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 ગજુયાતી વાહશત્મ વબાન ભગંર આયંબ ૧૯૯૧ થી થમ. આ વબા અંતગગત 
ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના વલવલધ કામગક્રભના આમજન થતા યશ ેછે. વલદ્યાથીઓભા ં
યશરેી સષુપુ્ત ળક્તતઓને ઉદ્દીપ્ત કયી, તેનુ ંવભંાજૉન કયલાના મખુ્મ પ્રમજનથી 
ગજુયાતી વલબાગના ઉક્રભે ‘ ગજુયાતી વાહશત્મ વબા’ ની યચના કયલાભા ંઆલી છે. 
વભમાતંયે આ વવભવતના નેજા શઠે આ લે (૨૦૧૭-૧૮) ણ પ્રવવૃિઓ થઇ તે 
ગોયલ અને આનદંની ઘટના છે. વપ્ર. ડૉ. કે. એન. ચાલડા વાશફે વભગ્ર કૉરેજ 
હયલાયના વશમગ ઉયાતં વલદ્યાથીઓના વશકાયથી આ લે ણ અભે વપતાથી 
પ્રવવુત કયી ળક્યા છીએ. 
 ૧૮ ભી જુરાઈ, ૨૦૧૭ ના યજ આંતયલગીમ કાવ્મઠન સ્ધાગ-૧૮ નુ ંઆમજન 
કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ંકુર ૨૮ વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત, જેભા ંનીચે મજુફના 
વલદ્યાથીઓની આંતય કૉરેજ કાવ્મઠનની સ્ધાગભા ંવદંગી કયલાભા ંઆલી શતી. 

ક્રમ નબંર  નામ  કાસ 

સ્નાતક યભાય નમન આય. ફી. એ. (વેભ-૫) 
 વરકંી હશનર એવ. ફી. એ. (વેભ-૩) 
અનસુ્નાતક દયજી જૈભીન નલીનબાઈ  એભ.એ. (વેભ-૩) 

અથગળાસ્ત્ર 
 જીકાદ્રા યીંકર બાનબુાઈ એભ.એ. (વેભ-૩) 

અંગે્રજી 
સ્નાતક યભાય વનર એ. ફી. કભ. (વેભ-૩) 
 ભકલાણા પજૂા યભણીકબાઈ ફી. કભ. (વેભ-૩) 

ગજુરાતી સાહિત્ય સભાનો અિવેા -:૨૦૧૭ -૧૮ 

 



વેલ્પ પાઈનાન્વ 
(સ્નાતક) 

ડાગંદયા ભભતા ભગનબાઈ ફી. કભ. (વેભ-૫) 

 યાલર દીવકા આનદંબાઈ ફી. કભ. (વેભ-૫) 
અનસુ્નાતક વભસ્ત્રી હદક્ષા ડી. એભ. કભ. (વેભ-૩) 
 લાઘેરા પજૂા જી. એભ. કભ. (વેભ-૩) 
 

 

 ૨૭ ભી જુરાઈ, ૨૦૧૭ ના યજ આંતય કૉરેજ કાવ્મઠન સ્ધાગ-૧૮ નુ ંઆમજન કયલાભા ં
આવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ં કુર ૪૫ જેટરા વલદ્યાથીઓએ બાગ રઇ સ્ધાગને ગોયલ અાવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ં
નીચેના વલદ્યાથીઓએ ક્રભાકં પ્રાપ્ત કયી ઇનાભ ભેવ્યુ ંશત ુ.ં 
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 ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ના યજ ફી. એ. વેભ.-૧ ના વલદ્યાથીઓના અભ્માવક્રભના બાગ રૂે નયવવિંશ 
ભશતેાના જીલન ઉય આધાહયત હપલ્ભ – “ નયવૈમ બતત શયીન ” વલદ્યાથીઓને ફતાલલાભા ં
આલી. 
 ૨૧/૦૮/૨૦૧૭ ના યજ ગજુયાતી વાહશત્મના જાણીતા નાટયકાય અને વલલેચક ડૉ.વતીળ 
વ્માવનુ ંગજુયાતી સ્લચહયત નાટક ‘ભેં ગદેંલીન ગર’ વલમ ઉય યવપ્રદ વ્માખ્માનને અંતે 
ફી. એ. વેભ-૫ ના વલદ્યાથીઓ વાથે પ્રશ્નતયી તથા ફે વલદ્યાથીઓએ એકાવિમ અભબનમ કયી, 
વલદ્યાથીઓને ભિંમગુ્ધ કમાગ શતા. આંતય કૉરેજ એકાવિમ અભબનમ સ્ધાગભા ંફનંે 
વલદ્યાથીનીઓ વલજેતા નીલડી કરેજને ગોયલ અાવ્યુ ંશત ુ.ં 
 ૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના યજ ‘લાચીક્રભ’ અંતગતગ ફી. એ. વેભ-૧ ના વલદ્યાથીઓ ાવે ‘સ્ટ 
ઓપીવ’, ‘રશીની વગાઇ’, ‘રશીનુ ંટીપુ’ં, ‘ન કોવભા ંન કોવ ફશાય’- લાતાગઓનુ ંયવપ્રદ ઠન 
કયાલલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 
 ૧૮ ભી જાન્યઆુયી, ૨૦૧૮ ના યજ ઝેડ, એપ. લાહડમા વલભેન્વ કૉરેજ, સયુત ખાતે મજામેરા 
યીવચગ ભેથડરજી વેવભનાયભા ંનીચેની વલદ્યાથીનીઓએ વહક્રમ બાગ રીધ શત. 

