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સસં્થાના પે્રરણામરૂ્તિ દાતાશ્રીઓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રી નાથભુાઇ દેસાઇ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પ્રો. કેશભુાઇ દેસાઇની પ્રતિમા જેમનુું નામ સુંકુલ સાથે જોડાયેલુું છે.  

 જન્મ    : ૧૧-૮-૧૯૧૨ 

 સ્વર્ગવાસ   : ૫-૧-૧૯૮૩ 

 જન્મ અને ઉછેર  : ખેરાલ ુ

 અભ્યાસ   : એમ.એ., એલ.એલ.બી. 
 કારકીર્દિ   : અથગશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસના લેકચરર 

      રાજ્યશાસ્ત્રના પ્રોફેસર એમ.એસ. યતુન., વડોદરા 
 સુંશોધન   : ગ્રામ્ય અભ્યાસ, પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ એડમીનીસ્રેશન 

 પ્રતિમા અનાવરણ  : ડાગ. બળવુંિભાઇ જાની 
             કુલપતિશ્રી હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણના વરદહસ્િે 
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દોઢ લાખ કે તેથી વધ ુદાન આપનાર દાતાશ્રીઓની યાદી 
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ખે.તા.ઉ.ર્વ. કેળવણી મડંળ ખેરાલ ુસચંાલન મડંળના ધરુાવાહકો 
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ખે.તા.ઉ.ર્વ. કેળવણી મડંળ ખેરાલ ુકારોબારી સર્મર્ત  (વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ થી)  

ન.ં નામ  હોદ્દો  ગામ  

૧ દેસાઇ માનતસિંહભાઇ નાથભુાઇ  પ્રમખુશ્રી  ખેરાલ ુ 

૨ દેસાઇ પે્રમજીભાઇ મળૂજીભાઇ  ઉપ પ્રમખુશ્રી ખેરાલ ુ 

૩ પટેલ ઘેમરભાઇ જીવાભાઇ  ઉપ પ્રમખુશ્રી ખેરાલ ુ 

૪ ચૌધરી લાલજીભાઇ દેવજીભાઇ  મુંત્રીશ્રી અરઠી  
૫ દેસાઇ જગભુાઇ ધનજીભાઇ  સહમુંત્રીશ્રી ખેરાલ ુ 

૬ ચૌધરી મોિીભાઇ કરશનભાઇ  સહમુંત્રીશ્રી ખેરાલ ુ 

૭ દેસાઇ જનકકુમાર ધનજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૮ દેસાઇ મહને્રભાઇ લવજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૯ દેસાઇ ર્દપકકુમાર કેશભુાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૦ દેસાઇ અશોકકુમાર મોહનભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૧ દેસાઇ છર્નભાઇ દલજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૨ દેસાઇ જશભુાઇ મોિીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૩ દેસાઇ ભરિભાઇ જશભુાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૪ દેસાઇ બાબભુાઇ ફલજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૫ પટેલ મોઘજીભાઇ ધનજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૬ ચૌધરી લાલજીભાઇ ર્ણેશભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૭ ચૌધરી ભીખાભાઇ રામજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૧૮ ચૌધરી દલજીભાઇ રામજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  વઘવાડી 
૧૯ ચૌધરી ર્ણેશભાઇ હાથીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ડાવોલ 

૨૦ ચૌધરી મળૂજીભાઇ મસોિભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  તવઠોડા  
૨૧ ચૌધરી ર્ણેશભાઇ કરણાભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  મુંડાલી  
૨૨ ચૌધરી રામસુંર્ભાઇ મળૂજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  બળાદ 

૨૩ ચૌધરી રામજીભાઇ તવરસુંર્ભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  મુંરોપરુ  

૨૪ ચૌધરી સરદારભાઇ શામળભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ફિેહપરુા 
૨૫ ચૌધરી માનતસિંહભાઇ દેવજીભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  અરઠી  
૨૬ દેસાઇ હસમખુલાલ જર્જીવનરામ  કા. સભ્યશ્રી  અમરેલી 
૨૭ ખેરાલ ુનાર્ર્રક સહ. બેંક લી. ના પ્રતિતનતધ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૨૮ ડાગ. હર્ગદભાઇ ડાહ્યાલાલ વૈદ્ય  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૨૯ પરમાર ચીમનલાલ જીવાભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૩૦ તસન્ધી જાહર્ીરભાઇ વલીમહુંમદ કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 
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૩૧ બારોટ મહશેભાઇ દશરથભાઇ  કા. સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૩૨ પટેલ ભરિભાઇ ર્ોદડભાઇ  આંિર્રક ઓડીટર  ખેરાલ ુ 

૩૩ શાહ હર્ગદભાઇ જયુંતિલાલ  આમુંતત્રિ સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૩૪ પટેલ શરદકુમાર બાબભુાઇ  આમુંતત્રિ સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૩૫ દેસાઇ ર્દલલપભાઇ હમેરાજભાઇ  આમુંતત્રિ સભ્યશ્રી  ખેરાલ ુ 

૩૬ ચૌધરી અભેરાજભાઇ ભાથીભાઇ  આમુંતત્રિ સભ્યશ્રી  ઉણાદ  

૩૭ ચૌધરી દલજીભાઇ કાળુભાઇ  આમુંતત્રિ સભ્યશ્રી  મહીયલ  
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ખે.િા.ઉ.તવ. કેળવણી મુંડળ 

સુંચાલલિ  

ધી કે.એન.એસ.બી.એલ. આર્ટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ, ખેરાલ ુ(ઉ.ગ.ુ)  

 

રૂપમ  

 

 ઇ.સ.   : ૨૦૧૯-૨૦ 

 યરુ્ાબ્દ   :  

 વીર સુંવિ  :   

 તવક્ર્મ સુંવિ  :  

 શક સુંવિ  :   

 

: સુંપાદક મુંડળ : 

૧) પ્રા.ડાગ. બી.એચ.ચૌધરી  

૨) પ્રા. વી.એમ. પરમાર  

૩) પ્રા.ડાગ. હીરલબેન પટેલ  

૪) પ્રા.ડાગ. કનભુાઇ ડી. રાઠવા  
૫) શ્રી ર્ીરીશભાઇ એમ. કાપર્ડયા  
૬) શ્રી જસ્મીન પી. દેવી  
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 રૂપમ  

        કોલેજ મેર્ેઝીન  

 

 

 પ્રકાશક  

        ધી કે.એન.એસ.બી.એલ. આટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ, ખેરાલ ુ 

        જજ. મહસેાણા, પીન કોડ – ૩૮૪૩૨૫  

 

 

 વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦  

 

 પ્રત :  

 

 કોમ્પ્યટુર અને મદુ્રક :  
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અ.ન.ં  ર્વગત પેજ નબંર 

૧  સદેંશાઓ   

૨  પ્રમખુશ્રીનુ ં ર્નવેદન,   

૩  મતં્રીશ્રીના બે બોલ  

૪  આચાયષશ્રીના બે બોલ   

૫  સપંાદકોની કલમે   

૬  આર્ટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજની ઝલક   

૭  

કોલેજે હાસંલ કરેલ ર્સધ્ધિઓ  

(શૈક્ષણણક, સાસં્કૃર્તક, રમત-ગમત, એન.સી.સી., એન.એસ.એસ. વગેરે 
કે્ષતે્ર)  

 

૮  ર્વર્વિ પ્રવરૃ્િઓ   

૯  અધયાપકોના લેખો   

૧૦  વતષમાન અને ભતૂપવૂષ ર્વદ્યાથીઓના લેખો   

 

 

 

અનકુ્રમણણકા 
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પ્રમખુશ્રીનુ ંર્નવેદન:  

સામાજીક અને આતથિક રીિે પછાિ એવા ખેરાલ ુિાલકુામાું અમારૂ કેળવણી મુંડળ 

તશક્ષણના કે્ષતે્ર જ્યોતિ પ્રસરાવી રહ્ય ુછે. સમાજની કાયાપલટ તશક્ષણથી જ થઈ શકે 

છે. ૧૯૫૩માું આ કેળવણી મુંડળની સ્થાપના થયેલ છે. મારા પરૂોર્ામી પ્રમખુશ્રીઓએ 

પોિાની આર્વી સઝૂથી આ તવસ્િારમાું તશક્ષણની સવુાસ ફેલાવી છે. 

મારા પજૂ્ય તપિાશ્રી સ્વ. નાથભુાઈ દેસાઈની પે્રરણાથી ઉચ્ચ તશક્ષણ આપિી આટગસ એન્ડ કોમસગ 
કોલેજનુું પોિાન ુું આર્વુું મકાન બને િે માટે સ્વ. પ્રા. કેશભુાઈ દેસાઈના અમેર્રકા સ્સ્થિ સુંિાનો ડૉ. 
જશભુાઈ િથા ડૉ. િારાબેને પોિાના તપિાશ્રીનુું નામ સુંકુલ સાથે જોડવાની શરિે માિબર દાન આપેલ 
હત ુું. એક તવદ્યાપરુુર્નુું નામ તવદ્યાસુંકુલ સાથે જોડાય િેવી તવરલ ઘટના ગજુરાિ રાજ્યમાું ર્ૌરવરૂપ દ્ષટાુંિ 
છે. 

મારા પરૂોર્ામી પ્રમખુ સ્વ. મોહનભાઈ દેસાઈએ આ કેળવણી મુંડળમાું ચાવીરૂપ ભતૂમકા અદા કરીને 
આ સુંકુલમાું બી.એડ., બી.એસ.સી., પી.ટી.સી. હાઇસ્કુલ અને પ્રાથતમક શાળાનુું સુંચાલન શરૂ કયુું હત ુું. આજે 
આ િમામ સુંસ્થાઓ તવકાસની હરણફાળ ભરી રહી છે. 

છેલ્લા ત્રણ વર્ગથી હુ ું આ કેળવણી મુંડળના પ્રમખુ િરીકે તનમાયેલો ુંું. મારા તપિાશ્રી સ્વ. 
નાથબુાપાના સ્વપ્નોને તસધ્ધ કરવા કમર કસી છે. મારા સાથીદારો એવા કેળવણી મુંડળના હોદે્દદારશ્રીઓ 
અને કારોબારીના સભ્યશ્રીઓનો અનન્ય સહકાર મળી રહ્યો છે. સુંકુલમાું કાયગરિ સુંસ્થાઓના તપ્રસ્ન્સપાલ 
અને સ્ટાફ સાથે અવારનવાર તવડીયો કોન્ફરન્સ મારફિે જોડાઈને િેમના પ્રશ્નો અને તવકાસ માટે 
પ્રયત્નશીલ ુંું. મુંડળની કારોબારીની સભામાું પણ ડીઝીટલ માધ્યમથી જોડાઈને સવે કારોબારી સભ્યોનુું 
માર્ગદશગન પણ મેળવુું ુંું. 

વિગમાન સમયમાું આટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ તવકાસની હરણફાળ ભરી છે. શૈક્ષણીક પર્રણામો, 
રમિર્મિ, સાુંસ્કૃતિકકે્ષતે્ર અને અભ્યાસની સાથે બીજી પ્રવતૃિઓથી કોલેજ ધમધમી રહી છે. અને કોલેજના 
િમામ અધ્યાપકો િથા વહીવટી કમગચારીઓ મન મકૂીને ઉત્સાહથી કામ કરી રહ્યા છે િેનો આનુંદ અને 
ર્ૌરવ છે. તશક્ષણમાું ગણુવત્તા સધુારણા એ અમારી નેમ છે. તશક્ષણ સાથે સુંસ્કાર પર અમો વધ ુભાર મકુીએ 
છીએ. સુંસ્થાની હજુ પણ વધનેુ વધ ુપ્રર્તિ થાય એ અમારૂ લક્ષ્ય છે. 
  આ કોલેજના સકુાની િરીકે ખબુ જ ઉત્સાહી અને  દીઘગદષ્ષટ ધરાવિા તપ્રસ્ન્સપાલ ડૉ. બાબભુાઈ 
ચૌધરી અને િેમના જ્ઞાની સાથીદારોની ટીમ કોલેજને વધનેુ વધ ુનામના મળે િે માટે પ્રયત્નશીલ છે િેનો 
ખબુ જ આનુંદ છે.  

આ કોલેજનુું “ રૂપમ” મેરે્લઝન પ્રકાતશિ થિાું અત્યુંિ આનુંદ અને ર્ૌરવની લાર્ણી અનભુવુું ુંું. “ 
રૂપમ” મેર્ેલઝન પ્રતસદ્વ કરવા બદલ તપ્રસ્ન્સપાલ ડૉ. બાબભુાઈ ચૌધરી િથા સુંપાદક ટીમના સવે  સભ્યો પ્રા. 
ડૉ. ભર્વાનભાઈ ચૌધરી, પ્રા. તવનયકાન્િ પરમાર, પ્રા. ડૉ. કનભુાઈ રાઠવા, પ્રા. ડૉ. હીરલબેન પટેલ, શ્રી 
ર્ીરીશભાઈ કાપડીયા અને શ્રી જસ્મીનભાઈ દેવીની ટીમને ખબુ ખબુ ધન્યવાદ આપુું ુંું.  
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મતં્રીશ્રીના બે બોલ :  

 

 

 

 
શ્રી લાલજીભાઈ ડી. ચૌધરી 

મુંત્રી  
ખે.િા. ઉ.તવ.કેળવણી મુંડળ 

 
ખેરાલ ુિાલકુા ઉત્તર તવભાર્ કેળવણી મુંડળના મુંત્રી િરીકે  ત્રણ વર્ગના મારા  કાયગકાળ દરતમયાન 

અમો એક બાબિથી સુંતષુટ છીએ કે આ કેળવણી મુંડળ સુંચાલલિ િમામ સુંસ્થાઓ ખબુ જ સારી પ્રર્તિ 

કરી રહી છે. તનષઠાવાન કમગચારીઓ ર્દલથી કામ કરી રહ્યા છે. કેળવણી મુંડળના પ્રમખુશ્રી માનતસિંહભાઈ 

દેસાઈ (મોટા) અને કારોબારી ટીમમાું મારા સાથીદારો  કેળવણી મુંડળ સુંચાલલિ િમામ સુંસ્થાઓના તવકાસ 

માટે પોિાન ુું યોર્દાન અને સમય આપી રહ્યા છે િેનાથી સુંિોર્ અને આનુંદ છે. 

