
॥ तेजि᭭वनौिधतम᭭तु ॥ 

 

“થનગનાટ-૨૦૧૭” 
 

-: સાḚંકિૃતક સિમિત :-  

 ૧. ડા᷷. આશાબેન ડી. પટેલ (રસાયણશાḚṏ)  - અḌય᷵ 

૨. ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત (સંḚકૃત)  - સḑય 

 ૩. ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા (સંḚકૃત)    - સḑય 

 ૪. માધવીબેન ઠાકર(વનḚપિતશાḚṏ)   - સḑય 

 ૫. ડા᷷. ગોરલ જે. ἒની (વનḚપિતશાḚṏ)  - સḑય  

 ૬. ડા᷷. સેજલ જોષી (રસાયણશાḚṏ)   - સḑય 
 

 

એમ. એન. કોલેજ, િવસનગર  

તા.- ૧૬/૨૦/૨૦૧૮ 

 

 

 

 



કાયṀ᷷મનો સમṂ અહવેાલ 

 

 તા.- ૨૮ ἒḍયુઆરી- ૨૦૧૭ ના રોજ અṏેની કોલેજ ḋવારા િવὸાથὁઓના સવાὑગી િવકાસ માટે 

સંḚકારલ᷵ી સાંḚકૃિતક કાય᷷Ẅમ ‘થનગનાટ-૨૦૧૭’ નું આયોજન કરવામાં આḗયું હતંુ. િવὸાથὁઓના 

સવાὑગી િવકાસ માટે આયોિજત કરેલા આ કાય᷷Ṁમના અિતિથ િવશેષ તરીકે હેમચḍṑાચાય᷷ ઉήર ગુજરાત 

યુિનવἿસ᷷ટીના વાઇસ ચાḍસેલર Ṕો. બી. એ. Ṕἒપિત હતા. Ṕાથ᷷નાથી કાય᷷Ṁમની શἙઆત બાદ મહેમાનો 

ḋવારા દીપ ṔાગḄય કરવામાં આḗયુ.ં કોલેજના આચાય᷷ṝી ડા᷷. કે. એમ. જોષીના શાિḐદક Ḛવાગત બાદ 

મહેમાનોને પુḙપગુ᷿છ અને શાલથી આવકારવામાં આḗયા હતા. સાંḚકૃિતક સિમિતના કḍવીનર ડા᷷. 

આશાબેન પટેલે સાંḚકૃિતક સિમિત અને સḎતધારા િવશે પἵરચય આḎયો હતો. વાઇસ ચાḍસેલર અને ṝી 

ગોἶવંદભાઇ પટેલ (સમથ᷷ ḁવેલરી) એ આશીવ᷷ચન પાઠḗયા હતા. ḉયારબાદ હષὅḕલાસ સાથે ‘થનગનાટ-

૨૦૧૭’નો Ṕારંભ થયો હતો. જેમાં Ṕાદેિશક ફેશન શો, મોડન᷷ ફેશન શો, ગીત તથા નૃḉયની Ḛપધા᷷ યોἒઇ 

હતી. જેમાં આિશષ ઠાકર, રજુἓ રાજપૂત, ડા᷷. ખુḘબુ િવḅઠલાણી, આિશષ પંἵડત, ઝરણા કંસારા, ડા᷷. 

ગોરલ ἒનીએ િનણા᷷યક તરીકે સેવાઓ આપી હતી. Ṕાદેિશક ફેશન શોમાં અἵડયોલ આશુ, તથા ચૌહાણ 

એઝાઝ Ṕથમ Ṁમે, ચાવડા િવપુલ તથા ચૌહાણ વીણા િḋવતીય Ṁમે, તથા દંતાણી આિશષ અને પટલે 

સુહાની તૃતીય Ṁમે, મોડન᷷ ફેશન શોમાં અનુṀમે સોલંકી Ṕકાશ, અἵડયોલ આશુ અને સોની ṝḋધા તથા 

ગીતમાં દવે િમલન Ṕથમ Ṁમે, સુથાર સેજલ તથા કુંભાર અἵકલ બીἒ Ṁમે અને રાજપૂત િનમ᷷લ ṏીἒ 

Ṁમે, સમૂહ નḉૃયમાં Ṕથમ Ṁમે સોલંકી ઉવ᷷શી અને સોલંકી હἿષ᷷દા, િḋવતીય Ṁમે પટેલ એકતાનંુ Ṃુપ, 

તૃતીય Ṁમે પરમાર રિḘમકા અને સુતરીયા િનિધ તથા ḗયિતગત નḉૃયમાં અનુṀમે ચૌહાણ ઉબેદḕુલા, ચાવડા 

ἷકંજલ, ચાવડા ફાḕગુની િવજેતા થયા ḛતા. િવજેતા Ḛપધ᷷કોને ઇનામ િવતરણ કરવામાં આḗયું હતું. 

