
સરકારી વાણિજ્ય કોલજે,  

સેક્ટર-૧૫, ગાાંધીનગર 

 સાાંસ્કૃણિક પ્રવૃણિ અહેવાલ,વર્ષ 2017-2018 

વિદ્યાર્થીઓના સિાાંગી વિકાસના હેતુસર અભ્યાસની સારે્થ સારે્થ વિવિધ ઇત્તર પ્રિૃવત્તઓનુું 

આયોજન અત્રેની સુંસ્ર્થામાું અિાર-નિાર કરિામાું આિે છે. જ ેઅુંતગગત સાુંસ્કૃવતક પ્રિૃવત્તઓનુું પણ 

આયોજન કરિામાું આિ ેછે. જનેી વિગત સવિસ્તર નીચ ેમુજબ છે. 

તા.  ૩૦/૦૭/૨૦૧૭  ના રોજ કોલેજમાું ગીતની સ્પધાગનુું આયોજન કરિામાું આવયુું હતુું. જમેાું 

કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપુિગક ભાગ લીધો હતો. વનણાગયક તરીકે પ્રા. શ્રી ડો. હેતલ પ્રજાપવતએ પ્રર્થમ 

ક્રમે શ્રીમાળી હાવદગ ક (સેમ-૫), વિતીય ક્રમે સીરશેીયા કૌશલ્યા (સેમ-૩) તર્થા તૃતીય ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા 

(સેમ-૫)ને વિજતેા જાહેર કયાગ હતા. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



તા.  ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ કોલેજમાું યોજાયેલ વનબુંધ સ્પધાગમાું પ્રર્થમ ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા (સેમ-૫), 

બીજા ક્રમે ચુડાસમા સાવિત્રી (સેમ-૩), તર્થા તૃતીય ક્રમે ઠક્કર વદપકુમાર(સેમ-૩) & મોચી હાદીક (સેમ-

૩)વિજતેા રહ્યા હતા. વનણાગયક તરીકે ભુવમકા પ્રા. શ્રી ડો. હેતલ પ્રજાપવતએ વનષ્ઠાપુિગક વનભાિી હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



તા.  ૦૨/૦૮/૨૦૧૭     ના રોજ કોલેજમાું યોજલે િકૃત્િ સ્પધાગમાું પ્રર્થમ ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા(સેમ-

૫), વિતીય ક્રમે વનવમમ કુમારી (સેમ-૩),તર્થા તૃતીય ક્રમે નાયક વસ્મત(સેમ-૩), વિજતેા રહ્યા હતા. તર્થા 

વનણાગયક તરીકેની ભુવમકા પ્રા. ડો. કે.એસ. વયાસ િારા વનભાિિામાું આિી હતી 

 

 

 

 

તા.   ૦૩/૦૮/૨૦૧૭   ના રોજ કોલેજમાું ઓન ધ સ્પોટ પેઇનટી ુંગ સ્પધાગનુું આયોજન કયુાં હતુું. જમેાું 

વનણાગયક તરીકે પ્રા. શ્રી આર.એન.જોષીએ ફરજ વનભાિી હતી. પ્રર્થમ ક્રમે સોલુંકી ભાિેશ એન. (સેમ-૫), 

વિતીય ક્રમે પુંડ્યા ઋવત્િક બી(સેમ-૧).તર્થા તૃતીય ક્રમે ચુડાસમા સાવિત્રી (સેમ-૩)  વિજતેા રહ્યા હતા. 

 

 



તા.    ૦૪/૦૮/૨૦૧૭   ના રોજ કોલેજમાું રુંગોળી સ્પધાગનુું આયોજન કરિામાું આવયુું. જમેાું સ્પધગકોએ 

વનયમાનુસાર ૨ X ૨ ચોરસમાું વચરોડી, ફુલ, રુંગીન ચોખા, અનાજ, કલર િગેર ેિાપરીને કલા કૌશલ્યનુું 

પ્રદશગન કયુાં હતુું. વનણાગયકો પ્રા. શ્રીઅવમતભાઇ પરમાર તર્થા પ્રા. શ્રીડો. કે.એસ. વયાસ સાહેબે વનણાગયક 

