
                સ્ટડુન્ટ યીપ્રઝેન્ટીલ કાઉન્વીર – 2016-17 
 

                  સ્ટુડન્ટ યીપ્રેઝન્ટીલ કાઉન્વીર (SRC) ન લષ 2016-17 ન લાર્ષક અશેલાર નીચે પ્રભાણે છે.  

 
N.C.C 

           - 3 CATC કેમ્નુું થાભણાું આમજન કયલાભાું આવમુું.તેભાું 30 કેડેટ ે   

              બાગ રીધ શત. 

            - 1 Attechment કેમ્નુું ગાુંધીનગય ખાતે આમજન કયલાભાું આવમુું.તેભાું 10 કેડેટ ે  

              બાગ રીધ શત. 

-  ન્મ ુદદલ્શી ખાતે શેન્ડફર ટીભભાું 02 કેડેટ ે બાગ રીધ શત. 

- 7 વલદ્યાથીઓએ B અને 4 વલદ્યાથીઓએ C ની યીક્ષા ાવ કયી.  

N.S.S 
            -  આ વલબાગ ધ્લાયા વલવલધ કામષક્રભ જેલાક ેદ્તક ગાભનીભુરાકાત, 

લૃક્ષાયણ,કરેજભાું સ્લચ્છતા અવબમાન,લૃધ્ધાશ્રભની ભુરાકાતનુું આમજન કયલાભાું આવમુું. 

- વનફુંધ રેખન/વચત્ર સ્ધાષનુું આમજન કયલાભાું આવમુું. 

-  ઠાવયા તારુકાનાું અુંફાલ ખાતે લાર્ષક કેમ્નુું આમજન કયલાભાું આવમુું.તેભાું રકજાગૃવત અુંગેનાવલવલધ 

કામષક્રભ કયલાભાુંઆવમા.  

વાુંસ્કૃવતક વલબાગ 
- ગીત સ્ધાષનુું આમજન કયલાભાું આવમુું.તેભાું 25 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.  

વલજેતા: પ્રથભ ક્રભ- ગવશર અૂલાષ.  

         વદ્લતીમ ક્રભ- ઠાણ તૈમફખાન.  

           તૃતીમ ક્રભ- ળેખ નયગીવ   

- લકૃત્લ સ્ધાષનુું આમજન કયલાભાું આવમુું. તેભાું 10 વલદ્યાથીનીઓએ બાગ રીધ. 
વલજેતા: પ્રથભ ક્રભ- ટેર કૃવતકા.આય.  

         વદ્લતીમ ક્રભ- ઠાકય યાજેશ્ર્લયી.ડી 

           તૃતીમ ક્રભ- યફાયી યવલકુભાય.ફી 

મલુક ભશત્વલ : ગુજયાત મુવનલસવટી દ્રાયા આમજીત મુલક ભશત્વલના વાઉથ ઝૉન-2ભા આણી 

કરેજના વલધાથીઓએ વલવલધ  સ્ધાષઓ  જેલીકે શલુ કુંઠ્મ વુંગીત , વભૂશ ગીત , રકનૃત્મ , ક્લીઝ  , 

લક્તૃત્લ , ડીફેટ ,  , ઓન ધ સ્ટ ેઇંટીગ , સ્ટય ભેકીગ , યુંગી , કાટુષનીગભાું  કુર 27  વલધાથીઓએ 

બાગ રીધ શત. આ વલધાથીઓભાથી  નીચેની સ્ધાષઓભાું  આણી કરેજના વલધાથીઓ ઇંન્ટય ઝનર 

રેલરભાું  વુંદગી ાભેર છે. તેઓએ પ્રભાણત્ર અને વળલ્ડ પ્રાપ્ત કયેર છે.  

વભશૂ ગીત:   

(1) કુ.ગવશર અુલાષ.જે  

(2) કુ.આર વપ્રમુંકા. આય 

(3) કુ.વત્રલેદી ઋત્લી. એભ 

(4) કુ.ટેર બાવલકા. એચ  

(5) કુ.ટેર જજતર. જે 

(6) કુ.પ્રજાવત બુવભકા.એચ 

તુંગત્વલ : કરેજ દ્રાયા તુંગત્વલનુ આમજન કયલાભાું  આવમ ુશત.ુ જેભા  50 વલધાથીઓએ યવૂલષક  

બાગ રીધ શત. 

