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vP<- 2019-20 

 

-: b[AT p[\kT)s :- 

 

1. “n[k” Úiri ki[l[jn[ 2.92 pi [EºT siY[ (¶Ãlini[ si ]Y) u>ci [ g\[[D p\i¼t Yyi[. 

2. nD)aid an[ aispisni 161 gimDiai[mi> Fi [.12 BN[l)  729 bh[ni[n[ uµc(SxN miT[ kiuºs[l)>>g ky &<<. 

3. b).a[. an[ a[m.a[.mi>  (vwi(Y<n)ai[ p\v[S l)Gi[. 

4. ri [jgir (vBig ¹viri ki[l[jmi> Brt) m[Li Yyi>, j[mi> 266 (vwi(Y<ai[a[ Big l)Gi[. 229 bh[ni[n) ps>dg) YE. 

5. (v(vF (vPy (vBigmi> 35Y) pN vF& (nPNi>t vg< Äyi²yini[ yi [jiyi. 

6. p\i [. jigZ(tb[n d [siEa[[ p)a[c.D).n) D ) g \)  m [Lv). 

7. a¹yipki[a[ 21 s[m)nirmi> Big l)Gi[. 

8. aY<SiA#in) (vwiY)<n) k &.kijl Sih[ g&jrit y&(nv(s<T)mi> b[AT f)fT)mi> AYin p\i¼t ky<&. 

9. riOT)̂y kxia[ d)Ãh) Kit[ kbÏ)mi> 5 bh[ni[a[ Big lE c[(ÀpynS)p m [Lv). 

10. ai>trriOT)̂y Ap)km[k[ ¹viri ai>trriOT)̂y sri[dvidk̀ p>(Dt piY< sirY) an[ t[mn) T)m ¹viri s>g)tni[ s&>dr 

kiy<k\m yi [jiyi[. 

11. ai>trriOT)̂y Ap)km[k[ ¹viri s*f) k¸Yk nZRyi>gni rin) Kinmni[ nZRyS]l)ni[ s&>dr ky<km yi[jiyi[.  

12. “n[k”n) s&cni an&sir s>g)tni vgi[<ni[ p\ir>B. 

13. ki [l[jn) p\Xicx& (vwiY)<n) k &. aiAtinibin& g&j. y&(n.ni y&vk mhi[Rsv d(xN (vBig-2, vsi[mi>> hLvi k >qy 

s>g)tmi> p\Ym AYin p\i¼t ky<&. 

14. ki [l[jmi> bh[ni[ miT[ (n:S*Ãk sirvir-(ndin miT[ aqvi(Dk ai[.p).D). n) S$ait YE. 

15. mh&Fi ki [l[jmi>Y) (nb>F l[Knmi> g&jrit) (vPyn) (vwiY)<n) si[Qi (p \yia[ p\Ym k \m m[Lv) (vjy  pdm̀ a[vi[D< 

m[LÄyi[. 
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y&(nv(s<T) pr)ximi> ki[l[jmi> p \Ym aivnir bh [ni[ 

a[f.viy / s [m 1 - 2 

vP < s)T n >. n im m[Lv[l g &N 

2009 5094 pT[l B*(mkib[n jy>(tBiE 465 / 700 

2010 7351 p\vis) (nP)ti p \f&lc>o 498 / 700 

2011 12754 vDtilvili s)mi Eb\i(hmBiE 532 / 700 

2012 14563 mkviNi (p\y>ki jSv>tBiE 564 / 700 

2013 14238 rjp*t (mnix) nTvr(s>h 535 / 700 

nv[.13 s [m - 1 18372 ml[k aiAm)nibin& bs)rKin 497 /700 

a[(p\l 14 s [m-2 17764 ml[k aiAm)nibin& bs)rKin 488/700 

2015 a[(p\l 18147 S[K b&Sriniz K&rS)d 483/700 

2016 a[(p\l  17030 (KAt) plk emiºy&a[l 488/700 

2017 1516 mkviNi my&r) nTvrBiE 7.63/10 

2018 2022 (p \y>ki gi[(vdBiE s &Yir 611/800 

2019 2280 ml[k hb)bibin& E(Àtyizh&s]n 577/800 

    

 

a[s.viy / s [m 3-4 

vP < s)T n >. n im m[Lv[l g &N 

2009 4427 sri[d[ (mnl b ilk)Sn 488 / 700 

2010 13862 vs]yi t Z¼t) miF&(s>g 508 / 700 

2011 4935 riqi[D (Stl gj[ºo(s>h 476 / 700 

2012 10762 vDtilvili s)mi Eb\i(hmBiE 513 / 700 

2013 11550 pir[K mi[(nki FnÆyimBiE 449 / 700 

nv[.13 s [m - 3 13530 mhil[ s)mi h)rmnBiE 414 / 600 

a[(p\l 14 s [m-4 13666 mh[r)yi t Z¼t) kn&BiE 412 / 600 

2015 a[(p\l 14472 civDi B*(mkib[n nTvr(s>h 419 / 600 

2016 a[(p\l 14197 Sih kijlb[n ki>(tBie 428 / 600 

2017 a[(p\l 23627 tLpdi a>k)ti rm[SBiE 423 / 600 

2018 1261 my&r)b[n nTvrBiE mkviNi 576/800 

2019 1755 (p \y>ki gi[(vdBiE s &Yir 587/800 

    

 

 T).viy / s[m 5-6 

vP < s)T n >. n im m[Lv[l g &N 

2009 11508 Ähi[ri K&Æb& (s >kdrBiE 598 / 900 

2010 10726 p\jip(t (k >jl jy>(tBiE 621 / 900 

2011 9886 bli[l prv)n mh [b&bBiE 639 / 900 

2012 9979 gjjr si[nl gNptBiE 611 / 900 

2013 11748 vDtilvili s)mi Eb\i(hmBiE 692 / 900 

nv[.13 s [m-5 10970 pir[K mi[(nki FnÆyimBiE 424 

a[(p\l 14s[m-6 10609 ri[(ht l_ii p \B&dis 847 / 1200 

2015 a[(p\l 11777 gQv) h[tlb[n jgd)SBie 830/1200 

2016 a[(p\l 12431 ml[k aiAm)nibin& bs)rKin 811/1200 

2017 a[(p\l 

l\l 

11847 Sih kijl kiºt)BiE 991/1200 

2018    

2019 1088 my&r)b[n nTvrBiE mkviNi 576/800 

    

 

 



P a g e  4 | 27 

 

srdir vÃlBBie smijs[vi TÂT 

riOT)̂y a[kti p\jis_iik rijyn) p\Ni(lki tYi li[kSih)ni s*#iFir hti li[K>D) p&$P srdir vÃlBBie pT[l. t[mn) 

jºmB*(m nD)aid. ti.31 ai[kTi[br,1875 a[ t [mni[ jºm(dn. nD)aidn) srkir) SiLimi> m[( Tk̂ s &F) B·yi. 

  t[Y) srdir~)n) jºmB*(m ngr nD)aidmi> t[mn) AmZ(tn[ kiym krvi (SxN, s>Akir an[ smijs[vin) s>AYiai[  

uB) krvin&> nkk) Yy&>. t[ oiri  t[mn) n)Drti,kiy<k&SLti,vfidir),(nOqi,uwm j[vi sd̀g&Ni[ (kSi[r -(kSi[r)ai[ tYi 

nvy&vini[mi> K)lv). d[Sni nig(rkRvn[ Si[Biv[ t[v) Bi(v p[Q) t]yir krvimi> s(k|y fiLi[ ni[>wivvimi> s>vt 2021mi> e. s. 

1965ni vs>tp>cm)ni p(v#i (dvs[ mi. ~) mi[rirJ d[sieni p \m&Kpd[ an[ mi. ~) bib&Bie jSBie pT[lni upp\m&Kpd[ srdir 

vÃlBBie smijs[vi T̂ATn) AYipni Ye. ai r)t[ e. s. 1955ni uniLimi> mhibL[Åvrni vnp\d[Smi> s>AYipk an[ p\Ym 

m[n[(j>g TÂT) ~) h@Bie p&. pT[ln[ udB̀v[li[  (vcir ds vP< pC) e. s. 1965mi> sikir Yyi[. aij[ a[ Av¼nmi>Y) (SxN 

s>AYin) s Z(OT sikir Ye vTvZx bn) C[. ai TÂTn) (SxN s[viai[ n)c[ m&jb C[.  

{1} Fm<(s>h d [sie T [k(nkl hieAk*l           1965 

{2} y&(n. TÂT s *rjbi m(hli aiT<s ki[l[j 1966 

{3} h(rBie d [sie p\iY(mk SiLi  1970 

{4} srdir pT[l ki[ms< hieAk*l  1971 

{5} srdir pT[l p\iY(mk SiLi            1970 

{6} srdir AmZ(t {srdir big}                     1976 

{7} e¼ki[viLi m(hli p&Atkily              2005 

{8} m(Nb[n B&vn – til)m k [ºW             2007 

{9} e>(³l)S l[>³v[j lƒbi[r[Tr)                 2008 

{10} (Yy[Tr hi[l                                 2008 

{11} p\(vNBie pT[l s >AkZt (vFily           2011 

 

{12}    ~) amZtmi[d) ki[l[j ai[f mis kÀy&(nk[Sn a[ºD jn<(lzm     2016 

{13}    e¼ki[viLi Ak*l ai[f eºT)r)ar D)zien                            2016 

 

TÂT) m>DL 

{1} ~) k &l)nc>Ù pi[. yi(Xk  a¹yx   {6} ~)mt) eºd&b[n h). pT[l TÂT) 

{2}  Dî̂ yX[SBie a[m. mh[ti  ki.m[.TÂT)~)  {7} ~) rm[SBiE pT[l  TÂT) 

{3} ~) aS[PBie n. Sih   p*v< m[.TÂT)̂~)  {8} ~) m(Nlil h.pT[l  TÂT) 

{4} ~) a(mtBie h. mh[ti  TÂT)   {9} s &~) Bivnib[n mh[ti  TÂT)  

{5} ~) (hmi>S&>Bie b). dv[   TÂT) 

TÂTni ud[̀Si[ : 

a. Bi(v p[Q)ni svi<g) (vkisn) d<(OTa[ k[LvN), piY(mk-mi¹y(mk an[ uµc (SxN s(ht dr[k p\kirn) 

k[LvN)ni (vkis miT[ sGL) p\vZ(_iai[ upiDv), clivv) – clivDivv).ai bFi> j (SxNmi> ~m, shkir 

an[ s[vin) Bivni k [Lvvi (vS[P lx aipv&>. 

b. upri[kt d(OTa[ k [LvN)ni> kiy< a>g[ s>Si [wn/Si[wKi[L, p \yi[g krvi. 

k. upri[kt d(Ota[ k[LvN)n[ lgt) (SxN s>AYi an[ mhi(vwilyi[, SiLiai[,Ci#iilyi[, Sir)(rk an[ min(sk 

(vkis miT[n) s>AYiai[, (SxN klik[ºWi[ tYi a[vi p\kirn) s>AYiai[ AYipv)-AYpivv), clivv) s(ht 

clivDivv). 

D. simi(jk s[vi x[#i[ aApZÆyti (nvirN,A#i) smijn) p\g(t, dviKini>, p\i]Q (SxN k[ºWi[ t[mj k[LvN) 

K[t),v[pir,uFi[g,airi[³y,g\im)N,aY<t>#i,g\imi[wi[g,gZh-uwi[gi[ vg[r[ smij an[ p\jiJvnn[ aivr) l[ti> 

(v(vw (vPyi[ni> s>m[lni[, cci<, sBiai[ an[ til)mn&> aiyi[jn kr), kriv) ai p \vZ(_iai[ clivv)-clivDivv). 
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e. (h>d-b>FirNmi> uÃl[K kyi[<< C[, t[ p>ciyt) rijyn[ vF& p\i[Rsihn an[ p\g(t mL[, t[v) li[kSih) a>g[ t[ni 

(SxNn) sGL) p\vZ(_iai[ hiY Frv). 

E. dSi<v[li h[t&ai[ bhir livvi miT[ sBi s>m[lni[ yi[jvi>, mi(sk k[ aºy p\kiSni[ p\gT krvi>-krivvi>, ai 

p\kirn&> kiy< krt) s>AYiai[n[ shiy krv), (SOyvZ(_iai[ aipv), apivv),p\vis Kc< an[ p&rAkiri[ aip) 

Äyi²yini[ apivvi>,p&Atkilyi[ an[ vi>cnilyi[ kiQvi>-kQivvi> an[ ai p\kirni> bFi>j kiyi[<mi> aºyn[ shiy 

krv). 

u. nv) p[Q)mi> (vá nig(rk_vn) Bivnini> s>Akiri[ (vksivvini h[t&Y) (vVSi>(t an[ (vV a[kmn[ pi[Pk, Kis 

a¿yisk\mi[ hiY Grvi. 