તરીકે પ્રર્થમ ક્રમે ચુડાસમા સાવિત્રી (સેમ-૩)   , વિતીય ક્રમે મોવજદ્રા શ્રુતી તર્થા તૃતીય ક્રમે  વિજતેા જાહેર 

કયાગ હતા 

 

 

 

 

 

 

 



 

તા.  ૦૫/૦૮/૨૦૧૭   ના રોજ કોલેજમાું પોસ્ટર મેકી ુંગ સ્પધાગનુું આયોજન કરિામાું આિેલ. જમેાું 

વનણાગયક તરીકે પ્રા. શ્રીરમેશભાઇ ચૌહાણ તર્થા પ્રા. શ્રીવનવમગતભાઇ રાઠોડે યાદિ વદપશીકા(સેમ-૧) , 

મોવજદ્રા શ્રુતી(સેમ-૧) તર્થા પટ્ણી પાયલ પી. (સેમ-૫) ને અનુક્રમે પ્રર્થમ, વિતીય અને તૃતીય ક્રમે વિજતેા 

જાહેર કયાગ હતા. 

 

 

 

 



તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૭  ના રોજ કોલેજમાું કાટુગની ુંગ સ્પધાગનુું આયોજન કરલે. જમેાું વિદ્યાર્થીઓએ 

પોતાની આગિી સુઝ િારા આપેલ વિષયને સુસુંગત કાટુગન દોયાગ હતા. જમેાું પ્રર્થમ ક્રમે ગોસ્િાવમ વરવતક 

એચ. (સેમ-૧), બીજા ક્રમે ચુડાસમા સાવિત્રી (સેમ-૩)   તર્થા ત્રીજા ક્રમે પટ્ણી પાયલ પી. (સેમ-૫)વિજતેા 

રહ્યા હતા. જમેાું વનણાગયક તરીકે પ્રા. શ્રી ટી.કે. રાણા તર્થા પ્રા. શ્રી કે.આર. મકિાણા સાહેબે ફરજ અદા કરી 

હતી. 

તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭  ના રોજ કોલેજમાું ક્લે મોડેલી ુંગ સ્પધાગનુું આયોજન કરલે. જમેાું વિદ્યાર્થીઓએ 

પોતાની આગિી સુઝ િારા આપેલ વિષયને સુસુંગત ક્લે મોડેલ તૈયાર કયાગ હતા. જમેાું પ્રર્થમ ક્રમે, પટ્ણી 

પાયલ પી. (સેમ- ૫) બીજા ક્રમે ચૌહાણ વહતેનદ્રવસુંહ એ. (સેમ- ૫)   વિજતેા રહ્યા હતા. જમેાું વનણાગયક તરીકે 

પ્રા. શ્રી ડો.વદનેશ ચાિડા  સાહેબે ફરજ અદા કરી હતી. 

 

તા.   ૧૧/૦૮/૨૦૧૭   ના રોજ કોલેજમાું યોજલે ડીબેટ સ્પધાગમાું મોટી સુંખ્યામાું વિદ્યાર્થીઓએ 

ઉત્સાહપુિગક ભાગ લીધો હતો. જમેાું પ્રજાપત રૂકમા(સેમ-૫) અન ેબારોટ વહતાર્થગની ટીમ વિજતેા રહી હતી. 

તર્થા વનણાગયક તરીકે પ્રા. શ્રી ટી.કે. રાણા તર્થા પ્રા. શ્રી શેખ રૂબીનાએ ફરજ વનભાિી હતી. 

તા.  ૦૫/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ કોલેજમાું યોજાયેલ વનબુંધ સ્પધાગમાું પ્રર્થમ ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા (સેમ-૫), 

બીજા ક્રમે ચૌહાણ વહતેનદ્રવસુંહ એ. (સેમ- ૫) , તર્થા તૃતીય ક્રમે સોલુંકી ભાિેશ(સેમ-૫) & કોમલ કુમારી 

(સેમ-૩)વિજતેા રહ્યા હતા. વનણાગયક તરીકે ભુવમકા પ્રા. શ્રી ડો. હેતલ પ્રજાપવતએ વનષ્ઠાપુિગક વનભાિી હતી. 

 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ અત્રે ની કોલેજ ખાતે નિરાત્રી ની ઉજિણી કરિામાું આિી જમેાું કોલેજ 

ના મોટાભાગનાું વિધર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.  

