
 વ્યક્તિગિ માહિિી 
 
નાભ : પ્રા. ડૉ. ળીતર ફી. પ્રજાતત 

વયનામ ું : ૪, તતર તત ગ્રિન્ઝ વોવામટી, ભાું દ ગાા શોટર ાછ, અંફાજી શાઈ-લ,ે  

ખેયાલ  

જન્ભતાયીખ : ૨૭/૦૫/૧૯૮૪ 

ભો. ૯૬૬૨૫૨૭૫૯૬ 

 શૈક્ષણિક ાયકાિ  
ક્રભ  અભ્માવ  કૉરેજ/ય તનલતવિટીન ું 

નાભ  
લા  ટકા  

૧  ફી.એ. ગજૂયાત તલદ્યાીઠ ૨૦૦૫  ૬૬.૦૭  
૨  એભ.એ. ગજૂયાત તલદ્યાીઠ ૨૦૦૭  ૬૬.૮૫ 
૩  એભ.ફપર. વૌયાષ્ટ્ર ય તનલતવિટી ૨૦૦૮  ૬૩.૨૫ 
૪  નેટ  ય .જી.વી. નલી ફદલ્શી  ૨૦૦૮ - 

૫  ીએચ.ડી. શભે.ઉ.ગ .ય તન. ાટણ  ૨૦૧૦ - 

 
 અનભુવ 
ક્રભ કૉરેજન ું નાભ  શોદ્દો  વભમગાો ભાવ અને 

લા  
૧  વયકાયી તલનમન 

અને લાગ્રણજ્મ 

કૉરેજ, થયાદ  

વ્માખ્માતા 
વશામક  

૨૭-૦૭-૨૦૦૯ 

થી ૨૪-૦૪-

૨૦૧૦  

૯ ભાવ  

૨  વયકાયી તલનમન 

અને લાગ્રણજ્મ 

વ્માખ્માતા 
વશામક 

૨૮-૦૬-૨૦૧૦ 

થી ૨૫-૦૪-

૧૦ ભાવ  



કૉરેજ, લાુંવદા ૨૦૧૧ 
૩  વયકાયી તલનમન 

અને લાગ્રણજ્મ 

કૉરેજ, જાદય 

વ્માખ્માતા 
વશામક 

૦૫-૦૭-૨૦૧૧ 

થી ૨૫-૦૪-

૨૦૧૨  

૯ ભાવ  

૪  વયકાયી તલનમન 

કૉરેજ, ફેચયાજી  
વ્માખ્માતા 
વશામક 

૧૩-૦૭-૨૦૧૨ 

થી ૨૫-૦૪-

૨૦૧૩ 

૯ ભાવ  

૫  વયકાયી તલનમન 

અને લાગ્રણજ્મ 

કૉરેજ, વભી 

વ્માખ્માતા 
વશામક 

૦૧-૦૮-૨૦૧૩ 

થી ૨૫-૦૪-

૨૦૧૪  

૯ ભાવ  

૬  વયકાયી તલનમન 

અને લાગ્રણજ્મ 

કૉરેજ, થયાદ 

વ્માખ્માતા 
વશામક 

૦૭-૦૮-૨૦૧૪ 

થી ૦૭-૧૨-

૨૦૧૫ 

૧ લા ૪ 

ભાવ 

૭  ધ 

કે.એન.એવ.ફી.એર. 

આર્્ાવ એન્ડ કૉભવા 
કૉરેજ, ખેયાલ  

અધ્માક 

વશામક  
૦૮-૧૨-૨૦૧૫ 

થી ળરૂ 
ળરૂ  

 
 PG ભાન્મતા નુંફય : ૨૬(૨૫)/૪૮૭૨/૨૦૧૬   તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૬   

ગ જયાતી  
 
 પસુ્િક પ્રકાશન 
ક્રભ   સ્તકન ું નાભ  ISBN નુંફય પ્રકાળન 

લા  
૧ ય યોીમ પ્રલાવતનફુંધો  ૯૭૮૮૧૯૨૪૫૩૨૯૩  ૨૦૧૩  
૨  નાયીચેતનાના નલરકથાકાય 

કેશ બાઈ દેવાઈ  
૯૭૮૯૩૮૨૬૧૪૦૦૫  ૨૦૧૩ 



૩  ધભૂકેત   અને દ્વિયેપની લાતાાઓનો 
ત રનાત્ભક અભ્માવ  

૯૭૮૮૧૯૨૪૫૩૨૫૫   ૨૦૧૩ 

૪  ‘દળાક’ની ઐતતશાતવક અને ૌયાગ્રણક 

નલરકથાઓ  
૯૭૮૮૧૯૨૪૫૩૨૬૨  ૨૦૧૩ 

૫  ગ જયાતી નલરકથાની ગતતતલતધ : 

