
સ ાંસ્ક્રૃતિક કતિટિનો અહવે લ :                           કાંવીનર : પ્રો. જે . એિ શ હ 

2016-17ના 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 30 મવધાર્થીઓએ રસપવૂવક  ભાગ લીધો હિો. આ સ્પધાવિાાં મવજેિા બનેલા 
મવધાર્થીઓના નાિ  નીચ ેમજુબ છે. 

પ્રર્થિ : કુ. ગોટહલ અપવુાવ .  

ટિિીય : પઠાણ િૈયબખાન. ય ુ 

તિૃીય : શેખ નરગીસ . એચ  

વરૃત્વ સ્ક્પર્ ા   :  આ સ્પધાવિાાં 12   મવધાર્થીઓએ  રસપવૂવક  ભાગ લીધો હિો. આ  સ્પધાવિાાં મવજેિા 
બનેલા મવધાર્થીઓના નાિ  નીચે મજુબ છે. 

પ્રર્થિ : કુ. પિેલ કૃમિકા.આર 

ટિિીય : કુ.ઠાકોર રાજેશ્વરી . ડી   

તિૃીય : રબારી રમવકુિાર. બી  

 

 

 

 

 

 

 

યવુક િહોત્સવ : ગજુરાિ યમુનવમસિઁિી દ્રારા આયોજીિ યવુક િહોત્સવના સાઉર્થ ઝૉન-2િા આપણી કોલેજના 
મવધાર્થીઓએ મવમવધ  સ્પધાવઓ  જેવીકે હળવ ુકાંઠય સાંગીિ , સમહૂ ગીિ , લોકનતૃ્ય , ક્વીઝ  , વક્તતૃ્વ , 
ડીબેિ ,  , ઓન ધ સ્પોિ પઇેંિીગ , પોસ્િર િેકીગ , રાંગોળી , કારુ્વનીગિાાં  કુલ 27  મવધાર્થીઓએ ભાગ 



લીધો હિો. આ મવધાર્થીઓિાર્થી  નીચેની સ્પધાવઓિાાં  આપણી કોલેજના મવધાર્થીઓ ઇંન્િર ઝોનલ લવેલિાાં  
પસાંદગી પાિેલ છે.  

સમહૂ ગીિ:   

 કુ. ગોટહલ અપવુાવ .જે  

 કુ.આલ મપ્રયાંકા . આર 

કુ. મિવેદી ઋત્વી. એિ 

કુ. પિેલ ભામવકા. એચ  

કુ. પિેલ જજિંિલ. જે 

કુ. પ્રજાપમિ ભમુિકા . એચ  

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 પ્રિાણપિ અને શીલ્ડ િળેવનારા મવધાર્થીઓની યાદી 



 ગજુરાિ યમુનવમસિઁિી દ્રારા આયોજીિ યવુક િહોત્સવના સાઉર્થ ઝૉન-2િાાં  આપણી કોલેજના નીચેના  
મવધાર્થીઓ ઇંન્િર કોલેજ  લવેલિાાં મવમવધ  સ્પધાવઓિાાં મવજેિા બનેલ છે.િેની યાદી નીચે મજુબ છે.  

સમહૂ ગીિ:    

 કુ. ગોટહલ અપવુાવ .જે  

 કુ.આલ મપ્રયાંકા . આર 

કુ. મિવેદી ઋત્વી. એિ 

કુ. પિેલ ભામવકા. એચ  

કુ. પિેલ જજિંિલ. જે 

કુ. પ્રજાપમિ ભમુિકા . એચ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : કુ. ગોટહલ અપવુાવ .  

ટિિીય : પઠાણ િૈયબખાન. ય ુ 

તિૃીય : શેખ નરગીસ . એચ  

 વરૃત્વ સ્ક્પર્ ા   : 

પ્રર્થિ : કુ. પિેલ કૃમિકા.આર 

ટિિીય : કુ.ઠાકોર રાજેશ્વરી . ડી   

તિૃીય : રબારી રમવકુિાર. બી  

 

                                   

   


