
 

તેજતૃા કામયક્રભ અશલેાર  

 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી અંતગયત "આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ" અંતગયત 
ઉચ્ચ નળક્ષણ કનભળનયશ્રી કચેયી, ગાાંધીનગય દ્વાયા યાજમકક્ષાના યલુા ભશત્વલ અન્લમે તા. 07, 
ઓક્ટફય 2022 ના યજ “તેજ-તૃા કામયક્રભ” નુાં આમજન કયલાભાાં આલેર. આ કામયક્રભ અંતગયત 
નલનલધ સ્ધાયઓ કયલાભાાં આલેર. જેભાાં 450 જેટરાાં નલદ્યાથીઓએ યજીસ્રેળન કયાલેર અન ે350 જેટરાાં 
નલદ્યાથીઓએ બાગ રીધેર શત. જેભાાં યનુનલનવિટીના તભાભ પ્રાદેનળક કેન્ર /અભ્માવકેન્ર યથી 
નલદ્યાથીઓએ બાગ રીધેર. તેજતૃા 2022 ભાાં અરગ અરગ ધાયાઓ અંતગયત જ્ઞાનધાયા, યાંગકરા 
કોળલ્મ ધાયા ,ગીત વાંગીત નતૃ્મ ધાયા ભાાં અરગ અરગ સ્ધાય સ્ધાયઓનુાં આમજન કયલાભાાં આલેર. 
જેભાાં યાંગી, કરાજ, સગુભ વાંગીત રકગીત, ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મ, વમશૂ નતૃ્મ, યાવ ગયફા, એકાાંકી,ભાઇભ, 

તથા લક્તતુ્લ સ્ધાય, જૂથ ચચાય, ળટય ફપલ્ભ, કાવ્મ ઠન ,ઓન ધ સ્ટ ેનન્ટિંગ લગેયે જેલી ટટર 19 

સ્ધાયઓ યનુનલનવિટીના પ્રાાંગણભાાં મજલાભાાં આલેર. આ ફધી જ સ્ધાયઓ ભાટે અરગ અરગ 
યનુનલનવિટી અને અરગ અરગ વાંસ્થાઓ તથા અરગ અરગ ક્ષેત્રના એક્વટય વ્મક્ક્તઓને નનણાયમક 
તયીકે આભાંનત્રત કયલાભાાં આલેર. જેભકે નાટયધાયા અંતગયત કભર જળી અને વતીળ વ્માવ, લકૃત્લલ 
ભાટે શયદ્વાય ગસ્લાભી અને એવએવ વડા, નતૃ્મ ધાયા અંતગયત નરીની ભશતેા આળા વયલૈમા જેલા 
નનણાયમક એ વભગ્ર કામયક્રભભાાં વાથે જડામા. નલદ્યાથીઓની શે્રષ્ઠ કૃનતને પ્રથભ ,દ્વદ્વતીમ અને તતૃીમ 
નાંફય આી યનુનલનવિટી દ્વાયા વફટિફપકેટ અને સ્મનૃતચચન્શ આી નલદ્યાથીઓને વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા. 
નલદ્યાથીઓન ે ચફયદાલનાય ઇનાભ નલતયણ વભાયશભાાં યાજ્મના નળક્ષણ ભાંત્રી ભાન જીતબુાઈ લાઘાણી 
અને યનુનલનવિટીના ભાનનીમ કુરનત પ્રપેવય ડૉ. અભી ઉાધ્મામની શાજયીભાાં મજામ શત.  
ત્માયફાદ નલજેતા થમેર નલદ્યાથીઓને નળક્ષણભાંત્રી ભાનનીમ જીતબુાઈ લાઘાણીએ તાના લક્તવ્મભાાં 
યાજમકક્ષાએ મજાનાય સ્ધાયઓ ભાટે વોને શબુેચ્છાઓ ાઠલી અને તાની પ્રનતબાને ધ્માનભાાં યાખી 
અગા લધલાની ણ પે્રયણા આી શતી. ત્માયફાદ યનુનલનવિટીના કુરનતશ્રી પ્ર.(ડૉ.) અભી 
ઉાધ્મામજીએ ણ નલજમી નલદ્યાથીઓને શબુચે્છા ાઠલી અલાયનલાય યનુનલનવિટી અંતગયત આલા 
કામયક્રભ મજાતા યશ,ે યનુનલનવિટી અંતગયત વો નલદ્યાથીઓ વાથે મરુાકાત થામ તેલી શબુચે્છાઓ વાથે 
તાના લક્તવ્મ પણૂય કયુું શત ુાં. અંતે વોન આબાય ભાની કામયક્રભ પણૂય જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  
વભગ્ર કામયક્રભ ભાનનીમ કુરનતશ્રીના ભાગયદળયન શઠે કયલાભાાં આલેર. વભગ્ર કામયક્રભનુાં વાંચારન ડૉ. 
આલા શકુ્રા (નનમાભક-SS)ના ભાગયદળયન શઠે ડૉ. નપ્રમાાંકી વ્માવ અને ડૉ. વનર ચોધયી દ્વાયા 
કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

