
  
 

 

શકૈ્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ 

NSS  વાર્ર્ષક અહવેાલ 

આણિ. પ્રો. અણિત ક.ે પરિાર 

 શૈક્ષણિક વર્ષ  ૨૦૧૬-૧૭ િાાં પ્રથિ િત્રના અાંતે NSS ણવભાગ ધ્વારા નીચેની પ્રવૃણિઓ કરવાિાાં આવેલ હતી. 

 નોલેજ કોનિોણિયિ ઓફ ગજુરાત, કેિીજી ના ઉપક્રિે એન.એિ.એિ. ઓફફિરો િાટે એક ફિવણિય વકષિોપ (વલે્યુ 

એજ્યુકેશન) નુાં આયોજન કરવાિાાં આવેલ જેિાાં શ્રી. એ.કે.પરિાર હાજર રહેલ. 

તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ ણધ્વણતય ણવશ્વ યોગ ફિનની ઉજવિી કરેલ જેિા કોલેજના NSS સ્વયાંિેવકોએ તા. 

૧૪/૦૬ થી ૨૦/૦૬ િુઘી યોગ અાંગ ેતાલીિ લીધી અન ેતા ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ િવાર ે૭.૧૫ કલાક ે યોગ ફિન 

ણનણિિ ેિુાંિર કાયષક્રિ  કરેલ છે. 

 

વર્ષની શરૂઆતિાાં NSS ના કોઓર્ડીનેટર શ્રી ટી.કે.રાિા ધ્વારા કોલેજિાાં િેિ-૧ િાાં પ્રવેશ િેળવલે ણવદ્યાથીઓને NSS િાાં 

જોર્ડાવવા િાટે નોટીિ કરી તેિ જ NSS િાાં જોર્ડાવા િાટે ણવદ્યાથીઓન ે પ્રોત્િાણહત કયાષ.  જેન ે પફરિાિ ે  કુલ ૧૦૩ 

ણવદ્યાથીઓ  NSS િાાં જોર્ડાયેલ છે.  

 તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ એન.એિ.એિ.ની િત્રની પ્રથિ  િીટીંગનુાં  આયોજન કરવાિાાં આવેલ જેિાાં NSS 

ના કોઓર્ડીનટેર શ્રી ટી.કે.રાિા ધ્વારા નવા જોર્ડાયેલ ણવદ્યાથીઓન ે આવકારવાિાાં આવેલ અન ે તેિન ે એન.એિ.એિ.ની 

શરૂઆત કેવી રીતે થઇ તિે જ એન.એિ.એિ.ના િહત્વ ણવશે િિજાવયુાં ત્યાર બાિ એન.એિ.એિ.ના ભુતપૂવષ ણવદ્યાથી રોનક 

શાહ દ્વારા નવા જોર્ડાયેલ ણવદ્યાથીઓને એન.એિ.એિ.િાાં થતી જુિી જુિી પ્રવૃણિઓ ણવશે િાણહતી આપવાિાાં આવેલ.  

 તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૬ થી ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ િુધી કોલેજની ણવદ્યાથી- ણવદ્યાથીનીઓ ભણવષ્યિાાં પગભર થઇ શક ેત ે

હેતુથી હને્ર્ડીક્રાફ્ટ કળા  શીખવવા િાટ ેશ્રીજી હેન્ર્ડીક્રાફ્ટ, અિિાવાિના િહયોગથી એક ણશણબરનુાં આયોજ કરવાિાાં આવેલ 

જેિાાં કોલેજની ૨૭ ણવદ્યાથીનીઓ અને ૪ ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લઇ આ કળા શીખ્યા હતા.  

            ત્યાર બાિ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ ભાગ લીધેલ ણવદ્યાથી- ણવદ્યાથીનીઓ દ્વારા બનાવેલ ફોટોફ્રેિ, જુિા જુિા 

પ્રકારના ફુલ, ગીફ્ટ બોક્ષ વગેર ે વસ્તુઓનુાં પ્રિશષન કરવાિાાં આવેલ જે  કોલેજના આચાયષશ્રી, તિાિ અધ્યાપક ણિત્રો, 

ણવદ્યાથીઓ તેિજ કોલેજના એલ્યુિીનાઇ ણવદ્યાથીઓએ ણનહાળયુાં હતુાં. 



  
 

 

    અત્રેની કોલેજિાાં રેર્ડ ક્રોિ દ્વારા બ્લર્ડ ર્ડોનેશન કેમ્પ નુાં આયોજન કરવા િાાં આવયુાં હતુાં. જેિાાં તેિજ કોલેજના આચાયષશ્રી 

િેિાઇ િાહેબ પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર િાહેબ અને કોલેજનો અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર હતો. કોલેજના 

ણવધાથીઓએ  બ્લર્ડ ર્ડોનેશન િાાં ખૂબ ઉત્િાહ ભાગ લીધો હતો.  

