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 પ્રા.એચ.બફ.ટેર  

 (અધ્મક્ક્ષ) 

કોરેજ, સયુિ 
ભશેંદી સ્ધાષ ૧. લરયમા રદારી (GIA) (T.Y.B.Com-VI) 

૨.પ્રજાતિ ભોતનકા (GIA) (T.Y.B.Com-I) 

૩. લાઠેય શ્રધ્ધા (GIA) (F.Y.B.Com-I) 

૪. ફેયા તપ્રમાંકા ડી. (SFI) (F.Y.B.Com-VII) 

૫. ટેર શ્રધ્ધા એ. (SFI) (F.Y.B.Com-VI) 
૨ નલર્ગુ કોભવષ 

કોરેજ, સયુિ 
જીજોકષ ઉજાષ 
ગજુયાિી ગીિ  

ભશેંદી (પ્રથભ તલજેિા) 

ોસ્ટય ભેરકિંગ 

લકૃત્લ સ્ધાષ 

૧. તલયાણી વરયિા ડી.(F.Y.B.Com) 

૨. ળભાષ રયમા (M.Com-IV) 

૩. લરયમા રદારી એચ.(T.Y.B.Com-I) 

૪. વલાણી બયિ એર. .(T.Y.B.Com-V) 

૫. બાાંગયા લાંદના .(T.Y.B.Com) 

સાુંસ્કૃવિક સવમવિનો અહિેાલ :- ૨૦૧૫-૧૬ 

પ્રથમ સત્ર 

વાસ્ાં કૃતિક વતભતિના નેજા શઠે લષ ૨૦૧૫-૧૬(પ્રથભ વત્ર) દયતભમાન વાસ્ાં કૃતિક પ્રવતૃિઓનો 
પ્રલાશ વિિ લશિેો યશમો અને કોરેજના તલધાષથીઓએ અનેકતલધ પ્રવતૃિઓભા ાં બાગ રઈ ઈનાભો 
પ્રાપ્િ કયી મળસ્લી યશમા. આંિય કોરેજ પ્રાથષના સ્ધાષભા  કોરેજના  તલધાષથીની 
કુ.શિેર.ડી.ભકલાણાએ ફીજો ક્રભ પ્રાપ્િ કયી કોરેજન ુાં ગૌયલ લધાર્ ું ુ છે. 
૧૫ભી ઓગષ્ટ – ૨૦૧૫ તનતભિે આણી કોરેજભા ાં દેળબક્ક્ક્િ ગીિોન ુાં આમોજન કયલાભા ાં આવર્ ુાં
શત. ુ ાં આંિય કોરેજ દેળબક્ક્ક્િ ગીિ સ્ધાષભા ાં આણી કોરેજની તલધાષથીની કુ.પોયભ ફી. ચૌધયીએ 
ત્રીજો ક્રભ ભેલી કોરેજન ુાં ગૌયલ લધાર્ ું ુ છે. 
લી અન્મ કોરેજભા ાં ણ આણી કોરેજના તલધાષથીઓએ તલતલધ સ્ધાષભા ાં બાગ રીધો શિો. 
ક્રમ કોલેજન ું નામ  સ્પર્ાા વિર્ાાથીન ું નામ  
૧ કે.ી.કોભવષ 



3 કે.ી.કોભવષ 
કોરેજ, સયુિ 

ડ્રોઈગ ૧. યાલર અંજરી એ. (F.Y.B.Com-VI) 

૨. મરુિાની તવભયન આય. (F.Y.B.Com) 
૪ એચ.ી.ફી. 

કોરેજ, સયુિ 
બકુ રયવર્ ુ ૧. ભાયકણા કૃારી એભ. . (S.Y.B.Com) 

૫. ડી.આય.ફી.ટેર 
એન્ડ 
આય.ફી.ટેર. 
કોભવષ કોરેજ, 
સયુિ 

લકૃત્લ સ્ધાષ ૧. ટેર શનેીફેન ડી. . (S.Y.B.Com-VI) 

 
 

દ્રિિીય સત્ર 

તળષણની વાથે વાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ ઉય બાય મકુલો એ કોરેજની આગલી તલતળષ્ટિા છે. 

તલધાષથીઓં ની આિરયક ળક્ક્ક્િ તલકવે અને તલધાષથી વભાજભાાં આગવુાં સ્થાન ભેલે એ તલળે શતે ુ

યશમો છે. 

