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ANNUAL REPORT: YEAR : 2020-21 

�����к �	
��� �� ������-���� �������� ���� : 2020-21 

ડ�. ડ�. ઠાકર આ
્�સ અને ક�. �. પટ�લ કોમસ� કૉલેજ�ુ ંખાત� ુતુ� ૧૯૮૬મા ંપરમ %'ૂય દ�વી,ી ચ.ુંબાના 

વર.્ હ1તે થ3ુ ંહ4 ુ.ં આ� એ ઘટનાને ૩૪ વષ� %રૂા ંથઈ ગયા ંતેનો આનદં <ય=ત ક>ંુ ?.ં આ કૉલેજ શ>ુ થયા 

પછ� તેના Bરુાવાહકોની દ�ઘ�.ૃDEટ, આશીવા�દ તથા િવHાI ુ સહકારથી JદનબJદન Kગિત સાધતી રહ� છે. આ 

દરિમયાન સ1ંથાએ અનેક િસMN હાસંલ કર� છે. અનેક િવOાથP આ સ1ંથામાથંી િશQણ મેળવીને િવિવધ પદ/હોUા 

પર પહVWયા ંછે. કૉલેજના ંKાXયાપકો પણ પોતાના િવષયમા ંવB ુ'ને વB ુસZજ થતા ંર[ા ંછે. હરણાવ, ભીમાQી 

અને કૌશાબંી એવી ^ણ નદ�ના િ^વેણી સગંમની પાવન _િૂમ પર ધબકતી અને િવકસતી રહ�લી આ સ1ંથા સતત 

K`િૃaશીલ પણ રહ� છે. સમb HNG 3િુન.મા ંઆપણી એક મા^ કૉલેજ એવી છે �મા ંિવOાથP-અક1માત િવમાની 

Iિુવધા ઉપલhધ છે. વષ� ૨૦૧૯-૨૦મા ં NAAC cycle 3મા ં સામેલ થઈ સ1ંથાએ અગાઉની cycleના પJરણામ 

કરતા ંએક પોઇsટ વB ુપJરણામ હાસંલ ક3ુt છે. આવી ઉZજવળ પરંપરા ધરાવતી આ કૉલેજમા ં શૈQvણક વષ� 

૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન � કંઈ K`િૃa થઇ તેનો અહ�વાલ નીચ ે�જુબ છે. 

* к"�#$%& �� '%��.$%& �)*��� : ��+,--.�, 2020 : 

�0, �*�1���& 234� ��5 �� �0, кો�3#�� 

7к���*� 

'%��. 

7к���*� 

બી.કોમ. સેમ. ૨ ૨૭ ૨૬ - ૯૬.૨૯ ૯૩.૦૯ 

બી.કોમ. સેમ.૪ ૩૩ ૩૨ - ૯૬.૯૬ ૯૬.૬૩ 



2�.кો�. 53�. 6 28 17 10 60.71 73.71 

બી.એ. સેમ. ૨ ૪૪૧ ૪૩૬ - ૯૯.૫૪ ૯૬.૫૫ 

બી.એ. સેમ. ૪ ૩૮૩ ૩૮૧ - ૯૯.૪૭ ૯૬.૮૭ 

2�.<. 53�. 6 272 145 34 54.04 57.27 

એમ.એ. સેમ. ૨ ૧૪૨ ૬૫ - ૪૫.૭૭ ૫૯.૩૨ 

<�.<. 53�. 4 31 25 19 60.97 59.75 

@%5� A�B7: yજુરાત સરકાર અને ક�sz સરકારના સ3ં=ુત ઉપ{મે KCG, અમદાવાદના માXયમથી >ુસા ભાગ : ૨, 

કો~પોનsટ : ૯ �તગ�ત કૉલેજ માટ� �. બ ે કરોડ�ુ ં અ�દુાન મ�ુંર થ3ુ ં છે. તે પૈક� �. ૧ કરોડના ખચ� 

bથંાલયભવન, �. ૬૦ લાખના ખચ� કૉલેજ vબ�ડ�ગ Jરનોવેશન તથા �. ૪૦ લાખના ખચ� 1માટ� =લાસ 

ઈs1�મેs�સ, %1ુતકો, રમતગમતના ંસાધનો તેમજ ક~�3ટુસ� વસાવવા�ુ ંઆયોજન હ4 ુ.ં તેમાથંી વષ� ૨૦૨૦-૨૧ 

દરિમયાન આયોજન Kમાણ ે૧૦૦% કાય� %ણૂ� થ3ુ ંછે.  

�����к �	
��� (2020-21) : 

(01) 5&EFG� ��H�0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. ક�. ડ�. પટ�લ)  

• િવશેષ Jદવસોની ઉજવણી કરાઈ. 
તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ 1વાિમ િવવેકાનદં જsમ જયિંત. 

તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ Iભુાષચzં બોઝ જsમ જયિંત. 

તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ મહા�મા ગાધંી િનવા�ણ Jદવસ. 

* I". к
. I�. �7
� :  

• વષ� ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન 3િુનવસPટ�મા ંએક�ડ�િમક કાઉsસીલમા ંસ�ય તર�ક� િનમ�કુ પા~યા હતા. 
• વષ� ૨૦૨૦-૨૧  દરિમયાન ,ી બનાસકાઠંા ��લા મારવાડ� �જણા પટ�લ ક�ળવણી મડંળ થરાદના 

સ1ં�ૃત િવષયના ઓપન ઇsટર<3ુમંા ંિવષય તજ� તર�ક� સેવા આપી હતી. 
* I". )���� 2�. 5J�*�� : 



• FDP - મેsટલ હ��થ િવષયપર એક ફ�ક�ટ� ડ�વલોપમેsટ Kોbામ �તગ�ત તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૫-
૦૨-૨૦૨૧ Iધુી તાલીમ મેળવી. 

• રાE��ય સ1ં�ૃત સ1ંથાન s3Jુદ�હ�ની મેર�ટ 1કોલરશીપમાટ� સ1ંથા�ુ ં ર�1��શન અને ૩૨ િવOાથPઓને   
ફોમ� ભરા<યા.   