U. uprni uÑ[Si[n) (s(Û aY[< aivÆyk an[ p \s>gi[(ct j$r) an[ liBdiy) sGLi> kim krvi>. 

y&(n. TÂT s*rjbi m(hli aiT<s ki ƒƒl[j, nD)aid  

{K[Di (jÃlin) bh[ni [ miT [n) a[kmi#i (vnyn kiƒƒl[j}  

     n(Dyid tYi t[n) aij&bij&ni ninimi[Ti lgBg 25 gimi[n) bh[ni[ni uµc (SxNn) ÄyvAYi p*r) piDvi tYi A#i) 

(SxN vFirvi an[ (vksivvi srdir vÃlBBie smijs[vi TÂT,nD)yid trfY) m(hli aiT<s ki[l[jn) AYipni 

1966ni j*nmi> m&>beni uFi[gp(t ~) mi[hnBie (ht[ºÙBie pT[lni p\m&Kpd[ an[ g&jrit rijyni t[ vKtni 

p>tp\Fin mi.~) (ht[ºWBie d[sieni S&BhAt[ Ye.ki[l[jni uÑ[Si[ 1. Avt>#i riOTn̂) nig(rk bh[ni[ni[ uµc (SxN x[#i[ 

bi](Fk,mins)k an[ Sir)(rk (vkis siFvi[. 2. svi<>g) (vkis mi|T[ yi[³y vitivrN an[ s&(vFiai[ p*r) piDv). 

3.bh[ni[ni (v(SOT p\Åni[ bibtn) smjN/Xin k[Lvvi. 4. riOT an[ smij(htni simiJk,ai(Y<k an[ rijk)y 

p\Åni[mi> tk<bÛ,rcniRmk (vcirS(kt K)lvv). 5.''~m,s[vi-shkir” ni s>Akiri[n[ nv) p[Q)ni Jvn Äyvhirmi> 

bLv>tr bnivvi. 

       ki[l[jn) AYipni bid cir vP< s&F) ~) s>trim m>(drni Fm<K>Dmi> ki[l[[jn&> (SxNkiy< cilt&> ht&>.drÀyin 

nD)yidni m&>bemi> vsti uFi[gp(t ~) amZtlil (vÎldis mi[d) {y&(nk[m eºDAT̂)z} trfY) ki[l[jni mkin miT[ 

$(pyi a[k liK p>ciN&> hjirn&> din e.s.1968mi> p\i¼t Yy&>.t[Y) ai ki[l[jn[ “y&(n.TÂT s*rjbi m(hli aiT<s ki[l[j” 

nim aipvimi> aiÄy&> C[.td&upri>t lgBg $(pyi a[k liKn&> vF& Kc< kr)n[ $(pyi #iN liKni Kc<[ TÂT trfY) ki[l[j 

miT[ j$r) sgvDi[ viL&> mkin bi>Fvimi> aiÄy&> C[.ai r)t[ K[Di JÃlin) ai a[kmi#i m(hli aiT<s ki[l[jni[ p \ir>B 

Yyi[. 
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ki[l[j p(rvir 

 

k \m n im  a ¿y is  h i [d ì [ 

1  (p\. h(st a[c.mh[ti a[m.a[. p).a[c.D). aiciy< an[ Äyi²yiti {g&jrit)} 

2  ~) rNCi[DBiE air.prmir a[m.a[. b).a[D. Äyi²yiti {aY<SiA#i} 

3  Di[.Bgt(s>h T ).Di[D)yi a[m.a[. p).a[c.D) Äyi²yiti {smijSiA#i} 

4  Di[.Bi(vkib[n a [n.pir[K a[m.a[. b).a[D. p ).a[c.D). Äyi²yiti  {g&jrit)} 

5  Di [.  jigZ(tb[n a [m.d[siE b ).a[. a [m.a[.,p).a[c.D). Äyi²yiti {aY<SiA#i} 

6  k&.Birt)b[n v). (#iv[d) b ).a[. a [m.a[. Äyi²yiti {s >AkZt} 

7  k&. aiSib[n qiki[r a[m.a[. a[m.f)l p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {g&jrit)} 

8  ~) k9yiN(s>h prmir a[m.a[. a[m.f)l p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {g&jrit)} 

9  Di[. h[(m9Tn mh)Di a[m.a[. p).a[c.D) p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti { aY<SiA#i} 

10  Di[.. kÃpnib[n mkviNi a[m.a[. a[m.f)l. p).a[c.D) p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {smij} 

11  ~) jy p>Dyi a[m.a[. a[m.f)l. b).a[D. p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {smij} 

12  ~) g)r)SBiE pT[l a[m.a[. a[m.f)l. b).a[D. p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {smij} 

13  (nk [ti mh[ri  p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {a>g\[J} 

14  k&.d)p)ki arD)kr a[m.a[.  b).a[D. p\vis) T[̂En) mind Äyi²yiti {a>g\[J} 

15  Di[.d)pib[n s [vk a [m.a[. p).a[c.D). p\vis) T [̂En) mind Äyi²yiti {mins} 

16  k&.l&bni vhi[ri b).ki[m[. a[m.l)b p\vis) T[̂En) mind {g \>Ypil} 

17  (p\y>kib[n BÍ b).a[., b).p).a[D p\vis) T [̂En) mind {rmt-gmt} 

18     

19    

    

    

 

 

  
 

 

~) Biv[S p\jip(t 

(s(n.klik< 

~) sm)r d [siE 

(hsibn)S {shiyk} 

k&.s>¹yi prmir 

j&,klik< {shiyk} 

~) p>kj prmir 

sv<r ai[pr[Tr 

  
 

 

~) sih[briv (sºd[ 

ci [k)dir 

jy~) prmir 

mind s[vk bh[n 

~) (vjyBiE viG[li 

mind sfiEkimdir 

 

 



P a g e  7 | 27 

 

ki[l[jni[ liB l[ti> aispisni> gimDi>ai[ 

 

aimsrN, aigrvi, aDilj, aklici, ajyp&ri, al)ºWi, a>Fj, a>Fir)aiml), aril, ar[ri, ar[r), 

al)Ni, aiN>d, a[r>D), air[l, aitrs&>bi, bdrp&r, bgD&, bliT),  bimri[l),  bgDi[l,  Bin[r,  

bipiJnim&viDi,  Brk&>Di,  BWkiL)ni m&viDi, Bi#ii,  B&mip&ri, B*m[l, (bli[dri, cklis),  ci>gi, c>piJn)  

m&viD), c&N[l, clil), c&>d), C)pD), CiB&, DBiN, divDi, d [ h d i m , d h ) >a p ,  d [ Y l ) ,  d[vk)vNsi[l, 

d[vi, D&mril, Diki[r, ft[p&ri, f)Niv, giDv[l, Gi[Disr, Fi[Dil),  Gi[FiviDi,  g>gip&r, gi[gJp&ri,  gi[qj, 

gi[(vdp&ri,  hlFrvis,  h(ryiNi,  hiYjn)  m&viD),  hiYj,  hiYni[l),  h)ric>dn) m&viD), h[r>j, hr)yili, 

jilmp&r, jivi[ln) m&viD), kiBeni m&viDi, kiµCE, kli[l), kmLi, k>ji[Di, kp$p&r, kri[l), k [r)aiv), kD), 

kpDv>j, kqlil, k[sri, K>Bil), Kr[ºT), Ki#ij, Ki#ij ci[kD), K[Di, K[Dik[Àp, K>Bit, Ki>Fl), Ki>D)viv, 

K*>T, lÈmNp&ri, l)bis), l)mD)T)bi, livJni m&viDi, lvil, mi[Fri[l), mh[mdivid, mh)si, mhi[L[l, 

mlitj, miliviDi, m>Jp&ri, mi>kvi>,  mr)Di,  mitr,  (m#iil,  mi[dj,  mi[Fri[l,  mh&Fi,  ml)yitj,  mkvi,  

m[vl)yi,  mi[Ti  ajrp&ri,  mi[Tim&viDi, mi[T)c&N[l,  mi[T)m&D[l,  mi[T)z[r,  mi[Ti[  c&Nil,  nD)aid, nrs>Di,  

nvigim,  nvik&vi,  nvc[tn,    n)zimp&r,  ngiri,  j&ni (bli[dri, jilmp&r, jl&G, pilD), p[Tlid, p)j, 

p)pLiti, pliNi, p)pl)yi, p)piviDi, p)qiE, pi[rDi, rtnp&r, riG&, rFviNj, rs)kp&ri, r)>Ci[l, $dN, 

$pp&ri, sl&N, s>FiNi, sNsi[l), srsvN), s)>h&>j, si[Dp&r, si[jil), s&rt, sidri,  s>Disr,  s>K[j,  S#i&>Di,  

s&riSimL,  t[lnir,  ti[rNi,  #iij,  u>Q[li,  uTKr),  utrs>Di,  umr[q,  vDYl, vi>qviN), vNsi[l, vNsi[l), 

vrsi[li, vA#iiNi, v)Ni, v)Nin) m&viD), vl[Tvi, vi9li, vmil), vNsr, visNi, visNi b&zg<, vsi[, 

vi >qviN), zili bi[rD), ziliBien) m&viD) = 178 
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(vwi(Y<n) s>F 

   
(p \.h(st mh[ti 

a¹yx / aiciy< 

Di[.kÃpni mkviNi 

ki.upi¹yx 

ci]hiN sri[j s&rSBiE 

b).a[.s[m-1 

 
  

ci]hiN a[kti (d(³vjy(s>h 

b).a[.s[m-1 

DiB) (pnl kml[SBiE 

b).a[.s[m-1 

DiB) pi$l dlpt(s>h 

b).a[.s[m-3 

  
 

a[9v)ni ji[hnBiE (KAt) 

b).a[.s[m-3 

uºnt) p \*vNBiE prmir 

b).a[.s[m-3 

h(P<di SS)ki>t pT[l 

a[m.a[. (G.S) 

   

vPi< (dn[SBiE DiB) 

a[m.a[. 

kZpi BrtBiE viG[li. 

b).a[.{Api[T<s}̀ 

fi9g&n) BliBiE rbir)  

b).a[{N.S.S.} 
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g&jrit) (vBig)y ah[vil 

 

             

       (p\.Di[.h(st mh[ti  Di [.Bi(vki pir[K            k&.aiSi qiki[r     ~) k9yiN(s>h prmir 

 

k\m tir)K                                   (vgt  

1 m[-j*n-2019 g\iÀy(vAtir an[ Sh[r) (vAtirn) Fi [.12n) (vwi(Y<n)ai[ni[ S]x(Nk sv[< p \i.Bi(vki pir[K[ 

kyi[<. 

2 17/8/19 aiT<̀s a[ºD ki[ms< ki[l[j,kpDv>jm>i “si[Æylm)D)yi k [Tl&> si [Æyl C[? (vOiy pr yi [jiy[l) 

(nb>Fl[Kn ApFi<mi> ci ]hiN kijl {s[m-6} an[ Bi[jiN) jyi[(ta[ {s[m-1} Big l)Fi[.  

3 1/9/19 ~) (lÀbc smijs[vi p(rOidni enim (vtrN smir>Bmi> a(t(Y(vS[Oi tr)k[ Bi(vki pir[K 

hijr rhyi hti>. 

4 6/9/19 b).a[. tYi a[m.a[.ni C[Ãli vP<n) (v.ai[ miT[  - “Birt)y si(hRy m)mi>si”- (vS[ ~) 

m(Nlil h.pT[ln&> vktÄy yi [jiy&>. 

5 18/9/19  a[m.a[.ni C[Ãli vP<n) (v.ai[ miT[  (vÅvsi(hRyn) kZ(t: F v[ATl[ºD (vS[ Di [.prm piqkn&> 

vktÄy yi [jiy&>. 

6 18/9/19  a[m.a[.ni C[Ãli vP<n) (v.ai[ miT[  (vÅvsi(hRyn) kZ(t: m[kb[Y (vS[ Di [.rij[Åvr) pT[ln&> 

vktÄy vi(ckm ̀siY[ yi [jiy&>. 

7 20/9/19  a[m.a[.ni ph[li vP<n) (v.ai[ miT[  mF&riyn) ~[Oq viti<ai[ (vS[ Di [.Jt[ºd ̂m[kvinn&>&> vktÄy 

yi [jiy&>. 

8 28/9/19 bilknJ bir),n(Dyidmi> yi [jiy[l y&vi uRsvmi> vktZRv an[ S)G \ vktZRv ApFi<mi> n(byi 

an[ t[jl[ {b).a[.s[m.1} Big l)Fi[ hti[. 

9 2/10/19 mhiRmi gi >F) jºmjy>(t (n(mt[ mh[ºd ̂m[GiN) an[ jy>t m[GiN) siY[ gi >F)v>dnini[ kiy<k\m 

yi [jiyi[. 

10 3/10/19  a[m.a[.ni #i)ji vP<n) (v.ai[ miT[  “$pt>#i”- (vS[ Di [.(pni(kn) p>Dyin&> vktÄy yi [jiy&>. 

11 4/10/19 b).a[.s[m.3 mi > “p\(SOT kiÄyi[”- (vS[ Di [.mh[ºd̂ niy)n&>  vktÄy yi [jiy&>.                    

12 17/12/19 an&Anitk g&jrit) (vBig,vÃlB(vwingr Kit[ yi [jiy[l “pi~iRy si(hRy m)mi>si”-(vS[ni 

p(rs>vidmi> p\i. Bi(vki pir[K[ Big l)Fi[. 

13 17/12/19 an&Anitk g&jrit) (vBig,vÃlB(vwingr Kit[ yi [jiy[l “pi~iRy si(hRy m)mi>si”-(vS[ni 

p(rs>vidmi> p\i. aiSi qiki[r[ Big l)Fi[. 