CWDC 
1. ફશેનની ભશેંદી સ્ધાષનુું આમજન  

પ્રથભ ક્રભ – ળેખ વશાના એ.   

વદ્લતીમ ક્રભ- ળેખ વાવશન. જે. 

તૃતીમ  ક્રભ- ભકલાણા.તેજર.આય 



2. યુંગી સ્ધાષનુું આમજન  

પ્રથભ ક્રભ – વરુંકી યવમભકા એભ.         

વદ્લતીમ ક્રભ – યાઉરજી યીધ્ધી.ફી.  

તૃતીમ  ક્રભ- તડદા વુવનર 

3. ચકરેટ ફનાલલાન લકષળ : તેભાું 25ફશેનએ બાગ રીધ. 

4. ડ.ધ્લની ળભાષ અને યાજેળ ટેરનુું A unique personality development વલમ ય વમાખ્માન. 

5. ઈન્ડીમન યેડક્રવ વવામટી-અભદાલાદનાું વશમગથી થેરેળેવભમાું ટેસ્ટનુું આમજન. તેભાું 93 ફશેનએ બાગ રીધ. 

             વપ્તધાયા અુંતગષત થમરેી પ્રલવૃતઓ 

1. ગીતવુંગીત નતૃ્મધાયા (ઇનચાજષ  ડૉ. જે. એભ.ળાશ) 

- ગીત સ્ધાષનુું આમજનભાું 21 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.  

વલજેતા: પ્રથભ ક્રભ- ગવશર અૂલાષ.  

         વદ્લતીમ ક્રભ- ઠાણ તૈમફખાન.  

           તૃતીમ ક્રભ- ળેખ નયગીવ   

2. નાટ્મ ધાયા (ઇનચાજષ  પ્ર. એવ. ડી. યભાય) 
- વાભાવજક જાગૃવત નાટકનુું આમજનભાું 15 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.  

3. કરા-કોળર ધાયા (ઇનચાજષ  ડૉ. એ. ડી. ળાશ) 
- ભશેંદી સ્ધાષભાું 06 અને યુંગી સ્ધાષભાું 10 વલદ્યાથીનીઓએ બાગ રીધ.  

4. જ્ઞાનધાયા (ઇનચાજષ  ડૉ. એભ. કે. નાઇ) 
- લકૃત્લ સ્ધાષનુું આમજન કયલાભાું આવમુું. તેભાું 10 વલદ્યાથીનીઓએ બાગ રીધ.    

 
વલજેતા: પ્રથભ ક્રભ- ટેર કૃવતકા.આય.  

         વદ્લતીમ ક્રભ- ઠાકય યાજેશ્ર્લયી.ડી 

           તૃતીમ ક્રભ- યફાયી યવલકુભાય.ફી  

5. વમામાભ ખેરકૂદ-મગ ધાયા (ઇનચાજષ  ડૉ. એ. કે. ચોધયી) 

- ટેફર ટેવનવ,લરીફર અને ચેવ સ્ધાષઑભાું 70 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. 

- ટેફર ટેવનવનાું વલજેતા: પ્રથભ ક્રભ- ટેર ાથષ.એ.  

-                      વદ્લતીમ ક્રભ- ળાશ શર્ષર એચ. 

- ચેવનાું વલજેતા:       પ્રથભ ક્રભ- યભાય યનક એભ.  

-                      વદ્લતીમ ક્રભ- વૈમદ ભશભદઆદદર એવ. 

- લરીફરનાું વલજેતા: ચેમ્ીમન :એવ.લામ.ફી.એવ.વી ટીભ 

-                        યનવષ-અ : એવ.લામ.ફી.કભ ટીભ 

6. વાભુદાવમક વેલા ધાયા (ઇનચાજષ  ડૉ. ી. ી. ધકીમા) 

-બગલાનજીના ભુલાડા ભુકાભે વપાઇ અવબમાનભાું 50 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.  

        7.  વજષનાત્ભક અવબવમવક્ત ધાયા (ઇનચાજષ  પ્ર. એવ. ડી. યભાય) 

            - રઘુકથા રેખન સ્ધાષભાું 06 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.                 

