
Criteria 7.1.11Institution celebrates / organizes National and International Commemorative  days, 

Events and festivals (within 500 words) 

1. તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ ધ્વિતતય તિશ્વ યોગ દિનની ઉજિણી કરેલ જેમા કોલેજના NSS 

સ્િયસંેિકોએ તા. ૧૪/૦૬ થી ૨૦/૦૬ સઘુી યોગ અંગ ેતાલીમ લીધી અન ેતા ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ના 
રોજ સિારે ૭.૧૫ કલાકે યોગ દિન તનતમત્ત ેસુિંર કાયયક્રમ  કરેલ છે. 

        

 

2. સજુલામ સફુલામ જળ સચંન યોજના 
 

               તારીખ:-૦૮/૦૫/૨૦૧૮ ને મગંળિાર ને રોજ સરકારી િાણણજ્ય કોલેજ સે.૧૫,ગાધંીનગર 

ખાત ેરાજય સરકાર શ્રીના પદરપત્ર અનસુાર સજુલામસફુલામ િોટર કનિયઝેશન પ્રોગ્રામ અંતગયત રાષ્ટીય 

સેિા યોજના (NSS) ના તિભાગ દ્વારા એક દિિસીય કેમ્પિંગ નુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ.ુ જેમા ંNSS ના 

કૂલ ૨૦ સ્િયસંેિકો તમેજ કોલેજના ંઅવયાપકો દ્વારા જન-જાગ્રતુીરેલીનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ.ુ જેમા ં

“પાણી બચાિો તો જીિન બચશે,પાણી છે તો જીિન છે તેમજ જળ છે સોનુ ંછે” જેિા તિતિધ સતૂ્રો દ્વારા આ 

રેલી નુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ.ુ 



          

  



3. તિશ્વ યોગ દિિસ 

                તા.૨૧-૦૭-૨૦૧૮ ને ગરુુિારને દિિસ ેગજુરાત સરકાર દ્વારા તિશ્વ યોગ દિિસનુ ંઆયોજન 

ગાધંીનગર તિધાનસભાની સામ,ે સ્િણણિમ પાકય ,સેક્ટર-૧૭, ગાધંીનગર ખાતે કરિામા ંઆિેલુ.ંજેમા ંગજુરાત 

રાજ્યના ંતમામ કમયચારીઓ,રાજનેતાઓ,તિધાથીઓ,તશક્ષકો,પ્રાવયાપકો તેમજ અન્ય એન.જી.ઓ ના કાયયકરો 
પણ હાજર રહ્યા હતા. જેની અંિર અત્ર ેની કોલેજ માથી કુલ ૩૫૦ તિધાથી તેમજ પ્રાવયાપકો પણ હાજર રહ્યા 
હતા. જેમા ંકોલેજ માથંી ૧૫૦ NSSના િોલેન્ટીયસય તમેજ  પ્રોગ્રામ ઓદફસર હાજર રહ્યા હતા. તેમજ ત્યા 
અનેક પ્રકારના યોગ કરાિિામા ંઆવ્યા હતા. તેમજ યોગ તેમજ પ્રાણાયામ તિશે સપંણૂય માદહતી આપિામા ં
આિી અન ેઅંત ેત્યાથી ૮:૦૦ કલાકે ત્યાથી છુટા કરિામા ંઆવ્યા. 
 

  

 

                                          

 

4. કોલેજ ખાતે સ્વચ્છ્તા સ્્છતા જાગતૃત અંગે સેતિનાર ન ું આયોજન :- 
 



                            તારીખ  ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ને શતનિારના રોજ અત્રનેી કોલેજ ખાત ેસ્િચ્છ ભારત 

સ્િસ્થ ભારત અણભયાન અંતગયત કોલેજના સેતમનાર હોલ ખાત ેસ્વ્ચ્છ ભારત જાગતૃત અણભયાન અંતગયત એક 

સેતમનાર નુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ જેમા ંઅત્રેની કોલેજ ના કુલ ૫૦ એન.એસ.એસ.ના સ્િયસંેિકો તેમજ 

