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NSS વાર્ર્ષક અહવેાલ 
આણિ. પ્રો. એ.ક ેપરમાર  

 શૈક્ષણિક વર્ષ  ૨૦૧૫-૧૬ માાં પ્રથમ િત્રના અાંતે NSS ણવભાગ ધ્વારા નીચેની પ્રવૃણિઓ કરવામાાં આવેલ હતી. 

 તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ ણવશ્વ યોગ દિનની ઉજવિી કરેલ જેમા કોલેજના NSS સ્વયાંિેવકોએ તા. ૧૪/૦૬ થી 

૨૦/૦૬ િુઘી યોગ અાંગે તાલીમ લીધી અને િુાંિર કાયષક્રમ  કરેલ છે. 

 

 વર્ષની શરૂઆતમાાં NSS ના કોઓર્ડીનેટર શ્રી એ.કે.પરમાર્ ધ્વારા કોલેજમાાં િેમ-૧ માાં પ્રવેશ મેળવેલ ણવદ્યાથીઓને NSS માાં 

જોર્ડાવવા માટે નોટીિ કરી તેમ જ NSS માાં જોર્ડાવા માટે ણવદ્યાથીઓને પ્રોત્િાણહત કયાષ.  જેને પદરિામે  કુલ ૫૦ ણવદ્યાથીઓ  NSS માાં 

જોર્ડાયેલ છે અને એિ.વાય.બી.કોમ ના ૫૦ ણવદ્યાથીઓને દરન્ય ુકરતાાં કુલ ૧૦૦ સ્વયાંિવેકો થયેલ છે.  

 તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૪ શણનવાર ના રોજ એન.એિ.એિ.ની િત્રની પ્રથમ  મીટીંગનુાં  આયોજન કરવામાાં આવેલ જેમાાં NSS 

ના કોઓર્ડીનેટર શ્રી એ.કે.પરમાર ધ્વારા નવા જોર્ડાયેલ ણવદ્યાથીઓને આવકારવામાાં આવેલ અને તમેને એન.એિ.એિ.ની શરૂઆત કવેી 

રીતે થઇ તમે જ એન.એિ.એિ.ના મહત્વ ણવશ ેિમજાવયુાં ત્યાર બાિ એન.એિ.એિ.ના ભુતપૂવષ ણવદ્યાથી મહેશ પટેલ  દ્વારા નવા 

જોર્ડાયેલ ણવદ્યાથીઓને એન.એિ.એિ.માાં થતી જુિી જુિી પ્રવૃણિઓ ણવશ ેમાણહતી આપવામાાં આવેલ.  



  તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ કોલેજમાાં િફાઇ અણભયાન રાખવામાાં આવેલ જેમાાં એન.એિ.એિ.ના ૭૦ 

ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લઇ આ અણભયાનને િફળ બનાવેલ. 

  આ ઉપરાાંત આ જ દિવિે પયાષવરિ દિવિની ઉજવિીના ભાગ રૂપે કોલેજમાાં વૃક્ષા રોપિનો કાયષક્રમ રાખવામાાં આવેલ જેમાાં 

વનચેતના કને્ર ગાાંધીનગર ખાતેથી રોપાની વયવસ્થા કરવામાાં આવેલ અને ૪૦ જુિા જુિા ફુલ-ઝાર્ડ કોલેજ કેમ્પિમાાં રોપવામાાં આવેલ. 

વૃક્ષા રોપિના આ કાયષક્રમમાાં કોલેજના આચાયષશ્રી શ્રી એિ.જી. િેિાઇ ઉપણસ્થત રહી તેમિે પિ વૃક્ષનુાં રોપિ કરેલ હતુાં. કોલેજના બધા 

જ અધ્યાપકોએ તેમ જ  એન.એિ.એિ.ના ૭૦ ણવદ્યાથીઓએ આ કાયષક્રમને િફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી હતી અને તેમિે પિ 

કોલેજ કેમ્પિમાાં વૃક્ષોનુાં રોપિ કરલે હતુાં.  

 

         અતે્રની કોલેજ ખાતે તા. ૧૯-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ કોલેજમાાં “સ્વચ્છ ભારત” અાંતગષત કોલેજમાાં 

ણવદ્યાથીઓ દ્વારા દ્િક ગામ છાલાની મુલાકાત લઈ  િફાઇ ની કામગીરી કરવામાાં આવેલ જેમાાં કોલેજના ણવદ્યાથીઓએ 

તેમજ એન.એિ.એિ.માાં જોર્ડાયેલ ણવદ્યાથીઓએ ઉત્િાહ પૂવષક ભાગ લીધેલ અને ત્યાર બાિ આચાયષશ્રી ધ્વારા સ્વચ્છતા 

શપથ લેવર્ડાવવામાાં આવેલ અને આચાયષશ્રીએ ણવદ્યાથીઓન ેસ્વચ્છતાનુાં મહત્વ િમજાવેલ.   

અતે્રની કોલેજ ખાતે તા. ૦૧/૦૨/૨૦૧૬ થી ૦૭/૦૨/૨૦૧૬િરણમયાન  દ્િક ગામ છાલા ખાતે  

એન.એિ.એિ. ખાિ ણશણબર યોજવામાાં આવેલ જેમાાં કુલે ૫૦ ણવધાથીઓ રારા ઉત્િાહ પૂવષક ભાગ લીધેલ.  કેમ્પ કુલ 07 



દિવિ યોજાયેલ જેમાાં યોગ ગ્રામ િફાઇ, ભજન, નાટકો, રમતો, બૌણધક પ્રવચનો યોજાયેલ. 

 

  

ઇન્ટર કોલેજ વકષ કેમ્પનુાં આયોજન તા ૧૮/૦૩/૨૦૧૬ થી ૨૪/૦૩/૨૦૧૬ િરણમયાન મુ.લીલાપુર ગામ, 

અમિાવાિ ખાતે યોજાયેલ જેમાાં કુલે ૦૬ ણવધાથીઓએ ભાગ લીધેલ.  

 

 


