
कुलपितवाक्

�ीसोमनाथ�य परमकृपया सोम�योितषः अयम् अ�कः �का�यमानो वत�ते इित 

महदान�द�य िवषयः। सोमनाथ�य िशरिस िवराजमान�य शीतलतायाः उ�कष�भूत�य सोम�य 

�योितः क�मै आ�लादाय न भवित?  इदमिप सोम�योितः िव�िव�ालय�य वाता�ः 

�काशयतीित भवतु सव�षाम् आ�लादाय। एत�ष� �वत��तायाः अमृतमहो�सव�पेण आभारते 

आचय�ते। �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयोऽिप अमृतो�सवमिभल�य अनेकान् काय��मान् 

अकरोत्। त� �ामु�यं वत�ते राि�यदशेभि�का�रचना�पधा�याः। अ�याः �पधा�याः अ�गतया 

िव�ि�ः भारतमातुः गुणगानयुतािन का�ािन िवर�य सम�प�तानीित गौरव�य िवषयः। 

गुजरातसािह�याकाद�या सह माच� मासे "भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां 

भूिमका" इित िवषयमाि��य राि�या स�गो��िप आयो�यत। नूनं भारतं शा�ैरेव आ�मिनभ�रं 

वत�ते �म, त�यैव भाव�य स��ित उ�ागरणम�मािभः कत��िमित ल�यम् अनया स�गो��ा िनतरां से��यित। �ितवष�िमव 

अि�म�िप वष� गणत���दवस�यायोजनं जातम्। िवभागानुसारम् ईस�गो�ीनामिप आयोजनं सुचा� सफलं च अभवत्। 

�योितषिवभाग�य वेदिवभाग�य च आभासीय-अ�पकालीन-�माणप�योजनायाः अिप आर�भो जातः इित 

िव�िव�ालयिवकासाय चरणिव�यास�गितव�त�ते। चतुदश� ः दी�ा�तसमारोहः अ�य वष��य गौरवपूण�ः काय��मोऽवत�त। 

महता प�र�मेण उ�मा�कान् �ा�ानां छा�ाणां पदकैः स�माननं जातिमित �लेशः फलेन िह पुनन�वतां िवध�े इित 

कािलदासीयं वचः �मारयित। अि�मन् पया�ये िव�िव�ालयेन उ�म��थ�काशनमिप िविहतम्। रघुवंश�य ि�तीयः सग�ः 

महतः प�र�म�य फलं वत�ते, स च छा�ाणां महते लाभाय कि�प�यते इित ��यं सेवे। शोध�योितः सोम�योितः इित िनयिमतं 

�काशनं समयेन जायते तदथ� त��सिमतीनां सद�याः ध�यवादाहा�ः वत��ते। वा�याथ�प�रषदः अिधवेशनािन अ�यापकानां 

संशोधनदक्ृ िवकासयित, वा�व�ध�नी प�रषत् छा�ाणां वा�व�ध�नी वत�माना वध�ते। मिहला�दवसः, युव�दवसः, 

वीरता�दवसः, अ�येऽिप िविश�ाः काय��माः िव�िव�ालयेन अ�पीयसाऽिप बलेन सफलं सािधता इित हष��य आ�य��य च 

भावं जनयित।

सं�थायाः साफ�यं कम�चा�रिभः छा�ै� भवतीित िव�दतमेव। अ�य िव�िव�ालय�य सव�ऽिप कम�चा�रणः छा�ा� 

अ�या�गभूताः सि�त। वेदिवभाग�य सहाचाय�ः डॉ. श�ु�ः पािण�ाही �ोफेसर पद ेिनयु�ः सन् इतः ��थानम् अकरोत् इित 

अ�यापकिवकासः आन�दाय, �थान�र�ता च क�ाय। अ�माकं छा�ाः रा�य�तरीयासु �पधा�सु अ�ाविध �े� ं�दश�नं कृ�वा 

०६ पदकािन अलभ�त इित मोदाय। नेट् �लेट् परी�ासु अिप १२-१२ छा�ाः साफ�यं �ा�व�तः इित 

अ�म�स�ािलतवगा�णामिप साफ�यम्। एवमेव अनवरतं छा�ाणाम् अ�यापकानां च �गितर�तु, तेन च िव�िव�ालय�यािप 

�गितर�तु इित कामये।
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१-१-२०२२ आभासीयरी�या गु�गोिव�दिव�िव�ालयः, गोधरा �ारा आयोिजतायां   

शोधसिमतेः गो��ामुपि�थितः

३-१-२०२२ महािव�ालय�य आचाय�ः सह परी�ास�ब�गो��ां सहभािगता।

५-१-२०२२ वाई��ट अ�तग�तायोिजतायाम् अ�ताराि�यस�गो��ाम् एकस��य 

संयोजक�वम्।

७-१-२०२२ एसजीवीपी छारोडी ि�थतैः परमपू�यमाधवि�यदासमहोदयैः सह 

अ�यास�मिवषियका गो�ी।

७-१-२०२२ गुजरातसािह�यअकादमी इ�य�य मु�यसद�यैः डॉ॰ जये���संहजादव 

महोदयैः सह सेिमनारस�ब�धे गो�ी।

१२-१-२०२२ �वािमिववेकान�दज�मजय�तीमुपल�य िविश��ा�यानम्, अ�य��व�।

१८-१-२०२२ �ाकरणिवभागे आयोिजतवेिबनारस�गो��ाः उ�ाटनस��य 

अ�य��वम्।

१८-१-२०२२ महािव�ालयानाम् आचाय�ः सह आभासीयरी�या परी�ािवषयकगो�ी।

१८-१-२०२२ �गतभाषािश�णवग��य उ�ाटनस��य अ�य��वम्।

२६-१-२०२२ गणत���दवसमुपल�य आयोिजतकाय��मे िविश��ा�यानम्।

२८-१-२०२२ पुराणिवभागे आयोिजतवेिबनारस�गो��ाः उ�ाटनस��य अ�य��वम्।

२९-१-२०२२ अहमदाबाद मेनेजमे�ट एसोिसएशन �ारा आयोिजतस�गो��ां 

�ितिब�बम् इित नाटक�य आ�वादनम् इित िवषियकायां 

सार�वतोपि�थितः।

१-०२-२०२२ नेक AQAR कृते गो��ाम् आ�य�यम्। 

  �योितषशा��य अ�पकालीनशोट�टमप� ा��म�य उ�ाटनकाय��मे 

आ�य�यम्।

२-०२-२०२१ जनपद�ितिनिधिभः सहअ�तजा�लमा�यमेन 

आयोिजतगो��ाम�य��वेनोपि�थितः।

  नवीनराि�यिश�ानीितः २०२० ��या�वयनसिमित�ारा आयोिजतायां 

गो��ामा�य�यम्।

३-०२-२०२२ सं�कृतिव�िव�ालयानां कुलपितिभः सह अ�तजा�लमा�यमेन गो�ी।

४-०२-२०२२ भ� किव नर�संह महतेािव�िव�ालय े जूनागढे आर.डी.सी. गो��ां 

िवषयिन�णात�वेनोपि�थितः

५-०२-२०२२ आधुिनकिव�ानसङ्काय�य क� अ�तजा�लमा�यमेन गो��ामा�य�यम्।

७-०२-२०२२ नेट्-माग�दश�नके���यो�ाटनकाय��मे आ�य�येनोपि�थितः।

८-०२-२०२२ पीजी िड�लोमा इन टे�पल मेनेजमे�ट इ�य�य अ�तजा�लमा�यमेन 

गो��ामा�य�यम्।

९-०२-२०२२ छा�ावाससिमतेः गो��ाः आ�य�य�वम्। “�द�ाङ्गजनानां िहतैिषता” 

इित �ा�यानकाय��मे अ�य��वेनोपि�थितः।

माननीयकुलपतेः दिै�दनी



१०-०२-२०२२ जूनागढ�थबहाउ�ीनमहािव�ालये आभासीयरी�या आयोिजतगो��ामुपि�थितः। आई.�यु.ए.सी. इ�य�य 

अ�तजा�ल मा�येनायोिजतायां गो��ाम�य��वेनोपि�थितः।

११-०२-२०२२ भवनिनमा�णसिमतेः अ�तजा�लमा�येनायोिजतायां गो��ाम�य��वेनोपि�थितः। इडीएन-३० योजना अंतग�त 

मान.अ�सिचवैः सह गाि�धनगरे सिचवालये गो�ी। दश�नस�काय�य अ�तजा�लमा�येनायोिजतायां गो��ा- 

म�य��वेनोपि�थितः।

१४-०२-२०२२ एकेडिेमक-काउि�सल एवं एकझीकयुटीव-काउि�सल इ�यनयोः गो�ी।

१५-०२-२०२२ पदवीदानसमारोहिवषयकगो��ाम�य��वेनोपि�थितः। त�वाचाय��य मोनािलसा िम� इित छ�ायाः अ�तजा�ल- 

मा�यमेन वा�परी�ायां भाग�हणम्। ि�. डॉ. नरे��कुमारप�डयामहोदयानां �ीम�ागवतकथाया मुपि�थितः।

१७-०२-२०२२ सं�कृतपाठशालानाम् अ�यापकैः सहछारोडी�थ-दश�नम-सं�कृत-महािव�ालये गो��ामा�य�यम्।

१८-०२-२०२२ िमशन-गु�कुला�तग�ते रा�य�य सं�कृतपाठशालानां सशि�करणिवषय े मान.िश�णमं�ीणाम्आ�य�य े गांधीनगरे 

गो��ामुपि�थितः।

१९-०२-२०२२ सं�कृत�चार�सारकाय��माथ�जनपद�ितिनधीनांकाय�शालायाः उ�ाटनकाय��म�य आ�य�यम्। �ीगोपालकृ�ण

��ट, जूनागढ इ�यनेन सह पदवीदान-समारोह े�दा�यमान�य िव��पुर�कार�य गो��ाः आ�य��वम्।

२१-०२-२०२२ अ�ताराि�यमातृभाषा�दवसमुपल�यायोिजतायाम् िविश��ा�यानकाय��म�य आ�य��वम्।

२२-०२-२०२२ स�काया�य�ैः सह आयोिजतगो��ाः आ�य�यम्।

२५-०२-२०२२ दश�निवभाग�य राि�यस�गो�्याः उ�ाटनस��य आ�य�यम्। िवषय: - सा��ितकयुगे दश�नानाम् उपादयेता इित 

आसीत्।

२७-०२-२०२२ मान. ��टी से�ेटरी�ी पी.के.लहरीमहोदयैः सह टुरीजम ए�ड िड�लोमां मेनेजमे�ट इ�य�तग�त ं सोमनाथे 

गो��ामुपि�थितः।

२८-०२-२०२२ चतुदश� पदवीदानसमारोहकाय��मे उपि�थितः।

०२-०३-२०२२ सरदारपटेल िव�िव�ालय ेव�लभिव�ानगरेिव�ावा�रिध वा�परी�ायां िवषयिन�णात�वेन उपि�थितः।

०८-०३-२०२२ स�ा�तपरी�ायाः आयोजनिवषयकगो��ां�ाचाय�ः सह ओनलाईनमा�यमेन गो��ामुपि�थितः।

०९-०३-२०२२ व�लभिव�ानगर�थसरदारपटेलिव�िव�ालय�यशोधसिमतेः ओनलाईनमा�यमेनायोिजतायां गो��ा मुपि�थितः।

१०-०३-२०२२ नवीनराि�यिश�ानीितः २०२० अंतग�ते िश�णमि��णः अ�य�ताया ं गांधीनगरे गो�ी।

११-०३-२०२२ Preparation of NAAC SSR अंतग�तं के��ीयसं�कृतिव�िव�ालये नवदहे�यां गो��ामुपि�थितः।

१२-०३-२०२२ नम�दासं�कृतपाठशालायां भ�चनगरे रा�य�तरीय�पधा�सुउपि�थितः।

२१-०३-२०२२  सं�कृतसािह�य-अकादमी, गांधीनगरम्एव� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य संयु�त�वाधाने

         त:  भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां भूिमका इित िवषये आयोिजतायां स�गो��ां

२२/०३/२०२२ संर�क�वेनोपि�थितः।

२३-०३-२०२२  आजादी के अमृतवष� इ�य�तग�त े गुजरातिवधानसभायां गांधीनगरे रा�पितवया�णां 

त: २४-०३-२०२२ व���वणम्।

२४-०३-२०२२ मान.िश�णमंि�िभः सहकुलपतीनां गो��ामुपि�थितः।

२५-०३-२०२२ �योितषवेिबनारस�गो��ामा�य�यम्। िवषयः - आधुिनकिच�क�सायां �योितषशा��य �ासि�गकता”  इित 

आसीत्।

२९-०३-२०२२ �ीकेकाशाि�पाि�क�ा�यानमालायाम�य��वेनोपि�थितः। िवषयः “पुराणेषु राधात�विवमश�: 

परव�त�सािह�येषु त��भाव�” इित आसीत्।

३०-०३-२०२२ केसीजी�ारा �ा�प�संदभ�कगो��ामा�य�यम्।
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वा�याथ�प�रषदः अिधवेशनािन

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ३१/१२/२०२१ तमे �दनांके शा�ाथ�पर�परासंर�णाय वा�याथ�िवकासाय च वा�याथ�प�रषद: 

ि�तीयम् अिधवेशनम् आयोिजतम्।अि�मन् अ�य��पेण माननीय: कुलपित: डॉ लिलत कुमार पटेल: उपि�थत: आसीत्। आर�भे �ो. िवनोद 

कुमार झा महोदय: उपि�थतानां शाि�दकं �वागतम् अकरोत्। तत: �य: व�ार: - डॉ पंकज कुमार रावल: - तीय�ते येन इित तीथ�म्, डॉ रमेशचं� 

शु�ल: - �योितषशा�े िव�ानम्, डॉ डायालाल: मोकरीया - रामायणे िनषादराजगुह�य मै�ीभाव: इित िवषयमादाय �ा�यानम् अकुव�न्। 

अ�य�वय�ण आ�य�ीये उ�ोधने पूव�काल-सं�मरणसिहतं माग�दश�नम् अ��यत।अ�ते संचालकेन डॉ िजगरभ�ेन एकत��ेण सव��यो 

ध�यवादवचांिस उ�ािन। पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनम् अभवत्।अि�मन् अवसरे िव�िव�ालय-संचािलत�य महािव�ालय�य 

�ाचाय�वय�:, सव�ऽिप अ�यापका: , छा�ा: च उपि�थता: आसन्।

२१/०१/२०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दने वेबे�स मा�यमेन "वा�याथ�प�रषत् - २०२१-२२" इ�य�या: "तृतीयम् 

अिधवेशनम्" आयोिजतम्।अि�मन् अवसरे िव�िव�ालय�य माननीय: �भारी कुलपित: डॉ लिलतकुमारपटेल: िवशेषत: उपि�थत: 

