
સ્ટુડન્ટરીપે્રઝન્ટીવકાઉન્સીલ– 2017-18 
 

સ્ટુડન્ટ રીપ્રેઝન્ટીવ કાઉન્સીલ(SRC)નો વર્ષ 2017-18 નો વાર્ર્િક અહવેાલ નીચે 
પ્રમાણે છે. 

 
સસં્કૃત વવભાગ 

• પ્રો.એસ. એન. પરમાર તા: 12/03/18 થી 18/03/18 સધુી UGC-HUMAN 
RESOURCE DEVELOPMENT CENTER AND P. G. DEPARTMENT OF 
SANSKRIT, S.P. UNIVERSITY- VVNAGAR ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ 
સાત દિવસીય SPECIAL FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMMEમા 
સહભાગી તરીકે ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. 

• ડો. વી.જી.પટેલને ગજુરાત સાદહત્ય અકાિમી દ્વારા આયષ શરૂ પ્રણણત 
જાતક્માલા- એક અધ્યયન નામના પસુ્તક્ને તા:17/03/17 ના રોજ ત્રતુીય 
ક્રમ પ્રાપ્ત થયો. 

• ગજુરાત કોલેજમા 26/07/17 ના રોજ ડો. વી.જી.પટેલે ved ki vaishveek 
                prarthana ર્વર્ય પર પેપર પ્રસ્તતુ કયુષ. 

• તા:05/08/17ના રોજ એસ. પી. યરુ્ન.પી.જી. દડપાટટષમેંટ ઓફ સસં્કૃત દ્વારા 
આયોજજત શ્ર્લોક્ગાન સ્પધાષમા ંબી.એ. સેમ.5 ની ર્વદ્યાથીની રસ્મમકા જે. 
સોલકંીએ ભાગ લીધો હતો. 

• તા:18/08/17થી સસં્કૃત ભારતી ગજુરાત ધ્વારાસાત દિવસના ંસસં્કૃત 
સભંાષણ વગગનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ંજેમા સમાપન દિને ર્વદ્યાથીઓએ 
સસં્કૃતગીત મલોકો, સવંાિો, હાસ્યકણણકાઓ વગેરે રજૂ કયાષ હતા. 

• તા:23/08/17ના રોજ સપ્તધારા અંતગષત સર્જનાત્મક અણભવયસ્ક્ત ધારા દ્વારા 
ચેન્નઈથી પધારેલ શ્રી રમેશભાઇ અને શ્રી ગણેશભાઇએ કાગળમાથી કલાત્મક 
ક્રુર્તઓનુ ંસર્જન કઈ રીતે કરી શકાય એ અંગેનુ ંરસપ્રિ પ્રિશષન કયુું હત ુ.ં 

• સસં્કૃત ભારતી ગજુરાત ધ્વારા તા: 15/12/17ના રોજ સસં્કૃત પદરક્ષાઓનુ ં
આયોજન થયુ ંજેમા ં62 ર્વદ્યાથીઓએ ભાગ ણલધો હતો. 

• ડો. વી.જી.પટેલનો જ્ઞાનર્પપાસામા ં‘પાણણનીવયાકરણ વૈદિક અને લૌદકક 
શબ્િાનશુાન’ ર્વર્ય પર લેખ પ્રકાર્શત થયો. 

• પેરામાઉન્ટ પબ્બ્લકેશન-ઝાસંીથી ડો. વી.જી.પટેલનુ ંસસં્કૃત કર્વ પદરચય 
નામનુ ંપસુ્તક પ્રકાર્શત થયુ.ં 

• ડો. વી.જી.પટેલે સાથષ પબ્બ્લકેશન આણિં દ્વારા પ્રકાર્શત િાશષર્નક ર્વશ્વકોશમા ં
સહ્સપંાિક તરીકે કાયષ કયુું. 

