SAURASHTRA UNIVERSITY

Accredited Grade A by NAAC
તા.૨૩-૦૫-૨૦૨૧ થી અમલમાાં આવેલ વવવવધ અભયાસ સવમવતના ચેરમેનશ્રી તથા અધરધેન ચેરમેનશ્રી ની યાદી

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી
-

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

વિનયન

અર્ડશાસ્ત્ે

ર્ો .બી.ટી.બાબરીયા

2

વિનયન

અંગ્રેજી

પ્રો. આઈ. બી.િાજા

ર્ો. જે.કે.ર્ોર્ીયા

3

વિનયન

ગજરાતી

પ્રા. એસ. ર્ી. મોરી

વપ્ર. એન. કે. ર્ોબરીયા

4

વિનયન

હિનદી

ર્ો.બી.કે.કલાસિા

પ્રા.એસ.બી.મકિાણા

5

વિનયન

ઈવતિાસ

પ્રા.એસ.જી.પટે લ

પ્રા. નીતાબેન જે.પરોહિત

6

વિનયન

મનોવિજ્ઞાન

પ્રા. જે.એ.જારસાણીયા

પ્રો. આર. જી. પરમાર

7

વિનયન

તત્િજ્ઞાન

પ્રા. રાજેશ્રીબેન કે. દિે

ર્ો.દે િાગીબેન િી, ચાિર્ા

8

વિનયન

સુંસ્ત્કૃ્ત

ર્ો. નિનીતભાઈ જે. જોશી

ર્ો.ટી.એલ.શ્રીમાળી

9

વિનયન

સમાજશાસ્ત્ે

ર્ો.જયશ્રીબેન એમ. નાયક

શ્રી ભરતભાઈ બી.ગોહિલ

10

વિનયન

સમાજકાયડ

શ્રી એમ.ર્ી.ગોગરા

શ્રી રવિનરવસિંિ સરિૈયા

11

વિનયન

પેકારીત્િ

ર્ો. નીતાબેન િી. ઉદાણી

શ્રી જ્િલુંત છાયા

12

વિનયન

ભારવતય સુંસ્ત્કૃ્વત

ર્ો.ઈનદમતી એન.ગોસ્ત્િામી

ર્ો. રમેશ ર્ાુંગર

13

વિનયન

ભ ૂગોળ

પ્રા. એસ.આર.ભારદ્વાજ

શ્રી પોંહકયા ગોવિિંદભાઇ આર.

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

પરર્ફોવમગાં આર્ટ સ

ર્ાનસ-કથ્ર્ક

ર્ો.ભારતીબેન જી.રાઠોર્

શ્રી પિીબેન શેઠ

2

પરર્ફોવમગાં આર્ટ સ

ગાયન (િોકલ)

ર્ો.જય સેિક

શ્રી તર્જની હિરાણી

3

પરર્ફોવમગાં આર્ટ સ

તબલા

ર્ો.પુંર્યા કમાર અશોકભાઈ

ર્ો. કલાધર એ.આયડ

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

1

ફામડસી

ફામાડ કોગ્નોસી

ક્રમ

વિધાશાખા

ચેરમેનશ્રી
-

બોર્ડ ન ું નામ

અધરધેન ચેરમેનશ્રી
ર્ો.સચચનભાઈ કે.પરમાર

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

વાણિજય

એકાઉન્ર્ન્સી

પ્રા.રમેશભાઈ અરજણભાઈ ર્ાુંગર

ર્ો.રવિનર જગદીશચુંર ભ

2

વાણિજય

વ્યા.વ.ઈ.

