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Gandhinagar, Monday, December 21, 2015 

GNLU PRESS NOTE  

�જુરાત નશનલ લ� �િુનવસ�ટ�, ગાધંીનગર ના બધંારણીય અને વહ�વટ� કાયદા ક�ન્ દારા 

આયો�જત  

No. 25/2015 

એક �દવસીય  પ�રસવંાદ �  

“ડૉ. બાબા સાહ�બ �બેડકર �ુ ંકા�નૂી િશકણ ણા ંયોગદાન” પર આધા�રત હતો. 

સોણવાર, ૨૧.૧૨.૨૦૧૫ 

�જુરાત રા�ય સરકારશી ના સણા�ક નયાય અને અિધકાર�તા િવભાગ તથા �જુરાત નશનલ લ� 

�િુનવસ�ટ�, ગાધંીનગર અને �જુરાત આ�દ�િત િવકાસ ના સ�ંકુત ઉપકણે તા. ૨૧.૧૨.૨૦૧૫ ને 

સોણવાર ના રોજ �જુરાત નશનલ લ� �િુનવસ�ટ� ઓડ�ટોર�યણ હોલ ણા ંસવાર� ૦૮:૩૦ થી સા�ં ૫ 

વાગયા �ધુી “ડૉ. બાબા સાહ�બ �બેડકર �ુ ં કા�નૂી િશકણ ણા ં યોગદાન” િવષય પર એક �ુદંર 

પ�રસવંાદ �ુ ંઆયોજન કરવા ણા ંઆવ�ુ ં� ણા ંપથણ બેઠક ણા ંવદં� ણાતરણ રાષ્ ગીત થી કાયકાણ 

નો પારંભ થયો  

 તેણજ GNLU ના િનયાણકશી પોર. (ડૉ.) �બણલ એન. પટ�લ દારા 

સવાગત પવ્ન  થ�ુ ં તેણજ બાબા સાહ�બ �બેડકરએ કા�નુ કેષે 

આપેલા પદાન િવષે તેનો ણ�હણા સણજવ� ુતથા GNLU ના આવા િવિશષઠ 

કાયકકણો િવષે વાત કર�.  

 તયારબાદ કાયકાણ ના �ખુય અિતથી શી સજંય નદંન (IAS) � ઓ �જુરાત 

સરકાર ના િવકલાગં િવભાગ ના કણીશનર છે. તેણને બાબા સાહ�બ ના કા�નૂ 

કેષ ના રાષ્�ય યોગદાન ણ�હણા સણ�વી આગન�ુક િવિવધ ના લ� કેષ ને 
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પસદં કરનાર તેવા દ�લત આ�દવાસી િવધાથ�ઓ ણાટ� પેરણાદાયક પવ્ન ક�ુ�.  

 

 તયારબાદ પોર.અિવનાશ ભાગીએ સણગ કાયકકણ ણા ં ઉપ�સથત �ખુય 

ણેહણાન તથા િનયાણકશી GNLU ડૉ. �બણલ એન. પટ�લ િવદાથ� િણષો અને 

કાયકાણ ને દર�ક ર�તે સરફ બનાવનાર તણાણ સહયોગીઓ ને આભારિવિધ 

કર� હતી અને રાષ્ ગાન સાથે સણગ કાયકકણ �ુ ંપથણ સષ �ણૂક થ�ુ.ં 

 

 બી� સષ ણા ંસરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ� (વલલભ િવદાનગર �િુનવસ�ટ�) 

ના સણાજ શા� િવભાગ ના પોર. ડૉ. જયપકાશ િષવેદ�એ બાબા સાહ�બ 

�બેડકર ના કા�નૂી યોગદાન િવષય પર સણીકાતણક િવદાથી ભોગ્ 

પવ્ન આ �ુ ં હં ુ.ં તયારબાદ ષી� સષ ણા ં ડૉ. િનિધ �ુ્  અસસીસતતં 

પોર�સસોર GNLU દારા લ� ણા ંપવેશ શગે ની ણા�હતી તથા િવિવધ નેશનલ લ� �િુનવસ�ટ�ઓ તથા 

કોલેજો ણા ંપવેશ શગે ની ણા�હતી આપી હતી. 

 

 આ કાયકકણ દરિણયાન બાબા સાહ�બ �બેડકર �ુ ં �જુરાત રા�ય 

ણા�હતી કણીશનર દારા તૈયાર કર�લ દસતાવે� �રલણ આવી તેણજ 

GNLU િવષે પણ ણા�હતી પધાન �રલણ દશાકવાણા ંઆવી. 

કાયકકણક ના શતે ણહ�ણાન તર�ક� ઉપ�સથત પોર�સર. યશવતં વાઘેલા 

એ બાબા સાહ�બ �બેડકર ના કા�નૂી કેષના િવિવધ વગ� ણાટ� ની જોગવાઈઓ પદાન સણીકાતણક 

્્ાક  પે ઉદાહરણ સહ�ત વાત કર� હતી �ણા ં રાજક�ય, અને વહ�વટ� સેવાઓ ની િવશે ણા�હતી 

આપી હતી. 
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સણગ કાયકાણ �ુ ં સરફ સં્ ાલન �રસ ક્ અસોસીએટ શશી�ષૂણ શણાકએ ક�ુ� હં ુ ંઅને �જુરાત ના 

િવિવધ આ�દવાસી િવસતારોણા ં થી પધાર�લા િવદાથ�ઓ એ �જુરાત નેશનલ લ� �િુનવસ�ટ� ની 

દશકનીય �લુાકાત લીધી હતી.  
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