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 પ્રા.એચ.બફ.ટેર  

 (અધ્મક્ક્ષ) 

સાાંસ્કૃતિક સતિતિનો અહવેાલ :- ૨૦૧૬-૧૭ 

 તળષણની વાથવાથ વાસ્ાં કૃતિક પ્રવતૃિઓ ઉય બાય મકૂલ એ ણ કરેજની એક 
આગલી તલતળષ્ટિા છે. વાસ્ાં કૃતિક વતભતિના નેજા શઠે લષ : ૨૦૧૬-૧૭ (દિિીમ વત્ર) દયતભમાન 
ણ અનેકતલધ વાસ્ાં કૃતિક પ્રવતૃિઓભા ાં તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલૂષક બાગ રીધ શિ. તલધાષથીઓની 
આિદયક ળક્ક્ક્િ તલકવે અને તલધાષથી વભાજભા ાં આગવ યાં સ્થાન ભેલે એ આ કરેજન તલળે શતે ય
યહ્ય છે. 
 િા.૨૩/૧૨/૨૦૧૬ થી િા.૨૫/૧૨/૨૦૧૬ ના યજ લીય નભષદ દબષણ ગજય યાિ 
્તયનલવીટી, સયય િ ખાિે ૪૪ભ ્લય ક ભશત્વલ મજામ શિ. જેભા ાં અભયરી કરેજભાથાં ી તલતલધ 
સ્ધાષભા ાં તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલૂષક બાગ રીધ શિ. જેભા ાં એકાત્રીમ અબબનમ સ્ધાષભા ાં કરેજની 
તલધાષથીની વઘાં લી નેન્વી પ્રદીબાઈ, (એપ.લામ.ફી.કભ, યર ન. ાં ૧૨૦૬) જેભણે ફીજ નફાં ય 
પ્રાપ્િ કયી અભયરી કરેજન યાં ગોયલ લધા્ ું ય છે. 

 

 વાસ્ાં કૃતિક વતભતિના નેતતૃ્લ શઠે લષ ૨૦૧૬-૧૭ (પ્રથભ વત્ર) દયતભમાન વાસ્ાં કૃતિક 
પ્રવતૃિઓન પ્રલાશ વિિ લશિે યહ્ય અને કરેજના તલધાષથીઓએ અનેકતલધ  પ્રવતૃિઓભા ાં બાગ 
રઈ ઇનાભ પ્રાપ્િ કયી મળસ્લી યહ્યા . 
 ૧૫ભી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ સ્લાિત્રાં િા દદન તનતભિે આણી કરેજભા ાં ધ્લજલદાં ન કામષક્રભ 
આમજન કયલાભા ાં આવ્ યાં શત. ય ાં આંિયગીમ એકાત્રીમ અબબનમ સ્ધાષભા ાં એપ.લામ.ફી.એ.ની 
તલધાષથીની વરકાં ી જીજ્ઞાળા એચ. પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કમાષ શિ અને આંિય કરેજ એકાત્રીમ 
અબબનમ સ્ધાષભા ાં એપ.લામ.ફી.કભની તલધાષથીની વઘાં લી નેન્વી ી. ફીજ ક્રભ પ્રાપ્િ કયી 
કરેજન યાં ગોયલ લધા્ ું ય છે. લી, અન્મ કરેજભા ાં ણ આણી કરેજના તલધાષથીઓએ તલતલધ 
સ્ધાષભા ાં બાગ રઈ ઇનાભ પ્રાપ્િ કયી અભયરી કરેજન યાં ગોયલ લધા્ ું ય છે. 



 

 ૨૬ભીજાન્્યઆયી, ૨૦૧૭ પ્રજાવિાક દદન તનતભિે અભાયી કરેજના તવનીમય ક્ક્રાકષ શ્રી 

લવાંિબાઈ એભ.ટેર કે જેઓં સ્લૈચ્છછક તનવતૃિ રઇ કરેજભાાંથી તલદામ રઇ યહ્યા શઈ એભના 

લયદશસ્િે ધ્લજલાંદન કામષક્રભનયાં આમજન કયલાભાાં આવ્યાં શત યાં. પ્રા. ડૉ..પયનીિાફેન ફી.ટેરના 

નેતતૃ્લ શઠે અભાયી કરેજની NCC ની તલધાષથીનીઓં િાયા સયાંદય યેડનયાં આમજન કયલાભાાં આવ્યાં 

શત યાં. 

 તલધાષથીઓન ઉિયિય તલકાવ થામ એ ભાટે અભે વદા પ્રમત્નળીર યશીએ છીએ. અભને 

વશમગ આનાય વલષ પ્રાધ્માકનયાં િેભજ લશીલટી સ્ટાપતભત્રન ખયફ ખયફ 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 જ્મિ ટ્રસ્ટ,અભયરીના અભે આબાયી 

છીએ. 
 

 
 
 

 

 

 

 દડવેમ્ફય – ૨૦૧૬ દયતભમાન કરેજભા ાં તલધાષથીઓ િાયા Innovision – ૨૦૧૬ ન યાં આમજન 

કયલાભા ાં આવ્ યાં શત. ય ાં જેભા ાં તલધાષથીઓ િાયા તલતલધ ૨૨ સ્ધાષઓન યાં આમજન કયલાભા ાં આવ્ યાં શત. ય ાં

જેભા ાં તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલય ષક બાગ રીધ શિ. 

 જે.ઝેડ.ળાશ આટવષ એન્ડ એચ.ી.દેવાઈ કભવષ કરેજ, અભયરી િાયા િા. ૩/૧/૨૦૧૭ ના 

યજ મ્્ઝય ીકર ભનીગન યાં આમજન કયલાભા ાં આવ્ ય શત. ય ાં જેભા ાં કરેજના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલય ષક 

બાગ રીધ શિ. 

 જાન્્આય યી-પેબ્રઆય યી-૨૦૧૭ દયતભમાન કરેજભા ાં તલતલધ ડે ન યાં આમજન  તલધાષથીઓ િાયા 

કયલાભા ાં આવ્ યાં શત યાં જેભા ાં કરેજના ભટી વખ્ાં માના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશપલય ષક બાગ રીધ શિ. 


