
ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાંધીનગર

તથા 

�ીમતી એ.પી.પટલે આ�સ� & �વ.�ી એન.પી.પટલે કૉમસ� કૉલેજના 

સ  ંયુ�ત ઉપ�મે આયોિજત 

સાત �દવસીય રા�ય�તરીય કાય�શાળા

હ�ત�તિવ�ા અને ભારતીય લેખનકળા

AmµOmXr H$m 

_hmoËgd A_¥V 

।। આયોજક ।।
�ી નરોડા કળેવણી મંડળ સંચાિલત

�ીમતી એ.પી.પટલે આ�સ� એ�ડ �વ.�ી એન.પી.પટલે કૉમસ� કોલેજ   

��ાદભાઈ કાશીદાસ પટલે િવ�ાસંકલ, કમારશાળાની બાજુમાં, નરોડા, અમદાવાદ, પીન. કોડ -૩૮૨૩૩૦ુ ુ

 ફોન: ૦૭૯ – ૨૨૮૧૬૫૮૨, ૨૨૮૧૫૮૫૮

Website : www.appatelcollege.org

તા.20-09-2022થી 26-09-2022

�થળઃ કોલેજ ક�ેપસ, નરોડા, અમદાવાદ

www.appatelcollege.org


�િત,

આચાય��ી / િવભાગા�ય�

નમ�કાર,

અમને જણાવતા આનંદ થાય છે ક ે ગુજરાત સં�કત સા�હ�ય અકાદમી, ગાંધીનગરના આિથ�ક ૃ

સહયોગથી અમારી �ી નરોડા કળેવણી મંડળ સંચાિલત  �ીમતી એ.પી.પટલે આ�સ� એ�ડ �વ. �ી 

એન.પી.પટલે કોમસ�  કૉલેજના સં�કત િવભાગ �ારા છે�ા અિગયાર વષ�થી િવિવધ િલિપઓના ૃ

અ�યાસ હેતુ કાય�શાળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વષ� 〝હ�ત�તિવ�ા અને ભારતીય 

લેખનકળા〞 િવષય ઉપર સાત �દવસીય કાય�શાળાનું આયોજન કરવામાં આ�યું છે. જે અંતરગત આ 

કાય�શાળામાં �ા�ીિલિપ, ��થિલિપ અને �ાચીન દેવનાગરીિલિપનો અ�યાસ કરાવવામાં આવશે. 

આપણા દેશમાં લાખોની સં�યામાં અ�કાિશત પા�ડિલિપઓ ઉપલ�ધ છે. જેમાંથી કટેલીય ુ

પા�ડિલિપઓ અ�ાવિધ વત�માન દેવનાગ�ર િલિપમાં િલ�યંત�રત કરવા સ�હતના સંશોધન કાય� ુ

અવિશ� છે.

આ મહાન કાય�માં મદદ�પ થવાના આશયથી અમે આ કાય�શાળાનું આયોજન કરલે છે. આ 

�ાનિનિધના વારસાને �ળવવામાં સહભાગી થવા અમે આપ�ીને, આપની સં�થાના અ�યાપક�ીઓને 

તથા સંશોધના�મક કાય� કરવામાં રસ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓને હા�દ�ક આમં�ણ પાઠવીએ છીએ.

  
ડૉ. રમેશ જ.ેચૌધરી   

     આચાય��ી    

નરોડા કોલેજ      

ડૉ. જયે��િસંહ �દવ    
મહામા�

ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી,ગાંધીનગર  

।। આમં�ક ।।

ડૉ. મંજુલા જ.ેવીર�ડયા
સં�કૃત િવભાગા�ય�ા

નરોડા કોલેજ



ઉ�ઘાટન બેઠક

તા.20-09-2022  મંગળવાર,  સવારે 10:00 થી 11:15

 અ�ય� : �ી નર�ે �ભાઈ  પી. પટલે
   �મુખ�ી, નરોડા કળેવણી મંડળ, અમદાવાદ

 મુ�ય મહેમાન : ડૉ. િમતુલભાઈ િ�વેદી
   સાયિ�ટ�ટ, નાસા ઇિ��ટ�ૂટ (U S A)

 અિતિથ િવશેષ : ડૉ. કમલેશકમાર છ. ચો�સીુ
   િનયામક�ી, ભાષા સા�હ�ય ભવન, ગુજ.યુિન.,અમદાવાદ