ખે.ના.સહ.બેંક લલ. આટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ િમામ કે્ષત્રોમાું અગે્રસર રહીને તવકાસની કૂચ કરી રહી 

છે. ખેડૂિો અને પશપુાલકોના તવદ્યાથીઓને ઘરઆંર્ણે ઉચ્ચ તશક્ષણ મળી રહ ેઅને િેઓ જીવનમાું વધનેુ 

વધ ુપ્રર્તિ કરે િે માટે અમો સૌ સિિ પ્રયત્નશીલ  છીએ. વિગમાન સમયની માુંર્ મજુબ આટગસ એન્ડ 

કોમસગ કોલેજમાું અભ્યાસની સાથે સાથે તવદ્યાથીઓના સવાુંર્ી તવકાસ માટે બધી જ પ્રવતૃિઓ કરાવવામાું 

આવે છે. કોલેજના તનષઠાવાન તપ્રસ્ન્સપાલ ડૉ. બાબભુાઈ ચૌધરી અને િેમના અધ્યાપકો અને વહીવટી 

કમગચારીઓની મહનેિના કારણે આજે ખેરાલ ુકોલેજનુું નામ સમગ્ર યતુનવતસિટી તવસ્િારમાું મોખરે છે.  

કોલેજની ટીમ “રૂપમ” મેરે્લઝન પ્રતસદ્વ કરી રહી છે. િે જાણીને  ખબુ જ આનુંદ થયો. કોલેજમાું થિી 

પ્રવતૃિઓથી સમજ વાકેફ થાય અને ઉચ્ચ તશક્ષણનુું મહત્વ સમાજમાું ફેલાય િે માટે આ પ્રવતૃિ ખબુ  જરૂરી 

છે.  

“રૂપમ” મેર્ેલઝન પ્રકાતશિ કરવા માટે જાહરેાિો આપનાર સવે લોકોનો આભારી ુંું. અને ખબુ જ 

મહનેિ કરીને સમયસર આ મેરે્લઝન પ્રકાતશિ કરવા માટે સમયનુું બલલદાન આપનાર સુંપાદક ટીમને હુ ું 

અલભનુંદન પાઠવુું ુંું. 
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આચાયષશ્રીની કલમે ..................  

 
ખેરાલ ુ િાલકુા ઉત્તર તવભાર્ કેળવણી મુંડળ સુંચાલલિ ધી 

ખે.ના.સહ.બેંક.લલ. આર્ટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ, કેળવણી યાત્રાના િેત્રીસ 
વર્ગ પણૂગ કયાગ છે. કોલેજનુું મેરે્જીન “રૂપમ” જે એક આર્વુું સોપાન છે. જે 
આપ સવેના કરકમળમાું મકૂિાું આનુંદ અને ર્વગની લાર્ણી અનભુવ ુુંું.  

 ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ગમાું કોલેજમાું થયેલ િમામ શૈક્ષલણક, સહ-
શૈક્ષલણક અને અભ્યાસેત્તર પ્રવતૃત્તઓ, આધ્યાપકોના માર્હતિસભર લેખો, તવતશષટ તસધ્ધ્ધઓ, પર્રણામો વર્ેરે 
આ અંકમાું સમાતવષટ કરેલ છે. કોલેજમાું આવિા યવુાધનને સચોટ માર્ગદશગન, માળખાકીય ભૌતિક 
સતુવધાઓ અને ચાર્રત્ર્ય તનમાગણ થાય એવા અથાર્ પ્રયત્નો અમો કરી રહ્યા છીએ. મેરોસીટીમાું જે તશક્ષણ 
આપવામાું આવે છે. િેના કરિાું પણ વધ ુસારી રીિે મારા અધ્યાપક તમત્રો શૈક્ષલણક કાયગ પોિાની નૈતિક 
ફરજ સમજીને કરી રહ્યા છે. આજુ-બાજુ ના ર્ામડામાુંથી આવિા તવદ્યાથીઓ િેમના જીવનમાું આવિા 
િમામ પડકારોનો સામનો સારી રીિે કરીને આર્ળ વધે િે માટે અમો િેમના સવાગર્ી ઘડિરમાું ધ્યાન 
આપી રહ્યા છીએ. 
 સમગ્ર કેળવણી મુંડળ દ્વારા અમારા દરેક કાયોમાું સિિ હૂુંફ અને પે્રરણા મળિી રહ ેછે. મુંડળના 
પ્રમખુશ્રી માનતસિંહભાઇ દેસાઇ (મોટા) છેક અમેર્રકાથી અવાર-નવાર ફોન કરીને પીઠબળ અને ઉત્સાહ પરૂો 
પાડે છે અને કોલેજની િમામ પ્રવતૃત્તઓથી વાકેફ અને માર્હિર્ાર થાય છે. મુંત્રીશ્રી લાલજીભાઇ ચૌધરી 
અમોને લર્ાિાર સર્િય રહવેા માટે મનોબળ અને પે્રરણા પરૂી પાડે છે. કેળવણી મુંડળના હોદે્દદારો અને 
કારોબારી સદસ્યો પણ અવાર-નવાર મલુાકાિ લઇને અમોને જાગિૃ રાખે છે.  

 કોલેજની વહીવટી પાુંખના મારા સાથીદારો િમામ વર્હવટી બાબિોના તનષણાુંિ છે અને 
તવદ્યાથીઓને કાયાગલયમું કોઇ િકલીફ ના પડે િેવો સૌહાદગપણૂગ વ્યવહાર કરે છે. 
 વિગમાન ટેકનોલોજી અને ડીઝીટલ યરુ્મું કોલેજની નવીન વેબસાઇટ બનાવી છે. જેમાું િમામ 
તવર્િો ઉપલબ્ધ છે. તવદ્યાથીઓ પણ ડીઝીટલ યરુ્નો હીસ્સો બને િે માટે કોલેજની એપ શરૂ કરવામાું 
આવી છે. જેમાું જરૂરી સચૂનાઓ, પ્રવતૃત્તઓ, એસાઇમેન્ટ, સ્ટડી મટેરીયલ્સ, કવીઝ વર્ેરે સમયસર મકૂવામાું 
આવે છે અને તવદ્યાથીઓ િેનો ઉપયોર્ પણ કરે છે. જેના કારણે તવદ્યાથીઓ સિિ કોલેજ સાથે સુંકળાયેલ 
રહ ેછે. કોલેજનુું સમગ્ર લબષ્લ્ડિંર્ CCTV કેમેરાથી સસુજ્જ બાનવેલ છે. જેમાું દરેક ઘટના ૨૪×૭ રેકોર્ડિંર્ ચાલ ુ
જ રહ ે છે. વર્ગખુંડો ને પણ ડીઝીટલ બનાવી ને LCD Projector લર્ાવવામાું આવ્યા છે. જેના દ્વારા 
અધ્યાપકો ને અપાયેલ Laptop રારા PowerPoint અને જરૂરી વીડીઓ દ્વારા તશક્ષણ આપવામાું આવે 
છે.વધમુાું કોલેજને WiFi સવુીધાથી સજ્જ કરવામાું આવી છે. જેના દ્વારા અધ્યાપકો અને તવદ્યાથીઓ જરૂર 
જણાય ત્યાું ઇન્ટરનેટનો ઉપયોર્ કરી શકે છે. કોલેજની લાયબે્રરી ખબુ જ અદ્યિન અને સમધૃ્ધ છે. જેમાું 
પસુ્િકોની સાથે-સાથે CD/DVD/T.V., ઝેરોક્ષ મશીન અને ઇન્ટરનેટ સાથે નવ કોમ્પ્યટુર મકેૂલા છે જેનો  
તવદ્યાથીઓ સરળિાથી ઉપયોર્ કરી શકે છે. નવેમ્બર ૨૦૧૯ થી શરૂ થયેલા નવા સત્રથી તવદ્યાથીઓ માટે 
એક સતુવધા ઊભી કરીને Online પ્રવેશ પ્રકીયા શરૂ કરેલ છે. જેના કારણે ઓછા સમયમાું વધ ુકામ થાય છે. 
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 કોલેજમાું સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તઓની સાથે-સાથે N.S.S. અને N.C.C. Sport, પ્રવાસ, સેતમનાર સ્પધાગત્મક 
પરીક્ષાઓની િૈયારી, િજજ્ઞોના વ્યાખ્યાનો, મેડીકલ કેમ્પ, રેલીઓ, સામાજીક પ્રવતૃત્તઓ, તશલબરો, પયાગવરણ 
જાગતૃિ તવરે્રે બાબિોનુું જ્ઞાન પીરસવામાું આવે છે. અધ્યાપક તમત્રો પણ જુદી-જુદી કોન્ફરન્સ અને ફેકલ્ટી 
ડેવલપમેન્ટ કોસગમાું ભાર્ લઇને વિગમાન પ્રવાહોથી વાકેફ રહ ેછે. 
 આ મેર્ેઝીન સુંપાદન કાયગ માટે સુંપાદક ટીમે લીધેલ જહમેિ અને સર્જનાત્મલેખો, પ્રવતૃત્તઓ વરે્રે 
પ્રસશુંનીય અને અલભનુંદનીય છે.  
 શરિચકૂથી મરુણમાું કે તવર્િોમાું કોઇ જગ્યાએ ક્ષતિ દેખાય િો ઉદાર મને ક્ષમ્ય કરવા તવનુંિી છે.  
જયર્હિંદ ........  

ડાગ. બાબભુાઇ ચૌધરી  

      તપ્રસ્ન્સપાલ     
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સપંાદકોની કલમે :-  

 ખેરાલ ુિાલકુા ઉત્તર તવભાર્ કેળવણી મુંડળ સુંચાલલિ ધી કે.એન.એસ.બી.એલ. આર્ટગસ એન્ડ કોમસગ 
કોલેજ, ખેરાલનુ ુું વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦ નુું મેરે્ઝીન “રૂપમ” આપ સૌ સમક્ષ મકુિા અમો હર્ગ અને ર્ૌરવની 
લાર્ણી અનભુવીએ છીએ. વર્ગ ૨૦૦૯-૧૦ થી પ્રસ્થાતપિ પ્રણાલી અનસુાર દર વરે્ કોલેજ પોિાનુું રૂપમ 
મેર્ેઝીન પ્રકાશીિ કરે છે. જો કે કેટલાક વર્ોમાું સુંજોર્ોવશાિ રૂપમ મેર્ેઝીન તનયમીિ રીિે પ્રતસધ્ધ કરી 
શકયા નથી જેનો અમને રુંજ છે. ચાલ ુવરે્ પનુ: આ કાયગ સપેુરે પાર પાડવાનુું અમને સદભાગ્ય સાુંપડ્ુું છે. 
િે બદલ અમો સવે વાચકર્ણ ના ઋણી છીએ.  

