के 

भारतीयदतूावासः,  दबुई (U . A . E )  तथा च सं�कृतभारती 

इ�यनयोः संयु�ोप�मेण समायोिजते सं�कृतम�थकाय��मे 

सार�वताितिथ�पेण �ी सोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य का. 

कुलपितः डॉ.  लिलतकुमारपटेलमहोदयः ओनलाइनमा�यमेन 

सं�कृते सौ�दय�िमित िवषयमादाय िविश� ं�ा�यानमकरोत।्  त� 

मु�याितिथ�वेन �ीमती ताडु मामु(c o n s u l - p r e s s , 

information, culture and Labour) समुपि�थता आसीत्। 

अिध�ा�यानं शतािधकाः सुरभारतीसमुपासकाःसमुप�थाय- 

कण�गोचरीकृतव�तः।त� िवशेषतया अभ�कैः मिहलािभ� सं�कृतेन 

नाटका�दनानािवध��तुतयः �कटीकृताः।महतः मोद�य िवषयोऽयं 

यत् ते अिधिवदशेमुिष�वाऽिप भारतीय�वमप�र�य�य सुरभारत� 

सेवमानाः िव��ते।

सरदारपटेलज�मजय�तीमपल�यु
�या�यानकाय��म�य व�कथनमृ ्

अ�ताराि�य�ा�यान�य वृ�म्
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा २६/११/२०२१ 

तमे �दना�के शु�वासरे सायं चतुवा�दने �ी 

के.का.शा�ी�ा�यान- स�मनुि�तम्। ऑनलाईन वेबे�स 

मा�यमेन समायोिजते अि�मन् �ा�यानस�े मु�यव�ृ�वेन 

राि�यसं�कृतिव�िव�ालय, ित�पिततः मान. कुलपित�ी �ो. 

वी. मुरलीधरः शमा� अ�मािभः स��ा�ः।काय��मेऽि�मन् 

अ�य��वेन माननीयः का. कुलपितवय�ः डॉ. 

लिलतकुमारपटेलमहोदयः उपि�थतः आसीत्।म�गलाचरणेन 

काय��म�य �ार�भः जातः। आदौ िव�िव�ालय�य अ�यापकः 

रजनीशकुमारः पा�डयेः म�गलमाच�रतवान्। ततः वेद-

वेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु�पािण�ाहीमहोदयः काय��मेऽ- 

ि�मन् समागतानां महानुभावाना ं प�रचयं का�रतवा�शाि�दकं 

�वागत� कृतवान्। �ा�यानस�ेऽि�मन् मु�यव�ृ�पेण समागतः 

मान. कुलपित�ी �ो. वी. मुरलीधरशमा� “राि�यिस�ानीितः 

सं�कृत�” इित िवषयमिधकृ�य �ानवध�ना�मकं 

�ा�यानमकरोत्। अन�तरं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

कुलपितवय�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयः आ�य�ीयो�ोधनम- 

करोत्। काय��म�या�ते युिनव�स�टी स�ािलत- महािव�ालय�य 

�ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारप��ामहोदयः सव�षां कृते 

ध�यतावचांिस �क�टतवान्।

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

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सव� स�काय�मुखाः, 

आचाया�ः, �ा�यापकाः, शोध�छा�ाः च उप�थाय �ा�यानेन 

लाभाि�वताः अभवन्। काय��म�या�य फेसबुक मा�यमेन लाईव 

�सारणमिप जातम्। त�ािप बहवः जनाः काय��मं द�ृ�व�तः 

�ुतव�त�। अ�य काय��म�य संयोजकौ वेदवेदा�ग- 

स�काया�य�ः डॉ. श�ु�पािण�ाही महोदयः तथा 

सहायकाचाय�ः डॉ. िवपुल जे. जादवः आ�ताम्। स�पूण�काय��म�य 

संचालनं वेदिवभाग�य सहायकाचाय�ण डॉ.िवपुलजादवमहोदयेन 

िविहतम्। काय��म�य समापनं पूण�ताम��ेण अभवत्।

�ी के.का.शा�ी
पाि�क�ा�यानकाय��म�य वृ�कथनम्

नदी को जानो इित िविश�ः काय��मः
 २७.११.२०२१ तमे �दना�के सायं ५ वादने 

�ीसोमनाथ- सं�कृतिव�िव�ालय�य सभागारे “नदी को जानो” 

इित अिभयान�य अ�तग�तया काय��मः समभवत्। “नदी को 

जानो” इित अिभयान�य आर�भः िश�ामि��णा �ीधम����धान 

महोदयेन २५ जुलै २०२१ �दना�के कृतः आसीत्। एति�मन् 

काय��मे नदीनां भौगोिलक-प�रचयः, जल�तरः, �दषूण�तरः 

इ�या�दिवषयेषु सूचनां स�कल�य कथम् अ�तजा�ले उपारोपणं 

करणीयम् इित िवषये िव�िव�ालये पठतां छा�ाणां कृते 

माग�दश�नं िविहतम्। एति�मन् काय��मे संयोजकः �ो. 

