
નામ	 :	 પરમાર	અરુણકુમાર	કનભુાઈ
વતન	 :	 માણસા,	જિ.ગાધંીનગર                                                                   

જનમ	તારીખ	 : ૧૯	જુલાઈ,	૧૯૯૦

મોબાઈલ	ન.ં	 : ૭૦૯૬૨	૮૬૪૬૧

ઈ-મેઈલ	 : arunkumarparmar7500@gmail.Com

અભ્ાસ	 : NET	ડિસેમ્બર	2018,	P.T.C	,	B.A,	M.A,	(ગિુ.યનુન.)		
	 	 Ph.D.	વર્ષ	2016	થી	(ગિુ.	યનુન.)	

વવષ્	 : ગિુરાતી

શોખ	 : વાચંન	અને	પ્રવાસ

વસદ્ધિઓ

• ‘રાષ્ટ્રભારા	પ્રાથનમક	પરીક્ા’	દ્વિતીય	સથાન	્બેઠક	ન.ં9728	સપ ટ્ેમ્બર	વર્ષ-2000	

• H.S.C.	પરીક્ામા	ંશાળા	કક્ાએ	તતૃીય	 સથાન	તથા	આર્્ષ્સ	 નવભાગમા	ં દ્વિતીય	સથાન	્બેઠક	ન-ં

G228644	કટેન્દ્ર	ન-ં064	માચ્ષ-૨૦૦૯

• H.S.C	ની	પરીક્ામા	ંડિન્્ી	79	ગણુ	અને	ભગૂોળ	82	ગણુ	નવરયમા	ંશાળા	કક્ાએ	પ્રથમ	સથાન	

વર્ષ	૨૦૦૯,્બેઠક	ન્ંબર-G228644,	કટેન્દ્ર	ન-ં064

• P.T.C.	ના	દ્વિતીય	વર્ષમા	ંગિુરાતી	નવરયમા	ં79	ગણુ	અને	સસં્ૃત	નવરય	મા	ં45	ગણુ	સાથ	ે	કૉલેિ	

કક્ાએ	પ્રથમ	સથાન	્બેઠક	ન-ં09698,	કટેન્દ્ર	ન-ં009	વર્ષ-2011

• C.W.D.C.	નન્બધં	સપધા્ષ	મા	ંતતૃીય	સથાન,	વર્ષ-૧૫/૧૨/૨૦૧૧	એસ.સી.	એ	પ ટ્ેલ	આર્્ષ્સ	કૉલેિ,	

સાધલી	,જિ	વિો્રા	ગિુરાત	યનુનવનસસિ્ી

• B.A	 Sem.1	નવમે્બર	 2011	પેપર	ન.ં101	 ‘સુ્ ામાચડરત્ર’મા	ં 79	ગણુ	સાથ	ેપ્રથમ	 સથાન	્બેઠક	

ન.ં13757,	કટેન્દ્ર	ન-ં038

• Scope	ની	પરીક્ા	પાસ	્બેઠક	ન-ં121116847,વર્ષ	2013,યનુનવનસસિ્ી	ઑફ	કટેમ્મરિિ

• B.A	Sem.4	સૉફ્સકીલ	પેપર	ન.ં211	‘Structure	Of	Indian	Society’	મા	ંઆર્્ષ્સ	નવભાગમા	ં80	ગણુ	

સાથ	ેપ્રથમ

• N.S.S.	“Best	Volunteer”	વર્ષ-૨૦૧૩	એસ.િી.	આર્્ષ્સ	&	્બી.આર.	કોમસ્ષ	કૉલેિ,માણસા	ગિુ.યનુન.

• “Student	Of	The	Year”	એવોિ્ષ	વર્ષ-૨૦૧૪	

• Net	પરીક્ા	પાસ	(ડિસેમ્બર-૨૦૧૮)	(રોલ	ન-ંGj0101500545	Assistant	Professor)

• G.P.S.C.	(G.E.S.	Class-2)	ની	લેખિત	પરીક્ા	પાસ	્બેઠક	ન.ં101000631	વર્ષ-2019

વ્ક્તગત	પરરચ્
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અન્
• E.S.I,	માનવસાધના,	પ્રેક્ાભારતી	િનસેવા	ટ્રસ્	જેવી	N.G.O.	સાથ	ેસકંળાયેલ

• રિહ્મનવદ્ામડં્ર,પવનાર,જિ.વધા્ષ(મિારાષ્ટ્ર)	સાથે	સકંળાયેલ.

• ‘નવશ્ાગ્ામ’	(્બામણા,	જિ.મિટેસાણા)	N.G.O	મા	ંમે-૨૦૧૪	થી	ડિસેમ્બર-૨૦૧૪	સધુી	કાય્ષકર	

તરીકટેની	સેવા	્બજાવલે.