 

 



 

 

 

ક્રમ નબંર  નામ  રો નબંર 

૧ ભશસ્કે પનૂભ ભનશયબાઈ  ૧૮૧૩ 

૨ ટેર વભચના યજનીબાઈ ૧૮૨૩ 

૩ ઠક્કય અંજરી વજંમબાઈ ૧૮૧૮ 

૪ ચોધયી યાગીની યણજીતબાઈ ૧૮૧૯ 

૫ ટેર ઉલીાફેન ભૂેન્દ્રબાઈ ૧૮૨૫ 

 
 

 ૨૫ ભી જાન્યઆુયી, ૨૦૧૮ એ ટી. લામ. ફી. એ. (ગજુયાતી) ના કુર ૨૨ વલદ્યાથીઓએ 
પસુ્તક ભેાની (સયુત ભશાનગયાભરકા દ્વાયા આમજજત) મરુાકાત રીધી શતી. ત્મા ંવેવભનાય 
વેવનભા ંડૉ. ઋજુતા વી. ગાધંી (ગજુયાતી અધ્મક્ષા) વાથે ડૉ. ઉાફેન ઉાધ્મામના 
“બાયતીમ વસં્કૃવત” વલમ વદંબે લતતવ્મન રાબ રીધ શત. જેભા ંઆચામગ વપ્ર. ડૉ. કે. એન. 
ચાલડા વાશફેે શાજયી આી, વેવભનાયની ગહયભા લધાયી શતી. 
 ૬ પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૮ ના યજ ટી. લામ. ફી. એ. (ડીલી.-૧, ૨) ના વલદ્યાથીઓ ભાટે પ્રા. ભમકં 
વઢા વાશફેનુ ંવ્માખ્માન ‘કમ્પટુય’ અંગે મજલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ંતેભણે કમ્પટુયના 
પ્રકાય, ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ, ટેરી, લગેયેનુ ંી. ી. ટી. દ્વાયા જ્ઞાન આપ્ય ુશત ુ.ં 
 ૯ પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૮ ના યજ એવ. લામ. ફી. એ. તથા ટી. લામ. ફી. એ. ના (ગજુયાતી) 
વલદ્યાથીઓએ ગજુયાતી વલબાગ વાથે ાલાગઢ તથા કાભાટીફાગના પ્રલાવન આનદં રીધ 
શત.  

 ૨૪ પેબ્રઆુયી, ૨૦૧૮ ના યજ શ્રી ઝલેયચદં ભેઘાણી રકવાહશત્મ કેન્દ્ર, વોયાષ્ટ્ર યનુીલવીટી 
યાજકટ અને  એભ. કે. કૉરેજ ઓપ કભવગ, બરૂચના વયંતુત વશમગથી મજામેરા 
રકવાહશત્મના  યાષ્ટ્રીમ વેવભનાયભા ંઅભયરી કરેજની એભ. એ. વેભેસ્ટય -૪ ગજુયાતીની 
કુર અભગમાય વલદ્યાથીનીઓએ બાગ રીધ. ગજુયાતી વલબાગે ણ વહક્રમ બાગ રીધ શત.  