आसीत्। अिधवेशन�य अ�य�: िव�िव�ालयसंचािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदय: उपि�थत: 

आसीत्।काय��म�य आर�भे वेदिवभाग�य अित�य�यापकेन रजनीशकुमारेण म�गलाचरणं िविहतम्। तत: स�ालकेन डॉ िवपुलजादवेन 

�वागतम् अ��यत।�थमं वा�याथ� दश�निवभाग�य सहाियकाचाया� डॉ बी. उमामह�ेरी �ा�तौत्। त�या: िवषय: "िव�ानमेवा�मेित 

मत�ितपादनं �यायमतेन त�ख�डनिवचारः" आसीत्।ि�तीयं वा�याथ� सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�: डॉ. िजगरभ�: �ा�तौत्। त�य 

िवषय: "सु�दरका�ड�य �थमे सग� हनुम�कृते �यु�ा उपमा:" इ�यासीत्।तत: अ�य�वय�ण �ाचाय�ण डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदयेन 

आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृ�वा "�ीम�गव�ीतायां मू�यिश�ािवमश�:" इित िवषये वा�याथ�: ��तुत:।अ�ते स�ालकेन डॉ िवपुलजादवेन 

एकत��ेण कृत�ता�ापनं कृ�वा, पूण�ताम���यो�ारणेन काय��म: पूण�: कृत:।

२८/०१/२०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दने वेबे�स मा�यमेन "वा�याथ�प�रषत् - २०२१-२२" इ�य�या: "चतुथ�म् अिधवेशनम्" 

आयोिजतम्।अिधवेशन�य अ�य�: �ाकरणिवभागा�य�: �ो. िवनोद कुमार झा महोदय: आसीत्।काय��म�य आर�भे सािह�यिवभाग�य 

अ�यापकेन डॉ.िजगरभ�ेन म�गलाचरणं िविहतम्। तत� तेनैव उपि�थतानां �वागतम् अ��यत।�थमं वा�याथ� �योितषिवभाग�य 

सहायकाचाय�: �ीिन�यान�द: ओझा �ा�तौत्। त�य िवषय: "�यािधमासयो: िवमश�:" आसीत्।ि�तीयं वा�याथ� �ाकरणिवभाग�य 

सहाियकाचाया� डॉ. िवदषुी बो�ला �ा�तौत्। त�या: िवषय: "शेखरकृ�ीशा अथ�व�वम्" इ�यासीत्।तत: अ�य�वय�ण �ो. िवनोद कुमार झा 

महोदयेन आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृ�वा "नाजान�तय� बिह��व��लृि�: प�रभाषािवमश�:" इित िवषये वा�याथ�: ��तुत:।अ�ते स�ालकेन 

डॉ.िजगरभ�ेन एकत��ेण कृत�ता�ापनं कृ�वा, पूण�ताम���यो�ारणेन काय��म: पूण�: कृत:।अ�य स��य आयोजनं वेबे�स मा�यमेन 

जातमासीत्। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालयसंचािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदय:, अ�यापका:, छा�ा� 

उपि�थता: आसन्।
०५/०२/२०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दने वेबे�स मा�यमेन "वा�याथ�प�रषत् - २०२१-२२" इ�य�या: "प�मम् 

अिधवेशनम्" आयोिजतम्।अिधवेशन�य अ�य�: वेदिवभागा�य�: डॉ. श�ु�ः पािण�ाही महोदय: आसीत्।काय��म�य आर�भे 

सािह�यिवभाग�य अ�यापकेन डॉ.िजगरभ�ेन म�गलाचरणं िवधाय उपि�थतानां �वागतम् अ��यत।�थमं वा�याथ� �योितषिवभाग�य 

सहाियकाचाया�अपूवा� अ�वाल �ा�तौत्। त�याः िवषय: "नविवधकालमानिवमश�:" आसीत्।ि�तीयं वा�याथ� पुराणेितहासिवभाग�य 

सहाियकाचाया� डॉ. आशा माठक �ा�तौत्। त�या: िवषय: "�ीम�ागवते एकादश�क�धे मुि�लीलायां भगव�कृपािन�पणम"्  इ�यासीत्।तत: 

अ�य�वय�ण डॉ. श�ु� पािण�ािह महोदयेन आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृ�वा "वेदषुे गिणतिव�ानम"्  इित िवषये वा�याथ�: ��तुत:।अ�ते 

स�ालकेन डॉ.िजगरभ�ेन एकत��ेण कृत�ता�ापनं कृ�वा,  पूण�ताम���यो�ारणेन काय��म: पूण�: कृत:।स�ेऽि�मन् 

िव�िव�ालयसंचािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदय:, अ�यापका:, छा�ा� उपि�थता: आसन्।
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१२/०२/२०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दने वेबे�स मा�यमेन "वा�याथ�प�रषत् - 

२०२१-२२" इ�य�या: "ष�म् अिधवेशनम्" आयोिजतम्।अिधवेशन�य अ�य�: 

�ाकरणस�काया�य�: डॉ. दीपेश कितरामहोदय: आसीत्।काय��म�य आर�भे वेदिवभाग�य 

अित�य�यापकः �ीभािवनः प��ा म�गलाचरणम् अकरोत्। ततः स�ालकः डॉ. िजगरभ�ः 

उपि�थतानां �वागतम् अकरोत।् �थमं वा�याथ� गुजरातीिवषय�यअ�यापकः �ीि�या�क ठाकर 

�ा�तौत्। त�य िवषय: "माधवरायजीना ल� अने ल�गीतो" आसीत्।ि�तीयं वा�याथ� वेदिवभाग�य 

सहायकाचाय�ः डॉ. िवपुलजादवः �ा�तौत्। त�य िवषय: "वै�दकवा�ये रा�िच�तनम"्  इ�यासीत्।तत: 

अ�य�वय�ण डॉ. दीपेश कितरा महोदयेन आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृ�वा "�ीजना��न हगेड े�णीत�य 

भाषापाक�य समी�ा" इित िवषये वा�याथ�: ��तुत:।अ�ते स�ालकेन डॉ.िजगरभ�ेन एकत��ेण 

कृत�ता�ापनं कृ�वा,  पूण�ताम���यो�ारणेन काय��म: पूण�: कृत:।स�ेऽि�मन् 

िव�िव�ालयसंचािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदय:, अ�यापका:, 

छा�ा� उपि�थता: आसन्।

०५/०३/२०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दने िव�िव�ालय�य सभाख�ड े"वा�याथ�प�रषत् - २०२१-२२" इ�य�या: "स�म् 

अिधवेशनम्" आयोिजतम्।अिधवेशन�य अ�य�: डॉ, का�त�कः प��ा महोदय: आसीत्।काय��म�य आर�भे वेदिवभाग�य अ�यापकेन डॉ. 

िवपुलजादवेन म�गलाचरणं िवधाय उपि�थतानां �वागतम् अ��यत।�थमं वा�याथ� पुराणेितहासिवभाग�य सहायकाचाय�: डॉ. �करण डामोरः 

�ा�तौत्। त�य िवषय: "िव�णुपुराणे ��लादच�रत�य समी�ा" आसीत्।ि�तीयं वा�याथ� सािह�यिवभाग�य सहाियकाचाया� डॉ. ि�य�का 

ि�वेदी �ा�तौत्। त�या: िवषय: "अिभ�ानशाकु�तले पया�वरणिच�तनम्" इ�यासीत्। तृतीयं वा�याथ� आ��लिवषय�य अ�यािपका डॉ. भगवती 

डाभी �ा�तौत्। त�याः िवषयः "" आसीत्।तत: अ�य�वय�ण डॉ. का�त�क प��ा महोदयेन आ�य�ीयम् उ�ोधनं कृ�वा "Shatakkavyas on 

Indira Gandhi – A Study" इित िवषये वा�याथ�: ��तुत:।अ�ते स�ालकेन डॉ. िवपुलजादवेन एकत��ेण कृत�ता�ापनं कृ�वा, 

पूण�ताम���यो�ारणेन काय��म: पूण�: कृत:।स�ेऽि�मन् िव�िव�ालयसंचािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: डॉ. नरे�� कुमार प��ा महोदय:, 

अ�यापका:, छा�ा� उपि�थता: आसन्।

एवम् एतेषु ि�षु मासेषु वा�याथ�प�रषदः ष�णां स�ाणां सफलतया आयोजनम् अभवत्। एतेषां स�ाणाम् आयोजनाय सिमतेः अ�य�ः 

�ो. िवनोद कुमार झा, सिमितसद�यौ डॉ. िजगरभ�ः डॉ. िवपुलजादव� एते काय�म् अकुव�न्।

िव�िव�ालय�य छा�ेषु सं�कृतभाषायां लेखन�मताम् अथ च अिभ�ि�कौशलम् अिभवध�ियतुं “�गतभाषािश�णवग�ः” इित �क�प�य 

आयोजनं िवधीयते। ऐषमः एत�य �क�प�य उ�ाटनं १८ जनवरी २०२२ तमे �दना�के अपरा�े चतुवा�दन े �ावत�त। त� अ�य��पेण 

िव�िव�ालय�य कुलपितवय�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलः उपाित�त्। िव�िव�ालय�य �ा�यापकाः छा�ा�ािप अ� उपि�थताः आसन्।

काय��म�य आर�भे �ीभािवनप��ावय�ण सुमधुरया वाचा म�गलमाच�रतम्। तदनु काय��मसंयोजकेन डॉ. जानक�शरण-आचाय�ण 

उपि�थतानां महानुभावानां शाि�दकं �वागतम् अका�र। अ�य वग��य �ा�तािवकं ��तुवता �ाचाय�ण डॉ. नरे��कुमारप��ावय�ण उ�ं सं�कृतभाषायां 

छा�ाणां गितः �गितः उ�ितः च �यात् तदथ� ते�यः �गतभाषािश�णवग�ः �चा�यते। पा��मसिम�या स�यक् िच�तिय�वा अ�य वग��य पा��मः 

रिचतः वत�ते। “का�ं कोषः कौमुदी” इित ककार�योपेतं सािह�यं भाषायाः शु��यथ� िनता�तम् अपेि�तं वत�ते। आ�य�ीये उ�ोधने कुलपितः डॉ. 

लिलतकुमार पटेलः अवादीत् यत् िव�िव�ालये शाि��तरात् आर�य आचाय�पय��तं परी�ायां लेखनं सं�कृतमा�यमेन भवित। छा�ाः 

�व�वशा�ाणाम् अ�ययनं तु कुव�ि�त एव, परं तैः अित�र��पेण भाषायां �ावी�यम् अव�यं स�पादनीयम् अतः एते�यः छा�े�यः एषः 

�गतभाषािश�णवग�ः अव�यम् उपादयेः भिव�यित। काय��मा�ते �ीिजगरभ�ः ध�यतावचांिस अवादीत्। एत�य काय��म�य स�ालनं संयोजनं च 

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

�गतभाषािश�णवग��य उ�ाटनम्
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�ाकरण-वेब्-स�गो�ी

गणत���दवसः

१८.०१.२०२२तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

IQAC, अनु�ातकिवभागः तथैव च िव�िव�ालयसंल�महािव�ालयः इ�येतैः 

स�भूय 'महाभा�य�य चतुथा�ि�नक�ितपा�िवषयिवमश�ः' इ�यमुं 

िवषयमाि��य वेब्-स�गो�ी समायोिजता। सङो��ाः अ�याः उ�ाटनस�ं 

�ातः ११:०० वादने समायोिजतम्। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालय�य मा�याः 

कुलपितचरणाः डॉ. लिलतकुमार पटेलमहाभागाः आ�य�यम् ऊढव�तः। 

मु�यव�ृ�वेन समुपि�थताः आसन् के��ीयसं�कृतिव�िव�ालय�य 

जयपुरप�रस�य �ाकरणिवभागीया आचाया�ः �ो. �ीधरिम�महाभागाः। 

स�ार�भे �ीभािवन प��ा महोदयः म�गलाचरणम् अकरोत्। समागतानां 

महानुभावानां �ितभािगनां च �वागतं �ा�तािवकं च अकरोत् िव�िव�ालय�य 

�ाकरणिवभागा�य�ः �ो. िवनोद कुमार झा महाभागः। ततः परं �ीयोगेश 

प��ा महोदयेन, डॉ. नर�संह भोगायता महोदयेन, �ीलोकेश कुमार महोदयेन 

च �वीयािन शोधप�ािण प�ठतािन। मु�यव�ृिभः �ो. �ीधरिम�महाभागैः 

�वािभः िविश��ट�पणीिभः समे अिप कृताथ�कृताः। डॉ. लिलत पटेल महाभागः 

�वीये अ�य�ीये उ�ोधने सम�मिप एतं य�ं �ािघतवान्, माग�दश�नं च कृतवान्। 

काय��मा�ते िव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालय�य �ाचाया�ः ि�. 

नरे��कुमार प��ा महाभागाः सवा�न् �ित कृत�ताम् अिभ��व�तः। अ�य 

स��य स�ालनमकरोत् �ाकरण�ा�यापकः डॉ. दीपेश कितरा।

म�या�नस��य आ�य�यम् ऊढव�तः �ो. िवनोद कुमार झ। 

स�स�ालनं कृतवती िव�िव�ालय�य �ाकरण�ा�यािपका डॉ. िवदषुी 

बो�ला महाभागा। स�ेऽि�मन् भारत�य िविभ�े�यः भागे�यः संयु�ाः  �ायः 

�योदश िव�ांसः �वीयािन शोधप�ािण प�ठतव�तः। स�ा�ते �ो.िवनोद कुमार 

झा महाभागः शोधप���तोतॄन् उ���य िविश� ंमाग�दश�नं कृतवन्। स�ा�ते डॉ. 

