
CRITERIA 7.1.9   Sensitization of students and employees of the Institution to the         

constitutional obligations: values, rights, duties and responsibilities of citizens (within 500 

words) 

1. તિરંગા રેલી: 

તારીખ ૧૪ /૦૮ /૨૦૧૮ ને મગંળવારના રોજ ગાધંીનગર જજલ્લા પચંાયત વહીવટી તતં્ર તેમજ 

ગાધંીનગર પોલીસ ખાતા દ્ધારા યાદ કરો કૂરબાની અંતગગત તતરંગા રેલી ન  ં આયોજન કરવામા ં
આવેલ  ં હત   ં .જેમા ંઅત્રેની કોલેજના ૨૦ સ્વયસંેવકો હાજર રહ્યા હતા .જેમા ંગાધંીનગર જજલ્લાના 
કલેક્ટર, મહાનગરપાલલકાના તમામ કોપોરેટર, પોલીસ સ પરરન્ટેન્ડેન્ટ, તેમજ મ ખ્ય અતતતિશ્રીઓએ 

તયા ંહાજરી આપી હતી .જેમના દ્ધારા મસાલ પ્રગટાવીને આ કાયગક્રમની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી 
તેમજ તયા ંઆઝાદ ભારતના શપિ લેવડાવ્યા હતા .સ્કૂલના નાના બાળકો દ્ધારા કાયગક્રમો કરવામા ં
આવેલા હતા અને અંતે પણૃાહતૂત કરી બધા તયાિંી છૂટા પડયા. 

 

૨. ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮(સ્વાતતં્ર્ય રદનની )ઉજવણી : 

                         તારીખ  ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮ ને બ ધવારના રોજ અત્રનેી કોલેજ દ્રારા  રદનની 
ઉજવાણી કરવામા ંઆવલેી હતી  .જેમા ંઅત્રનેી  કોલેજના એન.એસ .એસ.ના ક લ ૧૦૦ સ્વય ંસેવકો ,એન .સી 
.સી .ના ૫૦ કેડેટ્સ તેમજ અન્ય ૨૫૦ તવધાિીઓ અન ેકોલેજ ના તમામ કોલેજ ના પ્રાધ્યાપક ગણ તેમજ  

કોલેજના આચાયગ શ્રી એસ .જી .દેસાઇ  પણ હાજર રહ્યા હતા .કોલેજના આચાયગશ્રી એ ધ્વજ વદંન કર્ ું હત  ં
.રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ને બધા લોકો એ સલામી આપી હતી  .તેમજ અત્રેની કોલજેમા ંસાસં્કૂતતક કાયગક્રમોન  ંપણ 

આયોજન કરવામા ંઆવેલ  ંહત  ં  .જેમા ંકોલેજ ના પ્રાધ્યાપક અન ેકોલેજના તમામ  તવધાિીઓ આનદં 

પ વગક ભાગ લીધો હતો .અને અંતે નાસ્તો કરી બધા તવધાિીઓ છુટા પડયા . 



                   તવશેષમા ંઅત્રેની કોલેજ ખાતે ઉજવાયેલા આ પ્રોગ્રામ મા ંતમામ પ્રકારની વ્યવસ્િા 
તેમજ સ શોભન અને અન્ય કામ અત્રેના એન.એસ .એસ તવભાગ દ્રારા કરવામા ંઆવ્યા હતા 

    

 

૩. મિદાન જાગ્રતુિ મહોત્સવ 

                                    તા-૫/૧૨/૨૦૧૮ ને બ ધવાર ના રોજ અત્રેની કોલેજ દ્વારા 
મતદાન જાગ્ર તત મહોતસવન  અયોજન કરવામા ંઆવ્ર્  ં હત  . જે અંતગગત અત્રેની કોલેજના કેમ્પસ 

એમ્બેસેડર હારદિક મોચી, મિંન શાહ, એક્તા રબારી, અતમતા વાઘેલા તિા ૩૦ એન.એસ.એસના 
સ્વયસંવેકો દ્રારા આ મહોતસવન  ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્ર્  હત  . જે અંતગગત ફોમમગ નબંર -૬ િી ૮ તવશે 
લોકોન ેમરહતગાર કરવામા ંઆવ્યા તેમજ બાકીના લોકોને ફોમગ નબંર ૦૬ ન  ફોમગ ભરાવવામા ંઆવ્યા 
હતા. જેમા ં રહલેા તવધાિીઓને ફોમગન  ૬ ન  ં તવતરણ કરવામા ંઆવ્ર્  હત  . જેમા અત્રેની કોલેજના 
પ્રોગ્રામ ઓરફસર  શ્રી બી.એસ.ખાટં પણ હાજર રહ્યા હતા અને તેમની હાજરીમા આ મહોતસવની પ ણાગ 
વતી કરવામા ંઆવી. 