 રૂપમ મેરે્ઝીન કોલેજનુું દપગણ છે. જેમાું સમગ્રિયા કોલેજ સુંચાલક મુંડળની ભતુમકા, યોર્દાન, 
શૈક્ષલણક અને લબન શૈક્ષલણક સ્ટાફનુું પ્રદશગન િથા કોલેજની િમામ ર્તિતવતધઓમાું કેન્ર સ્થાને રહલેા એવા 
તવદ્યાથી ભાઇ-બહનેોએ હાુંસલ કરેલ તસધ્ધ્ધઓનુું વાસ્િતવક લચત્ર રજુ કરવાનો અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. 
કોલેજના શૈક્ષલણક ઉપરાુંિ સાુંસ્કૃતિક, રમિ-ર્મિ, એન.એસ.એસ., એન.સી.સી. વર્ેરે ક્ષેતે્ર સુંસ્થાએ 
તવદ્યાથીઓ થકી જે ઉમદા તસધ્ધ્ધઓ હાુંસલ કરેલ છે. િે િમામ પાસાને આવરી લઇ સુંસ્થાની વિગમાન છબી 
ઉજાર્ર કરવાનો આ નમ્ર અલભર્મ છે. તવશેર્માું રૂપમમાું પ્રતસધ્ધ થયેલ અધ્યાપક્શ્શ્રીઓ અને હાલમાું 
અભ્યાસ કરિાું િથા ભિુપવૂગ તવદ્યાથી ભાઇ-બહનેોના લેખો વાુંચકોને કુંઇક નવીન અને ઉપયોર્ી માર્હિી 
પરુી પાડશે એવી અપેક્ષા સહ,  

 

સપંાદકશ્રીઓ :-  

૧) પ્રા.ડાગ. બી.એચ.ચૌધરી  

૨) પ્રા. વી.એમ. પરમાર  

૩) પ્રા.ડાગ. હીરલબેન પટેલ  

૪) પ્રા.ડાગ. કનભુાઇ ડી. રાઠવા  
૫) શ્રી ર્ીરીશભાઇ એમ. કાપર્ડયા  
૬) શ્રી જસ્મીન પી. દેવી      

 

 

 

 
 

 

 

 

(રૂપમ સપંાદક સર્મર્ત) 
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િી ખેરાલ ુનાગરરક સહકારી બેંક ણલ. આર્ટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજ, ખેરાલ ુ 
 

 ખેરાલ ુિાલકુા ઉત્તર તવભાર્ કેળવણી મુંડળ સુંચાલલિ ધી ખેરાલ ુનાર્ર્રક સહકારી બેંક લલ. આર્ટગસ 

એન્ડ કોમસગ કોલેજ ખેરાલનુી સ્થાપના સને ૧૯૮૬માું ૧૩૫ તવદ્યાથીઓની સુંખ્યાથી કરવામાું આવી. જેનુું 

જોડાણ ગજુરાિ યતુનવતસિટી અમદાવાદ સાથેન ુું હત ુું. ત્યારબાદ મહસેાણા-પાટણ-સાબરકાુંઠા અને બનાસકાુંઠા 

જજલ્લાનુું કાયગકે્ષત્ર ધરાવિી હમેચુંરાચાયગ ઉત્તર ગજુરાિ યતુનવતસિટી પાટણ અસ્સ્િત્વમાું આવિાું કોલેજ 

હમેચુંરાચાયગ ઉત્તર ગજુરાિ યતુનવતસિટી પાટણ સાથે જોડાઇ. વર્ગ-૨૦૦૧ થી કોલેજ  કાયમી જોડાણ ધરાવે 

છે. સ્નાિક કક્ષા સધુી આર્ટગસ એન્ડ કોમસગ િથા અનસુ્નાિક કક્ષાએ અંગ્રેજી િથા ગજુરાિી તવર્યનુું 

અધ્યાપન થાય છે.  

 આર્ટગસ તવભાર્માું મખુ્ય તવર્ય અથગશાસ્ત્ર, અંગ્રેજી, ગજુરાિી, ઇતિહાસ િથા સમાજશાસ્ત્ર છે. જ્યારે 

ર્ૌણ તવર્યો સુંસ્કૃિ, ર્હન્દી, સમાજશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ છે, કોમસગ તવભાર્માું મખુ્ય તવર્ય એડવાન્સ એકાઉન્ટસી 

એન્ડ ઓડીટીંર્ અને ર્ૌણ તવર્ય એસ.પી., આંકડાશાસ્ત્ર, ટેક્ષેશન, ધુંધાકીય કાયદો, કોપોરેટ કોમ્યતુનકેશન 

વર્ેરે છે. ખે.િા.ઉ.તવ. કેળવણી મુંડળના વાહકો પ્રમખુ/મુંત્રીશ્રી અને હોદે્દદારોની રાહબરી હઠેળ શૈક્ષલણક 

અને લબનશૈક્ષલણક કમગચારીઓ તનષઠાપવૂગક પોિાની ફરજો બજાવી રહ્યા છે. કોલેજ ત્રણ દાયકા વટાવી 

સમગ્ર આનિગ પ્રદેશમાું તશક્ષણક્ષેતે્ર હરણફાળ ભરી રહલે છે. કોલેજના વિગમાન આચાયગશ્રી ડાગ. બી.જે. 

ચૌધરીના નેતતૃ્વમાું આરે્કદમ કૂચ જાળવી રહલે છે.  

 દરેક કોલેજને પોિાની સુંસ્કૃતિની આર્વી છાપ હોય છે, જે એના તવદ્યાથીઓના સુંસ્કાર ઘડિરમાું 

તનણાગયક ભતૂમકા ભજવે છે. ભારિનુું તશક્ષણ અને તશક્ષણ પ્રણાલી રાષરભસ્ક્શ્િ અને ચાર્રત્ર્ય તનમાગણ પર ભાર 

મકેૂ છે. કોલેજના શૈક્ષલણક કિગવ્યોમાું તવદ્યાથીની માનતસક યોગ્યિાનો તવકાસ, સુંતલુલિ મસ્સ્િષકની કેળવણી, 

સુંસ્કૃતિનુું સુંરક્ષણ અને હસ્િાુંિરણ, આતથિક કૌશલ્ય, નાર્ર્રકિાનો તવકાસ અને ચાર્રતત્રક તવકાસને અગ્રિા, 

શારીર્રક તવકાસ, સામાજજક ભાવનાનો તવકાસ અને રાષરીય ર્ૌરવ િથા દેશ ભસ્ક્શ્િની ભાવનાનુું તશક્ષણ કેન્ર 

સ્થાને છે. સમગ્રિયા ઉમદા તશક્ષણ થકી તવદ્યાથી તવકાસ સચૂકાુંકને ઊંચો લઇ જવો એજ અમારો પતવત્ર 

ઉદે્દશ છે.  
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તશક્ષણ જેવા શસ્ક્શ્િશાળી માધ્યમ દ્વારા અંિર્રયાળ સ્થાતનક ગ્રામીણ પ્રદેશને આતથિક, સામાજજક પછાિપણામાુંથી મકુિ 

કરી, વૈતિક પર્રવિગનોને િાલે અને ભારિીય સુંસ્કૃતિને અનરુૂપ સવાગર્ી વ્યસ્ક્શ્િત્વનુું ઘડિર કરવુું.  

 

 

 
 

(૧)  તશક્ષણના વિગમાન માળખાને અનરુૂપ તવદ્યાથીઓ ઉત્તમ દેખાવ કરે અને ઉજ્જવળ કારકીર્દિ બનાવે િેમાું 
મદદરૂપ થવુું.  

(૨)  તવદ્યાથીઓ માટે સહ-અભ્યાતસક પ્રવતૃત્તઓનુું આયોજન કરી તવદ્યાથીઓ માટે વૈતિક સ્પધાગત્મક બજારમાું 
િેમનો સવાુંર્ી તવકાસ થાય અને િેઓ ઉચ્ચ કક્ષાએ િકો પ્રાપ્િ કરી શકે િે માટે માર્ગદશગન પરુૂું પાડવુું.  

(૩)  તવદ્યાથીઓ સામાજીક માળખાને અનરુૂપ સસુુંવાર્દિા સાધી શકે અને અન્યો સાથે સહલેાઇથી હળીમળી શકે, 

સહકાર્રિા સાધી શકે એ રીિે આત્મકેન્રીપણાને બદલે પરલક્ષીપણુું આવે અને સામાજીક રષ્ષટ ખીલ,ે 

સમાજસેવા માટે િત્પર બને િેવી પે્રરણા પરૂી પાડવી.  

(૪)  તવદ્યાથીઓ સ્વાિુંત્ર્ય અને લોકશાહીના મલૂ્યોનુું જિન કરે િે માટેના પ્રયાસો કરવા.  
(૫)  તવદ્યાથીઓમાું શ્રમનુું ર્ૌરવ જળવાય અને પ્રાથતમક શ્રમ પ્રત્યે અલભમખુિા કેળવાય િેવા પ્રયત્નો કરવા.  

(૬) તવદ્યાથીઓમાું સ્નાિક/અનસુ્નાિક થયા બાદ પણ સિિ અધ્યયનનુું સાિત્ય જાળવે િે માટે મદદરૂપ થવુું.  

(૭)  તવદ્યાથીઓમાું સિિ લચિંિનની પ્રર્િયા કેળવવી.  

(૮) તવદ્યાથીઓમાું પયાગવરણ પ્રત્યે જાગતૃિ કેળવાય િે માટેના પ્રયત્નો કરવા.  

(૯) ભારિીય સુંસ્કૃતિને અનરુૂપ સાુંસ્કૃતિક તવકાસ અને સભ્યિાને અનરુૂપ સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તઓ કરવી.  
(૧૦) શરીર સૌષઠવ િેમજ તશસ્િ અને ખેલર્દલી જેવા સદગણુો લખલવવા રમિર્મિની સ્પધાગઓ યોજવી અને િે 

માટે તવદ્યાથીઓને પ્રોત્સાર્હિ કરવા.  
(૧૧)  જીવન પ્રત્યે જવાબદારી ભયુું વિગન તવકસાવવા માટે તવદ્યાથીઓને મદદરૂપ થવુું.  

 

  
 

Website: www.kheralucollege.org  
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OUR GOALS 
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કોલેજ ણબલ્ડીંગ : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ર્પ્રન્ન્સપાલ ઓફીસ 
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શૈક્ષણણક સ્ટાફ રૂમ 

 

વહીવટી ઓફીસ 
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લાયબે્રરી 
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લેંગ્વેજ લેબોરેટરી  

 

શૈક્ષણણક સ્ટાફ 
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મલુાકાતી સ્ટાફ 

 

વહીવટી સ્ટાફ 
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વગષખડં ર્શક્ષણ  
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ર્વદ્યાથી સખં્યા કોલેજ સ્થાપનાકાળ થી ચાલ ુવર્ષ સિુી  

 

કોલેજનુ ંવર્ષ શૈક્ષણણક વર્ષ સખં્યા કોલેજનુ ંવર્ષ શૈક્ષણણક વર્ષ સખં્યા 

૧ ૧૯૮૬-૮૭ ૧૩૫ ૧૮ ૨૦૦૩-૦૪ ૧૧૯૯ 

૨ ૧૯૮૭-૮૮ ૨૯૯ ૧૯ ૨૦૦૪-૦૫ ૧૦૯૨ 

૩ ૧૯૮૮-૮૯ ૪૫૮ ૨૦ ૨૦૦૫-૦૬ ૧૦૫૨ 

૪ ૧૯૮૯-૯૦ ૭૫૩ ૨૧ ૨૦૦૬-૦૭ ૯૭૯ 

૫ ૧૯૯૦-૯૧ ૮૫૪ ૨૨ ૨૦૦૭-૦૮ ૯૩૭ 

૬ ૧૯૯૧-૯૨ ૭૭૦ ૨૩ ૨૦૦૮-૦૯ ૧૦૦૩ 

૭ ૧૯૯૨-૯૩ ૬૫૧ ૨૪ ૨૦૦૯-૧૦ ૧૧૪૮ 

૮ ૧૯૯૩-૯૪ ૬૮૮ ૨૫ ૨૦૧૦-૧૧ ૧૩૮૩ 

૯ ૧૯૯૪-૯૫ ૯૨૮ ૨૬ ૨૦૧૧-૧૨ ૧૬૨૪ 

૧૦ ૧૯૯૫-૯૬ ૬૫૦ ૨૭ ૨૦૧૨-૧૩ ૧૯૦૮ 

૧૧ ૧૯૯૬-૯૭ ૬૪૭ ૨૮ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૩૩૧ 

૧૨ ૧૯૯૭-૯૮ ૬૭૩ ૨૯ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૪૬૯ 

૧૩ ૧૯૯૮-૯૯ ૭૧૨ ૩૦ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૫૧૯ 

૧૪ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૭૫૬ ૩૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૩૦૨ 

૧૫ ૨૦૦૦-૦૧ ૮૯૪ ૩૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨૦૭ 

૧૬ ૨૦૦૧-૦૨ ૧૦૩૬ ૩૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૨૯ 

૧૭ ૨૦૦૨-૦૩ ૧૩૨૫ ૩૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૭૭૧ 
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ર્વર્ય પ્રમાણેની સખં્યા 
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 

 

SUBJECT 

B.A.SEM-1 B.A.SEM-3 B.A.SEM-5 
MA  

SEM-1 
MA  

SEM-3 

CORE 
COMP. 

CORE. 
ELEC. 

ELEC. 
OPEN 

ELEC. 
GEN. 

CPRE. 
COMP. 

CORE. 
ELEC. 

ELEC. 
GENE. 

CORE. 
COMP. 

ELEC. 
GEN 

CORE. 
COMP. 

CORE. 
COMP. 

