
 

॥ तेजि᭭वनौिधतम᭭तु ॥ 

 

“પમરાટ- ૨૦૧૮” 
તા:- ૧૫ ફેṖુઆરી-૨૦૧૮ 

-: સાḚંકિૃતક સિમિત :-  

 ૧. ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા  (સંḚકતૃ)     - અḌય᷵ 

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

 ૩. ડા᷷. કે. ἓ. પટેલ (ઇિતહાસ)    - સḑય 

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

 ૫. ડા᷷. પૂἒ યુ. શમા᷷ (ભૌિતકશાḚṏ)    - સḑય 

 ૬. ડા᷷. સેજલ જોષી (રસાયણશાḚṏ)   - સḑય 
 

 

 

 

 

એમ. એન. કોલેજ, િવસનગર  

તા.- ૧૬/૨૦/૨૦૧૮ 

 

 



કાયṀ᷷મનો સમṂ અહવેાલ 
 

 અṏેની કોલેજમાં તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૮, ગુἘવારના રોજ વાἿષ᷷કોḉસવ “પમરાટ- ૨૦૧૮” ખૂબ જ ઉḕલાસ અન ે

ઉḉસાહથી ઉજવાઇ ગયો. તેમાં િṏિવધ કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આḗયંુ હતું- ૧. કોલેજનુ ં ગૌરવ એવા િવિવધ 

Ṕવૃિήઓમા ં અને યુિનવἿસ᷷ટીમાં Ṕથમ આḗયા હોય તેવા િવὸાથὁઓનંુ સḍમાન, ૨. આજના માિહતીના અન ે

ઇḍટરનેટના યુગમાં કોલેજન ેલગતી તમામ માિહતી અને િવગતો િવὸાથὁ આંગળીના ટેરવે મેળવી શકે ત ેમાટે કોલેજની 

“માણેકએપ”નંુ લἼἶḍચંગ અને ૩. િવὸાથὁઓની સુષુḎત શિત અન ેકલાને ખીલવવા કોલેજનો વાἿષ᷷કોḉસ “મપરાટ-

૨૦૧૮”  

 કાય᷷Ṁમમાં મુ᷻ય મહેમાન તરીકે િવસનગરના સૌ કોઇને ἒણીતા ધારાસḑય ṝી ઋિષકેશભાઇ પટેલ અને અિતિથ 

િવશેષ િવસનગર શહેરના Ṕાંત અિધકરીṝી વી. એસ. રોર ઉપિḚથત રύા હતા. અḍય મહેમાનોમાં ṝી કે. જે. દરἓ-  

ડેḎયુટી અંἓિનયર, િવસનગર, રાώપિત એવોડ᷷ િવજેતા અન ેસાિહḉયકાર ṝી રજુἓ રાજપતૂ પણ આમંṏણને માન આપી 

ઉપિḚથત રύા હતા.  

 કાય᷷Ṁમની શἙઆત િશવ Ḛતોṏ સાથેના તાંડવ નૃḉયથી થઇ હતી. જેની રજૂઆત કંુ. કંુજલ ἵદિ᷵ત ેકરી હતી. 

ḉયારબાદ મહેમાનો ḋવારા દીપ ṔાગḄય કરી સરḚવતી વંદના કરવામાં આવી હતી. કોલેજના આચાય᷷ṝી ડા᷷. ક.ે એમ. 

જોષીએ મહેમાનોનંુ શાḐદીક Ḛવાગત અન ેપἵરચય આપી કોલેજ િવષે મિહતી આપી હતી. ḉયાર બાદ મહાનુભવોનંુ 

પુḙપગુ᷿છથી Ḛવાગત કરવામાં આḗયંુ હતુ.ં ḉયાર પછી ધારાસḑયṝી ઋિષકેશભાઇ પટેલ અન ેઅḍય મહેમાનો ḋવારા 

કોલેજ એપ ‘માણેક’નંુ લἼἶḍચંગ કરવામાં આḗયંુ હતુ.ં પોતાના Ṕાસંિગક ઉḋબોધનમાં ṝી ઋિષકેશભાઇ પટેલે કોઇ સરકારી 

નોકરીની રાહ જોયા િવના પોતાના કૌશḕય અનુસાર Ḛવરોજગાર ઉભો કરી પોતાની જ᷼યા બનાવવા િવὸાથὁઓને 

આḛવાન કયુὑ હતુ.ં    

 ḉયાર બાદ કોલેજનુ ં ગૌરવ એવા Ṕિતભાશાળી િવὸાથὁઓને સḍમાન અન ે પાἵરતોિષક િવતરણનો ઉપṀમ 

રાખવામાં આḗયો હતો. જેમાં યુિન. પરી᷵ામાં સમṂ યુિનવἿસ᷷ટીમા ંṔથમ Ḛથાન મેળવનાર િવὸાથὁઓને સુવણ᷷ ચંṑકથી 

સḍમાનવામાં આḗયા હતા. જેમા ં(૧) સḚંકૃત એમ.એ. માં જોષી િમήલને એમ.એ. ફાઇનલ, એમ.એ. ર᷼યલુર, એમ. 