Sr. No. Name of the students 
1 પરમાર તનશીિ રમેશભાઈ    
2 દરજી હલેી દીપકભાઈ    
3 દરજી હલેી દીપકભાઈ    
4 પટેલ દ્ર  તવ મહશેભાઇ   
5 બાબરરયા જનવી રદનેશભાઇ   
6 ચૌહાણ ઐશ્વયાગ સતીષભાઈ    
7 ચાવડા તનતધ જયેશભાઇ   

8 દબગર રાહ લ        
9 રાજેશભાઈ 
10 મકવાણા રતવ ચદં ભાઈ      
11 વાઘેલા રાજવીર અશોકભાઇ    
12 પ્રજાપતત સદંીપ ભરતભાઇ    
13 પટેલ જય બાબ ભાઇ    
14 પ્રજાપતત  દીપક રજનીકાતં    
15 પટેલ જીગ્નેશ રદનેશભાઇ 



 
 

 
 
૪. મિદાન જાગ્રતુિ મહોત્સ 

 તા-૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ને શતનવાર ના રોજ એક રદવસીય મતદાન જાગ્ર તત અલભયાનન  અત્રે કોલેજના 
પ્રોગ્રામ ઓફીસર કેમ્પસ એમ્બેસેડર તેમજ ૩૦ સ્વયસંેવકો દ્રારા કોલેજના કેમ્પસ ખાતે આ તશલબરન  
આયોજન કરવામા આવ્ર્  હત   .જેમા અત્રેની કોલેજમા ભણતા ૧૮ િી ૨૪ ઉમરં સ ધીના તમામ 

તવધાિીઓન ેફોમગ ન-ં૬ આપવામા આવ્યા તિા તેમને ફોમમગ ભરાવવામા ંઆવ્યા અને તેમને ભરેલા 
ફોમગન  ઓનલાઇન રજજસ્રેશન તેમજ ઓનલાઇન ચેરકિંગ પણ કરી આપવામા ંઆવ્યા હતા .જેમા 
અહીની કોલેજ દ્વ્રારા ક લ ૫૦ િી પણ વધ  ફોમગન  ંતવતરણ કરવામા આવ્ર્  ં. 

ક્રમ  તવદ્યાિીના ંનામ  ક્રમ  તવદ્યાિીના ંનામ  
1 વોરા જાલબયા સઈફુદ્દીન 8 રાવલ સજંય અમતૃભાઇ 
2 પરમતસિંહ દશરિતસિંહ 9 પટેલ રાજલ શૈલેશક માર 
3  સ િાર જીતેન્દ્રક માર 10 ઠાકોર ભાતવકા અશોકતસિંહ 
4 પટેલ દ્ર  તવ મહશેભાઇ 11 પ્રજાપતત તવશમયભાઈ 
5 રઓલ તન  ંરાજેન્દ્રતસિંહ 12 પટેલ હમેલ રમેશભાઈ 
6 ડામોર રાકેશ સ રજીભાઇ 13 સોલકંી અક્ષય રાકેશભાઈ 
7 આંબલીયા હષગદ ભાન ભાઇ 14 ગોસ્વામી રરતતક હમેતંભાઇ 

 



 

 

૫. રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગતૃિ દદવસ 

 તા-૨૫/૦૧/૧૮  ને  શ ક્રવારના  રોજ  સવારે  ૧૧:૦૦  ક્લાકે  મહાતમા  હોલ  નબંર -1 મહાતમા  મરંદર,ગાધંીનગર  ખાત ે 

રાષ્ટ્રીય  મતદાન  જાગ્ર તત  રદવસની  ઉજવણીન   આયોજન  જજલ્લા  મતદાર  તવભાગ  દ્રારા   કરવામા ં આવેલ   જેમા  
ગ જરાત  રાજ્યના  રાજ્યપાલ  શ્રી  ઓ.પી .કોહલી ,રાજ્યના  તિા  જજલ્લાના  મતદાર  અતધકારી  તેમજ  અન્ય  

અતધકારીઓએ હાજરી આપી હતી .જેમા અમારી કોલેજના  પોગ્રામ  ઓફીસર શ્રી બીપીનક માર ખાટં  અન ેઅત્રેની 
 કોલેજના ૫૦ િી પણ વધ  તવદ્યાિી   આ કાયગક્રમમા હાજર રહયા હતા. 
 