• ઓનલાઈન �ુલ ૧૦ સેમીનારમા ંભાગ લીધો.  
• તા. ૧૮-૦૨-૨૦૨૦ અને તા.૧૨-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ નાટ�ધારાના કsવીનર તર�ક�ની કામગીર� કર�.  
• તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૦ના રોજ “yજુરાતની અ�1મતા અને ગૌરવ 1વ�પ કોરોના વોJરયસ�ની _િૂમકા” પર 

ઓનલાઈન િવિવધ 1પધા�ઓ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<3ુ.ં   

• સેs�લ સે=ટર 1ક�મ 1કોલરશીપ ફોર કોલેજ 1
ુડs�સ – માટ� સ1ંથાના ર�1��શનની કામગીર�    
કર� અને ૬ િવOાથPઓને ફોમ� ભરા<યા.  

(02) KA3L ��H�0 : (અXયQ : ડૉ. Kકાશ ગZજર) 

��H�0�� �M G�N 

વષ� 2020-21 દરિમયાન કોલેજમા ં યો¡યેલ િવિવધ K`િૃતઓ પૈક� �b�ે િવભાગના અXયાપકો ¢ારા નીચ ે

�જુબના કાય�{મો તથા K`િૃતઓ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<3ુ ંહ4 ુ.ં  

1) BA - SEM -6 (Special English)ના િવOાથPઓને અ�યાસ{મમા ંસમાિવEટ “િપ̄જર” અને “એક 

ચાદર મેલી સી” Jફ�મ ઓનલાઈન બતાવવામા ંઆવી . 

2) BA - Sem-4 (Special English)ના િવOાથPઓને અ�યાસ{મમા ં સમાિવEટ “ગાઈડ” Jફ�મ 

ઓનલાઈન બતાવવામા ંઆવી. 

3) BA - Sem-6 (Special English) ના િવOાથPઓના ઓનલાઈન =લાસ�મ સેિમનાર�ુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆ<3ુ,ં  

4) તા: 2 ઓ=ટોબર, 2020ના Jદવસે કોલેજના િવXયાથPઓ માટ� ઓનલાઈન Kવચન�ુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆ<3ુ.ં �મા ં I_ુષૂણમિત માતા�એ નૈિતક ��ૂય િવષય ઉપર ઓનલાઈન Kવચન 

આ�3ુ ંહ4 ુ.ં   

5) ‘ઉaર Kદ�શ સયમં ભારતી પJરવાર’ ¢ારા ‘વત�માન પJરKેµયમા ં સ3ં=ુત પJરવારની 

આવ¶યકતા’ િવષય ઉપર િનબધં લેખન 1પધા�� ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<3ુ.ં �મા ંમોટ� સ·ંયામા ં

િવXયાથPઓએ ભાગ લીધો. 



6) �bે� િવભાગ ¢ારા સમb વષ� દરિમયાન કોરોનાને લીધે ઓનલાઈન વગ¸ અને ટ�1ટ િનયિમત 

ર�તે લેવામા ંઆ<યા હતા.  

�bે� િવભાગ ¢ારા કોલેજના તમામ િવXયાથPઓને ઓનલાઈન =લાસ અને ઓનલાઈન પર�Qા 
બાબતે સતત માગ�દશ�ન અને અ�યાસ સામbી %રૂ� પાડવામા ંઆવેલ છે. 
* I". �к�ш 0P#* : 

• yજુરાત સરકારના જોબ �લેસમ¹ટ ફ�રમા ં ભાગ લેતા િવOાથPઓ માટ�  કોલેજની કારJકદº 

માગ�દશ�ન સિમિત & જોબ �લેસમ¹ટ સેલ ¢ારા આયો¼જત એકJદવસીય વક�શોપમા ં

િવXયાથPઓને CV *�S)7T0, �*L �3х� ��3 VB7*W'%& �ગે માગ�દશ�ન આપવામા ંઆ<3ુ,ં 

�મા ંમોટ� સ·ંયામા ંિવXયાથPઓએ ભાગ લીધો હતો.  

• કોરોના કાળ દરિમયાન �bે� તેમજ અsય X ����V� 53����* – વક�શોપમા ં  ભાગ 

લીધો.    

• I_ુષૂણમિત માતા� ¢ારા આયો¼જત *�YZ�� ��2&[ �3х�E�[�,��& 80 િવXયાથPઓએ ભાગ 

લીધો, �માથી 15 િવXયાથPઓ િવ�તા થયા. 

• કોરોના દરિમયાન ઓફલાઇન =લાસ બધં હોવાથી ‘\�ш, �ш1� ��3 �]��к ^ ._�ો’ િવષય  

ઉપર I_ુષૂણમિત માતા�ના ઓનલાઈન <યા·યાન �ુ ંઆયોજન ક3ુt.    

* ��. \�&� <5. �7
� : 

• Kા. આનદંભાઈ પટ�લ ઉWચતર માXયિમક શાળામા ંકાયમી િનમ�કૂ મેળવી.   
* ��. L0* х*�I� :  

• સમb વષ� દરિમયાન કોિવડ-૧૯ ને લીધે ઓનલાઈન વક�શોપ / સેિમનાર / �=વઝ વગેર�મા ં

ભાગ લીધો છે. 

(03) a%#*��� ��H�0 :  (િવભાગાXયQ : ડૉ. મ�ું ખેર) 

1. આ વષ� ડૉ.મ�ું ખેર yજુરાતી િવભાગના અXયQનો કાય�ભાર સભંા¾યો. 
2. ડૉ.મ�ું ખેરના માગ�દશ�ન તળે ડૉ. િવ{મ સોલકં� અને _િૂમ IતુJરયાએ એમ.Jફલ. %ણૂ� ક3ુt. 
3. ડૉ.મ�ું ખેરના માગ�દશ�ન તળે ડૉ.ધારા પટ�લે આ વષ� પીએચ.ડ�.ની પદવી મેળવી.  

