
૧૯૮૮થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

ની ૧૬ 

M.Phil., 

આપીને પ)રવારના આ *સગંમા ંરંગ ભયા.

 

સૌ સાથે મળ1ને અિતત

	વ2પ આપવા માટ� વત.માનની 

જ કાઇંક ઉ6ેશ હતો આ સમારંભનો

 

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અપેIાઓ

વાતો કર1 અને 

સાથે વJ ુ ને વJ ુ આK�મયતા>વૂ.ક સપંક.મા ં

રહ�વા દર�ક િવ?ાથ@ને આહવાન કLુM

 

�યાર બાદ 

પ)રચય આOયો

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

૧૬ મી ઓગ	ટ�

M.Phil., અને Ph.D.

ને પ)રવારના આ *સગંમા ંરંગ ભયા.

સૌ સાથે મળ1ને અિતત

	વ2પ આપવા માટ� વત.માનની 

જ કાઇંક ઉ6ેશ હતો આ સમારંભનો

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અપેIાઓ, QRુક�લીઓ

વાતો કર1 અને આ

સાથે વJ ુ ને વJ ુ આK�મયતા>વૂ.ક સપંક.મા ં

રહ�વા દર�ક િવ?ાથ@ને આહવાન કLુM

�યાર બાદ આમિંSત દર�ક� પોતપોતાનો 

પ)રચય આOયો. 

���

��� ��	
� 

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

મી ઓગ	ટ� =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ સમંેલન

Ph.D.ની પદવી �હણ કર1 ;કૂ�લા 

ને પ)રવારના આ *સગંમા ંરંગ ભયા.

સૌ સાથે મળ1ને અિતતના 	મરણો

	વ2પ આપવા માટ� વત.માનની 

જ કાઇંક ઉ6ેશ હતો આ સમારંભનો

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

QRુક�લીઓ અને ઉપલUધીઓની 

આવા આયોજન Wારા સ	ંથા 

સાથે વJ ુ ને વJ ુ આK�મયતા>વૂ.ક સપંક.મા ં

રહ�વા દર�ક િવ?ાથ@ને આહવાન કLુM

આમિંSત દર�ક� પોતપોતાનો 

. ક�ટલાકં� િવ?ાથ@કાળના 

��� ������� ����� к���

��� ��	
� 

� ��� ��� 
����� �	����

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ સમંેલન

પદવી �હણ કર1 ;કૂ�લા 

ને પ)રવારના આ *સગંમા ંરંગ ભયા.

ના 	મરણોને વાગોળ1એ

	વ2પ આપવા માટ� વત.માનની *�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ

જ કાઇંક ઉ6ેશ હતો આ સમારંભનો. 

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અને ઉપલUધીઓની 

આયોજન Wારા સ	ંથા 

સાથે વJ ુ ને વJ ુ આK�મયતા>વૂ.ક સપંક.મા ં

રહ�વા દર�ક િવ?ાથ@ને આહવાન કLુM.  

આમિંSત દર�ક� પોતપોતાનો 

ક�ટલાકં� િવ?ાથ@કાળના 

������� ����� к���

��� ��	
� (1988-2013

� ��� ��� 
����� �	����

 

 

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ સમંેલનBુ ં આયોજન થLું

પદવી �હણ કર1 ;કૂ�લા          81 

ને પ)રવારના આ *સગંમા ંરંગ ભયા..  

