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 ગજુયાતી વાહશત્મ વબાનો ભગંર આયંબ ૧૯૯૧ થી થમો. આ વબા અંતગગત 
ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના વલવલધ કામગક્રભોના આમોજનો થતા યશ ેછે. 
વલદ્યાથીઓભા ંયશરેી સષુપુ્ત ળક્તતઓને ઉદ્દીપ્ત કયી તેનુ ંવભંાર્જન કયલાના 
મખુ્મ પ્રમોજનથી ગજુયાતી વલબાગના ઉક્રભે ‘ ગજુયાતી વાહશત્મ વબા’ 
ની યચના કયલાભા ંઆલી છે. વભમાતંયે આ વવભવતના નેજા શઠે આ લે 
(૨૦૧૬-૧૭) ણ પ્રવવૃિઓ થઇ તે ગૌયલ અને આનદંની ઘટના છે. વપ્ર. 
ડૉ. કે. એન. ચાલડા વાશફે વભગ્ર કૉરેજ હયલાયના વશમોગ ઉયાતં 
વલદ્યાથીઓના વશકાયથી આ લે ણ અભે વપતાથી પ્રવવુત કયી ળક્યા 
છીએ. 

 ૧૯ ભી જુરાઈ, ૨૦૧૬ ના યોજ અભયોરી આર્ટવગ એન્ડ કોભવગ કોરેજભા ં
આંતય- લગીમ કાવ્મઠન સ્ધાગન ુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્્ુ ંશત ુ.ં જેભા ં
કુર ૨૭ જેટરા વલદ્યાથીઓના નાભ નીચે મજુફ છે. 
પ્રથમ ટેર ચચિંતન એભ.  (M.A. Sem-IV, Guj. SID-

250) 

દ્રિતીય: ભાયકણા કૃારી એભ. (T.Y.B.Com Sem.-V, SID-870) 

ચરમા હદવ્મેળ આય. (S.Y.B.A.-II, SID-28) 

તતૃીય લાઘેરા પજૂા જી. (M.Com.-I, SID- 105) 

ગજુરાતી સાદ્રિત્ય સભાનો અિવેા -:૨૦૧૬-૧૭ 

 



યાલર દીવકા (S.Y.B.Com., Div.VI. SID-

417) 

આશ્વાવન 
ઇનાભ 

 ટેર પુજંાચર એ. (M.A. Sem-III, Guj. SID-

208) 

 ૫ ભી જાનઆુયી ૨૦૧૭ ના યોજ ગજુયાતી વાહશત્મના આર્ટવગના 
વલદ્યાથીઓએ વાપતુાયા મકુાભે પ્રલાવ કમો. પ્રકૃવતના યમ્મરૂના દળગનથી 
વલગને આનદ થમો. લઘઈ ગાડગન, ગીયાધોધ, જનકીલન, ઉનાઈ- લગેયે 
સ્થો ઉયાતં વનવેટની યભણીમતાનો લ્શાલો વલગને પરુહકત કમાગ. વલળે 
પ્રજ્ઞાચ ુવલદ્યાથીઓની પ્રલાવ દયવભમાનની વહક્રમતા વલળે આત્ભીમ 
અને યવપ્રદ યશી. 

 ૨૩ ભી જાન્્આુયી, ૨૦૧૭ ના યોજ ડબોઇ ખાતે મોજામેરા એક હદલવીમ 
હયવલંાદ “જ્ઞાનીઠ પયુસ્કૃત વર્જકો ”- ભા ંએભ. એ.-૪ (ગજુયાતી) ના ૬ 
વલદ્યાથીઓ વહક્રમ બાગ રેલા ગમા શતા. પ્રજ્ઞાચ ુવલદ્યાથીઓ ટેર 
ચચિંતન એભ. , ગાભીત મજ્ઞેળ એચ., ગાભીત ગીયીળ એવ., લહયમા આવળ 
કે. તથા વલદ્યાથીનીઓ- શતેર એચ. જાવલમા અને હકિંજર એભ. જોી એ 
બાગ રીધો. 

 ૨૩ ભી જાન્્આુયી, ૨૦૧૭ ના યોજ લાહડમા વલભેન્વ કૉરેજ, સયુત ખાતે 
યીવચગ ભેથોડોરોજી વલમ ઉય મોજામેરા વેવભનાયભા ંએભ. એ. 
(વેભેસ્ટય-૨ ગજુયાતી) ના વલદ્યાથીઓ કાયેરીમા જીભી ડી., ળભાગ હયધ્ધધ ી. 
અને કંથાહયમા હયધ્ધધ આય. એ બાગ રીધો. 

 શ્રી ક. ભા. મનુળી અધમમન પ્રકલ્ એકભ ચેયભા ંલીય નભગદ દચિણ 
ગજુયાત ્નુીલવીટી, સયુતના ગજુયાતી વલબાગ ખાતે “ક. ભા. મનુળીનુ ં
ફહયંુગી વ્મક્તતત્લ”- વલમ ઉય તા.૧૬ ભી પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૭ ના યોજ એક 
હદલવીમ યાષ્ટ્રીમ હયવલંાદ આમોજજત કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ંટેર 
ચચિંતન, ગાભીત ગીયીળ, લહયમા આવળ, જોી હકિંજર- (એભ. એ. 
વેભેસ્ટય-૨, ગજુયાતી) વલદ્યાથીઓએ ઉત્વાહ્પલુગક બાગ રઇ કોરેજનુ ં
પ્રવતવનવધત્લ ક્ુું શત ુ.ં 



 તા. ૧૪-૧૫ તથા ૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ના યોજ પ્રા. ભમકં વોઢા ( SFI) ફી. એ.- 
વેભેસ્ટય-૬, ગજુયાતી તથા અથગળાસ્ત્રના વલદ્યાથીઓને કોમ્પટુય વામન્વ અને 
તેરી વલળેની વલગતો વભજાલી. 

 

 