4. વષ� દર~યાન બ ેઇsટરનેશનલ, ^ણ નેશનલ તેમજ ^ણ રા'ય=Qાના ઓનલાઈન સેિમનાર,વેvબનારમા ંભાગ 
લીધો. એક શોધપ^ પણ ર�ૂ ક3ુt હ4 ુ.ં 



5. તાર�ખ ૨૮-0૯-૨૦ ના રોજ એસ.બી.મJહલા કૉલેજ, Jહ̄મતનગર ખાત ે કિવ ઉશનસના જsમજયિંત Kસગં ેએક 
Jદવસીય સેિમનારમા‘ંકિવ ઉશનસના �વન-કવન’ િવષય પર <યા·યાન આ�3ુ ંહ4 ુ.ં  

6. તાર�ખ ૧૮-૦૨-૨૧ના રોજ ક�.આર. કટારા આટસ� કૉલજે, શામળા� ખાતે ‘સાJહ�ય અને િશQણ’ િવષય પર 
ઓનલાઈન તજ� <યા·યાન આ�3ુ.ં 

 

(04) )	B�� ��H�0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. �. એસ. રાઠવા) 

• તા. ૩૧.૦૭.૨૦૨૧ના રોજ Kેમચદં જયિંતની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 

• તા. ૧૪.૦૯.૨૦૨૧ના રોજ Jહsદ� Jદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી.  
 

(05) �,ш�b ��H�0 : (િવભાગાXયQ : િK. એન. ડ�. પટ�લ) 

��H�0�� �M G�N  

�$%&. ��0� ��*�х  

૧. ��લા સહકાર� સઘં અને કોલેજના ઉપ{મે 3વુક સહકાર� 

તાલીમવગ��ુ ંઆયોજન  

૨૬.૧૦.૨૦૨૦ થી 

૩૧.૧૦.૨૦૨૦ 

૨. HPCL કંપની અને કોલેજના  ઉપ{મે ' સતક� ભારત ' િવશે િનબધં 

1પધા� યો¡ઈ 

૩.૧૧.૨૦૨૦ 

૩. HPCL કંપની અને કોલેજના  ઉપ{મે 'ઉ¡� ¡yિૃત   ' િવશે 

=વીઝ�ુ ંઆયોજન  

નવે~બર-૨૦૨૦ 

૪. TCS-TATA કંપની અને કોલેજના ઉપ{મે online રોજગારલQી 

તાલીમવગ� યો¡યો. 

નવે~બર-૨૦૨૦થી 

¡s3આુર�-૨૦૨૧ 

૫. TATA લાઈફ ઇs1યોરsસ કંપની અને અથ�શાÂ િવભાગના ઉપ{મે  

ફાઈનાsસીયલ અવેરનેસ �ગેનો સેમીનાર  

૪.૩.૨૦૨૧ 

��. <�.I�.�7
�  



• વષ� દરિમયાન 3નુી.ની િવિવધ LIC કિમટ�ના સ�ય તર�ક� કાય� ક3ુt. 

• અથ�શાÂ િવષય સબિંધત બે સેિમનારોમા ંજોડાયા.  

Iો.*ો)	� c �
5�V 

�$%& ��0�        ��*�х  

૧. ડો.રોJહત દ�સાઈના PHDના ૫ િવOાથPઓને �ુલ �.૨૦ લાખ(૧ િવOાથPના ૪ 

લાખ)ની સશંોધન bાsટ  yજુરાત સરકારની  સશંોધન �ગેની 'શોધ'-યોજના 

�તગ�ત KCG થક� Kા�ત થઈ.  

૧.૧.૨૦૨૦ થી 

૩૧.૧.૨૦૨૧ 

૨. હાવ�ડ 3નુી.નો 'એsટરKીનરશીપ ઇન ઈમર¼જ̄ગ ઈકોનોમી' એ િવષય પર 

િ^માિસક સJટÄફ�ક�ટ કોસ� %ણૂ� કય¸.    

૨૦૨૦ 

૩. HNG Univના Kથમ વષ� BA સેમ-૧&૨ પેપર-૧ ને અ�લુQી 'એકમલQી 

અથ�શાÂ '%1ુતક   KાH Kકાશન, અમદાવાદ થક� Kકાિશત 

ઓગEટ-૨૦૨૦ 

૪. HNG Univના Kથમ વષ� BA સેમ-૧&૨ પેપર-૨ને અ�લુQી ના�ુ ંઅને બ¹Jક̄ગ 

'%1ુતક   KાH Kકાશન  અમદાવાદ થક� Kકાિશત  . 

ઓગEટ-૨૦૨૦ 

૫. ગાધંીદશ�ન િવશે �ૃિષ 3િુનવસPટ�-દાતંીવાડાના ખેડÇÈા ક�szના ઉપ{મે 

<યા·યાન   

૨.૧૦.૨૦૨૦ 

૬. હ�મ.ઉ.y.ુ3નુી.ની અથ�શાÂ િવષયની અ�યાસ સિમિત (BOS)મા ંકો-ઓ�ટ સ�ય 

તર�ક� ^ણ વષ� માટ� િન3=ુત  

૧૫.૧૨.૨૦૨૦ 

d�.шef��5T	 5ો�&к�  

અ�ુ.ં િવગત         તાર�ખ  

૧. Kા.શ�=તિસ̄હ સોલકં�ને  PHD અ�યાસના સદંભ�મા ં yજુરાત સરકારની  

સશંોધન �ગેની 'શોધ'-યોજના �તગ�ત KCG થક� ૪ લાખ�ુ ં અ�દુાન 

Kા�ત થ3ુ.ં  

૧.૧.૨૦૨૦ થી 

૩૧.૧.૨૦૨૧ 



૨. ઇsટરનેશનલ િપયર ર�<3 ુ જનરલ 'આ3ધુ'મા ં 'આJદવાસી િવ1તારમા ં

Kવાસન િવકાસ 'એ િવશે અ�યાસલેખ Kકાિશત થયો.  