• G.M.W	Pvtના	C.S.R.	પ્રોજેક્	અંતગ્ષત	કિી	તાલકુાના	ચાર	ગામિાઓમા	ંનશક્ણ,	આરોગય,	

સવચ્છતા,	િનજાગનૃત	અને	ગ્ામઉતથાનની	પ્રવનૃતિ	કરટેલ		(જૂન-૨૦૧૫	થી	એનપ્રલ-૨૦૧૮)

• નત્રડ્વસીય	રાજયકક્ાના	“N.S.S.	Camp”	મા	ંિોિાયેલ	(તારીિ-7	થી	9	જૂન	2012),K.C.G.	

ગિુરાત	સરકાર	સથળ:	પડંિત	ડ્ન્યાલ	પેટ્રોખલયમ	યનુનવનસસિ્ી,રાયસણ)

• N.S.S.	Zonal	Seminar	વર્ષ-૨૦૧૨	અને	૨૦૧૩	મા	ંિોિાયેલ	

• “N.S.S.	Day	Celebration”	(રાજયકક્ા,	ગિુ.	યનુન.અમ્ાવા્	તારીિ-22	થી	24	સપ ટ્ેમ્બર	

2013)

• “Youth	Festival”	Of	Gujarat	University	‘Debate’	Extempore	&	Elocution	Participated	

In	Year-2011	To	2013.

• ગિુરાતી	સાડિતય	નવરયક	04	પ્રા ટ્ેનશક,12	રાષ્ટ્રીય,01	આંતરરાષ્ટ્રીય	(શ્ોતા)	પડરસવંા્મા	ં

શોધપત્ર	રજૂ	કરટેલ	્ેછ.	(વર્ષ-2012	થી	ફટેબ્આુરી-2019	સધુી)

• જાન્યઆુરી-2017	થી	જૂન-2020	્રનમયાન	૧૦	વિત	રકત્ાન	કયુું.

• ‘જયોનત	િૉમ્સપ્લ’	નવસનગરમા	ંઆંિના	30-્્દીઓના	મોનતયાના	ઑપરટેશન	કરાવવામા	ં

સિયોગી.

• ઉચચ	 નશક્ણમા	ં અભયાસ	 કરતા	ં આનથસિક	 રીતે	 ન્બળા	 પડરવારમાથંી	 આવનાર	 તેિસવી	

નવદ્ાથથીઓને	્ાતાશ્ીઓના	સિયોગ	વિારા	ફી	ભરાવવા	મા ટ્ે	સિયોગી	અને	માગ્ષ્શ્ષનની	

ભનૂમકા	વર્ષ	2016	થી	2018

• ‘સવચ્છ	ભારત	 નમશન’	અંતગ્ષત	કિી	તાલકુાના	ંપાચં	ગામિાઓમા	ંસરકારશ્ી,	N.G.Oને	

સાકંળીને	1.100	શૌચાલય	્બનાવિાવયા	વર્ષ-2015	થી	2018

• સવવો્ય	મિંળ,	પા્ણ	સાથ	ેસકંળાયેલ

• “લવ	ઈનન્િયા	ફટેલોનશપ	પ્રોજેક્”અમ્ાવા્	િાતે	સપ ટ્ેમ્બર	2018થી	ફટેબ્આુરી	2019	સધુી	

કાય્ષકર	તરીકટે	િોિાયેલ.

• વર્ષ	 2018	 અને	 2019	 મા	ં ‘ગિુરાત	 સાડિતય	 અકા્મી’	 ગાધંીનગર	 વિારા	 આયોજિત	

‘નવદ્ાથથીલક્ી	વાચંન-અભયાસ	નશખ્બર’	મા	ંનશખ્બરાથથી	તરીકટે	િોિાયેલ.

2



• મે-2019	મા	ં‘ગિુરાત	સાડિતય	અકા્મી’	ગાધંીનગર	વિારા	આયોજિત	‘નવોડ્ત	વાતા્ષલેિન	

નશખ્બર’	મા	ંનશખ્બરાથથી	તરીકટે	િોિાયેલ.

• ‘ગિુરાતી	સાડિતય	પડરર્નુ	ં૩૧	મ	ુજ્ાનસત્ર’	(તારીિ	૨૬થી	૨૮	ડિસેમ્બર,	2019,	સથળ-

પાલનપરુ)મા	ંિોિાયેલ.

• રાષ્ટ્રીય	વક્ષશોપ	‘Research	Ethics&	Prevention	Of	Plagiarism’	તા.12	ઑક્ો્બર	2019	

ગિુ.યનુન.

• Basic	 Measures	 of	 Fertility’	 Directorate	 of	 Census	 Operations,	 Gujarat	 Date	 21	

March	2017.

