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પ્રા.એચ. બફ. ટેર  
 (અધ્મક્ક્ષ) 

 વાાંસ્કૃતિક વતભતિના નેજા શઠે લષ ૨૦૧૭-૧૮ (પ્રથભ વત્ર) દયતભમાન કોરેજભાાં 
વાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓનો પ્રલાશ વિિ લશિેો યહ્યો અને કોરેજના તલદ્યાથીઓ અનેકતલધ વાાંસ્કૃતિક 
પ્રવતૃિઓભાાં બાગ રઇ ઇનાભો પ્રાપ્િ કયી મળસ્લી યહ્યા. 
 ૧૫ ભી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ સ્લિાંત્રિા દદન તનતભત્તે કોરેજભાાં ધ્લજલાંદન કામષક્રભન ાં 
આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. તલદ્યાથીઓની આંિદયક ળક્ક્ક્િઓ તલકવે જેને ધ્માનભાાં યાખી 
કોરેજભાાં અનેકતલધ સ્ધાષઓન ાં આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. જેભાાં કૉરેજના તલદ્યાથીઓએ 
ઉત્વાશલૂષક બાગ રઇ કૉરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. કોરેજની તલદ્યાથીની ક . િોયર એન. યભાય 
(ટી. લામ. ફી. એ.) આંિયલગીમ  અને આંિય કૉરેજ વરાડ સ્ધાષભાાં અન ક્રભે પ્રથભક્રભ અને 
દિિીમક્રભ િેભજ આંિયકોરેજ બચત્રકરા સ્ધાષભાાં પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કયી કોરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. 
તલદ્યાથીની ક . મમ ના એર. ળીવોદે  (ટી. લામ. ફી. એ.) આંિય કૉરેજ વરાડ ડેકોયેળન સ્ધાષભાાં 
પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કયી કૉરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. ક . જૂા એન. કોયી (એભ. એ.) આંિય કૉરેજ 
યાંગોરી ભેદકિંગ સ્ધાષભાાં પ્રથભ ક્રભ અને આંિય કૉરેજ ોસ્ટય ભેદકિંગ સ્ધાષભાાં પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ 
કમો છે. ક . ભતૂભકા એવ. લવાણી (ટી. લામ. ફી. કોભ.) આંિય કૉરેજ ભશેંદી સ્ધાષભાાં પ્રથભ ક્રભ 
પ્રાપ્િ કમો છે. ક . જીજ્ઞાવા. એચ. વોરાંકી (એવ. લામ. ફી. એ.) આંિય કૉરેજ ભોનોએકક્ક્ટિંગ 
સ્ધાષભાાં પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કમો છે. તવિંધ   એવ. તભશ્રા (એવ. લામ. ફી. કોભ.) આંિય કૉરેજ 
દેળબક્ક્ક્િગીિ સ્ધાષભાાં પ્રથભક્રભ પ્રાપ્િ કયી કોરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. ઉયાાંિ તલદ્યાથીઓ 
અનેકતલધ કોરેજભાાં જી વાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓભાાં બાગ રઇ ઇનાભો પ્રાપ્િ કયી અભયોરી કોરેજન ાં 
ગૌયલ લધાય ું છે. વલે તલદ્યાથીતભત્રોને ખફૂ ખફૂ અબબનાંદન.... 
 તળષણની વાથો વાથ વાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ ઉય બાય મ કલો એ ણ કોરેજની એક 
આગલી તલતળષ્ટિા છે. વાંસ્કૃતિક વતભતિના નેજા શઠે લષ ૨૦૧૭-૧૮ (દિિીમ વત્ર) દયતભમાન ણ 
અનેકતલધ પ્રવતૃિઓભાાં તલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશલૂષક બાગ રીધો શિો. તલદ્યાથીઓની આંિદયક 