दीपेश िवनोद कितरा कृत�तािभ���ं कृतवान्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये २६/०१/२०२२ तमे �दना�के भारत�य 

गणत���दवसम् अिभल�य �वजव�दनकाय��मः आयोिजतः आसीत्। काय��मेऽि�मन् 

माननीयः कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः रा��वज�य उ�ोलनं कृतवान्। ततः 

रा�गानसिहतं �वजव�दनं सव�ः िविहतम्। काय��मेऽि�मन् िव�िव�ालय�य अ�यापकाः, 

कम�चा�रणः, अिधका�रणः च उपि�थताः आसन्। अि�म�वसरे माननीयेन कुलपितवय�ण 

�ेरकम् उ�ोधनम् अका�र। काय��मा�ते सव�षां कृते मधुर�य अ�पाहार�य �व�था आसीत्। 

एवं भारत�य गणत���दवस�य अ�गतया अयं काय��मः िव�िव�ालयेन आच�रतः। 
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“िनवास एवं �ावसाियक 

वा�त”ु  इित अ�पकालीनयोजनायाः

उ�ाटनकाय��मः
२८.०१.२०२२तमे �दना�के 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य IQAC, अनु�ातकिवभागः 

तथैव च िव�िव�ालयसंल�ः महािव�ालयः इ�येतैः स�भूय 

'पुराणेितहासयोः �पककथानां िवमश�ः' इ�यमुं िवषयमाि��य 

वेब्-स�गो�ी समायोिजता। सङो��ाः अ�याः उ�ाटनस�ं �ातः 

११:०० वादने समायोिजतम्। स�ेऽि�मन् िव�िव�ालय�य 

मा�याः कुलपितचरणाः डॉ. लिलतकुमार पटेलमहाभागाः 

आ�य�यम् ऊढव�तः। मु�यव�ृ�वेन समुपि�थताः आस�यु 

िनव�स�टी ओफ़ मैसूर  कणा�टकं(िनवृ�ः) 

�ो.टी. एन.�भाकरमहोदयः। स�ार�भे �ीनीलदवे महोदयः 

म�गलाचरणम् अकरोत्। समागतानां महानुभावानां �ितभािगनां 

च �वागतं �ा�तािवकं च अकरोत् िव�िव�ालय�या�य स�ािलत 

महािव�ालय�य पुराणिवभाग�य �ा�यापकः डो.प�कजकुमार 

रावलमहोदयः। ततः परं  डो.अमृतलाल भोगयतामहोदयः 

�ीम�ागवते �ुवच�र��य �पक�वेन �वक�यं शोधप�ं प�ठतवान् 

ि�तीयं शोधप�ं प�ठतवान ्  �ीयोगेश प��ामहोदय:। 

मु�यव�ृिभः  �ो.टी, एन्.�भाकरमहाभागैः �वािभः 

िविश��ा�यानै: समे अिप कृताथ�कृताः। डॉ. लिलत 

पटेलमहाभागः �वीये अ�य�ीये उ�ोधने सम�मिप एनं य�ं 

�ािघतवान्, माग�दश�नं च कृतवान्। काय��मा�ते िव�िव�ालय�य 

पुराणेितहासिवभागा�य�ा डो.आशाबेन माढकमहोदया सवा�न् 

�ित कृत�तामािव�कृतवती। पुराणवेिबनार�य उ�ाटन 

काय��म�य समापन ं  क�याणम��ेण अभवत्।  अ�य स��य 

स�ालनमकरोत् पुराणेितहासिवभाग�य �ा�यापकः 

डो.प�कजकुमार रावलमहोदयः।

म�या�नस��य आ�य�यम् ऊढव�तः डॉ. प�कजकुमार 

रावलमहोदयः। स�स�ालनं कृतवती  िव�िव�ालय�य 

पुराणेितहासिवभाग�य अित�य�यािपका क�र�मा गािमत। 

पुराणेितहासिवभागा�य�ा डो.आशाबेन माढकः उपि�थतानां 

�वागतं कृतवती।स�ेऽि�मन् भारत�य िविभ�े�यः भागे�यः 

संयु�ाः  �ायः प��वंशितः िव�ांसः �वीयािन शोधप�ािण 

प�ठतव�तः। स�ा�ते स�ा�य�ाः पुराणेितहासिवभाग�य 

अ�यापकः  शोधप���तोतॄन् उ���य िविश� ंमाग�दश�नं कृतवान् 

तथा  �वक�यं िच�तनपूण� शोधप�मपठत्।स�ा�ते डॉ. �करण 

डामोरमहोदयः कृत�तािभ���ं कृतवान्। काय��म�य समापन ं 

क�याणम��ेण अभवत्।

पुराणेितहासिवभाग�य -वेब्-स�गो�ी

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य I Q A C , 

अनु�ातकिवभागः तथा च िव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालयः   

इ�येतैः स�भूय “िनवास एवं �ावसाियक वा�तु (Vocational 

Vastu)” इित अ�य�तं �ासंिगकं िवषयमुपादाय आयोिजत�य 

“ऑनलाइन शॉट�-टम� स�ट��फकेट �ो�ाम इन �योितष” 

इ�य�यउ�ाटनकाय��मः 01/02/2022 तमे �दना�के मंगलवासरे 

सायं चतुवा�दने अनुि�तः । काय��मेऽि�मन् िव�िव�ालय�य 

मा�याः कुलपितचरणाः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहाभागाः 

आ�य�यम् ऊढव�तः । मु�याितिथ�वेन समुपि�थताः आसन् 

उ�राख�डसं�कृतिव�िव�ालय�य मा�याः कुलपतयः �ो. 

दवेी�सादि�पाठीवया�ः एव� सार�वताितिथ�वेन स��ा�ाः 

आसन् काशीिह�दिूव�िव�ालय�य �योितषिवभागा�य�चराः 

�ो. िवनयकुमारपा�डयेवया�ः ।

अ�माकं वै�दकपर�परानु�पं काय��म�यार�भे 

वेदिवभाग�य अित�य�यापकः �ी भािवनप��ामहोदयः 

सुमधुर�वरेण म�गलमाच�रतवान् । अन�तरं काय��मेऽि�मन् 

समागतानां महानुभावां शाि�दकं �वागतं काय��म�य 

�ा�तािवक�“ऑनलाइन शॉट�-टम� �ो�ाम” इ�य�य मु�यसंयोजकः 

�योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ः �ीिन�यान�दः ओझामहोदयो-

ऽकरोत् ।

त�प�ात् सार�वताितिथिभः काशीिह�दिूव�िव�ालय- 

�य �योितषिवभागा�य�चरैः �ो. िवनयकुमारपा�डयेमहोदयैः 

सार�वतो�ोधनेन वा�तुशा��य �व�पं मह�व� �कटीकृ�य 

समेऽिप कृताथ�कृतम् । ततःमु�याितिथ�वेन समागतैः 

उ�राख�डसं�कृतिव�िव�ालय�य मा�यैः कुलपितिभः �ो. 

दवेी�सादि�पाठीवय�ः �वीयेन �ा�यानेन सा��ितकयुगे 

लोक�वहारे वा�तुशा��य �ासंिगकता �ो�ोिधता ।तदन�तरं 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितवया�ः डॉ. लिलत- 

कुमारपटेलमहोदयाः आ�य�ीयो�ोधनमकुव�न् । काय��म�या�ते 

िव�िव�ालयस�ािलतमहािव�ालय�य �योितषिवभाग�य 

सहायकाचाय�ः डॉ. रमेशच��शु�लमहोदयः सव�षां कृते ध�यतां 

वचांिस �क�टतवान्। अ�यो�ाटनकाय��म�य समापनं 

क�याणम��ेणाभवत् ।

ऑनलाइन वेबे�स मा�यमेन समायोिजत े  काय��मेऽि�मन् 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयाः कुलपितचरणाः, 

मु�याितिथमहोदयाः,  सार�वताितिथमहोदयाः,  �ाचाया�ः, 

वेदवेदा�गस�काया�य�ाः, सव�ऽिप�ा�यापका:,  �ितभािगन� 

आह�य ७० जनाः समुप�थाय काय��मोऽयं सफलं कृतव�तः। 

काय��म�या�य फेसबुक मा�यमेन लाइव �सारणमिप जातम्। 

त�ािप बहवः जना:  काय��ममम ुं द�ृ�व�तः।

स�पूण�काय��म�य स�ालनम् “ऑनलाइन शॉट�-टम� 

�ो�ाम” इ�य�य संयोिजकया �योितषिवभाग�य सहाियकाचाय�या 

सु�ीअपूवा�अ�वालमहाभागया िविहतम् ।
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 २-२-२०२२ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�- 

िव�ालय�य �ापक�चाराय �चार-�सार सिमतेः गो�ी स�प�ा। 

गो��ाम् अ�यां गुजरातरा�य�य ३३ जनपद�ेयः िव�िव�ालयेन 

िनयु�ाः त�त्–जनपद�य �िति�ताः सं�कृतानुरािगणः 

जनपद�ितिनधयः उपि�थताः आसन्। िव�िव�ालय�य सव� 

�ा�यापकाः अिप उपि�थताः आसन्। सव�ः िमिल�वा िवि��ालयेन 

पा�मानानां पा��माणाम् उपादयेतािवषये �ापकः �चारः 

कथं �यात् इित मननं कृतम्। गो��ार�भे  समुपि�थतानां समेषां 

�वागतं �ा�तािवक� ि�.डो.नरे��कुमार प�डया महोदयाः 

अकुव�न्। डॉ. िजगरभ�ः �चारोपयु�ं �वेन िन�म�तं स�दश�नं 

�ा�तौत्। नैकैः �ितिनिधिभः उ�मािन सूचनािन कृतािन।गो���ते 

िव�िव�ालय�य माननीयाः कुलसिचवाः डो. दशरथ जादव 

महोदयाः तथैव च माननीयाः डो.लिलत पटेलमहाभागाः िविश� ं

माग�दश�नम् अकुव�न्। अ�याः गा��ाः स�ालनं डो. दीपेशकितरा 

महोदयः अकरोत् ।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 
शै�िणकभवनप�रसरे ०५-०२-२०२२ तमे �दना�के 
�ातः काले छा�ैः सर�वतीद�ेाः पूजनो�सवः 
समाच�रतः । �िति�तसर�वतीद�ेाः पूजनं हवन� 
वै�दक�र�या छा�ैः अ�यापकै� का�रतम् । त� 
कुलपितमहोदयाः डॉ. लिलतपटेलमहाशयाः 
मु�ययजमान�पेण उपि�थताः आसन् । हवनकम�िण 
पूजनावसरे च छा�ैः अ�यापकै� स�भूय सर�वती 
द�ेाः“पावका नः सर�वती वाजेिभवा�िजनी वती । य�ं 
व�ु िधया वसुः”  इित म��पाठः िविहतः । 
'पूण�तागौरवाय' इित वचनं साथ�कं कतु�  िव�िव�ालयेन 
काय��मोऽयं स�पा�दतः । अ�य काय��म�यायोजनं  
य�यागा�द सिमित �ारा अभवत् तथा च 
कमा�चाय��पेण डॉ. श�ु�पािण�ािहमहोदयः आसीत ्।

वस�तप�मी

�चार-�सार-गो�ी �ीम�ागवतकथा

 १०/०२/२०२२ तः 

१६/ ०२/२०२२ पय��तं 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ा-

लय�य परामश�- के���य 

सहयोगेन, परौरिहमाचल- 

�थ�य गोिव�दजीवना�म�य 

आयोजक�वेन च सोमनाथ�य पिव�े तीथ��े�े ि�वे�याः तटे, 

�ाचाय��य डॉ. नरे��कुमारप��ा महोदय�य �ासासने 

�ीम�ागवतकथायाः सु�दरम् आयोजनम् अभवत्। कथायां 

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

पटेलः, �िस�ः कथावाचकः डॉ. महादवे�सादः महतेा, 

�ीधन�य�ासमहोदयः इ�येते उ�ोधनम् अकुव�न्। 

गोिव�दजीवना�म�य �ित�ापकः पू�यः �वामी 

�ी�काशान�दमहाराजः �ित�दनम् आ�याि�मकेन �वचनेन �ोतॄन् 

उपाकरोत्।

�द�ा�गिहताय िविश��ा�यानम्

 ९-२-२२ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृत- 

िव�िव�ाल�य�द�ांगसिमित�ारा "�द�ांगजनानां िहतैिषता" 

िवषयमाि��य  �ा�यानं ०४:०० वादने समायोिजतम्। 

काय��मेऽि�मन् िव�िव�ालय�य मा�याः कुलपितचरणाः डॉ. 

लिलतकुमार पटेलमहाभागाः आ�य�यम् ऊढव�तः। 

मु�याितिथ�वेन समुपि�थताः जग�गु� रामभ�ाचाय��द�ांग- 

िव�िव�ालय�य कुलपतय: �ोफेसरयोगेशच��दबेुमहोदया:, �ो 

पांडयेमहाभागैः �वािभः �ा�यानै: समे अिप कृताथ�कृताः। 

स�ार�भे भािवनपं�ामहोदयः म�गलाचरणम् अकरोत्। 

समागतानां महानुभावानां �ितभािगनां च �वागतं  अकरोत् 

िव�िव�ालय�ारा संचािलत-  महािव�ालय�य �ाचाय�: डा 

नरे�� कुमारप��ामहोदय:। ततः  डॉ. लिलत पटेलमहाभागः 

�वीये अ�य�ीये उ�ोधने सम�मिप एनं य�ं �ािघतवान्, 

माग�दश�नं च कृतवान्। काय��मा�ते िव�िव�ालय�य 

�योितषिवभाग�य सहायकाचाय�:  िन�यानंद:  ओझा  सवा�न् �ित 

कृत�तामािव�कृतवान्। उ�ाटन काय��म�य समापनं  

क�याणम��ेण अभवत्। अ�य स��य स�ालनमकरोत् 

�ाकरणिवभाग�य सहाियकाचाया� डा िवदषुी बो�लामहोदया। 

काय��मे  आचाय�: सह ३० आस�ा: जना: सल�ा: आसन्।
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 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय:,  वेरावलम् ,  I Q A C  , 

अनु�ातकसािह�यिवभाग:, महािव�ालय-सािह�यिवभाग:, इ�येतेषां संयु�ोप�मेण 

महामहोपा�याय-पंिडत-रेवा�सादि�वे�दन: सं�कृतसािह�ये योगदानम् इित 

िवषयमादाय एक�दवसीया आभासीया संगो�ी आयोिजताऽसीत्। एत�यां संगो��ाम् 

उ�ाटनस�े अ�य��वेन �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीय: �भारी 

कुलपित: डॉ. लिलतकुमार: पटेल: मु�याितिथ�वेन पि�डतरेवा�सादा�मज: �ो. 

सदािशवकुमार: ि�वेदी महोदय:, सार�वताितिथ�वेन �ो. मयूरीबेन भाटीया, गुजरात 

युिनव�स�टी ,  िव�िव�ालय-स�ािलत�य महािव�ालय�य �ाचाय�: ि�. डॉ. 

नरे��कुमार: प��ा महोदय:,  अमे�रकात: िवशेषतया उपि�थत: 

पि�डतरेवा�सादा�मज: डॉ.सव��ि�वेदी महोदय:, िव�िव�ालय�य अ�यापका:, 

शोध�छा�ा:, छा�ा� उपि�थता: आसन्।

 काय��म�य आर�भे �ीमान् भािवन: प��ा म�गलाचरणम् अकरोत्। तत� 

�ाचाय�: डॉ. नरे��कुमार: प��ा महोदय: उपि�थतानां सव�षां �वागतं �ा��य , 

काय��म�या�य �ा�तािवकं �ाचीकटत्। �थमं शोधप�म् डॉ. शोभा िम� महोदया 

�ा�तावीत्। सा महामहोपा�यायानां पि�डतरेवा�सादि�वे�दनां वा�य�य प�रचयं 

िव�तरेण अदात्। ि�तीयं शोधप�ं डॉ. िजगरभ�: �ा�तावीत्। तेन पि�डत�वराणां 

का�ालंकारका�रकानुसारं स��दायिवमश�: अ��यत। सार�वताितिथना �ो. 

