
૭૧મ ાં ભ રતીય બાંધ રણ દિવસ ઉજવણી ક યયક્રમ અહવે   

બાયત સયકાય દ્વાયા બાયતના ફધંાયણન ે અનાલલાની સ્મતૃતના બાગ રૂે તથા ૭૧ભા ં બાયતીમ 

સતંલધાન દદલસની ઉજલણી કયલા બાયતીમ ફધંાયણના આમખુના ં લાચંનનુ ં આમોજન બાયતના 

ભહાભદહભ યાષ્ટતતજીની અધ્મક્ષતાભા ંકયલાભા ંઆલરે જેનુ ંજીલતં પ્રસાયણ DD News ય તા. 26-

11-2020ના યોજ સલાયે 11 કરાકે કયલાભા ંઆલેર.  યતુનલતસિટી દ્વાયા આ પ્રસાયણ તલદ્યાથીઓ અન ે

જન સમદુામને તેના પેસબકુ ેજના ભાધ્મભથી તનહાલા ંભાટે ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલેર. 

 

 

 

ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યતુનલતસિટી દ્વાયા બાયતીમ ફધંાયણના આમખુના ંલાચંનનુ ંઆમોજન 

લર્ુમુર ભાધ્મભથી ભાનનીમ કુરતતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભી ઉાધ્મામની અધ્મક્ષતાભા ં તા. 26-12-



2020ના યોજ 10:45 કરાકે આમોજન કયલાભા ંઆલરે હતુ ંજેભા ંયતુનલતસિટીના અતધકાયીશ્રીઓ તથા 

સલે અધ્માકશ્રીઓ દ્વાયા ઉત્સાહબેય બાગ રેલાભા ંઆલેર તથા ડૉ. તપ્રમાન્કી વ્માસ દ્વાયા બાયતીમ 

ફધંાયણના  આમખુનુ ંલાચંન કયલાભા ંઆલેર હત.ુ બાયતના ભહાન ફધંાયણના સ્લપ્નદ્રષ્ટા આદકિટેક્ટ 

ડો. ફી. આય. આંફેડકયજીને શ્રદ્ાજંલર અી કામુક્રભની પણૂાુહતુત કયલાભા ં આલી હતી. આ સભગ્ર 

લર્ુઅુર કામુક્રભનુ ંસચંારન ડૉ. દહભાશં ુટેર દ્વાયા સપતાપલુૂક કયલાભા ંઆલેર.   

 
 

 



 

 

 

 

 

 



ÂõðÍ™k ykÞkus™ Úkfe ƒtÄkhý M{]rŒ rËð‚™e Wsðýe

               zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe ytŒ„oŒ UGC™k Œk.22-11-2019™k …ºk yLðÞu 
70{kt ¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚™e M{]rŒ Wsðýe™k W…¢{u Œk. 29/07/2020™k hkus COVID-19™e 
{nk{khe™u æÞk™u ÷E ðåÞowy÷ {kæÞ{Úke zkì. r«Þktfe ÔÞk‚ (yu‚kur‚Þux «kuVu‚h- Lib.Sci.) y™u zkì. rn{ktþw 
…xu÷ (ykr‚MxLx «kuVu‚h fkuBÃÞqxh ‚kÞL‚)™e fk{„ehe nuX¤ ¼khŒeÞ ƒtÄkhý rð»kÞ™e yku™÷kE™ yuf 
f÷kf™e ÂõðÍ™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykðu÷. yk ÂõðÍ{kt ykþhu 4000 rðãkÚkeoyku, Þwr™ðŠ‚xe™k 
rƒ™þiûkrýf MxkVu ¾qƒ s Wí‚kn…qðof ¼k„ ÷eÄu÷ nŒku. y™u Œu Œ{k{™u yku™÷kE™ ‚ŠxrVfux y…kÞk. Œ{k{ 
‚n¼k„eykuyu yk ÂõðÍ™u ¾qƒ s yk™tË…qðof {kýe nŒe.

zkì. yu‚.ykh. ht„™kÚk™™k sL{rËð‚™e Wsðýe
÷kEƒúurhÞ™ zu

                     zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe, y{ËkðkË îkhk {k™™eÞ fw÷…rŒ©e «ku. (zkì.) 
y{e W…kæÞkÞ™k {k„oËþo™ y™w‚kh Œk. 14/08/2020™k hkus ƒ…kuhu 12:00 f÷kfu zkì. yu‚.ykh. 
ht„™kÚk™™k sL{rËð‚™e Wsðýe™k ¼k„Y…u ‘÷kRƒúurhÞL‚ zu’ r™r{¥ku yku™÷kR™ ÂõðÍ™wt ykÞkus™ fhðk{kt 
ykÔÞwt. ‚{„ú M…Äko™wt ‚tf÷™ zkì. «eÞktfe ÔÞk‚ y™u zkì. ne™k ytfwÞk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. yk ÂõðÍ{kt 
hSMxÙuþ™ hk¾ðk{kt ykðu÷ ™ nŒwt. yk ÂõðÍ{kt ¼k„ ÷uðk {kxu yk…u÷ ®÷f …h Âõ÷f fhŒk ÂõðÍ þY ÚkkÞ yuðwt 
ykÞkus™ fhu÷. su{kt Œk.14/08/2020™k hkus ƒ…kuhu 12:00 f÷kf Úke 12:30 f÷kf ‚wÄe yk ®÷f 
yuõxeð hnu Œuðk «fkhu ykÞkus™ fhðk{kt ykðu÷ nŒwt. yk ÂõðÍ{kt fw÷ 30 „wý™k 30 ƒnw ðifÂÕ…f «§ku™ku 
‚{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku nŒku. su™k {kxu fkuR…ý «fkh™wt ™u„urxð {k‹f„ h¾kÞwt ™nkuŒwt. yk ÂõðÍ™k «§ku™wt 
{qÕÞktf™ yku™÷kE™ yk…kuyk… ÚkkÞ ŒÚkk 40%Úke ðÄkhu „wý {u¤ðu÷ W{uËðkhku™u ÂõðÍ …qýo ÚkkÞ fu ŒhŒ yu{™k 
R{u÷ …h ™e[u Ëþkoðu÷ Vkuh{ux {wsƒ™wt E-‚ŠxrVfux {¤u Œu «fkh™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykðu÷ nŒwt.
                 yk ÂõðÍ{kt fw÷ 313 W{uËðkhkuyu ¼k„ ÷eÄku nŒku. ÂõðÍ{kt 80% W{uËðkhkuyu ‚V¤Œk «kó fhe 
nŒe. yk ÂõðÍ™u ðåÞowy÷ {kæÞ{™e W¥k{ ‚wrðÄk {kxu {ËËY… Úk™kh zkì. rn{ktþw …xu÷™ku ‚nfkh ‚hkn™eÞ 
hÌkku.
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¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚ r™r{¥ku …wMŒf «Ëþo™

 zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe, y{ËkðkË îkhk 71{k ¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚™e 
Wsðýe™k W…¢{u Œkhe¾ 26/11/2020™u „wÁðkh™k hkus yku™÷kE™ yk{w¾ ðkt[™™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt 
nŒwt. yk W…hktŒ „útÚkk÷Þ{kt ƒ…kuhu 3:00 f÷kfu …wMŒf «Ëþo™ Þkusðk{kt ykÔÞwt nŒwt, su{kt Þwr™ðŠ‚xe™k fw÷…rŒ 
«ku.zkì. y{e W…kæÞkÞ, Þwr™ðŠ‚xe™e rðrðÄ Mfq÷™k r™Þk{fku y™u zkÞhuõxh yufuzur{f îkhk …wMŒf «Ëþo™™wt 
WËT½kx™ y™u Ëe… «k„xâ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt.  Þwr™ðŠ‚xe™k Œ{k{ yæÞk…fku y™u f{o[kheykuyu …wMŒf «Ëþo™{kt 
h‚…qðof ¼k„ ÷eÄku nŒku.