પ્રા.નીલેશ એસ. ર્ોહરયા

ર્ો.કે.િી. ભેસાણીયા

3

વાણિજય

બીઝનેસ

પ્રા.ધીરજલાલ એમ.પરમાર

પ્રા.દક્ષાબેન સી. વેિેદી

ર્ો.બી.ર્ી.િરૂ

ર્ો.બટાલાલ અજમેરા

ર્ો.રમેશભાઈ ભ ાસણા

ર્ો. અવવિન સોલુંકી,

મેનેજમેન્ર્
4

વાણિજય

બેકકિંગ કોર્ન અને
ટ્રાન્સપોર્ટ

5

વાણિજય

સહકાર

ક્રમ
1

વિધાશાખા
ણબઝનેસ

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

ર્ફાયનાન્સ

પ્રો. વેિેદી પુંકજ કનૈયાલાલ

શ્રી મયર પરમાર

હયુમન કરસોસટ

પ્રા.સ્ત્િાતી કે .દોશી

ર્ો હિતેશ ેકલ.

પ્રા.જયુંવતલાલ મનજીભાઈ તળાવિયા

શ્રી તેજસ િાર્ી

મેનેજમેન્ર્
2

ણબઝનેસ
મેનેજમેન્ર્

3

ક્રમ
1

ણબઝનેસ

મેનેજમેન્ર્
માકે ર્ીંગ

મેનેજમેન્ર્

મેનેજમેન્ર્

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

વિક્ષિ

પ્રેકર્ીસ ઈન

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

પ્રા.મિેનર શામજીભાઈ પુંર્યા

્ બારોટ
ર્ો. વનદ્દત

એજયુકેિન
2

વિક્ષિ

વિક્ષિિાસ્ત્હ

ર્ો.ધરમભાઈ ર્ી.કાબુંલીયા

ર્ો. ઉિીબેન બલદાણીયા

3

વિક્ષિ

કન્ર્ે ન્ર્ ર્ીચીંગ

ર્ો.ભાનપહર એમ.ગોસાઈ

શ્રી દીનાબેન વેિેદી

4

વિક્ષિ

મેથડ ર્ીચીંગ

ર્ો.ગજેનરવસિંિ અવનરૂધ્ધવસિંિ ઝાલા

ર્ો. નીતા કનેહરયા

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

ગ્રામવવદ્યા

એગ્રોનોમી

પ્રા. મારસોણીયા વનલેશકમાર મગનલાલ

ર્ો. િી.એ. નુંદાણીયા

2

ગ્રામવવદ્યા

બાગાયાત અને

પ્રા. ભરાર્ કમલેશભાઈ રામજીભાઈ

શ્રી બી.બી. ગરારા

ર્ો.ર્ી.સી.પટે લ

શ્રી િી.આર.આરદે સણા

પ્રા. ગોટી ભરતકમાર સિજીભાઈ

શ્રી જે.જે.ચૌિાણ

વનવવદ્યા (હોર્ીકલ્ચર
એન્ડ ર્ફોરે સ્ત્ટ્રી)
3

ગ્રામવવદ્યા

રૂરલ એકસર્ે ન્િન એન્ડ
સોશ્યલ રીકન્ટ્રકિન

4

ગ્રામવવદ્યા

એનીમલ હસબન્ડરી
એન્ડ ડેરી સાયન્સ

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

હોમ સાયન્સ

ફુર્ એનર્ નયટે શરશન

પ્રો. અલપાબેન બી. ચૌિાણ

શ્રી િીના કાુંવતભાઈ ભર્ાણીયા

2

હોમ સાયન્સ

િોમસાયનસ- જનરલ

પ્રો હિનાબેન એસ. રાિલ

શ્રી િવનતાબેન કગર્રા

3

હોમ સાયન્સ

િોમમેનેજમેનટ

ર્ો.દક્ષાબેન જીતેષભાઈ જોટું ગીયા

ર્ો. ભાિનાબેન મિેતા

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

કાયદા

િયમન રાઈટસ

ૃ્ ીબેન એમ. પલાણ
પ્રા. જાગત

શ્રી િોરા સવમતકમાર ધીરજલાલ

2

કાયદા

જયરીસ્ત્રર્નસ

ર્ો.પરે શકમાર દામજીભાઈ ર્ોબરીયા

શ્રી સ્ત્તિન મિેતા

3

કાયદા

લો ઓફ ક્રાઈમ

પ્રા.વધરે ન કે .ચોટાઈ