ને વાગોળ1એ, ભાિવના સપના ઘડ1એ અને એ સપના

*�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અને સ	ં^ૃિત Qજુબ 

થયો

બેચના *થમ િવ?ાથ@ અને આજના 

�યવ	થાપન અ�યયન ક���

રાDવ પટ�લે તમામ િવ?ાથ@ઓને મીઠો 

શા`Uદક આવકાર આOયો

િવ?ાથ@Dવનના અBભુવો વાગોaયા

વષYથી સ	ંથાના ઉતાર

સાIી તર1ક� તેમણે િવભાગના આયોજન

અને ઉપલUધીઓની 

આયોજન Wારા સ	ંથા 

સાથે વJ ુ ને વJ ુ આK�મયતા>વૂ.ક સપંક.મા ં

આમિંSત દર�ક� પોતપોતાનો 

ક�ટલાકં� િવ?ાથ@કાળના 

������� ����� к���, ��	)�*

2013) 
�
�,� 

� ��� ��� 
����� �	����  

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

Bુ ં આયોજન થLું

 =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓએ ઉ�સાહ>વૂ.ક હાજર1 

ભાિવના સપના ઘડ1એ અને એ સપના

*�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અને સ	ં^ૃિત Qજુબ 

થયો- સવ.ધમ. *ાથ.નાથી

બેચના *થમ િવ?ાથ@ અને આજના 

�યવ	થાપન અ�યયન ક���

રાDવ પટ�લે તમામ િવ?ાથ@ઓને મીઠો 

શા`Uદક આવકાર આOયો

િવ?ાથ@Dવનના અBભુવો વાગોaયા

વષYથી સ	ંથાના ઉતાર

સાIી તર1ક� તેમણે િવભાગના આયોજન

��	)�* 


�
�,�  

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

Bુ ં આયોજન થLુ;ં eમા ં િવભાગના 

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓએ ઉ�સાહ>વૂ.ક હાજર1 

ભાિવના સપના ઘડ1એ અને એ સપના

*�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

અને સ	ં^ૃિત Qજુબ કાય.fમનો મગંલ *ારંભ 

સવ.ધમ. *ાથ.નાથી. 

બેચના *થમ િવ?ાથ@ અને આજના 

�યવ	થાપન અ�યયન ક���

રાDવ પટ�લે તમામ િવ?ાથ@ઓને મીઠો 

શા`Uદક આવકાર આOયો

િવ?ાથ@Dવનના અBભુવો વાગોaયા

વષYથી સ	ંથાના ઉતાર-

સાIી તર1ક� તેમણે િવભાગના આયોજન

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે 

િવભાગના M.R.M., 

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓએ ઉ�સાહ>વૂ.ક હાજર1 

ભાિવના સપના ઘડ1એ અને એ સપના

*�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

કાય.fમનો મગંલ *ારંભ 

. M.R.M. ની *

બેચના *થમ િવ?ાથ@ અને આજના 

�યવ	થાપન અ�યયન ક���ના અ�યI ડો

રાDવ પટ�લે તમામ િવ?ાથ@ઓને મીઠો 

શા`Uદક આવકાર આOયો. 

િવ?ાથ@Dવનના અBભુવો વાગોaયા

-ચઢાવના *�યI 

સાIી તર1ક� તેમણે િવભાગના આયોજન

થી અ�	ત�વમા ંઆવેલા ં�ામ �યવ	થાપન અ�યયન ક���ની રજત જયિંત િનિમ ે ૨૦૧૩ 

M.R.M., 

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓએ ઉ�સાહ>વૂ.ક હાજર1 

ભાિવના સપના ઘડ1એ અને એ સપનાઓને 

*�યેક પળનો સવY મ ઉપયોગ કર1ને આયોજન કર1એ-એવો 

મહ�માન બની ;કૂ�લા =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓBુ ંરD	E�શન થયા બાદ Gજૂરાત િવ?ાપીઠની પરંપરા 

કાય.fમનો મગંલ *ારંભ 

ની *થમ 

બેચના *થમ િવ?ાથ@ અને આજના �ામ 

ના અ�યI ડો. 

રાDવ પટ�લે તમામ િવ?ાથ@ઓને મીઠો 

 તેમણે 

િવ?ાથ@Dવનના અBભુવો વાગોaયા. 25 

ચઢાવના *�યI 

સાIી તર1ક� તેમણે િવભાગના આયોજન, 



સ	ંમરણો તાn કયા.

ઉપયોoગતાની િવ	pતૃ વાતો કર1

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

િવ?ાથ@ઓ માટ� 

 

tી મJuુદુન મકવાણાએ 

તર1ક�ના પોતાના 

જોડાણની વાત કર1

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

અBભુવો વણ.�યા

માનિસકતામા ં બદલાવની જ2ર છે

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

આવRયકતા છે

મહ મ ઉપયોગ કર

Universities

�ય�ત કર1

સ	ંમરણો તાn કયા.

ઉપયોoગતાની િવ	pતૃ વાતો કર1

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

િવ?ાથ@ઓ માટ� અસર

tી મJuુદુન મકવાણાએ 

તર1ક�ના પોતાના 

જોડાણની વાત કર1

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

અBભુવો વણ.�યા

માનિસકતામા ં બદલાવની જ2ર છે

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

આવRયકતા છે. તેમજ તે

મહ મ ઉપયોગ કર

Universities ની માફક 

�ય�ત કર1. 