 

 તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ કોલેજિાાં િફાઇ અણભયાન રાખવાિાાં આવેલ જેિાાં એન.એિ.એિ.ના ૫૩ 

ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લઇ આ અણભયાનન ેિફળ બનાવેલ. 

  આ ઉપરાાંત આ જ ફિવિ ેપયાષવરિ ફિવિની ઉજવિીના ભાગ રૂપે કોલેજિાાં વૃક્ષા રોપિનો કાયષક્રિ રાખવાિાાં 

આવેલ જેિાાં વનચતેના કને્ર ગાાંધીનગર ખાતેથી રોપાની વયવસ્થા કરવાિાાં આવેલ અને ૨૭ જુિા જુિા ફુલ-ઝાર્ડ કોલેજ 

કેમ્પિિાાં રોપવાિાાં આવેલ. વૃક્ષા રોપિના આ કાયષક્રિિાાં કોલેજના આચાયષશ્રી શ્રી એિ.જી. િેિાઇ તથા િહેિાન ઉપણસ્થત 

રહી તિેિ ેપિ વૃક્ષનુાં રોપિ કરલે હતુાં. કોલેજના બધા જ અધ્યાપકોએ તેિ જ  એન.એિ.એિ.ના ૩૭ ણવદ્યાથીઓએ આ 

કાયષક્રિને િફળ બનાવવા જહિેત ઉઠાવી હતી અન ેતિેિ ેપિ કોલેજ કમે્પિિાાં વકૃ્ષોનુાં રોપિ કરેલ હતુાં.  

 

 



  
 

 

         તા. ૨૭/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ એન.એિ.એિ. યુણનટ ધ્વારા લાયોનેિ ક્લબ, ગાાંધીનગરના િહયોગથી 

કોલેજના િેિ-૧ ના ણવદ્યાથીઓ િાટે થેલેણિણિયા જાગૃણત િેણિનારનુાં આયોજન કરવાિાાં આવેલ જેિાાં ગાાંધીનગરના જાિીતા 

બાળકોના ર્ડોકટર શ્રી ગુાંજન જૈન િાહેબે ણવદ્યાથીઓને થેલેણિણિયા ણવશે િાંપૂિષ િાણહતી આપી અન ેCD  પિ બતાવવાિાાં 

આવેલ ત્યાર બાિ ણવદ્યાથીઓ દ્વારા પછૂવાિાાં આવેલા પ્રશ્નોના િાંતોર્કારક જવાબ આપવાિાાં આવયા હતા. કાયષક્રિિાાં આશર ે

૨૦૦ જેટલા ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ. આ કાયષક્રિને િફળ બનાવવા િાટ ેકોલેજના અધ્યાપકોએ પિ િહકારથી કાયષ કરેલ.  

૨૮/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ એન.એિ.એિ. યુણનટ ધ્વારા લાયોનેિ ક્લબ, ગાાંધીનગર અને INDIAN RED CROSS 

SOCIETY, અિિાવાિના િહયોગથી કોલેજના િિે-૧ ના ણવદ્યાથીઓ િાટે થેલેણિણિયા ટેસ્ટનુાં આયોજન કરવાિાાં આવલે 

૭૧ ણવદ્યાથીઓએ થેલેણિણિયા ટેસ્ટ કરવેલ.  આ કાયષક્રિન ે િફળ બનાવવા િાટ ે કોલેજના અધ્યાપકશ્રીઓ તેિજ 

એન.એિ.એિ.ના ણવદ્યાથીઓએ ખૂબ જ જહિેત ઉઠાવી હતી.  

અત્રેની કોલેજ ખાતે તા. ૨૦-૦૯-૨૦૧૬ના રોજ કોલેજિાાં “સ્વચ્છ ભારત” અાંતગષત કોલેજિાાં 

ણવદ્યાથીઓ તેિ જ સ્ટાફ દ્વારા કોલેજ િફાઇ ની કાિગીરી કરવાિાાં આવેલ જેિાાં કોલેજના ણવદ્યાથીઓએ તેિજ 

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

શપથ લેવર્ડાવવાિાાં આવેલ અને આચાયષશ્રીએ ણવદ્યાથીઓને સ્વચ્છતાનુાં િહત્વ િિજાવેલ.  