िवनोदकुमार झा महोदयः तथा च तकनी�कसहायक�पेण डॉ. 

जानक�शरण आचाय�ः माग�दश�नम् अकु�ताम्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये २७/११/२०२१ तमे 

�दना�के संिवधान�दवसमुपल�य भारतीयसंिवधान�य प�रचयः 

इित िवषयमादाय िविश� ं �ा�यानम् आयोिजतम् आसीत्। 

अि�मन् काय��मे िव�िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः 

डॉ.  लिलतकुमारः पटेलः अ�य��वेन उपि�थतः आसीत्। 

मु�यव�ा सरदारपटेलिव�िव�ालय�य राजनीितशा�- 

िवभाग�य अ�यापकः डॉ. अ�प�तः पाटिडया आसीत्। काय��म�य 

आर�भः म�गलाचरणेन अभवत्। ततः मु�यव�ुः प�रचयः, 

शाि�दकं �वागतं च �ीिजगरभाई भ��ारा  जातम्। ततः 

मु�यव��ा भारतीयसंिवधान�य िव�तृतः प�रचयः ��तुतः। 

अ�य�ोऽिप �स�गोिचतम् आ�य�ीयम् अभाषत। काय��मा�ते 

संिवधानसंर�णाय �ित�ा�हणम् अभवत्। स�पूण��या�य 

काय��म�य संचालनं संयोजनं च डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा अकरोत्।

संिवधान�दवसः
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अ�ा�गयोग�य काय�शालाडॉ. िगरीश-ठाकर-महोदय�य 

िविश� ं�ा�यानम्
 २७.१२.२०२१ तमे �दना�के �ातः ११:०० वादनतः 

१२:०० वादनं यावत् डॉ. िगरीश ठाकर महोदयः 

िव�िव�ालय�य छा�ाणां कृते 'सं�कृतनाटकेषु संघष�त�वम्' इित 

िवषयमाि��य िविश� ं �ा�यानं �ा�तौत्। िगरीश ठाकर 

महोदयः पालनपुरमहािव�ालय�य �ाचाय�चरः, सं�कृतभारती-

गुजरात�य अ�य�चरः,  इितहासस�कलनसिमतेः सद�य� 

अि�त। �ा�यानार�भे िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः डॉ. 

लिलत पटेलः पु�पगु�छेन महाव��ण च िगरीश ठाकर महोदय�य 

�वागतमकरोत्। �वीये �ा�याने महोदयः सं�कृतनाटकेषु नैक� 

खलनायक�य अभावे अिप कथं �योः स�ययोः सू�मः �क�तु 

ती�ःसंघष�ः परमस�य�य अवा�ये वत�ते इित �ितपा�दतवान्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. 

सेल �ारा डॉ. बाबा साहबे आ�बेडकर�य िनवा�ण�दनमुपल�य 

समरसता-�दवस�य आयोजनम् अभवत्। अि�मन् काय��मे 

मु�यव�ृ�पेण �िस�ः कथावाचकः डॉ. महादवे�सादः महतेा 

उपि�थतः आसीत्। अ�य��वेन माननीयः �भारी कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः उपि�थतः आसीत्। मु�यव��ा 

सामािजकसमरसतायै मह�वं �द�य� साधु �ा�यानं कृतम्। डॉ. 