સ	ંમરણો તાn કયા.; તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

ઉપયોoગતાની િવ	pતૃ વાતો કર1

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

અસરકારક માગ.દશ.ક

tી મJuુદુન મકવાણાએ એક િવ?ાથ@ તેમજ સેવક 

તર1ક�ના પોતાના િવભાગ સાથેના લાગણીસભર 

જોડાણની વાત કર1; અને સ	ંથાના દર�ક સવેકની 

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

અBભુવો વણ.�યા. તેમણે ક�ુ ં ક� િવ?ાથ@ની 

માનિસકતામા ં બદલાવની જ2ર છે

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

તેમજ તેણે 

મહ મ ઉપયોગ કરવા ત�પર રહ�� ુ ં

માફક M.R.M.

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

ઉપયોoગતાની િવ	pતૃ વાતો કર1. *ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

કારક માગ.દશ.કની =િૂમકા ભજવી ગઇ

એક િવ?ાથ@ તેમજ સેવક 

િવભાગ સાથેના લાગણીસભર 

અને સ	ંથાના દર�ક સવેકની 

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

તેમણે ક�ુ ં ક� િવ?ાથ@ની 

માનિસકતામા ં બદલાવની જ2ર છે. ફ�ત નોકર1 

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

ણે િવભાગની Iમતાનો

વા ત�પર રહ�� ુ ં

M.R.M. મા ં પણ 

tી રાક�શભાઇએ 

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત ક

િવભાગમાથંી શીખેલા Dવન

િસ�ધાતંોની વાત કર1

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

*ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

ની =િૂમકા ભજવી ગઇ

એક િવ?ાથ@ તેમજ સેવક 

િવભાગ સાથેના લાગણીસભર 

અને સ	ંથાના દર�ક સવેકની 

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

તેમણે ક�ુ ં ક� િવ?ાથ@ની 

ફ�ત નોકર1 

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

િવભાગની Iમતાનો 

વા ત�પર રહ�� ુ ં જોઇએ. આ ઉપરાતં તેમણે અ�ય 

મા ં પણ Specialisation 

tી રાક�શભાઇએ 

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત ક

િવભાગમાથંી શીખેલા Dવન

િસ�ધાતંોની વાત કર1

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

*ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

ની =િૂમકા ભજવી ગઇ.... 

ડો. સિતષભાઇ પટ�લે િવભાગની 

કાલ અને આજ

eમા ં Q�ુય�વે હાલના અ�યા

2પર�ખા, 

*ય�નો, 

િવભાગની િસ��ધઓ

 

એક િવ?ાથ@ તેમજ સેવક 

િવભાગ સાથેના લાગણીસભર 

અને સ	ંથાના દર�ક સવેકની 

લાIoણકતાઓ સાથે રહ1ને કામ કરવાના પોતાના 

તેમણે ક�ુ ં ક� િવ?ાથ@ની 

ફ�ત નોકર1 

મેળવવા માટ� )ડ�ી પાછળ દોડવાને બદલે યોvય 

)દશામા ં *ય�નોકર1 પોતાની ઓળખ ઊભી કરવાની 

 

આ ઉપરાતં તેમણે અ�ય 

Specialisation ના િવષયો ઉમેરવાની અપેIા પણ 

tી રાક�શભાઇએ િવભાગના સેવકોને બાગબાનBુ ં

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત ક

િવભાગમાથંી શીખેલા Dવન

િસ�ધાતંોની વાત કર1. 

