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 કરેજના શબુાયંબ વાથે ગજુયાતી વાહશત્મ વબા કામયયત છે. વલદ્યાથીઓભા ંયશરેી 
શષુપુ્ત કરાળક્તત જાગ્રત થામ, તે ભાટે અવલહયત કામયળીર છે. ગજુયાતી વાહશત્મ 
વબાના નેજા શઠે વલળેત: ગજુયાતી વાહશત્મની વલવલધ પ્રવવૃતઓન હયચમ 
વલદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થામ, વહશત્લ વલમક ભાહશતી અને જ્ઞાન વલંવધત થામ એ 
ઉદ્રશે્મથી સયુત ળશયે અને ગજુયાત યાજ્મ કે્ષતે્ર મજાતા અનેક વાહશત્ત્મક કામયક્રભ, 
હયવલંાદ, કામયવળબફય લગેયેભા ંવલદ્યાથીઓ કરેજનુ ંપ્રવતવનવધત્લ કયે છે. જેન 
વભગ્ર અશલેાર અતે્ર પ્રસ્તતુ છે. 

  ૧૯, ૨૦, ૨૧ ડીવેમ્ફયના યજ વત્રહદલવીમ વાહશત્લ હયદ ઇન્દય (ભ. પ્ર.) ખાતે 
મજાયુ ંશત ુ.ં જેભા ંચાડંચયૂ નીરભ (એભ. એ. ગજુયાતી વેભ-૨ યર. ન.ં ૨૮૧૪), 
જી વભત્તર આય. (એભ. એ. વેભ-૨ યર. ન.ં ૧૮૨૫) ઉક્સ્થત યશી કરેજનુ ં
પ્રવતવનવધત્લ કયુું શત ુ.ં 

 તાયીખ ૯ જાન્યઆુયીના યજ અભયરી કરેજભા ંસ્લાભી વલલેકાનદં જન્ભજમતંી 
વનવભત્તે વ્માખ્માન મજાયુ ંશત ુ.ં તેભા ંલતતા તયીકે ડૉ. જગદીળબાઈ ગરૂ્જય (લીય 
નભયદ દબક્ષણ ગજુયાત યવુનલવવિટીના ગજુયાતી વલબાગના અધ્મક્ષ) શાજય યહ્યા 
શતા. અને તેભણે સ્લાભી વલલેકાનદં વલળે જ્ઞાનરૂી ભાહશતી ીયવી શતી. જેભા ં

ગજુયાતી વાહશત્મ વબાન અશલેાર:- ૨૦૧૫-૧૬ 



ઉદ્દઘણા ચાડંચયૂ નીરભ આાબાઈ. (એભ. એ. વેભ-૨ યર. ન.ં ૧૮૧૪) કયી. 
ત પ્રાથયના ફરવાયા જમશ્રી (ટી. લામ. ફી. એ.- ગજુયાતી) એ કયી 
શતી.આબાયવલવધ ટેર કભર જી. (એભ. એ. વેભ.-૨) એ કયી શતી, અને 
વભાયંબનુ ંવભાન થયુ ંશત ુ.ં 

 ૧૯, ૨૦, ૨૧ જાન્યઆુયીના યજ ભશાદેલબાઈ દેવાઈ વલદ્યાીઠ વાદયા, ગાધંીનગય 
ખાતે વત્રહદલવીમ લાચંન વળબફય મજમી શતી. તેભા ંદેવાઈ અભી. એ., ટેર નીતા 
કે., ગાભીત ભભતા આય., વળબફયભા ંગૃલાચંનભા ંવહક્રમ બાગ રઇ, ઇનાભ ણ 
શાવંર કયુું. 

 ૨૦ ભી જાન્યઆુયી, ૨૦૧૫ ના યજ આણી કરેજભા ંભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ 
૨૦૦૫ એક હદલવીમ યીફે્રળય તારીભ લગયન વેવભનાય મજામ શત. તેના મખુ્મ 
લતતા શ્રી ડકેંળબાઈ ઓઝા (વનવતૃ વબચલ, અડાજણ, અભદાલાદ) ઉક્સ્થત શતા. 
તેભા ંતેભણે “RII” વલળે વ્માખ્માન આપ્ય ુશત ુ.ં ઉદ્દઘણા ટેર કભર ( M.A.), 
યીચમવલવધ ટેર યલીનાએ, આબાયવલવધ સયુતી ભવૂભકાએ કયી શતી. પ્રાથયના – 
જમશ્રી ફરવાયા (ટી. લામ. ફી. એ.- ગજુયાતી) એ કયી શતી. 

