
                                                

ગજુયાત સાહહત્મ અકાદભી, ગાાંધીનગય 

અને 

ધ કે.એન.એસ.ફી.એર.આર્્્સ એન્ડ કોભસ્ કૉરેજ, ખેયાલનુા 
વયંકુ્ત ઉક્રભે આમોજજત 

 

 

 

 

તા. 03/૧૨/૨૦૨૨, શનનવાય 

 

સજુ્ઞ શ્રી, _______________________________________________________________________ 

 ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી, ગાધંીનગય અને ધ કે.એન.એવ.ફી.એર. આર્ટ્વ એન્ડ કોભવ્ કૉરેજ, ખેયાલનુા ગજુયાતી 
વલબાગના વયંકુ્ત ઉક્રભે તા. 03/૧૨/૨૦૨૨ ને ળવનલાયના યોજ “ભાતબૃાા વયંક્ષણ અને વલંધ્ન” વલમ ય એક 
હદલવીમ યાષ્ટ્રીમ હયવલંાદનુ ંઆમોજન કયેર છે. જેભા ંવશબાગી થલા ઉભકાબયુું વનભતં્રણ છે. 
 
 
 

 
 

ડૉ. નવનમકાન્ત યભાય 

અને 

ગજુયાતી નવબાગ 

 
 
 

   ડૉ. ફાબબુાઈ જે. ચૌધયી                 ડૉ. જમેન્રનસિંહ જાદવ 

                  આચામ્શ્રી               ભહાભાત્રશ્રી 
     ધ.કે.એન.એસ.ફી.એર. આર્્્સ એન્ડ                                             ગજુયાત સાહહત્મ અકાદભી, ગાાંધીનગય 
            કોભસ્ કૉરેજ, ખેયાલ ુ            

 

એક હદવસીમ યાષ્ટ્રીમ હયસાંવાદ 

ભાતબૃાષા સાંયક્ષણ અને સાંવધ્ન 

હાહદિક નનભાંત્રણ 

 

સાંમોજક 

નનભાંત્રક 

 



                                               

ગજુયાત સાહહત્મ અકાદભી, ગાાંધીનગય 

અને 

ધ કે.એન.એસ.ફી.એર.આર્્્સ એન્ડ કોભસ્ કૉરેજ, ખેયાલનુા 
વયંકુ્ત ઉક્રભે આમોજજત  

 

 

 

 

તા. 03/૧૨/૨૦૨૨, શનનવાય 

 

નાભ :_____________________________________________________________________________________ 
હોદો :______________________________________________________________________________________ 
કૉરેજનુાં નાભ :_______________________________________________________________________________ 
સયનામુાં (કૉરેજ) :____________________________________________________________________________ 
ભોફાઈર નાં :________________________________________________________________________________ 
શોધત્ર શીષ્ક :______________________________________________________________________________ 
શોધત્ર યજુ કયવાનુાં છે : હા / ના :_______________________________________________________________ 
શોધત્ર ISBN પસુ્તકભાાં પ્રકાનશત કયાવવા ઈચ્છો છો ? હા / ના :_________________________________________ 
યજજસ્રેશન પી. :________, યોકડા :____________, ઓનરાઈન :_________________, અન્મ :__________________ 
ઓનરાઈન રાન્સપયની નવગત : __________________________________________________________________ 

BANK & BRANCH : BANK OF BARODA (KHERALU) 
A/c Holder Name : THE K.N.S.B.L ARTS AND COMMERCE COLLEGE KHERALU  
BANK A/c No. : 01550100039796     IFSC No. : BARB0KHERAL 

યજજસ્રેશન પી. 
અધ્માકો ભાટે ૩૦૦ 

વળંોધનાથીઓ ભાટે ૨૦૦ 

વલદ્યાથીઓ ભાટે ૧૫૦ 

જે વળંોધનત્ર લાચંન ફેઠકભા ંયજૂ થમેર શળે તે ગણુલત્તાના ધોયણે યાભળ્નફાદ ISBN નફંય વાથેના સુ્તકભા ંપ્રકાવળત 
કયલાનુ ંવલચાયેર છે. જો તભારંુ વળંોધનત્ર વદં થામ તો તભે પ્રકાવળત કયાલલા ઈચ્છતા શોમ તો રૂ.૫૦૦ અરગથી 
હયવલંાદના હદલવે રૂફરૂ ચકુલલાના યશળેે. 
આનો ળોધત્ર તથા જો ઓનરાઈન પીની ચકૂલણી કયી શોમ તો તેની શોંચ/સ્ક્રીનળોટ્ કે વલગત તથા બયેર યજજસ્રેળન 
પોભ્ સ્કેન કયી Email ID : gujaratikheralucollege@gmail.com ય ભોકરળોજી.   