ઓ=ટો~બર-૨૦૨૦  

૩. ઇsટરનેશનલ જનરલ ઓફ ર�સચ� 'RAIJMR' મા ં'yજુરાતના આJદવાસી 

િવ1તારોમા ં Kવાસન િવકાસ:સમ1યાઓ અને સભંવાના'એ િવશે 

અ�યાસલેખ Kકાિશત થયો. 

Jડસે~બર-૨૦૨૧ 

(06) 5��#ш�b ��H�0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. વી. સી. િનનામા) 

* ડૉ. વી. સી. િનનામા :  

• તા. ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ આટ�સ અને કોમસ� કોલેજ, બા1પા (સમી) ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમંા ં
3િુનવસPટ�ના િવષય તજ� તર�ક� સેવા આપી. 

• તા. ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ રા�Hર આટ�સ કોલેજ, થરાદ ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમંા ં3િુનવસPટ�ના 
િવષય તજ� તર�ક� સેવા આપી. 

• તા. ૨૭-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ સર1વતી આટ�સ કોલેજ, થરાદ ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમંા ં
3િુનવસPટ�ના િવષય તજ� તર�ક� સેવા આપી. 

• તા.૨૪-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ ધમ�szિસ̄હ� આટ�સ કોલેજ, રાજકોટ ખાતે યો¡યેલ નોલેજ =વીઝમા ંભાગ 
લીધો. 

• તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ ભ=ત કિવ નરિસહ મહ�તા 3િુનવસPટ� �ુનાગઢ ખાતે COVID-19: Socio-
cultural Impacts નેશનલ વેબીનારમા ંભાગ લીધો. 

• તા. ૦૭-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ ભ=ત કિવ નરિસહ મહ�તા 3િુનવસPટ� �ુનાગઢ ખાતે Human Resources 
વેબીનારમા ંભાગ લીધો. 

• તા. ૦૨-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ એમ.એમ.ઘોડાસરા કોલજે, �ુનાગઢ ખાતે E-learning plateform �ગેના 
નેશનલ વેબીનારમા ંભાગ લીધો. 

• તા.૧૩-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ આટ�સ એsડ કોમસ� કોલેજ, મોટાકોઢા (Iરુત) ખાતે યો¡યેલ નોલેજ =વીઝમા ં
ભાગ લીધો. 
 

 

 (07) ��ો��g�� ��H�0 : (િવભાગાXયQા : ડૉ. એન. એમ. તાજ%Jુરઆ) 



• ડૉ. િનશા એમ તાજ%રુ�આના માગ�દશ�ન હ�ઠળ હ�મચzંાચાય� 3િુનવસPટ�માથંી બે િવOાથPઓ 

એમ.Jફલ. થયા. 

• રજત પhલીક�શન s3 ુJદ�હ� Xવારા ‘’Applied Cognitive Psychology “  %1ુતક Kકાિશત થ3ુ.ં 

(08) кો�5, ��H�0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. એમ. બી. પરમાર) 

��H�h0� �M G�N: 

1. 03-06-2020 થી 10-06-2020, 7 Jદવસનો કોમસ� િવભાગ ¢ારા આખા yજુરાતમાનંા 

િવOાથPઓ/અXયાપકો માટ� ઓનલાઈન �=વઝ કો�~પJટશન Ô�ુલો �કુાયો, �મા ંyજુરાતની �ુદ� �ુદ� 

કોલેજોમાથંી �લૂ 496 અXયાપકો અને િવOાથPઓએ ભાગ લીધો. �મા ં 50% થી વB ુ yણુ 

મેળવનારને ઈ-સJટÄJફક�ટ આપવામા ંઆ<યા. 
2. 17-09-2020ના રોજ Microsoft teams ¢ારા “કરવેરા પJરચયમા ંGST” પર સી.એ. પ�લવ મહ�તા- અમદાવાદ 

¢ારા ઓનલાઈન એ=સપટ� લે=ચર ગોઠવા3ુ.ં   

W�ef�0� �M G�N�: 

I". <�. 2�. �*��*:  

1. તા.1-12-2020ના રોજ HNGU, પાટણમા ંબોડ� ઓફ 1ટડ�ના સ�ય તર�ક� િનમ�કુ કરવામા ંઆવી. 

\7iк�: 

• માચ�-2020ના રોજ KCG, ડ�પાટ�મેsટ ઓફ એ'3કુ�શન, yજુરાત સરકાર, અમદાવાદના જરનલ ઓફ 
કોમસ� એsડ મેનેજમેsટમા ં “Relationship Between EPS And Market Price: The Study Of Top 5 
Ceramic And Granite Companies” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં 

• મે-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research, મેહસાણામા ં
“Digital Platform for Researcher and Ethical Consideration” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં  

• Gov. of Gujarat  KCG ¢ારા તા.September 8, 2020 થી October 23,2020 દર~યાન આયો¼જત 
સટºફ�ક�ટ કોસ� કય¸.  

53����*/V-53����*: 



• વષ� 2020-21મા ં આયો¼જત નેશનલ, ઇsટરનેશનલ અને 1થાિનક કQાએ યો¡યેલ 12 

વેvબનારમા ંભાગ લીધો. 
I". к_�3ш k%�*:    

\7iк�: 

• તા.22-04-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research, 
મેહસાણામા ં“COVID-19ની ભારિતય અથ�તં̂  પર અસરોના પJરKેQમા ંસિમQા” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં 

 

 

 

53����*/�3h2��*: 

• તા.22-04-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research, >ુz 
એ'3કુ�શન �1ટ, મેહસાણામા ંઈ-સેિમનાર યો¡યો, �મા ં“COVID-19ની ભારિતય અથ�તં̂  પર અસરોના 
પJરKેQમા ંસિમQા” નામે પેપર ર�ૂ ક3ુt.  

• તા.01-05-2020 થી 04-05-2020 Iધુી સાકળચદં પટ�લ 3િુનવસPટ� ¢ારા ઓનલાઈન આયો¼જત ચાર 
Jદવસીય કોસ�, “Research Methods”મા ંભાગ લીધો. 