िवपुलः जादवः काय��मा�ते ध�यवादवचांिस अवोचत्। 

काय��म�य संयोजकः डॉ. डी. एम. मोकरीया आसीत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य योगिवभाग�ारा 

२९/११/२०२१ तमे �दना�के अ�ा�गयोग�य काय�शालायाः 

उ�ाटनकाय��मः आयोिजतः आसीत्। अि�मन् काय��मे अ�य�ः 

माननीयः �भारी कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, मु�याितिथः 

जनपदिवकासािधकारी �ीरवी��ः ख�ाले महोदयः, योगिवषय�य 

िन�णाताः �ीिवरल-रावलमहोदयः, �वामी िनिखलदवेजी, सव�ऽिप 

अ�यापकाः छा�ा� उपि�थताः आसन्।

 अ�य काय��म�य आर�भः म�गलाचरणेन जातः। 

�वागत�वचनान�तरं महानुभावानां पु�पगु�छेन �वागतं जातम्। 

मु�यव��ा �ीरवी��-ख�ाले महोदयेन �वीये व��े योग�य 

मह�वपूणा�ः अंशाः �ितपा�दताः। काय��म�य अ�य�ः माननीयः 

कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः उ�साहवध�कं माग�दश�नम् अकरोत्। 

स�पूण��या�य काय��म�य आयोजनं योगिवभाग�ारा अभवत्। अ�य 

संयोजक�वेन डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा, दिृ�ः बारैया, धरमबेन कचोट च 

काय�म् अकुव�न्। एषा योगिवभाग�य काय�शाला प��दन�ािपनी 

�ावत�त। योगिवभाग�य छा�ैः सो�साहम् अ� भागः गृहीतः।

समरसता�दवस�य आयोजनम्
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SSIP काय�शालायाः वृ�म्

 ष�कसमि�वते युवमहो�सवे  तमे �दना�के म�या�ने  वादने योगभवने काय�शाला अनुि�तासीत्। ०९/१२/२०२१ ०२ SSIP 

काय�शालायामा�य�यमल�कुवा�णाः आसन् िव�िव�ालय�य  कुलप  डॉ  लिलतकुमा पटे मु�यव डॉ  –  माननीयः �भारी ितः . रः लः, �ा– .

जये���सं  जाद िविश�ाित �ीजगदीशफोफ�डी िवशेषोपि�थित: आसीत् �ीबी जी चूडासमावय� िव�िव�ालय�य हः वः, िथः– , – . . �य, 

कुलसिचववय�  डॉ  दशरथजादवमहोदय । काय��म�य आर�भः वै�दकपर�परानुगुणं वेदम��ो�ारणेन �ीभािवनमहोदयेन कृत:। �य . �य च

तदनु उपि�थतानां सभेयानां शाि�दक�वागतं सु�ीअपूवा�अ�वालमहोदया �ा�तव । ततः प�ात्  कुलप  महानुभावानां ती  माननीयः ितः

�मृितिच�नेन पु�पगु�छेन च �वागतमक । तदन�तरं कुलपितवय� �ोधनमभूत्। ततः संयोज  जानक�शरणाचा  �ा�तािवकं रोत् �य उ कःडॉ. य�ः

अिप च इ�य�य प�रचया�मकं �ा�यानमक । एतदन�तरं मु�यव  जये���संहजाद  सं�कृते नवो�मेष�य स�भावना: इित SSIP रोत् �ाडॉ. वः

िवषयमादाय द�ृा�तपुर�सरं माग�दश�न । माग�दश�नात् परं िविश��ा�यानमभवत् �ीजगदीशफोफ�डीमहाभाग । म् अकरोत् �य

अन�तरमागतानां िज�ासानां यथोिचतं समाधानं िवषयिवशेष�ै: िविहतम्। अ�ते च वेदिवभाग�य सहायकाचा  य�ःडॉ.

िवपुलजादवमहोद  सव��यः ध�यतावचांिस आिव�कृत । एव� इयं काय�शाला पूण�ताम��ेणा�ैव स�प�ा। अ�याः काय�शालायाः यः वान्

स�ािलका आ –  िवदषुी बो�ला।सीत् डॉ.

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन ०९-१०/१२/२०२१ तमयोः �दना�कयोः िव�िव�ालय�य प�दशः युवमहो�सवः 

आयोिजतः। अ�य युवमहो�सव�य उ�ाटनस�म् ०९/१२/२०२१ तमे �दना�के �ातः १० वादने पात�लयोगभवन�य सभागृह े

आयोिजतम् आसीत्। अि�मन् उ�ाटनस�े मु�याितिथ�पेण गुजरातरा�य�य माननीयः िश�णम��ी �ीिजतुभाई वाघाणी 

आभासीयरी�या उपि�थतः आसीत्। स�ा�य��पेण माननीयः�भारी कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, िविश�ाितिथ�पेण भ�किव 

नर�संह महतेा िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. चेतनि�वेदी, सार�वताितिथ�पेण गुजरातसं�कृतबोड � इ�य�य अ�य�ः �ीमान् 