 જે.ઝેડ.ળાશ આટવષ એન્ડ એચ.ી.દેવાઈ કોભવષ કોરેજ, અભયોરી િા.૨૬/૧૨/૨૦૧૫ ના 

યોજ મ્ર્ઝુીકર ભોનીગનુાં આમોજન કયલાભાાં આવર્ ુશત ુાં. જેભાાં કોરેજના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલુષક 

બાગ રીધો શિો. િદ્દઉયાાંિ કોરેજભાાં તલતલધ આંિયલગીમ અને આંિય કોરેજ સ્ધાષઓં નુાં 

આમોજન કયલાભાાં આવર્ુાં શત ુાં. અન્મ કોરેજભાાં ણ તલતલધ સ્ધાષઓં નુાં આમોજન થમેર જેભાાં 

કોરેજના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલુષક બાગ રીધો શિો અને ગણા તલધાષથીઓએ વાયો એલો દેખાલ 

કયી ઇનાભો પ્રાપ્િ કયી અભયોરી કોરેજને ગૌયલ અાવર્ુાં છે. 

 િા.૯/૧/૨૦૧૬ થી ૧૧/૧/૨૦૧૬ ના યોજ લીય નભષદ દબષણ ગજુયાિ ર્તુનલતવટી, સયુિ 

ખાિે ૪૩ ભો ર્લુક ભશોત્વલ મોજામો શિો. જેભાાં અભયોરી કોરેજભાાંથી ઘણી સ્ધાષઓંભાાં 

તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલુષક બાગ રીધો શિો. એકાત્રીમ અબબનમ સ્ધાષભાાં કોરેજની તલધાષથીની 

ટેર શે્વિા સયેુળબાઈ ટી.લામ.ફી.કોભ.યોર નાં.૧૭૦ જેભણે ફીજો નાંફય પ્રાપ્િ કયી અભયોરી 

કોરેજનુાં ગૌયલ લધાર્ુું છે. 



 જાન્ર્આુયી-પેબ્રઆુયી-૨૦૧૬ દયતભમાન કોરેજભાાં તલતલધ ડે નુાં આમોજન  તલધાષથીઓ દ્રાયા 

કયલાભાાં આવર્ુાં શત ુાં જેભાાં કોરેજના ભોટી વાંખ્માના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલુષક બાગ રીધો શિો. 

 ૨૬ભીજાન્ર્આુયી ૨૦૧૬ ના યોજ જીલન જ્મોિ ટ્રસ્ટ,અભયોરીના પ્રમખુ શ્રી બયિબાઈ 

ળાશના લયદ શસ્િે ધ્લજલાંદન કામષક્રભનુાં આમોજન કયલાભાાં આવર્ુાં શત ુાં. અભયોરી કોરેજની 

એન.વી.વી. તલધાષથીઓએ યેડનુાં તનદળષન કયાવર્ુાં શત ુાં િેભજ કોરેજના ઘણા તલધાષથીઓ દ્રાયા જુદા 

જુદા દેળબક્ક્ક્િના ગીિોની યજુઆિ કયલાભાાં આલી શિી અને અન્મ વાાંસ્કૃતિક કામષક્રભોનુાં આમોજન 

ણ કયલાભાાં આવર્ુાં શત ુાં. 

 અભયોરી કોરેજના ૨૫ લષ પણુષ થિા કોરેજના ૬/૭ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૬ ના યોજ યજિજમાંિી 

લષની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શિી. જેભાાં જુદા જુદા ષેત્રોભાાં ભશાનબુાલો તળષણકાયો, વાંવદવભ્મો, 

ધાયાવભ્મો, કોોયેટશ્રીઓ અને તલધાષથીઓએ આ યજિજમાંિી લષની ઉત્વાશપલુષક ઉજવમો શિો. 

 િા.૧૮/૧૯/૨૦ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૬ ના યોજ કોરેજના તલધાષથીઓ દ્રાયા Innovision – ૨૦૧૬ નુાં 

આમોજન કયલાભાાં આવર્ુાં શત ુાં. જેભાાં તલધાષથીઓ દ્રાયા તલતલધ ૨૨ સ્ધાષઓનુાં આમોજન કયલાભાાં 

આવર્ુાં શત ુાં. જેભાાં તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલુષક બાગ રીધો શિો. 

 તલધાષથીઓનો ઉિયોિય તલકાવ થામ એ ભાટે અભે વદા પ્રમત્નળીર યશીએ છીએ. અભને 

વાથ આનાય વલષ સ્ટાપતભત્રોનો આબાય ભાનીએ છીએ. અભાયી આ વાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિભાાં શયશભેળ 

વાથ આનાય અને  તલધાષથીઓના તલકાવ ભાટે વદા િત્ય અભાયા તપ્ર.ડૉ.કે.એન.ચાલડા વાશફે 

અને જીલન જ્મોિ ટ્રસ્ટ,અભયોરીના અભે આબાયી છીએ. 

 

 
 

 

 

 

 