• તા.11-05-2020 થી 15-05-2020 Iધુી ઇDsડયન એકાઉDsટÜગ એસોિસએશન અને ઇDsડયન એક�ડ�િમક 
Jરસચ� એસોિસએશનના સ3ં=ુત ઉપ{મે ઓનલાઈન આયો¼જત પાચં Jદવસીય કોસ� “Futuristics 
Accounting” મા ંભાગ લીધો અને “A” bેડ થી પJરણામ Kા�ત ક3ુt.  

• ઉપરાતં વષ� 2020-21 દરિમયાન 5 ઇsટરનેશનલ, નેશનલ અને 1થાિનક વેvબનાર અને 20થી વB ુ
�=વઝ કો�~પJટશનમા ંભાગ લીધો.  

Z
V�l0 �ોA��: 

• 25/26/27-06-2020ના રોજ ડ� ડ� ઠાકર આ
્�સ એsડ ક� � પટ�લ કોમસ� કોલેજ, ખેડÇÈા ખાતે “Google 

Meet ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક કાય�” �ગે અXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 
• 30-06-2020ના રોજ વડાલી આ
્�સ કોલેજ ખાતે “Google Meet ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક કાય�” �ગે 

અXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 
• 10/11-07-2020ના રોજ ડ� ડ� ઠાકર આ
્�સ એsડ ક� � પટ�લ કોમસ� કોલેજ, ખેડÇÈા ખાતે “Microsoft 

teams ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક K`િૃaઓ” �ગે અXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 



• 20/07/2020ના રોજ વડાલી આ
્�સ કોલેજ, વડાલી ખાતે “Microsoft teams ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક 
K`િૃaઓ” �ગે અXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 

• 21/07/2020ના રોજ િવજયનગર આ
્�સ કોલેજ, િવજયનગર ખાતે “Microsoft teams ¢ારા ઓનલાઈન 
શૈQvણક K`િૃaઓ” �ગે અXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 

• 25/07/2020ના રોજ ડ� ડ� ઠાકર આ
્�સ એsડ ક� � પટ�લ કોમસ� કોલજે, ખેડÇÈા ખાતે “Microsoft 
teams ¢ારા અસાઈમેsટ ¢ારા િવOાથPઓના ��ૂયાકંન પNિત” �ગ ેઅXયાપકોને ��ઈન�ગ આપી. 

આ ઉપરાતં કોલેજ થક� થયેલ દર�ક ઓનલાઈન Kોbામમા ંઓપર�ટરની _િૂમકા ભજવી. 

(09) A&��� ��H�0 : (bથંપાલ : ,ી હરપાલિસ̄હ એચ. ચૌહાણ) 

• વષ�ની શ�આતમા ંનવા Kવેશ મેળવનાર િવOાથPઓને bથંાલય�ુ ંઅ�યાસ �વનમા ંમહ�વ િવષય પર 
<યા·યાન આપી bથંાલય ઓJરએsટ�શન કરવામા ંઆ<3ુ.ં 

• bથંાલયમા ંવષ� દરિમયાન �ુલ �.૩,૨૭,૧૦૫ની Jક̄મતના ૨૬૦૨ %1ુતકોનો વસાવવામા ંઆ<યા. 
• Jડ¼જટલ લાયÇેર� �તગ�ત INFLIBINET ના N-LIST Kોbામ �તગ�ત ૬૦૦૦ ઈ-જન��સ અને 

૩,૧૩,૫૦૦ ઈ-Ý=ુસ ઓનલાઈન ઉપલhધ છે. 
• વષ� દરિમયાન કોરોનાના સમયમા ં અ�યાસ{મ લQી સાJહ�ય પેપર સેટ અsય પર�Qા લQી સાJહ�ય 

વગેર� 1ક�ન કર� િવOાથPઓને અને અXયાપકોને ઓનલાઈન વેબસાઈટ, વો�સ-એપ વગેર� સોિસઅલ 
િમJડયાના માXયમથી bથંાલય ¢ારા પહોચાડવામા ંઆ<યા હતા. 

• વષ� દરિમયાન બી.કોમ.ના ૧૦૦ ટકા અને બી.એ.ના ૬૦ ટકા િવOાથPઓને Ýકુ-બ¹ક �તગ�ત પાઠÞ 
%1ુતકો આપવામા ંઆ<યા હતા. 

• વષ� દરિમયાન ૧૧ પી.એચ.ડ�. િવOાથPઓને તેમના સશંોધન કાય� માટ� bથંાલયનો ઉપયોગ કય¸ હતો. 
• m%E�к ��ш,�. 

તા. ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ Jહsદ� Jદવસના ઉપ{મે ઓનલાઈન %1ુતક Kદશ�ન�ુ ં આયોજન કરવામા ં

આ<3ુ ંહ4 ુ.ં 

• ,ી હરપાલિસ̄હ ચૌહાણ: 
તા.૧૨-૦૯-૨૦૨૦થી ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ દરિમયાન ઓનલાઈન NISE સJટÄJફક�ટ કોસ� કય¸ હતો. 

ચાß ુવષ� “Financial Management of College Libraries Affiliated to Hemchandracharya North Gujarat 

University, Patan: An Analytical Study” એ િવષય પર ડૉ.Jકર�ટ એચ. à=ુલના માગ�દશ�ન હ�ઠળ 

ડૉ.બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન 3િુનવસPટ�, અમદાવાદમાથંી ડોકટર�ટની પદવી મેળવી. 