અત્ર ેની કોલેજ ના પ્રોગ્રામ ઓદફસર પણ હાજર રહ્યા હતા. જેમા ં સ્િચ્છ ભારત તમશન અંતગયત કરિામા ં
આિેલ પ્રવતુત  તેમજ તેમા ં એન.એસ.એસ.નુ ં તેમજ અન્ય લોકોનુ ં યોગિાન તિશ ે તિશેષમા ં જણાિિામા ં
આિેલ અન ેતેમા ંકરેલ કાયય તેમજ કરિાના બાકી અન્ય કાયયની માદહતી તમેજ અગામી આયોજન તિશે પણ 

તિશેષમા ંજણાિિામા ંઆવ્યા. અંત ેબધા જ સ્િયસંેિકો ને છુટા કયાય. 

 

 

5. તતરુંગા રેલી :- 
 

                          તારીખ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ને મગંળિારના રોજ ગાધંીનગર જજલ્લા પચંાયત િહીિટી 
તતં્ર તેમજ ગાધંીનગર પોલીસ ખાતા દ્ધારા યાિ કરો કૂરબાની અંતગયત તતરંગા રેલી નુ ંઆયોજન કરિામા ં
આિેલુ ંહતુ.ં જેમા ંઅત્રનેી કોલેજના ૨૦ સ્િયસંેિકો હાજર રહ્યા હતા. જેમા ંગાધંીનગર જજલ્લાના કલેક્ટર, 
મહાનગરપાણલકાના તમામ કોપોરેટર, પોલીસ સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ, તેમજ મખુ્ય અતતતથશ્રીઓએ ત્યા ંહાજરી આપી હતી. 

જેમના દ્ધારા મસાલ પ્રગટાિીને આ કાયયક્રમની શરૂઆત કરિામા ંઆિી હતી તમેજ ત્યા ંઆઝાિ ભારતના 
શપથ લેિડાવ્યા હતા. સ્કૂલના નાના બાળકો દ્ધારા કાયયક્રમો કરિામા ંઆિેલા હતા અને અંત ેપણૃાહતૂત કરી 
બધા ત્યાથંી છૂટા પડયા.  

 



 

 

6. ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮(સ્િાતતં્ર્ય દિનની) ઉજિાણી:- 

       તારીખ  ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮ ને બધુિારના રોજ અત્રેની કોલેજ દ્રારા  દિનની ઉજિાણી કરિામા ં
આિેલી હતી . જેમા ંઅત્રેની  કોલેજના એન.એસ .એસ.ના કુલ ૧૦૦ સ્િય ંસેિકો ,એન .સી .સી. ના ૫૦ 

કેડેટ્સ તેમજ અન્ય ૨૫૦ તિધાથીઓ અન ેકોલેજ ના તમામ કોલેજ ના પ્રાવયાપક ગણ તેમજ  કોલેજના 
આચાયય શ્રી એસ.જી .િેસાઇ  પણ હાજર રહ્યા હતા. કોલેજના આચાયયશ્રી એ વિજ િિંન કર્ુું હતુ ં .રાષ્રીય 

વિજ ને બધા લોકો એ સલામી આપી હતી . તેમજ અત્રેની કોલેજમા ંસાસં્કૂતતક કાયયક્રમોનુ ંપણ આયોજન 

કરિામા ંઆિેલુ ંહતુ ં. જેમા ંકોલેજ ના પ્રાવયાપક અન ેકોલેજના તમામ  તિધાથીઓ આનિં પિુયક ભાગ લીધો 
હતો .અન ેઅંત ેનાસ્તો કરી બધા તિધાથીઓ છુટા પડયા. 
                   તિશેષમા ંઅત્રેની કોલેજ ખાત ેઉજિાયેલા આ પ્રોગ્રામ મા ંતમામ પ્રકારની વ્યિસ્થા તેમજ 

સશુોભન અન ેઅન્ય કામ અત્રેના એન.એસ .એસ તિભાગ દ્રારા કરિામા ંઆવ્યા હતા . 
 