અર્ગશાસ્ત્ર વવભાગ 



• Dr. K.C. Rathva દ્વારા તા:૦૯ થી ૧૧ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૮ િરમ્યાન Gujarat 
Economic Association  દ્વારા આટટષસ એંડ કોમસષ કોલેજ ગોન્ડલ ખાતે 
યોજાયેલ 48th  એન્યઅુલ કોન્ફરન્સમા ંપેપર પ્રસ્તતુ કરેલ. 

• KCG  દ્વારા તા: 19/03/18 તો 24/03/18 િરમ્યાન આયોજીત Faculty 
Development Programmeમા ંભાગ લીધેલ. 

 
હિન્દી વવભાગ 

• ડૉ.બી.એમ.પટેલે આટટષસ અને કોમસષ કોલેજ, પીપણળયા દ્વારાતા:10/11-01/17 ના રોજ  
આયોજીત ઇન્ટરનેશનલ સેર્મનારમા ંભાગ લીધો અને શોધ પત્ર રજૂ કયુું. 

• એન.એસ. પટેલ કોલેજ દ્વારા આયોજીત એક દિવસીય રાસ્રીય સેર્મનારમા ં
ડૉ.બી.એમ.પટેલે ભાગ લીધો. 

• ડૉ.બી.એમ.પટેલે HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTER (HRDC) 
SARDAR PATEL UNIVERSITY, VVNAGAR UGC-SPONSORED SHORT TERM 
COURSE HELD from 01/01/18 to 06/01/18 મા ંભાગ લીધો. 

• ડૉ.બી.એમ.પટેલે તા: 22/02/18 ના રોજ યોજાયેલ રાસ્રીય સેર્મનારમા ંભાગ લઇ 
શોધ પત્ર રજૂ કયુું. 

કોમસગ વવભાગ 
• ‘કોલેજની ર્વર્વધ સ્પધાષઓ તથા સેમીનારમા ંર્વદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 
• તા:09/08/17 ના રોજ ભવન્સ કોલેજ ડાકોરના “કેરીઅર ગાઇડન્સ એન્ડ કાઉન્સેણલિંગ 

સેલ” અને રોજ્ગાર કચેરી, નડીયાિ દ્વારા આયોજીત કારદકિી માગષિશષન અંગેના એક 
દિવસીય સેર્મનારમા ંકોમસષ ફેકલ્ટીના ર્વદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 

• તા:24/09/17ને રર્વવારના રોજ ર્વકાસ વત ુષળ, ભાવનગર દ્વારા સમગ્ર ગજુરાતમા ં
લેવામા ંઆવેલ “GK IQ TEST” મા ંકોમસષ ફેકલ્ટીના ર્વદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. 

• વ્યક્તતગત વસધ્ધીઓ : 
(૧) ડૉ.કર્પલ.કે.િવે:  

• તેમના પી.એચ.ડી.ગાઇડ તરીકેના માગષિશુંનથી નીચેના ર્વદ્યાથીઓએ પી.એચ.ડી ની 
પિવી પ્રાપ્ત કરેલ છે.  

• કેલૉરેક્સટીચસષયરુ્નવસીટી,અમિાવાિમાથંી: 
• પ્રાદ્યાપક શ્રી મેઘનાિ.પી.ઇનામિાર= આટટષસ એન્ડ કૉમસષકૉલેજ, ખેડા  
• પ્રાદ્યાપક શ્રી સરુ્નલ.બી.ર્ત્રવેિી= શ્રી આઇ.વી.પટેલકૉલેજ ઓફ કૉમસષ,નડીયાિ 
• રાય યરુ્નવર્સિટી,અમિાવાિમાથંી:  
• પ્રાદ્યાપક શ્રીિેવેન્્કુમાર શારં્તલાલ ગાધંી=આટટષસ એન્ડ કૉમસષકૉલેજ,આંકલાવ. 
• (૨) ચાલ ુવરે્ યજુીસી સ્પોન્સડષ ઓરીઅન્ટેશન પ્રોગ્રામની તાલીમ તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૭ 

થી ૨૫/૬/૨૦૧૭ િરમ્યાન ગજુરાત યરુ્નવર્સિટી,અમિાવાિ ખાતે “એ”ગ્રેડસાથે પણૂષ 
કરેલ છે.   