(10) IQAC (Internal Quality Assesement Cell) : (5&�ો#к : I". �к�шH�V 0P#*) 



IQAC Jરપોટ� સબિમટ કય¸ અને કો-ઓJડÄનેટર તર�ક� િવિવધ કામગીર� કર�  

(11) NCC ��H�0 : (Kોbામ ઓJફસર : ડૉ. Jદલીપ બી. સVદરવા) 

• ચાß ુવષ� �ુલ ૫૫ ક�ડ��સ જોડાયા  

• તા. ૧૩-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ Kથમ વષ�ના  ક�ડ�ટિમ^ોની ભરતી કર�. 
• તા. ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ Jફટ ઈDsડયા Kોbામ / â�ડમ ર�લી�ુ ંઆયોજન કરા3ુ.ં  
• તા. ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ `Qૃારોપણ કાય�{મ યો¡યો.  
• તા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ “૨૧િમ �ુન, �તર રાE��ય યોગJદવસ”ની ઉજવણી કરાઇ.  
• તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ 1વતં̂ તા Jદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 
• તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ K¡સaાક Jદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી. 
• �ુલ ૪૩ ક�ડ�ટ િમ^ોએ એs3યુલ ��ન�ગ ક�~પમામંા ંભાગ લીધો.રા�szનગર ��ુ�ન�ગ લીધી   

o �ુલ ૨૬ – ક�ડ�ટ િમ^ોએ તા. ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ Iધુી બી. સટºફ�ક�ટ �ગનેી તાલીમ 
મેળવી.  

o �ુલ ૧૭ –ક�ડ�ટ િમ^ોએ  તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ થી ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ Iધુી સી. સટºફ�ક�ટ �ગેની તાલીમ 
મેળવી.  

• ડૉ. Jદvલપ �ુમાર� રા�szનગર �કુામે તા. ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ Iધુી ક�~પ-
એ.એન.ઓ. તર�ક� ફરજ બ¡વી.                           

• �ુલ ૪૩ ક�ડ�ટ િમ^ોએ તા. ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ના રોજ બી. સJટÄJફક�ટ અને તા. ૨૭-૦૬-૨૦૨૧ના રોજ 

સી. સJટÄJફક�ટની પર�Qા આપીઆપી.  

o ડૉ. Jદvલપ �ુમાર બી. સોsદરવાએ બે�ક ઓફ કોિવડ – 19, બે�ક ઓફ ડ�¡1ટર Jર1ક 
અને કોિવડ 19  Jર1પVિસવ  vબહ�િવયર એમ ^ણ Kકારની તાલીમ ઓનલાઈન મેળવી. 

(12) NSS ��H�0 : (Kોbામ ઓJફસર : ડૉ. �. એસ. રાઠવા તથા ડૉ. ક�. ડ�. પટ�લ )  

ડ�.ડ�.ઠાકર આ
્�સ અને ક�.�.પટ�લ કોમસ� કોલેજ ખેડÇÈાના એન.એસ.એસ. િવભાગ ¢ારા વષ� ૨૦૨૦-

૨૧ દર~યાન થયેલ K`િૃaગત અહ�વાલ આ �જુબ છે. કોલેજમા ંરાE��ય સેવા યોજનાના �ુલ બે 3િુનટ ચાલ ેછે. 

�મા ંબે Kોbામ ઓJફસસ� અને �ુલ ૨૦૦ 1વયસેંવકો 1વWછતા સાથે સલંãન સેવારત K`િૃaયોમા ંજોડાયેલા છે. 

આ વષ�મા ંઆÔુ ં િવH કોરોના મહામાર� (COVID-19)ના સકં¡મા ં સપડાયેલ હોઈ સેવારત K`િૃaયોમા ંઅનેક 

પડકારો વWચે પણ 1વયસેંવકોએ કાય� ક3ુt છે � vબરદાવવા લાયક છે.  



~� ��*�х ��0� 

૧ ૨૧.૦૬.૨૦૨૦  યોગ Jદવસ (કોરોના મહામાર�ને Xયાનમા ં રાખી તેમજ લોકડાઉનની �1થિતમા ં

પJરવાર સાથે યોગાસન)    

૨ ૧૭.૦૭.૨૦૨૦ ઓનલાઈન y>ુુપવ� કાય�{મ 

૩ ૧૫.૦૮.૨૦૧૯  1વતં̂ તા પવ�  

૪ ૨૩.૦૮.૨૦૧૮ િવOાથP વોલેsટ�યર K¡પિત મે લુ�ુમાર Jહરાભાઈને મામલતદાર ખેડÇÈા 

¢ારા ૨૦૨૦-૨૧ના વષ� માટ� કૉલેજ કQાએ મતદાતા િમ^ તર�ક�ની િનમ�ુકં 

કરવામા ંઆવી.   

૫ ૨૫.૦૮.૨૦૨૦ ઓનલાઈન ઓJરએsટ�શન કાય�{મ 

૬ ૦૭.૧૨.૨૦૨૦ િવOાથP વોલેsટ�યર K¡પિત મે લુ�ુમાર Jહરાભાઈને આરોãય િવભાગ, ખેડÇÈા 

¢ારા ૨૦૨૦-૨૧ના વષ� Covid - 19 Special Task Force �તગ�ત િનમ�ુકં 

કરવામા ંઆવી.   

૭ ૦૮.૦૯.૨૦૨૦ કોરોના ચેકઅપ કાય�{મ  

૮ ૨૮.૦૯.૨૦૨૦ NSS Kોગામ ઓJફસર – 1વય ંસેવકની _િૂમકા કોિવડ – ૧૯ના સદંભ� 

ઓનલાઈન કાય�શાળા  

 ૯ ૦૧.૧૦.૨૦૨૦ હ�મ.ઉaર yજુરાત 3િુન. પાટણ ¢ારા મહા�માગાધંી ૧૫૦ મી જsમ જયિંત 

િનિમaે આયો¼જત વેબીનારમા ંNSS 1વયસેંવકોએ ભાગ લીધો. 

૧૦ ૦૫.૧૦.૨૦૨૦ ‘ગાધંી જયિંત’ િનિમa ેગાધંી િવચારની Kાસvંગકતાને લઈને િનબધં 1પધા�   

૧૧ ૨૦.૧૦.૨૦ ‘äડ એsડ s3�ુ�શન’ કાય�{મ  

૧૨ ૨૬.૧૧.૨૦ સિંવધાન Jદવસ  



૧૩ ૮.૧૨.૨૦ ‘‘3વુા મતદાર મહો�સવ – ૨૦૨૦’’  

૧૪ ૧૫.૧૨.૨૦ ‘åãસનો .ુ>ુપયોગ તથા માનિસક 1વા1æય’ વેvબનારમા ંભાગ લીધો.   