૬. ૨૬ જાન્યઆુરી ૨૦૧૯, પ્રજાસત્તાક દદનની ઉજવ 
તારીખ ૨૬ જાન્ર્ આરી ૨૦૧૯  ને બ ધવારના રોજ અત્રનેી કોલેજ દ્રારા પ્રજાસત્તાક રદનની ઉજવાણી કરવામા ં
આવેલી હતી  .જેમા ંઅત્રેની  કોલેજના એન.એસ .એસ.ના ક લ ૧૦૦ સ્વય ંસેવકો ,એન .સી .સી .ના ૨૫ 

કેડેટ્સ તેમજ અન્ય ૧૦૦  તવધાિીઓ અન ેકોલેજ ના તમામ કોલેજ ના પ્રાધ્યાપક ગણ તમેજ  કોલેજના 
આચાયગ શ્રી એસ.જી .દેસાઇ  પણ હાજર રહ્યા હતા .કોલેજના આચાયગશ્રી એ ધ્વજ વદંન કર્ ું હત  ં.રાષ્ટ્રીય 

ધ્વજ ને બધા લોકોએ સલામી આપી હતી  .કોલેજના આચાયગશ્રીએ પ્રજાસત્તાક રદનની શ ભચે્છા આપી 
હતી.અન ેઅંત ેનાસ્તો કરી બધા તવધાિીઓ છુટા પડયા હતા . 

 

 



 

 

૭. કોલેજમા ંશહીદોને શ્રદ્ાજંલલ    

તારીખ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની  કોલેજ ખાતે પ લવામા ં મા ં શહીદ િયેલા જવાનોન ે

શ્રદ્ધાજંલલ આપવાન  ં  આયોજન કરવામા ં આવેલ હત   ં .જેમા ં અત્રે ની કોલેજના ક લ ૧૦૦  

એન.એસ.એસ.ના સ્વયસંેવકો તેમજ કોલેજના અન્ય તવધાિીઓ અને  પ્રોફેસરો પણ હાજર રહ્યા 
હતા. જેમા ંજવાનોન ેશ્રદ્ધાજંલલ આપી મૌન પાડવામા ંઆવ્ર્  ંહત   ં. 

 

૮. રન ફોર વોટર અવરનસે 

 તા :- ૧૬/૦૪/૧૯ ને ગ ર વારના રદવસ ેજનરલ ઈલેકશન લોકસભા-૨૦૧૯  દ્વારા રન ફોર વોટર અવરનેસન  ં
આયોજન મહાતમા મરંદરની સામ,ે સેંરલ તવસ્ટા,ગાધંીનગર ખાત ેકરવામા ંઆવ્ર્ .ં જેમા ંગાધંીનગર જજલ્લાના 
તમામ કમગચારીઓ, તવધાિીઓ, તશક્ષકો, પ્રાધ્યાપકો તેમજ અન્ય કાયગકરો પણ હાજર રહ્યા હતા.જેમા ંઅત્રેની 
કોલેજમાિી ક લ ૬૦૦ તવધાિીઓ  તેમજ આચાયગશ્રી જે.એન.પડંયા સાહબે અન ેકોલજેના પ્રાધ્યાપકો પણ 

હાજર રહ્યા હતા. જેમા ંકોલજેના ૧૫૦ NSSના વોલેન્ટીયસગ તેમજ  પ્રોગ્રામ ઓરફસરશ્રી બી.એસ.ખાટં પણ  

હાજર રહ્યા હતા 



  

 

૯. ૧૫ ઓગસ્ટ ધ્વજ વદંન. (ગજુરાિ યનુીવસીટી) 

તારીખ ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ ના ૭૩મા ં સ્વાતતં્રતા દીવસ તનમીત્તે ગ જરાત ર્ તનવસીટી દ્વારા 
આયોજીત ધ્વજ વદંન કાયગક્રમમા ંગ જરાત ર્ નીવસીટીના ંક લપતી શ્રી હીમાશં  પડંયા તેમજ ગ જરાત 