14 21/12/19 srAvt) (hºd) (vwim>(dr,n(Dyidmi> Fi [rN-12n) (v.ai[n[ mig<dS<n..Bi(vki pir[K 

15 21/12/19 svi[<dy (vwim>(dr,n(Dyidmi> Fi [rN-12n) (vwi(Y<n)ai[n[ p\i.Bi(vki pir[K[ mig<dS<n Äyi²yin 

ai¼y&>. 

16 24/12/19 kqlil ki[l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p \i. kÃyiN(s>h prmir[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n 

Äyi²yin ai¼y&>. 

17 24/12/19 mh&Fi ki[l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p \i. kÃyiN(s>h prmir[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n 

Äyi²yin ai¼y&>. 

18 31/12/19 kpDvNj ki[l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p \i. kÃyiN(s>h prmir[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n 

Äyi²yin ai¼y&>. 

19 1/1/2020 K[Di ki[l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p \i. aiSi qiki[r[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n Äyi²yin 

ai¼y&>. 

20 2/1/2020 mh[mdivid ki[l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p \i.Bi(vki pir[K[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n 

Äyi²yin ai¼y&>. 

21 3/1/2020 bi[r)yiv) ki [l[jmi> C[Ãli vP<ni (vwiY)<ai[n[ p\i. kÃyiN(s>h prmir[ uµc(SxN a>g[ mig<dS<n 
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Äyi²yin ai¼y&>. 

22 6/1/2020 a[n.a[s.pT[l aiT<s ki [l[j,aiN>dmi> yi [jiy[l p*v< (v.ni sºmin kiy<k \mmi> p\i.Bi(vki pir[K[ 

Big l)Fi[. 

23 10/1/2020 bibisih[b ai>b[Dkr,y&(n.mi> riOT)̂y s[m)nirmi> Bi(vki pir[K[ Big l)Fi[. 

24 11/1/2020 aiN>d aiT<̀s ki[l[j,aiN>dmi> “(#iBiPi fi[m*<li an[ gi >F)J: 150 vP<” (vPy pr yi [jiy[l 

riOT)̂ykxini p(rs>vidmi> p \i. Bi(vki pir[K an[ 04 (vwi(Y<n)ai[a[ Big l)Fi[. 

25 30/1/2020, 

31/1/2020 

amdividn) g&jrit aiT<̀s a[ºD ki[ms< ki [l[jmi> {si>jn)} “p\&fr)D)>g s&FirNi”- a>g[ni 

rijykxini b[(dvsni vk<Si[pmi> p \i.aiSi qiki[r  an[ 08 (vwi(Y<n)ai[a[ Big l)Fi[. 

26 30/1/2020 srdir vÃlBBie smijs[vi TÂT an[ ki [l[jni[ AYipni (dvs {vs>tp>cm)} (n(mt[ 05 

(vwi(Y<n)ai[a[[[ vs>tp>cm)ni kiÄyi[n&> pqn ky&<>. 

27 jiºy&-2020 a[m.a[.s[m-1 g&jrit)mi> DiB) Bi(vki an[ ri [(ht pi$l smg\ y&(n.mi> Ti [p T [nmi> aiv). 

28 jiºy&-2020 a[m.a[.s[m-3 .g&jrit)mi> DiB) Bi(vki an[ ri [(ht pi$l smg\ y&(n.mi> Ti [p T [nmi> aiv). 

29 jiºy&-2020 b).a[.s[m-5.g&jrit)mi> ci ]hiN kijl a[s. smg\ y&(n.mi> Ti [p T [nmi> aiv). 

30 6/2/2020 (hºd&aniYi~mmi> pi \.kÃyiN(s>h[ kir(kd)< Äyi²yin ai¼y&>. 

31 09/02/2020 s>trim m>(dr ,n(Dyidmi> yi [jiy[l Bjn Apwi<mi> p \i.Bi(vki pir[K[ (nNi<yk s[vi aip). 

32 f[b\&-2020  (vBigni p&Atki[ an[ simi(yki[n) Kr)d) 

33 12/2/2020 g&jrit si(hRy akidm),gi>F)ngr an[ kil[jni upk\m[ (vwiY)<lx) a¿yisk\m p&nrivt<n 

(S(br yi [jiyi[,j[mi> 350 (vwiY)<ai[a[ Big l)Fi[. 

34 14 jiºy&.Y)  

17 jiºy&. 

uni,d)v,si[mniY,sisN,j*nigQ j[vi a](thi(sk AYLi[a[ S]x(Nk p \vis yi [jiyi[.95 

(v.ai[..10 a¹yipki[a[ Big l)Fi[. 

35 29/2/2020 an&Anitk g&jrit) (vBig,vÃlB(vwingr Kit[ yi [jiy[l s>Si[Fnni[ e(this: {g&jrit) 

si(hRymi> s&Firky&gmi> Yy[l) s>Si[Fnp\vZ(t s>dB[<} (vS[ni p(rs>vidmi> p\i.aiSi qiki[r[  Big 

l)Fi[. 

36 1/3/2020 “si(hRys[t&” - ai[nlien simi(ykmi> p\i.aiSi qiki[rni[  “li[ksi(hRyni s>(ºnOq a¿yis): 

Di [.Si>(tBie aiciy<”-(vS[ l[K p\ki(St Yyi[. {ISSN-2249-2372 
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(vwi(Y <n)ai [n) vg <v ir mi(ht) 

 

vP < vg < S.C. S.T. OBC Mino General Total 

2014-15 B.A SEM - 1 36 5 69 10 18 138 

 B.A SEM - 3 18 2 47 10 28 105 

 B.A SEM - 5 24 8 55 15 16 118 

 TOTAL 78 15 171 35 62 361 

M.A SEM – 1 49 2 85 12 36 184 

M.A SEM – 3 41 5 58 8 37 149 

 TOTAL 90 7 143 20 73 333 

        

2015-16 B.A SEM - 1 21 2 94 20 19 156 

 B.A SEM - 3 29 4 46 8 12 99 

 B.A SEM - 5 16 2 42 11 24 95 

 TOTAL 66 8 182 39 55 350 

M.A SEM – 1 28 3 86 4 38 159 

M.A SEM – 3 43 2 74 8 29 156 

 TOTAL 71 5 166 12 67 315 

        

2016-17 B.A SEM - 1 20 7 74 6 10 117 

 B.A SEM - 3 18 2 70 14 15 128 

 B.A SEM - 5 21 3 42 8 11 85 

 Total  59 12 186 28 36 321 
 M.A SEM – 1 13 7 43 5 14 82 

 M.A SEM – 3 28 2 63 3 26 122 

 TOTAL 41 9 106 8 40 204 

        

2017-18 B.A SEM - 1 17 3 88 24 24 156 

 B.A SEM - 3 15 3 54 3 6 81 

 B.A SEM - 5 20 2 65 14 15 116 

 TOTAL 52 8 207 41 45 353 

 M.A SEM – 1 12 2 32 4 22 72 

 M.A SEM – 3 6 6 27 3 11 53 

 TOTAL 18 8 59 7 33 125 

        

2018-19 B.A SEM - 1 22 3 113 13 23 174 

 B.A SEM - 3 13 2 67 5 17 104 

 B.A SEM - 5 15 2 49 5 6 77 

 TOTAL 50 7 229 23 46 355 

 M.A SEM – 1 16 4 61 9 24 114 

 M.A SEM – 3 10 2 24 5 17 58 

 TOTAL 26 6 85 14 42 172 

        

2019-20 B.A SEM - 1 26 6 98 5 34 169 

 B.A SEM - 3 16 3 84 8 29 140 

 B.A SEM - 5 12 4 66 4 13 99 

 TOTAL 54 13 248 17 76 408 
 M.A SEM – 1 12 5 60 5 34 116 

 M.A SEM – 3 14 3 58 7 25 107 

 TOTAL 26 8 118 12 59 223 
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smijSiA#i (vBig)y ah[vil 

p\i.Di [.Bgvin(s>h D i [D )y i  k&.kÃpnib[n mkviNi 

 

~) jyBiE p>Dyi 

 

~) g)r)SBiE  pT[l 

 

 

k\m tir)K (vgt 

૧. જૂન ૨૦૧૯  ગ્રામ્ય અન ેશહેરી વિસ્તાર ની ધોરણ ૧૨ ની વિધાર્થીનીઓનો શૈક્ષણણક સિ ેડૉ. બી.ટી. ડોડીયા, ડૉ. કલ્પના મકિાણા, 
પ્રો.જય પડંયા અન ેપ્રો. ગીરીશભાઈ પટેલ એ કયો.  

૨. ૨૨/૬/૧૯ ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા એ િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ન  ંએકેડેમીક કેલેન્ડર બનાવ્ .ં  
૩. ૦૩/૭/ ૧૯ ડો.કલ્પના મકિાણા અને કવમટીએ વિધાર્થીની સધંની રચના કરી. 
૪. ૯/૭/૧૯ ડૉ. ડોડીયાસરે બી.એ..િાલીમડંળ ની મીટીંગ અન ેપ્રિેશોત્સિ બી.એ.સભંાળી  
૫.  ૧૩/૦૮/૧૯  કોલેજ તરફર્થી કોલેજ સ્ટાફ માટે સ્ટેચ્્  ઓફ ્ વનટી કેિડીયાના પ્રિાસન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંવિભાગના 

તમામ અધ્યાપકોએ ભાગ લીધો હતો.  
૬. ૧૫/૦૮/૧૯  સમાજશાસ્ત્ર વિભાગની એમ.એ.ની વિદ્યાર્થીની સરોજ ખ શ્બ  એ ૧૫મી ઓગષ્ટના ધ્િજિદંન કાયષક્રમમા ં મ ખ્ય 

મહેમાનની ભવૂમકા ભજિી અન ેધ્િજારોહણ ક્ ું. તે ઇન્ટરનશેનલ કબડ્ડી ચેમ્મ્પયન છે.   
૭. ૫/૯/૧૯ ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે વશક્ષકદદનની ઉજિણીમા ંવિધાર્થીનીઓન ેવશક્ષકની ભવૂમકા માટે તેયાર કરી.  
૮.  ૫/૯/૧૯ પ્રો.ગીરીશ ભાઈ પટેલે ચન્રમ ની હાઈસ્કૂલ ખલાડીમા ંપ સ્તક વિમોચન કાયષક્રમમાં હાજરી આપી.  
૯. ૧૨/૯/૧૯ ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે કોલેજના ંનિીનીકરણન  ંસાંકેવતક ઉદ્દઘાટનમા ંવશસ્ત અને વયિસ્ર્થા જાળિિાની કામગીરી કરી.  
૧૦. ૦૨/૧૦/૧૯ ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે ૧૫૦મી ગાંધીજયન્તીની ઉજિણીમા ંગોષ્ઠી કાયષક્રમમા ંવયિસ્ર્થા સભંાળી. 
૧૧. ૦૯/૧૦/૧૯  પ્રો.ગીરીશ ભાઈ પટેલે જીલ્લા કક્ષાના કલા ઉત્સિમા ંવનણાષયક તરીકે ની ભવૂમકા ભજિી. 
 ૨૦૧૯  પ્રો.ગીરીશ ભાઈ પટેલ ગ ર્જર સદેંશ  “ દેશના બંધારણની સોર્થી વિિાદાસ્પદ કલમ ૩૭૦”. 
૧૨. ૧૯/૧૨/૧૯  ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે ટી.િાય. બી.એ. ની િાલી મડંળની મીટીંગ ની કામગીરી સભંાળી.  
૧૩. ૨૧/૧૨/૧૯  એમ.ડી પટેલ આટષસ કોલેજ મહ ધામા ંગીરીશ ભાઈ પટેલે “ઉચ્ચ વશક્ષણ અગે” વયાખ્યાન આપ્ .ં  
૧૪. ૨૧/૧૨/૧૯  ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે અણખલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પદરર્દના ઉપક્રમે વમશન સાહવસક કાયષક્રમ માં ટી.િાય ની ૨૫ 

વિદ્યાર્થીનીઓ સાર્થે સહભાગી ર્થયા. 
૧૫. ૨૧,૨૨/૧૨/૧૯  પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલે ઇન્ડીયન ડાયસ્પોરા પરના આંતરરાષ્રીય સેવમનારમા ંપેપર રજ  ક્ ું.  
૧૬. ૨૩/૧૨/૧૯  ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે જીિનવિકાસ હાઈસ્કૂલ નડીઆદ માં “CAA પ્રવતકાર અંદોલન” એ વિર્ય પર વયાખ્યાન 

આપ્ .ં 
૧૭. ૨૪/૧૨/૧૯  એમ.ડી પટેલ આટષસ કોલેજ મહ ધામા ંજય પડંયાએ “કારદકદી માગષદશષન” વિર્ય પર વયાખ્યાન આપ્ .ં 
૧૮.  ૨૪/૧૨/૧૯  પ્રો. જય પડંયા એ સરકારી વિનયન અને િાણીજય કોલેજ કઠલાલ માં “અન સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસ” અંગેન  ં

માગષદશષન આપ્ .ં  
૧૯. ૨૭/૧૨/૧૯  અણખલેશ સ રેશ ભાઈ પટેલ આટષ સ કોલેજમા ંડૉ કલ્પના મકિાણા એ “આજની ્  િતીઓમા ંઉચ્ચ વશક્ષણ” વિર્ય 