૧૫ ૨૭.૧૨.૨૦૧૯  નૈિતક િશQણ અને <યસન ��ુ=ત   

૧૬ ૨૫.૧.૨૧ કૉલેજ કQાએ ‘રાE��ય મતદાતા Jદવસ - ૨૦૨૧’ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી 

હતી. તથા આ િનિમaે Kાતં ઓJફસર,ી હાદ�  3.ુજોશી, મામલતદાર,ી 

�.ડ�.ગમાર, નાયબ મામલતદાર,ી જયેશ Iતુર�યા, આચાય�,ી એન.ડ�.પટ�લ, 

Kોગામ ઓJફસર,ી ડૉ.�.એસ.રાઠવા તથા ડૉ.ક�.ડ�.પટ�લ વગેર� ઉપ�1થત રહ� 

‘રાE��ય મતદાતા Jદવસ’ Jદવસની માJહતી આપી હતી. આ<યા હતા.     

૧૭ ૨૬.૧.૨૧ K¡સaાક પવ�  

૧૮ ૧૮.૨.૨૧ મતદાન ¡yિૃત �ગેનો કાય�{મ  

૧૯ ૨૪.૨.૨૧ વેvબનાર  

૨૦ ૮.૩.૨૧ ÇÈવાવની 1વWછતા  

૨૧ ૧૩.૩.૨૧ 1ટાટ�અપ િશvબર  

૨૨ ૧૬.૩.૨૦૨૧થી 

૩૧.૦૩.૨૦૨૧ 

પોષણQમ પખવાJડયા �તગ�ત કાય�{મ  

૨૩ ૨૫.૦૩.૨૦૨૧ જલશ�=ત અvભયાન  

૨૪   કોિવડ – ૧૯ વે�=સન (ટ�કાકરણ) કાય�{મ  

૨૫ ૭.૪.૨૧ ‘પર�Qા પે ચચા�’ કાય�કમ ૭.૪.૨૧ 

૨૬ ૧૧ થી 

૧૪.૦૪.૨૦૨૧ 

કોરોના રસી �ગે ¡yિૃતકરણ અvભયાન  

(13) к�*)к�i ��0,�ш,� к
B� : (સયંોજક : ડૉ. રોJહત દ�સાઈ તથા ,ી હરપાલિસ̄હ ચૌહાણ) 



 િવOાથPઓને કારJકદº લQી માગ�દશ�ન મળ� રહ� અને 1પધા��મક પર�Qાની તૈયાર� માટ� દર શિનવાર� 

જનરલ નોલેજના વગ¸ લવેામા ંઆવે છે, તેમજ િવિવધ 1પધા��મક પર�Qાઓના ફોમ� ભરાવવામા ંઆ<યા હતા. 

તેમજ અsય માJહતી આપવામા ંઆવી હતી. વગ¸�ુ ંઆયોજન ડો.આર.�.દ�સાઈ, ડૉ.એચ.એચ ચૌહાણ ેક3ુt હ4 ુ.ં  

#�*� �ો�3# E�[�,$ %& \�ો#�: 

�ાન-ધારા �તગ�ત તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ૯.૩૦ કલાક� જનરલ નોલેજ 1પધા�� ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<3ુ ં

હ4 ુ.ં �મા ં �ુલ ૬૪ િવOાથPઓએ ભાગ લીધો હતો. 1પધા�� ુ ં આયોજન ડો.એચ.એચ.ચૌહાણ અને 

ડો.આર.�.દ�સાઈએ ક3ુt હ4 ુ.ં  

E�[�,��к �*�1� ����� �0,$%& \�ો#�: 

તા.૧-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ Iધુી yજુરાત સરકાર ��લા પોલીસ અિધQકની કચેર� અને કોલજેના 

સ3ં=ુત ઉપ{મે પોલીસ ભરતી તાલીમ વગ��ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ<3ુ ં હ4 ુ,ં �મા ં૩૬૮ િવOાથPઓએ તાલીમ 

લીધી હતી.  

53����* / �шh2* / �к,шો�: 

1. 5�.��.*�V7l0 Eк�� �к,шો�: 

તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ઉદ�શા �લેસમેsટ સેલના ઉપ{મે ખેડÇÈા કોલજે ખતે સી.વી. રાઈટ�ગ 1ક�લ 

વક�શોપ�ુ ં આયોજન કરવામા ં આ<3ુ ં હ4 ુ.ં વક�શોપમા ં ભાગ લેનાર ૪૦ િવOાથPઓને તજ� તર�ક� ડો.Kો. 

Kકાશભાઈ ગZજર� (�bે� િવભાગ) સેવા આપી હતી. આ સમb કાય�{મ�ુ ંઆયોજન અને સચંાલન ઉદ�શા 

=લબના કો-ઓડºનેટર ડો.એમ.બી, પરમાર અને ડો.એચ.એચ.ચૌહાણે ક3ુt હ4 ુ.ં 

2. E7�7,�� S�BI�� �шh2*: 

તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ HNGU, પાટણ અને કોલેજના સ3ં=ુત ઉપ{મે 1ટાટ�અપ ઇDsડયા િશvબર�ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ<3ુ ંહ4 ુ.ં ��ુ ંકોલેજ સચંાલન િશvબર સિમિત ¢ારા કરવામા ંઆ<3ુ ંહ4 ુ.ં 

3.���ш� K�0,� #ો2-��35�3B7 �
*: 

 તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ રા'ય સરકાર ¢ારા જોબ-�લેસમેsટ ફ�ર-૨૦૨૧�ુ ંઆયોજન પોલોટ�=નીક કોલેજ 

Jહ̄મતનગર ખાતે કરવામા ંઆ<3ુ ં હ4 ુ ં�મા ં છે�લા વષા�ના ૩૧ િવOાથPઓએ ભાગ લીધો હતો. �મના ક�મરોલ 



=વાટ�ઝ લી. કંપનીમા ંએક અને વે�થ��ઈન કંપનીમા ંપાચં અને �ુલ છ િવOાથPઓને �લેસમેsટ આપવામા ંઆ<3ુ ં

