
વિદ્યાવિકેતિ વિભાગ દ્રારા  

આયોવિત  

સંસ્કતૃ વિક્ષક પ્રવિક્ષણ િગગ-૧ 

સ્થળ: સભુાષચદં્ર બોઝ વિક્ષણ સંકલુ, છ-૫, વચલ્ડ્રન્સ યવુિિર્સગટી સકગલ પાસ,ે સકે્ટર-૨૦, ગાધંીિગર. 

દિિાકં: ૨૬/૦૮/૨૦૨૧  

કાયગક્રમિા ઉદ્દશે્યો  : 

૧. સંસ્કૃત વિષયિું તાર્કગક અધ્યાપિ કરાિિાિી પધ્ધવતઓિું વિિિગિ  

૨. સંસ્કૃત ભાષાિા જાણીતા તજ્જ્ઞ વિષ્ણાતિું માગગિિગિ  

૩. વ્યાકરણિી અટપટી અિે અઘરી લાગતી બાબતોિું સરળ રીતે માગગિિગિ 

૪. સંસ્કૃત ભાષા િીખિતા વિક્ષકોિે પડતી વ્યાિહાદરક સમસ્યાઓિા સમાધાિિો પ્રયાસ  

 

 

સસં્કતૃ વિક્ષક પ્રવિક્ષણ િગગ-૧ 

કાયગક્રમિી રૂપરેખા  

કાયગક્ર્મ સંચાલિ: ડૉ. િય ઓઝા, ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષત  

ક્રમ  સમય  વિગત  તજ્જ્ઞ / કાયગ 

૧.  ૧૦:૩૦ થી ૧૦:૪૫ િીપ પ્રાગટ્ય  મહેમાિો  

પ્રાથગિા  ડૉ. વચરાગ સોલંકી  

ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષત 

શ્રી. હાર્િગક ભટ્ટ   

િાબદિક આિકાર  ડૉ. રાકેિ પટેલ  

પુસ્તક દ્િારા સ્િાગત  કુલપવતશ્રીિા હસતે  

૨.  ૧૦:૪૫ થી ૧૧:૦૦  કુલપવતશ્રીિંુ ઉિબોધિ   

૩.  ૧૧:૦૦ થી ૧૧:૧૫  વિદ્યાવિકેતિ પદરચય, પ્રવિક્ષણિગગિી રૂપરેખા   ડૉ. કૃણાલ પંચાલ 

૪.  ૧૧:૧૫ થી ૧૨:૧૫  સત્ર-૧ સંસ્કૃત ભાષાિું સ્િરૂપ અિે િૈવિધ્ય  ડૉ. ચોટવલયા સાહેબ 

૫.  ૧૨:૧૫ થી ૧:૦૦ ભોિિ વિરામ   

૬. ૧:૦૦ થી ૧:૩૦  પ્રિિગિ (તપોિિ ક્ક્ષ મુલાકાત)   

૭.  ૧:૩૦ થી ૨:૦૦  વ્યાિહાદરક જીિિમાં સંસ્કૃત ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષત 



ડૉ. િય ઓઝા  

૮.  ૨:00 થી ૩:૧૫  સત્ર-૧ સંસ્કૃત ભાષાિું અધ્યાપિ કૌિલ્ડ્ય  ડૉ. ચોટવલયા સાહેબ 

૯.  ૩:૧૫ થી ૩:૪૫  મુક્ત ચચાગ અિે િૈક્ષવણક પ્રશ્િોતરી (ચા સાથે)  સમૂહમાં  

૧૦. ૩:૪૫ થી ૪:૪૫ સત્ર-૩ િમૂિાિું આિિગ અધ્યાપિ (ધો. ૯ ગદ્ય/ 

પદ્ય)  

ડૉ. ચોટવલયા સાહેબ 

૧૧. ૪:૪૫ થી ૫:૦૦  સંસ્કૃત વિભાગ પદરચય  ડૉ. રાકેિ પટેલ 

૧૨.  ૫:૦૦ થી ૫:૩૦  સમાપિ બેઠક, પ્રવતભાિ અિે પ્રમાણપત્ર વિતરણ    

૧૩.  ૫:૩૦ થી ૫:૩૫  આભારવિવધ  ડૉ. વચરાગ સોલંકી  

 

૧૪.   સમૂહ ફોટો   

 

િરૂરી િકૈ્ષવણક સામગ્ર : રજીસ્રિેિ કીટ,  

પદ્ધવત:વિષ્ણાત દ્રારા વિક્ષણ , 

પ્રિવૃિ : વિક્ષકોિ ેપ્રવિક્ષણ 

સંિોધિાત્મક દ્રવિકોણ : 
• વ્યાકરણિી અટપટી અિે અઘરી લાગતી બાબતોિંુ સરળ રીતે માગગિિગિ વિક્ષકોિ ેમળે  

• સંસ્કૃત ભાષા િીખિતા વિક્ષકોિે પડતી વ્યાિહાદરક સમસ્યાઓિા સમાધાિિો પ્રયાસ થાય.  

