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પ્રા. ડૉ. ઋજુતાબેન  સી. ગાાંધી (અધ્યક્ષ)  

જે. ઝેડ. ળાશ આર્ટવસ એન્ડ એચ. ી. દેવાઈ કભવસ કૉરેજ અભયરી તથા ગજુયાતી વાહશત્મ વબા ૨૦૧૩-૧૪ ના ઉક્રભે 

નીચેના કામસક્રભ મજામા. 

૧. ૨૪/૮/૨૦૧૩ ના યજ નભસદ જન્ભજમતંીની ઉજલણી T. Y.B.A. ગજુયાતીના વલદ્યાથીઓ દ્વાયા કયલાભા ંઆલી.  

૨. ૦૫/૦૯/૨૦૧૩ ના યજ અભયરી આર્ટવસ કૉરેજ ગજુયાતીના વલદ્યાથીઓએ “ટીચવસ ડે” ની ઉજલણી કયી. 

૩. ૦૩/૦૯/૨૦૧૩ ના યજ ફયે ૨:૦૦ થી ૩:૩૦ દયમ્માન સ્ર્ટવસ કમ્્રેક્ષ ભા ં“વાહશત્મ અને જીલન” વલમ ઉય જાણીતા 

પ્રકાળક, ત્રકાય અને વર્જક શ્રી જનકબાઈ નામકનુ ંલક્તવ્મ ગઠલલાભા ંઆવ્્ુ.ં વ્માખ્માનને અંતે પ્રશ્નત્તયી ણ આસ્લાદક 

ફની. 

૪. “ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ” (૪૭ મ ુઅવધલેળન) અભદાલાદ ભા ંવલદ્યાથીઓએ તા.: ૨૪ થી ૨૬ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૩ ના યજ 

ચાડંચયૂ નીરભ એ. (ફી. એ. વેભ.-૬ ) અને જી વભત્તર આય. (ફી. એ. વેભ.-૬) એ બાગ રીધ શત.  

૫. “ગજુયાતી વાહશત્મ વલદ્યાવલસ્તાય વ્માખ્માનભાા” ભા ંજબંવુય ખાતે તા.:૧૩ જાન્્આુયી ૨૦૧૩ ના યજ ટેર ચચિંતન એભ. 

(ફી. એ. વેભ.-૬) અને ઓડ જીગ્નેળ ્.ુ (ફી. એ. વેભ.-૬) એ વહક્રમ બાગ રીધ શત.  

૬. “શ્રી કનૈમારાર ભા. મનુળી અધ્મમન એકભ પ્રકલ્ ચેય” વનવભતે્ત લીય નભસદ દચક્ષણ ગજુયાત ્વુનલવીટી ખાતે જી આળા 

એભ. (એભ. એ. વેભ.-૪) અને ચાડંચયૂ નીરભ એ. (ફી. એ. વેભ.-૬) એ બાગ રીધ શત.  

૭. શ્રી લનયાજ આર્ટવસ એન્ડ કભવસ કૉરેજ ધયભપયુ તથા દચક્ષણ ગજુયાત ગજુયાતી અધ્માક વઘંના વં્ કુ્ત ઉક્રભે તા.: ૧૧ 

ભી પેબ્રઆુયીના યજ “વલદ્યાવલસ્તાય વ્માખ્માનભાા” નુ ંઆમજન કયલાભા ંઆવ્્ુ ંશત ુ.ં જેભા ંનીચેના વલદ્યાથીઓએ વહક્રમ 

બાગ રીધ શત. 

