
 

ડૉ. આંબેડકરજીની પણુ્યતિતિ (સ્મતૃિ-વદંના) અહવેા 

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી અંતગગત એક્ષટેન્ળન વેર દ્વાયા બાયતયત્ન      

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકયજીના નનલાગણ દદન નનનભત્તે તા.06/12/2021 વોભલાયના યોજ “સ્મનૃત- લદંના” 

કામગક્રભનુ ંઆમોજન કયેર.આ કામગક્રભનુ ંસચુારુ આમોજન ભાન.કુરનતશ્રી પ્રો.(ડૉ.)અભી ઉાધ્મામજીના 

ભાગગદળગન શઠે કયલાભા ંઆવયુ.ં કામગક્રભની ળરૂઆત શરેા ંયનુનલનવિટીની યંયા મજુફ અને નનલાગણ 

દદન નનનભત્તે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયજીની પ્રનતભાને ભાન.પ્રો.(ડૉ.) અભી  ઉાધ્મામ, કા. કુરવચચલશ્રી 

ડૉ. બાનલન નિલેદી અને તભાભ નનમાભકશ્રીઓ દ્વાયા ષુાજંચર અગણ કયલાભા ં આલી શતી અને 

આંફેડકયજીએ ચચિંધલેરા કામો વાથે યનુનલનવિટી અંતગગત લધ ુવાયા કામો થામ તેલી પ્રાથગના કયલાભા ં

આલી શતી. આ કામગક્રભની ળરૂઆત યનુનલનવિટીની યંયા મજુફ દી પ્રાગટયથી કયલાભા ંઆલી શતી. 

આ કામગક્રભભા ં યનુનલનવિટીના ભાન.કુરનતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અભી ઉાધ્મામ, તભાભ નનમાભકશ્રીઓ, 

અધ્માકશ્રીઓ, કભગચાયીશ્રીઓ શાજય યહ્ા ં શતા.ં આ કામગક્રભભા ં નલળે લક્તા તયીકે શ્રી મકેુળબાઈ 

યાઠલા (ભાનનીમ ફોડગ ભેમ્ફય વભ્મશ્રી, Dr.BAOU) અને મખુ્મ લક્તા તયીકે શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણા 

(આંફેડકયનલદ, વાભાજજક અગ્રણી તેભજ લૂગ ફોડગ ભેમ્ફય વભ્મશ્રી, Dr.BAOU) ને આભનંિત કયલાભા ં

આવમા ં શતા. વૌ પ્રથભ આલનાય ભશભેાનશ્રીઓને ભાન. કુરનતશ્રી અને કા. કુરવચચલશ્રી દ્વાયા ખેવ 

ઓઢાડી, ભોભેન્ટ આી સ્લાગત કયલાભા ંઆવયુ ં શત ુ.ં ત્માયફાદ ભાનનીમ કુરનતશ્રી પ્રો.(ડૉ.) અભી 

ઉાધ્મામ દ્વાયા આલનાય ભશભેાનશ્રીઓનુ ં તેભજ શાજય યશનેાય તભાભને આલકાયલાભા ંઆવમા ં શતા.ં 

ત્માયફાદ આલનાય અનતથી શ્રી મકેુળબાઈ યાઠલાજીએ આંફેડકયજીએ કયેરા કામો નલળે ખફૂ જ 

ઊંડાણલૂગક વભજણ આી શતી. ત્માયફાદ મખુ્મ લક્તા તયીકે શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણાજીએ ડૉ. 

આંફેડકયજીએ કયેરા ંકામો અને તેભના કયેરા ંકામો ાછ રક્ષ્મો નલળે ખફૂ જ વયવ વભજણ આી 

શતી. શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણાજીએ આંફેડકયજીએ કયેરા કામોને લધ ુ વપતા પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે 

શાજય યશરે તભાભને ઉત્વાદશત કમાગ શતા.ં શ્રી મકેુળબાઈ યાઠલા અને શ્રી દકળોયબાઈ ભકલાણા 

આશરાદક પ્રલચન છી Extension Activity Cell અને દપલ્ભ ક્રફ દ્વાયા ગૌતભ શોર ખાતે ડૉ. 

આંફેડકયજીના જીલન-કલન ય દપલ્ભ પ્રદનળિત કયલાભા ં આલી શતી. જેભા ં યનુનલનવિટીના તભાભ 

અધ્માકશ્રીઓએ તેભજ કભગચાયીશ્રીઓએ આ દપલ્ભ નનશાી શતી. આ દપલ્ભભા ંઆંફેડકયજીએ ોતાના 

જીલનભા ં કેલા-ંકેલા ં વઘંો કમાગ અને તેભને જે કામો કમાગ વભાજ ભાટે તેનુ ં ઉત્તભ ચચિણ કયલાભા ં

આવયુ ંશત ુ.ં ડૉ. આંફેડકયજીની આ દપલ્ભ દ્વાયા યનુનલનવિટીનુ ંલાતાલયણ પે્રદયતભમ ફનાવયુ ંશત ુ.ં દપલ્ભ 

નનશાળ્મા ફાદ કામગક્રભની ણુાગહતુી કયલાભા ંઆલી શતી.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