 ૧૦ ભી પેબ્રઆુયી ૨૦૧૫ ના યજ “વમદૃ્ધિ” બફલ્ડીંગ, ચેમ્ફવય ઓપ કભવય નાનપયુા 
ખાતે ‘પે્રભાનદંના ગરે’, ‘ પે્રભાનંાદ વાહશત્મ માત્રા’ એકહદલવીમ કામયક્રભ 
મજામ શત. અને તેભા ં૧૨ વલદ્યાથીઓએ વહક્રમણે બાગ રઇ કરેજનુ ં
પ્રવતવનવધત્લ કયુું શત ુ.ં 

(૧) ચાડંચયૂ નીરભ એ. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૨)જી વભતર આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૩)ટેર કભર જી. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૪) ટેર નીતા કે. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૫)લવલા દીવકા આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૬)લવાલા જળદા એપ. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૭) ભૈસયુીમા વનારી કે. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૮) ગાભીત ભભતા આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 



(૯)સયુતી અંજના ડી. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨)  

(૧૦) યભાય યળની વી. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૧૧) સયુતી ભવૂભકા આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૧૨) સયુતી ભહશની જી.  (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

 ૧૯ ભી પેબ્રઆુયીના ૨૦૧૫ ના યજ એભ. એ. ગજુયાતી વેભ-૨ અભ્માવક્રભભા ં
‘ગાભીત દંતકથાઓ’ વલળે શ્રી પાધય યેભન્ડ ચોશાણે તેભનુ ંલતતવ્મ આપ્ય ુશત ુ ં
અને જ્ઞાનરૂી ભાહશતી ીયવી શતી. તેભા ંઉદ્દઘણ ચાડંચયૂ નીરભ એ., પ્રાથયના 
બાવલક ફાયટ (S. Y. B.A.) કયી શતી. અને આબાયવલવધ ટેર કભરે કયી શતી. 

 ૨૦/૦૭/૨૦૧૫ ના યજ કાવ્મ ઠન સ્ધાયભા ંકેલી યીતે કાવ્મ ઠન કયવુ ંતે 
અંગેનુ ંભાગયદળયન ગજુયાતી વલબાગ દ્વાયા આલાભા ંઆવ્યુ.ં જેભા ંકરેજના ૪૯ 
વલદ્યાથીઓ શાજય યહ્યા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૫ કાવ્મઠનની પે્રકટીળ કયાલી, ભાગયદળયન 
આપ્ય.ુ ૨૨/૦૭/૨૦૧૫ ના આંતયલગીમ કાવ્મઠન સ્ધાય મજલાભા ંઆલી. 
૩૦/૦૭/૨૦૧૫ આંતય કૉરેજ કાવ્મ ઠન સ્ધાયન ુ ંઆમજન ગજુયાતી વાહશત્મ 
હયદનુ ં૪૮ મુ ંઅવધલેળન  તા.૨૫, ૨૬, ૨૭ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૫ ના યજ ભજૂ ખાતે 
મજાયુ ંશત ુ.ં ચાડંચયૂ નીરભ એ.  તથા જી વભતર યવીતબાઈ એભ. એ. ાટય-૪ 
બાગ રીધ શત. 