मयूरीबेन भाटीया महोदयया सीताच�रतमिधकृ�य उ�ोधनम् अका�र। मु�यव��ा 

आचाया��मजेन �ो. सदािशवकुमारि�वे�दना िपतृचरणानां वा�य�य पु�यं �मरणं 

कृ�वा, गृह�थधम��य साधु िन�पणम् अ��यत। िपतृचरणानां सािह�यशेविध: भृशं 

�मृत:,  �ोतार� �वणसुभगभाषणेन �ुत�ोत�ा: अभवन्। िव�िव�ालय�य 

वेदिवभागा�य�: डॉ. श�ु�: पािण�ाही महोदय: उपि�थतानां सव�षां कृते 

कृत�ताकुसुमािन सम�प�तवान्। पूण�ताम��ेण उ�ाटनस��य समापनम् अभवत्। 

उ�ाटनस��य संचालनं सािह�यिवभाग�य सहायकाचाय�: डॉ. डी.एम.मोकरीया 

महोदय: अकरोत्।

 एत�या: स�गो��ा: ि�तीयं स�ं म�या�ने ि�वादनात् �ावत�त। स��या�य 

अ�य�: महािव�ालयय �ाचाय�: ि�. डॉ. नरे��कुमार: प��ा महोदय: आसीत्। 

स�ार�भे स�ालकेन डॉ. िजगरभ�ेन अ�य�वय��य उपि�थतानां संशोधकानां च 

�वागतम् अ��यत। तत: �मेण शोधप�ािण ��तुतािन। शोधप���तुते: अन�तरम् 

अ�य�: ि�. डॉ. नरे��कुमार: प��ा महोदय: आ�य�ीयम् उ�ोधनम् अकरोत्। तेन 

महामहोपा�यायानां रेवा�सादवया�णां रचनानां , िवशेषत: का�ालंकारका�रकाया: 

वैिश��ं ��यपादयत्। अ�ते संचालकेन कृत�ता�ापनं कृ�वा पूण�ताम��ेण 

स�समापनम् अ��यत। संगो��ा: लाईव �सारणं फेसबुक मा�यमेन कृतम्। तेन बहव: 

सामािजका: संगो��ा लाभाि�वता: अभवन्। अ�यां संगो��ाम् ७० �ितभािगन: 

पंजीकरणम् अकुव�न् , तेषु २० संशोधकै: शोधप�ािण ��तुतािन। एवं सफलतापूव�कम् 

एषा संगो�ी समजायत। अ�या: संगो��ा: संयोजक�वेन डॉ.डी.एम.मोकरीया, डॉ. 

िजगरभ�:, डॉ. ि�यंका ि�वेदी च काय�म् अकुव�न्। अनेन काय��मेण सार�वतै: 

श�दपु�पै: महामहोपा�याये�य: पि�डत�वरे�य: रेवा�सादि�वे�द�य: ��ांजिल: 

सम�प�त:। िव�िव�ालय: एत�य काय��म�य साफ�याय सव��य: ध�यवादान् 

�कटयित।

gm{hË¶ B-go{‘Zma
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अ�ताराि�यमातृभाषा�दवसमुपल�य आयोिजतिविश��ा�यान�य वृ�म्

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, गुजरातसािह�यअकादमी इ�येतयोः संयु�त�वावधाने२१/०२/२०२२ तमे 

�दना�केसोमवासरेचतुवा�दनतः वेबै�समा�यमेन'मातृभाषा�दवस'मुपल�य िविश��ा�यानमनुि�तम्।अ�य �ा�यान�य आ�य�यं 

समल�कृतव�तः आसन् – िव�िव�ालय�य कुलपतयःडॉ॰ लिलतकुमारपटेलवया�ः। का�य��मेऽि�मन् िविश��ा�यातृ�वेनोपि�थताः 

आसन् –जूनागढ�थमहािव�ालय�य �ाचाया�ः डॉ॰ बलराम चावड़ामहाभागाः। एव� िव�िव�ालय�य कुलसिचवाः डॉ॰ 

दशरथजादववया�ः, सव�ऽिप िव�ा�सः आचाया�ः, छा�ा� संयु�ाः आसन्। अ�य िविश��ा�यान�य शुभार�भः म�गलाचरणेन 

�ीयमनिनमावत छा�ेणाका�र। म�गलाचरणादन�तरमुपि�थतानांसमेषा� प�रचयपूव�कं वचोिभः�वागतं�ाकरणिवभाग�या�य�ैः 

�ो॰ िवनोदकुमारझामहोदयैःिविहतम्। ततः गुजरातसािह�यअकादमी�ारा �ेिषतसा��मु��का�यं चािलतम्। अ� एकंमातृभाषायाः 

वैिश���ितपादकं गीतम्, अपर� मातृभाषा�दवस�य प�रचया�मकमासीत्।एत�मादन�तरं तेलुगुभाषामह�वम् इित िवषयमादाय 

�ा�यापकैः �ीराघवे��शम�वय�ः �वमतमुप�थािपतम्। एवं ओ�रयाभाषायाः �ीअिभलाषमहापा�ेण, गुजरातीभाषायाः 

�ीयमनिनमावतेन, िह�दीभाषाया� मह�वं सु�ीनेहा विणक छा�या च ��यपा�द। तदनु मु�यव�ॄणां डॉ॰ बलराम चावड़ावया�णाम् 

मातृभाषाधा�रतमु�ोधनमभूत्। ततः परं गुजरातसािह�यअकाद�याः अ�य�वया�णां �ीिव�णुप��ामहोदयानां 

मातृभाषा�दवसमुपल�य वीिडयो�पस�दशे�य �दश�नं जातम्। अन�तरम् कुलपितवया�णाम�य�ीयो�ोधनमभूत्। एव�ा�माकं 

सौभा�यात् मा�यानां मु�यमि��वया�णां शुभाशंसना�मकसा��मु��कायाः अ�मािभः �वणं कृतम्। अ�ते  चोपि�थतान् सवा�न् �ित 

का���य�ापनं �ा�यापकाःडॉ॰ ि�य�कठाकरमहोदयाः आिव�कृतव�तः। पूण�ताम��ेण का�य��म�य समापनमभूत्। का�य��मा�य 

िनम��काः आसन् - िव�िव�ालय�य कुलसिचवाःडॉ॰ दशरथजादवव�या�ः, गुजरातसािह�यकाद�याः महामा�ाः डॉ॰ जये���संह 

जादवव�या��। अ�य का�य��म�य �सारणं फेसबुकम�येऽ�यभवत्, त�ािप नैकाः अनेन लाभं गृहीतव�तः। का�य��मोऽयं 

�ाकरणिवभाग�य सहाियकाचा�या� संयोिजका च सु�ीिवदषुी बो�लाव�या� समचालयत्। फेसबुकम�ये सा�ा��सारणं वेदिवभाग�य 

सहायकाचा�य�ण �ीिवपुलजादवव�य�णाका�र। 

दश�निवभागीया राि�या वेिबनार-स�गो�ी
�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य आ�त�रकगुणव�ा�ासन�को�ः, अनु�ातकिवभागः तथा च 

िव�िव�ालयस�ािलतसं�कृतमहािव�ालयः इ�येतेषां संयु�त�वावधाने २५ फरवरी २०२२ �दना�के सा��ितकयुगे दश�नानाम् उपादयेता 
इित िवषये राि�या वेिबनार-स�गो�ी समायोिज। अ�याः वेिबनार-स�गो��ाः आ�य�यं समल�कृतव�तः आसन्।  िव�िव�ालय�य 
काय�का�रणः कुलपतयः डॉ॰लिलतकुमारपटेलव�या�ः। का�य��मेऽ�मन् मु�याितिथ�वेन उपि�थताः आसन् स�पूणा�न�दसं�कृतिव�िव�ालय�य 
कुलपतयः �ो. हरेरामि�पा�ठव�या�ः। �क� सार�वताितिथ�वेन एल.डी.आ�स्�-महािव�ालय�य सं�कृतिवभागा�य�ाः डॉ. गजे��प�डाव�या�ः 
उपि�थताः आसन्। वेिबनार-स�गो�ीका�य��मोऽयं स��ये �ाचलत् य� नैके �ितभािगनः शोधप��ािण �ा�तुवन्, �ोतृ�पेण च भागम् 
अगृ�न्। िव�िव�ालय�य सव�ऽिप �ा�यापकाः छा�ा� अ� उपि�थताः आसन्। अ� आम��क�पेण कुलसिचवव�या�ः डॉ. दशरथजादव 
महाभागाः, आयोजक�पेण च �ाचा�या�ः डॉ. नरे��कुमारप��ाव�या�ः आसन्।

म�गलाचरणेन उ�ाटनस�ार�भः जातः। तदनु महानुभावानां शाि�दकं �वागतं डॉ. उमा मह�ेरी अकरोत्। उ�ाटनस��े ि�िभः 
िव�ि�ः शोधप��ािण प�ठतािन य� डॉ. गणपित हगेड े वय�ण “दश�नशा�ाणाम् आधुिनककाले जीवने च आव�यकता”, डॉ. 
श�ु�पािण�ाहीवय�ण “सा��ितकयुगे मीमांसादश�न�य उपादयेता” तथा च डॉ. प�कजकुमाररावलव�य�ण “�ीम�ागवगमहापुराणे 
िन�िपतानां दश�नानां दश�नम्” इित िवषये शोधप��ािण ��तुतािन। सार�वताितथयः डॉ. गजे��प�डाव�या�ः सार�वतं �ा�यानं कृ�वा 
िव�िव�ालयेन शै�िणक�े�े ��यमाणानां �क�पानां िवषये शुभकामनाः �क�टतव�तः। मु�याितिथिभः �ो. हरेरामि�पा�ठव�य�ः सा��ितयुगे 
कथं दश�नानाम् उपादयेता अि�त इित िवषये नैकािन उदाहरणािन �द�ािन। तैः िनग�दतं यत् भारतीयसं�कृतेः अिप मूलं दश�नशा�े िनिहतम् 
अि�त। उ�ाटनस�ा�य�ाः डॉ. लिलतकुमारपटेलव�या�ः अिप अकथयन् यत् दश�नशा�ेषु िनिहतािभः युि�िभः हयेोपादये�य िवचारं कृ�वा 
उपादये�य �हणे सित जीवनं प�रपूण� भवित। उ�ाटनस��ा�ते चोपि�थतान् सवा�न् �ित का���य�ापनम् अ�याः स�गो��ाः संयोजकाः अथ च 
उ�ाटनस��स�ालकाः डॉ. जानक�शरण आचा�या�ः आिव�कृतव�तः। पूण�ताम��ेण का�य��म�य समापनमभूत्। अ�य 
उ�ाटनस�ीयका�य��म�य �सारणं फेसबुकम�येऽ�यभवत्, त�ािप नैकाः अनेन लाभं गृहीतव�तः। का�य��म�या�य संयोजनं दश�निवभाग�य 
�ा�यापका�यां डॉ. उमा मह�ेरी तथा च डॉ. जानक�शरण आचाय�ः इ�येता�याम् अका�र। अ�याः वेिबनार-स�गो��ाःि�तीयं स��ं 
साध�ि�वादनतः साध�प�वादनं यावत् �ाचलत् य� नैकैः िव�ि�ः शोधप��ािण ��तुतािन। अि�मन् स�े सार�वताितिथ�पेण �ारकाधीश-
�ा�यानुस�धान-अकाद�याः िनदशेकचराः �ो. जय�काशनारायणि�वे�दनः उप�थाय �वीयवैद�ुयपूण� �ा�यानम् अकुव�न्। 
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�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य चतुदश� ः दी�ा�तसमारोहः २८/०२/२०२२ तमे �दना�के पात�लयोगभवन�य 

मु�यसभागारे आयोिजतः आसीत्। अ�य भ��य काय��म�य अ�य�ाः गुजरातरा�य�य माननीयाः रा�यपालवया�ः तथा 

िव�िव�ालय�य कुलािधपतयः आचाय� दवे�त महोदयाः आभासीयरी�या काय��मेऽि�मन् उपि�थताः आसन्। तेन सममेव 

गुजरातरा�य�य माननीयः िश�ाम��ी िजतुभाई वाघाणी तथा रा�यक�ायाः म��ी डॉ. कुबेरभाई �डडंोर अिप आभासीयरी�या 

उपि�थतौ आ�ताम्। सार�वताितिथ�पेण �ीस�पूणा�न�दसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. हरेराम ि�पाठी महोदयः, 

अितिथिवशेष�पेण सोमनाथ�यास�य �यासी �ी पी. के. लहरेी, िविश�ाितिथ�पेण गुजरात सं�कृत बोड � अ�य�ः �ीजयश�कर रावलः 

च उपि�थतः आसीत्।

 काय��म�य आर�भे िव�िव�ालय�य छा�ाणां म��ो�ार�व�नं �ु�वि�ः महानुभावैः दीप��वालनम् अ��यत। तत� 

िव�िव�ालय�य माननीयः �भारी कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः �ा�तािवकं �वागतं च अकरोत्। तदनु मा�यानां 

रा�यपालवया�णाम् आ�या दी�ा�तसमारोह�य आर�भः अभवत्। सव�ऽिप छा�ाः दी�ा�तवा�यािन �ु�वा �ितजाने इित 

�ित�ावचनपूव�कं दी�ाम् अगृ�न्। तेन च �मेण िव�ावा�रिध, आचाय�, शा�ी, िश�ाशा�ी, पी.जी.डी.सी.ए., आचाय� योग, इ�येतासां 

पदवीनां घोषणा अभवत्, पदकानां च उ�ोषणा अभवत्। एति�म��तरे गोपालकृ�ण ��ट, जूनागढ �ारा �ितवष�म् एक�य िविश��य 

िवदषुः स�माननं ��यते इित कृ�वा अि�म�िप वष� �वािमनारायण सं�कृत महािव�ालय�य (जेतलपुर) �ाचाय�चर�य डॉ. वाच�पित 

िम� महोदय�य स�माननं िविहतम्। ततः सार�वताितिथना �ो. हरेराम ि�पा�ठना सारग�भ�तं सार�वतं �वचनम् अका�र। अि�मन् 

अवसरे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन सं�कृतभारती गुजरातेन च संयु�तया �कािशत�य "रघुवंशमहाका�म् – ि�तीयः सग�ः" इित 

��थ�य लोकाप�णं महानुभावानां करकमलैः अभवत्। आभासीयरी�या उपि�थतौ �ाविप मि��णौ िजतुभाई वाघाणी तथा डॉ. कुबेरभाई 

�डडंोर इ�येतौ �ासि�गकम् उ�ोधनम् अकु�ताम्।

आ�य�ीयम् उ�ोधनं कुव�ि�ः माननीयैः रा�यपालवय�ः भारत�य �ाचीनानां िव�ानां संर�णाय छा�ाः बोिधताः। वै�दक� 