• (૩) ડૉ.કર્પલ.કે.િવે ને સરિાર પટેલ યરુ્નવર્સિટી, વલ્લભ ર્વદ્યાનગર,તા 
૨૩/૦૮/૨૦૧૭ નાનોટીદફકેશન ન:ંD.E/૧૦/૩૬૦૫ થી M.Phil (Commerce) 
અનેPh.D. (Commerce) ના Recognized Guideતરીકેની માન્યતા મળી છે. 
 

ઉદીશા તલબ 
• (૧) પેટા પ્રાિેર્શક રોજગાર કચેરી ગજુરાત સરકાર દ્ધારા કોલેજ ખાતે “Overseas 

Employment & Career Information Centre” ર્વશય પર તા. ૧૦/૦૮/૨૦૧૭ ના 
રોજ એક દિવસીયવકષશોપનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવય ુહત ુ.ં   

• (૨) સ્પીપા અને પેટા પ્રાિેર્શક રોજગાર કચેરી ના સયંકુ્ત ઉપક્રમેકૉલેજ મા ંર્સર્વલ 
સર્વિસ પરીક્ષાની તૈયારી ના ભાગ રૂપે  મૉકટેસ્ટનુ ંઆયોજન તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૭ના 
રોજ કરવામા ંઆવેલ જેમા ંકોલેજના ૩૨૦ જેટલા ર્વદ્યાથીઓએ ઉત્સાહપવૂષક ભાગ 
લીધો હતો. 

• (૩) સ્પીપા ના ઉપક્રમેકૉલેજ મા ંએક દિવસીયવકષશોપનુ ંઆયોજન GST account 
assistant and Preparation of Competitive Exam ર્વશય પર આયોજન તા. 
૨૭/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ કરવામા ંઆવેલ જેમા ંકોલેજના ૧૫૬ જેટલા ર્વદ્યાથીઓએ 
ઉત્સાહપવૂષક ભાગ લીધો હતો. 

શારીહરક વશક્ષણ  
• એસ. પી. યરુ્ન.નીઆંતરકૉલેજ ક્રોસકન્રી રમતમા ંચાવડા ર્વક્રમ ક્રોસ 

કન્રીસ્પધાષમાઆંંતરર્વભાગીયસ્પધાષ માટેં પસિંગી પામેલ છે. 
• એસ. પી. યરુ્ન.નીઆંતરકૉલેજ ક્રોસકન્રી રમતમા ંસોલકંી મકેુશ એમ.ની ઓલ 

ઇન્ન્ડયા ઈન્ટર યરુ્ન.ની સ્પધાષ માટે એસ. પી. યરુ્ન ટીમમા ંપામેલ છે. 
• એસ. પી. યરુ્ન.નીઆંતરકૉલેજ ખેલકૂિ સ્પધાષમા ં10000મી.િોડની રમતમા ંસોલકંી 

મકેુશ એમ. એ દ્વદ્વર્તય સ્થાન મેળવેલ છે. 
• 2) વ્યક્તતગત વસધ્ધીઓ : 
• એસ. પી. યરુ્ન.માહંને્ડબોલ ભાઇઓ-બહનેોની પસિંગી કર્મદટના સભ્ય તરીકે ર્નમણ ૂકં.  

 
 
 
 
 
 
રસાયણશાસ્ત્ર વવભાગ 

• તા: ૦૩/૦૨/૧૮ ના રોજ B.Sc. Sem 6 અને M.Sc. Sem 2 & 4 ના કુલ 67 
ર્વદ્યાથીઓ અને સ્ટાફે વડોિરા અને ર્વદ્યાનગર ખાતે આવેલ SICART  
Instrumental Lab.  ની મલુાકાત લીધી હતી. 

• Prof. B.K.Patel  ચાલ ુવશે Ph.D.  ની દડગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ. 



