િત,
...............................................
................................................
.................................................
...............................................
સિવનય જણાવવા ું ક ૧૩૨ વષ

ૂની ઐિતહાિસક મહ વ ધરાવતી સૌરા ની ગ રમા ુ ત

શામળદાસ આ ્ સ કૉલેજમાં એક દવસીય “રા

ય પ રસંવાદ”

ું આયોજન

ુ વાર તા.૨૩-૦૨-૧૮

ના રોજ સવાર ૦૮:૩૦ કલાક કરવામાં આવેલ છે . ભાવનગર એ ભાતીગળ સં કાર ધરાવતી નગર છે .
આ નગર ની સ યતા, સં ૃિત, િશ ત, ઔદાય
ન

વા

ુ ોના દશન કરાવવા આપણે સાથે મળવા ું
ણ

ક ુ છે .
આપ અમારા

ગણે ઉપરો ત

સંગે ............................તર ક ૮ થી ૧૦ દરિમયાન યો નાર

પ રસંવાદમાં ઉપ થત રહવા હા દક આમં ણ પાઠવીએ છ એ.

વીકાર આભાર કરશો . આપની

ૃ

કરશો. આપ ીની હાજર િવ ાથ ઓ,

ઉપ થિત ન ધાવી અમાર આપ

યેની લાગણીમાં અ ૂક

સા હ ય ેમીઓ, અ યાપક ીઓ તથા કૉલેજ પ રવાર માટ

ો સાહક અને ફળદાયી રહશે. આપને સમ

કાય મમાં ઉપ થત રહવા અમા ું ભાવભી ું િનમં ણ છે .

આચાય ી

સંશોધન પ ોના િવષયો
૧.

એકાંકી- વ પ િવષયક સૈ ધાંિતક ચચા.

૨.

સં કૃત પકો, િહ દી એકાંકી સાિહ ય અને હસનો.

૩,

સં કૃત િહ દી ના ય સાિહ યનો અવાચીન ભારતીય એકાંકીકારો પર ભાવ.

૪.

અવાચીન ભારતીય ભાષાઓમાં રચાયેલા પૌરાિણક, ઐિતહાિસક, સામાિજક અને ક પનો થ એકાંકીઓ.

૫.

ભારતીય એકાંકીઓમાં રહેલી યોગશીલતા.

૬.

ગુજરાતી એકાંકીકારો અને તેમના એકાંકીઓ.
આ ઉપરાંત ભારતીય કોઈ પણ ભાષાના એકાંકીકારની એકાંકી કૃિત ઉપર પણ સંશોધન લેખ રજુ કરી શકાશે.

-

સંશોધન લેખ વીકારવાની અંિતમ તારીખ

:

૨૧મી ફે ુઆરી,૨૦૧૮

-

ર

ેશનની અંિતમ તારીખ

:

૨૧ મી ફે ુઆરી, ૨૦૧૮

-

ર

ેશન ફી

-

-

અ યાપ

ીઓ માટે .૩૦૦=૦૦

લેઇટ ફી સાથે – ૪૦૦=૦૦

-

પીએચ.ડી. કોલસ, િવ ાથ તથા અ ય માટે .૨૦૦ =૦૦ લેઇટ ફી સાથે ૩૦૦=૦૦

ડીમા ડ ા ટ/ચેક : આચાય ી, શામળદાસ આ સ કૉલેજ, ભાવનગર Bank Ac No - 56120000496
બક નું નામ : એસ.બી.આઈ. િવ ાનગર, ભાવનગર. Ac No – 56120000496 IFSC No : 0060120

દશનીય થળો :
 ખોડીયાર માતાનું મં દર, રાજપરા, ભાવનગર – ૧૬ ક.મી.
 અલંગ બંદર )શીપ યાડ) ભાવનગર – ૩૫ ક.મી.
 નવખંડ પા વનાથ મહાદેવ તીથધામ, ઘોઘા બંદર- ભાવનગર – ૧૫ ક.મી.
 અ રવાડી, ત તે વર મહાદેવ મં દર, ગાંધી મૃિત, બોરતળાવ, િવ ટો રયા પાક ભાવનગર
 શૈ ુંજય તીથધામ પાલીતાણા– ૫૦ ક.મી.
 લોકભારતી િવ ાપીઠ (સણોસરા)
 બજરંગદાસ બાપા સમાિધ થાન બગદાણા ૭૮ ક.મી.
 સાળંગપુર હનુમાન

(૯૦ ક.મી.)

 ગોપનાથ મહાદેવ મં દર ગોપનાથ – ૭૦ ક.મી.
 હાથબ બંગલો, િન કલંક મહાદેવ, કોળીયાક ૩૫ ક.મી.

-ર

શ
ે ન ફોમર

ે ન નં _________
શ
તારીખ
_________

(મહારા કૃ ણકુમાર સંહ ભાવનગર યુનીવસ ટી સંચાિલત)
શામળદાસ આ સ કોલેજ, ભાવનગર અને ી વ.સી.ડી.નાયક, ી દનકર જોશી અને વ. ી સનતભાઈ મહેતા યા યાન
ેણીના ઉપ મે આયોિજત
રા ીય પ રસંવાદ
( તારીખ – ૨૩-૦૨-૨૦૧૮,શુ વાર )
“ગુજરાતી એકાંકી સાિહ ય : વતમાન પ ર ે યમાં”

૧) સંપણ
ૂ નામ (અટક સાથે) ____________________________________________________________
૨) જ મ તારીખ __________________

િત:

ી ____________ પુ ષ ________________________

૩) શૈ િણક લાયકાત_______________અનુભવ _______________ હો ો__________________________
૪) સં થાનું નામ અને સરનામું ___________________________________________________________
૫) રહેઠાણનું કાયમી સરનામું ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
૬) ઈ મેઈલ (અંગત)_______________________સં થાનું
___________________________________________
૭) ફોન નં- ઘર ____________________ સં થા ______________મો.નં___________________________
૮) સહભાગી બનનાર નો હો ો- અ યાપક ____________િવ ાથ ____________અ ય____________________
૯) શોધપ નું શીષક __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
૧૦) ર

ેશન ફી: િપયા______________ચેક___________ ા ટ___________ઓનલાઈન____________

આપ પ રસંવાદમાં સહભાગી થવા

તૃત ફોમ ભરી ફી નો ડીમા ડ

ા ટ નં.__________________ ચેક

નં_____________નીચેના ઈમેઈલ પર તારીખ ૨૧-૦૨-૨૦૧૮ સુધી માં મોકલી આપશો.
Dr.kdbagda@gmail.com અથવા swarnim.samaldas@gmail.com ડીમા ડ ા ટ/ચેક કાન ભાઈ.ડી.બગડા
અથવા આચાય ી શામળદાસ આ સ કોલેજના નામે લખવા.
ઓનલાઈન ા સફર :
Bank

Account No

IFSC

Branch

State Bank Of India

56120000496

SBIN0060120

S.B.I. Vidyangar,Bhavnagar

તારીખ :
થળ :
સહી:..................................
અ યાપક/િવ ાથ

સહી.
આચાય ી/િસ કો

સંશોધન લેખ સંદભ
આ રા ીય પ રસંવાદમાં ગુજરાતી, િહ દી, સં કૃત, અં ે

વગેરે ભાષા સાિહ યના અ યાપકો, અનુ નાતક, એમ.ફીલ

અને પીએચ.ડી.ના િવ ાથ ઓ તથા અ ય કોઈ પણ ભાગ લઇ શકશે.
આપનો સંશોધન લેખ ગુજરાતીમાં ુિત ફો ટમાં, િહ દીમાં મંગલ ફો ટમાં, સં કૃતમાં મંગલ ફો ટમાં અને અં ે માં
Times New Roman ફો ટમાં તથા ફો ટ સાઈઝ ૧૨’ માં નીચે આપેલા ઈ-મેઈલ પર મોકલી આપવાના રહેશ.ે
-

E-Mail : dr.kdbagda@gmail.com OR swarnim.samaldas@gmail.com

-

Website : www.samaldasartscollege.org

-

સંશોધન લેખની મહ મ પૃ મયાદા : ૮ થી ૧૦

-

ગુણવ ાયુ ત શોધપ ોને પુ તક વ પે ISBN નંબર ધરાવતા પુ તક વ પે કાિશત કરવાનું િવચારી ર ા છે . ૨૧
મી ફે આ
ુ રી ૨૦૧૮ સુધીમાં આપનો લેખ મોકલી આપવાના રહેશ.ે

-

આપ સો ટ કોપી મોકલાવો યારે એક ફાઈલ “Microsoft Word 2007 File Format(docx) તથા બી
ફાઈલ PDF પે મોકલાવશો.

સંપક માટે :
-

ડૉ.કે.ડી. બગડા (ગુજરાતી)

-

૯૬ ૮૭ ૭૬ ૧૨ ૧૨

-

ડૉ. જે .પી.જોશી (િહ દી)

-

૯૪ ૨૭ ૭૪ ૯૦ ૮૧

-

ડૉ.જે .બી.ગોિહલ (સં કૃત)

-

૯૯ ૨૪ ૦૧ ૯૯ ૦૯

(અં ે ) -

૯૪ ૨૬ ૭૩ ૧૦ ૬૮

-

ા.બી.એમ. ડે

“ગુજરાતી એકાંકી સાિહ ય : વતમાન પ ર ે યમાં’”
કાય મની પરેખા
તા.૨૩ મી ફે ુઆરી ૨૦૧૮
૦૮:૦૦ થી ૦૮:૪૫
૦૮:૪૫ થી ૧૦:૪૫

ઉદઘાટન બેઠક સવારે ૦૯:૪૫ થી ૧૦:૪૫
ર
ેશન તથા ચા ના તો
ઉદઘાટન બેઠક

થમ બેઠક
૧૦:૪૫ થી ૧૧:૪૫

“ગુજરાતી એકાંકી વ પની યાવતકતા – ડૉ.સતીશ યાસ

૧૧:૪૫ થી ૧૨:૪૫

“ગુજરાતી એકાંકીઓમાં દિલત ચેતના” (મોહન પરમાર/દલપત
ચૌહાણના એકાંકીઓ સંદભ) – ડૉ. રાઘવ

૧૨:૪૫ થી ૦૨:૦૦

માધડ

ભોજન િવરામ

બી

બેઠક

૦૨:૦૦ થી ૦૨:૫૦
૦૨:૫૦ થી ૦૩:૪૦

‘ગુજરાતી એકાંકી નાટકોમાં નારી ચેતના’- ડૉ.પૂવ બેન ઓઝા

૦૩:૪૦ થી ૦૪:૦૦
૦૪:૦૦ થી ૦૬:૦૦
૦૬:૩૦

ચા-પાણી
અ યાસ લેખોનું વાંચન
આભારદશન

‘ગુજરાતી એકાંકીઓમાં આધુિનકતા’ – ડૉ.િનસગ આિહર