िश�ाम् ऋते भारतं भारतं नाि�त इित �माणपुर�सरम् उप�था�य, सव�रिप सं�कृत�ैः दशेर�ायै नीितमि�ः माग�दश�कै� भा�िमित तैः 

िव�ि�ः कृता। समाज�य सवा�सामिप सम�यानाम् औषधं वेदषुे वत�ते अतः सव�ऽिप वेद ं�ित ग�छेम इित उदा�ं स�दशंे द�वा �ातके�यः 

आशीः �द�ा। काय��म�य अ�ते िव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ. दशरथः जादवः सव�षां कृते ध�यवादवचनािन सम�प�तवान्। रा�गानेन 

अयं काय��मः स�पूण�ः। सम��य काय��म�य स�ालनं डॉ. प�कजकुमार रावलः तथा डॉ. िवदषुी बो�ला अकु�ताम्। एवम् अयं गौरवपूण�ः 

काय��मः िव�िव�ालये सो�साह ंस�प�ः।

चतुदश� ः दी�ा�तसमारोहः
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चतुदश� े दी�ा�तसमारोह ेपुर�कृताः छा�ाः

  नाम    महािव�ालयः     पुर�कारः

पुरोिहत भि� वासुदेवभाई  �ी�वािमनारायणसं�कृतमहािव�ालयः,    आचाय�क�ा, सव�षु छा�ेषु

     जेतलपुर       �थमा

केशवकुमार पा�डेय िपता संजय पा�डेय �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः,    आचाय�क�ा, सव�षु छा�ेषु 

     वेरावलम ्      ि�तीयः

कोटडीया सौरव लालजीभाई  बी.ए.पी.एस.�वािमनारायणसं�कृतमहािव�ालयः,  शा�ीक�ा, सव�षु छा�ेषु 

     सार�गपुर      �थमः

िहराणी सागर देवराजभाई  बी.ए.पी.एस. �वािमनारायणसं�कृतमहािव�ालयः,  शा�ीक�ा, सव�षु छा�ेषु 

     सार�गपुर      ि�तीयः

जोषी िशवमकुमार योगेशभाई  �ीभागवतिव�ापीठ��टिश�ाशाि�महािव�ालयः,  िश�ाशा�ीक�ा, सव�षु 

     सोला       छा�ेषु �थमः

पाठक समीर जमनादास   �ीभागवत िव�ापीठ ��ट िश�ाशाि�महािव�ालयः,  िश�ाशा�ीक�ा, सव�षु 

     सोला       छा�ेषु �थमः

चाहवाला महेक �शांतभाई  एम.एन.कंपाणीए�ड�ीए.के.शाहपी.जी.डी.सी.ए.  पी.जी.डी.सी.ए. क�ा, 

     �टडीसे�टर, मांगरोल     सव�षु छा�ेषु �थमा

परमार शैलेश रामजी   एम.एन.कंपाणीए�ड�ीए.के.शाहपी.जी.डी.सी.ए.  पी.जी.डी.सी.ए. क�ा, 

     �टडीसे�टर, मांगरोल     सव�षु छा�ेष ुि�तीयः

वसावा ��ाबेन अमर�संगभाई  नवजागृितसं�कृतमहािव�ालयः, �ारा   शा�ीक�ा, सवा�सु छा�ासु      

            �थमा (िविश� ंपदकम्)

�वामी भवतारकदासजी �वामी-  �ीनारायणसं�कृतमहािव�ालयः,    आचाय�क�ा –   

ह�र�व�पदासजी   पेटलाद       "�वािमनारायणवेदा�त" 

            िवषये �थमः 

वालांगर अिभषेक िहतेशकुमार  �ी���ष�सं�कृतमहािव�ालयः,     आचाय�क�ा – 

     निडयाद       "फिलत�योितष" िवषये 

            �थमः

रादिडया रिवकुमार मनसुखभाई  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः,    आचाय�क�ा – 

     वेरावलम ्      "न��ाकरण" िवषये 

            �थमः

रावल परेशकुमार खोिडदास  �ीअि�बकासं�कृतमहािव�ालयः,    आचाय�क�ा –"सािह�य" 

     अ�बाजी      िवषये �थमः

सुवा �कंजल भुराभाई   �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः,   आचाय�क�ा –"योग" 

     वेरावलम ्      िवषये �थमा
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दवे नील जगदीशभाई   �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय-संचािलत-  शा�ीक�ा – "पुराण"

     महािव�ालय, वेरावलम ्     िवषये �थमः

�वामी दश�नि�यदास   दश�नम् सं�कृतमहािव�ालयः, छारोडी   शा�ीक�ा –  

            "�वािमनारायाणवेदा�त" 

            िवषये �थमः

भोगायता �कशन मनसुखभाई  �ीबाबडे�रसं�कृतमहािव�ालयः, पोरब�दर  शा�ीक�ा–  

            "न��ाकरणम्" िवषये 

            �थमः

शेलडीया रोिहत �दनेशभाई  बा�ः छा�ः      शा�ीक�ा –  

            "रामानुजवेदा�त" िवषये   

            �थमः

पाठक मीत िबिपनचं�   दश�नम् सं�कृतमहािव�ालयः, छारोडी   शा�ीक�ा – 

            "सािह�य"िवषये �थमः

जादव िवपुलकुमार जेस�गभाई         "वेद संकाय”

पु�पे�द ुदाश           "वेद संकाय"

शु�ल उ�मकुमार याि�कभाई         "सािह�य संकाय"

भु�रया हष�दकुमार तेर�संहभाई         "सािह�य संकाय"

जोषी हष�दकुमार नम�दाशंकर         "पुराणसंकाय"

िव�ावा�रिधपदव� �ा�व�तः छा�ाः

िशवराि�पव�

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये १-३-२२ तमे �दना�के महािशवराि�पव�णः अ�गतया िशवपूजन�य आयोजनम् अभवत्। अि�मन् 

�स�गे िव�िव�ालय�य सभाख�ड े सव�ः छा�ैः िमिल�वा िशवपूजनं कृ�वा ��ािभषेकः िविहतः। पु�ष�छा�ावास�य 

मिहला�छा�ावास�य गृहपितः गृहमाता, सव� छा�ाः च अि�मन् पूजनिवधौ सहभािगनः अभवन्।
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अ�ताराि�यमिहला�दवसो�सवः

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मिहलािधकारसिमित�ारा०८-०३-२०२२ तमे �दना�के ' �भास�योित'  इित 

शै�िणकभवन�य सभागृह े सायं ०४ वादने अ�ताराि�यमिहला�दवसो�सवः समायोिजतः। उ�सवेऽि�मन ्

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य मा�यः �भा�रकुलपितवय�ःडॉ.लिलतकुमारपटेलमहोदयः अ�य��वेन समुपि�थतः आसीत्। 

वै�दकम�गलाचरणेन, दीप��वालनेनच उ�सवोऽयं �ार�धः जातः । अन�तरं समुपि�थतानां महानुभावानां शाि�दकं �वागतं, काय��म�य 

च �ा�तािवकं मिहलािधकारसिम�य�य�ा डॉ. बी. उमामह�ेरी महोदया अकरोत् । ततः पु�पगु�छ�दानेन महानुभावानां �वागतं कृतम् । 

अ�ताराि�यमिहला�दवसो�सव�योपल�ये मिहलािधकारसिमित�ारा छा�े�यः' मम आदश� नारी'  इित िवषयमाि��य 

व�ृ�व�पधा�, एकपा�ािभनय�पधा�, िनब�धलेखन�पधा� च आयोिजता। एतासु �पधा�सुछा�ैः सो�साह ं भागं गृही�वा 

आधुिनकपर�परागतनारीणामुप�र �व�वािभ���करणं कृतम्। एव� �पधा�सु �थमं �थानं स��ा�य महानुभावैः पुर�कृताः अिप। ताः 

यथा-विणक् नेहा व�ृ�व�पधा�यां, दबेु मानवी अ�दित,  कोमल बांभिणया च एकपा�ािभनय�पधा�यां, वैशाली बारड  

िनब�धलेखन�पधा�या�।काय��मेऽि�मन् माननीयः कुलसिचववय�ः डॉ. दशरथजादवमहोदयः �ास�गीकमु�ोधनं �ा�तौत् । ततः 

काय��म�य अ�य�ाः कुलपितवया�ः डॉ. लिलतकुमारपटेलमहोदयाः मिहलानां िवषयेसु�ुमाग�दश�नं कृतम् । काय��मेऽि�मन् 

िव�िव�ालय�य आचाय�गणः, छा�गणः, कम�चा�रगण� आह�य २५० याव�नाः समवेता आसन्।अ�य काय��म�य स�ालनं 

िव�िव�ालय�य छा�ा शमा� क��त�ः सुचा�तया कृतवती ।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य योगिवभाग�ारा वेरावलनगरे ४ तः 

१०/३/२०२२ इित �दना�केषु स��दवसीया योगकाय�शाला आयोिजता आसीत्। 

एत�य काय��म�य अ�गतया सम�ते वेरावलनगरे ११ �थानेषु िशिबरािण 

आयोिजतािन आसन्। िशिबराणां स�ालनं योगिवभाग�य छा�ाः कृतव�तः। तेषां 

माग�दश�नं योगिवभाग�य अ�यापकाः डॉ. जयेशमुंगरा, दिृ�ः बारैया तथा धरम कचोट 

कृतव�तः। १४/०३/२०२२ तमे �दना�के अ�य अिभयान�य स�पू�त�काय��मः 

आयोिजतः आसीत्। काय��म�य आयोजनं िवशाले योगभवने जातम्। अि�मन् काय��मे 

अ�य��वेन माननीयः कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, अितिथ�पेण डॉ. 

जयेशवघासीयामहोदयः, �ीिव�मभाई पटाट महोदयः, कुलसिचवः डॉ. दशरथजादवः 

च उपि�थतः आसीत्। काय��मेऽि�मन् योगिशिबरा�थ�नः अ�भुतं योग�दश�नं कृतव�तः। 

सभायां महानुभावैः योग�य उपयोिगताः िविवधपदःै किथता। अि�म�वसरे 

िशिबरसंयोजकानां नगरवािसनां �माणप�ेण स�माननं जातम्। सव�ऽिप 

िशिबरा�थ�नोऽिप �माणप�म् अलभ�त। स�पूण��य अ�य काय��म�य आयोजनं डॉ. 

जयेशमुंगरा, दिृ�ः बारैया, धरम कचोट इ�येतैः अ��यत।

योगिशिबरािभयानम्

14OZdar-‘mM© 2022



31

 गुजरातसव�कार�ारा �ा�प�ानुसारम् आजादी के 

अमृतमहो�सव इ�युपल�ये  प��क�पयोजना�तग�तः 

करोनाजागृितकाय��मः अ� २९/०१/२०२२ तमे �दना�के 

म�या�ने ३ वादने छा�ोडा�ामे अनुि�तः। काय��मेि�मन् षट् 

छा�ाः प��क�पयोजनायाः नोडल-अिधका�रण: �ो. िवनोद 

कुमार झामहोदयः,  सहायकािधका�रण: डॉ॰ 

िवपुलजादवमहोदया:, डॉ॰ िवदषुी बो�लामहोदया, संयोजक: डॉ॰ 

जे. डी. मुंगरामहोदय� भागं गृहीतव�तः। छा�ोडा�ामे �ितगृह ं

ग�वा ते�यः मा�क �दाय, चचा�सभाम् आयो�य करोनािवषाणोः 

अवरोधाय रसीकरण�य माहा��यम्,  त�य अवन�यै च 

सावधानिवषयकं माग�दश�न� �द�व�तः। अि�मन् काय��मे 

�ाम�य मु�याः, काय�क�ा�र� उपि�थताः आसन्।

करोनाजागृितकाय��मः

 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः १५/०३/ २०२२  तमे 

�दना�के “गवाधा�रतं �ाकृितकं कृिषकाय�म्” नामकं काय��मम् 

आयोिजतवान्। अ�य काय��म�य समीचीनतया स�पादनाथ� 

जूनागढ-कृिष-िव�िव�ालय-स�ब��य पोरब�दर�थ�य कृिष-

महािव�ालय�य सहाचाय�ः डॉ. पी. एस. गोफा�डमहोदयः आ�तः। 

सः बोरवाव, िहरणवेल, धणेझ जेपुर चे�येतेषां �ामाणां कृषकान् 

स�बोिधतवान् यत् कथं गवाधा�रतं �ाकृितकं कृिषकाय� तेषां कृते 

तेषां भूमे� कृते िहतकरं लाभकर� िव�ते। काय��मेऽि�मन् �ो. 

िवनोद कुमार झा (नोडल ऑ�फसर), डॉ. िवदषुी बो�ला तथा च 

डॉ. िवपुल जादवः (अिस�टे�ट नोडल ऑ�फसर), सहायकभूतः डॉ. 

अि�नगीरी अपारनाथी षड् छा�ा� समुपि�थताः आसन्। डॉ. 

�करण डामोरः उपयु��-काय��म�य संयोजकः आसीत्। 

काय��मोऽयम् अमृत-महो�सव�य उपल�ये युवा संक�प-�े� भारत 

इ�य�य प� �क�प इित योजना�तग�तः गुजरात-सव�कार�य 

िश�ण-िवभाग�ारा आयोिजतो भवित।

गवाधा�रतकृिषः इित िवषयककाय��मः
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 अ� १०/०२/२०२२ तमे  �दना�के 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन “पया�वरणसंर�णम्,  �व�छता, 

जलसंर�णम् तथैव जलस�यनम्” इित काय��मः डाभोर नामके �ामे 

आयोिजतः। अि�मन् काय��मे वयं �व�छतासंर�णम्,  वृ�ाणां 

सौ�दय�करणम्,  आड़�सी नामकं औषधीयपादपानां िवतरणम् रोपण� 

कृतव�तः। अ�मािभः चचा�सभािप अनुि�ता “जलसंर�णम् तथैव 

जलस�यनम्, �लाि�टक इित पदाथ�िवशेषेन िन�म�तानां व�तूनाम् उपयोगः न 

करणीयः” इित िवषयमाधारीकृ�य। चचा�सभायां काय���य संयोजकः  डॉ. 