 આવકાર : ડૉ. રમેશ જે.ચૌધરી
   આચાય��ી, નરોડા કોલેજ

 ભૂિમકા : ડૉ. મંજુલા જે. વીર�ડયા
   સં�કૃત િવભાગા�ય�ા

 ઉ�ઘાટક : ડૉ. જયે��િસંહ �દવ
   મહામા��ી, ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી, ગાંધીનગર

 સંચાલન : ડૉ. ગોિવંદ એન. ચૌધરી

�થમ બેઠકઃ11:20 થી 12:40

 બીજ વ�ત�ય : ડૉ. િમતુલભાઈ િ�વેદી
   સાયિ�ટ�ટ નાસા ઇિ��ટ�ૂટ

ભોજન િવરામઃ બપોરે 12:40 થી 1:20

િ�તીય બેઠકઃ1:20 થી 2:30

 િવષયઃ િલિપનો �વનબોધ : વ�તાઃડૉ. કમલેશકમાર છ. ચોકસીુ
   િનયામક�ી, ભાષા સા�હ�ય ભવન, ગુજ.યુિન.

તૃતીય બેઠક : 2:30 થી 3:30

િવષયઃ  ભારતીય લેખનકલા અને િલિપનો મ�હમા : વ�તાઃડૉ. મંજુલા જે. વીર�ડયા



તા.-21-09-2022 થી તા. 26-09-2022

વ�તા�ીઓ

 ડૉ. મનસુખભાઈ મોિલયા : િવષય: પૌરાિણક પાઠ પરંપરામાં પાઠા�તરો

 ડૉ. રામ�ભાઈ સાવિલયા : િવષય: અિભલેખો અને શીલાલેખોમાં િલિપ

 ડૉ. �ીિતબેન પંચોલી : િવષય: �ાચીન દેવનાગરીનો પ�રચય

 ડૉ. ધમ���કમાર ભ� : િવષય: ��થિલિપનો પ�રચયુ

 ડૉ. મંજુલા વીર�ડયા : િવષય: �ા�ીિલિપનો પ�રચય

િવશેષ ન�ધ

• કાય�શાળામાં િનયત સં�યા લેવાની હોવાથી રસ ધરાવતા અ�યાપક�ી / િવ�ાથ� િમ�ોએ આપેલ રિજ�ટશ� ે ન િલંકથી 

ઓનલાઈન રિજ�ટશ� ે ન કરાવવું ફરિજયાત છે.

• https://bit.ly/3L42w4A

•  કાય�શાળાની રિજ�ટશ� ે ન ફી અ�યાપક માટ ે�।. 500/- અને િવ�ાથ� માટ ે�।. 300/- છે. 

• કાય�શાળાનો સમયઃ 11:00 થી 3:30   (21  - 26 સ�ટ�ેબર 2022)

• ભોજન 12:30 થી 1:20

• રિજ�ટશ� ે ન ફી તા. 18-9-22 સુધી �વીકારવામાં આવશે.

સહ સંયોજક

ડૉ. ગોિવંદ ચૌધરી
સં�કૃત િવભાગ

મો. 9924254912

સંયોિજકા          

ડૉ. મંજુલા વીર�ડયા        
સં�કૃત િવભાગા�ય�ા         

મો. 9428046483        

https://bit.ly/3L42w4A
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 તથા

�ીમતી એ.પી.પટલે આ�સ�  �વ.�ી એન.પી.પટલે કૉમસ� કૉલેજના  &

સંયુ�ત ઉપ�મે આયોિજત   

સાત �દવસીય રા�ય�તરીય કાય�શાળા

હ�ત�તિવ�ા અને ભારતીય લેખનકળા

AmµOmXr H$m 

_hmoËgd A_¥V 

તા. થી �થળઃ કોલેજ ક�ેપસ, નરોડા, અમદાવાદ20-09-2022 26-09-2022 ||  

  
ડૉ. રમેશ જ.ેચૌધરી   

     આચાય��ી    

નરોડા કોલેજ      

ડૉ. જયે��િસંહ �દવ    
મહામા�

ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી,ગાંધીનગર  

।। આમં�ક ।।

ડૉ. મંજુલા જ.ે વીર�ડયા
સં�કૃત િવભાગા�ય�ા

નરોડા કોલેજ