¼khŒeÞ ƒtÄkhý y™u ƒtÄkhý™k ½zðiÞk 

zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfhS™k Sð™-fð™ …h ykÄkrhŒ yku™÷kR™ õðeÍ

 zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe ytŒ„oŒ UGC™k Œk.22-11-2019™k …ºk yLðÞu 71{k 
¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚™e M{]rŒ Wsðýe™k W…¢{u Œk. 11/12/2020™k hkus ‚ðkhu  11:00 f÷kfu ‘¼khŒeÞ 
ƒtÄkhý y™u ƒtÄkhý™k ½zðiÞk zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfhS’™k rð»kÞ ykÄkrhŒ yku™÷kE™ ÂõðÍ™wt ykÞkus™ 
‚V¤Œk…qðof fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. yk ÂõðÍ{kt ykþhu 588 rðãkÚkeoyku W…hktŒ Þwr™ðŠ‚xe™k þiûkrýf-
rƒ™þiûkrýf f{o[kheykuyu ¾qƒ Wí‚kn…qðof ¼k„ ÷eÄku nŒku. y™u Œu Œ{k{ M…Äofku™u yku™÷kE™ ‚ŠxrVfux …ý 
y…kÞkt nŒkt. 

 Œ{k{ ‚n¼k„eykuyu yk õðeÍ™u ¾qƒ s yk™tË…qðof {kýe nŒe. yk  ÂõðÍ™u ƒnku¤ku «rŒ‚kË {éÞku nŒku 
ŒÚkk yk  ÂõðÍ{kt ¼k„ ÷u™kh  W{uËðkhkuyu VhrsÞkŒ hrsMxÙuþ™ fhkððk™wt nŒwt. hrsMxÙuþ™ fhkÔÞk ƒkË ÂõðÍ þY 
fhðk {kxu™e ®÷f W{uËðkh™k E-{uE÷ …h yk…kuyk… …nkut[e òÞ Œuðe ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe nŒe. ‚ðkhu 11:00 
f÷kfÚke 12:00 f÷kf ‚wÄe ®÷f yuÂõxð hk¾ðk{kt ykðe nŒe. yk ÂõðÍ™k «§ku™wt {qÕÞktf™ yku™÷kE™ 
yk…kuyk… ÚkkÞ ŒÚkk 40%Úke ðÄkhu „wý {u¤ðu÷ W{uËðkhku™u  ÂõðÍ …qýo ÚkkÞ fu ŒhŒ s E–‚ŠxrVfux {¤u Œu «fkh™wt 
ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. yk fkÞo¢{™wt ‚V¤ ykÞkus™ {kxu zkì. r«Þktfe ÔÞk‚ y™u zkì. rn{ktþw …xu÷ Œu{s 
{k„oËþo™ y™u {tsqhe yk…ðk ƒË÷ {k™™eÞ fw÷…rŒ©e «ku. (zkì.) y{e W…kæÞkÞS™ku yk¼kh {k™ðk{kt ykÔÞku 
nŒku.



‘¼khŒeÞ ƒtÄkhý y™u ƒtÄkhý™k ½zðiÞk 

zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfhS yku™÷kE™ ‚wrð[kh-‚qºk (M÷ku„™) M…Äko

 बाबासाहब के तािमर� से यह िह�द�तान बना ह!� ! ु

 W¥keýo ÚkÞu÷ rðãkÚkeoyku™u E-‚ŠxrVfux …ý y…kÞkt nŒkt. yk fkÞo¢{™wt ‚V¤ ykÞkus™ {kxu zkì. r«Þktfe  
ÔÞk‚ y™u zkì. rn{ktþw …xu÷™k {k„oËþo™ ÚkÞwt nŒwt. yk ‚{„ú fkÞo¢{™u «kuí‚kn™ y™u ‚nfkh {k™™eÞ  
fw÷…rŒ©e «ku. (zkì.) y{e W…kæÞkÞS îkhk …qhk …kzðk{kt ykÔÞk nŒk.

2. hksðe fk…rzÞk – rîŒeÞ 

 ‘ð„h fkÞËu …þw…ûke …ý Sðu òu™u ™erŒÚke,

 ‘{ýfk suðwt yk ‚{ksSð™, òu Ëkuh {net …hkuðkÞu,
3.  ©wrŒ {™kusfw{kh ‚wŒrhÞk – Œ]ŒeÞ

 MðMÚk ‚w„tÄe ‚{ks {¤þu, yu™u ƒtÄkhý {k¤k fnuðkÞ.

 zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe ytŒ„oŒ UGC™k Œk.22-11-2019™k …ºk yLðÞu 71{k 
¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚™e M{]rŒ Wsðýe™k W…¢{u Œk.28/12/2020Úke Œk.05/01/2021 ‚wÄe ‘¼khŒeÞ 
ƒtÄkhý y™u ƒtÄkhý™k ½zðiÞk zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfhS’™k rð»kÞ ykÄkrhŒ ‚wrð[kh (M÷ku„™) M…Äko 
(nrhVkE)™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. yk nheVkE{kt ‚wrð[khku E-{uE÷ îkhk {„kððk{kt ykÔÞk nŒk. yk 
nrhVkE{kt {kuxe ‚tÏÞk{kt rðãkÚkeoyku y™u Þwr™ðŠ‚xe™k f{o[kheykuyu Wí‚kn…qðof ¼k„ ÷eÄku nŒku. Œu{kt 
ytËkrsŒ 65 sux÷kt ‚wrð[kh-‚qºkku ykÔÞkt nŒkt. yk ‚wrð[khku™wt {qÕÞktf™ zkì. Þku„uLÿ¼kE …khu¾ (yæÞûk, „wshkŒe 
rð¼k„) y™u zkì. nuŒ÷ƒu™ „ktÄe (ykr‚MxLx «kuVu‚h – „wshkŒe) îkhk fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. ykðu÷ ‚wrð[khku{ktÚke 
™e[u {wsƒ Ëþkoðu÷ rðãkÚkeoyku W¥keýo ÚkÞu÷. W¥keýo ÚkÞu÷ ©uc ºký ‚qºkku ÷¾™khkt rðãkÚkeoyku™kt ™k{ yk «{kýu Au.

 ‘भलाई का िजसम� ह ैिवधान, वही ह ैभारतीय संिवधान!

  ‘नह� मानता म � िह�द और मसलमान को, म� तो मानता ह� ँ िसफ�  भारतीय संिवधान को!ुू

 {k™ðSð™ …ý {nufkÞu, òu hnu ƒtÄkhý herŒÚke.

 ‘Be Educate, Be Agitate, Be Organize.

1. ykr{h þu¾ – «Úk{ 
 ‘हर फल को शािमल कर के वह बाग़ाबान बना ह,ै ू



71{k ¼khŒeÞ ƒtÄkhý rËð‚ Wsðýe

 ¼khŒ ‚hfkh îkhk ¼khŒ™k ƒtÄkhý™u y…™kððk™e M{]rŒ™k ¼k„ Y…u ŒÚkk 71{k ¼khŒeÞ ƒtÄkhý 
rËð‚™e Wsðýe fhðk ¼khŒeÞ ƒtÄkhý™k yk{w¾™k ðkt[™™wt ykÞkus™ ¼khŒ™k {nk{rn{ hküÙ…rŒS™e 
yæÞûkŒk{kt fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt, su™wt SðtŒ «‚khý DD News …h Œk. 26/12/2020™k hkus ‚ðkhu 11: 00 
f÷kfu fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt.  Þwr™ðŠ‚xe îkhk yk «‚khý rðãkÚkeoyku y™u s™ ‚{wËkÞ {kxu …kuŒk™k Vu‚ƒwf …us™k 
{kæÞ{Úke r™nk¤ðk {kxu W…÷çÄ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt.

 zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe îkhk ¼khŒeÞ ƒtÄkhý™k yk{w¾™k ðkt[™™wt ykÞkus™ 
ðåÞowy÷ {kæÞ{Úke {k™™eÞ fw÷…rŒ©e «ku. (zkì.) y{e W…kæÞkÞ™e yæÞûkŒk{kt Œk. 26/12/2020™k hkus 
10:45 f÷kfu ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt su{kt Þwr™ðŠ‚xe™k yrÄfkhe©eyku ŒÚkk ‚ðuo yæÞk…f©eyku îkhk 
Wí‚kn¼uh ¼k„ ÷uðk{kt ykðu÷ ŒÚkk zkì. r«Þktfe ÔÞk‚ îkhk ¼khŒeÞ ƒtÄkhý™k  yk{w¾™wt ðkt[™ fhðk{kt ykðu÷ 
nŒwt. ¼khŒ™k {nk™ ƒtÄkhý™k Mð¡áük ykŠfxuõx zkì. ƒe. ykh. yktƒuzfhS™u ©Øktsr÷ y…eo fkÞo¢{™e 
…qýkonwrŒ fhðk{kt ykðe nŒe. yk ‚{„ú ð[woy÷ fkÞo¢{™wt ‚t[k÷™ zkì. rn{ktþw …xu÷ îkhk ‚V¤Œk…qðof fhðk{kt 
ykÔÞwt nŒwt.



¼khŒeÞ ƒtÄkhý : ¼khŒeÞ ‚trðÄk™ y™u Mºke ‚þrõŒfhý

     yktŒhhk»xÙeÞ {rn÷k rËð‚™e Wsðýe™k W…¢{u Œk. 06/03/2020 ™k þw¢ðkh™k hkus 
zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðr‚oxe™k ƒkuzoY{{kt Þkusðk{kt ykðu÷. su{kt ‘¼khŒeÞ 
‚trðÄk™ y™u Mºke ‚þrõŒfhý' rð»kÞ …h òýeŒk ‚{ksfkÞofh zkì. ¼kð™k skuþe…whk™k  ÔÞkÏÞk™
™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt nŒw. {k™™eÞ fw÷…rŒ©e «ku.(zkì.) y{eƒnu™ W…kæÞkÞ , zkì. ¼kð™kƒnu™  
skuþe…whk, zkì. ykðkƒnu™ þwõ÷k Œu{s zkì. r«Þktfeƒnu™ ÔÞk‚yu ™kheþrõŒ™k «Œef Œhefu þw¼nMŒu 
Ëe… «k„xâ fÞwO nŒwt. ysðk¤k™kt …ÞkoÞ ‚{e ƒnu™ku, Wòo{Þ ‚ÒkkheykuÚke „kiŒ{ nku÷ ¼hkÞku nŒku. 
su{kt ™kheþrõŒ rðþu ‚t„kurü ÚkR nŒe. yk ‚{„ú fkÞo¢{™wt ‚wtËh ‚t[k÷™ zkì. ËerÃíkƒk „kurn÷ îkhk 
fhðk{kt ykÔÞwt nŒwt. 

     yk rð[kh{t[™k ykht¼{kt yk{trºkŒ {nu{k™ku™u Þwr™ðr‚oxe™kt ¾u‚Úke ‚t{kr™Œ fhðk{kt ykÔÞk 
nŒk. íÞkhƒkË zkì. ykðkƒnu™ þwõ÷k (r™Þk{f –SS) îkhk {wÏÞ ðõŒk©e™wt Mðk„Œ fhðk{kt ykÔÞwt 
nŒw. íÞkhƒkË zkì. ¼kð™kƒu™ skuþe…whkyu ¼khŒeÞ ‚trðÄk™{kt ‚{krðü Mºkeyku™k {q¤¼qŒ yrÄfkhku, 
{k™ðkrÄfkhku y™u ‚{k™Œk™k r‚ØktŒku rðþu yÇÞk‚…qýo ðõŒÔÞ ykÃÞwt nŒw. yk W…hktŒ Œu{ýu Œu{™k 
‚{ksfkÞo™u ÷„Œk fux÷ktf y™w¼ðku™e …ý [[ko fhe. {k™™eÞ fw÷…rŒ©e «ku. zkì. y{eƒnu™  W…kæÞkÞ
yu yæÞûkeÞ WÆƒkuÄ™{kt Mºkeykuyu …kuŒk™e òŒ™u ò„]Œ fhðk ƒkƒŒ Œu{s ƒtÄkhý{kt {¤Œk yrÄfkhku 
y™u nfku™e ‚{sý yk…e. yk fkÞo¢{™e …qýkonwŒe zkì. ¼kð™kƒnu™ skuþe…whk™k M÷ku„™Úke y™u 
zkì. r«Þktfeƒnu™ ÔÞk‚™k yk¼kh Ëþo™ îkhk fhðk{kt ykðe nŒe.  yktƒuzfh Þwr™ðr‚oxe™e Œ{k{ 
ƒnu™kuyu ‚{„ú fkÞo¢{™u yk™tË…qðof {kÛÞku nŒku.

 

  

 

 

 

 

47



 

          Œk.16-01-2020 ™kt hkus zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðr‚oxe™kt „kiŒ{ 

nku÷{kt “In pursuit of Excellence Lecture Series” ytŒ„oŒ ¼khŒeÞ 

ƒtÄkhý: hk»xÙ™e ykÄkhrþ÷k rð»kÞ W…h ÔÞkÏÞk™™wt ykÞkus™ fhðk{kt ykðu÷. yk ÔÞkÏÞk™ 

yk…ðk {kxu Þwr™ðr‚oxe™kt {k™™eÞ ƒkuzo ‚ÇÞ ©e rfþkuh¼kE {fðkýk™u yk{tºký yk…ðk{kt 

yk…ðk{kt ykÔÞw t nŒw t. yk fkÞo¢{™k yrŒrÚk rðþu»k Œhefu …qðo ykE.yu.yu‚. 

yrÄfkhe©e {nuþ skuþe ‚knuƒ W…rMÚkŒ hÌkk nŒk. Œu{s Þwr™ðr‚oxe™kt {k™™eÞ 

fw÷…rŒ©e y{eƒnu™ W…kæÞkÞ y™u Þwr™ðr‚oxe™ku ‚{„ú MxkV nksh hÌkku nŒku. 

Ëe… «k„xâ y™u Þwr™ðr‚oxe™kt {t„÷„k™Úke yk fkÞo¢{™ku ykht¼ fhðk{kt ykðu÷ nŒku. 

       yk yð‚hu {wÏÞ ðõŒk ©e rfþkuh¼kE {fðkýkyu ‘¼khŒeÞ ƒtÄkhý:  hk»xÙ™e 

ykÄkhrþ÷k’ rð»kÞ W…h ðkŒ fhŒk ‚trðÄk™ rð»ku fux÷ef {níð™e ðkŒku fne nŒe. 

hk»xÙ™k ‚w[kÁ ÔÞðMÚkk…™ {kxu ƒtÄkhý yrŒ {níð™wt nkuÞ Au. Ëuþ™u {sƒqŒ fhðk{kt 

ƒtÄkhý{kt Ëþkoðu÷k ™erŒrð»kÞf r™Þ{ku™wt yk[hý «òyu fhðwt hÌkwt. ¼khŒ Ëuþ{kt 

ykÍkËe …qðuo 562 hsðkzk nŒk …htŒw Œu™wt fkuE ƒtÄkhý nŒwt ™rn ŒuÚke ƒtÄkhý 

‚r{rŒyu fkÞËkrðÆ ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh™u ƒtÄkhý ‚r{rŒ™k yæÞûk ƒ™kðe fk{ 

‚kutÃÞwt nŒwt. zkì. ƒkƒk‚knuƒu ºký ð»ko hkŒrËð‚ ‚tþkuÄ™, yÇÞk‚ fhe Ëwr™Þk™wt ‚kiÚke 

{kuxwt ÷ur¾Œ ¼khŒeÞ ƒtÄkhý ŒiÞkh fhe ykÃÞwt nŒwt. yk ƒtÄkhý yuðwt ÷[e÷wt Au fu Œu{kt 

VuhVkh fhe þfkÞ Au. ‚wÄkhk fhe™u ™k„rhfku™u …ku»kf r™Þ{ku W{uhe þfkÞ Au. 