એ. સḚંકૃત અને અલંકારશાḚṏ  એમ જુદા જુદા ચાર સવુણ᷷ ચંṑકો મḖયા હતા. (૨) એમ.એ. ઇિતહાસમાં પટલે Ḛનેહાબેન 

નિવનકુમારે એમ.એ. ફાઇનલ અને એમ.એ. ર᷼યુલર એમ બે પરી᷵ાઓમાં બે ગોḕડમેડલ મેળḗયા હતા. (૩) એમ.એસસી 

કેમેḚṊીમાં પટેલ ἷકંજલબેન ἵદલીપભાઇએ એમ.એસસી ફાઇનલ અને ઓગὂિનક કેમેḚṊી એમ બે પરી᷵ાઓમાં બે 

ગોḕડમેડલ મેળḗયા હતા. (૪) તો બી એસસી બૉટનીમાં પટેલ રીિḋધબને ભરતભાઇએ (S.B. Narula Gold 

medal) મેળḗયો હતો.   

 ḉયાર પછી સાંḚકૃિત કાય᷷Ṁમની ધમાકેદાર શἙઆત થઇ હતી. જેમા ંગીત, ḗયિતગત નૃḉય તથા સમૂહ નૃḉય, 

Ṋેડીὴનલ અને મોડન᷷ ફેશન શો  વગેરે કાય᷷Ṁમો રજૂ થયા હતા. કેટલાક ગીત અને નૃḉયની સાથ ેઅḍય કાય᷷Ṁમો ખાસ 

આકષ᷷ણનુ ંકἹṑ બḍયા હતા. જેમાં ‘મḚતી કી પાઠશાલા’માં િવὸાથὁઓએ કોલેજ ἓવનને હૂબહૂ ṔḚતતુ કય᷷ુ હતું. આ 

િવચાર ડા᷷. ગોરલબેન ἒનીનો હતો અને તેની તમામ તયૈારી, માગ᷷દશ᷷ન તથા આયોજન પણ તેમણે જ કય᷷ુ હતુ ંઅને તેમાં 

Ṕા. સેજલબેન જોષીએ સતત સહકાર આḎયો હતો. Ṋેડીὴનલ ફેશન શો મા ંગુજરાતની સḚંકૃિતને અને તેના પહેરવેશને 

ઉἒગર કયા᷷ હતા. જેમાં ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા અન ેડા.᷷ એમ. એલ. Ṕἒપિતએ માગ᷷દશ᷷ન આપી તૈયારી કરાવી હતી. મોડન᷷ 

ફેશન શો પરંપરાગત કરતા જુદી જ રીતે રજૂ થયો હતો. જેમાં માṏ કપડા (પહેરવેશ)થી જ નહી, પણ િવચારોથી પણ 

ḗયિતએ આધુિનક-મોડન᷷ બનવંુ જોઇએ. અને ત ેḋવારા દેશની તેમજ સમાજની કેટલીક સાṔંત સમḚયાઓ પર કટા᷵ 

કરી ἒગૃિત લાવવાનો િવચાર રજૂ હતો. આ કાય᷷Ṁમની  સપૂંણ᷷ તૈયારી ડા᷷. પૂἒબેન શમા᷷એ કરાવી હતી. હાḚયરસથી 



ભરપૂર ચાવટ બોયઝ લેἓ ડાḍસ ḋવારા Ṕે᷵કો મન ભરીને હḚયા હતા, તો  બાળ મજૂરી (child labor) અન ેિશ᷵ણનો 

હક (Right to Education) ઉપરના થીમ ડાḍસ ḋવારા સમાἓક કટા᷵ પણ રજૂ થયો હતો. 

 સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સંચાલન ડા᷷. કે એમ. ચાવડા અન ેડા.᷷ ગોરલબેન ἒનીએ કયુὑ હતુ.ં ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત, ડા᷷. 

કે. ἓ. પટેલ, ડા.᷷ પૂἒબને શમા᷷ અને  ડૉ.સેજલબેન જોષીએ પડદા પાછળની ભૂિમકા િનભાવી હતી. 

 કોલેજના સમṂ શૈ᷵િણક અન ેિબન શૈ᷵િણક પἵરવારે છેḕલે સુધી ઉપિḚથત રહી િવὸાથὁઓને Ṕોḉસાિહત કયા᷷ 

હતા અને કાય᷷Ẅમને માḈયો હતો. છેḕલે સવὂનો આભાર માની, રાώગીતના ગાન સાથે કાય᷷Ṁમનુ ંસમાપન થયંુ હતુ.ં  

સમṂ કાય᷷Ẅમના આયોજન માટે ખાસ કિમટીની િનમἜંક કરવામા ંઆવી હતી.  