• સંસ્કૃત ભાષાિું અધ્યાપિ કૌિલ્ડ્ય વિક્ષકોિ ેઆપિામાં આિ.ે  
• ધોરણ ૯ ગદ્ય/પદ્ય વિષય પર વિક્ષકોિે પ્રવિવક્ષત કરિામા ંઆિે  

સત્રિા અંત ેસહભાગીઓ િુ ંિીખ્યા? 
• ધોરણ ૯ ગદ્ય/પદ્ય વિષય પર વિક્ષકોિે જાણકારી મળી  

• સંસ્કૃત વ્યાકરણિી સમિણ મળી  
પ્રશ્િોિરી ચચાગ  : 

• ભવિષ્યમાં આિા પ્રવિક્ષણ િગગિુ ંઆયોિિ થાય િેથી િધું સમિણ મળે. 
• સંસ્કૃત વ્યાકરણ વિિે ચચાગ થઇ  

સહભાગીઓિી વિગત : 
ક્રમ વિક્ષકિુ ંિામ િાળાિુ ંિામ 
૧.  દિપકકુમાર િરેન્દ્રભાઇ પુરોવહત  માધિબાગ વિદ્યાભિિ, અમરોલી, સુરત 

૨.  સિીકુમાર અમરતભાઇ પટેલ  માધિબાગ વિદ્યાભિિ, અમરોલી, સુરત 



૩.  પીિા આર. પંડયા  િાપી પવલલક સ્કૂલ, િાપી  

૪.  સુષ્મા આર. કડુ  િાપી પવલલક સ્કૂલ, િાપી 

૫.  ધૃવત વહમાંિુકુમાર વત્રિેિી િિયુગ વિિુવિકેતિ,વિસિગર  

૬.  રાિયગુરૂ વિશ્િા િરેિકુમર  એસ. એચ. ગિેરા પ્રાથવમક િાળા,ઉત્રાણ 

૭.  કિૈયાલાલ મંગળભાઈ પટેલ  શ્રી. મા. િે. દકિોર મંદિર, કપડિંિ   

૮.  અંદકતાબેિ પ્રદિપસસંહ ગોવહલ કલરિ સ્કૂલ, હાલોલ  

૯.  રૂપારેલીયા વમલિભાઇ રવતલાલ શ્રીમતી એસ. એચ. ગિેરા માધ્યવમક & ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળા, 

ઉત્રાણ, સુરત  

૧૦.  િવિતા રીતેિકુમાર ગોટી શ્રીમતી એસ. એચ. ગિેરા માધ્યવમક & ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળા, 

કતારગામ, સુરત  

૧૧.  પટેલ વિલ્ડ્પાબેિ માધિલાલ ધોળાકુિા પ્રાથવમક િાળા  

૧૨.  િોષી સાગર વ્રિલાલ  પુરુષાથગ િૈક્ષવણક સંકુલ,ભાણિડ 

૧૩.  મુકેિભાઇ એિ.િાઘેલા  ચરોતર એજ્જ્યુકેિિ સોસાયટી, આણંિ  

૧૪.  વિિય એમ.પરમાર શ્રી પદરશ્રમ એકેડમી, માણાિિર  

૧૫.  રાિેિ રવતલાલ બાપોિરા  શ્રીમતી કે. બી. િોષી વિદ્યાલય 

૧૬.  સંઘવમત્રા િલધર ધલ  પી. બી. ગડા ઈંગવલિ સ્કૂલ 

૧૭.  િિે ગૌતમકુમાર ઉમીયાિંકર શ્રી. સરસ્િતી વિદ્યામંદિર,અમરેલી  

૧૮.  મલેક ગુલમહૈિર િસરૂધીિ શ્રી. માણેકલાલ િેસાઇ દક. મંદિર, કપડિંિ 

૧૯.  ફરજાિા યુસુફભાઇ િેખ  કલરિ સ્કૂલ, હાલોલ 

૨૦.  પ્રભાબેિ હરીિચંદ્ર પેિરાણા કલરિ સ્કૂલ, હાલોલ 

૨૧.  પટેલ ભૂવમકાબેિ ટી. વિલીયન્ટ વિદ્યાલય 

૨૨.  પટેલ કકંિલબેિ દકરણકુમાર  સંસ્કારકુંિ ઞાિપીઠ, િથરાણ, સુરત  

૨૩.  પટેલ પ્રવતક્ષાબેિ વહતેિભાઇ સંસ્કારકુંિ ઞાિપીઠ, િથરાણ, સુરત 

૨૪.  ચૌધરી ભાિિાબેિ માિસંગભાઇ શ્રી.એસ. એફ. ચૌધરી વિદ્યાસંકુલ,માણસા 

૨૫.  ચૌહાણ વિરિકુમાર અરસિંિભાઇ  શ્રી. સી. એ. પટેલ લર્િગગ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ  