ધભૂકેત  ની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ 
૯૭૮૧૬૩૦૪૧૬૫૩૯  ૨૦૧૩ 

 
 અભ્યાસેખ પ્રકાશન  
ક્રભ  અભ્માવરેખ ળીાક વાભતમકન ું નાભ ISSN નુંફય  પ્રકાળન લા  
૧  ગાુંધીજી અને ગ જયાતી 

વાફશત્મ 
તલતલધાવુંચાય ૨૨૫૦-

૧૪૭૯ 
વપ્ટે.- નલે. 
૨૦૧૧  

૨  કચ્છની બાતીગ 

રોકવુંસ્કૃતત 
યીતત  ૨૨૨૯-

૪૯૮૮  
જ રાઈ-વપ્ટે. 

૨૦૧૧  
૩  ઝાુંઝલાું  વાફશત્મવેત   ૨૨૪૯-

૨૩૭૨  
ભે-જૂન ૨૦૧૩ 

૪  ઓતળમા  વાફશત્મવેત   ૨૨૪૯-

૨૩૭૨  
જ રાઈ-ઓગસ્ટ 

૨૦૧૩  
૫  ભેડભ  વાફશત્મવેત   ૨૨૪૯-

૨૩૭૨  
નલે.-ફડવે. 
૨૦૧૩  

૬  યાભામણભાું દળાનન 

યાલણ 

અયલલ્રીનો 
ટહ કો  

૨૨૭૭-

૭૫૯૮  

૨૦૧૫-૧૬  

૭  ભેડભ  વોશભ  ૨૩૫૦-

૦૬૯૭  
જાન્ય .-ભાચા 
૨૦૧૭ 

૮  તળલક ભાય જોળીનાું 
તખ્તારામકી નાટકો 

આત્ભજ  ૨૩૪૮-

૯૪૫૬  
પેબ્ર . ૨૦૧૮ 

 
 સેમમનાર/પહરસવંાદ 



 
આંિરરાષ્ટ્રીય 
૧. જૂની યુંગભતૂભ : રોકનાટમ બલાઈ   ઊંઝા  ૨૫-

૨૬-૨૭ ભાચા ૨૦૧૬ 
 
રાષ્ટ્રીય  
૧.  ગ જયાતી વાફશત્મકાય દ્મશ્રી બોાબાઈ ટેર (પ્રકાતળત)  
 ISBN No. ૯૭૮૮૧૯૨૬૨૧૧૨૮  
૨. તળલક ભાય જોળીનાું તખ્તારામકી નાટકો  ( પ્રકાતળત) 
 ISSN No. ૨૩૪૮-૯૪૫૬  

૩. જમ વોભનાથ – ઐતતશાતવક કથા  આર્્ાવ કૉરેજ લડારી ૦૪ 

વપ્ટે. ૨૦૧૬ 
૪. દગ્રરત વાફશત્મભાું તલકાવળીર દગ્રરતચેતના   
 આર્્ાવ કૉરેજ વતરાવણા ૨૮ પેબ્ર . ૨૦૧૬ 
૫. નભણી નાયીનો નલીન ફયલેળ : ભેડભ એક અભ્માવ આર્્ાવ & કોભવા 
કોરેજ લડનગય 
 ૧૮ પેબ્ર . ૨૦૧૭ 
૬. દગ્રરત વાફશત્મભાું દગ્રરતચેતના આર્્ાવ & કોભવા કોરેજ કડી ૨૦ 

ફડવે. ૨૦૧૭ 
 
રાજ્યકક્ષા 
૧. ન્નારાર ટેરની નલરકથાભાું િામ્મ ફયલેળ આર્્ાવ & કોભવા 
કોરેજ ખેયાલ   
 ૧૨ ભાચા ૨૦૧૬ 
 
અન્ય 



૧. સ્ટેટ રેલર પ્રોપેળનર ડેલરભેન્ટ રેતનિંગ પ્રોિાભ વી.વી. ભફશરા 
આર્્ાવ કોરેજ તલવનગય 
 ૮ એતપ્રર ૨૦૧૯ 
૨. ઈંટયનેળનર પેકલ્ટી ડેલરભેન્ટ પ્રોિાભ શભે.ઉ.ગ .ય તન. ાટણ       

૨૬-૨૭ ફડવે. ૨૦૧૭ 
 