¼khŒeÞ ƒtÄkhý{kt 25 ¼k„ y™u 12 «rþü Au. yk yð‚hu {k™™eÞ fw÷…rŒ©e 

«ku. zkì.y{eƒnu™ W…kæÞkÞyu ¼khŒeÞ ƒtÄkhý™e fux÷ef rðrþü ÷kûkrýfŒkyku 

…kuŒk™k rð[khþe÷ ðõŒÔÞ{kt Wò„h fhe yk…e nŒe. yk ‚{„ú fkÞo¢{™wt ‚t[k÷™ 

zkì. rn{kL~š¼kE …xu÷ îkhk fhðk{kt ykðu÷wt y™u fkÞo¢{™e yk¼khrðrÄ zkì. r«Þktfeƒnu™ 

ÔÞk‚u fhe nŒe.  

¼khŒeÞ ƒtÄkhý:  hk»xÙ™e ykÄkhrþ÷k
(In pursuit of Excellence Lecture Series )

4



5





“ભારતીય બધંારણ અને બધંારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરજી” 

ઓનાઈન ક્વીઝન અહવેા 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી અંતગગત UGC ના તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ના ત્ર 

અન્લમે ૭૧ ભાાં બાયતીમ વાંનલધાન દદલવની સ્મનૃત ઉજલણીના ઉક્રભે COVID-19 ની ભશાભાયીના કાયણે 

તા. 11/12/2020 ના યજ વલાયે  11:00  કરાકે “બાયતીમ વાંનલધાન અને ફાંધાયણના ઘડલૈમા             

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકયજી” ના નલમ આધાદયત ઓનરાઈન ક્વલઝનુાં આમજન ડૉ.નિમાાંકી વ્માવ 

(એવનવમેટ િપેવય- Lib.Sci.)  અને ડૉ. દશભાાંશ ુટેર (આનવસ્ટન્ટ િપેવય – કમ્પ્યટુય વામન્વ) દ્વાયા 

વપતાપલૂગક કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આ વલીઝભાાં આળયે 588 નલદ્યાથીઓ, યનુનલનવિટીના બફન ળૈક્ષબણક સ્ટાપે 

ખફૂ જ ઉત્વાશ પલૂગક બાગ રીધેર શત. અને તે તભાભને ઓનરાઈન વટીપીકેટ નલતયણની કાભગીયી કયેર. 

તભાભ વશબાગીઓએ આ વલીઝને ખફૂ જ આનાંદપલૂગક ભાણી શતી.   

આ ક્વલઝન ફશ િનતવાદ ભેર શત તથા આ ક્વલઝભાાં બાગ રેલા ભાટે કુર 588 વાંખ્માભાાં 

ઉભેદલાયએ યજીસ્રેળન કયાવ્યુાં શત ુાં. યજીસ્રેળન કયાવ્મા ફાદ ક્વલઝ ળરૂ કયલા ભાટેની બરિંક ઉભેદલાયના ઈ 

ભેઈર ય આઆ જામ તથા તા.11/12/2020 ના યજ વલાયે ૧૧ :00 કરાક થી ૧૨ :૦૦ કરાક સધુી 

રીંક એક્વટલ યાખલાભાાં આલેર શતી. આ ક્વલઝના િશ્નનુાં મલૂમાાંકન ઓનરાઈન આઆ થામ તથા 40 

% થી લધાયે ગણુ ભેલેર ઉભેદલાયને ક્વલઝ પણૂગ થામ કે તયત જ ઈ – વટીપીકેટ ભે તે િકાયનુાં 

આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આ ક્વલઝનુાં વાંપણૂગ મલૂમાાંકન અને ઈ – વટીપીકેટ આ વાથ ેવાભેર છે. આ 

કામગક્રભનુાં વપ આમજન ભાટે ડૉ. નિમાાંકી વ્માવ અને ડૉ. દશભાાંશ ુટેર ભાગગદળગન અને ભાંજૂયી આલા 

ફદર ભાનનીમ કુરનતશ્રી િ. (ડૉ.) અભી ઉાધ્મામજીન ખફૂ આબાય ભાનીએ છીએ.  



 

 

 

 

 

 



 

 



ભારતીય બધંારણ : ક્વીઝનો અહવેા 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી અંતર્ગત UGC ના તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ના ત્ર 

અન્લમે ૭૦ ભાાં બાયતીમ વાંનલધાન દદલવની સ્મનૃત ઉજલણીના ઉક્રભે તા. 29/07/2020 ના યજ 

COVID-19 ની ભશાભાયીના કાયણે ડૉ.નિમાાંકી વ્માવ (એવનવમેટ િપેવય- Lib.Sci.)  અને ડૉ. દશભાાંશ ુટેર 

(આનવસ્ટન્ટ િપેવય – કમ્પ્યટુય વામન્વ) ની કાભર્ીયી શઠે બાયતીમ વાંનલધાન નલમની ઓનરાઈન એક 

કરાકની ક્લીઝનુાં આમજન કયલાભાાં આલેર. આ ક્લીઝભાાં આળયે 4000 નલદ્યાથીઓ, યનુનલનવિટીના બફન 

ળૈક્ષબણક સ્ટાપે ખફૂ જ ઉત્વાશ પલૂગક બાર્ રીધેર શત. અન ેતે તભાભન ેઓનરાઈન વટીપીકેટ નલતયણની 

કાભર્ીયી કયેર. તભાભ વશબાર્ીઓએ આ ક્લીઝને ખફૂ જ આનાંદપલૂગક ભાણી શતી.   

 



 

ભારતીય સવંિધાન દિિસ અને પસુ્તક પ્રિર્શન નો અહિેા 

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી, અમદાવાદ દ્વારા ૭૧માાં ભારતીય સાંનવધાન દદવસની 

ઉજવણીના ઉક્રમ ે તારીખ 26-11-2020ને ગરુુવારના રોજ ભારતીય બાંધારણના આમખુના વાાંચનનુાં 

આયોજન વર્ુઅુ માધ્યમથી કરવામાાં આવે. જેમાાં ડૉ. નિયાાંકી વ્યાસ દ્વારા આમખુ વાાંચન કરાવવામાાં 

આવ્યુાં હતુાં તથા યનુનવનસિટીના તમામ નનયામકશ્રીઓ અન ેઅધ્યાકશ્રીઓ દ્વારા સાથ ેજોડાઈન ેઆમખુ 

વાાંચન કયુું હતુાં. આ સમગ્ર કાયુક્રમનુાં સાંચાન ડૉ. નિયાાંકી વ્યાસ અન ેડૉ. દહમાાંશ ુટે દ્વારા કરવામાાં 

આવ્યુાં હતુાં. ત્યારબાદ નવવેકાનાંદ ગ્રાંથાય ખાત ેબોરે 3:00 કાકે પસુ્તક િદર્ુન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

જેમાાં યનુનવસીટીના માનનીય કુનતશ્રી િો. ડૉ. અમી ઉાધ્યાય, સ્કૂના નનયામકો અન ેડાયરેક્ટર દ્વારા 

પસુ્તક િદરુ્નનુાં ઉદ્ઘાટન અન ે દી િાગટય કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. યનુનવસીટીના તમામ અધ્યાકો અન ે

કમુચારીઓ દ્વારા પસુ્તક િદર્ુનને રસપવુૂક ભાગ ીધો હતો. 



