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કાંવીનર : ડૉ . જે . એિ શ હ 

2018-19 ના વષૅ દરમ્યાન કમિટિ દ્રારા  મવમવધ પ્રવમૃિઓ કરીને કોલેજને  સિિ ધબકિી રાખવાનો પ્રયત્ન 
કરવાિાાં  આવેલ છે. જેિા મવધાર્થીઓએ રસપવૂવક ભાગ લીધો હિો. કોલેજ દ્રારા  કરવાિાાં આવેલ મવમવધ 
પ્રવમૃિઓ નીચે મજુબ છે.  

ગીિ-સ્ક્પર્ ા:  આ સ્પધાવિાાં 35  મવધાર્થીઓએ રસપવૂવક  ભાગ લીધો હિો. આ સ્પધાવિાાં મવજેિા બનેલા 
મવધાર્થીઓના નાિ  નીચ ેમજુબ છે. 

પ્રર્થિ : સોઢાપરિાર િહાવીરમસિંહ  

ટઢિીય : પાંચાલ મવરજ.કે  

તિૃીય : ખ્રિસ્િી હાટદિક. ડી   

વરૃત્વ સ્ક્પર્ ા   :  આ સ્પધાવિાાં 10    મવધાર્થીઓએ  રસપવૂવક  ભાગ લીધો હિો. આ  સ્પધાવિાાં મવજેિા 
બનેલા મવધાર્થીઓના નાિ  નીચે મજુબ છે. 

પ્રર્થિ :  કુ. ટરિંકલ.આર વણકર 

ટઢિીય : કુ. સાંિોષકુિારી ડી પરુોટહિ   

તિૃીય :  ખ્રિસ્િી હાટદિક. ડી 

યવુક િહોત્સવ :  સરદાર પિેલ યમુનવમસિઁિી  મવ.મવ.નગર દ્રારા આયોજીિ આંિર કોલેજ યવુક િહોત્સવિાાં   
આપણી કોલેજના મવધાર્થીઓએ મવમવધ  સ્પધાવઓ  જેવીકે હળવ ુકાંઠ્ય સાંગીિ , સમહૂ ગીિ , લોકનતૃ્ય , 
ક્વીઝ  , વક્તતૃ્વ , ડીબેિ ,  , ઓન ધ સ્પોિ પઇેંિીગિાાં  કુલ 23  મવધાર્થીઓએ ભાગ લીધો હિો.જેિાાં 
સમહૂ ગીિ સ્પધાવિાાં આપણી કોલેજના મવધાર્થીઓએ સરદાર પિેલ યમુનવમસિઁિીિાાં મવજેિા બની  તિૃીય 
સ્ર્થાન પ્રાપ્િ કયુવ.  

પિાંગોત્સવ : કોલેજ દ્રારા પિાંગોત્સવન ુઆયોજન કરવાિાાં  આવ્ય ુહત.ુ જેિા મવધાર્થીઓએ રસપવૂવક  ભાગ 
લીધો હિો. 

  ઉપરોકિ બધા જ કાયવક્રિિાાં કોલેજના આચાયવશ્રી  િર્થા અધ્યાપકો , સિગ્ર ભવન્સ પટરવારના સભ્યોએ 
સાંપણૂવ સાર્થ સહકાર આપલે છે.  

 

 



યવુક િહોત્સવના પ્રિાણપત્ર અને શીલ્ડ િળેવનારા મવધાર્થીઓની યાદી 

 સરદાર પિેલ યમુનવમસિઁિી  મવ.મવ.નગર દ્રારા આયોજીિ આંિર કોલજે યવુક િહોત્સવિાાં   આપણી 
કોલેજના મવધાર્થીઓ ઇંન્િર કોલેજ  લેવલિાાં મવમવધ  સ્પધાવઓિાાં મવજેિા બનલે છે.િેની યાદી નીચે  મજુબ 
છે.  

સમહૂ ગીિ:    

 (1) કુ. િકવાણા મવરલબેન.બી  (2)  કુ.સોલાંકી જ્યોમિકાબેન.ડી (3)  કુ. શાહ એશા.જે  

 (4)  જ્યસ્વાલ િનોજકુિાર.એ (5)  પાંચાલ મવરજ.કે   

 

કોલેજની સ્પધાવઓિાાં ઈનાિ િેળવનારા મવધાર્થીઓની યાદી 

 કોલેજિાાં કરવાિાાં આવેલ મવમવધ સ્પધાવઓ નીચ ેમજુબ છે. આ સ્પધાવઓિાાં મવજેિા બનેલા મવધાર્થીઓના 
નાિ નીચે મજુબ છે. 

ગીિ-સ્ક્પર્ ા:   

પ્રર્થિ : સોઢાપરિાર િહાવીરમસિંહ 

ટઢિીય :  પાંચાલ મવરજ.કે 

તિૃીય : ખ્રિસ્િી હાટદિક. ડી  

 વરૃત્વ સ્ક્પર્ ા   : 

પ્રર્થિ : કુ. ટરિંકલ.આર વણકર 

ટઢિીય :કુ. સાંિોષકુિારી ડી પરુોટહિ  

તિૃીય : ખ્રિસ્િી હાટદિક. ડી 