 
REG. S/F REG. S/F 

  
REG. S/F 

     
ENGLISH 112 - - - - - 94 - - - 83 - 73 42 

GUJARATI 465 - - - - - 281 - - - - - 44 19 

ECONOMICS 211 - - - - - 174 - - - 137 - - - 

HISTORY 66 123 145 214 50 - 56 131 56 - 33 - - - 

SOCIOLOGY 213 230 36 240 25 - 122 162 33 - 88 - - - 

SANSKRIT - 227 34 184 88 - - 150 23 - - - - - 

HINDI - 208 64 150 116 - - 106 66 - - - - - 

COM. SKILL-I - - - - - 323 - - - - - - - - 

WSG - - - - - 744 - - - - - - - - 

IND.HIS. - - - - - - - - - - - - - - 

ENV.SCIENCE - - - - - - - - - 727 - 567 - - 

GUJ/ ESSAY - - - - - - - - - - 121 - - - 

GUJ/APATHIT - - - - - - - - - - 105 - - - 

TOTA 1067 788 279 788 279 1067 727 549 178 727 567 567 117 61 

 

કેટેગરી મજુબ ર્વદ્યાથી સખં્યા 

વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 

ARTS FACULTY (Regular) 

CATEGO. 
B.A.SEM-1 B.A.SME-3 B.A.SEM-5 ARTS TOTAL 

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL 

OBC 374 241 615 275 166 441 183 138 321 832 545 1377 

GEN 41 17 58 33 20 53 28 19 47 102 56 158 

S.C. 56 54 110 35 19 54 53 24 77 144 97 241 

S.T. 2 3 5 1 0 1 0 1 1 3 4 7 

TOTAL 473 315 788 344 205 549 264 182 446 1081 702 1783 

 

COMMERCE FACULTY (Regular) 

CATEGO. 
B.COM.SEM-1 B.COM.SME-3 B.COM.SEM-5 COMMERCE  TOTAL 

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL 

OBC 43 22 65 40 12 52 35 23 58 118 57 175 

GEN 4 3 7 6 1 7 9 4 13 19 8 27 

S.C. 7 3 10 9 3 12 6 2 8 22 8 30 

S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 28 82 55 16 71 50 29 79 159 73 232 
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ARTS FACULTY (Self-Finance) 

CATEGO. 
B.A.SEM-1 B.A.SME-3 B.A.SEM-5 M.A.SEM-1 M.A.SEM-3 

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M  F TOTAL M  F TOTAL 

OBC 135 88 223 105 55 160 75 31 106 22 53 75 3 34 37 

GEN 15 10 25 3 1 4 2 4 6 1 14 15 3 8 11 

S.C. 18 13 31 9 5 14 8 0 8 8 19 27 4 9 13 

S.T. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 168 111 279 117 61 178 85 36 121 31 86 117 10 51 61 

 

 

 

કોલેજનુ ંભતૂપવૂષ ર્વદ્યાથી પ્રર્તર્નર્િ મડંળ :- 

ક્ર્મ નામ હોદ્દો 
૧  શ્રી હરેશભાઇ હસમખુભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ  પ્રમખુ  

૨  શ્રી અમીિ જે. પટેલ  ઉપપ્રમખુ  

૩  શ્રી ભરિ પી. બ્રહ્મભટ્ટ  મુંત્રી  

૪  શ્રી યાસીનભાઇ ર્નીભાઇ મમેણ  સહમુંત્રી  

૫  શ્રી ચેિનકુમાર બી. પટેલ  ખચાનચી  

૬  શ્રી ધમેન્ર આર. ચૌધરી  સભ્ય  

૭ શ્રી જશભુાઇ બી. દેસાઇ  સભ્ય  

૮  શ્રી લાલજીભાઇ જી. ચૌધરી  સભ્ય  

 ૯  શ્રી મીર્હર ડી. બ્રહ્મભટ્ટ  સભ્ય  

૧૦  શ્રી મહશે બી. મહિેા સભ્ય  

૧૧  શ્રી રોનક બી. પટેલ  સભ્ય  

૧૨  શ્રીમિી ઉર્ાબેન ડી. મોચી  સભ્ય  
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કોલેજે હાસંલ કરેલ ર્સધ્ધિઓ: 
૧) વર્ષ ૨૦૦૯મા ંઅમારી િી કે.એન.એસ.બી.એલ. આર્ટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજ, ખેરાલનેુ બેંગ્લોર ન્સ્થત NATIONAL ASSESSMENT 

& ACCREDITATION COUNCIL (NAAC)  સસં્થાએ ‘B’  ગે્રડ 2.29 CGPA સ્કોર એનાયત કરેલ છે.    

૨) KCG GANDHINAGAR  GOEVRNMENT OF GUJARAT ‘AAA’ કર્મટીએ સસં્થાને A GRADE થી એનાયત કરેલ છે.   

૩) ખેરાલ ુનગરપાણલકા દ્વારા કોલેજને સ્વચ્છતા રેનન્કિંગ સ્પિાષમા ંપ્રથમ પરુસ્કાર અને સામાજજક સેવારકય કે્ષત્રોમા ંઉિમ 
પ્રવરૃ્િઓ બદલ પ્રશન્સ્તપત્ર એનાયત થયેલ છે.    
શૈક્ષણણક સ્ટાફ : (ર્નયર્મત )  

અધયાપકનુ ં
નામ 

ર્વર્ય ડીગ્રી 
પ્રકાશન પેપર પે્રઝન્ટેશન મેમ્પબર/પ્રર્તર્નર્િ 

(યરુ્ન./શૈક્ષણીક 
મડંળ વગેરે... 

નોંિ 
પસુ્તકો લેખ 

સ્ટેટ 

સેર્મનાર 
નેશનલ 
સેર્મનાર 

ઇન્ટરનેશનલ 
સેર્મનાર 

Prin. Dr. 
Babubhai I. 
Chaudhari 

English 
M.A., 
Ph.D. 

06 21 08 16 10 

Served as Member 

of Board of Study, 
English during the 
year 2011-2014. 

Appointed as a 

Principal in A/C 
College, Kheralu 

in 2019. 

Prof. 
Kesharbhai 

B. Patel 
History 

M.A., 
B.Ed., 
L.L.B. 

---- 03 ----- 03 ----- 
Member of Gujarat 

History 
Association of  

Appointed as In-
charge principal in 

A/C College, 
Kheralu From 
2016 to 2019 

Prof. Dr. 
Vinaykant 

M. Paramar 

Gujarati 
M.A., 
Ph.D. 

----- 08 20 05 02 

- Served as 
Member of Board 
of Study, Gujarati 

during the year 
1998-2003. 

served as a 
Member of 
Syllabus 

Committee, 
Saurashtra 

University, Rajkot, 

Prof. Dr. 
Kanubhai D. 

Rathwa 

Economics 
M.A., 
Ph.D. 

- 05 23 17 02 

- Served as 
Member of Board 

of Study, 

Economics during 
the year 2017-20. 

1) Member of 

Univ. LIC 
Committee, 

2) Member of 
Univ. Court 

HNGU 2013-17, 
3)Member of 

Univ. SC/ST Cell. 

Prof. Dr. 

Bhagvanbhai 
H. Chaudhari 

English 

M.A., 
B.Ed., 
L.L.B., 
Ph.D. 

04 36 02 27 07 

-Served as a 
Member of NSS 

Advisory 
Committee, HNGU 

Patan, 

1) Received Ph. D. 
Guideship in 

English Subject 
from HNGU 

Patan. 
2) Delivered 09 

lectures as a 
Resource person in 
local/state/national 

level seminar 

Prof. 

Ganeshbhai 
N. Patel 

Economics M.A. 01 - 02 02 01 

Member of SC/St 
cell, Member of 

Gujarat ST 
Association 

----- 

Prof. 
Sureshbhai 
P. Prajapati 

Commerce 
M.COM. 
(Ph.D. in 
progress) 

02 03 04 02 04 

Served as Member 

of Board of Study 
during the year 

2003, 2008, 2014. 

Awarded a Gold 

Medal in M.Com. 
Degree, HNGU 

Patan. 

Prof. Dr. 
Meenaben N. 

Patel 
Gujarati 

MA., 
B.Ed., 
Ph.D. 

- 05 20 17 07 

Member of 
Gujarati Adhyapak 
Sangh, Member of 

Anart Gujarati 
Adhyapak Sangh, 

Member of 
BUTREDI 

Institution Natak. 

1) Awarded a Gold 
Medal in B.A. 

degree by HNGU 
Patan,  

2)Completed UGC 

Minor Research 
Project 

 

Prof. Dr. 
Mukeshbhai 

P. Vyas 
Hindi 

M.A., 
Ph.D. 

01 04 02 05 03 --- 
Served as a 

resource person 

Prof. Dr. 

Hiralben J. 
Patel 

English 

M.A., 

Ph.D., 
NET, 

01 09 01 06 01 ------ ------ 
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SLET 

Prof. Dr. 
Shitalben B. 

Prajapati 

Gujarati 

M.A., 
M.Phil., 
Ph.D., 
NET 

05 08 06 07 ------- ------- ------- 

Prof. Dr. 
Raghubhai 

K. Patel 

Sanskrit 
M.A., 
Ph.D., 

GSLET 

05 14 25 20 ------- 
Served as NCC & 
NSS Programme 

Officer 

------- 

Prof. Dr. 
Hemant J. 

Pandya 
Statistics 

M.Com., 
L.L.B., 
Ph.D. 

---- 5 3 ---- 5 ------- 
Completed UGC 
Minor Research 

Project 

Shri. 
Girishbhai 

M. Kapadiya 
Librarian 

M.Com., 
M. Lib., 
(Ph.D. in 

progress) 

---- 03 03 02 01 

Member of  
Library Study 
Circle HNGU 

Patan 

------- 

મલુાકાતી અધયાપકો (યરુ્ન. દ્વારા ભરતી)  

અધયાપકનુ ં
નામ 

ર્વર્ય ડીગ્રી 
પ્રકાશન પેપર પે્રઝન્ટેશન  મેમ્પબર/પ્રર્તર્નર્િ 

(યરુ્ન./શૈક્ષણીક 
મડંળ વગેરે... 

નોંિ 
પસુ્તકો લેખ 

સ્ટેટલેવલ 

સેર્મનાર 
નેશનલ 
સેર્મનાર 

ઇન્ટરનેશનલ 
સેર્મનાર 

Prof. Dr. 
Haresh B. 

Chaudhari 

Sociology 

M.A., 
B.Ed., 

M.Phil., 

Ph.D., 
L.L.B. 

05 06 02 01 ----- 
Member of Board 

of Study Sociology 

HNGU Patan 

------- 

Prof. 

Rinkalben G. 
Chaudhari 

Sociology 

M.A., 
B.Ed., 

(Ph.D. in 
progress) 

---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- 

Prof. 
Sarojaben P. 
Chaudhari 

History 

M.A., 

B.Ed., 
M.Ed., 
M.Phil., 
(Ph.D. in 
progress) 

--- --- ---- 02 ---- ------ ------ 

 

મલુાકાતી અધયાપકો ( મડંળ દ્વારા ભરતી)  
Prof. Bharatbhai K. Chaudhari Sociology M.A., B.Ed. 

Prof. Jashubhai V. Desai Economics M.A., P.G.D.C.A. 

Prof. Hiren P. Chaudhari English M.A., B.Ed. 

Prof. Harshadbhai D. Chaudhari English M.A., B.Ed. 

Prof. Vipulbhai R. Chaudhari Gujarati M.A., B.Ed. 

Prof. Harshadbhai K. Chaudhari History M.A., B.Ed. 

Prof. Vipul A. Prajapati Commerce M.Com. 

Prof. Shitalben Mistri Sanskrit M.A., B.Ed. 

Prof. Ashvini B. Prajapati Commerce M.Com. 

Prof. Mehula Jayswal 
Physical 
Instructor 

B.P.Ed., M.P.Ed., Ph.D. in progress 
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તેજસ્વી તારલા :- 
 

 

 

 

 

 

 

આર્ટષસ ર્વભાગ - સમગ્ર કોલેજમાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર ર્વદ્યાથીઓ 
ક્ર્મ ર્વદ્યાથીન ુ ંનામ વર્ષ ર્વર્ય ટકાવારી ક્ર્મ ર્વદ્યાથીન ુ ંનામ વર્ષ ર્વર્ય ટકાવારી 
૧  મોદી કીતિિકુમાર જી.  ૧૯૯૦   અથગશાસ્ત્ર  ૫૬.૩૩%  ૧૬  મકવાણા અજયકુમાર બી.  ૨૦૦૫  અથગશાસ્ત્ર  ૬૯.૪૪% 

૨  ચૌહાણ જીિને્રકુમાર પી.  ૧૯૯૧  અંગ્રેજી  ૬૨.૫૫%  ૧૭  દેસાઇ જશભુાઇ બી.  ૨૦૦૬  અથગશાસ્ત્ર  ૬૮.૪૪% 

૩  સડેકર અપગણકુમાર જી.  ૧૯૯૨  અથગશાસ્ત્ર  ૬૨.૬૬% ૧૮  ચૌધરી વર્ાગબને એન.  ૨૦૦૭  ગજુરાિી  ૬૪.૭૭% 

૪  દેરૈયા રજાકભાઇ એચ.  ૧૯૯૩  ગજુરાિી  ૬૦.૮૮% ૧૯  મોમીન આબીદ આર.  ૨૦૦૮  ગજુરાિી  ૬૭.૮૮% 

૫  દેસાઇ સતવિાબેન એચ.  ૧૯૯૪  અથગશાસ્ત્ર  ૬૯.૪૪% 
૨૦  પ્રજાપતિ જયતમનકુમાર પી.  

પ્રજાપતિ ઉતમિલાબને કે.  
૨૦૦૯  

અંગ્રેજી  
ગજુરાિી  

૬૩.૬૬%  
૬૩.૬૬%  

૬  દરજી કેિનકુમાર એસ.  ૧૯૯૫  અથગશાસ્ત્ર  ૬૭.૪૪% ૨૧  ભવાની કોમલબને એન.  ૨૦૧૦  અથગશાસ્ત્ર  ૬૮.૧૧%  
૭  બ્રહ્મભટ્ટ ભરશેકુમાર એન.  ૧૯૯૬  ગજુરાિી  ૬૪.૩૩% ૨૨  પ્રજાપતિ પ્રફુલકુમાર કે.  ૨૦૧૧  ગજુરાિી  ૬૮.૧૧%  
૮  બારોટ અતનલકુમાર એસ.  ૧૯૯૭  અથગશાસ્ત્ર  ૬૩.૩૩% ૨૩  ચૌધરી ર્હરેનકુમાર પી.  ૨૦૧૨  અથગશાસ્ત્ર  ૬૫.૫૫%  
૯  પટેલ ભરશેકુમાર વી. ૧૯૯૮  ગજુરાિી  ૬૯.૮૮% ૨૪  રાણ હિેલબેન જે.  ૨૦૧૩  અથગશાસ્ત્ર  ૬૯.૪૪%  

૧૦   
પ્રજાપતિ સતવિાબને 
આઇ.  