प�कज कुमार रावल महाभागः �ा�यजनान् स�बोिधतवान्। वयं �ितगृह ं ग�वा अ�य �क�प�य िवषये जनान् �बोिधतव�तः। 

काय��मेऽि�मन् �ो. िवनोद कुमार झा (नोडल ऑ�फसर), डॉ. प�कज कुमार रावलः (काय��म-संयोजकः), सहायकभूतः जयेश मुंगरा 

महाभाग:  षड् छा�ा� समुपि�थताः आसन्। काय��मोऽयम् अमृत-महो�सव�य उपल�ये युवा संक�प-�े� भारत इ�य�य प� �क�प इित 

योजना�तग�तः गुजरात-सव�कार�य िश�ण-िवभाग�ारा आयोिजतो भवित।

�व�छताकाय��मः
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“भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां भूिमका” इित िवषये 

समायोिजता राि�या स�गो�ी

गुजरात-सािह�य-अकादमी-गा�धीनगरम् एव� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः वेरावलम् इ�यनयोः संयु�त�वावधाने 

२१-२२ माच� २०२२ �दना�कयोः गाि�धनगर�थे नैशनल्-  “भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां भूिमका” इित िवषये 

सं�कृत�द�श�नी, शोधप��ाणां ��तुितः, िविश�ािन �ा�यानािन, सां�कृितकः काय��मः इ�या�दवैिश��पूणा� �दन�य�ािपनी राि�या 

स�गो�ीसमायोिजता आसीत्। एत�या स�गो��ाः उ�ाटनसमारोहः २१ माच� २०२२ �दना�के �ातः १०.०० समजायत। एति�मन् 

उ�ाटनकाय��मे मु�याितिथ�पेण गुजरातरा�य�य िश�णम��ी (रा�यक�ा) �ीकुबेरभाई िड�डोरमहोदयः, िविश�ाितिथ�पेण 

उ�र�दशे�य पूव�िश�णम��ी तथा च िह�दीसािह�यभारती इित सं�थायाः अ�ताराि�या�य�ः डॉ. रवी��ः शु�लः महोदयः, 

सार�वताितिथ�पेण गुजरात-सािह�य-अकाद�याः अ�य�ः प��ी िव�णु प��ा महोदयः, अितिथिवशेष�पेण उ�ियनी�थ�य मह�ष� 

पािणनी सं�कृत एवं वै�दक िव�िव�ालय�य कुलपितः �ो. िवजयकुमार सी.जी. महोदयः, �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य 

काय�का�रकुलपितः डॉ. लिलतकुमार पटेलः इ�या�दमहानुभावाः उपि�थताः आसन्। एत�याः स�गो��ाः उ�ाटनात् �ाक् एिभः 

महानुभावैः िव�िव�ालयेन तथा च अकाद�याः समायोिजतायाः सं�कृत-सां�कृितक-�द�श��याः लोकाप�णम् अिप अका�र। अि�मन् 

अवसरे मु�याितिथः �ीकुबेरभाई िड�डोरमहोदयः अवादीत् यत् भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां महती भूिमका वत�ते। 

�ाचीनकाले नाल�दा त�िशला इ�या�दिव�िव�ालयानां कारणेन भारतं सम��य िव��य कृते पथ�दश�क�पेण आसीत्। �ी �ीशः 

दवेपुजारी महोदयः �वीये व��े अ�वीत् यत् यावत् पय��तम् अ�माकं सिवधे बौि�का�मिनभ�रता नायाित तावत् पय��तम् िव�ान-कृिष-

वािण�या�द�े�ेषु आसा�दता आ�मिनभ�रता पूणा� न भिवतुम् अहि� त। अ�माकं प�ा�गशा�ं कालगणनाशा�ं च अ�य�तं वै�ािनकम् 

अि�त तथािप बौि�का�मिनभ�रतायाः अभावेन वयम् इदानीमिप अवै�ािनकं ि��े�रयनप�ा�गम् अनुसरामः। अतः अ�मािभः 

आ�मिनभ�र�वेन भा�म्। उ�ाटनस�ार�भे कुलपितः �ो. लिलतकुमार पटेलः म��थानां महानुभावानां शाि�दकप�रचयपूव�कम् अ�याः 

स�गो��ाः �ा�तािवकं �ा�तौत्। अकाद�याः महामा�ः डॉ. जये���संहजादवः उ�ाटनस�ा�ते ध�यवादभाषणम् अकरोत्। एत�य 

उ�ाटनस��य स�ालनम् एत�याः स�गो��ाः संयोजकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः अकरोत्।

�दवस�य�ािप�याम् अ�यां राि�यस�गो��ां दश शै�िणकस��ािण, च�वा�र िविश�ािन च �ा�यानािन आसन्। दशे�य 

िविभ�े�यः रा�ये�यः तथा च गुजरात�य �ायः सव��यः जनपद�ेयः शोधप�चयनान��म् आगतैः सं�कृतिव�ि�ः �वीयािन शोधप��ािण 

अ� �ा�तुवन्।उ�ियनी�थ�य मह�ष� पािणनी सं�कृत एवं वै�दक िव�िव�ालय�य कुलपितः �ो. िवजयकुमार सी.जी. 

महोदयः“ भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां भूिमका”  इित िवषये �वीयं िविश�म् उ�ोधनं ��तुतवान्। 

महाराजासयाजीरावबड़ौदािव�िव�ालयतः आगतः �ो. रबी��कुमारप�डामहोदय “भारतीय शा�� के स�दभ� म� आ�मिनभ�रता का 

पुन�व�चार” इित िवषये �वीयं िविश�म् उ�ोधनं कृतवान्। ि�तीये �दने रा�पितस�मािनतः �ो. िमिथला�सादि�पाठी महोदयः 

“कम�का�ड�योितःशा�योः आ�मिनभ�र�वम्” इित िवषये �वीयिविश�ो�ोधनेन कम�का�ड�य वै�ािनक�वं �य�पयत्। भोपालतः आगतः 

�ीस�गीतवम�महोदयः अिप कालिवषये िविश� ं�ा�यानं �ा�तौत्। अ�यां स�गो��ां नैकािन िविश�ािन शोधप�ािण प�ठतािन यथा 

“सं�कृतवा�ये �थाप�यकला”, “सं�कृतवा��ये शैि�का�मिनभ�र�वम्”, “�यायवैशेिषकयोः बौि�का�मिनभ�रतायाः िवचारः”, 

“सं�कृतवा�ये आयुव�दिव�ानम्”, “सं�कृतवा�ये िश�ाशा�म्”, “सं�कृतवाङमये गिणतम्”, “बौि�का�मिनभ�रतायां �ीम�ागवत�य 

योगदानम्”, “सं�कृतवा�ये �जननशा�म्” इ�या�द। स�गो��ाः �थमे �दवसे रा�ौ गुजरातसव�कार�य सां�कृितकिवभागप�तः क�न 

िविश�ः सां�कृितकः काय��मः ��तुतः य� सं�कृतगरबा, श�कराचाय�कृतनम�दा�ो�म्, डा�गजनपद�थानाम् वनवािसजनानां िविश�ा 

नृ�य��तुितः इ�या�दकाय��माः समायोिजताः आसन्। एत�य सां�कृितककाय��म�य स�ालनं डॉ. गोपाल उपा�यायः अकरोत्।
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अ�याः स�गो��ाः समापनस�ं २२ माच� २०२२ �दना�के अपरा�े अवत�त। अ� सार�वताितिथ�पेण वाराणसी�थ-

स�पूणा�न�दसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितः �ो. हरेरामि�पाठी, अितिथिवशेष�पेण रा�पितस�मािनतसं�कृतिव�ान् डॉ. गौतम 

पटेलः, �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य काय�का�रकुलपितः डॉ. लिलतकुमार पटेलः, अकाद�याः महामा�ः डॉ. जये���संह जादवः, 

कुलसिचवः डॉ. दशरथ जादवः, गुजरात�थ-सं�कृतमहािव�ालयानां �धानाचाया�ः च उपि�थताः आसन्। काय�का�रकुलपितः डॉ. 

लिलतकुमार पटेलः अ�यागतानां शाि�दकं �वागतं �ाहरत्। तदनु राि�यस�गो��ाः संयोजकः डॉ. जानक�शरण आचाय�ः एत�याः 

स�गो��ाः इितवृ�ं �ा�तौत्। तेन उ�ं यत् शोधप�ाणां ��तुितमा�म् एत�याः स�गो��ाः उ�े�यं नाि�त, परं 

गुणव�ायु�शोधप�ाणां �काशनं त�मा�यमेन च बौि�का�मिनभ�र�विवषये जागरणम् एत�याः स�गो��ाः उ�े�यम् अि�त। 

अि�म�वसरे सार�वताितिथः �ो. हरेरामि�पाठी नैकद�ृा�तमा�यमेन बौि�का�मिनभ�र�वं �ा�तौत्। डॉ. गौतमपटेलमहोदयः अिप 

�वीयेन िविश�व��ेन उपि�थतान् सवा�न् अतोषयत्। काय��मा�ते �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलसिचवः डॉ. दशरथ जादवः 

सवा�न् �ित ध�यवाद�ापनम् अकरोत्। एत�य समापनस��य स�ालनं डॉ. िजगरभ�ः अकरोत् तथा च एत�याः �दवस�य�ािप�याः 

राि�यस�गो��ाः स�पूण� संयोजनं दश�निवभागीयः �ा�यापकः डॉ. जानक�शरणः आचाय�ः अकाष�त्।
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वीरता�दवसः
 �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये माच� 

मास�य २३ तमे �दना�के राि�य-सेवा-

योजनायाः �ारा �वत��तायाः 

अमृतमहो�सव�य अ�गतया वीरता�दवस�य 

आयोजनम् अभवत्। अ�य अ�तग�तं डॉ. 

जयेशकुमारः मुंगरा छा�ान् वीराणां माहा��यम् 

उ�ोिधतवान्। भारत�य �वत��तायै 

सम�प�त�ाणानां वीराणां योगदानं बिलदानं च 

आक�य� छा�ेषु दशेभि�ः स��रता। ततः डॉ. 

जयेशमुंगरा महोदयः सव�षां कृते शपथ�हणं 

का�रतवान्। काय��म�य संयोजक�वेन डॉ. 

जयेशकुमारः मुंगरा काय�म् अकरोत्।
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डॉ. श�ु�पािण�ािहमहोदय�य शुभे�छासमारोहः

�ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालय IQAC, अनु�ातकिवभागः तथा िव�िव�ालय�ारा संचािलत-सं�कृत-महािव�ालयः 

इ�येतेषां संयु�त�वावधाने 25/03/2022 तमे �दना�के “आधुिनकिच�क�सायां �योितषशा��य �ासि�गकता” इित समाजोपयोगी 

िवषयमुपादाय �योितषिवषयक-वेिबनार इित काय��मः स��येनानुि�तः। काय��म�य उ�ाटनस�े काशी-िह�द-ुिव�िव�ालय�य 

सं�कृत-िव�ाधम�-िव�ान-स�काय�य पूवा��य�ः �ो॰ रामच�� पा�डयेवय�ः मु�यव�ृ�वेन िविश�ाितिथ�वेन समाग�य �योितषशा�े 

रोगकारक�हाणां वण�नपुर�सरम् आधुिनकिच�क�सायां �योितषशा��य रोगिवषयकिस�ा�तानाम् अनु�योगिवषये सदसः 

माग�दश�नमकरोत्। स�ेऽि�मन् �ीसोमनाथ-सं�कृत-िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः डॉ॰लिलतपटेलमहोदयः आ�य�यम् ऊढवान्। 

वै�दकम�गलाचरणेन �ार�यमाने उ�ाटनस�ेऽि�मन् वेदवेदा�गस�काय�मुखेन �ो॰ श�ु�पािण�ाही महोदयेन उपि�थतानां 

मा�यवराणां �वागतं िविहतम्। ततः �योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ः �ी िन�यान�द ओझा महोदयः काय��म�य �ा�तािवकं �ा�तौत्। 

�थमस�ेऽि�मन् च�वारः शोधप���तोतारः �वीयानी शोधप�ािण प�ठतव�तः। स�ा�ते �योितषिवभाग�य सहायकाचाय�ः डॉ॰ 

रमेशच��शु�लमहोदयः सव�षां महानुभावानां ध�यतां �ाकटयत्। अ�य �थमस��य स�चालनं �योितषिवभाग�य सहायकाचाया� सु�ी 

अपूवा� अ�वाल महोदया 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�ः डॉ॰ 

रमेशच��शु�लमहोदयः ऊढवान् । स�ेऽि�मन् 10 शोधप�वाचकैः िविवधाः �ासंिगकिवषयाः उप�थािपताः । स�पूण� वेिबनारे आह�य 

14 शोधप�ािण प�ठतािन । ि�तीयस��या�ते �ी िन�यान�द ओझा महोदयेन सव�षां ध�यवादः आच�रतः । पूण�ताम��ेण काय��म�य 

समापनं जातम् । स��या�य स�चालनं �ी िन�यान�द ओझा महोदयः अकरोत् । अ�य �योितष-वेिबनार इित काय��म�य संयोजनं डॉ॰ 

रमेशच��शु�लमहोदयः, �ी िन�यान�द ओझा महोदयः, सु�ी अपूवा� अ�वाल महोदया� कृतव�तः।ऑनलाईन वेबे�स मा�यमेन 

समायोिजतेकाय��मेऽि�मन् �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितचरणः,  मु�याितिथमहोदयः,  �ाचाय�ः, 

सव�ऽिप�ा�यापका:, शोधप�वाचकाः, �ितभािगन� समुप�थाय काय��मोऽयं सफलं कृतव�तः । फेसबुक मा�यमेनािप बहवः 

जना:काय��मममुं द�ृ�व�तः।

ओिड़सा लोक सेवा आयोग इित सं�थया �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य वेद-वेदाङ् स�काया�य�ाणां �ीमतां श�ु�-

पािण�ािह-महोदयानाम् आचाय�पद े(Professor) चयनान�तरं तेषाम् २८/०३/२०२२ तमे �दना�के सोमवासरे शुभे�छा-समारोहः 

स�प�ः। अ�य शुभे�छा-समारोह�य आर�भः साय�काले प�वादने तथा च पूण�ता स�वादने शैि�िणक-भवन�य सभागारे अभवत्। अ� 

समारोह ेमाननीयः कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, कुलसिचवः डॉ. दशरथजादवः, अ�यापकाः, कम�चा�रणः, सव�ऽिप छा�ाः 

छा�य� उपि�थताः आसन।्  समारोहऽेि�मन् �ो. िवनोद कुमार झा, डॉ. िवपुल जादवः, छा��ितिनिध�पेण अ�प�त दबेू िव�िव�ालय-

स�ािलत-महािव�ालयतः डॉ प�कज-रावल�ेते �वानुभवकथनं कृतव�तः। ततः डॉ. श�ु�-पािण�ािह-महोदयः �वानुभूितकथने 

��येकं अ�यापकान् कम�चा�रण� �मृतवान।्  कुलसिचवः माननीयः कुलपित� �वानुभवकथने �वशुभकामना�दानेन सह पािण�ािह-

महोदय�य अिभवादनम् अकु�ताम्।अि�म�वसरे सव�ः अ�यापकैः पािण�ािहमहोदयाय उपहारः �द�ः। काय��म�य अ�ते 

पािण�ािहमहोदय�य प�तः सव�षां कृते अ�पाहार�य �व�था कृता आसीत्। समारोह�य स�ालनं रजनीश-पा�डयेः तथा च 