     
 

 

7. તવશ્વ ઓઝોન દિવસ ની ઉજવણી :- 
                              તારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૧૮ ને રતિિારના દિિસ ે તિશ્વ ઓઝોન દિિસ તમેજ સ્િચ્છ 

ભારત અણભયાન અંતગયત ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાધંીનગર તેમજ િન તિભાગ દ્રારા ઇન્દ્રોડા પાકય ખાત ે
તિશ્વ ઓઝોન દિિસની ઉજિણી કરિામા ંઆિલે જેમા ં તિતિધ કોલેજના તિધાથીઓ ભાગ લીધો 
હતો. જેમા ંઅત્રેની કોલેજના કુલ ૧૦ તિધાથીઓ હાજર રહ્યા હતા. જેમા ંિન તિભાગ, ગાધંીનગર 

ઝોનના તનયામક શ્રી તથા નાયબ તનયામક શ્રી,હાજર રહ્યા હતા. ગીર ફાઉન્ડેશન દ્વારા સેમીનાર 

દ્રારા જગંલનુ ં મહત્િ, વકૃ્ષારોપણનુ ં મહત્િ, તેમજ િન્ય-સષૃ્ટીની અસર સમાજ પર તમેજ 

સ્િચ્છતાનુ ંમહત્િ જેિા અનેક તિતિધ કાયયક્રમોનુ ંઆયોજન ગીર ફાઉન્ડેશન દ્રારા કરિામા ંઆિેલ. 
જેમા ંતિધાથી દ્રારા પાકયમા ંસફાઇ કરાિિામા ંઆિી તમેજ લોકોમા ંજાગતૃત િધે તે માટે લોક સપંકય 
પણ તિધાથીઓ દ્રારા કરિામા ંઆિલે. જેની યાિી નીચ ેમજુબ છે.  

                    ૧. િોચી હાદિિક સોિાભાઇ   ૨. શાહ િુંથન  મ કેશભાઇ   ૩. વાઘેલા અતિતા   ૪. ચાવડા 
ભાવીક  ૫. િોિી ફેતનલ  ૬. ઠાકોર યોગેશ બાબ જી   ૭. િહશે્વરી સુંિીપ   ૮. ઠાકોર હર્ષિ 

કાળુજી   ૯. ઠાકોર હતનિશ કાલ જી  ૧૦.રબારી એકતા 



  

 

 

8. ગાુંધીજી ૧૫૦ જન્િ જયુંતી ઉજવણી ૨૦૧૮ :- 

                            ભારત સરકાર ના પરીપત્ર તેમજ ગજુરાત સરકાર ના પરીપત્ર 

અનસુાર ઉતશક/મ.ગા.ઉ.૧૫૦/૨૦૧૮/૨૦૬૨૮. અનસુાર અત્રેની કોલેજ ખાત ે  ગાધંીજીની ૧૫૦ મી જન્મ 

જયતંીની ઉજિણી કરિામા ંઆિી હતી. જેમા અત્રનેી કોલેજ ખાત ેઅન્ય કાયયક્રમોન ુઆયોજન કરેલ જેની 
તિગત નીચે મજુબ છે. 

અ.ન.ં કાયયક્રમ ની તિગત સમય 
૧ પ્રભાત ફેરી ૦૭:૦૦ થી 08:00 
૨ સિય ધમય પ્રાથયના ૦૮:૦૦ થી ૮:૩૦ 
૩ ગાધંીજીના તિચારોનુ ંિાચંન ૦૮: ૩૦ થી ૦૯:૦૦ 
૪ ગાધંીના તપ્રય ભજન ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ 
૫ ઓન લાઇન મક્િઝ (સત્યના ંપ્રયોગ) ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ 
૬ સ્િચ્છતા અણભયાન ૧૧:૦૦ થી ૧૧:૦૦ 

૧) પ્રભાત ફેરી :- 

તારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ને મગંળિારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાત ેગાધંીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયતંત તનતમતે 

તિતિધ કાયયક્રમનુ ં આયોજન કરેલ જેમા અત્રનેી કોલજે ખાત ે પ્રભાતફેરીનુ ં આયોજન કરેલ જેમા ં અત્રેની 
કોલેજના એન.એસ.એસ.ના ં ૫૦થી પણ િધારે સ્િયસંેિકો, કોલેજના એન.સી.એસ.૩૦ તિધાથીઓ અન ે

કોલેજના અન્ય કુલ ૫૦ તિધાથીઓ તેમજ અન્ય પ્રવયાપક ગણ પણ હાજર રહ્યા હતા. પ્રભાતફેરી શરુઆત 



સિારે ૦૭:૦૦ િાગ ેકોલેજ ના મેિાન માથંી શરુ કરીને ઘ- ૦૪ ના સકયલ થી પરત ફયાય અન ેઆ રીતે કોલજે 

ની મેિાને પરત ફયાય અન ેપ્રભાતફેરી પણુય કરી. 