 

 

 

 

 



નવરાત્રી ની ઉજવિી 

 



 

 

આ તમામ પ્રિૃવત્તઓનુું સુચારું  સુંચાલન પ્રા. શ્રી ડો. વહનાબા ઝાલા તર્થા પ્રા. શ્રી ફાલ્ગુની એમ. 

મેસરિાલાએ કયુાં હતુું. 

તમામ પ્રિૃવત્તઓમાું આચાયગશ્રી તેમજ સમગ્ર શૈક્ષવણક સ્ટાફ તર્થા વબન શૈક્ષવણક સ્ટાફે પોતાનો 

અમુલ્ય સમય ફાળિી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડ્યુું હતુું. 

 

ગાુંધી વમત્રિતુગળ, ગાુંધીનગર 

 તા ૨/૧૦/૨૦૧૭ના રોજ ગાુંધી વમત્રિતુગળ, ગાુંધીનગર ખાતે યોજાયેલ વનબુંધ સ્પધાગમાું અત્રેની કોલેજના કુલ 

૦૪ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો હતો. જમેાું પ્રર્થમ ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા (સેમ-૫), તૃતીય ક્રમે ચૌહાણ વહતેનદ્રવસુંહ 

એ. (સેમ- ૫) વિજતેા રહ્યા હતા 

 



 

ગુજરાત કોલેજ,અમદાિાદ:- 

૧૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ સ્િામી વિિેકાનુંદ જનમજયુંતી વનવમતે્ત ગુજરાતકોલેજ,અમદાિાદ ખાતે  યોજાયેલ 

િકૃત્િ સ્પધાગમાું અત્રેની કોલેજના કુલ ૦૨ વિદ્યાર્થીઓ બારોટ વહતાર્થગ અન ેચૌહાણ વહતેનદ્રવસુંહ એ ભાગ 

લીધો હતો. 

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ , સેકટર ૧૫, ગાુંધીનગર  

તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ , સેકટર ૧૫, ગાુંધીનગર ખાતે યોજાયલે પોસ્ટર મેવકુંગ 

સ્પધાગ માું અત્રેની કોલેજ ના બે વિધાર્થીઓએ ભાગ લીધો જમેાુંર્થી ગોસ્િામી વરવતક (સેમ-૨) તર્થા બુકવરવયુ 

સ્પધાગમાું અત્રેની કોલેજ નાું ચાર વિધાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.જમેાું પ્રર્થમ ક્રમે પ્રજાપત રૂકમા (સેમ-૫), 

તૃતીય ક્રમે પુંડ્યા રત્િીક વિજતેા રહ્યા હતો.   

 સી .ય.ુશાહ કોમસગ કોલેજ,અમદાિાદ  

તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ સી.ટી. સી .યુ.શાહ કોમસગ કોલેજ,અમદાિાદ ખાતે યોજાયેલ કોમસગ આઇડોલ 

સ્પધાગમાું અત્રેની કોલેજ નાું ત્રણ વિધાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

એમ.પી.શાહ કોમસગ કોલેજ,અમદાિાદ. 

તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ એમ.પી.શાહ કોમસગ કોલેજ,અમદાિાદ ખાતે યોજાયેલ ડીબેટ સ્પધાગમાું પ્રજાપત 

રૂકમા(સેમ-૫) અન ેબારોટ વહતાર્થગની ટીમે ભાગ લીધો હતો.   

ગુજરાત યુવનિસીટી સ્ર્થાપના વદિસ ની ઉજિણી,કોલેજ ખાતે  

  તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ અત્રેની કોલેજ ગુજરાત યુવનિસીટી સ્ર્થાપના વદિસ ની ઉજિણી કરિામાું આિી 

જમેાું મોટી સુંખ્યામાું ઉત્સાહ પુિગક ભાગ લીધો હતો. 

કે.સી.જી ,અમદાિાદ:  

તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ K.C.G.  િારા આયોજીત ગ્રાનડ એજ્યુકેશન ફેર માું અત્રે ની કોલેજ નુ ફોકગ  

ઓરકેસ્ટર ા ગ્રુપ િારા કાયગક્રમ રજુ કરિામાું આવયો.     