પર વયાખ્યાન આપ્ .ં  
૨૦. ૩૦/૧૨/૧૯  પ્રો.જય પડંયા એ એમ.પી. જોશી મહીસા હાઈસ્કલૂ માં “ધો ૧૨ પછી શ ?ં ત ેઅંગે કારદકદી વિર્યક વયાખ્યાન આપ્ .ં  
૨૧. ૩૦/૧૨/૧૯ પ્રો.ગીરીશ ભાઈ પટેલે નેહર  ્  િા કેન્ર નડીઆદ માં “ગ્રામીણ વિકાસમાં ્  િાનોની ભાગીદારી” વિર્ય પર વયાખ્યાન 

આપ્ .ં  
૨૨. ૩૦/૧૨/૧૯  ડૉ.કલ્પના મકિાણાએ રૂદણ હાઇસ્ક લ વયાખ્યાન “ઉચ્ચ વશક્ષણર્થી સ્ત્રીજીિનમાં પદરિતષન”. 
૨૨.  ૦૨/૦૧/૨૦  ડૉ.કલ્પના મકિાણાએ  નેહર  ્  િા કેન્ર નડીઆદ માં “મદહલા શશક્તીકરણ ” વિર્ય પર વયાખ્યાન આપ્ .ં 
૨૫. ૦૬/૦૧/૨૦   ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે સી.બી.પટેલ આટષ સ કોલેજ નડીઆદ માં “કાલષ માક્સષ એક સમાજશાસ્ત્રી તરીકે” વિર્ય પર 

વયાખ્યાન આપ્ .ં  
૨૬. ૧૦/૦૧/૨૦  ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે  બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેર અંતગષત રાષ્રીય સેવમનારમા ંપેપર રજ  ક્ ું. 
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૨૭. ૧૦/૦૧/૨૦ ડૉ. કલ્પના મકિાણા એ  બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેર અંતગષત રાષ્રીય સેવમનારમા ંપેપર રજ  ક્ ું. 
૨૮. ૧૦/૦૧/૨૦ પ્રો. જય પડંયા એ બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેર અંતગષત રાષ્રીય સેવમનારમા ંપેપર રજ  ક્ ું. 
૨૯. ૧૦/૦૧/૨૦ પ્રો.ગીરીશ ભાઈ પટેલ એ  બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેર અંતગષત રાષ્રીય સેવમનારમા ંપેપર રજ  ક્ ું. 
૩૦. ૧૦/૦૧/૨૦  ૫૦ વિદ્યાર્થીનીઓએ  બાબાસાહેબ આંબેડકર ચેર અંતગષત રાષ્રીય સવેમનારમા ંપેપર રજ  કયાષ. 
૩૧. ૧૧/૦૧/૨૦  ડૉ.બી.ટી.ડોદડયા અન ેજય પડંયા એ આણદં આર્ટસષ કોલેજમા ં વિ – ભાર્ા ફોમ્્ ષલા અન ેગાધંીજી ૧૫૦ વિર્ય પર 

યોજાયલે રાષ્રીય કક્ષાના પરીસિાદમા ંભાગ લીધો.  
૩૨. ૧૩/૦૧/૨૦  ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે વિિકેાનદં જયતંીના ઉપક્રમ ે આપણી કોલેજમા ં “વિિકેાનદં અન ે ્ િાનો” વિર્ય પર 

વયાખ્યાન આપ્ .ં  
૩૩ ૨૦/૦૧/૨૦  પ્રો.જય પડંયા એ નેહર  ્  િા કેન્ર નડીઆદ માં “ગ્રામીણ વિકાસ” વિર્ય પર વયાખ્યાન આપ્ .ં 
૩૪. ૨૧/૦૧/૨૦ ડો. મગનભાઈ  મકિાણા (સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ) એસ.પી.્ વન.એ ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર નો સબલ્ટન ંપદરપ્રે્ ય 

વિર્ય પર વયાખ્યાન આપ્ .ં   
૩૫. ૨૪/૦૧/૨૦  અણખલેશ સ રેશ ભાઈ પટેલ આટષ સ કોલેજમા ંજય પડંયા એ “કાયદાકીય જાગૃવત ” વિર્ય પર વયાખ્યાન આપ્ .ં 
૩૬. ૨૭/૦૧/૨૦  ડૉ, કલ્પના મકિાણા અને જય પડંયા એ ગ જરાત વિદ્યાપીઠ ની મ લાકાત લીધી.  
૩૭. ૨૮/૦૧/૨૦  ડૉ. જે.સી. પટેલ (અધ્યક્ષ) સમાજ્શાસ્ત્ર વિર્ય ગ જરાત ્ નીિસીટી અમદાિાદ દ્વારા ્ .ટી.એસ મદહલા આટષસ 

કોલેજમા ંસમાજશાસ્ત્ર વિભાગમાં વયાખ્યાન યોજા્ .ં 
૩૮. ૩૦/૦૧/૨૦  િસતંપચંમી ના દદિસ ેકોલેજમા ંિસતંઋત  ના કાવયન  ંપઠન કરાવ્  ંઅન ેકેનડેા ્ નીિસીટીના લેકચરર ડૉ. રાજેશ 

મેકિાનન  ંવયાખ્યાન યોજા્ .ં 
૩૯. 
 

૦૭/૦૨/૨૦  એન.એસ.પટેલ કોલેજમા ં યોજાયલે રિીન્રનાર્થ ટાગોર િકૃત્િસ્પધાષમા ં ડૉ. બી.ટી.ડોડીયા સરે  કોલેજની બે 
વિદ્યાર્થીનીઓન ેવિર્ય સજ્જતા કરાિી. આ કાયષક્રમમા ં્ નીિસીટીમા ંકોલેજની વિદ્યાર્થીની અન્સારી નાબીયા પ્રર્થમ 
ક્રમે આિી અને વશલ્ડ મેળિેલ છે.  

૪૦.  ૦૮/૦૨/૨૦  ડૉ. ઈલા મેકિાન સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ એસ.પી.્ નીિસીટી િી.િી.નગર દ્વારા “વ મન સ્ટડી” પર  વયાખ્યાન યોજા્ .ં  
૪૧. ૧૨/૦૨/૨૦ ગ જરાત સમાજશાસ્ત્ર પદરર્દ અન ે મદહલા આટષસ કોલેજના ં ઉપક્રમ ે યોજાયલે વિદ્યાર્થી સજ્જતા સવેમનારમા ં ૮૪ 

વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધો અને ૭ અન્ય કોલેજના ંઅધ્યાપકોએ વયાખ્યાન આપયા હતા.  
૪૨. ૧૪/૦૨/૨૦  ડૉ. કલ્પના મકિાણા એ ૩૧ વિદ્યાર્થીનીઓ સાર્થે પલેસમને્ટ ફેર, જે એન્ડ જે કોલેજ માં હાજરી આપી.  
૪૩.  ૧૪/૦૨/૨૦  દીિ,સોમનાર્થ, જ નાગઢ તારીખ ૧૪ ર્થી ૧૭ કોલેજ પ્રિાસમા ં ડો. બી.ટી. ડોડીયા, ડો. કલ્પના મકિાણા એ ભાગ 

લીધો. 
૪૪. ૧૭/૦૨/૨૦  ડો. બી.ટી. ડોડીયા અને પ્રો.જય પડંયા એ દહન્દ  અનાર્થ આશ્રમની મ લાકાત લીધી. 
૪૫. ૨૩/૦૨/૨૦ પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલે ગાયિી વિધાલય બોરસદમાં િાવર્િક ઉત્સિમા ંહાજરી આપી. 
૪૬. ૨૭/૦૨/૨૦ સ્પીક્મકેે કાયષક્ર્મ િીણા િાદન કલા રામનાર્થ ના કાયષક્ર્મમા ંસમાજશાસ્ત્ર વિભાગે ભાગ લીધો. 
૪૭. ૨૯/૦૪/૨૦  ડો. કલ્પના મકિાણા એ સરદાર પટેલ ્ વન. અર્થષશાસ્ત્ર વિભાગ, “Online Awareness Quiz on COVID-19”માં 

ભાગ લીધો. 
૪૮. ૨૯/૦૪/૨૦ પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલ એ સરદાર પટેલ ્ વન. અર્થષશાસ્ત્ર વિભાગ, “Online Awareness Quiz on COVID-

19”.મા ંભાગ લીધો. 
૪૯. ૦૪/૦૫/૨૦ પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલ અકોલા એજ્્ કેશન સોસા. ટેકનીકલ કેમ્પસ “Online Awareness Quiz on COVID-19 

ભાગ લીધો. 
૫૦. ૦૬/૦૫/૨૦  પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલ એ કલકેટર ઓફીસ જીલ્લા પદરર્દ ,એમ.પી. “Online Awareness Quiz on COVID-19 

મા ંભાગ લીધો. 
૫૧. ૦૬/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા સરે આરોગ્ય સેત   એપ સ્પધાષત્મક પરીક્ષા Quiz on Covid -19. ભાગ લીધો. 
૫૨. ૦૬/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા એ જે.ઝેડ. શાહ એન્ડ એચ.પી.દેસાઈ કોમસષ કોલેજ અમરોલી સ રત. “National level online 

Covid -19 awareness  Quiz 2020” મા ંભાગ લીધો. 
૫૩. ૦૭/૦૫/૨૦ ડો. કલ્પના મકિાણા એ દાદાપાટીલ રાજ્લે આર્ટસષ, સાયન્સ એન્ડ કોમસષ કોલેજ,અહેમદનગર, “Covid -19 

Pendamic General Awareness Quiz Compition.”  
૫૪. ૦૭/૦૫/૨૦ પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલ િવનતા વિશ્રામ કોલેજ ઓફ કોમસષ િીર નમષદ ્ વન. “Online Awareness Quiz on 

COVID-19 ભાગ લીધો. 
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૫૫. ૦૭/૦૫/૨૦ ડો. કલ્પના મકિાણા એ િાલ્મીકી નાઈક ફામષસી કોલેજ, અહેમદનગર, “Covid -19 General Awareness Quiz 

Compition.”ભાગ લીધો.   
૫૬. ૦૭/૦૫/૨૦ ડો.કલ્પના મકિાણા એ શ્રી કે.આર.આંજણા પટેલ એન્ડ કોમસષ કોલેજ,ધાનરેા “National level informative 

Quiz Compition on Covid -19” ભાગ લીધો. 
૫૭. ૦૯/૦૫/૨૦ પ્રો.ગીરીશભાઈ પટેલ એ સી.પી.પટેલ એફ એચ શાહ કોમસષ કોલેજ “Online Awareness Quiz on COVID-19 

ભાગ લીધો. 
૫૮. ૧૯-૨૬/૫/૨૦ ડો.કલ્પના મકિાણા એ સરકારી વિનયન કોલેજ ભાણિડ “ General Knowledge Quiz Compition” ભાગ 

લીધો. 
૫૯. ૨૭/૦૫/૨૦ ડો.કલ્પના મકિાણા મહારાજા કૃષ્ણક મારવસિંહજી ભાિનગર ્ વન. રાષ્રીય િબેીનાર “Social Impact of Covid -19” 

ભાગ લીધો.  
૬૦.. ૦૫/૦૬/૨૦ ડો.કલ્પના મકિાણા એ ભક્ત કવિ નરવસિંહ મહેતા જ નાગઢ,્ વન.આંતરરાષ્રીય િબેીનાર “Covid -19 Science 

from Nature” ભાગ લીધો. 
૬૧. ૦૭/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા સરે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ક્િીઝ સ્પધાષ મા ંભાગ લીધો. 
૬૨. ૦૬/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા સરે જે.ઝેડ. શાહ એન્ડ એચ.પી.દેસાઈ કોમસષ કોલેજ અમરોલી સ રત. “National level online 

Covid -19 awareness  Quiz 2020”.ભાગ લીધો.   
૬૩. ૦૯/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા સરે સી.પી.પટેલ એન્ડ એફ.એચ.શાહ કોમસષ કોલેજ આણદં, “National level online know the  

Covid-19 E-quiz 2020. ભાગ લીધો. 
૬૪. ૧૪/૦૫/૨૦  પ્રો.જય પડંયા એ “રીસચષ મરે્થોડોલોજી એન્ડ સ્ટેટેસ્ટીકલ એનાણલવસસ”આણદં ઇન્સ્ટીટ્ ટ ઓફ પી.જી.સ્ટડી. 

ઓનલાઈન ક્િીઝ સ્પધાષમા ંભાગ લીધો.  
૬૫. ૧૪/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા મેક ઇન ઇન્ન્ડયા, નેશનલ િેણબનારમા ંભાગ લીધો. 
૬૬. ૨૦/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા એ I.F.S.L forensic sciences quiz International Quiz Compition by WHO સ્પધાષમા ંભાગ લીધો. 
૬૭. ૨૧/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા નેશનલ લેિલ િેણબનાર Google meet for youth માં ભાગ લીધો.    
૬૮. ૨૧/૦૫/૨૦ પ્રો.જય પડંયા Grand Academic portal Bhopal School of Social Science, Covid -19 Quiz Comition. ભાગ 

લીધો.  
૬૯. ૨૩/૦૭/૨૦ વિધાર્થી સજ્જતા વશણબર અર્થ ેકોલેજમા ંવિધાર્થીની બેનોન ેડો.બી.ટી.ડોડીયા અન ેડો.કલ્પના મકિાણા અન ેપ્રા. જય 

પડંયા એ પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપ્ ,ં અને તેમના પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોન  ંવનરાકરણ ક્ ું. 
૭૦. ૨૪/૦૭/૨૦ વિધાર્થી સજ્જતા વશણબર અર્થ ે છીપડી,પીઠ્ઠઈ,મોદજ અન ે ખાિજ ગામના સને્ટરોમા ં વિધાર્થીની બહેનોન ે

ડો.બી.ટી.ડોડીયા અન ે ડો.કલ્પના મકિાણાએ એકિ કરી પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપ્ ,ં અન ે તમેના પરીક્ષાલક્ષી 
પ્રશ્નોન  ંવનરાકરણ ક્ ું.  