 ૧. ટેર વનશારી જી. એભ. એ. વેભ.-૨  

ગજુયાતી વાહશત્મ વબાન અશલેાર :- ૨૦૧૩-૧૪ 

૨૦૧૩-૧૪ 
 

 



 ૨. ચોધયી વનર આય. એભ. એ. વેભ.-૨  

 ૩. થયાટ અવભતા કે. એભ. એ. વેભ.-૨  

 ૪. ચોધયી ી્ુા એ. એભ. એ. વેભ.-૨  

૮. આંતયકરેજ પ્રાથસના સ્ધાસ ૨૦૧૩-૧૪ ૨૬/૦૭/૨૦૧૩ ના યજ મજલાભા ંઆલી શતી જેભા ંવાતીમા યભેળ ફી. એ. વેભ.-૨ 

વલજેતા નીલડયા શતા. 

૯. આંતયકરેજ ાદ્પવૂતિ સ્ધાસ ૨૦૧૩-૧૪ -૨૭/૦૭/૨૦૧૩ ના યજ મજલાભા ંઆલી શતી જેભા ંઆણી કરેજની વલદ્યાથીની 

ચોશાણ હદવ્મા ફી. (એભ. એ.) વલજેતા નીલડયા શતા.  

૧૦. આંતયકરેજ પસુ્તક હયચમ સ્ધાસ ૨૦૧૪- ૦૫/૦૮/૨૦૧૪ ના યજ મજલાભા ંઆલી શતી. જેભા ંલાલડીમા દુરસબ આય. 
ફી. કભ. વેભ. -૪ વલજેતા નીલડયા શતા.  

૧૧. આંતયકરેજ કાવ્મઠન સ્ધાસ ૨૦૧૪- ૦૮/૦૮/૨૦૧૪ ના યજ મજલાભા ંઆલી જેભા ંજી આળા એભ.(એભ. એ. વેભ.-૪) 
ને ત્રીજુ ંઇનાભ પ્રા્ત થ્ુ ંશત ુ.ં  

આંતરવગીય સ્ધાાઓ 

(૧). આંતયલગીમ પ્રાથસના સ્ધાસભા ંનીચેના વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત.  

 ૧. વાતીમા યભેળબાઈ ફી. એ. વેભ.-૨  

 ૨. ટેર યાજર ફી. એ. વેભ.-૬  

 ૩.ાનસયુીમા શ્રદ્ધા ફી. કભ. વેભ.-૨  

 ૪. ળાશ ભક્ષા  ફી. કભ. વેભ.-૪  

 ૫. ભકલાણા શતેર  ફી. કભ. વેભ.-૨  

 ૬. ળભાસ હયમા ફી. કભ. વેભ.-૬  

(૨). આંતયલગીમ નલચરકા રેખન સ્ધાસભા ંનીચેના વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત.  

 ૧. લાલડીમા હદવ્મા (ી. જી.) એભ. એ. વેભ.-૨  

 ૨. લારડયીમા ગીતા ફી. એભ. એ. વેભ.-૨  

 ૩. ટેર અંજરી એભ. એ. વેભ.-૨  

 ૪. જી હકિંજર એભ. (્.ુ જી.) ફી. એ. વેભ.-૬  

 ૫. ટેર ચચિંતન એભ. ફી. એ. વેભ.-૬  

 ૬. ાડંલ અલવનળ આય. ફી. એ. વેભ.-૪  



(૩). આંતરવગીય પસુ્તક રરચય સ્ધાામાાં નીચેના વવદ્યાર્થીઓ વવજેતા નીવડયા હતા.  

 ૧. લાલડીમા દુરસબ આય. ફી. કભ. વેભ. -૪  

 ૨. જી હકિંજર એભ. ફી. એ. વેભ.-૬  

 ૩. જી આળા એભ. એભ. એ. વેભ.-૪  

(૪). આંતયલગીમ કાવ્મઠન સ્ધાસભા ંનીચેના વલદ્યાથીઓ વલજેતા નીલડયા શતા.  

 ૧. જી આળા એભ. એભ. એ. વેભ.-૪  

 ૨. જી હકિંજર એભ. ફી. એ. વેભ.-૨  

 ૩. ટેર અંજરી ફી. કભ. વેભ.-૪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