(૧) ચાડંચયૂ નીરભ એ. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૨)જી વભતર આય. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૩) તાડા ચદં્રા ડી. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૪) ટેર નીતા કે. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૫) દેવાઈ અભી એ. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૬) જી હકિંજર એભ. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૭) જાવલમા શતેર એચ. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૮) પ્રજાવત છામા કે. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૯) ઘાભેચા વનર આય. (એભ. એ. વેભ-૪) 



(૧૦) ટેર ખશુ્બ ુકે. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૧૧) લહયમા વપ્રમકંા ડી. (એભ. એ. વેભ-૪) 

(૧૨) યાઠડ દાવભની એ. (એભ. એ. વેભ-૪) 

પ્રજ્ઞાચક્ષ ુવલદ્યાથી:- (૧૩) ટેર બચિંતન એભ (એભ. એ. વેભ-૪) 

       (૧૪) લહયમા આવળ કે. (એભ. એ. વેભ-૪)  

       (૧૫) ગાભીત પ્રજે્ઞળ એવ. (એભ. એ. વેભ-૪)  

 ૨૨-૨૩ ભી જાન્યઆુયી ૨૦૧૬ ના યજ શ્રી એભ. આય આર્ટવય- વામન્વ કૉરેજ, 
યાજીા ખાતે બીષ્ભ વશાની જન્ભ ળતાબ્દી વભાયશ મજામ શત. જેભા ંએભ. 
એ. વેભેસ્ટય -૨ ગજુયાતી દવ વલદ્યાથીનીઓએ બાગ રીધ. 

(૧) ટેર કેયયુી ી. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૨) સયુતી ભહશની જી.  (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૩) ભૈસયુીમા વનારી કે. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૪) ગાભીત ભભતા આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૫) સયુતી અંજના ડી.  (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૬) લવલા દીવકા આય. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૭) યભાય કીતીકુભાયી વી. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૮) દેવાઈ ભેઘના એ. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૯) લવલા ધવભિષ્ઠા એન. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

(૧૦) લવલા જળદા એપ. (એભ. એ. ગજુયાતી ાટય-૨) 

 ૨૭, ૨૮, પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૬ ના યજ લીય નભયદ દ. ગ.ુ યવુન. ખાતે ગજુયાતી 
વ્માખ્માનભાા-૩ નુ ંઆમજન થયુ ંશત ુ.ં જેભા ંકરેજના અધ્માક પ્રા. શભેા . ડી. 
દલે વાથે કુર વ વલદ્યાથીઓએ વહક્રમ બાગ રીધ શત. 

અ. ન.ં વલદ્યાથીનુ ંનાભ  લગય યર. ન.ં કન્ટેક નફંય 

૧ જાવલમા શતેર શભેયાજબાઈ  એભ. એ. વેભ-૨, ૯૦૩૩૧-૧૭૪૪૪૮ 



યર. ન.ં ૧૯૪૫ 

૨ ટેર બાવલની નયેળબાઈ  એભ. એ. વેભ-૨, 
યર. ન.ં ૧૯૨૮ 

૯૯૭૪૮-૩૩૫૩૩ 

૩ વભપયુા ખશુ્બ ુજગદીળબાઈ  એભ. એ. વેભ-૨, 
યર. ન.ં ૧૯૪૬ 

૮૩૪૭૮-૧૨૨૬૯ 

૪ ટેર બચિંતન ભશળેબાઈ  એભ. એ. વેભ-૨, 
યર. ન.ં ૧૯૪૧ 

૮૬૦૫૭-૮૫૭૪૬ 

૫ લહયમા આવળ કે. એભ. એ. વેભ-૨, 
યર. ન.ં ૧૯૪૨ 

૯૦૯૯૮-૮૨૪૭૫ 

૬ ગાભીત પ્રજે્ઞળ એવ. એભ. એ. વેભ-૨, 
યર. ન.ં ૧૯૪૩ 

૯૫૮૬૭-૬૦૮૮૨ 

૭ કનજીમા જીતેન્દ્ર એવ. ટી.લામ. ફી. એ. 
યર. ન.ં ૦૯ 

૯૬૩૮૨-૪૬૨૬૪ 

૮ યાજપતૂ યેણુદેંલી જે. એવ. લામ. ફી. 
એ. યર. ન.ં ૩૭ 

૮૩૪૭૩-૩૪૨૭૯ 

૯ ચાડંચયૂ નીરભ એ. એભ. એ. વેભ-૪ 
યર. ન.ં ૧૮૧૬ 

૭૪૦૫૭-૨૪૪૮૬ 

૧૦ જી વભતર આય. એભ. એ. વેભ-૪ 
યર. ન.ં ૧૮૧૬ 

૯૯૦૯૮-૭૬૧૯૪ 
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