• Ph.D.	Course	Work	Participate	Date-24	Dec	2018	To	13	Jan	2019(	Human	Re-

search	Development	Centre	Gujarat	University,	Ahmedabad

• Research	Methodology	Workshop	On	Gujarati	Language	From	15	April	2019	To	20	

April	2019	K.C.G	Department	Of	Education,	Government	Of	Gujarat

N.S.S	પ્રવવૃતિઓ

• 2	કક્ાની	શાળાઓ	મા ટ્ેની	N.S.S	યોિના	(ગિુરાત	સરકાર	વર્ષ-2007,2008	ઇસય	ુક્રમાકં-

20

• N.S.S.	 Zonal	 Seminar,	 ્િટેગામ,	 ગિુરાત	 યનુનવનસસિ્ી	 તારીિ-7	 જાન્યઆુરી	 થી	 9	

જાન્યઆુરી	2012

• ‘Gujarat	State	N.S.S	Office	At	Culture	Of	Volunteering’	7	June	2012	(P.D.P.U,Raisan,	

Gandhinagar	Certificate	No-000369

• N.S.S	Zonal	Seminar	મયનુન.આર્્ષ્સ	&	સાયન્સ	કૉલેિ,કલોલ	તારીિ	30	સપ ટ્ેમ્બર	થી	02	

ઓક્ો્બર	2013

• N.S.S	Service	Certificate’	Code-3808142	વર્ષ-2012	અને	2013

પ્રકાવશત	પસુતક	અને	લેખો
પસુતક

1.	 	‘ગદ્નવશ્’	 (નવવચેન	સગં્િ	 ISBN	978-93-89589-146	પ્રકાશક:-	 ‘આસથા	પબ્લકટેશન’	

રાિકો્	વર્ષ-2019

2.	વાતા્ષ–અવલોકન	(નવવચેન	સગં્િ	ગિુરાત	સાડિતય	અકા્મીની	સિાયથી	પ્રકાનશત)	વર્ષ-

2021	
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પ્રકાવશત	લેખો

1.	 ‘કોલાિલ	વાતા્ષસગં્િમા	ંિોવા	મળતો	મનોવજૈ્ાનનક	અખભગમ’	સામનયક	 ‘્ખલત	ચેતના’	

એનપ્રલ-2019,	ISSN-2319-7862

2.	 ‘્ડરયા	 નવલકથામા	ં િોવા	 મળતુ	ં સમાિનુ	ં સમયક	આલેિન’	 સામનયક-‘િયાતી’	 માચ્ષ	

2019	ISSN-2231-0282

3.	 ‘થળી’	નાનયકા	રટેવીનો	મનોસઘંર્ષ,	સામનયક-‘્ખલતચેતના’	ઓગસ્-2019

4.	 ‘લાલપાણીમા	ં વયકત	 થતો	 સવંે્નિીન	 સમાિ’સામનયક-	 “K.C.G”	 	 એનપ્રલ-મે	 2020,	

ISSN-2279-0268

5.	 ‘વાવો	તેવુ	ંલણોનુ	ંઆલેિન:	્છ	વીઘા	ંિમીન’	સામનયક-	 ‘પડરવશે’	 ISSN	2319-1872	

જાન્યઆુરી	થી	માચ્ષ-2020	(નત્રમાનસક)

6.	 ‘આધનુનક	પડરમ્સથનતનુ	ંઆ્બેહ્ૂબ	વણ્ષન’-	‘પરુુરનો	ચિટેરો’	સામનયક-	‘્ખલત	ચેતના’	ISSN	

2319-7862	જુલાઈ-૨૦૨૦

7.	 ‘નારીશમ્કત	અને	 પ્રેમની	 ખમુારીનુ	ં પ્રતીક:	 ‘િેપ’	 સામાનયક-‘KCG’	 	 જૂન-જુલાઇ	 2020	

ISSN	2279-0268

8.	 ‘ભે્ો’:	‘માતશૃમ્કત	અને	નારીચેતનાનો	સતભં’	સામાનયક-‘્ખલત	ચેતના’	સપ ટ્ેમ્બર	2020	

ISSN	2319-7862

9.	 ‘વં્ ોળ’	 સામાજિક	શોરણના	 નવરોધની	 વાત	સામાનયક-સાડિતય	સેત,ુ	 નવેમ્બર-ડિસેમ્બર	

2020	

10.	અચરિ	 :	માનવીય	ચેતનાને	સકૂ્મતથી	 વયકત	કરતી	વાતા્ષઓ	સામાનયક-્ખલતચેતના	

માચ્ષ-એનપ્રલ	2021	

11.	કાલપાશ	 :	 કોરોના	 મિામારીમા	ં માનવીય	 લાગણીઓનો	 ્સતાવિે	 સામાનયક-K.C.G.	

એનપ્રલ-મે	2021			

12.	્બે	ઈ-મેઈલ	અને	સરગવો	:	શોરણ	અને	માનવીય	સ્ંબધંોની	વાતા્ષઓ	સામાનયક	સાડિતય	

સેત	ુમે-જૂન	2021

13.	અંતરાલ:	 ભીતરી	 સવંે્નાઓને	 ઝં્ ૃત	 કરતી	 વાતા્ષઓ	 ‘પડરવશે’(સામાનયક)	 એનપ્રલથી	

સપ ટ્ેમ્બર	2021

14.	્ શરથ	 પરમારની	 વાતા્ષઓમા	ં ્ખલતચેતના	 સામાનયક-સાડિતય	 સેત,ુ	 નવમે્બર-ડિસેમ્બર	

2021

આભાર
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