૧૯૯૯  ગજુરાિી  ૬૭.૪૪% 
૨૫  પરમાર સજેલબને આર.  

૨૦૧૪  
ગજુરાિી  ૭૮.૯૦% 

૧૧  ઠાકોર ર્ર્ાજી અમરાજી  ૨૦૦૦  ગજુરાિી  ૬૨.૪૪% ૨૬  પરમાર મકેુશભાઇ એન.  ૨૦૧૫  અથગશાસ્ત્ર  ૭૭.૬૦% 
૧૨  રામનાણી હમેાબને કે.  ૨૦૦૧  અથગશાસ્ત્ર  ૬૮.૧૧% ૨૭  સોલુંકી રાજેશજી એસ.  ૨૦૧૬  ઇતિહાસ  ૭૪.૪૦%  
૧૩  ઓઝા હુંસાબને પી.  ૨૦૦૨  અથગશાસ્ત્ર  ૭૨.૦૦% ૨૮  ચૌધરી શ્રધ્ધાબને જી.  ૨૦૧૭  સમાજશાસ્ત્ર  ૭૭.૪૦%  
૧૪  ચૌધરી તમત્તલબને આર.  ૨૦૦૩  અંગ્રેજી  ૬૯.૩૩% ૨૯  બારોટ તનરાલીબને એલ.  ૨૦૧૮  ઇતિહાસ  ૮૧.૮૦% 
૧૫  મોદી ઇન્રીરાબને ડી.  ૨૦૦૪  અથગશાસ્ત્ર  ૬૮.૨૨% ૩૦  ચૌધરી તપનલબને જી.  ૨૦૧૯  સમાજશાસ્ત્ર  ૭૬.૪૦%  

કોમસષ ર્વભાગ સમગ્ર કોલેજમાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર ર્વદ્યાથીઓ 
ક્ર્મ ર્વદ્યાથીન ુ ંનામ વર્ષ ર્વર્ય ટકાવારી ક્ર્મ ર્વદ્યાથીન ુ ંનામ વર્ષ ર્વર્ય ટકાવારી 

૧  
સથવારા પ્રતવણકુમાર 
એસ.  

૧૯૯૦   
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૨.૬૭%  
૧૬  ખરોડીયા િાહીરમહુંમદ એ.  

૨૦૦૫  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૩.૦૦%  

૨  સોની મહશેકુમાર એસ.  ૧૯૯૧  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૩.૨૨%  
૧૭  લીમ્બાચીયા જીર્ીશાબને 

એચ.  
૨૦૦૬  

એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૯.૨૨%  

૩  ચૌહાણ ર્ણપિભાઇ એસ.  ૧૯૯૨  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૧.૭૮%  
૧૮  દરજી મયરુીબને એન.  

૨૦૦૭  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૮.૮૯%  

 ૪  સડેકર લીનાબને એલ.  ૧૯૯૩  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૦.૭૮%  
૧૯  નરાિ ર્કરણ એમ.  

૨૦૦૮  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૫૩.૪૪% 

૫  વ્યાસ મહને્રકુમાર એન.  ૧૯૯૪  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૫૮.૭૮%  
૨૦  પ્રજાપતિ નરેશકુમાર બી.  

૨૦૦૯  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૫૫.૧૧%  
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૬  શાહ બીનાબને એચ.  ૧૯૯૫  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૦.૪૪%  
૨૧  ર્ોસ્વામી દશરથભારથી જી.  

૨૦૧૦  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૧.૦૦%  

૭  નો બચે ૧૯૯૬  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

-------  
૨૨  તત્રવેદી મતૈ્રેયી કે.  

૨૦૧૧  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૮.૧૧%  

૮  પટેલ ઉવીશકુમાર એસ.  ૧૯૯૭  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૮.૮૯%  
૨૩  પ્રજાપતિ હિેલબેન એન.  

૨૦૧૨  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૦.૨૫%  

૯  મોદી પ્રતવણાબને જી.  ૧૯૯૮  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૧.૬૭%  
૨૪  પટેલ રસ્મમિાબને વી.  

૨૦૧૩  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૬૯.૬૬% 

૧૦  પુંચાલ સોનલબને એસ.  ૧૯૯૯  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૫૯.૨૨%  
૨૫  પરમાર ઝુબરેખાન જી.  

૨૦૧૪  
એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૭૯.૮૦%  

૧૧  ભટ્ટ હીિલબને આર.  ૨૦૦૦  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૧.૭૮%  
૨૬  તસિંધી ર્હનાબેન ટી.  ૨૦૧૫  એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૮૩.૦૦% 

૧૨  શાહ હમેા ુંર્ીબને સી.  ૨૦૦૧  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૭૨.૫૬%  
૨૭  તસિંધી ર્ીિાબને ડી.  ૨૦૧૬  એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૭૨.૬૦%  

૧૩ પ્રજાપતિ સોનલબને ડી.  ૨૦૦૨  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૫.૫૬%  
૨૮  દોશી ધરિીબેન એચ.  ૨૦૧૭  એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૮૦.૦૬%  

૧૪ વોરા લબજલબને એ.  ૨૦૦૩  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૨.૩૩%  
૨૯  પ્રજાપતિ ર્દપીકાબને આર.  ૨૦૧૮  એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૭૪.૭૦%  

૧૫  ઠાકોર ભરિજી એલ.  ૨૦૦૪  
એડ.એકા. 
& ઓડી. 

૬૯.૨૨%  
૩૦  રબારી ર્હનલબને એચ.  ૨૦૧૯  એડ.એકા. & 

ઓડી. 
૭૫.૧૦%  
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સાંસ્કૃર્તક કે્ષતે્ર ર્સધ્ધિઓ : -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦૧૪-૧૫ :  

 હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણ ૨૬મા યવુક મહોત્સવમાું કોલેજે સમહુર્ીિમાું દ્વદ્વિીય, સ્કીટમાું દ્વીિીય, 

નાટકમાું તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.  
૨૦૧૫-૧૬ :  

 હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણ ૨૭મા  યવુક મહોત્સવમાું કોલેજે સ્કીટમાું પ્રથમ અને  સમહુર્ીિ.. 

તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.  

 ઇન્ટરનેશનલ કલ્ચરલ એક્ષચેન્જ પ્રોગ્રામ - રોયલ સોસાયટી ઓફ ભિુાન - કાયગક્ર્મમાું કોલેજની 

સાુંસ્કૃતિક ટીમે સ્કીટ રજુ કરી.  

૨૦૧૬-૧૭ :  

 હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણ ૨૮મા યવુક મહોત્સવમાું કોલેજે ક્શ્વીઝ માું દ્વીિીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ 

છે. 
૨૦૧૭-૧૮ :  

 હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણ ૨૯મા યવુક મહોત્સવમાું કોલેજે ક્શ્લ-ેમોડલીંર્માું પ્રથમ, સમહુર્ીિમાું 

દ્વીિીય, ક્શ્વીઝમાું દ્વીિીય અને સ્કીટમાું તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
૨૦૧૮-૧૯ :  

 હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી, પાટણ ૩૦મા યવુક મહોત્સવમાું કોલેજે માઇમમાું પ્રથમ અને સમહુર્ીિમાું 

તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

 િાલકુા કક્ષાની સ્પધાગમાું બુંસરી વાદન અને હળવા કુંઠય સુંર્ીિમાું કોલેજે પ્રથમ િથા એક્શ્પાત્રીય 

અલભનયમાું તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.   
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રમત- ગમત કે્ષતે્ર ર્સધ્ધિઓ :-  

૨૦૧૪-૧૫ :  

 કોલેજની ફુટબોલ ટીમ (ભાઇઓ) યતુનવતસિટી કક્ષાની સ્પધાગમાું રનસગઅપ રહલે છે.   

 કોલેજની ફુટબોલ ટીમ (બહનેો) યતુનવતસિટી કક્ષાની સ્પધાગમાું રનસગઅપ રહલે છે.   

 હાઇજમ્પમા રબારી કરમણ આર. યતુનવતસિટી કક્ષાએ દ્વીિીય સ્થાને રહી રજિ ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે.   

 ૪૦૦ મીટર રીલે દોડમાું યતુનવતસિટી કક્ષાએ તિૃીય િમ પ્રાપ્િ કરેલ છે.  

 બેડમીન્ટન યતુનવતસિટી કક્ષાએ ચૌધરી નેહાબેન એમ. એ તિૃીય િમ પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

 જેવલીંન થ્રો યતુનવતસિટી કક્ષાએ ચૌધરી તવપલુ કે. પ્રથમ સ્થાને રહી સવુણગ ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે.  

 યતુનવતસિટી કક્ષાએ ૧૦૦૦ મીટર દોડ સ્પધાગમાું ઠાકોર નાર્જી વી. પ્રથમ સ્થાને રહી સવુણગ ચુંરક 

પ્રાપ્િ કરેલ છે.    

૨૦૧૫-૧૬ 

 એથ્લેટીક્શ્સ ઉંચીકૂદ યતુનવતસિટી કક્ષાએ તવદ્યાથીએ દ્વીિીય િમે આવી રજિ ચુંરક હાુંસલ કરેલ છે.   
 યોર્ાસન ભાઇઓ યતુનવતસિટી કક્ષાએ રનસગઅપ રહલે છે.  
 યોર્ાસન બહનેો યતુનવતસિટી કક્ષાએ રનસગઅપ રહલે છે.  

૨૦૧૬-૧૭  

 કોલેજની યોર્ાસન ટીમે યતુનવતસિટી ક્શ્ક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્િ કરી ચેમ્પીયન બનેલ છે.  

 કોલેજની બેડમીન્ટન ટીમે યતુનવતસિટી ક્શ્ક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્િ કરી ચેમ્પીયન બનેલ છે.  
 કોલેજની વોલીબોલ ટીમે યતુનવતસિટી ક્શ્ક્ષાએ દ્વીિીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.  
 હાઇજમ્પમાું રબારી કરમણ આર. એ યતુનવતસિટી કક્ષાએ તિૃીય સ્થાને રહી કાુંસ્ય પદક મેળવેલ છે.  
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 આંિર કોલેજ યોર્ાસન સ્પધાગમાું કોલેજની બહનેોની ટીમે દ્વીિીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 આંિર કોલેજ યોર્ાસન સ્પધાગમાું કોલેજની ભાઇઓની ટીમે તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

૨૦૧૭-૧૮  

 યોર્ાસન સ્પધાગમાું કોલેજ્ની ભાઇઓની ટીમે યતુનવતસિટી કક્ષાએ તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.  
 યોર્ાસન સ્પધાગમાું કોલેજ્ની બહનેોની ટીમે યતુનવતસિટી કક્ષાએ દ્વીિીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના બહલેીમ મોહમદસોહીલ ઇમામખાન - ૧૦૦ મીટર િથા ૨૦૦ મીટરની 

દોડ સ્પધાગમાું પ્રથમ સ્થાને રહી કુલ બે સવુણગ ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના રાણા અિીનજી ભવાનજી - ૧૦૦ તવઘ્ન દોડમાું દ્વીિીય સ્થાને રહી રજિ 

ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
૨૦૧૮-૧૯  

 કબડ્ડી ભાઇઓની ટીમે યતુનવતસિટી કક્ષાએ તિૃીય નુંબર પ્રાપ્િ કરેલ છે.    

 બોલબેડતમન્ટન બહનેોની ટીમે યતુનવતસિટી ક્શ્ક્ષાએ તિૃીય નુંબર પ્રાપ્િ કરેલ છે.   

 બોલબેડતમન્ટન ભાઇઓની ટીમે યતુનવતસિટી કક્ષાએ તિૃીય નુંબર પ્રાપ્િ કરેલ છે.    

 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી પાથગ ર્ણેશભાઇ એ યતુનવતસિટી કક્ષાએ હથોડા ફેંકમાું સવુણગ ચુંરક 
િથા ર્ોળાફેંકમાું રજિ ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી વતનિા માનતસિંહભાઇએ યતુનવતસિટી કક્ષાએ ચિફેંકમાું કાુંસ્ય ચુંરક 
િથા ઠાકોર ર્ણેશજી જુજારજીએ ૧૧૦ મીટર તવઘ્નદોડમાું કાુંસ્ય ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી તમિેશ મોઘજીભાઇએ યતુનવતસિટી કક્ષાએ ર્ોળાફેંકમાું સવુણગ ચુંરક,  
ચિફેંકમાું સવુણગ ચુંરક િથા બરછીફેંકમાું કાુંસ્ય ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 

૨૦૧૯-૨૦  

 યતુનવતસિટી ખેલકુદ મહોત્સવમાું વોલીબોલ ટીમ ચેમ્પીયન બનેલ છે.  
 યતુનવતસિટી ખેલકુદ મહોત્સવમાું કબડ્ડી ટીમે દ્વીિીય નુંબર પ્રાપ્િ કરેલ છે.  