કાય᷷Ṁમને અંતે આભારિવિધ ડા᷷. કે. એમ. ચાવડાએ કરી હતી. મહેમાનો, અḌયાપકો અને Ḛપધ᷷ક 

િવὸાથὁઓએ સમૂહમાં સાથે ભોજન કયુὑ હતંુ. સમṂ કાય᷷Ẅમમાં િવὸાથὁઓએ આનંદ – ઉમંગની 

પરાકાા માણી હતી.          

 

 

 

 

 



   
મહેમાનોનનંુ શાિḐદક Ḛવાગત અને પἵરચય- િṔ. ડા᷷. કે. એમ. જોષી      પḙુપગુ᷿છથી Ḛવાગત – ડા᷷. આશાબેન પટેલ ḋવારા ṝી ગોિવḍદભાઇ પટેલનંુ  

  
કાય᷷Ṁમમાં મંṏમુ᷼ધ અḌયાપṝીઓ અને િવὸાથὁઓ – ડા᷷.પી.એ.પરમાર, ડા᷷.ઉપḍેṑ પટેલ, ડા᷷.એમ.એમ.જગાણી, Ṕા.એ.પી.શાહ, Ṕા.મયૂરἶસંહ, ડા᷷. પી.જે. પટેલ 

    
વાઇસ ચાḍસેલર ડા᷷. બી. એ. Ṕἒપિત ḋવરા િવὸાથὁનંુ સḍમાન  િનણા᷷યકṝીઓ- ṝી આિશષ પંἵડત, ṝી રજુἓ પરમાર, ṝી આિશષ ઠાકર    

 



   

 િમસ ἵફḕમી ગીત-  સમૂહ નૃḉય 

    

ગીત – સુથાર સેજલ    કંુભાર અἵકલ     Ṕἒપિત િવẄમ  

 

 



   
 માન. વાઇસ ચાḍસેલરṝી ḋવારા િવὸાથὁઓને આશીવ᷷ચન  દીપṔાગḄય ḋવારા સરḚવતી વંદના  

   
 કોલેજના જુ. અરἓત- રાજપૂત િનમલ᷷ἶસંહ    કોલેજની જુ. ἷકંજલ દવે-ચૌધરી સુિનતા  

    
 સુથાર સેજલ અને પટેલ જય         ચાવડા િવપુલ  



   

સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ િવὸાથὁઓ ḋવારા સંચાલન – પટલે ἵરિḋધ, પટેલ એકતા, સનેમા Ṕિવણ  

   

મોડન᷷ ડાḍસ- ચૌધરી ઉἒ᷷       શાḚṏીય નḉૃય – પટેલ માનસી  થાળી નḉૃય – માળી શૈલેશ  

    

આધુિનક અને પાὴચાḉય નḉૃયનંુ િમṝણ – પૂἒ, િબનલ, માનસી, સહુાની, , નેહલ, િનશા  



 પરંપરાગત Ṕાદેિશક ફેશન શો..... આવો ἒણીએ આપણા અસલી પોશાકોને......  

  
 રાજપૂતાના- એઝાઝ અને આશુ  આિશષ અને સુહાની    હેવાંતી અન ેિહમાંશુ  

   
 અિમત અન ેતષૃા   મૌિલક અને િહમાની    અંજિલ અને િનજ᷷ર  

   
 વીણા અને િવપુલ    હરેશ અન ેમમતા    હરેશ અને મમતા  



 
 પરંપરાગત Ṕાદેિશક ફેશન શો માં માગ᷷દશ᷷ન આપનાર ડા.᷷ કે. એમ. ચાવડા િવὸાથὁઓ સાથે.....  

 આધુિનક (મોડન᷷) ફેશન શો..... પાὴચાḉય અને Ṕાદેિશક પોશાકોનંુ િમṝણ ......  

   
 િહમાંશુ      ઉἒ᷷      સેજલ 

    
 યશ      ṝḋધા      આશુ  



  
 મેહુલ         વીણા  

  
  અ᷵ય          પૂનમ  

 

મોડન᷷ ફેશન શો માં માગ᷷દશ᷷ન આપનાર ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત સાથે િવὸાથὁઓ .... ડાબેથી - ઉἒ᷷, યશ, આશ,ુ 

વીણા, પૂનમ, ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત, Ṕકાશ, અ᷵ય, મેહુલ, ṝḋધા, સેજલ, િહમાંશુ  



  
 ફાḕગુની       ઉબેદુḕલા   

  
 સમૂહ નૃḉય- રિḘમકા અને િનધી    ṝḋધા અને ગીતાંજલી 

  

 સમૂહ નૃḉય  - િહના, ગાયṏી,ὴવેતા, ἒનકી, િબનાકા   આશુ અને ἵદપાલી   



  
 સમૂહ નૃḉય- ઉવ᷷શી અને હἿષ᷷દા      ગીત- મેહુલ  

  

 તલવારબાἓ- ચાવડા ἷકંજલ     ઇનામ િવઅતરણ – Ṕા. આિશષ ઠાકર

 

 આભાર િવિધ અન ેસમાપન – ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા  



 