હ4 ુ.ં સમb કાય�{મ�ુ ંસચંાલન ડો.એમ.બી.પરમાર, ડો.એચ.એચ.ચૌહાણ અને Kા.શ�=તિસ̄હ સોલકં�એ ક3ુt હ4 ુ.ં 

(14) BAOU (2�2�5�	
2 �23Iк* ��� '%����5�7�) к
B� : (સચંાલક : ડૉ.એચ.એચ ચૌહાણ) 

2�2�5�	
2 �23Iк* ��� '%����5�7� к
B���& +���� кો5, ��3 5&���: 

~� к1� кો5, 5&��� 

૧ 1નાતક  બી.એ. ૧૩૫ 

બી.કોમ. ૫ 

બેચલર ઓફ લાયÇેર� સાયસં ૨૧ 

૨ અ�1ુતાતક  એમ.એ. ૩૦ 

એમ.કોમ. - 

મા1ટર ઓફ લાયÇેર� સાયસં ૧૨ 

૩ Jડ�લોમા કોસ� - - 

૪ સJટÄJફક�ટ કોસ� CCC-ક~�3ટુર ૧૨ 

CJMC ૧ 

CFN ૨ 

CMT ૧ 

CCWA ૨ 

  �ુલ ૨૧૧ 

(15) Z�S2� *�5+, 53B7*: (સયંોજક: ડૉ. આર. �. દ�સાઈ) 



�$%&. ��0� 

૧. િવH, દ�શ, રા'ય, ��લા અને તાßકુા કQાની આJદવાસી વ1તી સદંvભèત Kાથિમક માJહતી આપતા 

ચાટ� તૈયાર કરાયા  

૨. આJદવાસી તેમજ અsય સશંોધનને ઉપયોગી થીસીસ, Jરપોટ¸, %1ુતકો વગેર�� ુ ં ભૌિતક તેમજ E-

કોપી 1વ�પે સbંહ  

(16)5��[�*� : (સયંોજક : ડૉ.એમ.બી.પરમાર) 

તા. ૧૨/૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ સ�તધારા �તગ�ત િવિવધ ધારાઓમા ં1પધા��મક કાય�{મો યોજવામા ં
આ<યા હતા અને સાતે ધારાઓમા ંિવ�તા થયેલ િવOાથPઓને રોકડ તેમજ Kમાણપ^ો Kો�સાહક ઇનામ 
તર�ક� એનાયત કરવામા ંઆ<યા હતા.    
(17) �����-�)*�� : (સયંોજક : ડૉ. ક�. ડ�. પટ�લ)  

• તા.૧૩-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ બી.એ.સેમ-૧ અને બી.કોમ.સેમ-૧ના િવOાથPઓ માટ� પJરચય બેઠક 
યોજવામા ંઆવી. �મા ંકોલેજમા ંચાલતી િવિવધ K`િૃaઓ �ગે માJહતી આપવામા ંઆવી. 

• તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ y>ુુપવ�ની ઉજવણી કરવામા ં આવી. �મા ં વ=તા તર�ક� માણસા 
કોલેજના Kા. િવ{મ જોષીએ ઓનલાઈન <યા·યાન આ�3ુ ંઅé4 ુ.ં 

• તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ હસંા િનરંજન લાલભાઈ �1ટ તેમજ કોલેજના સ3ં=ુત ઉપ{મે ઇનામ-
પાJરતોિષક િવતરણ કાય�{મ યો¡યો. 

• તા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ ઓનલાઈન 1વય ં િશQક Jદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. 
ભાગ લેનાર િવXયિથêઓને Kો�સાહન �પે Kેણાના�મક %1ુતક, ડાયર� અને પેન ભેટ 1વ�પે આપી 
હતી. 

- - - - -  

   

   �����-�)*��                                                                           \+��,d� 

૧. ડૉ. ક�. ડ�. પટ�લ (ઇsચાë)         ડૉ. વી. સી. િનનામા 

૨. ડૉ. એમ. બી. પરમાર 

3. ડૉ. આર. �. દ�સાઈ 



૪. ડૉ. એચ. એચ. ચૌહાણ 

૫. ડૉ. ક�. 3.ુ Iથુાર 

૬. ,ી એસ. �. ચૌહાણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

મ¹ ૨૦૨૧થી ડો.એચ.એચ.ચૌહાણને 2�2�5�	
2 �23Iк* ��� '%����5�7�, к
B�ના સયંોજક તર�ક� િનમ�કુ 

કરવામા ંઆવી. 

2�2�5�	
2 �23Iк* ��� '%����5�7� к
B���& +���� кો5, ��3 5&���: 

~� к1� кો5, 5&��� 

 1નાતક  બી.એ. ૧૪૭ 

 બી.કોમ. ૫ 

 બેચલર ઓફ લાયÇેર� સાયસં ૧ 

 અ�1ુતાતક  એમ.એ. ૨૪ 

 એમ.કોમ. ૨ 

 મા1ટર ઓફ લાયÇેર� સાયસં - 

 Jડ�લોમા કોસ� - - 

 સJટÄJફક�ટ કોસ� CCC-ક~�3ટુર ૨૫ 

 CJMC - 

 CFN - 

 CMT ૨ 



 CCWA ૮ 

  �ુલ ૨૧૪ 

 

��ш3� �5��: 

• ચાß ુ વષ� ખેડÇÈા કોલેજ ક�szના બ ે િવOાથPઓએ ગો�ડ મેડલ તેમજ એક િવOાથPએ િસ�વર મેડલ 
મેળવી સમb yજુરાતમા ંકોલેજ�ુ ંનામ રોશન ક3ુt. 

• ^ણે િવOાથPઓને BAOU, અમદાવાદ ખાતે �·ુય મં̂ ી અને િશQણ મં̂ ીની હાજર�મા ં મહામJહમ 
રા'યપાલ ,ી દ�વìતના હ1તે મેડલ એનાયત કરવામા ંઆ<યા હતા. 

 

 

 

 

     