आभार�ापनं डॉ. भािवन प��ामहोदयः िविहतवान्।

�योितषिवषयक-वेिबनार



�ी के. का. शा�ी �ा�यानमाला

िव�िव�ालयेन अनुि�तं सं�कृत-�चार-�सारािभयानम्
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२९/०३/२०२२ तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन �ी के.का शा�ी 

पाि�क�ा�यानमालायाः�योदशं �ा�यानम् आयोिजतम्।अि�मन ् �ा�यानेअ�य��पेण 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः  कुलपितः डॉ. लिलतकुमारः पटेलः उपि�थतः 

आसीत्। मु�यव�ृ�वेन को�हान िव�िव�ालय�य माननीयः कुलपितः �ो. ग�गाधरः प�डा 

महोदयः आभासीयरी�या उप�थाय पुराणेषु राधात�विवमश�ः परव�त�सािह�येषु त��भाव� 

इित िवषये �ा�यानम् अकरोत्। अि�मन् अवसरे कुलसिचवः डॉ. दशरथजादवःअिप उपि�थतः 

आसीत्। महािव�ालय�य आचाय�ः डॉ. नरे��कुमारः पं�ा,िव�िव�ालय�य पूव��ा�यािपका 

�ो.अच�ना दबेु, पूव��ा�यापकः �ो.श�ु� पािण�ाही अिप अि�मन् काय��मे संल�ाः 

आसन्।िव�िव�ालय�य सव�ऽिप अ�यापकाः, छा�ा� वेबे�स मा�यमेन उपि�थताः भू�वा 

�ा�यानेन लाभाि�वताः जाताः।काय��म�य संचालनम् डॉ. पंकजकुमार रावलः अकरोत्। अ�ते 

ध�यवाद�ापनं डॉ. �करणडामोरः अकरोत्।पूण�ताम��ेण काय��म�य समापनम् अभवत्।

 सं�कृतं य�िप भारत�य �ाचीना भाषा, वेदानां भाषा, पुराणानां भगव�ीतायाः च भाषा तथािप अ��वे नैके भारतीयाः 

सं�कृता�ययन�य मह�वं सु�ु न जानि�त। सं�कृते �कं �कम् अ�येतुं श�यते, �कयत् अ�येतुं श�यते, अधीते सित भािविन जीवने 

िव�ोपाज�न�य क�दशृाः अवसराः भवि�त, �ीसोमनथसं�कृतयुिनव�स�टी इ�य� सं�कृता�ययन�य क�दशृा अवसरा सि�त इ�येतत् सव� 

जनाः जानीयुः इित िधया िव�िव�ालयेन संसृत�चार�सारािभयानम् अनुि�तम्। अिभयान�य अ�य अ�गतया सं�कृत-�चाराय 

िविवधाः उपायाः अनुि�ताः। िविवधेषु �थानेषु िविवधैः �कारैः च �चारः कृतः। समेऽिप सामािजकाः िव�िव�ालय�य स�यक् प�रचयं 

�ा�ुयुः इित िधया प�िमिनटा�मकं िविश� ं चलि��ं स�ीकृतम्। सं�कृते, गुज�रभाषया च आक�ष�का प�रचाियका अिप रिचता। 

गुजरातसव�कार�ारा वाई��टगुजरातसिमट् इ�य�य काय��म�य अ�गतया आयोिजते International Conference for Academic 

Institutions इ�या�ये प�रसंवाद ेिव�िव�ालयेन एकं प�रचय�थलं (Stall) सं�थािपतम् आसीत्। त�ारा समे�यः अिप िज�ासु�यः 

िव�िव�ालय�य प�रचयः �द�ः। गते शैि�कवष� ये महानुभावाः िव�िव�ालय�य मािनत�ितिनिध�वेन काय� कृतव�तः तेषां स�माननं 

िव�िव�ालयेन युवमहो�सवा�तग�ते काय��मे कृतम्। समाने �दवसे तैः सह गो�ी अिप आयोिजता। ततः �ा�ानां परामशा�नाम् आधारेण 

िव�िव�ालयः अ�य वष��य �चारकाय��य आयोजनम् अकरोत्। गतवष�म् इव अि�मन् वष� अिप गुजरातरा�य�य ��येकं जनपद े

िव�िव�ालयेन मािनत�ितिनधीनां िनयुि�ः कृता। िव�िव�ालय�य काय�प�तेः स�यक् बोधनाय फरवरीमास�य १९ �दना�के 

माननीयानां कुलपतीनां िवशेषोपि�थतौ एक�दवसीया काय�शाला आयोिजता। समेऽिप जनपद�ितिनधयः िव�िव�ालय�ा�यापका� 

त� उप�थाय माग�दश�नं �ा�ुवन्। 

 िव�िव�ालय�य समे�यः अिप �ा�यापके�यः एकि�मन् वा �योः वा जनपदयोः जनपद�ितिनिधिभः सह स�भूय �चारकाय��य 

उ�रदािय�वं द�म्। त� उ�रदािय�वं सव�ः सो�साह ं िन�ढम्। फलतः गुजरातरा�य�य ष��वंशितषु जनपदषुे ब�षु मा�यिमक-

उ�तरमा�यिमक-िव�ालयेषु, महािव�ालयेषु च िव�िव�ालय�य �ा�यापकाः सं�कृत�य मह�वं, सं�कृते च उ�ोगावसराः इित िवषयं 

छा�ाणां पुरतः ��तुतव�तः। अनेन अिभयानेन �ायः ५००० छा�ाः इमं िवषयं �ातव�तः। स�भाषणस�दशेः, िवचारभारती चेित �योः 

सु�िस�योः िनयतकािलकयोः अिप िव�िव�ालय�य िव�ापनं �कािशतम्। भिव�यित काले एत�स�ब�ािन फलकािन नगरे 

�थापिय�य�ते। आकाशवाणी�ारा सामािजकमा�यम�ारा च िव�िव�ालय�य स�दशेः जनं जनं �ित �ापिय�यते।
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राि�यदशेभि�का�रचना�पधा�
भारत�य �वत��तायाः अमृतो�सवम् अिभल�य �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन रा��तरीया दशेभि�का�रचना�पधा� 

आयोिजता आसीत्। एषा �पधा� सामा�य�पेण सव�षां कृते आसीत्, नाम छा�ाः अ�यापकाः िनवृ�ाः कम�चा�रण� वा सव�ऽिप भागं 

�हीतुम् अहा�ः। तदथ�म् आदौ सव�षां कृते प�ीकरण�य �दना�कः उ�ोिषतः। मया��दते समये आभारतात् २८ कवयः प�ीकरणम् अकुव�न्। 

ततः सव�षां कृते �वरिचतं का�ं �ेषियतुं �दना�कः िनि�तः। समयमया�दायाम् २३ कवयः �वरिचतािन लिलतािन का�ािन �ेिषतव�तः। 

ततः परं ि��यः िनणा�यके�यः एतािन का�ािन �ेिषतािन आसन्। िनणा�यक�वेन �ो. गोपब�धुिम�महोदयः, �ो. भागीरिथन�दमहोदयः, 

डॉ. हष�दवेमाधवमहोदयः च का�ानां िनरी�णं कृ�वा उ�मका�ािन िचतव�तः। िचते�यः प��यः �ितभािग�यः अधोिलिखतानुसारं 

पुर�कारः सम�प�तः। एवं �वत��तायाः अमृतो�सवम् अिभल�य क�न िविश�ः �योगः िव�िव�ालयेन आच�रतः। एतेषां का�ानां स�ः 

�काशनमिप भिव�यित। स�पूण�काय��म�य संयोजक�वेन डॉ. डी. एम. मोकरीया तथा डॉ. िजगरः म. भ�ः काय�म् अकु�ताम्।
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वा�व�ध�नीप�रषद: उ�ाटनस��य वृ�कथनम्

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा छा�ाणां वा�ौशलिववध�नाय 27.08.2021 तमे �दनाङ्के शु�वासरे सायं 4:30 वादने 

वा�व�ध�नीप�रषद: उ�ाटनस�मनुि�तम्। ति�मन्अनु�ातकिवभागा�य�ः डॉ. लिलतकुमार पटेलमहोदय: �वीया�य�ीयो�ोधनेन 

वा�व�ध�नीप�रषद: उ�े�यािन ल�यािन चो��वा छा�ाणां सवा�ङ्गीणिवकासाय  अिभ�ि�कौशल�यािभवध�नाय च एत�या: प�रषद: 

मह�वमबोधत् ।त�प�ादावष� वा�विधनीसभायाः एकादश-अिधवेशनािन आयोिजतािन। तेषां िववरणं िन�ानुसारं वत�ते-

�. �द�िवषयः   अ�य�ः    स�ालकः   ��तोतारः

1 सामा�यिवषयः   �ो. अच�नाकुमारी दबेु  पाठकःमोिहतः   05

2 सािह�यम ्   �ी ि�वेदी �दलीपः  महतेा किपलः   04

3 वेदः    डॉ. श�ु�पािण�ाही  सूय��काशि�वेदी   05

4 �योितषम ्   डॉ. रमेशच��ः शु�लः  पाठकः मोिहतः   07

5 पुराणम ्    डॉ. आशा जी. माढकः  दवे नीलः   08

6 दश�नम ्    डॉ. उमामह�ेरी बी.  पाथ�ः चौहाणः   08

7 �ाकरणम ्   डॉ. उमामह�ेरी बी.  क��त� शमा �   10

8 योगः    सु�ी �ि�ः बारैया  पाठकः मोिहतः   04

9 सं�कृतभाषायाः मह�वम ्  डॉ. पंकजकुमाररावलः  पाठकः मोिहतः   03

10 बालानाम�ययनं तपः/  सु�ी अपूवा� अ�वालः  भवित असोद�रया  05

 स�स�गितः कथय �कं न करोित 

 पुंसाम्

11 वेदोऽिखलोधम�मूलम ्  डॉ. िजगरभ�ः   स�य�तः पा�डयेः  07
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अ�याः वा�विधनीप�रषदः समापनं ०१/०४/२०२२ तमे �दना�के 

शै�िणकभवन- सभाख�ड े अभवत्। त�ाह�य एकादशप�रष�सु 

िन�िलिखत�छा�ैः �थमपुर�कार�यं ल�धम् -

1. अिभलाषः महापा�ः– आचाय�ः २, �थम�थानम्

2. िमताली भारथी– शा�ी २, ि�तीय�थानम्

3. गोिहलः अिवरतः– आचाय�ः २, तृतीय�थानम्

��येक◌ ं प�रष�द िव�िव�ालय�य अ�यापका:, 

शोध�छा�ा:,  छा�ा� उपि�थताः आसन् । वा�विधनीप�रषद ्

२०२१-२२ तमवष��य अध� यावत् �ो. अच�नाकुमारी दबेु महोदयाः 

आ�य�मावहत्। तदनु अ�य��वेन डॉ. बी. उमामह�ेरी महोदयाः 

आसन्। संयोजक�पेण डॉ. पंकजकुमाररावलमहोदयाः, कु. अपूवा� 

अ�वालमहोदयाः काय�मकु�ताम्। छा��ितिनिध�पेण आचाय� 

ि�तीयवष��य छा�ः पाठकः मोिहतः काय� स�पा�दतवान्।

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा २०२२ वष��य माच�मास�य १८ तः २० �दना�कपय��तं (यु.पी.एल-��केट-टुना�मे�ट) 

िव�िव�ालय�धानस�गित�पधा�याः  आयोजनमजायत । एत�याः �पधा�याः �ार�भं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितः 

डो.लिलतकुमारपटेलमहोदयः भगव�याः शारदायाः �वािमिववेकान�द�य च पूजनेन सह अकरोत् । अ�याः िनमं�क�वेन 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य माननीयः कुलसिचवः डो.दशरथः जादवः आसीत् । त�य माग�दश�ने इयं �पधा� आयोिजता । तथा च 

अ�याः �पधा�याः आयोजक�वेन �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयसंचािलतसं�कृतमहािव�ालय�य �ाचाय�ः 

डो.नरे��कुमारप��ामहोदयः आसीत् । एव� मु�यसंयोजक�वेना� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालययोगिवभाग�य यौिगकः डो. 

जयेशः डी.मुंगरामहोदयः आसीत् । १८ �दना�के �ातः पूजनान�तरं िव�िव�ालय�य कुलपितमहोदयेन सह छा�ाः जयतु भारतम्, जयतु 

सं�कृतम् इ�या�दिभः वचोिभः तथा च रा�गानेन �पधा�याः �ार�भमकाषु�ः । अ� आह�य च�वा�र दलािन आसन् । तेषां नामािन यथा सि�त –

१) सोमनाथ-११ २) �ारकेश -११ ३) सं�कृित -११ ४) परशुराम -११

एतैः दलैः पर�परं आह�य षट्-���ािन ��िडतािन । त� महा��� ेसोमनाथ-११ एव� परशुराम-११ दलयोः �पधा� जाता । 

ति�मन् परशुराम-११ दलं िवजयं �ा�वत् । �पधा�यां सव�षां मनोर�नाय ��डकानामु�साहवध�नाय च 

�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा पदकािन �द�ािन । अ� आह�य १२ पदकािन आसन् । त�य िववरणं यथा िव�ते –

इ�थं ��डा�ते �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा (यु.पी.एल-��केट-टुना�मे�ट) िव�िव�ालय�धानस�गित�पधा�याः 

समापनकाय��मे �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य कुलपितमहोदय�य तथा च डो.जयेशः डी. मुंगरामहोदय�योपि�थ�यां सव�ः ��डकैः 

पदकािन �ा�ािन । एव� अ�याः �पधा�याः स�पूण� संयोजनं �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य योगिवशारदः ��डािवशारद� 

डो.जयेशः डी. मुंगरा महोदयः तथा च छा�ाः अकुव�न् । 

१) िवजयवैजय�ती – परशुराम- ११ दलम् ।

२) उपिवजयपदकम् – सोमनाथ- ११ दलम् ।

३) ��डािवशारदः – जयेशः िशयाणी ।

४) �हारवरे�यः – अिवरतः गोिहलः ।

५) �ेपकवय�ः – नीलः शाह ।

७) �थमं ���म् – �काशः जोषी

८) ि�तीयं ���म् – किपलः रा�यगु�ः

९) तृतीयं ���म् – ओम प��ा

१०) चतुथ� ���म् – जयेशः िशयाणी 

११) प�मं ���म् – जयेशः िशयाणी 

�ित��� ं��डावय�ः ।

यु.पी.एल-��केट-टुना�मे�ट
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AÜ¶mnH$mZm‘² CnbpãY:
ि�. डॉ. नरे��कुमारः प��ा

-  �ीसोमनाथतीथ��े�े ि�वेणीतटे शारदाऽऽ�मे िव�िव�ालय�य परामश�के���य अ�गतया १०/०२/२०२२ तः १६/०२/२०२२ 