સાાંસ્કૃતિક સતિતિનો અહવેાલ :- ૨૦૧૭-૧૮ 



ળક્ક્ક્િઓ તલકવે અને તલદ્યાથી વભાજભાાં આગવ ાં સ્થાન પ્રાપ્િ કયે એ આ કોરેજનો શતે   યહ્યો છે. 
અભયોરી કોરેજભાાં “મ્ય જજકર ભોતનિંગ ” ન ાં ણ આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. જેભાાં કોરેજના 
તલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશલૂષક બાગ રીધો શિો. 
 િા. ૨૭, ૨૮, ૨૯ (ળતન, યતલ અને વોભલાય) ૨૦૧૮ દયતભમાન લીય નભષદ દબષણ 
ગ જયાિ ય નીલવીટી, સ યિ ખાિે ૪૫ ભાાં ય લક ભશોત્વલન ાં આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. જેભાાં 
અભયોરી કોરેજભાાંથી તલતલધ સ્ધાષઓભાાં તલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશલૂષક બાગ રીધો શિો. એકાતત્રમ 
અબબનમ સ્ધાષભાાં કૉરેજની તલદ્યાથીની ક . દક્રષ્ના એન. ધાનાણી (ટી. લામ. ફી. કોભ.) જેભણે 
પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કમો અને ફેસ્ટ એક્ક્ટય િયીકે કોરેજની તલદ્યાથીની ક . જીજ્ઞાવા એચ. વોરાંકી 
(એવ. લામ. ફી. એ.) જેભણે પ્રથભ ક્રભ પ્રાપ્િ કયી અભયોરી કોરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. 
જાન્ય આયી-પેબ્ર આયી-૨૦૧૮ દયતભમાન કોરેજભાાં તલતલધ “ડે” ન ાં આમોજન  તલધાષથીઓ િાયા 

કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં જેભાાં ભોટી વાંખ્માના તલધાષથીઓએ ઉત્વાશ લષક બાગ રીધો શિો. 

 ૨૬ભી જાન્ય આયી ૨૦૧૮ ના યોજ પ્રજાવત્તાકદદન તનતભત્તે કોરેજભાાં ધ્લજલાંદન કામષક્રભન ાં 

આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. કોરેજની એન.વી.વી. તલધાષથીઓએ સ ાંદય યેડન ાં આમોજન  

કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. િા. ૧૯ થી ૨૨ પેબ્ર આયી ૨૦૧૮ દયતભમાન કોરેજના તલદ્યાથીઓ દ્વાયા 

“INNOVISION- 2018” ન ાં આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. જેભાાં તલધાષથીઓ િાયા તલતલધ કોરેજભાાંથી 

તલતલધ સ્ધાષઓન ાં આમોજન કયી િેભાાં િેઓએ ઉત્વાશ લષક બાગ રઇ તલતલધ ઇનાભો પ્રાપ્િ કયી 

કોરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. “INNOVISION- 2018” ન ાં વભગ્ર વાંચારન તલદ્યાથીની ક . વોન ાં વોની (ટી. 

લામ. ફી. એ.) દ્વાયા વપિાલૂષક કયી અભયોરી કોરેજન ાં ગૌયલ લધાય ું છે. 

  તલધાષથીઓનો ઉત્તયોિય પ્રગતિ થામ એ ભાટે અભે વદા પ્રમત્નળીર યશીએ છીએ. 

અભોને વશમોગ આનાય વલષ સ્ટાપતભત્રોનો, લશીલટીતભત્રો િેભજ વેલક બાઈ-ફશનેનો ખફૂ ખફૂ 

આબાય ભાનીએ છીએ. કોરેજની વાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃત્તઓભાાં શયશાંભેળને ભાટે વાથ આનાય અને  

તલધાષથીઓના વલાુંગી તલકાવ ભાટે વદા િત્ય યશનેાય અભાયા તપ્ર. ડૉ. કે. એન. ચાલડા વાશફે 

અને જીલન જ્મોિ ટ્રસ્ટ,અભયોરીના અભો આબાયી છીએ. 

 
 