૨૬.  દકરણસસંહ પ્રવિણભાઇ ગઢિી ચરોતર એજ્જ્યુકેિિ સોસાયટી, ડી. એિ. હાઇસ્કૂલ, આણંિ 

૨૭.  િિે વહતેિ બાબુલાલજી ગ્લોબલ વમિિ ઇન્ટરિેિિલ સ્કૂલ ગોધાિી, અમિાિાિ  

૨૮.  િિે ભાગગિ વિિયકુમાર અિંત સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ 

૨૯.  પટેલ સચંતિકુમાર પ્રકાિભાઇ શ્રી. િગદડયા પ્રાથવમક િાળા  

૩૦.  વિિીથકુમાર દિલીપભાઇ આચાયગ રોપડા પ્રાથવમક િાળા 

૩૧.  માણીયા રવશ્મતાબેિ મયુરભાઇ  શ્રીમતી એસ. એચ. ગિેરા માધ્યવમક & ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળા, 

કતારગામ, સુરત  



૩૨.  િેરવસયા િષાગ પ્રકાિભાઇ અમૃતલાલ  શ્રીમતી એસ. એચ. ગિેરા માધ્યવમક & ઉચ્ચતર માધ્યવમક િાળા, 

કતારગામ, સુરત 

૩૩.  પંડયા પ્રિીણકુમાર અમૃતલાલ  લક્ષ્મણ ઞાિપીઠ, સંસ્કારધામ, અમિાિાિ 

૩૪.  ડૉ. દિિેિ િે. ડોડીયા એમ. ડી. આટગસ & કોમસગ કોલેિ, બાસ્પા, તા. સમી, જી. પાટણ 

૩૫.  પટેલ ભાિિાબહેિ ભીખભાઇ શ્રી. િિિીપ વિદ્યામંદિર, તાલેગઢ 

૩૬.  ચાિડા મહેિભાઇ ફતેસસંહ  વિ. િે. પટેલ હાયર સેકન્ડરી, આણંિ  

૩૭.  જાિિ મયૂરકુમાર આર.  ભાડિ પ્રાથવમક િાળા  

૩૮.  િકુમ િેસલબેિ િગતસસંહ  કુમાર પ્રાથવમક િાળા  

૩૯.  િકુમ િગતસસંહ ઉમેિસસંહ  િેસડા પ્રાથવમક િાળા 

૪૦.  ઠક્કર વિપા. એચ.  લાડિ પ્રાથવમક િાળા, ભાડિ  

૪૧.  િિે પ્રતીક વિિયકુમાર  અિંત સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ, સંસ્કારધામ, બોપલ  

૪૨.  સુથાર હેતલબહેિ ગોસિંિભાઇ  શ્રી. આિંિ ઉચ્ચતર પ્રાથવમક િાળા, તાલેગઢ  

૪૩.  પુરોવહત િૈવમષાબેિ કીર્તગકુમાર  ડી. એિ. હાઇસ્કૂલ (આણંિ)  

૪૪.  ચૌધરી િયેિકુમાર અમૃતલાલ  એસ. એફ. ચૌધરી સંકુલ, માણસા 

 

માધ્યમ :ઓફલાઇિ  

 

 

ગુિરાતીમા ંઅહિેાલ : 

વચલ્ડ્રન્સ યવુિિર્સગટી ગાધંીિગર, વિદ્યાવિકતેિ વિભાગ દ્િારા 
સસં્કતૃ વિક્ષક પ્રવિક્ષણ િગગ-૧ 

સંસ્કૃત સપ્તાહિી ઉિિણીિા ભાગરૂપે વચલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સગટીિા સંસ્કૃત વિભાગ તેમિ વિદ્યાવિકેતિ વિભાગિા 

સંયુક્ત ઉપક્રમે સંસ્કૃત પ્રવિક્ષણિગગિું આયોિિ થયંુ   હતંુ. આ કાયગક્રમમાં વિષણાંત તરીકે સૌરાષ્ટ્ર યુવિિર્સગટીિા ભૂતપુિગક 