जयशंकरः रावलः, गुजरात सािह�य अकाद�याः महामा�ः डॉ. जये���संहः जादवः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः चैते उपि�थताः 

आसन्।

 अ�य उ�ाटनस��यार�भः वै�दकेन लौ�ककेन च म�गलाचरणेन अभवत्। ततः महानुभावानां प�रचयपूव�कं शाि�दकं �वागतं 

पु�पगु�छेन च �वागतम् अभवत्। ततः परं �मेण महानुभावानाम् उ�ोधनािन अभवन्। अि�मन् एव अवसरे गोपालकृ�ण�यास�य 

सहयोगेन िविश��य िवदषुः स�माननं �ितवष�िमव अि�मन् वष� सी.पी. चो�सी महािव�ालय�य �ाचाय�चर�य डॉ. जे.डी. परमार 

महोदय�य स�माननम् अभवत्।

 अि�मन् एव काय��मे आवष� िव�िव�ालय�य िविवधेषु जनपदषुे �चारं कृतवतां जनपद-मानद-�ितिनधीनामिप स�माननम् 

अ��यत। िव�िव�ालय�य उ�म��थ�काशनं तु सव�� िव�दतमेव, अि�मन् उ�ाटनकाय��मे १ - वैयाकरणिस�ा�तभूषणम् भाग:-३, २ 

–सुभािषतशतकम्,३ - सं�कृतसािह�ये वागथ�िवचार:, ४– सोम�योितः इित चतुणा� ��थानाम् लोकाप�णं �धािय।

काय��मष�कसमि�वतः प�दशो युवमहो�सवः

 उ�ाटनस��य मु�याितिथना माननीयेन 

िश�णमि��णा �वव��े सवा�दौ िव�िव�ालयाय 

NAAC A+ उपल�धये शुभकामनाः �द�ाः। तत� 

िव�िव�ालय�य सततं �गतये िव�ासः ���कृतः। 

िव�िव�ालय�य �वृ�ीः अिभन�� �पधा�लु�यः 

शुभािशषः �दाय आयोजनाय अिभन�दनािन �द�ािन।
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 अि�मन् काय��मे २६ महािव�ालयानां �पध�काः, �ाचाया�ः, अ�यापकाः, कम�चा�रणः, मानद�ितिनधयः, छा�ाः, शोध�छा�ाः 

च उपि�थताः आसन्। स�पूण��य काय��म�य स�ालनं डॉ. प�कजकुमारः रावलः अकरोत्। अ�य युवमहो�सव�य संयोजक�वेन �ीरिव��ः 

काले, डॉ. जयेशः मुंगरा, डॉ. बी. उमा मह�ेरी, �ीिजगरभाई भ�ः च काय�म् अकुव�न ।

 प�दशयुवमहा�सव�य समापनसमारोहः १०/१२/२०२१तमे �दना�के शु�वासरे म�या�ने चतुवा�दने िव�िव�ालये प�रसरे 

समायोिजतः आसीत्। समापनकाय��म�य �ार�भे िव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ.दशरथजादवमहोदयः समेषां महानुभावानां 

शाि�दकं �वागतम् अकरोत्।

समापनसमारोह े सार�वताितिथ�पेण �िस�ः कथाकारः डॉ.महादवे�सादमहतेामहोदयः, समारोह�या�य अ�य��पेण 

िव�िव�ालय�य का.कुलपितः डॉ.लिलतकुमारपटेलमहोदयः, मु�याितिथ�पेण च वेरावल-पाटण-संयु�नगरपािलका�मुखः 

�ीिपयुषभाई फोफंडीमहोदयः, िविश�ाितिथ�पेण िगरसोमनाथ-जनपद-भाजप�मुखः �ीमान�संहपरमारमहोदयः, 

अितिथिवशेष�पेण च गुजरातरा�य-सं�कृतपाठशाला-िश�कम�डल�मुखः तथा च बाबड�ेर-सं�कृतमहािव�ालयः पोरब�दरम् इ�य�य 

�धानाचाय�ः �ीिबिपनभाई जोषीमहोदयः उपि�थतः अभवत्।

समापनसमारोह�या�ते �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सहायकाचाय�ः �ीिजगरभ�महोदयः उपि�थतानां 

म��थमहानुभावानाम्, युवमहो�सवे भाग�हीतॄणां �पध�कानाम्, आमि��तिनणा�यकानाम्, अ�यापकानां �दयपूव�कम् आभारं 