૭૧. ૨૫/૦૭/૨૦ વિધાર્થી સજ્જતા વશણબર અર્થ ેમહ ધા અન ેરતનપ ર ગામના સને્ટરોમા ંવિધાર્થીની બહેનોન ેડો. બી. ટી. ડોડીયા અન ે
ડો.કલ્પના મકિાણાએ એકિ કરી પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપ્ ,ં અને તેમના પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોન  ંવનરાકરણ ક્ ું. 

૭૨. ૧૮/૦૮/૨૦ વિધાર્થી સજ્જતા વશણબર અર્થ ેકોલેજમા ંબી.એ.સમે-૬ની વિધાર્થીની બહેનોન ેડો.બી.ટી.ડોડીયા, ડો.કલ્પના મકિાણા 
અને પ્રા. જય પડંયાએ પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપ્ ,ં અન ેતેમના પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નોન  ંવનરાકરણ ક્ ું. 
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ક્રમ તારીખ વિગત 

૧ મેં અને જ ન  પ્રો.આર.આર પરમારે એકેડવમક કેલેન્ડર માટે ્  વનિસીટી ની મીટીંગમા ંહાજરી આપી જરૂરી માગષદશષન મેળિી, 
એકેડવમક કેલેન્ડર બનાિતી િખત ેચચાષ કરી તેનો અમલ કયો. 

૨ મેં અને જ ન  પ્રો.આર.આર.પરમારે નદડયાદ એજ્્ કેશન સોસાયટીના એડહોક અધ્યાપકના પસદંગીની કામગીરીમા ંસહભાગી 
બની તજજ્ઞો સાર્થે પરામશષ કરી જરૂરી સચૂનો આપયા. 

૩ જ ન અને 
જ લાઈ  

પ્રો.આર.આર.પરમાર ધ્િારા એમ.એ. સેમ:૧ ના એડમીશન માટે ખેડા,મહેમદાિાદ,મહ ધા,િસો અને ડાકોર જેિી 
કોલેજની વિદ્યાર્થીની બેહનોને બી.એ. પછી એમ.એ ના અભ્યાસ માટે તેમના આર્થીક સામાજજક પ્રશ્નોન  ંસમાધાન 
કરી આગળના અભ્યાસ માટે પ્રોત્સાદહત કયાષ.  

૪ જ ન અને 
જ લાઈ  

પ્રો.આર.આર.પરમારે એસ.પી. ્  વનિસીટીમા ંઓનલાઈન સેન્રલાઇઝ પ્રિેશ પ્રદક્રયા અંગેની કામગીરી બજાિી. 

૫ ૯-૭-૨૦૧૯ પ્રો.આર.આર.પરમાર પ્રિેશ ઉત્સિની કામગીરીમા ંસહભાગી બન્યા. 
૬ ૨૭-૭-૨૦૧૯ પ્રો.એચ.એમ.મહીડા ધ્િારા પરૂક પરીક્ષા આપેલ વિદ્યાર્થીની બેહનોન ેએડમીશન બાબત ેફોન કયાષ. 
૭ ૩૦-૭-૨૦૧૯ પ્રો.એચ.એમ.મહીડા ધ્િારા રજીસ્રેશન ફોમષ અને એડમીશન અગેની કામગીરી સમીરભાઈની મદદ હેઠળ બજાિી. 
૮ ૮-૮-૨૦૧૯ પ્રો.આર.આર.પરમારે “સેન્રલ સેક્ટર સ્કીમ ઓફ સ્કોલરશીપ ફોર કોલેજ એન્ડ ્  વનિસીટી” – અંતગષત વિદ્યાર્થીની 

બેહનોન ેવશષ્યવવૃિ અંગેના સરકારના ધારાધોરણ મ જબન  ંમાગષદશષન આપ્  ં. 
૯ ૨૬-૮-૨૦૧૯ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ “સેન્રલ સેક્ટર સ્કીમ ઓફ સ્કોલરશીપ ફોર કોલેજ એન્ડ ્  વનિસીટી” – અંતગષત પી.પી.ટી. 

બનાિી. 
૧૦ ૨૭-૮-૨૦૧૯ વિભાગીય િડા પ્રો.આર.આર.પરમારે વિદ્યાર્થીની બેહનો સાર્થ ેએસાઈમેન્ટ િકષની ચચાષ કરી અને ૨૫ સપટેમ્બર 

સ ધી જમા કરાિિામા ંઆિી.  
૧૧ ૧૨-૯-૨૦૧૯ 

અને ૧૩-૯-
૨૦૧૯  

વિદ્યાર્થીની બેહનોના બસ અગેના પ્રશ્ન અન રૂપે પ્રો.આર.આર.પરમાર અને વપ્રયકંાબેન ધ્િારા કલેકટર કચેરીમા ં
આિેદનપિ આપિામાં આવ્ .ંઅન ેએસ.ટી.નગર ડીિીઝનલ ઓફીસના શ્રી કાઝી સાર્થે મળીન ેકામગીરીન  ં
સચંાલન ક્ ું. 

૧૨ ૨૪-૯-૨૦૧૯ પ્રો.આર.આર.પરમાર ધ્િારા ્  ર્થ ફેસ્ટીિલમા ંવિદ્યાર્થીની  તેજલ અન ેલોપાન ેડીબેટ ના ટોવપકમા ંજરૂરી 
માગષદશષન અન ેસાદહત્ય આપી તેઓન ેનીચેના ટોવપક માટે પ્રોત્સાદહત કયાષ. 
 [વિર્ય: અર્થષતિં સ રઢ છે? હા કે ના ?] 

૧૩ ૨૫-૧૧-૨૦૧૯ 
ર્થી ૩૦-૧૧-
૨૦૧૯ 

પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ગેરહાજર રેહતી વિદ્યાર્થીની બેહનોન ેફોન કયાષ,તર્થા િોર્ટસએપ પર મેસેજ વનયવમત મોકલી 
રેગ લર ર્થિા બાબત ેજાણ કરી. 

૧૪ ૧૫-૧૨-૨૦૧૯ સરદાર પટેલ ્  વનિસીટી અન સ્નાતક અર્થષશાસ્ત્ર કક્ષાએ સિોચ્ચ ગ ણ પ્રાપત કરિા બદલ ક .રીધ્ધીબેન યાણજ્ઞકને 
કૃ વર્ અર્થષશાસ્ત્ર વિર્યમા ંગોલ્ડ મેડલ પ્રાપત કયો. 

૧૫ ૨૭-૧૨-૨૦૧૯ પ્રો.આર.આર.પરમાર અને પ્રો.એચ.એમ.મહીડા ધ્િારા કઠલાલ,મહ ધા,િસો,ખેડા,મહેમદાિાદ અન ેકપડિજં 
લેકચર આપિા જિા અગેની કામગીરી કરી,જેનાર્થી બીજી કોલેજની વિદ્યાર્થીની બેહનો સાર્થે રેપો જાળિી શકાયો 
અને આપણી કોલેજર્થી માદહતગાર કરાિી શકયા. 

૧૬ ૨૮-૧૨-૨૦૧૯ પ્રો.આર.આર.પરમારે િસો કોલેજ સિેક્ષણ અંતગષત મ લાકાત લીધી. 
૧૭ ૩-૦૧-૨૦૨૦ ર્થી 

૫-૦૧-૨૦૨૦ 

ગ જરાત અર્થષશાસ્ત્ર પદરર્દ ધ્િારા અન ેઇન્ન્ડયન ઈકોનોમી ફોરમ ધ્િારા આયોજીત નેશનલ સેવમનારમા ં
વિભાગીય પ્રાધ્યાપક એચ.એમ.મહીડા,પ્રો.આર.એ.યાણજ્ઞક અને મ લાકાતી પ્રો.ઝલક દિે તર્થા ૧૭ વિદ્યાર્થીની 
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બેહનો સાર્થ ેભાગ લીધો. [યજમાન કોલેજ : N.S.PATEL ARTA,COLLEGE] 

૧૮ ૨૧-૦૧-૨૦૨૦ પ્રો.આર.આર.પરમારે વિદ્યાર્થી અભ્યાસ પ નરાિતષન વશણબર માટેના િક્તાપિો અને આચાયષશ્રીન ેઆપિાના પિો 
તૈયાર કયાષ. 

૧૯ ૨૭-૦૧-૨૦૨૦ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ગ જરાત વિદ્યાપીઠની લાઇબ્રેરીની અને નિસર્જન રસ્ટની મ લાકાત લઇ અર્થષશાસ્ત્ર 
વિભાગની બેહનોન ેલાઇબ્રેરીન  ંઅને િાંચનન  ંમહત્િ સમજાવ્ .ં 

૨૦ ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ વનષ્ણાત પ્રિચનના ભાગરૂપ ેશ્રી હસમ ખભાઈ દેસાઈન  ં 
“સહકારી ડેરીનો ઉદ્ભભિ અને વિકાસ”- અર્થષશાસ્ત્રની વિદ્યાર્થીની બેહનોન ેપ્રિચન  

૨૧ ૨૦-૦૪-૨૦૨૦ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ શ્રી રેન કાદેિી આટષસ –કોમસષ અન ેસાયન્સ,મહાવિદ્યાલય ,નાદેદ-મહારષ્ર ની ક્િીઝ 
સ્પધાષમાં ભાગ લીધલે હતો.  

૨૨ ૨૩-૦૪-૨૦૨૦ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ પોસ્ટ ગ્રેજ યટે ડીપાટષમને્ટ ઓફ ઈકોનોવમકસ – સરદાર પટેલ ્  વનિસીટી ધ્િારા આયોજજત 
world book day and copyright day  ક્િીઝ સ્પધાષમા ંભાગ લીધેલ હતો. 

૨૩ ૧૧-૦૫-૨૦૨૦ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ Children University,Gandhinagr ધ્િારા આયોજજત નેશનલ િેબીનારમા ંભાગ લીધેલ હતો. 

૨૪ ૧૩-૦૫-૨૦૨૦ ગિમેન્ટ આટષ સ કોલેજ,ભાનિાડ-દ્વારકા ધ્િારા આયોજજત ઓનલાઈન ક્િીઝમા ંપ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ભાગ 
લીધેલ હતો. 

૨૫ ૧૭-૦૫-૨૦૨૦ એસ.એસ.પી.પી.ડી.પી.જી કોલેજ,વમરઝાપ ર-્ .પી. ધ્િારા આયોજજત “વશક્ષા કી મનોિજૈ્ઞાવનકતા અને સાદહત્ય” 
નેશનલ િેબીનારમા ંપ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ભાગ લીધો હતો. 

૨૬ ૧૯-૦૫-૨૦૨૦ પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ Children University,Gandhinagr ધ્િારા આયોજજત નેશનલ િેબીનારમા ંભાગ લીધેલ હતો. 

૨૭ ૨૧-૦૫-૨૦૨૦ ઠાકોરવસહ મ લિજી આટષ સ કોલજે ધ્િારા આયોજજત “મેન્ટલ હેલ્ર્થ એન્ડ પોઝીટીિ એટીટ યડ ઇન લોકડાઉન” 

નેશનલ િેબીનારમા ંપ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ભાગ લીધો. 
૨૮ ૨૨-૦૫-૨૦૨૦ ગિમેન્ટ આટષ સ કોલેજ,બાયડ ધ્િારા આયોજજત નેશનલ િેબીનાર “USE OF COMPUTER IN RESEARCH” માં 

પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ભાગ લીધો હતો. 
૨૯ ૨૩-૦૫-૨૦૨૦ સાઉર્થ ગ જરાત પ્રાધ્યાપક પ સ્તક પ્રકાશન સહકારી મડંળી,સ રત ધ્િારા આયોજજત “OPPOURTUNITIES AND 

CHALLENGES IN FINANCIAL SECTOR AFTER LOCKDOWN”- નેશનલ િેબીનાર માં પ્રો.એચ.એમ.મહીડાએ ભાગ 
લીધો હતો. 