ર્ નીવસીટીના કૉ-ઓડીનટેર શ્રી નટ ભાઇ વમાગ, ગ જરાત ર્ તનવસીટીનો તમામ સ્ટાફ તેમજ તવતવધ 

કોલેજોના ં સ્વયસંેવકો દ્વારા ધ્વજવદંન કાયગક્રમ  કરવામા આવ્યો હતો. અત્રેની કોલેજના ૫ 

સ્વયસંેવકો હાજર રહ્યા હતા. આ કાયગક્રમમા સાસં્કૃતીક કાયગક્રમ પ ણગ કરી. NSS સ્વયસંેવકોને 

પ્રોતસાહન પ્રમાણપત્ર આપી કાયગક્રમની પ ણાગવતૃ્તી કરવામા ંઆવી હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

   ૧૫ ઓગસ્ટ ધ્વજ વદંન. (કોલેજ ખાિે) 

તા ૧૫/૦૮/૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજમા ધ્વજ વદંન કાયગક્રમ ઉજવવામા ંઆવ્યો જેમા ંઅત્રેની કોલેજના 
આચાયગશ્રી ડૉ. જે.એન. પડંયા, કોલેજનો તમામ સ્ટાફ,એન.એસ.એસ ના ૧૫ તવધાિીઓ અન ેકોલજેના અન્ય 

તવધાિીઓ હાજર હતા. ધ્વજ વદંન કયાગ પછી રાષ્ટ્ધધ્વજન ેસલામી આપ્યા બાદ  કોલેજ ના આચાયગશ્રીએ 

શાબ્દીક પ્રવચન આપ્ર્  હત . અંત ેબધા નાસ્તો કયાગ પછી કાયગક્રમ પ ણગ કયો હતો. 



 

 

 

૧૦. રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગતૃિ દદવસ 

 તા-૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ને શતનવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ક્લાકે ઓરડટોરીયમ હોલ, તસતવલ 

હોસ્સ્પટલ,ગાધંીનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાન જાગ્ર તત રદવસની ઉજવણીન  આયોજન જજલ્લા મતદાર 

તવભાગ દ્રારા  કરવામા ંઆવેલ . જેમા ગ જરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ શ્રી આચાયગ દેવવ્રત  તિા 
જજલ્લાના મતદાર અતધકારી તેમજ અન્ય અતધકારીઓએ હાજરી આપી હતી .જેમા અમારી કોલેજના 
પોગ્રામ ઓફીસર શ્રી બીપીનક માર ખાટં  અને અત્રેની કોલેજના ૫૦ િી પણ વધ   એન .એસ.એસ .
તવદ્યાિી  આ કાયગક્રમમા હાજર રહીને મતદાન શપિ લીધી હતી. 

 

રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગતૃિ દદવસ પર મિદાન કરવાના ંશપથ લીધા. 



 

 

 

૧૧. ભારતના ંબધંારણ રદવસની ઉજવણી તનતમત્તે કવીઝ સ્પધાગ. 

 

 

 

 

૧૨. ભારતના ંબધંારણ રદવસની ઉજવણી તનતમત્તે વકતતૃવ સ્પધાગ. 



 

 

13. મિદાન જાગતૃિ અગેની અને જી.એસ.ટી. ના વકઁશોપ  

તારીખ ૧૦/૦૭/૨૦૧૭  ને સોમવાર ના રદવસ ેગ જરાત ર્ તનવતસિટી ના NSS તવભાગ દ્ધારા એક 
રદવસ ન  એક મતદાન જાગતૃત અને નવા આવેલા કર એટલ ે કે જી.એસ.ટી. અગે ની મારહતી પ રી 
પાળવા એક વકઁશોપ ન  અયોજન કરવામા આવેલ  જેની અંદર અન્ય ઘણી બધી કોલેજના તવધાિીઁ 
મોટી સખં્યામા આવેલા અને આ કાયોક્રમની શોભા વધાવી હતી.તેમા અમારી કોલેજ સરકારી 
વાલણજ્ય કોલેજ, ગાધંીનગર સે.૧૫ માિી ૩ તવધાિીઁ અને ૧ પ્રોગ્રામ ઓરફસર પણ હાજર હતા . 
તેમા શ્રી ચૈાધરી સર ,(મતદાન અતધકારી(અને અન્ય પ્રોગ્રામ ઓરફસરો તયા હાજર રહ્મા હતા.તયા 
અમન ેમતદાન અંગ ેઅને નવા કર એટલ ે કે જી.એસ.ટી. અંગેની સામાન્ય માહીતી અને જી.એસ.ટી 
અંગ ેની સાચી અને સરળ માહીતી અમન ેઆપી.અને આ અંગનેી જાગતૃત ની જવાબદારી અને એક 
જ સ્સો પ રો પાળવામા આવ્યો. અને અમન ેઅમારી કામગીરી, ફરજોનો અહસેાસ  અને ઉપયોગીતા 
જણાવી. અને અંને હળવ  ભોજન કરાવી ને અમન ેતવદાય આપી. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COMMERCE COLLEGE 