���करोत्। सम��य समापनसमारोह�य सुचा� म�स�ालनं िव�िव�ालय-स�ािलत-सं�कृतमहािव�ालय�य �ा�यापकः 

डॉ.प�कजकुमाररावलमहोदयः अकरोत्।
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िव�ावा�रिध-संशोधनकाय�शाला

 काय��मष�कसमि�वत�य युवमहो�सव�य उ�ाटन- 

काय��मे एव ि��दवसीय- संशोधनकाय�शालायाः उ�ाटनम् 

अभवत्। अि�मन् काय��मे िव�िव�ालये िव�ावा�रधौ 

संशोधनरतानां छा�ाणां सहभािगता आसीत्। शोध�छा�ाणां 

माग�दश�नं कतु� �दन�यं यावत् प�महानुभावाः �ा�यातृ�पेण 

उपि�थताः आसन्।ते गुणव�ायु�संशोधनाय माग�दश�नं 

�द�व�तः। युवमहो�सव�य समापनकाय��मेण सह अ�यािप 

समापनम् आयोिजतम् आसीत्। अ�यां काया�शालायाम ् ४७ 

िव�ावा�रिधशोध�छा�ैः भागः गृहीतः।

 मो�दायाम् एकाद�यां गीता-जय��याः पावने अवसरे 

�भास�े�े ि�थते गीतामि�दरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�- 

िव�ालय�य छा�ाः स�पूणा�याः �ीम�गव�ीतायाः पारायणम् 

अकुव�न्। अ�य माग�दश�नं पुराणेितहासिवभाग�य अ�यापकः डॉ. 

प�कजकुमारः रावलः, डॉ. �करणः डामोरः च अकरोत्। सोमनाथ 

�यास�य सहयोगेन एत�य काय��म�य सफलम् आयोजनम् 

अभवत्। काय��मा�ते छा�ाणां कृते त�ैव भोजन�य �व�था 

कि�पता आसीत्।

गीताजय�ती

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन िसत�बर् मासे 

राि�यमू�या�कन-��यायन-प�रषदा A +  �ेणी �ा�ा इित 

सव�िव�दतमेव। अ�यैव �माणप�म् २२/१२/२०२१ तमे 

�दना�के िवि��ालयेन �ा�म्। अि�मन् अवसरे 

िव�िव�ालय�य कुलपितना �माणप�ं कुलसिचववया�य 

सम�प�तम्। तेन च IQAC िवभागाय �द�म्। अि�मन् अवसरे 

�ाचाया�ः, परी�ािनयामकः, अ�ये च कम�चा�रणः उपि�थताः 

आसन्।

A+ �माणप��ाि�ः

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य सहयोगेन २५/१२/२०२१ 

तमे �दना�के सं�कृतभार�या क�छिवभागे अख�ड-रामायण�य 

पारायणम् आयोिजतम् आसीत्। अि�मन् अवसरे माननीयः �भारी 

कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, पुराणिवभाग�य अ�यापकः डॉ. 

�करणः डामोरः, पुराणिवभाग�य छा�ाः च उपि�थताः आसन्। तैः 

काय�कतृ�िभः िमिल�वा अख�ड�य रामायण�य पारायणम् अ��यत। अ�ते 

सव�षां कृते �मृित�पेण �यूतसमप�णं सं�थया अ��यत।

अख�ड-रामायणपारायणम्



Aºw$>~a-{Xgå~a 2021 30

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य २०२२ तम-वष��य 

दनैि�द�या:,  आयोिज�या:,  �दना�कद�श��या: च 

वै�दकम��ो�ारसिहतं लोकाप�णं २७/१२/२०२१ गुजरातरा�य�य 

माननीय-मु�यमि��ण: �ीभूपे��पटेलवय��य, 

माननीयिश�णमि��ण: �ीिजतुभाईवाघाणीवय��य तथा 

रा�यक�ाया: मि��ण: डॉ. कुबेरभाई �डडंोरवय��य 

करकमलै:जातम्। अि�मन् अवसरे िव�िव�ालय�य माननीय: 

�भारी कुलपितवय�: डॉ लिलतकुमारपटेल: उप�थाय 

िव�िव�ालय�य गितिवधीनां प�रचयम् अदात्। 

िव�िव�ालय�य �वृ�ी: �ा�वा माननीय: मु�यम��ी अतीव 

�भािवत: अभूत्।

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा २७/१२/२०२१ 

तमे �दना�के सोमवासरे सायं चतुवा�दने online short term 

c o u r s e  i n स�वरस�ा�या कम�काि�डयम��ा�याशः इित 

काय��म�य उ�ाटनस�ं समायोिजतम्। अि�मन्  �ा�यानस�े 

मु�याितिथ�पेण कामे�र�संहदरभंगासं�कृतिव�िव�ालयतः �ो. 