૩૦ ૨૪-૦૭-૨૦૨૦  પ્રો.આર.આર.પરમારે અને પ્રો. એચ.એમ.મહીડાએ વિદ્યાર્થી સજિા વશણબર અર્થ ેછીપડી,પીઠઈ,મોદજ,ખાિજ 

સેન્ટરમા ંવિદ્યાર્થીની બેહનોને એકિ કરી પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપી તેમના પ્રશ્નોન  ંસમાધાન ક્ ું. 
૩૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૦ પ્રો.આર.આર.પરમારે અને પ્રો. એચ.એમ.મહીડાએ વિદ્યાર્થી સજિા વશણબર અર્થ ેમહ ધા અને રતનપ ર સેન્ટરમાં 

વિદ્યાર્થીની બેહનોને એકિ કરી પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપી તેમના પ્રશ્નોન  ંસમાધાન ક્ ું. 
૩૨ ૨૯-૦૭-૨૦૨૦ પ્રો.આર.આર.પરમારે અને પ્રો. એચ.એમ.મહીડાએ એમ.એ.૨ અને ૪ ની અર્થષશાસ્ત્ર વિર્યની વિદ્યાર્થીની બેહનોન ે

પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન વશણબરની કામગીરી કરી. 
૩૩ ૧૭-૦૮-૨૦૨૦ પ્રો.આર.આર.પરમારે અને પ્રો. એચ.એમ.મહીડાએ  પરીક્ષાલક્ષી વશણબરમા ંબી.એ. સેમ.૬ ની વિદ્યાર્થીનીઓન ે

કોલેજમા ંબોલાિી અભ્યાસના બધા મ દ્દાઓની ચચાષ કરી,પરીક્ષાની તૈયારી અંગેન  ંમાગષદશષન આપ્ .ં 
૩૪ ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ અન સ્નાતક અર્થષશાસ્ત્ર વિર્યની ઓફલાઈન પરીક્ષા સદંભષમા ંવમટીંગમાં પ્રો.આર.આર.પરમાર અને 

પ્રો.એચ.એમ.મહીડા એ ઉપમ્સ્ર્થત રહીને પરીક્ષાલક્ષી માગષદશષન આપ્ .ં 
૩૫ ઓગસ્ટ-

સપટેમ્બર  
દરેક અધ્યાપકને સોપલેા ક્રાયટેદરયા મ જબ પ્રો.આર.આર.પરમાર અન ેપ્રો. એચ.એમ.મહીડાએ જ ના દરપોટષ  અને 
અન્ય કોલેજના એસ.એસ.આર દરપોટષન ેઆધારે ક્રાયટેદરયાન પ નઃમલૂ્યાકંન માટે શ્રી નીરજક માર અન ેશ્રી અલ્પશે 
તલાટીન  ંમાગષદશષન મેળવ્ .ં   
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ki[l[jni y&(nv(s<T) pr)xini p(rNimi[ 

vP < vg < Dist 

 

I II Pass ATKT Total % 

mic< -  

a [(p\l 

2 012 

Sem-1 

Sem-2 

S.Y. 

T.Y 

 38 

42 

28 

16 

64 

94 

73 

57 

27 

20 

39 

36 

39 

- 

9 

- 

179 

156 

151 

109 

74.14 

92.85 

94.90 

95.61 

mic< -  

a [(p\l 

2 013 

Sem -1 

Sem -2 

Sem -3 

Sem -4 

T.Y. 

 17 

16 

30 

28 

27 

51 

39 

78 

69 

71 

37 

11 

29 

23 

34 

49 

61 

09 

24 

-- 

155 

133 

152 

147 

143 

66.88 

50.00 

92.57 

82.19 

90.85 

nv[-D)s[. 

2 013 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

1 

- 

3 

8 

14 

40 

46 

63 

75 

46 

26 

19 

F.35 A.3 

F.22 A.1 

F.5 

139 

126 

142 

72.66 

81.74 

96.47 

a[(p\l – m [ 

1 4 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

- 

2 

1 

8 

11 

29 

55 

62 

88 

49 

37 

9 

44 

18 

14 

111+49 

120+12 

141 

71.79 

84.62 

90.07 

nv[-D)s[. 

2 014 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

 14 

02 

12 

43 

36 

48 

 

 

38 

38 

33 

F.30/ A-3 

F.32 

F.19 A4 

128 

108 

116 

76.00 

70.73 

83.04 

a[(p\l – m [ 

1 5 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

 11 

07 

10 

44 

40 

42 

36 

40 

24 

F.37 A.1 

F.18 A.2 

F.24 A1 

129 

107 

113 

71.09 

82.86 

 

nv [-D)s[  

2015 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

 18 

8 

4 

48 

25 

22 

 

 

36 

30 

28 

45 

F.28 A.3 

F.39 A 2 

 

147 

94 

95 

69.39 

67.02 

56.84 

a[(p\l m[ 

2016 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

 27 

11 

3 

56 

23 

28 

26 

34 

46 

F.17 A.2 

F.32 A.3 

F.14 

109 

91 

91 

85.15 

77.72 

84.61 

nv [-D)s[  

2016 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

 

1 

1 

 

13 

12 

 

55 

30 

78 

33 

39 

NC-11 NPTA-6 

Fail-13 / Ab-2 

Fail-30 

95 

117 

112 

82.10 

80.31 

73.21 

a[(p\l m[ 

2017 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

 

2 

 

 

 

35 

16 

 

57 

27 

62 

16 

46 

NC-25 

Fail-4/ Ab-1 

Fail-7 

87 

115 

96 

71.26 

95.62 

92.70 

nv [-D)s[  

2017 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

 

 

 

  102 

76 

 

Ab-10/NC-24 

Ab-1/NC-2 

136 

79 

 

75.00 

96.20 

a[(p\l m[ 

2018 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

 

 

25 

 

 

50 

 

 

25 

119 

72 

108 

Ab-2/NC-11 

NC-6 

Fail -3  

132 

78 

112 

 

nv [-D)s[  

2018 

Sem-1 

Sem-3 

Sem-5 

17 

26 

20 

92 

57 

48 

37 

14 

3 

13 

- 

2 

-- 

6 

2 

159 

103 

73 

 

73 

 

 

 

a[(p\l m[ 

2019 

Sem-2 

Sem-4 

Sem-6 

 

 

111 

75 

68 

29 

22 

 3 

1 

2 

144 

99 

72 

97.92 

98.98 

94.44 
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mni[(vXin (vBig)y ah[vil 

p\i[.p\mi[dBiE p\jip(t Di[.d)pib[n s [vk 

  

 

k\m tir)K p\v Z(tai[n) (vgti[ 

1 6-7-19 s[m-3 n) (vwiY)<n)ai[n[ liyb\[r)n) m&likit 

2 8-7-19 s[m-1 n) (vwiY)<n)ai[n[ liyb\[r)n) m&likit 

3 9-7-19 s[m-1 n) (vwiY)<n)ai[n[ liyb\[r)n) m&likit 

4 4-9-19 (vwiY)<n)ai[ miT[ f \) ai[.p).D). S$ Ye 

5 20-9-19 bF)r (vFily , nD)aid n)  18 (vwiY)<n)ai[ siY[ m&likit 

6 26-9-19 biL r)miºD hi [m,nD)aidni> s&(p\T[ºD[ºT  (vr[ºÙk&mir biri[T Üiri s[m-1 an[ 3n) (vwiY)<n)ai[n[ 

g[AT l[kcr aipvimi> aiÄy&. 

7 18-1-20 kD) Kit[ a[m.a[m. Sih mh)li aiT<\s ki[l[j,n[k miT[ni> n [Snl l[vl s[(mnirni> Big l)Fi[. 

8 22-1-20 d)pib[n[ a[m.a[. s[m -2 si [Æyi[li[Jmi> g[AT l[kcr l)Fi[. 

9 12-2-20 ki [l[j  Üiri yi [jiy[l a[k d)vs)y (vFiY)<  p&nrivt<n (Sb)rmi> Big l)Fi[.  

 

a>g\[J (vBig)y ah[vil 

(nk[ti mh[ri k&.(dp)ki arD)kr 

Sr. No.  Date Particulars 

1 06-07-2019 Counselling of last year’s drop out. 

2 08-07-2019 Introduction of College family and Distribution of I-cards. 

3 09-07-2019 Work related to Subject and Activity Planner. 

4 04-09-2019 Work related to Survey forms of Sem I and III. 

5 20-09-2019 Prepared Registers for Students’ Attendance. 

6 26-09-2019 Grammar Practice session in Extra class. 

7 14-10-2019 Served as an Observer for the Internal college Exams. 

8 18-01-20 Entry of marks in Computer. 

9 22-01-20 Served as an Observer for the University Exams. 

10 08-02-2020 Presented a Research Paper at National Level Seminar at S.P. University V.V. 

Nagar Anand. 

11 08-02-2020 Presented a Research Paper at National Level Seminar at S.P. University V.V. 
Nagar Anand. 

12 12-02-2020 State Level Seminar at UTS Mahila Arts College Nadiad Participated and 
contributed in management process. 

13 During the 

year 
 Care-taking of 18 Students of the First Year.   

 Attendance in Computer. 

 Entry of marks in Computer. 

 Maxim and Vocabulary Writing. 

 Grammar Practice session. 

 Activities related to English Study Circle  

 Post Prayer Talks: by D.M.P. and 05 by Students. 

 Spoken English Classes by Niketa Mehra. 
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ki[l[jn) aivk Kc<n) mi(ht) 

k \m vP < a ivk  Kc < K i [T  
1  2006-07 38,23,613=40 38,49,281=00 25,668=10 

2  2007-08 45,47,300=00 38,64,466=50 6,82,833=50 

3  2008-09 41,51,781=00 44,80,036=42 3,28,255=22 

4  2009-10 47,96,577=00 51,03,800=00 3,07,222=80 

5  2010-11 86,47,135=00 88,49,188=57 21,205=57 

6  2011-12 1,07,57,377=00 1,07,95,134=00 37,757=00 

7  2012-13 1,15,18,592=00 1,15,48,108=00 29,516=00 

8  2013-14 -----  ----- -----  

9  2014-15        1,37,72,631=00 1,35,94300=00      +1,78,331=00 

10  2015-16        1,66,80,130=00 1,69,05,099.28                 -2,24,969.28 

11  2016-17 1,31,93,588=00 1,34,40,337=56 -2,46,789=56   

12 2017-18 1,33,62,805=00 1,35,07,489=00 -1,44,684=00 

13 2018-19 1,25,52,250=00 1,25,22,599=00 +29,551=00 

14 2019-20 1,31,76,133=00 1,25,92,842=00 +5,83,291=00 

srkir~) trfY) mL[l g\iºT 

vP < pgir g \iºT liyb\[r) g \iºT prc&rN g \iºT (bÃD)>g g \iºT 

2005-06 36,36,013.00 --  18,840.00 15,468.00 

2006-07 37,57,494.00 --  19,020.00 21,268.00 

2007-08 36,34,358.00 4068.00 16,860.00 21,268.00 

2008-09 40,27,555.00 5445.00 19260.00 21,268.00 

2009-10 46,50,809.00 28479.00 20,820.00 21,268.00 

2010-11 83,80,121.00 --  24,360.00 21,268.00 

2011-12 1,03,49,900.00 --  48,000.00 21,268.00 

2012-13 1,09,31,778.00 --  19,000.00 21,268.00 

2013-14 1.31,01,017.00 --  ----  21,268.00 

2014-15 15,788,051.00 --  ----  21,268.00 

2015-16 1,62,17,283.00 --- --- 21,268.00 

2016-17 1,26,01,112.00 --- 67,068.00 21,268.00 

2017-18 1,15,51,720=00 --- --- 21,268.00 

2018-19 1,11,43,620=00  --- 21.268.00 

2019-20 1,13,06,406=00 ---

- 

---- 21268.00 
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rmt-gmt (vBig)y ah[vil 

ક્રમ તારીખ  અહેિાલ  

૧. ૨૮/૮/૨૦૧૯  ્ િા સ્પોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ બાકરોલ મ કામ ેઆંતર કોલેજ િોલીબોલ સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંઆપની 
કોલેજની ૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો. જેમાં તેમન  ંપફોમન્સ ઉિમ રહ્ ં. 

૨. ૦૨/૯/૨૦૧૯  પીપલગ હાઇસ્કૂલમાં ખેલ મહાક ંભની તાલ કા કક્ષાની કબડ્ડી સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ ,ં જેમાં આપની કોલેજની 
૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો . અને તેમાં પ્રર્થમ નબંર આવયો. 

3. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯  ્ િા સ્પોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ બાકરોલ મ કામ ેઆંતર કોલેજ બાસ્કેટબોલ સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંઆપની 
કોલેજની ૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો, તેમાં તેમન  ંપફોમન્સ ઉિમ રહ્ ં. 

૪. ૧૬/૦૯/૨૦૧૯ પીપલગ હાઇસ્કૂલમાં ખેલ મહાક ંભની જજલ્લા કક્ષાની કબડ્ડી સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંઆપની કોલેજની 
૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો, તેમાં પ્રર્થમ નબંર પ્રાપત કયો. તર્થા સરકાર તરફર્થી તેઓને પ રસ્કાર મળ્ .ં 

૫. ૦૭/૧0/૨૦૧૯  ઇન્ટર ્  વનિસીટીની ટીમ લઈને વિશાખાપટ્ટનમ ગયા જ્યાં વિદ્યાર્થીઓન  ંપફોમન્સ સરસ રહ્ .ં  
૬. ૧૨/૧૦/૨૦૧૯  દેિગઢ બાદરયા મ કામ ેરાજ્ય કક્ષાની ખેલ મહાક ંભ સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંઆપની કોલેજની ૧૨ 

વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો., અન ેતેમાં તેઓન  ંપફોમન્સ ઉિમ રહ્ .ં 
૭. ૧૫/૧૦/ ર્થી 

૧૬/૧૦/૨૦૧૯  
્ િા સ્પોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ બાકરોલ મ કામ ેઆંતર કૉલેજ કબડ્ડી સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્  ંહત   ંજેમા ંઆપણી 
કૉલેજ ની ૧૨ વિધાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો હતો,તમેા ંિીજો નબંર મેળવયો,તમેાં બે વિદ્યાર્થીની બહેનોની પસદંગી 
આંતર ્  નીિસીટી માટે કરિામા ંઆિી.  

