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૭૧મો વાર્ષિક અહવેાલ સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

 

ગજુરાત યરુ્નવર્સિટી 

યરુ્નવર્સિટીના વાર્ષિક અહવેાલમાાં સમાવેશ કરવા માટેની માહહતી 

(તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧)યરુ્નવર્સિટી ભવનો માટે 

નોંધઃ 

૧. જોઇન્ટ ફેકલ્ટીની કૉલેજ હોય તો પ્રોફોમાા પ્રમાણ ેફેકલ્ટી મજુબની માહહતી દશાાવવી. 

૨. ભવનોમાાં ચાલતા ર્વર્વધ અભ્યાસક્રમોના જરૂરી આંકડા ર્વગતે દશાાવવા. 

૩. આપેલ પ્રોફોમાા પ્રમાણે જ માહહતી આપવી ,તે ર્સવાય માહહતી મોકલી હોય તો તે ધ્યાનમાાં લઇ શકાશે નહી. 

૪. બાબત ક્રમાાંક ૫-૬-૭-૮ ફક્ત અગત્યની માહહતી સાંક્ષીપ્તમાાં દશાાવવી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gujarat University 

2 

૭૧મો વાર્ષિક અહવેાલ સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

 

ભવનનુાં પરુુ નામ  

ભવનનુાં પરુુ સરનામુાં 

૧ વિદ્યાથીઓની સખં્યા 
ર્વગત ર્વનયન વાણણજ્ય  ર્વજ્ઞાન  લો એજ્યકેુશન એમ.ફીલ પીએચ.ડી શા.ર્શ કુલ 
ભાઈઓ          
બહનેો          
કુલ          

 
 

ભાઈઓ 

ણબનઅનામત          
એસ.ટી          
એસ.સી          
બક્ષીપાંચ          
કુલ          

 
 
બહનેો 

ણબનઅનામત          
એસ.ટી          
એસ.સી          
બક્ષીપાંચ          
કુલ          

કુલ સરવાળો   
(ભાઈઓ+બહનેો) 

         

૧(અ) ભિનમા ંશીખિિામા ંઆિતા  મખુ્ય ,ગૌણ,દ્વિતીય ગૌણ વિષયોના નામ(યવુનિવસિટીએ આપેલ જોડાણ મજુબ) 
વિદ્યાશાખા પ્રમાણે (આટ્ર્સ, કોમસસ, સાયન્સ,શા.વશ.,એમ.ફીલ,પીએચ.ડી)માહિતી અલગથી આપિી. 

ક્ર્મ ર્વદ્યાશાખા વષા મખુ્ય ર્વષય ગૌણ ર્વષયના નામ 
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૨. અધ્યાપકોની સખં્યા  
ર્વગત ર્વનયન વાણણજ્ય ર્વજ્ઞાન લો એજ્યકેુશન અન્ય(ફેકલ્ટીન ુ

નામ લખવુાં) 
સ્ત્રી પરુુષ કુલ 

પ્રૉફેસર          
એસો.પ્રૉફેસર          
આર્સ.પ્રૉફેસર          
કુલ          

૨(અ) િિીિટી કમસચારીઓની સખં્યાાઃ(િગસ-૧-૨-૩-૪) 
કમાચારી વગા સાંખ્યા 

વગા-૧  
વગા-૨  
વગા-૩  
વગા-૪  
કુલ  

૩. િષસ ૨૦૨૧ માટે લેિાયેલ યવુનિવસિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓના પહરણામ 
વષા(વગા) પ્રથમ વગા ર્વ.સાંખ્યા દ્વિતીય વગા ર્વ.સાંખ્યા પાસ ર્વ.સાંખ્યા કુલ 

એમ.એ. SEM-I/III     
એમ.એ SEM-II/SEM-IV     
એમ.કોમ. SEM-I/III     
એમ.કોમ. SEM-II/IV     
એમ.એસસી SEM-I/III     
એમ.એસસી SEM-II/IV     
એમ.એડ SEM-I/II     
શાહરરીક ર્શક્ષણ     
એમ.ફીલ.     
પીએચ.ડી     
અન્ય ફેકલ્ટી     
નોંધઃ  (અ) જો અહવેાલ મોકલવાની તારીખ સધુીમાાં સાંબાંર્ધત પહરણામો જાહરે ન થયા હોય તો જેટલા પહરણામ 

પ્રાપ્ય હોય તનેી ર્વગતો દશાાવવી.  
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૪. િષસ દરમ્યાન ભિનમા ંકરેલા વિવશષ્ટ પ્રયોગો-પ્રોજેક્ટો વિષયક માહિતી સકેં્ષપમા 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

૫. િષસ દરમ્યાન ભિનમા ંરમત-ગમત/યિુક મિોત્સિ /એન.એસ.એસ. રાજ્ય/રાષ્રીય કક્ષાએ નોંધપાત્ર વિવશષ્ટ   

સન્માન/પાહરતોવષક મેળવયુ ંિોય તો તેની સકં્ષક્ષપ્ત વિગતો.(નોંધાઃ રાજ્ય અને રાષ્રીય કક્ષા વસિાયની માહિતી 

આપિી નહિિં) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

૬. િષસ દરમ્યાન  ભિનમા ંઅધ્યાપકો િારા રાજ્ય કે રાષ્રીય કક્ષાએ શૈક્ષક્ષણક કે્ષતે્ર નોંધપાત્ર વિવશષ્ટ  

સન્માન/પાહરતોવષક કે કોઇ મિત્િની વસધ્ધ્ધ િાસંલ કરી િોય તો તેની સકં્ષક્ષપ્ત વિગતો. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

અધ્યાપકોને લગતી માહહતી 
૭. વિષયદીઠ હરફે્રશર કોષસ/ઓહરએન્ટેશન કોષસ/કાયસશાળા/પહરસિંાદ વિષયક સકેં્ષપમા ંમાહિતી 

(વશક્ષકદીઠ અલગ અલગ મોકલેલ માહિતી ગ્રાહ્ય રિશેે નહિિં) 

ક્રમ વશક્ષકનુ ંનામ અને િોદ્દો કોન્ફરન્સ/પહરસિંાદ 
કાયસશાળા 

સ્થળ અને તારીખ રજૂ કરેલા અભ્યાસ 
લેખનુ ંશીષસક 
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૮. લેખન-પ્રકાશન વિષયક માહિતી(સકેં્ષપમા)ં 
ક્રમ વશક્ષકનુ ંનામ પ્રકાવશત/અનિુાહદત 

પસુ્તક/અભ્યાસલેખનુ ંશીષસક 
લેખ/અનિુાદ છાપનાર સામવયક 
અથિા પસુ્તક પ્રકાશન સસં્થાનુ ં

નામ/િષસ/અંક આવવૃત 
    
    
    

૯. સશંોધન પ્રોજેક્ટ માહિતી(પણૂસ થયેલ પ્રોજેક્ટ માટે) 
ક્રમ વશક્ષકનુ ંનામ સશંોધન પ્રોજેક્ટનુ ં

શીષસક 
સશંોધન ગ્રાટં 
આપનાર સસં્થા 

સશંોધન માટે મજૂંર 
થયેલ કુલ રકમ 

     
     

૧૦. વિશેષ નોંધ(જો િોય તો) 

                                                           અધ્યક્ષશ્રીની સહહ અન ેર્સક્ોઃ____________________ 