िव�े�रझा अ�मािभः स��ा�ः। काय��मेऽि�मन् अ�य��वेन 

माननीयः का. कुलपितवय�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयः   

आसीत्।

 म�गलाचरणेन काय��म�य �ार�भः जातः। आदौ 

िव�िव�ालय�य छा�ः सतीशितवारी म�गलमाच�रतवान्। ततः 

वेद-वेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु�पािण�ाहीमहोदयः 

काय��मेऽि�मन् समागतानां महानुभावानां प�रचयं का�रतवान्  

शाि�दकं �वागत� कृतवान्। �ा�यानस�ेऽि�मन् 

मु�याितिथ�पेण समागतः �ो.िव�े�रझामहोदयः  

�ानवध�ना�मकं �ा�यानमकरोत्। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ा-

लय�य वेदवेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु� पािण�ाही महोदयः 

अ�यास�म�य सरलप�रचयं का�रतवान्। काय��म�या�ते 

युिनव�स�टीस�ािलतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमार- 

प��ामहोदयः सव�षां कृते ध�यतां वचांिस �क�टतवान्।

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

सव� स�काय�मुखाः,  आचाया�ः,  �ा�यापकाः,  शोधछा�ाः- 

छा�ा�ोप�थाय �ा�यानेन लाभाि�वताः अभवन्। काय��म- 

�या�य फेसबुक मा�यमेन लाईव �सारणमिप जातम्। त�ािप बहवः 

जनाः काय��मं द�ृ�व�तः �ुतव�त�। अ�य काय��म�य संयोजकौ 

वेदवेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु�पािण�ाही महोदयः तथा 

सहायकाचाय�ः डॉ. िवपुल जे. जादवः आ�ताम्।स�पूण�काय��म�य 

संचालनं वेदिवभाग�य सहायकाचाय�ण डॉ.िवपुलजादवमहोदयेन 

िविहतम्। ��तुतकाय��म�य समापनं पूण�ताम��ेण अभवत्|

दनैि�द�याः, �दना�कप��य,

आयोिज�याः च लोकाप�णम्   २७/१२/२०२१ �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा
तमे �दना�के सोमवासरे सायं चतुवा�दने online short term 
c o u r s e  i n स�वरस�ा�या कम�काि�डयम��ा�याशः इित 
काय��म�य उ�ाटनस�ं समायोिजतम्। अि�मन्  �ा�यानस�े 
मु�याितिथ�पेण कामे�र�संहदरभंगासं�कृतिव�िव�ालयतः �ो. 
िव�े�रझा अ�मािभः स��ा�ः। काय��मेऽि�मन् अ�य��वेन 
माननीयः का. कुलपितवय�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयः   
आसीत्।
 म�गलाचरणेन काय��म�य �ार�भः जातः। आदौ 
िव�िव�ालय�य छा�ः सतीशितवारी म�गलमाच�रतवान्। ततः 
वेद-वेदा�गस�काया�य�ः डॉ. श�ु�पािण�ाहीमहोदयः 
काय��मेऽि�मन् समागतानां महानुभावानां प�रचयं का�रतवान्  
शाि�दकं �वागत� कृतवान्। �ा�यानस�ेऽि�मन् 
मु�याितिथ�पेण समागतः �ो.िव�े�रझामहोदयः  �ानवध�ना- 
�मकं �ा�यानमकरोत्।   
 - �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेदवेदा�गस�का
या�य�ः डॉ. श�ु� पािण�ाही महोदयः अ�यास�म�य 
सरलप�रचयं का�रतवान्। काय��म�या�ते युिनव�स�टी 
स�ािलतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः डॉ. नरे��कुमारप��ा- 
महोदयः सव�षां कृते ध�यतां वचांिस �क�टतवान्।
 ऑनलाईन वेबे�स मा�यमेन समायोिजते काय��मेऽि�मन् 
सव� स�काय�मुखाः आचाया�ः �ा�यापकाः शोधछा�ाः,  ,  ,  - 
छा�ा�ोप�थाय �ा�यानेन लाभाि�वताः अभवन्। 
काय��म�या�य फेसबुक मा�यमेन लाईव �सारणमिप जातम्। 
त�ािप बहवः जनाः काय��मं द�ृ�व�तः �ुतव�त�। अ�य 
काय��म�य संयोजकौ वेदवेदा�गस�काया�य�ः डॉ. 
श�ु�पािण�ाही महोदयः तथा सहायकाचाय�ः डॉ. िवपुल जे. 
जादवः आ�ताम्।स�पूण�काय��म�य संचालनं वेदिवभाग�य 
सहायकाचाय�ण डॉ.िवपुलजादवमहोदयेनिविहतम्। ��तुत- 
काय��म�य समापनं पूण�ताम��ेण अभवत|्