   

 

  

 

૨) સવષ ધિષ પ્રાથષના :- 
                          તારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ને મગંળિારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાતે ગાધંીજીની ૧૫૦ 

મી જન્મ જયતંત તનતમત ે તિતિધ કાયયક્રમનુ ં આયોજન કરેલ જેમા અત્રનેી કોલેજ ખાત ે સિય ધમય પ્રાથયના 
આયોજન કરેલ જેમા ં અત્રેની કોલેજના એન.એસ.એસ.ના ં ૪૦થી પણ િધારે સ્િયસંેિકો, કોલેજના 
એન.સી.એસ.૨૦ તિધાથીઓ અન ેકોલેજના અન્ય કુલ ૭૦ તિધાથીઓ તેમજ અન્ય પ્રવયાપક ગણ પણ હાજર 

રહ્યા હતા. સિય ધમય પ્રાથયનાની નુ ંઆયોજન અત્રેની કોલેજના હોલ ખાત ેકરિામા ંઆિેલ ુજેમા ંપ્રાથયનાની  
શરુઆત સિારે ૦૮:૦૦ િાગે કોલજે ના હોલમા ંકરિામા ંઆિલેી જેમા પછી તરત ગાધંીજીના પ્રીય ભજનો નુ ં
આયોજન કરેલ હતુ ં. 



                                                        

 

૩) ગાધંીજીના તિચારોનુ ંિાચંન :- 

                               ગાધંીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયતંત તનતમતે અત્રેની કોલજે ખાત ેગાધંીજી ના 
તિચારોનુ ંિાચન તેમજ તેમના જીિન ચરીત્રોનુ ંિાચંન તેમજ સત્યના પ્રયોગોનુ ંિાચંન જેિા અન્ય પસુ્તકોનુ ં
િાચન તિધાથીઓ કરી શકે તેવુ ંઆયોજન કરિામા ં

 

4. ગાધંીજીના તપ્રય ભજનોનુ ંગાન :- 



                                 ગાધંીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયતંત તનતમત ેઅત્રેની કોલેજ ખાત ેગાધંીજી ના 
તપ્રય ભજનો જેિા કે “રઘપુતત રાઘિ રાજા રામ...” િૈષ્ણિ જન તો તેન ેકહી એ , જેિા અન્ય લોક ગીત નુ ં
પણ ગાન કરિામા ંઆિેલ જેમા ંઅત્રેની કોલેજના ંકુલ ૦૫ તિધાથીઓએ ભાગ લીધો હતો. અન ેબીજા અન્ય 

તિધાથીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેના ફોટા નીચે મજુબ છે   

      

 5. ઓન લાઈન મક્િઝ :- 

                       ગાધંીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયતંી તનતમતે ગજુરાત ર્તુનિસીટી તેમજ કે.સી.જી. દ્વારા 
ગાધંીજીની જીિન ચરીત્ર પર અન ેગાધંીજી લેણખત પસુ્તક સત્યના પ્રયોગ પર ઓન લાઇન મક્િઝનુ ંઆયોજન 

કરિામા ંઆિેલ જેમા ંઅત્રનેી કોલેજના ૨૫ થી પણ િધારે તિધાથીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમા ંથી કુલ ૩ 
તિધાથીઓ ગજુરાતમા ંપ્રથમ,દ્વદ્વતતય અન ેતતૃતય. ક્રમાકં પ્રાપ્ત કરેલ છે. જેમા ંકેટલાક ફોટા નીચે મજુબ છે 

      

 