ઉદીળા ક્રફ 
- (૧) ેટા પ્રાદેવળક યજગાય કચેયી અને સ્ીા, નડીમાદ દ્ધાયા ગુજયાત વયકાયની બવલષ્મભાું આલનાયી 

બયતીની જગ્માઓ તથા તેની તૈમાયીના બાગ રૂે તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ ના યજ એક દદલવીમ  લકષળનુું 

આમજન કયલાભાું આવમ ુશતુું.   

- (૨) સ્ીા અને ેતા પ્રાદેવળક યજગાય કચેયી ના વુંમુક્ત ઉક્રભે કૉરેજ ભાું વવવલર વર્ષલવ યીક્ષાની 

તૈમાયી ના બાગ રૂે  ભૉક ટેસ્ટ્નુું આમજન તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ના યજ કયલાભાું આલેર જેભાું કરેજના 

૨૦૪ જેટરા વલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશૂલષક બાગ રીધ શત. 

- (૩) કૉરેજના વલદ્યાથીઓની (IQ –TEST) જનયર નૉરેજ અને વમવક્તત્લ વલકાવ ભાટેની રેવખત 

યીક્ષાનુું આમજન તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૬ ને યવલલાયના યજ વલકાવ લતુષ ટ્રસ્ટ, બાલનગયના 

વશમગથીકયલાભાું આલેર જેભાું કરેજના ૪૪૨ જેટરા વલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશૂલષક બાગ રીધ શત. 



- (૪) તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૭ ના યજ શેટ્ર શેલ્થકેય વરવભટેડ કુંની, અભદાલાદ દ્ધાયા ફી.એવ.વી તથા 

એભ.એવ.વી ના વલદ્યાથીઓ ભાટ ે કૉરેજભાું કેમ્વ ઇન્ટયવમુનુું આમજન કયલાભાું આલેર જેભાું ૩૦ 

વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત. 

ળાયીદયક વળક્ષણ વલબાગ 

- ગુજયાત મુવન. અને એવ. ી. મુવન.ની આુંતય કૉરેજ (દડ(100, 200, 400, 800, 5000, 

10000ભી.), ગાપેંક, ચક્રપેંક, ક્રવકન્ટ્રી,લરીફર, ચેવ, ગાપેંક, કુસ્તી)  યભતભાું 90 વલદ્યાથીઓએ 

બાગ રીધ. 

- ગુજયાત મુવન.દવક્ષણ વલબાગ આુંતય કૉરેજ સ્ધાષઑભાું આણી કરેજની ટીભે ફીજુ સ્થાન પ્રાપ્ત 

કયેર છે.તેભાું (1) યભાય યનક આુંતય વલબાગીમ સ્ધાષ ભાુંટ ેવુંદગી ાભેર છે. (2) ચાલડા વલક્રભ ક્રવ 

કન્ટ્રી સ્ધાષભાું આુંતય વલબાગીમ સ્ધાષ ભાુંટ ેવુંદગી ાભેર છે. 

વમવક્તગત વવધ્ધીઓ : 

- ગુજયાત મુવન.ભાુંથી A comparative study of aggression and coping skills in 
relation to emotional intelligence of team, individual and combat games 

players વલમ ય ડૉ.ફી.આય.દેવાઈનાું ભાગષદળષન નીચે Ph.Dની દડગ્રી પ્રાપ્ત કયેર છે. 

- એવ. ી. મુવન.ભાું વેનેટ વભ્મ તયીક ેવનભણુંક. 

- એવ. ી. મુવન.ભાું શેનડફર વુંદગી ટીભના વભ્મ તયીક ેવનભણુંક.  

- ગુજયાત મુવન.ભાું લરીફર વુંદગી ટીભના વભ્મ તયીક ેવનભણુંક. 

- 2 નેળનર વેભીનાયભાું બાગ રઈ ેય યજુ કયેર છે.  

- ગુજયાત મુવન.ભાું મજામેર વલવલધસ્ધાષઑભાું ુંચકામષની કાભગીયી કયેર છે.  

ડૉ. એ. કે. ચોધયી વાશેફની એવ. ી. મુવન.ભાું શેનડફર વુંદગી ટીભના વભ્મ 

તયીક ેવનભણુંક, તેભજ ુંચકામષની કાભગીયી કયેર છે. 