આ સ્ધાયભાાં બાગ રેનાય નલદ્યાથીઓન ેપ્રથભ, દ્વદ્વતીમ અન ેતતૃીમ નાંફયથી એનામત કયલાભાાં 
આલેર. જેની માદી આ મજુફ છે.  

 

 



ક્રભ  નલદ્યાથીઓનુાં નાભ  ફયણાભ  સ્ધાયન ુાં નાભ  

1 Parmar Rani K. પ્રથભ ળકતતૃ્ળ  

2 Tejani hardikkumar Ashokbhai દ્વદ્વતીમ  

3 Acharya Asmita Bhanuprasad તતૃીમ  
4 Baldhra rakesh પ્રથભ જૂથ ચચચા  
5 Purohit Shaunak દ્વદ્વતીમ  
6 Gohil Pradipsinh તતૃીમ  
7 Gorkha Krishna પ્રથભ કચવ્ય ઠન 
8 Valand Akshay દ્વદ્વતીમ  
9 Baldhara Rakesh તતૃીમ  
10 Jani Dhruvesh M. પ્રથભ ોર્ા  ફપલ્મ  
11 Meghani Payal & Gorkha Krishna દ્વદ્વતીમ  
12 Saidane yash R. તતૃીમ  
13 Chauhan Siddharth  

Trivedi malhad- “ ફદગ્દળયક” 
પ્રથભ એકચાંકી  

14 Dixit Patvadiya & team દ્વદ્વતીમ  
15 Jaydeep Chunara & team તતૃીમ  
16 Jesani Shivani & Team પ્રથભ સ્કીર્  
17 Hitesh Prajapati પ્રથભ મચઈમ  
18 Janki Mandaliya & team દ્વદ્વતીમ  
19 Priyanka Shah તતૃીમ  
20 Solanki Vivek પ્રથભ ઓન ધ સોર્ા 

ેઇન્ર્િંગ    21 Mevada Sachin દ્વદ્વતીમ  
22 Sheth Helli તતૃીમ  
23 Chovatiya Mahesh Chitarbhai પ્રથભ કોચજ  
24 Sherasiya Sama husen  દ્વદ્વતીમ  
25 Makwana Ishwar તતૃીમ  

26 Chovatiya Bharat Chitarbhai પ્રથભ કે મોડલિંગ  
27 Prajapati Hitesh Pababbhai દ્વદ્વતીમ  
28 Mali Uttam Babubhai  તતૃીમ  
29 Makwana Priyankaben Bhikhabhai પ્રથભ રાંગોલી  
30 Chauhan Kinjal દ્વદ્વતીમ  
31 Makwana  Ishwar A. તતૃીમ  
32 Jambucha Dharmesh Rameshbhai પ્રથભ ઇ્સ્ર્ોેન  
33 Parmar Jagruti Rameshbhai દ્વદ્વતીમ  



34 Makwana Ishwar Anilbhai  તતૃીમ  
35 Parmar Hitesh  પ્રથભ હલવ ાં કાંઠય સાંગીત 
36 Priyanka Shah દ્વદ્વતીમ  
37 Sagandhra Dolin તતૃીમ  
38 Bambhaniya Jalpa પ્રથભ ોકગીત 
39 Parmar Hitesh દ્વદ્વતીમ  
40 Bambhaniya Sagar તતૃીમ  
41 Miyatra Monika પ્રથભ ચસ્ત્રીય નતૃ્ય 
42 Dave Jalpa દ્વદ્વતીમ  
43 Gopinath Mahila Collge, Sihor, 

Bhavnagar 
પ્રથભ સમહૂ ગીત 

44 Pujay L. M. Vor Arts College, Sayla, 
Rajkot 

દ્વદ્વતીમ  

45 2401- Patan Group પ્રથભ ોકનતૃ્ય 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

  



 

 
 

 
 