(1) ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા (સḚંકૃત)   કḍવીનર 

(2) ડા᷷. કે. ἓ. પટેલ (ઇિતહાસ)   સḑય  

(3) ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત (સંḚકૃત)   સḑય  

(4) ડા᷷. ગોરલબેન જે. ἒની (વનḚપિતશાḚṏ)  સḑય 

(5) ડા᷷. પૂἒબેન યુ. શમા᷷ (ભૌિતકશાḚṏ)  સḑય  

(6) ડા᷷. સેજલબેન જોષી (રસાયણશાḚṏ)  સḑય    

 

 

આચાય᷷,  

એમ. એન. કોલેજ, િવḚસનગર   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 મહḉવના કાય᷷Ẅમ ફોટોṂાḏસ સાથે......   



 
 સાંḚકૃિતક સિમિત - ડાબેથી ડા᷷. સેજલ જોષી, ડા᷷. ગોરલ ἒની, ડા᷷. કે. ἓ. પટેલ, ડા᷷.કે. 

એમ. ચાવડા, ડા᷷.પૂἒ શમા᷷, ડા᷷. એમ. એલ. Ṕἒપિત  

 

 કાય᷷Ẅમને માણવામાં મંṏમુ᷼ધ Ṕે᷵ક િવὸાથὁઓ ....... 

 

 



 Ṕાદેિશક ફેશન શો.... ગુજરાતની પરંપરાગત ભાતીગળ સંḚકૃિત અને પહેરવેશ...  

    

 ચારણ:- અ᷵ય અને પૂનમ            રબારી- ધવલ અને ફોરમ  

     

 રાજપૂતાના:- ભરત અને કામાલી    મુિḚલમ:- િનરવ અને એકતા  

   

 ક᷿છી:- મયંક અને િὼ     આિહર:- હરેશ અને ગાયṏી 

 



   

 ગુજરાતી ખેલૈયો:- રોબટ᷷ અને િમતુ  ચૌધરી:- નેહલ અને ધરતી 

   
 ગુજરાતી રંગલો- િહમાંશુ અને અંજિલ  ગોરી રાધાને કાળૉ કાન...... ગરબો 

  

     Ṕાદેિશક ફેશન શો તૈયાર કરાવનાર ડા᷷. કે. એમ. ચાવડા સાથે િવὸાથὁઓ .....  



 

 
 મોહે પનઘટ પે નંદલાલ છેડ ગયો રે..... કાન –ગોપી  ḁહાનવી અને અવની  

 

 આἒ નચ લે મેરે સાથ.... Ḛવદેશી અને પાὴચાḉય નḉૃયનંુ િમṝણ –બંસી, નેહલ, બીનલ  

 



 આધુિનક (Morden) ફેશન શો..... પાὴચાḉય સંḚકૃિતનો સમજણ સાથે Ḛવીકાર....  

 માṏ વḚṏોથી નહી, િવચાર, વાણી, વત᷷ન, ḗયવહારથી પણ આધુિનક બનો...  

    
 આધુિનક ભારતીય પરીઓ..ṝḋધા અને િહમાની.  વાહ, શંુ Ḛટાઇલ છે......હરેશ અને મોિનલ 

     

 આસમાનો મἹ ઉડને કે આશા.... અચ᷷ના, િમતુ, મોના.     Ḛṏી સતામણી દૂર કરો... ઝીલ, પૂનમ  

   

ઘરેલું ἶહંસા બંધ કરો.... ઉἒ,᷷ હરેશ    Ṕગિત અને િવકાસના પથ ઉપર અમે બધા સાથે છીએ.  

 



   

 યુવાની આવી હોય?...નશા ખોરી બંધ કરો....     આ બેગમાં શંુ છે?? તમાἘં કામ થઇ જશે....  

 

ṝḋધાનો દીપક લઇન,ે ભારતનું યુવા ધન.... અમે કἵટબḋધ છીએ, આધુિનક ભારતના િનમા᷷ણ માટે  

  



 ‘મḚતી કી પાઠશાલા’.....કોલેજ ἓવનનના સુવણ᷷કાળની મંચ પર હૂબહૂ રજૂઆત.....  

   

 કોલેજના આ મḚતીભયા᷷ ἵદવસો, આ િમṏો, ફરી મળે, ના મળે…….. ‘મḚતી કી પાઠશાલા’  

  

 મા સરḚવતીની વંદના.....દીપṔાગḄય    આવો, ભલે પધાયા᷷..... મહેમાનોનું Ḛવાગત  

   

 ἵડἓટલ યુગમાં કોલેજ, ‘માણેક’ એપનું લἼἶચંગ  તેજḚવી િવὸાથὁઓનું સḍમાન ......  



   
માઇમ- બાળમજૂરી અને િશ᷵ણનો અિધકાર     ડાબેથી- ડા᷷.કે.એમ.ચાવડા, ડા.᷷કે.એમ.જોષી ડા.᷷વાય.એમ.પટેલ  

   
કાય᷷Ṁમમાં મંṏમુ᷼ધ Ḛટાફ       િશવતાંડવ- નḉૃય- કંુજલ ἵદિ᷵ત  

  

 

 

 

 

 

 