 SECTOR-15, GANDHINAGAR 

Quiz Competition (Year 2018-19) 

❖ Choose the correct option.                                                   (20 marks) 

1. The design of the National Flag was adopted by the Constituent Assembly of India in  

(a) July,1947 

(b) August,1947 

(C) July,1948 

(d) july,1950 

2. The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up 

(a) Through a resolution of the provisional government 

(b) By the Indian National Congress 

(c) Under the Indian Independence Act,1947 

(d) Under the Cabinet Mission Plan,1946 

3. A bill in the imperial Legislative Council for compulsory and free primary education was introduced by  

(a) Mohammad Shafi 

(b) Feroz Shah Mehta 

(c) G.K.Gokhale 

(d) Shankarn Nair 



4. Who among the following was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constution 

(a) Rajedra Prasad 

(b) C.Rajagopalachari 

(c) Tej Bahadur Sapru 

(d) B.R.Ambedkar 

5. The Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in 

(a) 1947 

(b) 1949 

(c )1945 

(d) 1946 

6. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? 

(a) About 6 months in 1949 

(b) About 2 year since Aug 15,1947 

(c) Exactly a year since Nov 26,1948 

(d) About 3 year since Dec 9,1946 

7. The office of Governor General of India was created by  

(a) Government of India Act,1935 

(b) Charter Act,1833 

(c )Charter Act,1813 

(d) Governor of India Act,1833 

8. Who was the Chairman of the Constituent Assembly? 

(a) Dr.Rajendra Prasad 

(b) C.Rajagopalachari 

(c )Pt.Jawaharlal Nehru 

(d) Dr.B.R.Ambedkar 

9. When did Mr.Attlee,Prime.Minister of England,announce the transrfer of power to the Indians? 

(a) February,1947 



(b) June,1949 

(c)August,1947 

(d) June,1948 

10. The Constituent Assembly was created by  

(a) Simla Conference,1945 

(b) Cripps Misson 

(c )Indian Independence Act 

(d) Cabinet Mission Plan 

11.The Governor of a State is a appointed by the President on the advice of the  

(a) Prime Minister 

(b) Vice-Prime Minister 

(c )Chief Minister 

(d) Chief Justice 

12. The President gives his resignation to the 

(a)Chief Justice 

(b) Parliament 

(c )Vice President 

(d) Prime Minister 

13. For what Period does the Vice President of India hold office? 

(a) 5 year 

(b) Till the age of 65 years 

(c ) 6 years 

(d)2 years 

14. Who among the following holds office during the pleasure of the President? 

(a)Governor 

(b)Election Commissioner 

(c )Speaker of Lok Sabha 



(d)Prime Minister 

15. Which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the President? 

(a) They can be reduced during a financial Emergency 

(b) They are shown separately in the bydget 

(c ) They are charged on the Contigency Fund of India 

(d)They do not require any parlament sanction 

16.The total number of the members nominated by the President to the Lok Sabha and the Rajya sabha 

is 

(a)16 

(b)18 

(c)14 

(d)12 

17.Under whose advice the President of India declares Emergency Under Article 352? 

(a)Chief Minister of all state 

(b) Prime Minister 

(c )Cabinet 

(d) Council of Minister 

18. The Union council of Minister is appointed by the 

(a)President of India according to his discreption 

(b)President of India on the advice of the Prime Minister 

(c )Prime Minister of India 

(d)Parliament 

19.The President can proclaim emergency on the written advice of the  

(a)Speaker of Lok Sabha 

(b) Prime Minister 

(c )Chief Justice of India 

(d) Union Cabinet 



20. The Union Council of Ministers is collectively responsible to  

(a)Rajya Sabha 

(b)President 

(c)House of the People 

(d) Prime Minister 

  

 