ભારતીય બધંારણ – રાષ્ટ્રની આધારશીા કાયયક્રમનો અહવેા  

 

70ભાાં બાયતીમ વાંવલધાન દદલવની ઉજલણીના ઉક્રભે તા. 16-01-2020 ગરુુલાયના યોજ ડૉ. 
ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીના ગૌતભ વબાગશૃભાાં 'બાયતીમ ફાંધાયણ - યાષ્ટ્રની 
આધાયળીરા' વલમ ય જાણીતા ત્રકાય શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણાના વ્માખ્માનનુાં આમોજન કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં ભાનનીમ કુરવત શ્રી, શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણા, વલળે  અવતવથશ્રી ભશળેબાઈ જોળી 
(વચિલશ્રી-ગજુયાત યાજ્મ ચ ૂાંટણીાંિ) તથા ફોડડ ઓપ ભેનેજભેન્ટના વભ્મશ્રીઓ દ્વાયા દી પ્રાગટય ફાદ 
લક્તાશ્રી તથા ભશભેાનોનુાં સ્મવૃત ચિહ્ન દ્વાયા સ્લાગત કયલાભાાં આવ્યુાં.  
 

શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણાએ બાયતના ફાંધાયણભાાં વભાવલષ્ટ્ટ મૂભતૂ અવધકાયો, ભાનલાવધકાયો 
અને ભાગડદળડક વવદ્ાાંતો વલે અભ્માવપણૂડ વ્મક્તવ્મ આપયુાં. ભાનનીમ કુરવતશ્રી પ્રો.(ડૉ.) અભી 
ઉાધ્મામએ અધ્મક્ષીમ ઉદફોધનભાાં ફાંધાયણની ગદયભા અને શક તથા પયજ વલે યોજફયોજની 
કાભગીયી સવુ ાંગત વભજણ તથા આિયણ કેલલાની લાત ય બાય મકુ્યો. ડૉ  વપ્રમાાંકી વ્માવે આબાય 
દળડન વ્મક્ત કયુું. સ્ટુડન્ટ રનડય વેન્ટયના વાંરગ્ન વલદ્યાથીઓ તથા યવુનલવવિટીના દયલાયના વમદુામે 
વભગ્ર કામડક્રભને ભાણ્મો. યવુનલવવિટી ગીતથી પ્રાયાંબામેરો ઉક્રભ યાષ્ટ્ર ગીતના વમશૂગાન વાથે વમ્ન્ન 
થમો. ડૉ. દશભાાંશ ુટેરના સિુારુ આમોજન અને વાંમત વાંિારનથી વભગ્ર કામડક્રભ વભમવય ગદયભાપણૂડ 
ઉજલામો.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

   



 

 

 
  

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 



ભારતીય બધંારણ : ભારતીય સવંિધાન અને સ્ત્રી સશક્તતકરણ 

 

આંતરરાષ્ટ્રીય મહષા હદળશની ઉજળણીના ઉક્રમે તા.06/03/2020 ના શકુ્રળારના રોજ ડૉ. 

બાબાશાષબે આંબેડકર ઓન યનુનળનશિટીના બોડડરૂમમાાં ખાતે યોજળામાાં આળે. જેમાાં ‘ ભારતીય શાંનળધાન 

અને સ્ત્રી શક્તતકરણ’ નળવય ર જાણીતા શમાજકાયડકર ડૉ. ભાળના જોીપરુાના  વ્યાખ્યાનનુાં આયોજન 

કરળામાાં આવ્યુાં ષત.ુ માનનીય કુનતશ્રી પ્રો.(ડૉ.) અમી ઉાધ્યાય , ડૉ. ભાળનાબેન જોીપરુા, ડૉ. આળા 

શતુા તેમજ ડૉ. નપ્રયાાંકી વ્યાશ દ્વારા દી પ્રાગટય કરળામાાં આવ્યુાં ષત.ુ આ કાયડક્રમનુાં શમગ્ર શાંચાન ડૉ. 

હદપ્તીબા ગોહષ (આનશ. પ્રો.- રાજ્યાસ્ત્ર) દ્વારા કરળામાાં આવ્યુાં ષત.ુ શૌ પ્રથમ ળતતાશ્રીનુાં ખેશ, સ્મનૃત 

ચચષન તથા પસુ્તક દ્વારા સ્ળાગત કરળામાાં આવ્યુાં ષત.ુ  

ડૉ. આળાબેન શતુા (નનયામક –SS) દ્વારા મખુ્ય ળતતાશ્રીનુાં સ્ળાગત કરળામાાં આવ્યુાં ષત.ુ ત્યારબાદ 

ડૉ. ભાળનાબેન જોીપરુાએ ભારતીય શાંનળધાનમાાં શમાનળષ્ટ્ટ સ્ત્રીઓના મલૂભતૂ અનધકારો, માનળાધીકારો 

અને શમાનતાના નશદ્ાાંતો નળે અભ્યાશપણૂડ ળતતવ્ય આપ્યુાં ષત.ુ આ ઉરાાંત તમેણે તેમના શમાજકાયડન ે

ગતા કેટાાંક અનભુળો ની ણ ચચાડ કરી. માનનીય કુનતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉાધ્યાય એ અધ્યક્ષીય 

ઉદ્દબોધનમાાં સ્ત્રીઓએ ોતાની જાતને જાગતૃ કરળા બાબત તેમજ બાંધારણમાાં મલતા અનધકારો અને ષકોની 

શમજણ આી. આ કાયડક્રમની પણૂાડહતુી ડૉ. ભાળનાબેન જોીપરુાના સ્ોગનથી અને ડૉ. નપ્રયાાંકી વ્યાશ 

(એશો. પ્રો.- ાય.શાય.) ના આભાર દડન દ્વારા કરળામાાં આળી ષતી.  આંબેડકર યનુનળનશિટીની તમામ 

બષનેોએ શમગ્ર કાયડક્રમને આનાંદપળૂડક માણ્યો ષતો.  

   



 

 

  

 



 

 



 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી અંતર્ગત UGC ના તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ના પત્ર 

અન્વયે ૭૧ માાં ભારતીય સાંનવધાન દિવસની સ્મનૃત ઉજવણીના ઉપક્રમે તા.28/12/2020 થી 

તા.05/01/2021 સધુી “ભારતીય બાંધારણ અને બાંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરજી” ના 

નવષય આધાદરત સનુવચાર (સ્લોર્ન) સ્પધાગ (હદરફાઈ)નુાં આયોજન ડૉ.નિયાાંકી વ્યાસ (એસોનસયેટ 

િોફેસર- Lib.Sci.)  અને ડૉ. દહમાાંશ ુ પટેલ (આનસસ્ટન્ટ િોફેસર – કોમ્પ્યટુર સાયન્સ) દ્વારા 

સફળતાપવૂગક કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ હરીફાઈમાાં સનુવચારો ઈ-મેઈલ દ્વારા માંર્ાવવામાાં આવેલ. આ 

હદરફાઈમાાં મોટી સાંખ્યામાાં નવદ્યાથીઓ, યનુનવનસિટીના બબન શૈક્ષબણક સ્ટાફે ખબૂ જ ઉત્સાહ પવૂગક ભાર્ 

લીધેલ હતો. તેમાાં અંિાજીત 65 જેટલાાં સનુવચાર આવેલ અને તેમના આવેલ સનુવચારોનુાં મલૂયાાંકન 

કરાવવામાાં પણ આવેલ. સનુવચારોનુાં મલૂયાાંકન ડૉ. યોરે્ન્રભાઈ પારેખ (અધ્યક્ષ, ગજુરાતી નવભાર્) 

અને ડૉ. હતેલબેન ર્ાાંધી (આનસસ્ટન્ટ િોફેસર – ગજુરાતી) દ્વારા કરવામાાં આવેલ. આ આવેલ 

સનુવચારોમાાંથી નીચે મજુબ િશાગવેલ નવદ્યાથીઓ ઉત્તીણગ થયેલ. ઉત્તીણગ થયેલ નવદ્યાથીઓના નામ આ 

િમાણે છે. :  

1. આનમર શેખ – િથમ  

“हर फूल को शामिल कर के वह बाग़ाबान बना है,  

बाबा साहब के तामिरों स ेयह महन्दसु्तान बना हैं !!” 
 