શ્રી જયેશભાઇ જાની

4

કાયદા

લો ઓફ પ્રોપટી

ર્ો.પ્રફુલકમાર કે.પાનસરીયા

શ્રી મનોજભાઇ એમ. અનર્કટ

ક્રમ

વિધાશાખા

1

તબીબી

2

તબીબી

3

તબીબી

4

તબીબી

5

તબીબી

6

તબીબી

7

તબીબી

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

Boards of speciality
Consisting
of
Anesthesiology,
Radio
therapy,
Orthopedics,
skin
and
VD,
T.B.
Pulmonary disease,
radiology
M.B.B.S.
first
professional
Exam
anatomy,physiology
including
biophysics,biochemistry
1st Final M.B.B.S.
Professional
Exam
Community
Medicine,
E.N.T.,
Ophthalmology
M.B.B.S.
second
professional
Exam
pharmacology
including
pharmacotherapeuti
cs,
Pathology,
microbiology,
Forensic medicine
2nd final M.B.B.S.
Professional
Exam
Medicine,Surgery,
Obest
and
Gynecology,
paediatrics
Dentistry

ર્ો.િુંદના સી વેિેદી

ર્ો.જીતેનર એચ.િાછાણી

ર્ો.નીલેશ્વરી એચ.િાળા

ર્ો.વમતલ એમ.પટે લ

ર્ો.હદપેશ પરમાર

ર્ો.સુંકલપ િણજારા

ર્ો .ગૌરિી એ .ધ્રિ

ર્ો.સુંજયભાઈ જે.મિેતા

ર્ો.નલીની આઈ.આનુંદ

ર્ો.સધીર જી.મિેતા

Physiotherapy

ર્ો.િાહદિ ક એચ.વેિેદી

-

ર્ો. સુંજયભાઈ ઉમરાણીયા
ર્ો. હદનેશ સોરાણી

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

1

આકકિર્ેકચર

ણબલ્ડીંગ સાયન્સ એન્ડ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

પ્રા. દે િાુંગ હિમાુંેભાઈ પારે ખ

શ્રી ભારમલ િકીમદ્દીન એમ.

પ્રા.હિતેષકમાર મિેનરભાઈ ચાુંગેલા

શ્રી ચિનદા શાિ

સોશ્યલ બ્લીગેિન
2

આકકિર્ેકચર

હયુમેનીર્ીઝ એન્ડ
આર્ટ સ ડીઝાઈન એન્ડ
રીપ્રેઝેન્ર્ે િન

ક્રમ

વિધાશાખા

બોર્ડ ન ું નામ

ચેરમેનશ્રી

અધરધેન ચેરમેનશ્રી

1

વિજ્ઞાન

બાયો- કેમેસ્ત્ીી

પ્રા.શાિ સોનલ જયેનરભાઈ

ર્ો.પી.જી.ભુંર્ેરી

2

વિજ્ઞાન

રસાયણશાસ્ત્ે

પ્રા.એચ.એસ.જોષી

ર્ો. કાવતિકભાઈ દામોદરભાઈ લાર્િા

3

વિજ્ઞાન

કોમ્પયટર સાયનસ

ર્ો.સી.કે .કું ભારણા

ર્ો. હકશોર એચ. આટકોટીયા

4

વિજ્ઞાન

ગચણતશાસ્ત્ે

ર્ો.એસ.કે .િૈધ

5

વિજ્ઞાન

માઈક્રોબાયોલોજી

પ્રા.નીપાબેન ર્ી. પાુંધી

6

વિજ્ઞાન

ભૌવતકશાસ્ત્ે

7

વિજ્ઞાન

આંકર્ાશાસ્ત્ે

ર્ો.જી.સી.ભીમાણી

ર્ો. જયેશ ઝાલાિર્ીયા

8

વિજ્ઞાન

ઝુલોજી

પ્રા.અનિયી નલીનકમાર ઉપાધ્યાય

ર્ો સુંજય તેરજયા .

9

વિજ્ઞાન

બાયોટે કનલોજી

ર્ો રમેશ કોઠારી .
-

-

શ્રી ભ ૂવમકા વનમાિત

પ્રો. સવનલ સરે શચુંર બાબરીયા

