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 પ્રા.વોનર કુરકણી (અધ્મક્ક્ષ) 

 

વાાંસ્કૃતતક વતભતતનો અશલેાર :- ૨૦૧૪-૧૫ 

   પ્રભાણભા તલધાથીઓની શાજયી શતી
 અને ભનોયજન અને ળાતાં ત તથા તળસ્તબમાષ લાતાલયણભા સખુ  રૂ સંપન્ન  થઈ શતી.  

 વાસ્ાં કૃતતક વતભતતના નેજા શઢે વભગ્ર લષ ૨૦૧૪-૧૫ દયતભમાન વાસ્ાં કૃતતક 
પ્રવ્રતુતઓનો પ્રલાશ વતત લશતેો યશમો અને કોરેજના તલધાથીઓએ અનેકતલધ પ્રવતૃતભા ાં બાગ 

રઈ, ઇનાભો પ્રાપ્ત કયી મળસ્લી યશમા. 

 ૨૬ભી જાન્યઆુયી –૨૦૧૫ તનતભતે આણી કોરેજભા ૨૧/૧/૨૦૧૫ ના યોજ દેળ-બક્ક્ક્ત ગીત 

સ્ધાષન ુાં આમોજન થય ુાં શત ુાં જેભા ૩૦ તલધાથીઓએ બાગ રીધો શતો. જેભા પ્રથભક્રભે ાયેખ શતે ર 

એવ.–એપલામફીકોભ ડીલી–૭ યશમા શતા. અન્મ તલજેતા સ્ધષકોને ઇનાભ આલાભા આવ્મા શતા. 

લી લષ ૨૦૧૪-૧૫ દયતભમાન તલતલધ પ્રકાયના ૩૨ ડેઝ ઉજલલાભા આવ્મા શતા. જેભા તલજેતા 

તલધાથીઓને ઇનાભ એનામત કયલામાં આવ્મા શતા. આ લષ કોરેજ તયપથી મ્યઝુઝકર ભોનીગ 

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૪ ના યોજ યાખલામાં  આલી શતી જેભા તલપરુ

 લી અન્મ કોરેજોભા ાં ણ આની કોરેજના તલધાથીઓએ તલતલધ સ્ધાષભા ાં બાગ 

રીધો શતો, જેની તવધ્ધીઓં નીચે પ્રભાણે છે : 

ક્રમ  કોલેજન ું નામ સ્પર્ાા વજેતા વર્ાર્થીન ું મેળેલ ું  



નામ  ઇનામ 

૧ નાયણરારા કોરેજ, 
નલવાયી  

(૧) Ad. Mad Show  

(૨) Find & Bind  

અષય, તનકુાંજ, યાજ, 
બયત, ધલર ચૌશાણ, 
તપૃ્પ્ત ચૌશાણ, પજૂા   

પ્રથભ 

૨ તરુનાત્ભક વાહશત 
તલબાગ લી.નભષદ. વા. 
યતુન.  

ક.ભાાં મનુળી  (૧) અષય ચૌશાણ 

(૨) ભતૂભકા બાંડેયી 
પ્રથભ 

હિતીમ 

૩ વી.જે.ટેર તલધાધાભ 
કોભવષ કોરેજ 

ફેસ્ટ આઉટ ઓપ લેસ્ટ   તપૃ્પ્ત ચૌશાણ પ્રથભ 

૪ એવ.ડી.જૈન 
ઈન્ટયનેળનર કોરેજ, 
લેસ ુ

ભોનો એક્ક્ટીગ સ્ધાષ તનકુાંજ કાકરોતય  હિતીમ 

૫ આય.લી.ટેર 
અભયોરી, કોભવષ 
કોરેજ 

(૧) પેળન ળો  

(૨) ભોનો એક્ક્ટીગ 
(૧) વીભા, હક્રષ્ના, 
હશનર, ઉલીળા,િષ્ષ્ટ 
લતનતા, તપૃ્પ્ત, 
તભતર 

(૨) તનકુાંજ કાકરોતય 

હિતીમ 

 
 
 
 

હિતીમ 

૬ ફીકે એભ કોરેજ ઓંપ 
વામન્વ, લરવાડ  

ફેસ્ટ આઉટ ઓપ લેસ્ટ   તપૃ્પ્ત ચૌશાણ હિતીમ 

૭ ફયપીલારા કોરેજ 
ઓંપ કોભવષ 

ભોનો એક્ક્ટીગ તનકુાંજ કાકરોતય હિતીમ 

૮ ઈલતનગ કોભવષ કોરેજ, 
કે.ી.સયુત 

 Nail-art Competition (૧) તપૃ્પ્ત ચૌશાણ 

(૨) ટેર યીત ુ
પ્રથભ 

હિતીમ 
૯ કે.ી. કોભવષ કોરેજ, 

સયુત 
(૧) અયેફીક ભશેંદી સ્ધાષ 
(૨) ભશેંદી સ્ધાષ જલેરયી 

વોજીત્રા ઉતભરા 
અગ્રલાર તપ્રમાંકા 

પ્રથભ 

હિતીમ 
૧૦ યીમર ન્યઝુ ચેનર 

િાયા આમોજજત સ્ધાષ 
(૧) લાષગીત ભશેંદી 
(૨) ભશેંદી 

તરયા હક્રષ્ના  

વોજીત્રા ઉતભરા 
પ્રથભ 

પ્રથભ 
 