 યતુનવતસિટી ખેલકુદ મહોત્સવમાું યોર્ાસન ભાઇઓની ટીમે તિૃીય સ્થાન પ્રાપ્િ કરેલ છે.   
 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી તમિેશકુમાર મોઘજીભાઇ – હથોડા ફેંકમાું સવુણગ ચુંરક, ચિ ફેંકમાું 

રજિ ચુંરક િથા ર્ોળાફેંકમાું કાુંસ્ય પદક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી અંર્કિકુમાર તવરસુંર્ભાઇ એ બરછી ફેંકમાું સવુણગ ચુંરક પ્રાપ્િ 

કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના ચૌધરી પાથગ ર્ણેશભાઇ એ ર્ોળાફેંક િથા હથોડા ફેંકમાું રજિ ચુંરક પ્રાપ્િ 

કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના મલેક શાહનવાજ ઝાકીરહસેુન એ ૧૧૦ મીટર તવઘ્નદોડમાું રજિ ચુંરક 

પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજના ઠાકોર ર્ણેશજી જુજારજીએ ૪૦૦ મીટર તવઘ્નદોડમાું કાુંસ્ય ચુંરક પ્રાપ્િ 

કરેલ છે. 
 એથલેટીકસમાું કોલેજની પ્રજાપતિ રીંકલબેન નટવરભાઇ એ ચિફેંકમાું રજિ ચુંરક પ્રાપ્િ કરેલ છે. 
 સોફટબોલમાું કોલેજની બહનેોની ટીમે આંિર કોલેજ કક્ષાએ તિૃીય ક્ર્મ પ્રાપ્િ કરેલ છે.  
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 સ્પોર્ટષસ ઓથોરીટી ઓફ ગજુરાત દ્બારા યોજાયેલ ખેલકુદમા ંકોલેજની વોલીબોલ ભાઇઓની 
ટીમે ઉત્તર ઝોનમાું દ્વીિીય િમ મેળવી ૭૫૦૦૦/- રૂ. ઇનામ પ્રાપ્િ કરેલ છે.  

 

એન.એસ.એસ. કે્ષતે્ર :-   
 કોલેજના સ્થાપના વર્ગ ૧૯૮૬ થી કોલેજનુું એન.એસ.એસ. એકમ કાયગરિ છે. પ્રતિ 
વર્ે િાલકુાના જુદા-જુદા ર્ામોમાું એન.એસ.એસ.ની વાતર્િક તશલબરોનુું આયોજન કરવામાું 
આવે છે. જેમાું મખુ્યત્વે જન-જાગતૃિ, ગ્રામસફાઇ, અંધશ્રધ્ધા તનવારણ, વ્યસનમસુ્ક્શ્િ, બેટી 
બચાવો, બેટી પઢાવો અલભયાન, મિદાર જાગતૃિ, મર્હલા જાગતૃિ અન ેસશસ્ક્શ્િકરણ જેવા 
તવતવધ કાયગક્ર્મો તશલબરાથીઓ દ્વારા યોજવામાું આવે છે.   

 વર્ગ ૨૦૦૫-૦૬ માું કોલેજના એન.એસ.એસ. તશલબરાથી તપ્રયુંકા મહિેા િથા 
અજુ ગનતસિંહ મકવાણાની ર્દલ્હી ખાિ ેયોજાિા પ્રજાસિાક ર્દનની ઉજવણી સમારોહમાું 
પસુંદર્ી પામેલ.  

 વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ માું કોલેજના એન.એસ.એસ. તશલબરાથી ઠાકોર રાકેશકુમાર છર્નજી 
નાર્પરુ ખાિે પ્રી.આર.ડી.સી. રેનીંર્ મળેવી રાજ્ય કક્ષાના પ્રજાસિાક ર્દનની 
ઉજવણી સમારોહમાું પાલનપરુ મકુામ ેજોડાયેલ.  
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એન.સી.સી. કે્ષતે્ર :-  

C A T C CAMP AT AHMEDABAD 14/11/2017 TO 23/11/2017 

N C C Unit Kheralu College 

Sr. No. Name of Cadet Event Status 

1 Chaudhari Kishan Volleyball 2 Gold Medal 

2 Thakor Payal 100 Mtrs.Run and Khokho 2 Gold Medal 

3 Goswami chhayal Kabaddi Gold Medal 

4 Prajapati Jaswant Table Tennis Gold Medal 

5 Rathod Jaysinh Volleyball Gold Medal 

 

C A T C CAMP AT AHMEDABAD 26/6/2018 To 5/7/2018 

N C C Unit Kheralu College 

Sr. No. Name of Cadet Event Status 

1 Prajapati Dipika Khokho Gold Medal 

2 Chaudhari Nikita Khokho Gold Medal 

3 Prajapati Sejal Khokho Gold Medal 

4 Ghori Roshanbibi Khokho Gold Medal 

5 Parmar Hitesh Best N C C cadet Gold Medal 

6 Prajapati Dipika Drill Gold Medal 

 

C A T C CAMP AT AHMEDABAD 07/09/2018 To 16/09/2018 

N C C Unit Kheralu College 

Sr. No. Name of Cadet Event Status 

1 Chaudhari Bhavikkumar V. Volleyball Gold Medal 

2 Chaudhari Brijeshkumar P. Volleyball Gold Medal 

3 Chaudhari Umangkumar C. Volleyball Gold Medal 

4 Chaudhari Harshil J. Volleyball Gold Medal 

5 Chaudhari NIleshkumar H. Volleyball Gold Medal 

6 Chaudhari Ajaykumar C. Volleyball Gold Medal 

7 Parmar Hiteshkumar G. 100 Meter Run First Gold Medal 

 

 



42 

 

 

 

C A T C CAMP AT AHMEDABAD 26/11/2018 To 05/12/2018 

N C C Unit Kheralu College 

Sr. No. Name of Cadet Event Status 

1 Parmar Hiteshkumar G. Cultural Program Gold Medal 

 

National Rock Climbing Camp At Uttarakhand 30/12/2019 To 04/01/2020 

N C C Unit Kheralu College 

Sr. No. Name of Cadet Event 

1 Prajapati Norali Prabhudas Rock Climbing 

2 Prajapati Hinaben Raghunathbhai Rock Climbing 
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સસં્થાની ર્વર્વિ પ્રવરૃ્િઓ  

 આનિગપ્રદેશનુું ખેરાલ ુ નર્ર અને ખેરાલ ુ િાલકુાનો ભાિીર્ળ તવસ્િાર સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તઓથી 

ધમધમિો રહ્યો છે. ખેરાલ ુ િાલકુાના રષ્ષટવુંિ સારથીઓ અને ખલુ્લા મને પસીનાની આપકમાઇમાુંથી 

દાનના પ્રવાહથી પ્રવાર્હિ આર્ટગસ એન્ડ કોમસગ કોલેજ, ખેરાલ ુ હમે. ઉત્તર ગજુરાિ યતુન.ની પ્રતિષ્ષઠિ 

કોલેજોમાું આર્વુું સ્થાન ધરાવે છે. કે.જી. થી પી.જી. સધુીન ુું તશક્ષણ પ્રા. કેશભુાઇ દેસાઇ તવદ્યાસુંકુલનુું 

અમલૂ્ય ઘરેણુું છે. કોલેજનુું વાસ્િતવક પ્રતિલબિંબ િેના તશક્ષણ અને તશક્ષણેિર પ્રવતૃત્તઓ અને પર્રણામો છે. 

વીિેલા વર્ોનુું સુંભારણુું....  

 મગંલ પ્રવેશોત્સવ : શૈક્ષલણક વર્ગના પ્રથમ સત્રના પ્રારુંભે દર વરે્ એફ.વાય.બી.એ. / બી.કોમના 

તવદ્યાથી ભાઇ-બહનેોને આવકાર-સત્કારનો કાયગક્ર્મ યોજવામાું આવે છે.  

 રાષ્ટ્રીય પવષની ઉજવણી : ૨૬મી જાન્યઆુરી પ્રજાસત્તાકર્દન અને ૧૫મી ઓર્ષટ સ્વાિુંત્ર્યર્દનની 

દર વરે્ ભવ્ય ઉજવણી કરવામાું આવે છે. તવદ્યાસુંકુલની િમામ સુંસ્થાઓ એકતત્રિ થઇ 

પ્રમખુશ્રી/મુંત્રીશ્રી ના વરદહસ્િે ધ્વજવુંદન કરવામાું આવે છે. અર્ાઉના વર્ોમાું આ સુંકુલમાું 

રાજયકક્ષા, જજલ્લાકક્ષા િથા િાલકુાકક્ષાના ધ્વજવુંદન સમારોહ યોજાયેલ છે. શારીર્રક તશક્ષણના 

વ્યાખ્યાિા અને એન.એસ.એસ. ના સ્વયુંસેવકો ઉપરાુંિ કોલેજના તવદ્યાથી ભાઇ-બહનેો અને 

શૈક્ષલણક અને લબનશૈક્ષલણક સ્ટાફ રાષરપે્રમની પ્રતિબધ્ધિા વ્યક્શ્િ કરે છે. તવશેર્માું કોલેજના  

એન.સી.સી. કેડેટસની ભવ્ય પરેડ યોજાય છે.   

 સ્વયરં્શક્ષણરદન ૫મી સ્ટેમ્પબર : ભારિના મહામર્હમ રાષ્પતિ ડાગ. રાધાકૃષણ વ્યવસાયે તશક્ષક 

હિા. તશક્ષકથી રાષરના સવોચ્ચપદે પહોંચનાર ડાગ. રાધાકૃષણનનો જન્મર્દન ૫મી સપ્ટેમબર 

સ્વયુંતશક્ષણર્દન દર વરે્ યોજવામાું આવે છે. આ ર્દવસે સ્નાિક અને અનસુ્નાિક કક્ષા સધુીન ુું 

શૈક્ષલણક િેમજ વહીવટીકાયગ તવદ્યાથી ભાઇ-બહનેો સુંભાળે છે. આચાયગ પદે રહી બહનેોએ પણ સુુંદર  

કામર્ીરી સુંભાળી છે.  

 ગરુૂપણૂણિમા : ભારિીય સુંસ્કૃતિમાું ગરુુન ુું સ્થાન અનેરુું છે. “ગરુુ બ્રહ્મા, ગરુુ ર્વષ્ટ્ણ ુ ગરુુરદેવો મહશે્વરા 

ગરુુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગરુવે: નમ:” ર્હન્દીમાું પણ કહવેાયુું છે “ગરુુ-ગોર્વિંદ દોનોં 

ખડે.......” ગરુૂપલુણિમાના પાવન અવસરે તવદ્યાથીઓ જાહરેમાું અધ્યાપકોને કુમકુમ તિલક કરી પષુપ 

અપગણ કરી, ચરણવુંદના કરી પોિાનો અહોભાવ વ્યક્શ્િ કરે છે.  
 રહન્દી રદવસ ૧૪મી સ્ટેમ્પબર : ભારિના બુંધારણમાું ભારિની રાષરભાર્ા િરીકેન ુું ડાગ. બાબાસાહબે 

આંબેડકરના એક મિથી બુંધારણ સભામાું ર્હન્દીને રાજભાર્ા અને રાષરભાર્ાનુું સન્માન સને 

૧૯૪૯ની ૧૪મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રાપ્િ થયુું. સમગ્ર રાષર આ ર્દવસને ર્હન્દી ર્દવસ િરીકે ઉજવે 
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છે. બેંક ઓફ બરોડા, ખેરાલ ુના આતથિક સહયોર્થી દર વરે્ કોલેજમાું ‘ર્હન્દી ર્દવસ’ ઉજવવામાું 

આવે છે. જેમાું વકતતૃ્વ સ્પધાગ, તનબુંધ સ્પધાગ, કતવ સુંમેલન, ર્હન્દીના પસુ્િકોન ુું પ્રદશગન યોજવામાું 

આવે છે. ર્હન્દી ર્દવસની ઉજવણીમાું ર્હન્દીના િજજ્ઞો ને આમુંત્રીિ કરવામાું આવે છે.  

 અંિરદનની ઉજવણી: ૫મી સપ્ટે. અંધર્દન િરીકે ઉજવવામાું આવે છે. અંધજનોના કલ્યાણ અથે  

તવદ્યાથીઓ દ્વારા સ્વૈધ્ચ્છક ફાળો ઉઘરાવવામાું આવે છે. જે દર વરે્ અંધજન મુંડળ સુંસ્થાઓને 

મોકલવામાું આવે છે.  

 નવરાર્ત્ર મહોત્સવ: જર્િજનની મા અંબાનુું પતવત્રધામ અંબાજીનુું પ્રાુંર્ણ ખેરાલ ુ છે. નવલા 

નવરાતત્ર મહોત્સવ પવગ તનતમત્તે સમગ્ર કોલેજના તવદ્યાથી ભાઈ- બહનેો અને અધ્યાપકો સુંર્ીિની 

સરૂાવલીઓ અને િાલીઓના િાલે ઝૂમી ઉઠે છે. ધાતમિકિાની સાથે આંિર્રક અલભવ્યસ્ક્શ્િ ખીલે છે. 