2. રાજવી કાપદડયા – દ્વદ્વતીય  

“भलाई का मिसिें ह ैमवधान, वही ह ैभारतीय समंवधान !” 

 

“ Be Educate, Be Agitate, Be Organize.” 

 

“नहीं िानता िैं महन्द ूऔर िसुलिान को, िें तो िानता हूँ मसफफ भारतीय समंवधान को !” 

 

 

 

 

3. શ્રનુત મનોજકુમાર સતુદરયા – તતૃીય  

“ મણકા જેવુાં આ સમાજજીવન, જો િોર મહીં પરોવાયે, 

સ્વસ્થ સરુ્ાંધી સમાજ મળશે , એને બાંધારણ માળા કહવેાય.” 



 

“વર્ર કાયિે પશપુક્ષી પણ જીવે જોને નીનતથી, 

માનવજીવન પણ મહકેાયે, જો રહ ેબાંધારણ રીનતથી.”  

ઉત્તીણગ થયેલ નવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન સટીફીકેટ નવતરણની કામર્ીરી કરેલ. તમામ સહભાર્ીઓએ 

આ સ્પધાગને ખબૂ જ આનાંિપવૂગક માણી હતી. આ કાયગક્રમનુાં સફળ આયોજન માટે ડૉ. નિયાાંકી વ્યાસ અને ડૉ. 

દહમાાંશ ુપટેલ માર્ગિશગન અને માંજૂરી આપવા બિલ માનનીય કુલપનતશ્રી િો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાયજીનો ખબૂ 

આભાર માનીએ છીએ.  

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી દ્વારા તા. ૦૪/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ બપોરે ૦૪ કલાકે વર્ચયુગઅલ 

્લેટફોમગ દ્વારા "ઇન પસ્યુગટ ઓફ એક્સેલન્સ લેક્ચર નસરીઝ"નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ વ્યાખ્યાન 

શે્રણીમાાં “ધ થ્સસનપયન ટેલસ: રોલ ઓફ નથયેટર ઇન એજ્યકેુશન” નવષય પર ચચાગઓ થઈ હતી.  

           આ વ્યાખ્યાન શે્રણીમાાં વક્તા તરીકે શ્રી અબભનય બેન્કર જોડાયા હતા. જેઓ નથયેટર દડરેક્ટર, 

નાટયકાર, પટકથા લેખક અને અબભનેતા તરીકે કાયગરત છે. તેઓ ગજુરાતમાાં િાયોબર્ક નથયેટરના િણેતા 

તરીકે ઓળખાય છે. તે આરાંભ ‘આટગ  એકેડમેી’ નામની નથયેટર કાંપનીના સ્થાપક અને દડરેક્ટર પણ છે. તો 

ગજુરાતની નવનવધ િનતષ્ઠિત સાંસ્થાઓમાાં નથયેટર આર્ટગસના અધ્યાપક છે. તેમણે ફ્ાાંસ, ઇટાલી, ય.ુએસ.એ. અને 

જમગની જેવા નવનવધ િેશોના ઘણા કલાત્મક દિગ્િશગકો સાથે કામ કયુું છે.  

        અબભનયજીએ ‘નશક્ષણમાાં રાંર્ભનૂમની ભનૂમકા’ નવશે વાત કરી હતી. 

અબભનયજીએ નવદ્યાથીઓના જીવનમાાં નથયેટરની જરૂદરયાત અને પફોનમિંર્ આર્ટગસ નવશે વાત કરી. તેમણે 

નથયેટર અને દફલમ નનિેશન, અબભનય અને ષ્સ્ક્ર્ટ લેખનના પોતાના અનભુવો રજુ કયાગ. તેમણે નાટક અને 

અબભનય, સામાજજક અને વૈનિક બચિંતાઓને દૂર કરવામાાં કેવી રીતે મિિરૂપ થઈ શકે છે તેની ચચાગ પણ કરી. 

તેમણે ‘અકપૂાર’, ‘ચલતા દફરતા મુાંબઇ’, ‘કસ્તરુબા’ વરે્રે જેવા તેમના નાટકોનો પણ ઉલલેખ કયો, તેમણે 

નવનવધ કલાકારોને પરફોનમિંર્ આર્ટગસ દ્વારા શીખવવા પર ભાર મકૂ્યો. તેમણે કોનવડ 19ને કારણે લોકોના નાજૂક 

માનનસક સ્વાસ્સય પર શ્રોતાઓનુાં ધ્યાન િોયુું અને કહ્ુાં કે, “આપણા િૈનનક જીવનમાાં અબભવ્યક્ક્તઓ માટે 

કોઈ જગ્યા નથી જે માનનસક સ્વાસ્સય માટે ખબૂ નકુસાનકારક છે. નથયેટર અને પરફોનમિંર્ આર્ટગસ ભાવનાત્મક 

અબભવ્યક્ક્તઓ માટેના સ્થાનો છે. તે કેથાનસિસનુાં કામ કરે છે.” 



      અબભનયજીના સમજિાર વક્તવ્ય પછી માનનીય કુલપનતશ્રી  િો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાયે ‘રાઠરીય નશક્ષણ 

નીનત’માાં ચોસિ કલાઓના સમાવેશનો ઉલલેખ કયો. તેમણે નથયેટર, નતૃ્ય અને અન્ય પરફોનમિંર્ આર્ટગસ કે્ષતે્ર 

આર્ામી સટીફીકેટ, દડ્લોમા અને દડગ્રી અભ્યાસક્રમોની જાહરેાત કરી. તેમણે આર્ામી "રેનસનેક્સ્યલ પફોનમિંર્ 

આર્ટગસ વકગશોપ" નવશે પણ વાત કરી. પછી અબભનયજીનો આભાર માન્યો. ત્યારબાિ શ્રોતાઓ તરફથી િશ્નોત્તરી 

કરવામાાં આવી અને તેના સાંતોષકારક ઉત્તરો પણ મળ્યા. અંતે વક્તા શ્રી અબભનય બેન્કરજીનો આભાર 

માનવામાાં આવ્યો. આ વ્યાખ્યાન શે્રણીનુાં સાંચાલન ડૉ. દિપલ પાંડયા (સહાયક અધ્યાપક – અંગે્રજી) દ્વારા 

કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ સમગ્ર વેબબનાર વર્ચયુગઅલ ્લેટફોમગના માધ્યમથી ખબૂ સફળ રહ્યો.     

            
          ડૉ. બાબા સાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી, અમિાવાિ દ્વારા 71માાં ભારતીય સાંનવધાન 

દિવસની ઉજવણીના  ઉપક્રમે, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરના નનવાગણ દિન તારીખ 06/12/2020ને 

રનવવારના રોજ 12:00 કલાકે आि का भारत समंवधान और बाबासाहब आबंडेकर िी નવષય ઉપર 

ઓનલાઈન નેશનલ વેબબનારનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. જેમાાં યનુનવનસિટીના માનનીય કુલપનત 

િો. ડૉ. અમી ઉપાધ્યાયજી દ્વારા આંબેડકરના નવચારોની સમજણ આપી હતી, શ્યામા િસાિ મખુજી 

કોલેજ, યનુનવનસિટી ઓફ દિલહી પોલીટીકલ સાયન્સના અધ્યાનપકા ડૉ. ચાંરકાન્તા માથરુ દ્વારા આંબેડકર 

અને મદહલાઓના હક નવશે વક્તવ્ય આ્યુાં હત ુાં. લેખક, કોલોમીસ્ટ, નેહરુ મેમોરીયલ મ્પયઝુીયમ અને 

લાયબે્રરીના સભ્ય તથા આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટીના બોડગ મેમ્પબર આિરણીય શ્રી દકશોરભાઈ 

મકવાણા દ્વારા આંબેડકરના જીવન ઉપર વક્તવ્ય આ્યુાં હત ુાં. આ સમગ્ર કાયગક્રમનુાં સાંચાલન ડૉ. 