6. સફાઇ અણભયાન :- 

                        ગાધંીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયતંી તનતમતે અત્રેની કોલેજ ના એન.એસ.એસ. તિભાગ 

દ્વારા સફાઇ અણભયાનનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલુ ંજેમા ંઅત્રેની કોલેજના ૫૦ થી પણ િધારે સ્િય ંસિેકો 
તેમજ એન.સી.સી.ના ૨૦ તિધાથીઓ તેમજ અન્ય ૩૦ અન્ય તિધાથીઓ હાજર રહ્યા હતા. જેમા ંકોલેજના 



મેિાન, કોલેજની ઓદફસ તેમજ કોલેજના બાથરૂમની તિધાથીઓ દ્રારા સાફ સફાઇ કરિામા ં આિી. જેના 
કેટલાક ફોટા નીચે મજુબ છે. 

  

 

7. િતિાન જાગ્ર તત િહોત્સવ 

                                    તા-૫/૧૨/૨૦૧૮ ને બધુિાર ના રોજ અત્રનેી કોલેજ દ્વારા મતિાન 

જાગ્રતુત મહોત્સિન ુ અયોજન કરિામા ં આવ્ર્ુ ં હત.ુ જે અંતગયત અત્રેની કોલેજના કે્પસ એ્બેસેડર હાદિિક 

મોચી, મથંન શાહ, એક્તા રબારી, અતમતા િાઘલેા તથા ૩૦ એન.એસ.એસના સ્િયસંેિકો દ્રારા આ 

મહોત્સિનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્ર્ ુહત.ુ જે અંતગયત ફોમમય નબંર -૬ થી ૮ તિશે લોકોને મદહતગાર કરિામા ં
આવ્યા તેમજ બાકીના લોકોને ફોમય નબંર ૦૬ ન ુફોમય ભરાિિામા ંઆવ્યા હતા. જેમા ંરહલેા તિધાથીઓન ે

ફોમયન ુ૬ નુ ં તિતરણ કરિામા ંઆવ્ર્ ુહત.ુ જેમા અત્રનેી કોલેજના પ્રોગ્રામ ઓદફસર  શ્રી બી.એસ.ખાટં પણ 

હાજર રહ્યા હતા અન ેતેમની હાજરીમા આ મહોત્સિની પણુાય િતી કરિામા ંઆિી. 
 

૧. પરમાર તનશીથ રમેશભાઈ   ૨. િરજી હલેી િીપકભાઈ   3 પટેલ દ્રતુિ મહશેભાઇ 

૪. બાબદરયા જનિી દિનેશભાઇ   ૫ ચૌહાણ ઐશ્વયાય સતીષભાઈ   ૬ ચાિડા તનતધ જયેશભાઇ  

૭ દિિાન દફજા સાિીકભાઇ   ૮ િબગર રાહુલ રાજેશભાઈ   ૯ મકિાણા રતિ ચદુંભાઈ  

૧૦ િાઘેલા રાજિીર અશોકભાઇ   ૧૧ પ્રજાપતત સિંીપ ભરતભાઇ   

૧૨ પટેલ જય બાબભુાઇ   ૧૩ પ્રજાપતત  િીપક રજનીકાતં   ૧૪ પટેલ જીગ્નેશ દિનેશભાઇ  



 

 

9. િતિાન જાગ્ર તત િહોત્સવ 
                   તા-૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ને શતનિાર ના રોજ એક દિિસીય મતિાન જાગ્રતુત અણભયાનન ુઅત્ર ે

કોલેજના પ્રોગ્રામ ઓફીસર કે્પસ એ્બેસેડર તેમજ ૩૦ સ્િયસંેિકો દ્રારા કોલેજના કે્પસ ખાત ેઆ તશણબરન ુ

આયોજન કરિામા આવ્ર્ ુહત.ુ જેમા અત્રેની કોલેજમા ભણતા ૧૮ થી ૨૪ ઉમરં સધુીના તમામ તિધાથીઓન ે

ફોમય ન-ં૬ આપિામા આવ્યા તથા તેમને ફોમમય ભરાિિામા ંઆવ્યા અન ે તેમને ભરેલા ફોમયન ુઓનલાઇન 