નવોર્દિ કલા- કસબીઓ પરખાય છે. સાુંસ્કૃતિક સતમતિ સર્િય રહ ેછે.  

 શૈક્ષણણક પ્રવાસ : દરવરે્ કોલેજ િરફથી શૈક્ષલણક અને ઐતિહાતસક પ્રવાસો યોજવામાું આવે છે. 

જેમાું સમગ્ર કોલેજના તવદ્યાથી ભાઈ –બહનેો જોડાય છે.  ગજુરાિ િેમજ અન્ય રાજ્યોના તવતવધ 

સ્થળો પસુંદ કરવામાું આવે છે. દીવ, સોમનાથ, દ્વારકા, જૂનાર્ઢ, ઉદેપરુ, જેસલમેર, રામદેવડા, જેવા 

ઐતિહાતસક સ્થળોનો પ્રવાસ યોજવામાું આવેલ ઉપરાુંિ ઇડર, તવરેિરની પોળો, જ ુંર્લો, માઉન્ટ 

આબ,ુ નડાબેટ(ભારિ-પાક સરહદ) નો પ્રવાસ યોજવામાું આવેલ. તવદ્યાથીઓને આ ઉપરાુંિ IIM 

સાયન્સસીટી, સાબરમિી આશ્રમ, ગ.ુ તવદ્યાપીઠ, ઇન્ડોલોજી, ગજુરાિ વાયબ્રન્ટ સતમટ િથા અનેક 

ઔદ્યોલર્ક સ્થળોની મલુાકાિ પણ યોજવામાું આવે છે. 
 સ્પોર્ટષસ-ડે : દર વરે્ કોલેજનો સ્પોર્ટગસ ડે ઉજવવામાું આવે છે. કોલેજ પર્રવાર ઉત્સાહથી જોડાઇ 

શરીર સૌષઠવ ધરાવિા તવતવધ રમિોમાું કૌશલ્ય દાખવનાર તવદ્યાથીઓની પસુંદર્ી પામવાનો 

શે્રષઠ અવસર છે. ખેરાલ ુકોલેજ સ્પોર્ટગસ ક્ષેતે્ર સમગ્ર યતુનવતસિટીમાું મોખરાન ુું સ્થાન ધરાવે છે. 
 વાર્ર્િરકત્સવ : દર વરે્ કોલેજના ઓડેર્ટર્રયમ હોલમાું વાતર્િકોત્સવ યોજવામાું આવે છે. કોલેજની 

સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તના અધ્યક્ષશ્રી િથા સભ્યોના સહકારથી વર્ગ દરતમયાન સાુંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તઓની 

ઝલક પ્રસ્તિુ કરવામાું આવે છે. જેમાું પ્રાથગના, ર્ફલ્મી ર્ીિો, લોકર્ીિો, સમહૂર્ીિ, એકપાતત્રય 

અલભનય માઇમ, રાસ, નતૃ્ય રજૂ થાય છે. 
 ઇનામ ર્વતરણ સમારોહ : દર વરે્ સુંસ્થાના પ્રમખુશ્રી, મુંત્રીશ્રી, હોદે્દદારો, કારોબારી સભ્યો,  

તવદ્યાથીઓ, વાલીઓ, દાિાઓની હાજરીમાું કોલેજના આચાયગશ્રી િથા તવદ્વાન અતિતથઓ દ્વારા 

વાતર્િકોત્સવ પ્રસુંર્ે શૈક્ષલણક િેમજ તવતવધ પ્રવતૃત્તઓમાું ભાર્ લેનાર ભાઇ-બહનેોને ઇનામ આપી 

પ્રોત્સાહન પરુૂું પાડવામાું આવે છે. ઇનામો કેળવણી મુંડળ િથા પ્રાધ્યાપકો િરફથી પણ એનાયિ 

થાય છે.  
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 ભીંતપત્ર-પમરાટ : ‘પમરાટ’ ભીંિપત્રએ કોલેજની આર્વી ઓળખ છે. દર મર્હનાની પુંદર િારીખે 

અંક પ્રકાતશિ થાય છે, જેમાું તવદ્યાથીઓના સર્જનાત્મક લેખન ઉપરાુંિ પ્રશ્નમુંચ, તવતવધા, િુંત્રીલેખ 

વરે્રે રજૂ થાય છે. સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપનારને વાતર્િક ઇનામ તવિરણ 

પ્રસુંર્ે ઇનામ આપવામાું આવે છે. તવદ્યાથીઓને કતવિા, ર્ૂુંકી વાિાગ દ્વારા સર્જક ભતૂમકા પ્રાપ્િ થાય 

છે. 
 વ્યન્તતત્વ ર્વકાસ માગષદશષન- કેરીઅર કોનષર: દર વરે્ રોજર્ારને લર્િી પ્રવતૃત્તઓ હાથ ધરવામાું 

આવે છે. વિગમાનપત્રોની જાહરેાિ નોટીસબોડગમાું દશાગવવામાું આવે છે. અનેક સ્પધાગત્મક 

પરીક્ષાઓનાું ફોમગ ભરવામાું માર્ગદશગન અપાય છે. રોજર્ાર તવતનમય કચેરી મહસેાણા અને 

યતુનવતસિટી રોજર્ાર કેન્રના અતધકારીઓનુું વક્શ્િવ્ય રાખવામાું આવે છે. અને રોજર્ાર માટે નોંઘણી 

પણ થાય છે. પ્રતિ વરે્ સરકાર દ્વારા આયોજીિ રોજર્ાર ભરિી મેળામાું વધમુાું વધ ુ તવદ્યાથીઓ 

લાભ લઇ રોજર્ારી પ્રાપ્િ કરે િે માટે કોલેજ સર્િય પણે કામ કરે છે.  

 ઈતર પ્રવરૃ્તઓ : સહ અભ્યાતસક પ્રવતૃિઓ સાથે ઈિર પ્રવતૃિઓનુું પણ આયોજન, કરવામાું આવે 

છે. સાડી ડે, થેંક્શ્સ ર્ીંવીર્ ડે, રેડીશનલ ડે, સ્કુલ ડે, બ્લેક એન્ડ વાઇડ ડે, સેલ્ફી ડે, ડબ્બા ડે વર્ેરે 

ઉજવાય છે. આ ઉપરાુંિ મહેંદી હરીફાઈ, રુંર્ોળી, વાનર્ી, માટીકામ, વેસ્ટમાુંથી બસે્ટ જેવી તવતવધ સ્પધાગ 

પણ યોજવામાું આવે છે. તવજેિાઓને પ્રોત્સાર્હિ કરવામાું આવે છે.  

 જ્ઞાન કસોટી સ્પિાષ : કોલેજમાું અભ્યાસ કરિા તવદ્યાથીઓનુું જનરલ નોલેજ િથા સાુંપ્રિ પ્રવાહોથી 

પર્રચય કેળવે િે હતેસુર ભાવનર્ર તવકાસ વત ુગળ ્સ્ટ આયોજીિ જ્ઞાન કસૌટી સ્પધાગ યોજવામાું આવે 

છે. િદ્દઉપરાુંિ કોલેજની જ્ઞાનધારા અંિર્ગિ તવધ્વાનોના વક્શ્િવ્યો અને વકતતૃ્વ સ્પધાગઓ પણ 

યોજવામાું આવે છે.    

 ર્વવેકાનદં જયરં્ત: જાન્યઆુરી માસમાું યવુા સપ્િાહ તનતમત્તે નહરુે યવુાકેન્ર- મહસેાણા દ્વારા ૧૨ 

જાન્યઆુરીએ તવવેકાનુંદ જ ુંયતિ પ્રસુંર્ે િજજ્ઞોનાું વ્યાખ્યાન િથા પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાું આવે છે. 

રાષ્ને પ્રતિબદ્વ યવુાનોને આહવાન કરવામાું આવે છે.  

 ર્વશ્વ એઈડ્સ રદનની ઉજવણી : UNO િરફથી ૧ ડીસેમ્બરને તવિ એઈડસ ર્દન િરીકે ઉજવવામાું 

આવે છે. કોલેજ િરફથી નર્રમાું રેડ રીબીન ક્શ્લ્બ અંિર્ગિ રેલીનુું આયોજન, પોસ્ટર, વ્યાખ્યાન દ્વારા 

લોકજાગતૃિ લાવવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાું આવે છે. 
 ગીતા જયંર્ત : સસં્કૃત પરરક્ષા સુંસ્કૃિ સાર્હત્યના પ્રચાર- પ્રસાર અથે ભર્વદ્દર્ીિાના શ્ર્લોકર્ાન-

પઠન સ્પધાગ રાખવામાું આવે છે, જેમાું મોટી સુંખ્યામાું તવદ્યાથીઓ ભાર્ લે છે. સુંસ્કૃિ તવભાર્ના 

પ્રાધ્યાપક દ્વારા િેન ુું સુંચાલન થાય છે.  
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 શહીદદીન :  ૩૦મી જાન્યઆુરીએ મહાત્મા ર્ાુંધીજીના તનવાગણ ર્દન તનતમત્તે ર્દવસના 

અલર્યાર કલાકે કોલેજમાું ‘ શહીદોની યાદમાું’ બે તમતનટનુું સચૂક મૌન આપી રાષર પ્રત્યેની વફાદારી, 

જવાબદારીન ુું ઉદવહન થાય છે.  

 ગ્રામાણભમખુ ર્શણબરો : ભારિ સરકારની રાષરીય સેવા યોજના અન્વયે હમેચુંરાચાયગ ઉત્તર 

ગજુરાિ યતુનવતસિટી પાટણના એન.એસ.એસ. તવભાર્ના શ્રી ડૉ. જે.ડી. ડામોરના સહયોર્થી આટગસ 

એન્ડ કોમસગ કોલેજ ખેરાલ ુિાલકુાના અનેક ર્ામડાઓ : લણુવા, મુંડાલી, ચાણસોલ, ર્ોરીસણા વરેઠા, 

મઢાસણા ,ધરોઈ, સાર્થળા, સરૂ્ઢિંયા, નાની ર્હરવાણી, મર્હયલ, કોદરામ, થાુંર્ણા, મોટી ર્હરવાણી, 

નાની ર્હરવાણી, મહરેવાડા, ઉણાદ, ઉપેરા, જાસ્કા, વઘવાડી, તવઠોડા, સાકરી વર્ેરે ર્ામોમાું રાષરીય 

સેવા યોજના યતુનટના ૧૦૦ સ્વયુંસેવકો અને બે પ્રોગ્રામ ઑર્ફસરો સાિ ર્દવતસય તસલબર દ્વારા 

ગ્રામાલભમખુ ચેિનાને જાગિૃ કરવા તશલબરોન ુું આયોજન કરવામાું છે. આ ઉપરાુંિ વર્ગ ૨૦૧૮માું 

બનાસકાુંઠાના ડીસા િાલકુાના ભડથ મકુામે પરૂરાહિ કાયગમાું કોલેજના સ્વયુંસેવકો જોડાઇ પ્રશુંસનીય 

કામર્ીરી બજાવી હિી. કૉલેજ રાષરીય સેવા યોજના દ્વારા સેવાર્કય સુંદેશો દૂરના અંિર્રયાળ ર્ામો 

સધુી પહોંચાડે છે. તશલબરો દ્વારા જીવુંિ લોકસુંપકગ જળવાઈ રહ ેછે.  
 મરહલા ડેવલપમેન્ટ સેલ:  સ્ત્રીઓને ફરજના સ્થળે – અભ્યાસના સ્થળે થિી જાતિય 

સિામણી તનવારવાના હતેસુર નામદાર સપુ્રીમ કોટગ  દ્વારા આપેલ ચકુાદો અને િે સુંદભે ભારિ 

સરકારશ્રીના માનવ સુંસાધન તવકાસ મુંત્રાલય અને યતુન. ગ્રાન્ટસ કતમશન દ્વારા પ્રતસદ્વ કરાયેલ િેમજ 

યતુન.ના માર્ગદતશિકાઓના સુંદભગમાું મર્હલા સેલની રચના કરવામાું આવેલ છે. જેની સમયાુંિરે બેઠકો 

યોજાય છે. જેમાું મર્હલા સમસ્યાઓનુું માર્ગદશગન-તનરાકરણ કરવામાું આવે છે. 
 એકેડેર્મક કેલેન્ડર : યતુનવતસિટી ગ્રાન્ટસ કતમશન અને હમે.ઉ.ગ.ુ યતુનવતસિટી પાટણની 

માર્ગદશગક સચૂનાઓને  ધ્યાને લઈને દર વરે્ તશક્ષણ િથા પર્રક્ષણ કાયગ માટે એકેડેતમક કેલેન્ડર 

િૈયાર કરવામાું આવે છે. જેમાું વર્ગ દરતમયાન ૨૦૦ ર્દવસનુું તશક્ષણકાયગ, કૉલેજ પ્રવેશ – પ્રતવતધઓ – 

અધ્યયન ( તશક્ષણ ), પરીક્ષા – રીટેસ્ટ, ઈન્ટનગલ ગણુ, પર્રણામોની તનતશ્રિ િારીખો, શૈક્ષલણક વર્ગનો 

આરુંભ અને સત્ર સમાધ્પ્િની િારીખો, િહવેારો, કાયગિમોન ુું ભાતવષય આયોજન એકેડેતમક કેલેન્ડર દ્વારા 

સલૂચિાથગ બને છે.  