वेदिवभाग�य �माणप�ीयः काय��मः



कोरोनाजाग�कता एवं द�तपरी�णम्

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये राि�य-सेवायोजनायाः 

सहयोगेन, रोटरी �लब वेरावल�य संयु�त�वावधाने 

३०/१२/२०२१ तमे �दना�के कोरोना-जाग�कता तथा 

द�तपरी�णम् इित काय��मः आयोिजतः आसीत्। वेरावल�य 

द�तिच�क�सकः डॉ. दश�नः सोढा उपि�थतः आसीत्। अ�य��वेन 

िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः उपि�थतः आसीत्। काय��मे 

सवा�दौ म�गलाचरणं शाि�दकं �वागतं च अभवत्। ततः 

द�तिच�क�सकः डॉ. दश�नः सोढा द�त�य सुर�ायै उपयोिग 

�ा�यानम् अकरोत्। अि�मन् अवसरे अ�य�ेण माननीयेन कुलपितना 

�स�गोिचतं �ा�यानम् अ��यत। काय��मा�ते सव�षां छा�ाणाम् 

अ�यापकानां च िनःशु�कं द�तपरी�णं वै�महोदयेन िविहतम्। अ�य 

काय��म�य संयोजकः डॉ. जयेशकुमारः मुंगरा आसीत्।

 ३१/१२/२०२१ तमे �दना�के वा�याथ�प�रषदः 

ि�तीयम् अिधवेशनम् अपरा�े चतुवा�दने समायोिजतम्। 

अि�मन् अ�य��वेन िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः, व�ृ�पेण डॉ. प�कजकुमारः रावलः, डॉ. 

रमेशच��ः शु�लः, डॉ. डा�ालालः मोकरीया, वा�याथ�सिमतेः 

अ�य�ः �ो. िवनोद कुमार झा, �ाचाय�ः, अ�यापकाः छा�ा� 

उपि�थताः आसन्।

काय��म�य आर�भे म�गलाचरणम् अभवत्। महानुभावानां 

शाि�दकं �वागतं �ो. िवनोदकुमार झा अकरोत्। ततः �थमेन 

व��ा डॉ. प�कजकुमार-रावलेन तीय�ते येन इित तीथ�म् इित 

िवषयमादाय �ा�यानम् अका�र। ि�तीयो व�ा डॉ. रमेशच��ः 

शु�लः �योितषे िव�ानिमित िवषयमादाय 

वा�याथ���तुितमकरोत्। तृतीयेन व��ा डॉ. डायालाल 

मोकरीयाम महोदयेन वा�मी�करामाणे िनषादराजगुह�य 

मै�ीभावः इित िवषये �ा�यानं कृतम्। अ�ते च सभा�य�ेण 

माननीयेन कुलपितना डॉ. लिलतकुमार पटेल वय�ण 

आ�य�ीयम् उ�ोधनम् अ��यत। काय��मा�ते स�ालकेन 

एकत��ेण सव��यः ध�यवादवचनािन �कटीकृतािन। 

काय��म�य स�ालनं डॉ. िजगरभाई भ�ः अकरोत्। 

पूण�ताम��ेण अ�य काय��म�य समापनं िविहतम्।

वा�याथ�प�रषदः ि�तीयम् अिधवेशनम्
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आ��लनववषा�र�भे सु�दरका�ड�य पारायणम्

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये सां�कृितकसिमित- 

�ारा ३१/१२/२०२१ �दना�के रा�ौ आ��लनववष��य 

भारतीयपर�परानुगुणं �वागताय सु�दरका�ड�य पारायणम् 

आयोिजतम्। अि�मन् आयोजने माननीयः कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमारः पटेलः, कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः, नैके 