૮. ૨૧/૧૧/ ર્થી 
૦૨/૧૨/૨૦૧૯  

આંતર ્  વનિસીટી સ્પધાષમા ંઆપણી કોલેજની બે વિદ્યાર્થી બહેનોએ ભાગ લીધો જેમાં તેમન  ંપફોમન્સ ઉિમ રહ્ ં. 

૯. ૨૧/૧૨/૨૦૧૯  નડીઆદ બાસ દીિાળા હાઇસ્કલૂમા ંયોજાયલે વમશન સાહસી નામની સરકાર  ધ્િારા આયોજજત યોજનામા ંઆપણી 
કોલેજની ૨૦ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો જ્યાં તેમને સેલ્ફ દડફેન્સન  ંમાગષદશષન આપિામાં આવ્ .ં 

૧૦. ૮/૧/૨૦૨૦  કોલેજ કેમ્પસમા ંયોજાયેલ સ્પોર્ટસષ ડે માં ૧૫૦ જેટલી વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો.  

૧૧. ૨૮/૮/૨૦૧૯  ્ િા સ્પોર્ટસષ કોમ્પલેક્ષ બાકરોલ મ કામ ેઆંતર કોલેજ િોલીબોલ સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ .ં જેમા ંઆપની 
કોલેજની ૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો. જેમાં તેમન  ંપફોમન્સ ઉિમ રહ્ ં. 

૧૨. ૦૨/૯/૨૦૧૯  પીપલગ હાઇસ્કૂલમાં ખેલ મહાક ંભની તાલ કા કક્ષાની કબડ્ડી સ્પધાષન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ ,ં જેમાં આપની કોલેજની 
૧૨ વિદ્યાર્થીની બહેનોએ ભાગ લીધો . અને તેમાં પ્રર્થમ નબંર આવયો. 
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ki[l[jn) s>²yi 
 

vP < p \Yms#i b)j&s#i sr[riS vP < p \Yms#i b)j&s#i sr[riS 

1991-92 384  363  273  2006-07 330  303 317  

1992-93 477  435  456  2007-08 294  271 281  

1993-94 436  404  420  2008-09 335  309 321  

1994-95 396  364  380  2009-10 368  320 344  

1995-96 333  286  310  2010-11 437  360 399  

1996-97 266  242  254  2011-12 635  567 601  

1997-98 283  243  263  2012-13 727  619 674  

1998-99 259  256  258  2013-14 693 551 622 

1999-00 286  252  259  2014-15 648 626 637 

2000-01 341  313  327  2015-16 664 602 633 

2001-02 463  424  444  2016-17 526 443

4 

485 

2002-03 538  487  513  2017-18 478 421 450 

2003-04 415  387  401  2018-19 527 319+  

2004-05 361  341  351  2019-20 631 594 613 

2005-06 330  298 314      

 

a[n.a[s.a[s. (vBig)y ah[vil 

ક્રમ  તારીખ  વિગત  
૧. ૨૧/૬/૧૯ એન.એસ.એસ સ્િય ંસેવિકા વિધાર્થીની બહેનો  સાર્થે યોગા ડે ની ઉજિણી કરિામા ંઆિી 
૨. ૪/૭/૨૦૧૯ પરીયાિણષ ડે ની ઉજિણી ના ભાગ રૂપે કોલેજ કેમ્પસ માં વકૃ્ષારોપણ કરિામા ંઆવ્ .ં 
૩. ૧૫/૭/૨૦૧૯ કોલેજમા ંએન.એસ.એસ. મા ંજોડાયેલ વિધાર્થીની બહેનો માટે ઓરીન્ટેશન કાયષક્રમ  કરિામા ંઆવયો. 
૪ ૫/૮/૨૦૧૯ કેન્રની જીલ્લા સલાહકાર સવમવત બેઠકમા ંપ્રોગ્રામ ઓફીસર ઉપમ્સ્ર્થત રહી જરૂરી સચૂનો કયાષ. 
૫. ૭/૯/૨૦૧૦ સતત ૧૦ દદિસ સ ધી કોલેજ કેમ્પસ સફાઈ તેમજ રીનોિશેન માટે ની કામગીરી માં સામાનની હેરફરે ના કામ માં ૫૦ 

બેનો એ સતત સેિા આપી. 
૬. ૧૧/૯/૨૦૧૯ એન.એસ.એસ સ્િય ંસેવિકા વિધાર્થીની બહેનોની માટે બસ સમયસર ઉભી રહે તે માટે ડેપો મેનેજર ને આિેદનપિ 

આપિા જિામા ં૬૫ બહેનો એ ભાગ લીધો. 
૭. ૨૦/૯/૨૦૧૯ કોલેજની જ શેક્ષણણક સસં્ર્થામાં િન ડે કેમ્પ ન  ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્  જેમા ં૭૦ બહેનો એ ભાગ લીધો.    
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(vwi(Y<n) s>G (vBig)y ah[vil 

ક્રમ  તારીખ  વિગત  
૧.  ૩/૭/૧૯ વિદ્યાર્થીની સ ંધની રચના    
૨. ૧૬/૭/૧૯ ગૌરીવ્રત વનવમિે રેિા દફલ્મ બતાવ્ .ં 
૩.  ૧૭/૭/૧૯ ગૌરીવ્રત વનવમિે સ્ત્રી-૨ દફલ્મ બતાવ્ .ં 
૪ ૮/૮/૧૯ વિદ્યાર્થીની સ ંધ ની પ્રવવૃિની માદહતીના સ ંદભ ે૧૦ વિધાર્થીની બેનો ની ડોડીયા સર અને ભાવિકાબનેની હાજરીમા ંમીટીંગ  
૫.  ૧૫/૮/૧૯ ૧૫મી ઓગષ્ટમા ંસમાજશાસ્ત્ર વિર્યની એમ.એ.ની વિધાર્થીની આંતરરાષ્રીય કબડ્ડી ખેલાડી સરોજ ખ શ્બ નાના હસ્તે ધ્િજ િ ંદન 

યોજાયો.   
૬.  ૨૨/૮/૧૯ ગીત સ ંગીત ધારા અંતગષત ગીત સ્પધાષન  ંઆયોજન 

વનણાષયક :-(૧) ભાિનાબને મહેતા (૨) ભારતીબને વિિેદી  
વિજેતા :- (૧) ણિસ્તી એલ્િીના  = પ્રર્થમ ક્રમાકં             (૨)  બારોટ ચેતના  = દ્વદ્વતીય ક્રમાકં     (૩) ડાભી પીનલ = તતૃીય ક્રમાકં  

૭.  ૨૮/૮/૧૯ ગરબા પ્રેક્ટીસ  
૮.  ૩૧/૮/૧૯ િકૃત્િ સ્પધાષ યોજાઈ વિર્ય 

(૧) કાશ્મીર ૩૭૦ કલમ  
(૨) મ સલમાનમા ંિણ તલાક નાબ દી કાયદો  
(૩) ૨૧મી સદીમા ંટેકનોલોજી અને સ્ત્રીઓ   

૯.  ૫/૯/૧૯ વશક્ષક દદનની ઉજિણી વિજેતા  
(૧) દહરલ રબારી 1st                     (૨) વમસ્ત્રી લોપા 2nd                         (૩) ઢાકેં જલ્પા 3rd                  (૪) ખ શ્બ  વહોરા 3rd  

૧૦. ૧૨/૯/૧૯  સ્પીક મેકે અંતગષત ઓડીસી ન ૃત્યાગંના કવિતા દ્વદ્વિેદીનો કાયેક્ર્મ    
૧૧.  ૧૨/૯/૧૯  ્ ર્થ ફેસ્ટીિલની તૈયારીના ભાગરૂપે ૬ વિધાર્થીની બેનો સાર્થે અમદાિાદ સ ંગીતજ્ઞ ઈમ  દેસાઈ પાસે તાલીમનો પ્રર્થમ દદિસ   

(૧) ણિસ્તી એલ્િીના   (૨) સાખંલા મોવનકા (૩) બારોટ ચેતના   (૪) બારોટ ચેતના   (૫) દ ગાષ પરમાર   (૬) ભોઈ જેવમની    
૧૨.  ૧૭/૯/૧૯  ્ ર્થ ફેસ્ટીિલની તૈયારીના ભાગરૂપે ૬ વિધાર્થીની બેનો સાર્થે અમદાિાદ સ ંગીતજ્ઞ ઈમ  દેસાઈ પાસે તાલીમમા ંસમહૂ ગીત અને 

હળવ  ંકંઠય ગીત ની પસદંગી કરાઈ.    
૧૩.  ૧૯/૯/૧૯  સ્પીક મેકે અંતગષત ગીટાર િાદક ડો.કમલા શ ંકરનો કાયષક્રમ   
૧૪. ૨૫/૯/૧૯  ્ ર્થ ફેસ્ટીિલમા ંહળવ  ંકંઠય સ ંગીત, સમહૂ ગીત અને િકૃત્િ સ્પધાષમા ંભાગ લીધો.  
૧૫. ૨૭/૯/૧૯  ્ ર્થ ફેસ્ટીિલમા ંગરબાની સ્પધાષમા ંભાગ લીધો. 
૧૬. ૭/૧૦/૧૯ નિરાિી મહોત્સિ ન ં આયોજન  

બેસ્ટ એક્શન વિજેતા  
(૧) રબારી દહરલ 1st                                                          (૨)દેસાઈ વપ્રયકંા 2nd                                       (૩) પરમાર ઉન્નતી 3rd     
બેસ્ટ ડ્રેસ વિજેતા  
(૧) મારિાડી અલકા 1st                                                (૨) ઢા ંકે જલ્પા 2nd                                           (૩) િટાિિાળા ફેરન 3rd    
નોન સ્ટોપ ગરબા  
(૧) મસ રેકર સ્િાતી 1st                                (૨) શમાષ મ્ રી 2nd                                          (૩) પરમાર નીલમ 3rd   

૧૭. ૬/૧/૨૦  પયાષિરણ ડે ની ઉજિણી  
૧૮. ૭/૧/૨૦   વસગ્નેચર ડે ની ઉજિણી  
૧૯. ૯/૧/૨૦  ફેશન ડે ની ઉજિણી  

(૧) ચાિડા ધ્ર િા 1st                                  (૨) પરમાર પ્રમોદી 2nd                   (૩) શાહીન યાક બશા 3rd   
૨૦. ૯/૧/૨૦  સાડી ડે ની ઉજિણી  

(૧) િાઘેલા વનશા 1st              (૨) ચૌહાણ ચીન્તલ  2nd                                    (૩) મારિાડી અલકા 3rd   
૨૧. ૨૬/૧/૨૦ કોલેજના રસ્ટી ભાિનાબને મહેતા, વિષ્ણ ભાઈ પટેલ અને હરીશભાઈ કદડયાના હસ્તે સ્િતિં દદિસની ઉજિણી કરાઈ. 
૨૨. ૩૦/૧/૨૦  િસંત પ ંચમીની ઉજિણી વનવમિે કેનેડા ્  વન. ના લેકચરર ડો. રાજેશ મેકિાનન  ંવયાખ્યાન યોજા્ .ં  
૨૩. ૩/૨/૨૦ JCI દ્વારા પ્રમાણણકતાના શપર્થ લેિાનો કાયષક્રમ યોજાયો. 
૨૪. ૧૪/૨/૨૦ દીિ,સોમનાર્થ,જૂનાગઢ પ્રિાસ ૧૪ ર્થી ૧૭ તારીખ  
૨૫. ૨૭/૨/૨૦ સ્પીક મેકે અંતગષત કાયષક્રમ મા ંિીણા િાદક કમલા રામનાર્થનનો કાયષક્રમ યોજાયો.  
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¼l[sm[ºT s[l (vBig)y ah[vil 

ક્રમ તારીખ વિગત 

૧. ૬/૯/૧૯ ્ િક વિકાસ રસ્ટ વનબધં સ્પધાષ 
૨. ૧૨/૯/૧૯ કારદકદી સપતાહ ૨૦૧૯ 
૩. ૧૦/૧૦/૧૯ ડીપલોમા ંઇન કો-ઓપરેટીિ મનેજેમને્ટ કોસષ   
૪. ૧૭/૧૯/૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ અંતગષત પલેસમને્ટ કંપની રજીસ્રેશન પિ  
૫. ૩૦/૧૧/૧૯ ફ્લાયહાઈ એવિએશન એકેડેમી સમેીનાર 
૬. ૦૯/૦૧/૨૦  પલસેમને્ટ ફેર -૨૦૨૦ મીટીગ બાબત 
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s).DbÃy&.D).s) (vBig)y ah[vil 

k\m tir)K (vgt 

1 16/7/19  gi ]r)v\t (n(mt[ (fÃm: “r[vi” (vwiY)<ai[n[ btiv). 

2 17/7/19 gi]r)v\t (n(mt[ (fÃm : “A#i)” (vwiY)<ai[n[ btiv). 

3 2/8/19 nD)yid epki[viLi hi[l Kit[ yi[jiy[l b[T) bcivi[,b[T) pQivi[”- kiy<kmmi> Big len[ Di[.jigZ(t 

d [siea[  vktÄy aipy&> ht&>. 

4 29/8/18 (c#i ApFi< yi[jie,j[mi> 14 (v.ai[a[ Big l)Fi[ hti[.p\Ym k\m[ ci]hiN spni,b)ji k\m[ viG[li 

An[hi,#i)ji k \m[ vsivi (Svin) (vj[ti bºyi> hti>.  