વુંસ્કતૃ વલબાગ 
- નડીમાદ ખાતે આમજીત દળ દદલવનાું વુંસ્કૃત વુંબાણ લગષભાું  કૉરેજનાું 10 વલદ્યાથીઓએ અન ેએડશક 

પ્રા. યલીન્દ્ર વરુંકી ઉવસ્થત યહ્યા શતા. 

-  ‘ગીતાજમુંવત’ શ્રીભતી વનદકતાફેન ગાુંધી અને ૂલષ ચેયભેન શ્રી ટી. વી. ળાશ વાશેફની ઉવસ્થવતભાું 

ઉજલણી. 

-  ‘વુંસ્કૃતગોયલ યીક્ષા’ કરેજનાું 19 વલદ્યાથીઓએ આી. 

- દળ દદલવનાું વુંસ્કૃત વુંબાણ લગષનુું આમજન કયલાભાું આવમુું.તેભાું 50 વલદ્યાથીઓએ  બાગ રીધ શત  

- વુંસ્કૃત બાયતી ગુજયાત ધ્લાયા નડીમાદ ખાતે આમજીત એક દદલવીમ અભ્માવલગષભાું કૉરેજનાું 08 

વલદ્યાથીઓએ અને એડશક પ્રા. યલીન્દ્ર વરુંકી ઉવસ્થત યહ્યા શતા.  

- એવ. ી. મુવન.ભાું આમવજત શ્ર્રક્ગાન સ્ધાષભાું 2 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત તેભાું ગવશર અૂલાષએ 

ફીજક્રભ ભેવમ શત. 

- કડલુંજ કૉરેજ ખાતે વુંસ્કૃત કવલતાનાું યાષ્ટ્રીમ વેભીનાયભાું 10 વલદ્યાથીઓએ અને એડશક પ્રા. યલીન્દ્ર 

વરુંકી ઉવસ્થત યહ્યા શતા.    

- આણુંદ કૉરેજ ખાતે આમજીત એક દદલવીમ છુંદ વળક્ષણ લકષળભાું 06 વલદ્યાથીઓએ અને એડશક પ્રા. 

યલીન્દ્ર વરુંકીએ બાગ રીધ શત. 

- ઉત્તય ગુજયાત મુવન.ાટણ ખાતે શેભચુંદ્રાચામષ વભાયશનુું આમજન કયલાભાું આવમુું.આ વેભીનાયભાું  ડ. લી. 

જી. ટેર, એડશક શ્રી યલીન્દ્ર વરુંકી અન ે16  વલદ્યાથીઓ ઉવસ્થત યહ્યા. 
 

ગજુયાતી વલબાગ 

- ‘ગુજયાત વાવશત્મ અકાદભીના વશમગથી “ ાટણની પ્રબુતા” વલમ ય એક દદલવીમ વેભીનાયનુું 

આમજન કયલાભાું આવમુું શતુ. 

અથષળાસ્ત્ર વલબાગ 
- ‘કરેજની વલવલધ સ્ધાષઓ તથા ભશુધા કરેજનાું નેળનર વેભીનાયભાું 3 વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. 

(1) ડૉ.કે.વી.યાઠલા : 



 - 3 નેળનર વેભીનાયભાું શાજયી આી ેય યજૂ કમુું. 

               - ગુજયાત મુવન.ભાું મજામેર orientation course કયેર છે. 

                - સ્ીા, અભદાલાદભાથી વીવીવી+ ની યીક્ષા ાવ કયેર છે. 
               (2)  પ્ર. એવ. ડી. યભાય: 2 નેળનર વેભીનાયભાું શાજયી આી ેય યજૂ કમુું. 

અુંગ્રજેી વલબાગ 
(1) પ્ર.એચ.એવ.બટ્ટ : NAAC Coordinator તયીકેની વપતાૂલષકની કાભગીયી કયેર છે.કરેજે B 

ગ્રેડ પ્રાપ્ત કયેર છે. 
- (2) પ્ર. એભ.આઈ ભન્વુયી :  
- એક International વેભીનાયભાું  ેય યજૂ કમુું.  
-   જી.વેટ Exam ાવ કયી. 

વશન્દી વલબાગ 
- ડૉ.ફી.એભ.ટેરએ  2 નેળનર વેભીનાયભાું બાગ રઈ એકભાું ેય યજુ કયેર છે. એવ. ી. મુવન.ભાું યીફે્રળય 

કષ કયેર છે. 