 ફરરયાદ ર્નવારણ સેલ : પ્રશ્નપેટી -  તવદ્યાથીઓ તનભીકપણે તવદ્યાભ્યાસમાું પડિી મમુકેલીઓની- 

પ્રશ્નોની રજૂઆિ કરી શકે િે માટે દાદ- ફર્રયાદ તનવારણ સતમતિની રચના કરવામાું આવેલ છે. 

એક પ્રશ્નપેટી રાખવામાું આવેલ છે જે આચાયગશ્રીની હાજરીમાું ખોલી ફરીયાદ તનવારણ સતમતિ 

તવદ્યાથીઓના પશ્નોના તનરાકરણ માટે પ્રયત્નો હાથ ધરે છે. 
 ર્શક્ષણની ર્વસ્તરતી ણક્ષર્તજો :  ખેરાલ ુકોલેજ રોજબરોજની પ્રવતૃિઓ ઉપરાુંિ તશક્ષણની કેડીએ 

કેટલાક નવાું પ્રસ્થાનો કયાગ છે. 
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1. પીએચ. ડી. પદવી અને માઈનોર પ્રોજેતટ : હાલમાું કુલ ૧૧ અધ્યાપકો પી.એચ.ડી. ની 

પદવી ધરાવે છે, િેમજ ૫ અધ્યાપકો પીએચ.ડી. રજીસ્ટર થઇ સુંશોધન કાયગમાું પ્રવિૃ છે. 

િાજેિરમાું અંગ્રેજી તવર્યના એક અધ્યાપકની પીએચ.ડી. ર્ાઇડ િરીકે પણ તનમણકૂ 

થયેલ છે. કોલેજના ત્રણેક અધ્યાપકોએ ય.ુજી.સી. માઇનોર રીસચગ પ્રોજેકટ પણૂગ કરી 

સુંશોધનકાયગ વેર્માન બનાવ્યુું છે. 
 સેર્મનાર : અંગ્રજેી, ગજુરાિી, અથગશાસ્ત્ર, ર્હન્દી, સુંસ્કૃિ, સમાજશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ તવભાર્ના 

અવારનવાર નેશનલ કે સ્ટેટ લેવલના સેતમનાર યોજવામાું આવે છે. 

કોલેજના સ્થાપનકાળથી વર્ગ૨૦૧૯-૨૦  સધુીમાું યોજાયેલ સેતમનાસગની તવર્િ :   

1. અંગ્રેજી- “ ૧૮૫૮ પછીનુું અંગે્રજી સાર્હત્ય” કોલેજ- સ્વખચે 

2. ગજુરાિી –  

૧) ઉત્તર ગજુરાિની નવલકથાકાર તત્રપટુી : પન્નાલાલ પટેલ, રઘવુીર  ચૌધરી, 
કેશભુાઇ દેસાઇ- ગજુરાિ સાર્હત્ય અકાદમી ર્ાુંધીનર્ર   

૨) આનિગ ગજુરાિી સાર્હત્ય નુું અતધવેશન  

3. અથગશાસ્ત્ર – “ ગ્રામતવકાસ” – ય.ુજી.સી. – યતુન. ગ્રાન્ટસ કતમશન, ર્દલ્હી 

4. ઇતિહાસ – ૧) ૨૦ મુું જ્ઞાનસત્ર ઇતિહાસ પર્રર્દ- સરદાર પટેલ જીવન અને કવન  

    ૨) પરુાિત્વ ખોજ તશલબર  

5. સુંસ્કૃિ – ભારિીય િત્વજ્ઞાનનો સ્રોિ – સુંસ્કૃિ સાર્હત્ય અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર  

6. ર્હન્દી – “ ૧) ર્હન્દી કે બઢિે ચરણ” ગજુરાિ સાર્હત્ય અકાદમી, ર્ાુંધીનર્ર  

  ૨) ગજુરાિ કા ર્હન્દી સુંિ સાર્હત્ય  

  ૩) સમરસિા તશલબર  

  ૪) આત્મકથા સાર્હત્ય  

  ૫) પાટપજૂા અને પીરપરુંપરા   

7. N .S .S. અંિર્ગિ-   “સ્ત્રી ણણૃ હત્યા”  - હમે.ઉ.ગ.ુયતુન. પાટણ  

 
 મતદારયાદી સિુારણા કાયષક્રમ : ભારિ દુતનયાનો સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ છે.જેમાું દર પાુંચ 

વરસે ચ ૂુંટણીઓ દ્વારા લોકો પોિાના પ્રતિતનતધઓ પસુંદ કરે છે. જે માટે મિદાન પદ્વતિ 

અમલમાું છે. ગ્રામ/નર્ર, િાલકુા, જીલ્લા, તવધાનસભા અને લોકસભા માટે  ભારિીય 

નાર્ર્રકોને મિદાનનો અતધકાર ૧૮ વર્ગની ઉંમરે પ્રાપ્િ થાય છે. કોલેજમાું પ્રવેશિાું ભાઈ- 

બહનેો મિદાર બને છે. દરેક કે્ષત્રની મિદારયાદી સધુારણા કાયગિમ ૨૦૦૮ અન્વયે, યવુા 

તવદ્યાથી મિદાિાઓની નોંધણી માટે ઝુુંબેશ ચલાવવામાું આવે છે.  
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સ્રુ્ડન્ટ વેલફેર અને ઘડતરલક્ષી પ્રવરૃ્િ હઠેળ યોજાતી ર્વર્વિ ર્શણબરોમા ંવર્ષ ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦ મા ં

ભાગ લેનાર ર્વદ્યાથી ભાઇ-બહનેોની યાદી 

ક્ર્મ ર્શણબરનુ ંનામ સ્થળ ભાગ લેનારનુ ંનામ 

 વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ 

૧  
આંિર કોલેજ વકતતૃ્વ સ્પધાગ 
અને કવીઝ સ્પધાગ  

મહસેાણા, કોલેજ 
૧. ઠાકોર તવષણજુી દેવાજી  
૨. ચૌધરી રતવકુમાર અશોકભાઇ  

૨  યોર્ાસન િાલીમ તશલબર  પાટણ, કોલેજ  

૧. ઠાકોર મહશેકુમાર કુુંવરજી  
૨. ઠાકોર જર્દીશજી દશરથજી  
૩. ઠાકોર રાકેશકુમાર છર્નજી  

૩  
“વ્યસ્ક્શ્િ તવકાસ અને કારકીર્દિ 
આયોજન”  

શ્રી હીરાલાલ શીવલાલ 
શાહ કોલેજ ઓફ કોમસગ, 
પાટણ  

૧. પ્રજાપતિ કાજલબેન ઇિરભાઇ  

૨. પઠાણ સાજીદાબાનુું મહબેબુખાન  
૩. દેસાઇ ટ્વીંકલ મહને્રભાઇ  

૪  વકતતૃ્વ િાલીમ તશલબર  મહસેાણા, કોલેજ  
૧. પુંડયા પરાર્ ર્કતિિભાઇ  

૨. પુંડયા મયરુ કનભુાઇ  

૫  કોમ્પ્યટુર પર્રચય તશલબર  રાધનપરુ, કોલેજ  

૧. પ્રજાપતિ જીર્ર આર.  
૨. પ્રજાપતિ કમલેશ બી.  

૩. રાઠોડ રાજતસિંહ જે.  

૬  નાટય િાલીમ તશલબર  સિલાસણા, કોલેજ  

૧. પુંડયા મયરુકુમાર કનભુાઇ 

૨. સથવારા હર્ગકુમાર જર્દીશભાઇ  

૩. મકવાણા ગણુવુંિ વાલજીભાઇ  

  વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ 

૧  
વાલણજય વ્યવસાય તનદેશન 
અને િાલીમ તશલબર  

મોડાસા, કોલેજ  
૧. ઠાકોર લાલાજી જર્ાજી  

૨. સથુાર લચિંિનકુમાર નારાયણભાઇ  

૩. જોર્ી ધ્રવુકુમાર હસમખુલાલ  

૨  
ડીઝીટલ ઇષ્ન્ડયા એક 
ર્દવસીય તશલબર  

મહસેાણા, કોલેજ  
૧. પરમાર તસધ્ધાથગકુમાર ર્ોતવિંદભાઇ  

૨. દેસાઇ હાર્દિકકુમાર નાર્જીભાઇ  

૩  પરુાિત્વ ખોજ તશલબર  પાટણ, કોલેજ  

૧. ડાભી ભતૂમકા અનારતસિંહ  

૨. ઠાકોર કાજલબેન બળદેવભાઇ  

૩. ડાભી રોશનીબેન નટવરજી  
૪. રાજપિૂ અજયતસિંહ જર્િતસિંહ  
૫. ઠાકોર તવપલુજી ઉદાજી  

૬. પરમાર બાદલ ધીરજભાઇ 

૪  લલલિકલા અલભજ્ઞાિા તશલબર  મહસેાણા, કોલેજ 
૧. ચૌધરી જય કાસ્ન્િલાલ  

૨. ચૌધરી તવિાુંિ રઘજીભાઇ  
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૩. ચૌધરી મૌલલક પે્રમજીભાઇ  

૫  અલભવ્યસ્ક્શ્િ િાલીમ તશલબર  શુંખેિર, કોલેજ 

૧. પરમાર કૃષણપાલ જસવુંિતસિંહ  

૨. કાુંસર્કયા માલખભાઇ કાનજીભાઇ  

૩. ઠાકોર કનાજી પ્રધાનજી 

૬  મર્હલા કાનનૂી તશલબર ઉંઝા, કોલેજ  

૧. વ્યાસ ધારાબેન મહને્રકુમાર  

૨. મનસરુી ર્ફરોજા શબ્બીરભાઇ  

૩. દેસાઇ માનસી ભરિભાઇ  

૪. મીર સોનલ રાજુભાઇ 

૭  તનબુંધ સ્પધાગ  પાટણ, કોલેજ  ઠાકોર તપિંકલ મોહનજી  

૮  સુંર્ીિ તશલબર  સિલાસણા, કોલેજ  

૧. પ્રજાપતિ ર્ૌિમકુમાર રણછોડભાઇ  

૨. ઠાકોર ધરિીબેન હુરેશજી  
૩. પરમાર િેજલબેન ઇિરભાઇ 

૯ 
વ્યસ્ક્શ્િત્વ તવકાસ અને 
કારર્કદી તશલબર  

પાલનપરુ, કોલેજ  
૧. ઠાકોર સુંર્દપજી ફિાજી  
૨. ઠાકોર ર્કરણજી ફુલાજી  
૩. વાઘરી રણજીિ કાન્િીભાઇ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

કોલેજની ર્વર્વિ પ્રવરૃ્િઓની ઝલક : 

સ્વાતતં્ર્ય રદનની ઉજવણી  પ્રજાસતાક રદન પરેડ  

ર્શક્ષક રદન  બિંારણ રદન  

ગરુૂ પણૂણિમા  રાષ્ટ્રીય ઉજાષ સરંક્ષણ રદન  

પસુ્તક પ્રદશષન  કારગીલ ર્વજય રદન  

મતદાર જાગરૃ્ત  કાનનુી ર્શણબર  
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યોગ રદન  મરહલા જાગરૃ્ત  

વ્યસન મનુ્તત ઝબંશે  
ઝવેરચદં મેઘાણી જન્મ જયરં્ત  

જી.એસ.ટી. વ્યાખ્યાન  સી.બી.સી.એસ. વ્યાખ્યાન  

વકૃ્ષારોપણ  માત-ૃર્પત ૃવદંના સમારોહ  

થેલેસેમીયા ટેસ્ટ  હલે્થ ચેકઅપ  
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જી.કે. ટેસ્ટ (ભાવનગર ર્વકાસ વત ુષળ)  સસં્કતૃ ગૌરવ પરીક્ષા  

એસ.સી. & એસ.ટી. સેલ  કેશલેસ બેંરકગ જાગરૃ્ત  

માતભૃાર્ા રદન ઉજવણી  ્લાનસ્ટક મતુત અણભયાન  

નાટય િારા  ગીત-સગંીત િારા  

રંગ-કલા કૌશલ્ય િારા  
જ્ઞાન િારા  

સર્જનાત્મક અણભવ્યન્તત િારા  ખેલકદૂ િારા  
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સામદુાર્યક સેવા િારા  ઇનામ ર્વતરણ સમારોહ  

યરુ્ન. યવુક મહોત્સવ  ‘પમરાટ’ ભીંતપત્ર  

કારરકદી માગષદશષન  
રહન્દી રદન ઉજવણી  

સહકાર તાલીમ વગષ  યવુક મહોત્સવ ર્વજેતા  

વાર્ર્િકોત્સવ  શરહદ રદન  
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સીમા દશષન પ્રવાસ   ્લેસમેન્ટ ફેર   

વાયબ્રન્ટ સર્મટ મલુાકાત  નવરાર્ત્ર મહોત્સવ  

એથલેટીતસ   એથલેટીતસ 

સમાજશાસ્ત્ર  સેર્મનાર-ફેમીલી ્લાર્નિંગ પાવર પોઇન્ટ પે્રજન્ટેશન  સ્પિાષ અંગ્રજેી ર્વભાગ  

પયાષવરણ ર્શણબર  વેલકમ પ્રોગ્રામ (બી.એ./બી.કોમ.-૧)  

 

 

 