5 30/9/18 r>gi[L) ApFi< yi[jie,j[mi> 15 (v.ai[ Big l)Fi[ hti[.p\Ym k\m[: pT[l B*(m,b)ji k\m[: #i)ji k\m[ : 

(vj[ti (v.ai[ Yyi hti>>. 

6 21/9/19 “b[T) bciv[i”[ - (vS[ sRymJ rivn&> vktÄy yi [jiy&>. 

7 21/12/19 s[Ãf(Df[ºsni kiy<k\mmi> 54 (v.ai[a[ Big l)Fi[. 

8. 27/12/19 a[s.p).y&(n.(vwingrmi> yi [jiy[l A#i) AviA¸y a(Bm&Kti kiy<k\mmi> p\i.aiSi qiki[r[ Big l)Fi[. 

9 8/1/2020 f[Sn D[ an[ siD) D[ n) ujvN)..52 (v.ai[a[ Big l)Fi[. 

10 5/3/2020 ai>trriOT)̂y v&mºs D[ (n(mt[ Di [.$pl BÍn&> “A#i) sS(ktkrN”-(vS[ Äyi²yin yi [jiy&>. 

11 8/3/2020 n(Dyidn) (dnSi pT[l ki[l[j ai[f n(s<>gmi> yi[jiy[l rijykxini s[m)nirmi>  ai>trriOT)̂y v&mºs 

D[ n) ujvN)mi> p\i.Bi(vki pir[K,p\i.kÃpni mkviNi,p\i.d)p)ki arD)kr,(n(kti mh[ria[ Big 

l)Fi[. 
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liyb\[r) (vBig)y ah[vil 

ક્રમ તારીખ કામગીરીની વિગતો ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
 

૧ 
 

 િર્ષ દરવમયાન નોટીસબોડષ પર સ  વિચાર,મદહમા લેખન,સમાચાર અને કાવય લેખન કાયષ.તેમજ આટીકલ ડીસપલે કાયષ. 
 િર્ષ દરવમયાન સામાવયકોની અવનયવમતતા બાબતે રીમાઈન્ડર પિો પાઠિિા. 
 િર્ષ દરવમયાન ખાતાકીય ગ્રરં્થ ચકાસણી કરી એન.ઓ.સી.આપિી અને માકષશીટ િહચેણી કાયષ. 
 િર્ષ દરવમયાન વિભાગીય ગ્રરં્થ ચકાસણી કાયષ, ગોઠિણી કાયષ અને દરેક વિભાગ પ્રમાણે બ ક રેકટીફીકેશન કાયષ. 
 િર્ષ દરવમયાન પ કોસ્તન  ંઆપલે કાયષ 
 િર્ષ દરવમયાન લાઈબે્રરીમાં ઉધાઇ લાગેલ પ કોસ્તન  ં રદબાતલ કાયષ.રોજકામ કાયષ. 
 િર્ષ દરવમયાન નિા આિેલા પ સ્તકોન   ં કોમ્પ ટર ડેટા એન્રી િકષ. 
 નિા આિેલા મેગેઝીન અને નિા આિેલા પ સ્તકોન   ં દડસ્પલે કાયષ. 
 લાયબે્રરીમાં નિા પ સ્તકોન   ં ઓડષ ર કાયષ.નિા આિેલા પ સ્તકોન   ં બીલ અને ઓડષ ર સારે્થ  મેણચિંગ કાયષ, 

સીક્કાકરણ,ક્લાસીફીકેશન અને બ કસ નોધણી કરી બ કસ પ્રોસેવસિંગ િકષ.પ સ્તક ડેટા એન્રી િકષ. 
 સેલ્ફ રેકટીફીકેશન િકષ. 

૨ જ લાઈ ર્થી 
સપટેમ્બર 

એફ.િાય.બીએ.સેમ-૧ અને એમ.એ.પાટષ-૧ ના વિદ્યાર્થીઓ ના નિા ખાતા ઓપનીંગ િકષ અને ખાતા રીન્્  િકષ. 

૩ ૧૪-૮-૨૦૧૯ લાયબે્રરીના પ સ્તકોની વિભાગીય ગોઠિણી કાયષ  તેમજ પ સ્તકો નોધણી કાયષ. રી-અરેન્જ લાઇબ્રરી. 
૪ ૩-૧૦ ર્થી  

૨૨-૧૦-૧૯ 

કોલેજ ઇન્ટરનલ પદરક્ષામાં અને એક્ષટરન પદરક્ષામાં ગલ્સષ ચેદકિંગ કાયષ, દરલીિર કાયષ અને સ  પરવિઝન કાયષ. 

૫ ૭-૧-૨૦૨૦ ગ્રરં્થાલય ડે ની ઉજિણી વનવમિે ગ્રરં્થાલયમાં પ સ્તક પ્રદશષનન  ંઆયોજન કરિામાં આવ્ .ં 

૬ ૧૦ ર્થી ૧૧-
૦૧-૨૦ 

સિેક્ષણ પ્રવવૃિ હઠેળ ભગત એન્ડ સોનાિાલા હાઈસ્કૂલ,સંતરામ ગલ્સષ હાઇસ્કૂલ અને એન.એસ.પટેલ હાઇસ્કૂલ ડભાણ ખાતે 
વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ ૧૨ પછી િધ  અભ્યાસ અરે્થ વયાખ્યાન અને માદહતી પ્રાપ્પત.  

૭ જ ન ૨૦૨૦ 

સપટેમ્બર 
૨૦૨૦ 

લાયબે્રરીમાં નિા પ સ્તકોન   ં ઓડષ ર કાયષ.નિા આિેલા પ સ્તકોન   ં બીલ અને ઓડષ ર સારે્થ  મેણચિંગ કાયષ, સીક્કાકરણ,ક્લાસીફીકેશન  અને 
બ કસ નોધણી કરી બ કસ પ્રોસેવસિંગ િકષ. 

૮ ૪ ર્થી ૧૯ -
૧૦- ૨૦૨૦ 

લાયબે્રરીના પ સ્તકોની વિભાગીય ગોઠિણી કાયષ  તેમજ પ સ્તકો નોધણી કાયષ. રી-અરેન્જ લાઇબ્રરી. 

 

ગ્રરં્થાલયનો ક લ ગ્રરં્થ ભડંાર ૨૨૩૬૮ 

ગ્રરં્થાલયનાં ક લ સામાવયક ૦૬૨ 
રોજબરોજનાં િાચકો ૪૫ 

રોજબરોજનાં ગ્રરં્થ િાચકો ૩૦ 

રોજબરોજના સામાવયક િાચકો ૩૫ 

કોલેજ સ્ટાફ િાચકો ૦૬ 

 



P a g e  26 | 27 

 

(v(SOT p\(tBi Frivt) (vwiY)<n)ai[ 

 n im  vP < hilni [ Äyvsiy an[ 
hi [d ì [ 1  pT[l Elib[n a[m. 1971 p\i¹yipk, s).b).pT[l aiT<s ki [l[j, nD)aid 

2  s&tr)yi (p \t)b[n 1982 aiciy<, p\i.SiLi, (bli[dri 

3  (pni>k)n)b[n p>Dyi 1988 a¹yx, g&jrit) (vBig, srdir pT[l y&(nv(s<T), (vwingr 

4  E(ºdrib[n a [m.viLi 1990 l[kcrr, aiT<s a[ºD ki[ms< ki [l[j, m &vil 

5  pT[l rm)lib[n jidvBiE 1992 l[±crr, s).b).pT[l aiT<s ki [l[j, nD)aid 

6  (vmLib[n m&lc>dBiE c i]HiN 1993 l[±crr, n)mi gÃs aiT<s ki[l[j, gi[zir)yi 

7  Birt)b[n a [s.p)ÃliE 1994 vk)lit, nD)aid 

8  viF[li p \)t)b[n 1995 (p \ºs)pil, A#i ) a¹yipn m >(dr, nD)aid 

9  Bi(vSi k[ tliT) 1998 sb ai [D)Tr, nd)aid 

10 gi >g[y (mnix) T) 1998 vk )lit 

11 pqiN m &nis)fbin&> a [m  1999 vk)lit, nD)aid 

12 pqiN mh [m&dbin&> a [s 1999 vk )lit 

13 t[jl BÍ 2002 m [n [jr, (brli sn life eºsi[rºr, nD)aid 

14 pinvili slmiKit&n aiE 2002 vk )lit 

15 bk&li y&. prmir 2003 a[niuºsr, aikiSniN) r[D)yi[ 

16 pT[l r)ºk& r ij[Sk&mir 2003 ns<, mhig&jrit hi [Ap)Tl, nD)aid 

17 S&±l milt) a [s 2004 l[±crr, aiT<s a[ºD ki [ms< ki[l[j, a i[D 

18 avn) amZtBiE qiki[r 2004 Äyiyim (S(xki, ºy& E(³lS Ak*l, nD)aid 

19 ci ]hiN a$Ni rm[SBiE 2005 airi[³y s[(vki, K[Di (jÃli p>ciyt, nD)aid 

20 aºsir) (nli[fr a[m 2005 kÀ¼y&Tr (Sxk, 

21 S[K  m &b)ni a [m. 2006 (S(xki, hiYjn) m &viD) 

22 Ähi [ri Sbnm aiE 2007 (S(xki, s>Akir (vwily, nD)aid 

23 s&Yir (dpil)b[n kn&BiE 2008 l[±crr, aiE.v).pT[l ki [l[j ai[f ki [ms<, nD)aid 

24 pT[l (nril).a[ 2008 aiciyi<, p\iymr) Sk*l, kpDv>j 

25 riv dS)<n) 2008 a[Dvi[k[T / ni [Tr) s[Sn ki [T<, nD)aid 

26 Smi< F(mOqi k [ 2008 p\vis) a¹yipk, y&,T).a[s.m(hli aiT<s ki [l[j, nD)aid 

27 pT[l (p \t)b[n a[n 2009 (S(xki, v).a[n.pT[l p\iY(mk SiLi, (vwingr 

28 Smi< s&(m#iib[n jgd)SBiE 2010 (S(xki, srAvt) (vwim>(dr, nD)aid 

29 ri [h)t k&>dnb[n prsi[_imBiE 2010 (S(xki, nil>di (vwily, nD)aid 

30 Pir[K (bjl p \(vNBiE 2010 (S(xki, jvihr ngr, p\i.SiLi, nD)aid 

31 vNkr t[jlb[n k[ 2010 ns<,D.D.M.M  Heart HospitalnD )aid 

32 vDtilvili Sm)nib[n Eb\i(hmBiE 2010 (S(xki, s>Akir (vwily, nD)aid 

33 k>siri B*(mb[n mni[jk&mir 2010 aiN>d ngr pi(lki, aiN>d 

34 Kidr) mis&mi m &n)$d)̀n 2010 kATmr k[r ai [f)sr, a[Js a[SpiFr, a mdivid 

35 B)l kiºti c [liJ 2010 j&(nyr ais)ATºT ±lik<, JÃli ki [T<, nD)aid 

36 p\vis) (n(Sti p ). 2010 liyb\[r)yn, s[ºT m[r)s hiEAk*l, nD)aid 

37 jigZ(t a[m (#iv[d) 2010 ai [pr[Tr, aiED)yi ki [l s[ºTr, nD)aid 

38 viFviN) ri[mi n >dlil 2010 p\i [.a[n.a[s.pT[l  aiT<s ki [l[j, aiN>d 

39 d[siE (nlm 2010 smij s>gqk , ngrpi(lki, mh [mdivid 

40 G(m <Oqi mkviNi 2010 ki [-ai[D)<n[Tr, sK)m>DL, nD)aid ngrpi(lki 

41 Dimi[r (nlm 2010 ki [-ai[D)<n[Tr, sK)m>DL, ngrpi(lki, umr[q 

42 pT[l a>Ikti s) 2000 (SIxki. p|i .SiLi , Im#iil 

43 pT[l h [mlti a [m 1994 (SIxki. p|i .SiLi , Im#iil 

44 viGiN) p i@lb[n 2000 s>ciIlki ,b|hmik&mir),n(Daid 

45 viG[li (bjl a ir 2012 (SIxki. p |i.SiLi 

46 gi >F) s(rti b) 1994 (SIxki. ºy&.e>³l)S Ak&l n (Daid 
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vP < 2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 

  y&(nvs)<T)ni p (rNim 72.39%  65.56%  57.38%  64.41%  45.03

% 

 82.23 54.21 

m(hli ki[l[jni p (rNim 94.95%  80.46%  82.16%  79.17%  83.49

% 

86.52% 94.42 97.83 

y&(n. an[ ki[[l[jni p (rNimi[n) 

t &lniRmk 

22.06  14.90  24.78  14.76 38.46  12.19 43.62 

 

3448                : Girls obtained Graduate Degree 
 

43.62            : higher success rate than university 
 

54.89               : Rural area student 
 

80.40               : Weaker section students 
 

62.5%             : Ph.D, M.Phil faculty 
 

47                    : Student participated in seminars. 

 
02                    : Study education tour 

 
06                    : Subject taught (Eco-Guj-Soc-Psy-Eng.Sans.) 

 
26                    : Faculty Development programme 

 

12                    : Inter National and State level paper presentation 
 

10                    : Articles of the faculty published 

 
188                  : working / teaching day (Including Exam day) 

 

 

 