ઇવતશાવ વલબાગ 
- પ્ર. આય.ફી. લાઘેરા વાશેફે ફે યાજમકક્ષાનાું વેભીનાયભાું બાગ રીધ.  
- વપ્તધાયાના કન્લીનય તયીકે કામષયત.  

કભવષ વલબાગ 
- ‘કરેજની વલવલધ સ્ધાષઓ તથા વેભીનાયભાું વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. 
- ‘રીડયળી ’ વલમ ય વુયતનાું શ્રી વલયર ગોંડવરમા વાશેફનુું વમાખ્માન.  
- વમવક્તગત વવધ્ધીઓ : 

(૧) પ્રા.ડી.લી.વુયતી :   

   -    1 નેળનર વેભીનાયભાું બાગ રઈ ેય યજુ કયેર છે. 

    -    એવ. ી. મુવન.ભાું આમવજત examination and assessment system- 

         An orientation programme વેભીનાયભાું શાજયી આેર. 

- (૨)  ડૉ.કવર.કે.દલે :  

- તેભના ી.એચ.ડી.ગાઇડ તયીકેના ભાગષદળુંનથી નીચેના વલદ્યાથીઓએ ી.એચ.ડી ની દલી પ્રાપ્ત કયેર છે.  

- કેરૉયેક્વ ટીચવષ મુવનલવીટી,અભદાલાદભાુંથી: 

- પ્રાદ્યાક શ્રી ભેઘનાદ.ી.ઇનાભદાય= આટ્વષ એન્ડ કૉભવષ કૉરેજ, ખેડા  

- પ્રાદ્યાક શ્રી વુવનર.ફી.વત્રલેદી= શ્રી આઇ.લી.ટેર કૉરેજ ઓપ કૉભવષ,નડીમાદ   

- યામ મુવનલર્ષવટી,અભદાલાદભાુંથી:  

- પ્રાદ્યાકશ્રી દેલેન્્કુભાય ળાુંવતરાર ગાુંધી=આટ્વષ એન્ડ કૉભવષ કૉરેજ, આુંકરાલ. 

- (૨) ચાર ુલે મુજીવી સ્ન્વડષ ઓયીઅન્ટેળન પ્રગ્રાભની તારીભ તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૭ થી 

૨૫/૬/૨૦૧૭ દયમ્માન ગુજયાત મુવનલર્ષવટી,અભદાલાદ ખાતે “એ”ગ્રેડવાથે ૂણષ કયેર છે.   

- (૩) ડૉ.કવર.કે.દલે ને વયદાય ટેર મુવનલર્ષવટી, લલ્રબ વલદ્યાનગય,તા ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ ના નટીદપકેળન 

નું:D.E/૧૦/૩૬૦૫ થી M.Phil (Commerce) અનેPh.D. (Commerce) ના 

RecognizedGuideતયીકેની ભાન્મતા ભી છે.  
                   

  

 
 

યવામણળાસ્ત્ર વલબાગ 
- વલ.વલ.નગય-આણુંદ કૉરેજ ખાતે આમજીત એક દદલવીમ state level chemistry competitionભાું 

ભશર્ષ ખુંબજાએ oral presentationભાું બાગ રીધ શત. 

- વની શેની અને દળષન ટેરએ ગુજયાત કરેજ-અભદાલાદ ખાતે એક દદલવીમ state level 

conferenceભાું poster presentation કમુું. 



- વમવક્તગત વવધ્ધીઓ : 

- (1) પ્ર.શ્રીભતી ફી.કે.ટેર: 

- KCG અભદાલાદ ખાતે એક લીકનાું FDPભાું બાગ રીધ શત. 

- 2 નેળનર વેભીનાયભાું બાગ રીધ શત. 

- એવ. ી. મુવન.ભાું ફડષ ઓપ સ્ટડીઝભાું વભ્મ તયીક ેવનભણુંક. 

- (2) ડૉ. જે.એભ.ળાશ 

- ગુજયાત મુવન.ભાુંથી “ Studies on Novel Ion Exchange Resin” વલમ ય 

ડૉ.જે.એ.ચોધયીનાું ભાગષદળષન નીચે Ph.Dની દડગ્રી પ્રાપ્ત કયેર છે. 

- KCG અભદાલાદ ખાતે એક લીકનાું FDPભાું બાગ રીધ શત. 