રજજસ્રેશન તેમજ ઓનલાઇન ચેદકિંગ પણ કરી આપિામા ંઆવ્યા હતા. જેમા અહીની કોલેજ દ્વ્રારા કુલ ૫૦ થી 
પણ િધ ુફોમયનુ ંતિતરણ કરિામા આવ્ર્ુ.ં 

૧ િોરા જાણબયા સઈફુદ્દીન  ૨ પરમતસિંહ િશરથતસિંહ  ૩ સથુાર જીતેન્દ્રકુમાર ૪ રઓલ તનુ ંરાજેન્દ્રતસિંહ   

૫ પ્રજાપતત તિશમયભાઈ   ૬ પટેલ હમેલ રમેશભાઈ   ૭ સોલકંી અક્ષય રાકેશભાઈ ૮ િેસાઇ અતપિત 

તિનભુાઇ  ૯ ગોસ્િામી દરતતક હમેતંભાઇ  ૧૦ િાણણયા ઉન્નત ણગરીશભાઈ 

૧૧ ઠાકોર ભાતિકા અશોકતસિંહ  ૧૨ પટેલ રાજલ શૈલેશકુમાર  ૧૩ રાિલ સજંય અમતૃભાઇ  

૧૪ આંબલીયા હષયિ ભાનભુાઇ ૧૫ ડામોર રાકેશ સરુજીભાઇ  



 

 

 

10. રાષ્ટ્રીય િતિાન જાગતૃત દિવસ 

                                                                   
             તા-૨૫/૦૧/૧૮ ને શકુ્રિારના રોજ સિારે ૧૧:૦૦ ક્લાકે મહાત્મા હોલ નબંર-1 મહાત્મા 

મદંિર,ગાધંીનગર ખાત ેરાષ્રીય મતિાન જાગ્રતુત દિિસની ઉજિણીન ુઆયોજન જજલ્લા મતિાર તિભાગ દ્રારા  

કરિામા ં આિેલ ુ જેમા ગજુરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ શ્રી ઓ.પી. કોહલી, રાજ્યના તથા જજલ્લાના મતિાર 

અતધકારી તેમજ અન્ય અતધકારીઓએ હાજરી આપી હતી. જેમા અમારી કોલેજના પોગ્રામ ઓફીસર શ્રી 

બીપીનકુમાર ખાટં  અન ેઅત્રનેી કોલેજના ૫૦ થી પણ િધ ુતિદ્યાથી  આ કાયયક્રમમા હાજર રહયા હતા. 

11. ૨૬ જાન્ર્આુરી ૨૦૧૯ (પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજિાણી):- 
 
                          તારીખ ૨૬ જાન્ર્આુરી ૨૦૧૯  ને બધુિારના રોજ અત્રેની કોલેજ દ્રારા પ્રજાસત્તાક 

દિનની ઉજિાણી કરિામા ંઆિેલી હતી . જેમા ંઅત્રેની  કોલેજના એન.એસ .એસ.ના કુલ ૧૦૦ સ્િય ંસેિકો 
,એન .સી .સી. ના ૨૫ કેડેટ્સ તેમજ અન્ય ૧૦૦  તિધાથીઓ અન ેકોલેજ ના તમામ કોલેજ ના પ્રાવયાપક 

ગણ તેમજ  કોલેજના આચાયય શ્રી એસ.જી .િેસાઇ  પણ હાજર રહ્યા હતા. કોલજેના આચાયયશ્રી એ વિજ િિંન 



કર્ુું હતુ ં .રાષ્રીય વિજ ને બધા લોકોએ સલામી આપી હતી . કોલેજના આચાયયશ્રીએ પ્રજાસત્તાક દિનની 
શભુેચ્છા આપી હતી.અન ેઅંતે નાસ્તો કરી બધા તિધાથીઓ છુટા પડયા હતા.  
                   . 