अ�यापकाः, छा�ा� उपि�थताः आसन्। वेरावलनगर�य 

�ेि�नः अिप अि�मन् काय��मे सहभािगनः अभवन्। काय��म�य 

आर�भे पूजनम् अभनत्। ततः स�गीतमयं सु�दरका�ड�य 

पारायणम् अभवत्। पारायणे यमनः िनमावतः, स�य�तः 

पा�डयेः, िवजयः शु�लः इ�येते छा�ाः सु�दरका�ड�य गानम् 

अकुव�न्। ओम् शा�ी, जोषी िववेकः अ�ये छा�ा� वा�वादनम् 

अकुव�न्। काय��म�य अ�ते �सादिवतरणम् अभवत्। रा�ौ 

१२.३०वादनं यावत् सु�दरका�ड�य पारायणम् अभवत्। एवम् 

आ��लवष��य भारतीयपर�परया �वागतं कृ�वा 

िव�िव�ालयेन समाजाय नूतनः माग�ः �द�श�तः यत् वयं 

भारतीयाः �मः, अ�माकं भगव��मरणेन एव सव�िवधः �ार�भः 

भवित।

डॉ. िजगरभाई भ�

१ २१/१० तः २५/१० पय��तम् आयोिजते 

भाषाबोधनवग� संयोजक�पेण काय�म् अकरोत्।

२ ०९/१२ तः १०/१२ �दनयोः आयोिजते 

युवमहो�सवे संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्।

३ ०९/१० �दना�के लोका�प�त�य " सं�कृतवा�ये 

वागथ�िवचारः"  ई-��थ�य सहायकस�पादक�वेन 

काय�म् अकरोत्। (ISBN ९७८-९३-८३०९७-४८-

७)

४  १०/१२/२०२१ तमे �दना�के 

सौरा�िव�िव�ालये िव�ावा�रिध ( P h . D . ) 

उपािधमलभत।

५ २९/१२/२०२१ तमे �दना�के आभासीये 

राि�यकिवस�मेलने �वरिचतका�पाठम् अकरोत्।

डॉ. अमीषा दवे

१ युवमहो�सवे सािह�यरचना�पधा�यां  संयोजक�वेन 

काय � कृतम्।

२ उ�र�दशे- सं�कृत- सं�थानम्,  लखनऊएवं 

दगुा�� साद- बलजीत�संह �ातको�र-

महािव�ालयअनूपशहर, (उ.�.) इ�यनयोः 

संयु�त�वावधान े आयोिजत े राि�य- वेिबनार 

काय��मे 'सं�कृत सािह�यम� लोक क�याण और 

िव�ब�धु�व क� भावना'  िवषये भागं गृही�वा 

�माणप�ं �ा�म्।

डॉ. ि�यंका ि�वेदी

१ युवमहो�सवे आयोिजतायां वादिववाद�पधा�यां 

संयोजक�वेन काय� कृतम्।

अ�यापकोपलि�धः
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�ीअि�निग�र अपारनाथी
सहायकाचाय�ः (अ.), िह�दी

िव�िव�ालयस�ािलतः महािव�ालयः

डॉ. �करण एस डामोर
सहायकाचाय�ः, पुराणेितहासः

अनु�ातकिवभागः

नविनयु�ाः अ�यापकाः

डॉ. अिमषा हष�लभाई दवे
सहाियकाचाया�, �ाकरणम्

िव�िव�ालयस�ािलतः महािव�ालयः

डॉ. ि�य�का ि�वेदी
सहाियकाचाया�, सािह�यम्

िव�िव�ालयस�ािलतः महािव�ालयः

डॉ. भगवती परबतभाई डाभी
सहाियकाचाया�, English

िव�िव�ालयस�ािलतः महािव�ालयः

�ीि�यांकभाई ठाकर
सहायकाचाय�ः (अ.), गुजराती

िव�िव�ालयस�ािलतः महािव�ालयः

लोका�प�ताः ��थाः
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डॉ. आर.जी.त�ा महोदय�य १०१ तम ेज�म�दने

आयोिजत ेकाय��मे भाषमाणः कुलपितवय�ः

डॉ. आर.जी.त�ा महोदय�य १०१ तम ेज�म�दने

आयोिजत�य काय��म�य द�ृयम्

िविश�म् मेलनम्

16-11-2021 तम े �दना�के साि�दपिनिव�ािनकेतने

आयोिजत ेकाय��मे उपि�थताः महानुभावाः

16-11-2021 तम े �दना�के साि�दपिनिव�ािनकेतने

आयोिजत ेकाय��मे महानुभावाः

G.N.L.U. इ�य� अ�यास�मचचा�
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वत�मानप� ेिव�िव�ालयः
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