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

*ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

સિતષભાઇ પટ�લે િવભાગની 

કાલ અને આજ...’ પર *કાશ પાડ�ો

eમા ં Q�ુય�વે હાલના અ�યા

 ટ�કનોલોD IેSે િવભાગના 

  ભિવ�યની યોજનાઓ અને 

િવભાગની િસ��ધઓ પર ભાર Q�ૂો

આ ઉપરાતં તેમણે અ�ય 

ના િવષયો ઉમેરવાની અપેIા પણ 

િવભાગના સેવકોને બાગબાનBુ ં

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત ક

િવભાગમાથંી શીખેલા Dવન

. પોતાની *ગિત

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

*ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

સિતષભાઇ પટ�લે િવભાગની 

પર *કાશ પાડ�ો

eમા ં Q�ુય�વે હાલના અ�યા

ટ�કનોલોD IેSે િવભાગના 

ભિવ�યની યોજનાઓ અને 

પર ભાર Q�ૂો

આ ઉપરાતં તેમણે અ�ય Management 

ના િવષયો ઉમેરવાની અપેIા પણ 

િવભાગના સેવકોને બાગબાનBુ ં

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત ક

િવભાગમાથંી શીખેલા Dવન-�યવ	થાપનના 

પોતાની *ગિત, ઉપલUધીઓ

તો ક�ટલાકં� િવ?ાથ@ તર1ક� મેળવેલ ક�ળવણીની વા	તિવક Dવનમા ંરહ�લી 

*ગિતના િશખરો સર કર1 રહ�લા િવ?ાથ@ઓની વાતોમા ં

િવભાગ *�યેનો અહોભાવ છલકાઇ રrો અને sૂના િવ?ાથ@ઓની અBભુવગાથા હાલના 

સિતષભાઇ પટ�લે િવભાગની ‘આજ- 

પર *કાશ પાડ�ો. 

eમા ં Q�ુય�વે હાલના અ�યાસfમની 

ટ�કનોલોD IેSે િવભાગના 

ભિવ�યની યોજનાઓ અને 

પર ભાર Q�ૂો. 

Management 

ના િવષયો ઉમેરવાની અપેIા પણ 

િવભાગના સેવકોને બાગબાનBુ ં

oબ2દ આપીને પોતાનો અહોભાવ �ય�ત કયY. 

�યવ	થાપનના 

ઉપલUધીઓ, 



સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

આગવી ઓળખ ઊભી કરવા 

આ ઉપરાતં પધાર�લ ક�ટલાકં =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@

પણ પોતાના

કયા.. અને 

મLરૂ1બેન ફામ.ર� આભારિવિધ કર1ને િવ?ાથ@ઓને 

�ભેુ�છાઓ પાઠવી

 

 

ચચા.ના �તે સૌએ 	વ2oચ ભોજનનો આ	વાદ 

*સગંો વાગોaયા

 

 

 

 

 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

આગવી ઓળખ ઊભી કરવા 

ઉપરાતં પધાર�લ ક�ટલાકં =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@

પણ પોતાના અBભુવો

અને િવભાગ

મLરૂ1બેન ફામ.ર� આભારિવિધ કર1ને િવ?ાથ@ઓને 

�ભેુ�છાઓ પાઠવી. 

ચચા.ના �તે સૌએ 	વ2oચ ભોજનનો આ	વાદ 

*સગંો વાગોaયા.  

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

આગવી ઓળખ ઊભી કરવા હાલના 

ઉપરાતં પધાર�લ ક�ટલાકં =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@

અBભુવો, uચુનો તથા 

િવભાગના વ)ર�ઠ અ�યાિપકા 

મLરૂ1બેન ફામ.ર� આભારિવિધ કર1ને િવ?ાથ@ઓને 

.  

ચચા.ના �તે સૌએ 	વ2oચ ભોજનનો આ	વાદ 

 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

હાલના િવ?ાથ@ઓને આહવાન 

ઉપરાતં પધાર�લ ક�ટલાકં =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@

uચુનો તથા મતં�યો રsૂ 

ના વ)ર�ઠ અ�યાિપકા 

મLરૂ1બેન ફામ.ર� આભારિવિધ કર1ને િવ?ાથ@ઓને 

ચચા.ના �તે સૌએ 	વ2oચ ભોજનનો આ	વાદ 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

િવ?ાથ@ઓને આહવાન 

 

ઉપરાતં પધાર�લ ક�ટલાકં =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓએ 

મતં�યો રsૂ 

ના વ)ર�ઠ અ�યાિપકા ડો. 

મLરૂ1બેન ફામ.ર� આભારિવિધ કર1ને િવ?ાથ@ઓને 

ચચા.ના �તે સૌએ 	વ2oચ ભોજનનો આ	વાદ માણતા ં માણતા ં

 

 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

િવ?ાથ@ઓને આહવાન પણ 

માણતા ં માણતા ં

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

પણ કLુM. 