સહી 

એક હદવસીમ યાષ્ટ્રીમ હયસાંવાદ  

ભાતબૃાષા સાંયક્ષણ અને સાંવધ્ન 

યજજસ્રેશન પોભ્ 

 

mailto:gujaratikheralucollege@gmail.com


 

એક હદવસીમ યાષ્ટ્રીમ હયસાંવાદ 

તા. 03/૧૨/૨૦૨૨, શનનવાય 

નવષમ : ભાતબૃાષા સાંયક્ષણ અને સાંવધ્ન 
 

હયસાંવાદ અંગે ભાગ્દશ્ન સચૂનો. 
 

 આ જ્ઞાનમજ્ઞભા ંઅધ્માકો તેભજ ી.એચ.ડી.,એભ.પીર., અનસુ્નાતક વલદ્યાથીઓ ળોધત્ર યજૂ કયી ળકળે. 
 અધ્માકો ભાટે યજજસ્રેળન પી રૂ. ૩૦૦, વળંોધનાથીઓ ભાટે રૂ. ૨૦૦ અને વલદ્યાથીઓ ભાટે રૂ. ૧૫૦ યશળ.ે 
 ળોધત્ર ISBN નફંય વાથે સુ્તકરૂે પ્રકાવળત કયલાનો ઉક્રભ છે.જેભા ંવવરેક્ટેડ રેખો છાલાભા ંઆલળે. જેની પી 

અરગથી રૂ.૫૦૦ યશળેે. તે અંગેની જાણ જે તે અધ્માકોને કયલાભા ંઆલળે. 
 આનુ ંયજજસ્રેળન તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૨ સધુીભા ંગગુર પોભ્ભા ંકયાલી દેવુ ંજેથી આમોજન કયલાભા ંસગુભતા યશ.ે 
 પોન્ટ : ગજુયાતી “શ્રવુત” ‘૧૨’ વાઈઝ ભા ંટાઈ કયવુ ંઅને ળોધત્રની યજજસ્રેળનના હદલવે એક શાડ્ કોી ટેફર ય 

જભા કયાલલાની યશળેે. 
 ળોધત્ર લધભુા ંલધ ુ૨૫૦૦ થી ૪૦૦૦ ળબ્દની ભમા્દાભા ંરખલાનુ ંયશળેે. 

 

શોધત્ર યજૂ કયવા ભાટેના નવષમો.  
1. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ સ્લરૂો. 
2. અલા્ચીન ગજુયાતી વાહશત્મ સ્લરૂો. 
3. ગજુયાતી બાાના દ્ય વાહશત્મભા ંપ્રમોગળીરતા. 
4. આઝાદીના અમતૃ ભશોત્વલે ભાતબૃાાનો ભહશભા. 
5. ગાધંી યગુભા ંગજુયાતી બાાના અગ્રણી વર્જકો. 
6. ગજુયાતી વાહશત્મભા ં ગદ્યની વલવલધ તાયશો.(કોઈણ એક યગુને વદંબ્ભા ંયાખી.) 
7. યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત, ૨૦૨૦ના વદંબ્ભા ંગજુયાતી બાાના પ્રચાય – પ્રવાયભા ંઅધ્માકની ભવૂભકા. 
8. NEP(યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત, ૨૦૨૦) અંતગ્ત વળક્ષણના વલવલધ સ્તયે ગજુયાતી બાાની સ્સ્થવત. 
9. યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત, ૨૦૨૦ મજુફ ગજુયાતી બાા વળક્ષકની વજ્જતા. 
10. ગજુયાતી બાાના અને પ્રાદેવળકતા. 

 

જે વળંોધનત્ર લાચંન ફેઠકભા ંયજૂ થમેર શળે તે ગણુલત્તાના ધોયણે યાભળ્નફાદ ISBN નફંય વાથેના સુ્તકભા ં
પ્રકાવળત કયલાનુ ંવલચાયેર છે. જો તભારંુ વળંોધનત્ર વદં થામ તો તભે પ્રકાવળત કયાલલા ઈચ્છતા શોમ તો રૂ.૫૦૦ 
અરગથી હયવલંાદના હદલવે રૂફરૂ ચકુલલાના યશળેે. 

 

આનો ળોધત્ર તથા જો ઓનરાઈન પીની ચકૂલણી કયી શોમ તો તેની શોંચ/સ્ક્રીનળોટ્ કે વલગત તથા બયેર 
યજજસ્રેળન પોભ્ સ્કેન કયી Email ID : gujaratikheralucollege@gmail.com ય ભોકરળોજી.   
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