- એવ. ી. મુવન.ભાું આમવજત examination and assessment system- 

An orientation programme વેભીનાયભાું શાજયી આેર. 

- 2 નેળનર કનપયન્વભાું poster presentation કમુું. અને 2 વેભીનાયભાું બાગ રીધ શત. 

- એવ. ી. મુવન.ભાું ફડષ ઓપ સ્ટડીઝભાું વભ્મ તયીક ેવનભણુંક. 

- (3) ડૉ. ી.જી.વુતયીમા 

- 2 નેળનર કનપયન્વભાું અને 1 સ્ટેટ રેલર કનપયન્વભાું  oral and poster presentation કમુું.  

- Best poster presentation ગુજયાત કરેજ-અભદાલાદ ખાતે એનામત કયલાભાું આવમ. 

- 5 international books with ISBN વાથે પ્રકાવળત કયી. 

- સ્ીા, અભદાલાદભાથી વીવીવી+ ની યીક્ષા ાવ કયેર છે. 

- DST-SERB,New Delhi તયપથી Young Scientist Reserch Project ભાટે 14,26,000 પ્રાપ્ત 

થમેર છે. આ પ્રજેકટની કુર યકભ 23,98,000 છે. 

- ગુજયાત કરેજ-અભદાલાદ ખાતે કનપયન્વભાું પ્રથભ પ્રાઈઝ અન ેએવ. ી. મુવન.ની કનપયન્વભાું દ્લીતીમ 

પ્રાઈઝ ભેલેર છે. 

- એવ. ી. મુવન.નાું બોવતકળાસ્ત્ર વલબાગ ધ્લાયા આમજીત નેળનર કનપયન્વભાું invited સ્ીકય તયીક ે

અને poster presentationભાું Judge તયીકે પયજ ફજાલેર છે. 

- (4) ડૉ.આય.ી.ટેર 

- 2 નેળનર કનપયન્વભાું બાગ રઈ poster presentation કમુું. 

- (5) ડૉ.ી.ી.ધદકમા 

- સ્ીા, અભદાલાદભાથી વીવીવી+ ની યીક્ષા ાવ કયેર છે. 

- 2 નેળનર વેભીનાયભાું બાગ રીધ શત. 

બોવતકળાસ્ત્ર વલબાગ 
- નડીમાદ કૉરેજ ખાતે આમજીત ઝનર કક્ષાની CPEX-2017,IAPT સ્ધાષભાું 2 વલદ્યાથીઓએ બાગ 

રીધ અને તેઓ યાજમ કક્ષાની CPEX-2017,IAPT સ્ધાષ ભાુંટે વુંદગી ાભેર છે.(1) ભાછી 

અનુજ.આય (2) ુંચાર વલયાજ.કે 

- યાજમ કક્ષાની CPEX-2017,IAPT સ્ધાષ ભડાવા કૉરેજ ખાતે આમજીત કયલાભાું આલી શતી તેભાું 

આજ વલદ્યાથીઓની ટીભે પ્રથભ પ્રાઈઝ ભેલેર છે. 

- IAPT ધ્લાયા NGPE-2017 Examનુું નેળનર કક્ષાએ કરેજભાું આમજન કયલાભાું આવમુું તેભાું 18 

વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. 3 વલદ્યાથીઓએ ભેયીટ વટીદપકેટ ભેલેર છે.(1) ટેર શેતલ (2) યાઠડ વળલ્ા 

(3) યફાયી યવલ 

- વમવક્તગત વવધ્ધીઓ : 

- (1) ડ.ટી.આય.વત્રલેદી 

- ડન ફસ્ક શાઈસ્કૂર,ડાકય ખાતે વલદ્યાથીઓને ગ્રફર લર્ષભગ વલમ ય વમાખ્માન. 

- યાજમ કક્ષાની CPEX-2017,IAPT સ્ધાષ ભડાવા કૉરેજ ખાતે Judge તયીક ેપયજ ફજાલેર છે. 

- (2) ડ.એવ.એ.ગાુંધી 

- GUJCOST ધ્લાયા Minor Research Project ભુંજૂય કયલાભાું આવમ. 

- સ્ીા, અભદાલાદભાથી વીવીવી+ ની યીક્ષા ાવ કયેર છે. 



 
                                                                        Dr.J.M.Shah  
 

 
 

   


