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 ી ગોિવદ ુ ુ ાયબલ ચેર,  ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ગોધરા  અને જુરાત સા હ ય અકાદમી 

ગાધંીનગરના સં ુ ત ઉપ મે આયો જત રા ય સેિમનાર આઝાદ ના ઇિતહાસમા ં િવસરાયેલા 

વતં  સેનાનીઓ અને એમના િવષયક સા હ ય  પચંમહાલ જ લાના સદંભમા ંતાર ખ 23 ફ આુર  

2022, ધુવાર સમય - 9:30 થી 5.00 ધુી થળ- જ લા પચંાયત હોલ, રડ ોસની બા ુમા,ં 

ગોધરા આઝાદ  ના અ તૃ મહો સવ િનિમતે રા ય સેિમનાર  

ર જ શન ફ ની િવગત 

અ યાપક - .૧૦૦/- 

સશંોધક – . ૧૦૦/- 

િવ ાથ  – . ૫૦/- 
 

ુ તકમા ંલેખ છપાવવા માટ .૧૦૦/- ર જ શન ફ  + .૨૦૦/- ુ તકમા ંલેખક  ુલ = .૩૦૦/- 
 

શોધન પેપર લખવા માટ િવષય 

1.આઝાદ ના ઇિતહાસમા ંિવસરાયેલા વતં  સેનાનીઓ પચંમહાલ જ લાના િવશેષ સદંભ* 

2. ી ગોિવદ ુ ુ ની વનશૈલી 

3. ી ગોિવદ ુ ુ ની સપંસભા 

4. ી ગોિવદ ુ ુ ના આ દવાસી સમાજ ઉ થાન માટના ય નો 

5. ી ગોિવદ ુ ુ ુ ં યસન ુ ત અ ભયાન તથા તેની અસરો 

6. ી ગોિવદ ુ ુ અને માનગઢ હ યાકાડં 

7.પચંમહાલ જ લાની આ દવાસી લોક સં ૃિત 

8.આ દવાસી સમાજના રવાજો 

9.આ દવાસી સમાજના અ ણીઓ 

10.આ દવાસી મેળા 

11.આ દવાસી હાટ 

12.આ ઉપરાતં આ દવાસીને લોક સં ૃિતને લગતા શોધપ ો ર ુ કર  શકાશ ે
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 ેરક. ુલપિત ી 

ો. તાપિસહ ચૌહાણ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ગોધરા 
 

 

ડો.જયે િસહ દવ 

મહામા  ી જુરાત સા હ ય અકાદમી 

ગાંધીનગર 

 

 ઇ ચા  ર ાર ી 

ી. અિનલ સોલકં  

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ગોધરા 

માગદશક 

ડો.અજય સોની 

એ ઝી ટુ વ કાઉ સલ સ ય ી 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ,ગોધરા 

 

સયંોજક 

કો. ઓ ડનેટર 

ી. ડૉ. મહશ રાઠવા 

ી ગોિવદ ુ ુ ાયબલ ચેર 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ,ગોધરા 

9624718329, 9426397237 

 

માગદશક 

ી ઉપે  રાઠવા 

એ ઝી ટુ વ કાઉ સલ સ ય ી 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  ,ગોધરા 

 

 
 ી ગોિવદ ુ ુ ાયબલ ચેર સ યો 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  

 

 

ડૉ. રુશ પટલ 

મો 942628251 

ડૉ. દ ા બેન પટલ 

મો 9925860254 

 

ડૉ. ેયસ પટલ 

મો 9879572379 

 

ડૉ. ગોિવદ નદંા લયા 

મો 9428491462 

*ર શન માટ ની લ ક* 
https://forms.gle/iPpoMqVASHQ1jTYu5 

 

ડૉ. સાબતિસહ પટલ 

મો 9898262671 

 

 

સશંોધન પેપર મોકલવા ુ ં થળ - ઉપરો ત  કોઈ પણ િવષય પર ુ તકમા ંલેખ છપાવવા માટ ઇમેલ 

આઇડ  પર મોકલવા ની રહશે 

 
Email ID - sggtribalchair@sggu.com.in 

કોઈપણ ુ કલી અ ભુવાય યાર ઉપરો ત મોબાઈલ નબંર માથંી મા હતી મેળવી લેવી. 
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ર શન
Name : Rathva maheshkumar chimanlal

 

ઓનલાઈન ફ  ભયા નો રુાવો નીચનેા નબંર માં 
 

 

સશંોધન પેપર જુરાતી
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ર શન fees online નીચે માણે ભરવી 
Name : Rathva maheshkumar chimanlal 

A/c no - 34534365043 
IFSCode : SBIN0060137 

ઓનલાઈન ફ  ભયા નો રુાવો નીચનેા નબંર માં whatsapp 

9624718329, 9106604414 

સશંોધન પેપર જુરાતી, ે , હ દ , વગેર, કોઈપણ ભાષામા ંર ૂ કર  શકાશે 

કોઈપણ ફો ટમા ંટાઈપ કર ન ે મોકલવી 
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, ગોધરા 
થાિપત) 
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pp કરવા 

કોઈપણ ભાષામા ંર ૂ કર  શકાશે 