                   

 

 

12. કોલેજિાું શહીિોને શ્રદ્ાુંજલલ   :-                      

                                                     

          તારીખ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની  કોલેજ ખાત ે પલુિામા ં મા ં શહીિ થયલેા જિાનોન ે

શ્રદ્ધાજંણલ આપિાનુ ં  આયોજન કરિામા ંઆિેલ હતુ.ં જેમા ંઅત્ર ેની કોલેજના કુલ ૧૦૦  એન.એસ.એસ.ના 
સ્િયસંેિકો તેમજ કોલજેના અન્ય તિધાથીઓ અન ે પ્રોફેસરો પણ હાજર રહ્યા હતા. જેમા ંજિાનોન ેશ્રદ્ધાજંણલ 

આપી મૌન પાડિામા ંઆવ્ર્ુ ંહતુ.ં 

    



 

   તારીખ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજના કુલ ૨૦ એન.એસ.એસ.ના સ્િયસંેિકોએ પલુિામા ં
શહીિ થયેલા જિાનનોન ેશ્રદ્ધાજંણલ ઉધોગ ભિન ગ-૪ સાજંે ૭:૦૦ કલાકે ખાત ેઆપિાનુ ંઆયોજન કરિામા ં
આિેલ હતુ.ં જેમા ં અત્રેની કોલેજના એન.એસ.એસ. ના સ્િયસંેિકો તેમજ કોલજેના અન્ય તિધાથીઓએ  

જિાનોન ેશ્રદ્ધાજંણલ આપી હતી. 

     

13. િતિાન જાગ્ર તત િહોત્સવ 

                      તારીખ:૨૩/૦૨/૨૦૧૯ અન ે ૨૪/૦૨/૨૦૧૯ સધુી ચીફ ઇલેક્શન કતમશન ઓફ 

ઇંદડયા દ્વારા ખાસં જુબંેશ નુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ ુજેમા ંખાસં જુબંેસ અંતગયત તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૨૪/૦૨/૨૦૧૯ સધુી અત્રેની કોલેજ દ્વારા બ ેદિિસીય ખાસ જુબંેશનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ ુજેમા ંઅત્રેની 
કોલેજના ઇલેકરો લેટસી ઓદફસર શ્રી ણબપીન એસ.ખાટં તેમજ અત્ર ેની કોલેજના ં કે્પસ એ્બેસેડર મોચી 
હાદિિક ,શાહ મથંન ઝાલા તમતલબા અન ેિાઘેલા અતમતા દ્વારા આ ખાસ મતિાર નોંધણી જુબંસે નુ ંઆયોજન 

કરિામા ંઆિેલુ ંજેની અંિર અત્રનેી કોલેજ ના કુલ ૪૫ નિા મતિારોની  નોંધણી કરાિિામા ંઆિી.તેમજ 

VOTER HELP LINE સોફ્ટિેર દ્વારા તેમનુ ંઓનલાઇન િોટર કાડયન ુ ંચેદકિંગ તેમજ ઓનલાઇન િોટર કાડય 
ભરિાનુ ંશીખિાળિામા ંઆવ્યો. નોધાયલેા નિા ઇલેક્શન કાડય ના ફોમય ન-ં૦૬ નુ ંણલસ્ટ નીચે મજુબ છે. 

૧ ડાભી રોદહત જાિિભાઈ     ૨ મકિાણા અજય િાળાભાઈ    ૩ બળેતિયા રાજેશભાઈ મગનભાઇ  

૪ સોલકંી તપ્રયકંા મનસખુભાઇ   ૫ જાપદડયા ભરત નરતસિંહભાઈ   ૬ રંધાની સજંયભાઇ પ્રતાપભાઇ 

૭ ચૌધરી દહતેષભાઈ જેઠાભાઇ   ૮ ચૌધરી માિજી લશાજી   ૯ ચૌધરી માિજી શામળજી  

૧૦ ચૌધરી ગોતિિંિ અજયભાઇ   ૧૧ ચૌધરી ઈશિર ભગિાનભાઈ   ૧૨ ચૌધરી અશોકભાઇ મિાજી 



૧૩ બિડીયાસજંયભાઇ કાિાભાઈ  ૧૪ ધરજજયા પ્રતાપભાઇ હરેશભાઈ  ૧૫ મકિાણા હરેશ કાળુભાઇ  

૧૬ ધરજજયા તમદહર હસમખુભાઇ 

     