• Dr. J.M.Shah દ્વારા ચાલ ુવશે 2  International Book  પ્રકાર્શત કરી તથા UGC 
Notified International Journalમા ંશોધપત્ર રજૂ કયુું. તદુપરાતં સરિાર પટેલ 
યરુ્ન.મા ંMHRD-UGC  ખાતે  short-term  કોશષમા ંભાગ લીધો હતો. 

• દડપાટષમેંટના અધ્યાપકર્મત્રોએ નેશનલ તથા સ્ટેટ લેવલ સેર્મનારમા ંર્વદ્યાનગર 
ખાતે ભાગ લીધો. 

• ડો. પી.પી.ધોળદકયા અને ડો.પી.જી. સતુદરયાએ 37th  UGC Sponsored 
Orientation Programme  મા ંભાગ લીધો. 

• ચાલ ુવશષ તા:૧૦/૦૭/૧૭ના રોજ Chem. Dept., School of Science, Gujarat 
Uni.માથંી પ્રો.પ્રણવ શ્રીવાસ્તવે Chromatography ર્વશય પર તથા St. Xaviers 
Collegeના પ્રાધ્યાપક ડો. મલ્લ્લકા શાનયાલે electrochemistry ર્વશય પર 
B.Sc.ના ંર્વદ્યાથીઓને વયાખ્યાન આપેલ. 

ભૌવતતશાસ્ત્ર વવભાગ 
• 39 students participated in National Level competition NGPE-2017 

organized at Bhavan’s College, Dakor on 22nd January,2017 out of which 
03 students were awarded Merit certificate. 

• Students of Bhavan’s College,Dakor participated in Competition of Physics 
Experiment(CPEx-2017) at zonal level held at J&J Science College, 
Nadiad on 25th January,2017. Amongst all the colleges which participated 
the college secured first prize as well as merit certificate.  

• Students of Bhavan’s College,Dakor participated in Competition of Physics 
Experiment(CPEx-2017) held at Sir P. T. Science College, Modasa on 
25th February, 2017. Amongst all the colleges which participated the 
college secured first prize as well as merit certificate.  

• Students participated in various competitions held at different colleges. 
• Astronomy & Astrophysics(Demo and interactive session) was held at the 

College, on 21st January, 2018. Forty students from the college attended 
this session which was conducted by Dr. B.Y. Thakor, Director, Community 
Science Center, Sardar Patel University, VVNagar and Prof. K.R.Trivedi, 
ADIT, VVNagar. 

• Demonstration and Interactive lecture by renowned Physicist 
Prof.H.C.Varma(IIT, KANPUR) was attended by 06 students of the college 
under the guidance of Dr. S.A.Gandhi on 27th January, 2018 held at 
Chemistry Auditorium, Dept. of Chemistry, S.P.University. 

 
CWDC 

1. બહનેોનીમહેંિી સ્પધાષનુ ંઆયોજન (18/08/2017) 



2. રંગોળી સ્પધાષનુ ંઆયોજન(18/08/2017) 
 

એન.સી.સી. 
• CATC Camp Thamna (15 June to 24 June,2017) = 10 cadets. 
• CATC Camp Thamna (18 July to 27 July,2017) = 08 cadets. 
•  Army attachment Camp Gandhinagar (Chiloda 7th August to 21st Aug.17) 

= 05 Cadets 
• ALC Camp Thamna (01 Jun to 12th Jun, 2017) =02    
• CATC Camp Vadtal (15 Dec. to 24 Dec., 2017) = 05 Cadets 
• Lt. M.C.Patel attended CATC/TSC 29 Jun to 06 July 2017 
• NIC Camp Amritsar 19 Jun to 30 Jun 2017  = 02 Cadets 
• ‘C’ exam passed = 06 Cadets 

 
એન.એસ.એસ. 

• Yoga Day Celebration at college level on 20/06/2017 
• Awareness of voting programme at college level on 13/07/2017 
• Plantation in college campus on 15/08/2017 
• One day camp at Vizol village on 22/09/2017 
• Thalassemia and Blood donation programme at college on 08/01/2018 
• Visit to Ashakta Ashram- Dakor on 22/03/2018 
 

 
Prof. H. S. Bhatt  