બાબા સાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટીના અધ્યાનપકા ડૉ. અચગના નમશ્રા દ્વારા કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

નેશનલ વેબબનાર ફેસબકુ સોનશયલ મીદડયા ઉપર લાઇવ કરવામાાં આવેલ જેમાાં 31800 People 

Reached, 8909 Post Engagements અને 148 લોકો દ્વારા BAOUનુાં ફેસબકુ પેજ Like કરવામાાં આવ્યુાં 

હત ુાં.   

 

           ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટીએ જ્યારે આખુાં નવિ ૩, દડસેમ્પબરના રોજ 

‘નવિ અક્ષમતા’ દિવસની ઉજવતુાં હત ુાં ત્યારે દિવ્યાાંર્ વ્યક્ક્તઓમાાં રહલે નવનશષતાને નપછાણી તેમની 

‘ક્ષમતા’ને ઉજવવાનુાં નક્કી કયુું. અને પદરણામરૂપ પાાંચ દિવસનુાં િિશગન કમ-સેલનુાં આયોજન ડૉ. 



બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી સાંચાબલત ‘અનત્ર’ સ્પેશ્યલ લનગર સપોટગ  સેન્ટર દ્વારા 

યનુનવનસિટી ખાતે જ કરવામાાં આવ્યુાં. જે અંધજન માંડળ, બી. એમ. ઇન્સ્ટીટયટુ ફોર મેન્ટલ હલેથ 

અને નવજીવન દિવ્યાાંર્ બાળકોની સાંસ્થા જેવી ત્રણ માતબર સાંસ્થાના દિવ્યાાંર્ વ્યક્ક્તઓ દ્વારા 

બનાવેલી હસ્તકલાની વસ્તઓુનુાં િિશગન અને વેચાણ કરવામાાં આવ્યુાં. િિશગનનુાં ઉદ્ઘાટન માન. 

કુલપનતશ્રી િો. ડૉ. અમી ઉપાધ્યાયજીના હસ્તે કરવામાાં આવ્યુાં. સૌ મહમેાનોનુાં સ્વાર્ત અંધજન 

માંડળના દિવ્યાાંર્જન શ્રી સચેતભાઈ ર્ાાંધી દ્વારા કાંકુ અક્ષતથી કરવામાાં આવ્યુાં. સિર િિશગનનો 

લહાવો યનુનવનસિટીના તમામ સભ્યોએ લીધો જ પણ તેમના પદરવારજનોએ પણ ઉત્સાહપવૂગક 

િિશગનની મલુાકાત લઈ. બધી જ સાંસ્થાઓનો ઉત્સાહ વધાયો. સાંસ્થાઓએ પોતાના િનતભાવમાાં 

સ્વીકાયુું કે યનુનવનસિટી દ્વારા આટલો અભતૂપવૂગ િનતસાર અપાશે. તેની તેમને કલપના સધુ્ધા ન 

હતી. આ સમગ્ર િિશગનનુાં આયોજન ‘અનત્ર’ સ્પેશ્યલ લનગર સપોટગ  સેન્ટરના સાંયોજક ડૉ. નનર્મ 

પાંડયાએ માાંન. કુલપનતશ્રી િો. ડૉ. અમી ઉપાધ્યાયજી અને નનયામક(SS) ડૉ. આવા શકુ્લાજીના 

માર્ગિશગન હિેળ કાયગ હત ુાં.  

૨૯/૧૨/૨૦૨૦ : ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી અને ભારતીય યનુનવનસિટીઓના 
સાંર્િને રાઠરીય નશક્ષણ નીનત 2020ના નવશેષ સાંિભગમાાં ‘ભારતીય ભાષાઓ, કળા અને સાંસ્કૃનતને 
મજબતૂ બનાવવાની’ આ નવષય પર રાઠરીય વેબબનારનુાં આયોજન કયુું હત ુાં. રાઠરીય નશક્ષણ નીનતમાાં 
જાહરે કરાયેલા ઉર્ચચ નશક્ષણમાાં. માનનીય કુલપનત શ્રી િો. ડૉ. અમી ઉપાધ્યાય અને શ્રીમતી ડૉ. 
પાંકજ નમત્તલ (મહાસબચવ)એ તેમના િેરણાિાયી શબ્િોથી આ િસાંર્ને આકઠયો. િખ્યાત વક્તાઓ 
શ્રી ચાાંિકીરન સલજુા, (એસોનસયેટ િોફેસર, દિલહી યનુનવનસિટી), શ્રી અતલુ કોિારીજી, (રાઠરીય 
સબચવ, નશક્ષા સાંસ્કૃનત ઉત્થાન ન્યાસ) અને િો. બલવાંત જાની, (કુલપનતશ્રી ડૉ. હદરનસન્ર્ૌર 
નવિનવદ્યાલય) તેઓએ તેમના િવચનોમાાં સાંબોધન કયુું હત ુાં કે ભારતીય કળા અને સાંસ્કૃનતનો 
િોત્સાહન ફક્ત રાઠર માટે જ નહીં, પણ વ્યક્ક્તર્ત માટે પણ મહત્વપણૂગ છે. તે તેમના પોતાના 
સાાંસ્કૃનતક ઇનતહાસ, કળાઓ, ભાષાઓ અને પરાંપરાઓના મજબતૂ અથગમાાં અને જ્ઞાનના નવકાસ દ્વારા 
છે કે નવદ્યાથીઓ સકારાત્મક સાાંસ્કૃનતક ઓળખ અને આત્મર્ૌરવ બનાવી શકે છે. અને તમામ ઉર્ચચ 
નશક્ષણ સાંસ્થાઓએ તેમની નશક્ષણ અને શીખવાની પદ્ધનતઓમાાં સમાન લર્ાડવાનો િયત્ન કરવો 
જોઈએ. 



રોણાચાયગ સેન્ટર : તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી દ્વારા 

નવદ્યાથીઓમાાં ‘રોણાચાયગ સ્ટાટગઅપ અને ઇનોવેશન એન્ડ આંત્રનિન્યોરશીપ કેન્ર’ શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં. 

આ કેન્રનુાં ઉદ્ઘાટન માનનીય નશક્ષણમાંત્રી ભપેુન્રનસિંહ ચડુાસમા રાજ્ય કક્ષાના માંત્રી શ્રી નવભાવરીબેન 

િવે દ્વારા કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. તો હાયર એજ્યકેુશન સેકે્રટરી શ્રીમનત અંજુ શમાગએ સ્ટાટગઅપ અને 

ઇનોવેશનની નવભાવના સ્પઠટ કરી આપી હતી. સ્ટાટગઅપ અને ઇનોવેશન પોબલસી અંતર્ગત આ સેન્ટર 

શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે. આ િરમ્પયાન યનુનવનસિટીના માનનીય કુલપનત ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય દ્વારા 

નવદ્યાથીઓ માટે બે વષગ માટે બે કરોડનીની ગ્રાન્ટની જાહરેાત કરવામાાં આવી હતી. આ કાયગક્રમમાાં 

યનુનવનસિટીના નવદ્યાથીઓના નવનવધ ઇનોવેશનમાાંથી કુલ ચાર ઇનોવેશન અને સ્ટાટગઅપને સન્માનનત 

કરવામાાં આવ્યા હતા.     