અધ્યક્ષ ડૉ. રાિેન્દ્રભાઇ  ચોટવલયા આવ્યા હતા. ત્યારબાિ સ્કૂલ ઑફ ચાઇલ્ડ્ડ, યુથ એન્ડ ફેવમલી ડેિલોપમેન્ટિા ડાયરેક્ટર 

શ્રી રાકેિ પટેલે સંસ્કૃતિા વિક્ષણિી મહિા સમજાિી હતી  અિે વિદ્યાવિકેતિ વિભાગિા અધ્યક્ષ શ્રી કુણાલ પંચાલે 

વિદ્યાવિકેતિ પ્રકલ્ડ્પિી સિગગ્રાહી સમિ આપી હતી. ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષતે કાયગક્રમિી િરૂઆત સંસ્કૃત પ્રાથગિાથી કરી હતી. 

  

સમગ્ર દિિસ િરવમયાિ “સંસ્કૃત ભાષાિું સ્િરૂપ અિે િૈવિધ્ય”, “સંસ્કૃત ભાષાિું અધ્યાપિ કૌિલ્ડ્ય” અિે “િમૂિાિું 

આિિગ અધ્યાપિ (ધોરણ ૯ ગદ્ય/પદ્ય)” િેિા વિષયો પર વિક્ષકોિે પ્રવિવક્ષત કરિામાં આવ્યાં હતાં. આ કાયગક્રમમાં આિેલાં 



પ્રવિક્ષણાથીઓિે યુવિિર્સગટી દ્િારા પ્રકાવિત કરિામાં આિતા સાવહત્યિો પદરચય કરાિિામાં આવ્યો તેમિ “બાળવિશ્િ” 

સામાવયકિો પણ પદરચય કરિામાં આવ્યો અિે તે દ્િારા પ્રવિક્ષણાથીઓએ યુવિિર્સગટીિંુ સાવહત્ય મેળવ્યંુ. 

 આ ઉપરાંત યુવિિર્સગટીમાં ચાલતા તપોિિ કેન્દ્રિી પ્રિૃવિઓથી પણ માવહતગાર કરિામાં આવ્યા અિે તપોિિકક્ષ 

તેમિ ગ્રંથાલયિી મુલાકાત પણ લેિામાં આિી હતી. પ્રત્યેક સત્રિી પૂિે િેિભાષા સંસ્કૃતિું મહત્ત્િ િિાગિતા િગગગીતિું 

અધ્યાપિ કાયગ ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષતે કયુું હતંુ.  

પ્રવિક્ષણાથીઓ દ્િારા આ પ્રવિક્ષણિગગ ખરાં અથગમાં ઉપયોગી બિી રહેિે તેિો પ્રવતસાિ આપિામાં આપ્યો હતો. 

આ કાયગક્રમ સંસ્કૃત અિે વિદ્યાવિકેતિ વિભાગિા સંયુક્ત ઉપક્રમે યોિિામાં આવ્યો હતો તેમિ વિષયિા વિષ્ણાત તરીકે 

સંસ્કૃત વિભાગિા અધ્યાપક ડૉ. િય ઓઝા અિે અધ્યાવપકા ડૉ. ભૈરિી િીવક્ષત દ્િારા સેિાઓ પૂરી પાડિામાં આિી હતી.  

સમગ્ર કાયગક્રમિું આયોિિ અિે વ્યિસ્થાપિ સ્કૂલ ઑફ ચાઇલ્ડ્ડ, યુથ એન્ડ ફેવમલી ડેિલોપમેન્ટિા ડાયરેક્ટર શ્રી રાકેિ પટેલ, 

વિદ્યાવિકેતિ વિભાગિા અધ્યક્ષ ડૉ. કૃણાલ પંચાલ તથા વિદ્યાવિકેતિ વિભાગિા કમગચારીઓ ડૉ. મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, ડૉ. 

વિલ્ડ્પા િાળા, ડૉ. વચરાગ સોલંકી, ડૉ. પાથગિી ડામોર, શ્રી હાર્િગક ભટ્ટ, શ્રી િયિેિ ધાંવધયા અિે શ્રી સંિય ચૌધરી દ્િારા 

કરિામાં આવ્યંુ હતંુ. સમગ્ર કાયગક્રમિું સંચાલિ સંસ્કૃત વિભાગિા અધ્યાપક ડૉ. િય ઓઝા અિે અધ્યાવપકા ડૉ. ભૈરિી 

િીવક્ષત દ્િારાકરિામાં આવ્યંુ. 
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