पय��तं �ीम�ागवतकथायाः वाचनम् अकरोत्।

डॉ. जानक�शरण आचाय�ः

-  सार�गपुर�थ-�वािमनारायणसं�कृतमहािव�ालयेन आयोिजतायां स�गो��ां स�ा�य��पेण उपि�थ�तं �दाय स�ा�य��वेन 

�ा�यानं �द�म्।

-  िव�िव�ालयप�रसरेभारतिवकासप�रषद-्वेरावलप�तः आयोिजते बौि�क�ा�याने “गृह े गृह ेरामायणम्” इित िवषये �ा�यानं 

द�म्।

–  िव�िव�ालयप�रसरे आयोिजतायाः Student Startup and Innovation Policy इित काय�शालायाः संयोजनं िवधाय त� 

�ा�यानं �द�म्।

-  तमेषु �दना�केषु भारतीयदाश�िनकानुस�धानप�रषदा �ायोिजते नव-दहेली�थ-बीएपीएस-�वािमनारायण-अनुस�धानके�� े

अ�रधामिन आयोिजते स�मेलने “अ�रपु�षो�मदश�नालोके उ�प�यस�भवािधकरणिवमश�ः” इित िवषये शोधप��य वाचनम् 

अका�र।

-  िश�णिवभाग-गुजरातसव�कारप�तः आयोिजतायाम् एकमासाि�मकायां “Basics of Vernaculars of Innovation” इित 

�िश�णकाय��मे भाग�हणम्।

-  दश�निवभगीयायाः “सा��ितककाले दश�नानाम् उपादयेता” इित वेिबनारस�गो��ाः संयोजनम्।

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�यUGC NET-JRF/SET �िश�णवग� वेदा�तसारिवषये आमि��तं �ा�यानं द�म्।

-  गाि�धनगरे “भारत�य बौि�का�मिनभ�रतायां सं�कृतशा�ाणां भूिमका” इित िवषये आयोिजतायाः ि��दवसीयराि�यस�गो��ाः 

संयोजनं कृतम्।

-  छा�दो�योपिनषि�षये एकल�-सं�कृत-एकेडमीप�तः आयोिजतायां �ा�यानमालयां �ा�यानं �द�म्।

-  िव�िव�ालयवाता�प��य “सोम�योितः” इ�य�य नव�वंशिततम�य (जुलाई-िसत�बर-२०२१), ��ंश�म�य (ऑ�टोबर-�दस�बर-

२०२१) चेित अ�क�य�य स�पादनकाय� कृतम्।

-  “अ�रपु�षो�मदश�नालोके उ�प�यस�भवािधकरणिवमश�ः”इित शोधप��य�ास�ीः (UGC Care Listed ISSN-2320-

2025) Vol. XX-Part-1 इ�य� �काशनम्।

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य “शोध�योितः” इित शोधपि�कायाः स�पादनं िविहतम्।

डॉ. बी. उमा मह�ेरी

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य परी�ािवभाग�ारा आयोिजतस�ा�तपरी�ासु �यायिवषये आचाय� तथा शा�ीक�योः 

िवषयिन�णा�ी�पेण १८.०१.२०२२तमे �दना�के काय�म् अकरोत।्

-  वा�याथ�प�रषदः तृतीयािधवेशने १८.०१.२०२२�दना�के “िव�ानमेवा�मेित मत�ितपादनं �यायमतेन त�ख�डनिवचारः' इित 

िवषयमादाय �ववा�याथ� ��तुतम्।

-  िव�िव�ालय�य �चार-�साराय �द��ा�रकािजलायां पाठशालाप�के �दन�या�मके काले �ायः  पय�टनं कृ�वा २५० यावत् 

छा�े�यः कृते िव�िव�ालय�य सम�री�या वैिश��म् अथ च सौिव�या�दिवषये िवह�गवी�णं का�रतम्। 

-  दश�निवभागे 'सा��ितकयुगेदश�नानाम्उपादयेता'इित िवषयेआयोिजतराि�यसंगो��ाः मु�यसंयोिजका�पेण काय�म् अकरोत।्

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य दश�निवभाग�ारा आयोिजतायाः 'सा��ितकयुगेदश�नानाम्उपादये ता नामकराि�यसंगो��ाः 

ि�तीयस��य स�ा�य��पेण ि�थ�वा आ�य�ीयमु�ोधनम् अथ च �यायदश�न�य सा��ितकयुगे उपादयेता इ�यि�मन् िवषये 

�वशोधप�ं ��तुतम्।

-  ०६.०२.२०२२ तमे �दना�के वैि�कसं�कृतम�ः, िवदषुीसमूह�ारा 'सं�कृत सािह�य म� ऋतुराज वसंत' शीष�केण 

आयोिजता�ताराि�य ई-स�गो��ां सम�वियका�पेण काय�म् अकरोत।्

-  ४.०३.२०२२ तमे �दना�के K.V.R Government women college, Kurnool,AndhraPradesh �ारा 

मिहला�दनो�सवमुपल�य आयोिजता�ताराि�यि��दवसीयस�गो��ां ि�तीयस��य आ�य�म् अकरोत।्

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये ०८.०३.२०२२ तमे �दना�के अ�ताराि�यमिहला�दनो�सवमुपल�य अ�ताराि�यमिहला- 

�दनो�सवकाय��म�य संयोजनं मिहलािधकारसिम�याः अ�य��वेन कृतम्। 
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-  ११-१२.३.२०२२ तम�दना�कयोः भ�च नगरे आयोिजत-गुजरातरा�य�तरीय�पधा�सु �याय-मीमांसा-सा��यशा�ाणां 

िनणा�ियका�पेण काय�मूढवती।

-  ४.०३.२०२२ तमे �दना�के K.V.R Government women college, Kurnool,Andhra Pradesh �ारा 

मिहला�दनो�सवमुपल�य आयोिजता�ताराि�यि��दवसीयस�गो��ां वै�दकपर�परायां नारीणां पा�िच�णम्' इितिवषये 

�ा�यानं �द�म्।

-  '�ाचीसुधा' ISSN – 2249-2313 नािमका षा�मािसक� सं�कृतशोधपि�कायां (Impact Factor- 2.995) 'तालप���थानां 

स�पादनं िलिपदश�न�' इित शोधप��यपृ- ४५ तः ४९पय��तं �काशनं का�रतम्।

-  'सं�कृितशोधस�दशेः' ISSN: 2394-1022 समक��ि�समीि�त�ैभािषकराि�यशोधपि�कायां 'उपिनष�सु आ�मान�दिवचारः' 

इित शोधप�ं पृ- १० तः १३ यावत् �कािशतं वत�ते।

-  श�दाण�वः International Peer Reviewed Referred Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2395-5104, 

Impact Factor: 3.119 पि�कायां'पर�परागतशोधः त�य िवकास�्' इित शोधप�ं पृ-२७० तः २७२पय��तं �कािशतम्।

-  १०.०३.२०२२ तमे �दना�के UGC NET/SET �िश�ण-वग�ः- २०२२ वष��य दश�म�ा�यानं 'भारतीयदश�नानां सामा�यः 

प�रचयः – �माण-त�व-आचारमीमांसा' इित िवषये�ा�यानं ��तुतम्।

डॉ. िजगरः म. भ�ः

-  "रघुवंशमहाका�म् – ि�तीयः सग�ः"(ISBN – 978-93-83097-50-0) पु�तकं �कािशतम्।

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम् तथा गुजरात सािह�य अकादमी, गांधीनगरम् इ�यनयोः संयु�ोप�मेण आयोिजते 

राि�यप�रसंवाद े"रघुवंशमहाका�िन�िपतानां राजधमा�णां �ासि�गकता" िवषये शोधप�ं ��तुतम्।

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजते राि�य ई स�गो��ाः संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्। अ�यामेव स�गो��ां 

"का�ाल�कारका�रकानुसारं का�शा�ीयस��दायिनधा�रणम"् इित िवषये शोधप�ं ��तुतम्।

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयेन आयोिजतायाः राि�यदशेभि�का�रचना�पधा�याः संयोजक�वेन काय�म् अकरोत्।

-  गुजरातरा�य�तरीय�पधा�यां िव�िव�ालय�य छा�ाणां माग�दश�क�वेन काय�म् अकरोत्। ०४ छा�ाः सुवण�पदकेन पुर�कृताः, ०२ 

छा�ौ कां�यपदकेन पुर�कृतौ।

-  िव�िव�ालयवाता�प��य “सोम�योितः” इ�य�य नव�वंशिततम�य (जुलाई-िसत�बर-२०२१), ��ंश�म�य (ऑ�टोबर-�दस�बर-

२०२१) चेित अ�क�य�य स�पादनकाय� कृतम्।

डॉ. िवपुलकुमार जादवः

-  �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य चतुदश� े दी�ा�तसमारोह ेवेदवेदा�गस�काय�य अ�तग�तम् "शु�लयजुव�द ेजलत�विवमश�ः - 

एकम�ययनम्" इित शीष�केण िव�ावा�रधेः उपािधम् अलभत।

िन�यान�दः ओझा

- 01.02.2022 तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ारा समायोिजत�य “िनवास एवं �ावसाियक वा�त”ु  इित 

िवषयमाि��य ऑनलाइन शॉट�टम�कोस� इित �ैमािसक-काय��म�य संयोजक�वेनउ�ाटनस��यसंयोजनं कृतम् ।

- 09-02-2022 तमे �दना�के �द�ा�गसिमित�ारा सिमतेः अ�य��वेन समायोिजत�य �ा�यान�य संयोजनं कृतम् ।

- 08-09.03.2022 इित �दन�ये नम�दाजनपद ेिविभ�िव�ालयेषु महािव�ालयेषु च सं�कृतभाषायाः अ�ययनवशात् आजीिवकायाः 

अवसर�य िवषये �क� �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�य प�रचयः द�ः, अ�य सं�थायाः वैिश��ानां  वण�न� कृतम्।

- 21-22.03.2022 तमे �दना�के �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय-वेरावणम्, सं�कृत-सािह�य-अकादमी-गाि�धनगरम् इ�यनयोः 

संयु�त�वावधाने आयोिजतायां ि��दवसीय-राि�य-संगो��ां “भारतीय वा�तुकला म� वा�तुशा�ीय िस�ा�तो◌ ं क� भूिमका” इित 

िवषयमुपादाय शोधप�मपठम्। �क� ति�म�ेव काय��मे  ि�तीयस��य स�ालनम�यकरवम् ।

- 2 5 . 0 3 . 2 0 2 2  तमे �दना�के�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालये आयोिजतायाः “ आधुिनकिच�क�सायां �योितषशा��य 

�ासि�गकता" इ�य�याः �योितषिवषयक-राि�य-वेिबनार-संगो��ाः संयोजनं कृतं �क� काय��मेऽि�मन् “रोगिवमश�ः” 

िवषयमाि��य शोधप�वाचनं कृतम् ।

- 01.02.2022  �दना�कादार�य�ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालय�ाराजायमान�य“िनवास एवं �ावसाियक वा�त”ु  इित 

िवषयमाि��य ऑनलाइन शॉट�टम�कोस� इित �ैमािसक-�ा�यानयोजनायां िविभ�िवषयानामाि��य ष��ा�यानािन �वीकृतािन।
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��थप�रचयः

��थ�य नाम– रघुवंशमहाका�म् – ि�तीयः सग�ः।

�काशनम्– �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, सं�कृतभारती, गुजरातम् च।

लेखकौ स�पादकौ च– डॉ. लिलतकुमारः पटेलः, डॉ. िजगरः म. भ�ः

मू�यम्– १९०/- ��यकािण केवलम्।

वैिश��म्– ि�तीय�य सग��य ��येकं प��य पद�छेदः, पदप�रचयः, आका��ा, सा�वयः 

पदाथ�ः, सं�कृत-िह�दी-गुजराती-अनुवादः,  अल�कारिनदश� ः, �ाकरणिब�दनूां िनदश� ः, 

महामहोपा�याय-मि�लनाथसू�रकृता स�ीविनटीका, एतािभः साम�ीिभः समल�कृतः।

�ाि��थानम्– १ - �ीसोमनाथसं�कृतिव�िव�ालयः, वेरावलम्। २ – सं�कृतभारती, 

कणा�वती, गुजरातम्।
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N>mÌmonbãY¶:
v गुजरातरा�य�तरीय�पधा�सु पुर�कृताः छा�ाः –

१ – जोषी �कशन – शा��पू�त��पधा� – �थमं �थानम् 

२ – ठाकूर िहतेष - शा��पू�त��पधा� – �थमं �थानम् 

३ – जानी ऋि�वक् – सा��ययोगभाषणम् – �थमं �थानम् 

४ – दवे नील – जैनबौ�दश�नभाषणम् – �थमं �थानम् 

५ – चौहाण पाथ� – �ाकरणभाषणम् – तृतीयं �थानम् 

६ – गणेश पंत – शा�ाथ�िवचारः – तृतीयं �थानम् 

v  -नेट् परी�ा – २०२१-२२ उ�ीणा�ः छा�ाः

१ – प��ा �रधम (कूटसं�या – २५, ७३) 

२ – केशवकुमार पा�डये (कूटसं�या – २५, ७३) 

३ – कृ�णकुमार पा�डये (कूटसं�या – २५, ७३) 

४ – ऋि�वक् जानी (योग) 

५ – सुजाता जेना (कूटसं�या – २५) 

६ – �दलीप ि�वेदी (कूटसं�या – ७३) 

७ – रादिडया रिव (कूटसं�या – २५) 

८ – जयेश िशयाणी (कूटसं�या – २५) 

९ – क�र�मा गािमत (कूटसं�या – २५) 

१० – �णव क�यप (कूटसं�या – २५, ७३) 

११ – दवे जय (कूटसं�या – २५) 

१२ – पाठक मोिहत (कूटसं�या – २५) 

v गुजरात सेट् परी�ा – २०२१-२२ उ�ीणा�ः छा�ाः –

१   – अिखल रा�यगु�

२ –  जयेश िशयाणी

३ –  िचराग भोगायता

४ –  रादिडया रिव

५ -  प��ा �रधम

६ -  �णव क�यप

७ –  िवकास ितवारी

८ –  पायल चावडा

९ –  �ेहा चौधरी

१० –  पूजा गािमत

११ –  वाजा िवनू

१२ –  मयूर जानी

v अ�यासु �पधा�सु पुर�कृताः छा�ाः –

१ –  जानी ऋि�वक् – अिखलभारतीययोगसू�क�ठपाठ�पधा�यां ि�तीयं �थानम् अवा�ोत्।

२ - विणक् नेहा महशेभाई -"िह�दी म� वैि�क भाषा बनने का साम�य� ह"ै इित िवषयमाि��य सरदार व�लभभाई पटेल िवजयप� 

व�ृ�व �पधा�याम ्ि�तीयं �थानं �ा�य पुर�कार�पेण पु�तकदव्य ंप�शतं ��यकािण च �ा�वती।
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