માણતા ં માણતા ં િવ?ાથ@ 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

િવ?ાથ@ Dવનના યાદગાર 

સફળતા અને અBભુવોની અoભ�ય�ત કયા. તેમજ િવ?ાપીઠના િવ?ાથ@ ત)રક�ની પોતાની 

Dવનના યાદગાર 

 

 



 

 

દર�ક બેચમાથંી એક િવ?ાથ@એ તેમની બેચના દર�ક િવ?ાથ@નો સપંક. કર1 તે મા)હતીBુ ંસકંલન 

કરવાની જવાબાદાર1 �	વકાર1, e નીચે Qજુબ છે:  

-� �.� ���/0��1 
1.  ૧૯૯૦ નૈષધભાઇ 

2.  ૧૯૯૧ નૈષધભાઇ 

3.  ૧૯૯૨ લોક�શભાઇ 

4.  ૧૯૯૩ - 

5.  ૧૯૯૪ - 

6.  ૧૯૯૫ શૈલેષભાઇ 

7.  ૧૯૯૬ રાક�શભાઇ 

8.  ૧૯૯૭ મનહરભાઇ 

9.  ૧૯૯૮ - 

10.  ૧૯૯૯ )દનેશભાઇ 

11.  ૨૦૦૦ 	નેહલભાઇ 

12.  ૨૦૦૧ - 

13.  ૨૦૦૨ ઉપે��ભાઇ 

14.  ૨૦૦૩ િવfમભાઇ, �વુભાઇ, Qકુ�શભાઇ, 

અકલીમાબેન 

15.  ૨૦૦૪ િનતીનભાઇ 

16.  ૨૦૦૫ િનરંજનભાઇ 

17.  ૨૦૦૬ જ�પાબેન 

18.  ૨૦૦૭ ઘનRયામભાઇ, રાધેંn 

19.  ૨૦૦૮ િમનલબેન,મનીષભાઇ 

20.  ૨૦૦૯ *)દપભાઇ 

21.  ૨૦૧૦ અDત સેલત 

22.  ૨૦૧૧ નર���ભાઇ, રોશનભાઇ 

23.  ૨૦૧૨ )રક�નભાઇ 

24.  ૨૦૧૩ વા)હદખાન 

25.  ૨૦૧૪  

 



�ામ �યવ	થાપન

ઉ�સાહ ર�ડ1 દ1ધો

સભંારણામા ંસર1 ગયા

 

આ સાથે જ 

ક���, રાધંેn

૨૦૧૩) 

િવ?ાથ@ સમંેલન

સચંાલન િવભાગના અ�યાિપકા અ મી

શાહ� કLુ.

 

�ામ �યવ	થાપન પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

ઉ�સાહ ર�ડ1 દ1ધો. =તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓ પણ આ 

સભંારણામા ંસર1 ગયા

આ સાથે જ �ામ �યવ	થાપન

રાધંેnની 

) િનિમ ે 

િવ?ાથ@ સમંેલનBુ ંસમાપન 

સચંાલન િવભાગના અ�યાિપકા અ મી

શાહ� કLુ. હp ુ.ં  

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓ પણ આ 

સભંારણામા ંસર1 ગયા. �તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1Jુ

�ામ �યવ	થાપન

ની રજત જયિંત 

િનિમ ે યોnયેલ આ 

Bુ ંસમાપન થLું

સચંાલન િવભાગના અ�યાિપકા અ મી

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓ પણ આ 

�તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1Jુ

�ામ �યવ	થાપન અ�યયન 

રજત જયિંત (૧૯૮૮

યોnયેલ આ =તૂ>વૂ. 

થLુ,ં eBુ ંસફળ 

સચંાલન િવભાગના અ�યાિપકા અ મીષાબેન 

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

=તૂ>વૂ. િવ?ાથ@ઓ પણ આ કાય.fમમા ંજોડાઇને પોતાના િવ?ાથ@કાળના 

�તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1Jુ

 

 

અ�યયન 

૧૯૮૮-

=તૂ>વૂ. 

eBુ ંસફળ 

ષાબેન 

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

કાય.fમમા ંજોડાઇને પોતાના િવ?ાથ@કાળના 

�તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1Jુ

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

કાય.fમમા ંજોડાઇને પોતાના િવ?ાથ@કાળના 

�તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1Jુ

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

કાય.fમમા ંજોડાઇને પોતાના િવ?ાથ@કાળના 

�તમા ંગરબાની રમઝટ� વાતાવરણને આન)ંદત બનાવી દ1J.ુ 

પારંગતના હાલના િવ?ાથ@ઓએ સા	ં^ૃિતક કાય.fમ રsૂ કર1 સૌ કોઇમા ં

કાય.fમમા ંજોડાઇને પોતાના િવ?ાથ@કાળના 

 

 