રાઠરીય નશક્ષનીનત ૨૦૨૦ –  

   ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી અને નશક્ષા સાંસ્કૃનત ઉત્થાન ન્યાસ ગજુરાત િાાંતના 

સાંયકુ્ત ઉપક્રમે તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ ‘રાઠરીય નશક્ષનીનત ૨૦૨૦’ નવષય પર વ્યાખ્યાન શે્રણીનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં. આ કાયગક્રમના મખુ્ય વક્તા શ્રી અતલુ કોિારીજી હતા. માનનીય કુલપનતશ્રી 

ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાયએ આમાંનત્રત વક્તાશ્રીનુાં સ્મનૃતબચન્ન આપી સ્વાર્ત કયુું હત ુાં. આ વ્યાખ્યાન 

શે્રણીમાાં યનુનવનસિટીના સવે નનયામકશ્રીઓ અને અધ્યાપકશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. શ્રી અતલુ 

કોિારીજીએ કહ્ુાં કે, કોઈ પણ નવચાર પર ધ્યાન કેષ્ન્રત કરવાથી અલર્ અલર્ અનભુવ થઈ શકે 

છે. નશક્ષણનુાં તાત્પયગ અસત્યથી સત્ય તરફ અને અજ્ઞાનથી જ્ઞાન તરફ લઈ જવાનુાં છે, આર્ળ તેમણે 

વાત કરી કે,  આ નશક્ષણ નીનત સરકાર માટે નથી પરાંત ુસમાજ માટે છે એટલે આ નવી નશક્ષણ 

નીનતને અમલમાાં મકુવા માટે શરૂઆત આપણાથી જ કરવી પડશે. આ નવી નશક્ષણ નીનતને જો 

બરાબર અમલમાાં લાવી શકીએ તો જ નશક્ષણ વ્યવસ્થા બિલાશે. નશક્ષક બિલાશે ત્યારે નશક્ષણ 

બિલાશે. આ નવી નશક્ષણ નીનત નવદ્યાથીકેન્રી, વ્યક્ક્તત્વ નવકાસની નીનત છે. તેમણે સાંશોધનની રષ્ઠટ, 

અનવુાિની બાબત, માતભૃાષામાાં સાંશોધન કેવી રીતે કરવુાં આદિ બાબતો પર માદહતી આપી હતી.  

આ કાયગક્રમનુાં સાંચાલન ડૉ. વનમાલા બવીસ્કારે કયુું હત ુાં અને યનુનવનસિટીની પરાંપરા અનસુાર 

આભારનવનધ  ડૉ. સાંજય પટેલ દ્વારા કરવામાાં આવી હતી.    



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ભારતીય સવંળધાન દદળસનો અહળેા  

UGC ના તા. ૨૨-૧૧-૨૦૧૯ મા ંત્ર ક્રમાકં D.O.No. F.1- 62/2019 (Website) મજુબ ૭૦ મા ં

ભારતીય સવંળધાન દદળસની સ્મવૃત ઉજળણીના ભાગરૂે તા.26-11-2019 ના રોજ 11:00 ળાગે સસંદ 

ભળન ખાતેથી માનનીય રાષ્ટ્રવત, માનનીય ઉરાષ્ટ્રવત તથા માનનીય ળડાપ્રધાન દ્વારા રાષ્ટ્રને 

સબંોધન કરળામા ંઆળે. જેનુ ંજીળતં પ્રસારણ દુરદશન ોકસભા ટીળી તેમજ , રાજ્યસભા ટીળી દ્વારા 

પ્રસારણ વનહાલળામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં   

્વુનળવસિટી દ્વારા ૭૦મા ં ભારતીય સવંળધાન દદળસની સ્મવૃત ઉજળણીના ભાગરૂે ઉરોક્ત 

જીળતં પ્રસારણ જોળા માટેનુ ંઆયોજન ગૌતમ હો ખાતે કરળામા ંઆળે તથા બધંારણના આમખુનુ ં

ળાચંન કરળામા ંઆળે .આ કાયશક્રમમા ંસહભાગી થયે સૌ ્વુનળવસિટી દરળારના સભ્યોનુ ં  આભાર 

માની  કાયશક્રમ પણૂશ જાહરે કરળામા ંઆવયો.  

 

 



“ભારતીય બધંારણ અને બધંારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરજી” 

ઓનાઈન સવુવચાર (સ્ગન) સ્ધાાન અહવેા 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી અંતગગત UGC ના તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ના 

ત્ર અન્લમે ૭૧ ભાાં બાયતીમ વાંનલધાન દદલવની સ્મનૃત ઉજલણીના ઉક્રભે તા.28/12/2020 થી 

તા.05/01/2021 સધુી “બાયતીમ ફાંધાયણ અને ફાંધાયણના ઘડલૈમા ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયજી” 

ના નલમ આધાદયત સનુલચાય (સ્રગન) સ્ધાગ (શદયપાઈ)નુાં આમજન ડૉ.નિમાાંકી વ્માવ 

(એવનવમેટ િપેવય- Lib.Sci.)  અન ેડૉ. દશભાાંશ ુટેર (આનવસ્ટન્ટ િપેવય – કમ્પ્યટુય વામન્વ) 

દ્વાયા વપતાપલૂગક કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આ શયીપાઈભાાં સનુલચાય ઈ-ભેઈર દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં 

આલેર. આ શદયપાઈભાાં ભટી વાંખ્માભાાં નલદ્યાથીઓ, યનુનલનવિટીના બફન ળૈક્ષબણક સ્ટાપે ખફૂ જ 

ઉત્વાશ પલૂગક બાગ રીધેર શત. તેભાાં અંદાજીત 65 જેટરાાં સનુલચાય આલેર અને તેભના આલેર 

સનુલચાયનુાં મલૂમાાંકન કયાલલાભાાં ણ આલેર. સનુલચાયનુાં મલૂમાાંકન ડૉ. મગેન્રબાઈ ાયેખ 

(અધ્મક્ષ, ગજુયાતી નલબાગ) અને ડૉ. શતેરફેન ગાાંધી (આનવસ્ટન્ટ િપેવય – ગજુયાતી) દ્વાયા 

કયલાભાાં આલેર. આ આલેર સનુલચાયભાાંથી નીચે મજુફ દળાગલેર નલદ્યાથીઓ ઉત્તીણગ થમેર. 

ઉત્તીણગ થમેર નલદ્યાથીઓના નાભ આ િભાણે છે. :  

1. આનભય ળેખ – િથભ  

“हर फूऱ को शाममऱ कर के वह बाग़ाबान बना है,  

बाबा साहब के ताममरों से यह हहन्दसु्तान बना हैं !!” 
 

2. યાજલી કાદડમા – દ્વદ્વતીમ  

“भऱाई का जिसमें है ववधान, वही है भारतीय सॊववधान !” 
 

“ Be Educate, Be Agitate, Be Organize.” 

 

“नहीॊ मानता मैं हहन्द ूऔर मसुऱमान को, में तो मानता हूॉ मसफफ  भारतीय सॊववधान को !” 
 

 

 

 



3. શ્રનુત ભનજકુભાય સતુદયમા – તતૃીમ  

“ ભણકા જેવુાં આ વભાજજીલન, જ દય ભશીં યલામે, 

સ્લસ્થ સગુાંધી વભાજ ભળે , એને ફાંધાયણ ભાા કશલેામ.” 
 

“લગય કામદે શુક્ષી ણ જીલે જને નીનતથી, 

ભાનલજીલન ણ ભશકેામે, જ યશ ેફાંધાયણ યીનતથી.”  

ઉત્તીણગ થમેર નલદ્યાથીઓને ઓનરાઈન વટીપીકેટ નલતયણની કાભગીયી કયેર. તભાભ 

વશબાગીઓએ આ સ્ધાગને ખફૂ જ આનાંદપલૂગક ભાણી શતી. આ કામગક્રભનુાં વપ આમજન ભાટે ડૉ. નિમાાંકી 

વ્માવ અને ડૉ. દશભાાંશ ુટેર ભાગગદળગન અને ભાંજૂયી આલા ફદર ભાનનીમ કુરનતશ્રી િ. (ડૉ.) અભી 

ઉાધ્મામજીન ખફૂ આબાય ભાનીએ છીએ.  
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