 

 

તાાં ૨૨/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ અતે્રની કોલેજના ૫૦ સ્વયિ િેવકો ફક્રષ્ના વૃદ્ધાશ્રિ, ગાાંધીનગરની 

િુલાકાત લીધી હતી. તેિજ કોલેજના આચાયષશ્રી િેિાઇ િાહેબ પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર િાહેબ અને કોલેજનો 

અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર હતો. જેિાાં વૃદ્ધાશ્રિિાાં િીઠાઇ નુાં ણવતરિ કરવાિાાં આવયુાં હતુાં, તેિની જોરે્ડ તેિની િનની 

વાતો પિ કરી હતી. 

 



  
 

 

  

 

 

તા ૨૨/૦૯/૧૬ થી ૨૪/૦૯/૧૬ ૩ ફિવિ િુધી અતે્રની કોલેજનો ણવધાથી હાર્િષક િોિાભાઇ િોચી  રાજય 

િરકારના આિેશ િુજબ િુજબ એન.એિ.એિ. રે્ડ ની ઉજવિી િાટી  ક્રાાંણતગુરૂ શ્યાિજી ક્રુષ્િ વિાષ યુણનવર્િષટી, 

ભુજ- કચ્છ ખાતે પિાંિગી પાિેલ હતો. આ ઉજવિી િાાં ણવણવધ સ્પધાષઓ અને અન્ય િનોરાંજન કાયષક્રિોનુાં 

આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુાં. 

 



  
 

 

 તા ૨૪/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ અતે્રની કોલેજિાાં સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈણન્ર્ડયા તરફ દ્વારા કેશલેશ ઈણન્ર્ડયા 

જાન જાગૃણત કાયષક્રિ યોજવાિાાં આવયો જેિાાં કોલેજના પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર િાહેબ, કોલેજ નો આની સ્ટાફ 

હજાર હતો. અને તેિના દ્વારા કેશલેશ વયવહાર કઈ રીતે કરવો તેની િાણહતી આપવાિાાં આવી હતી. તા 

૨૫/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ અત્રે ની કોલેજના ૨૦ એન.એિ.એિ ના સ્વયાં િેવકો અને  પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર 

િાહેબ ર્ડભોર્ડા ગાિ િાાં કેશલેશ જાન જાગૃણત િાટે રેલી કાઢી હતી.  

 

 

           

 તા ૦૫/૧/૨૦૧૭ ના રોજ અતે્રની કોલેજિાાં લાયોન્િ ક્લબ, ગાાંધીનગર  દ્વારા એઇડ્િ જાગૃણત અાંગેનો િેણિનાર 

કરવાિાાં આવયો. જેિાાં અતે્રની કોલેજના ૨૫૦ ણવધાથીઓ હજાર રહ્યા હતા. તેિજ કોલેજના આચાયષશ્રી િેિાઇ 

િાહેબ પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર િાહેબ અને કોલેજનો અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર હતો. જેિાાં એઇડ્િ જાગૃણત ણવર્ે 

ણવગતવાર િિાજ આપવાિાાં આવી હતી. 

  

  



  
 

 

 

          તાાં ૨૨/૧/૨૦૧૭ થી તા ૨૮/૧/૨૦૧૭ ના રોજ અતે્રની કોલેજનો વાર્ર્ષક કેમ્પ  ગાિ ખાતે કરવાિાાં 

આવયો આ કેમ્પિાાં એન.એિ.એિ ના ૫૦ સ્વયાંિેવકો આ ભાગ લીધો હતો તેિજ કોલેજના આચાયષશ્રી િેિાઇ 

િાહેબ પ્રોગ્રાિ ઓફફિર પરિાર િાહેબ અને કોલેજનો અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર હતો. આ ૭ ફિવિ િાાં ગાિ િફાઈ, 

લોક િાંપકષ, ભીત િૂત્રો, જેવા કાયષક્રિો કરવાિાાં આવયા . 

  

 

અન્ય કાયષક્રિો 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ના રોજ ગજુરાત િરકારના ચલો કોલેજ અણભયાન અાંતગષત કોલેજિાાં કાયષક્રિ રાખવાિાાં આવેલ જેિાાં 

ગુજરાત િરકારના KCG દ્વારા ણનિવાિાાં આવેલ અણધકારીશ્રીઓ દ્વારા કોલેજિાાં િેિ-૧િાાં પ્રવેશ િેળવેલ ણવદ્યાથીઓનુાં 

સ્વાગત કરી તેિને આવકારવાિાાં આવેલ. આ કાયષક્રિિાાં KCGના પ્રણતણનણધઓ  દ્વારા ણવદ્યાથીઓન ે િપ્તધારા અાંતગષત 

કોલેજિાાં ચાલતી જુિી જુિી પ્રવૃણિઓની િાણહતી િીર્ડી ણનિશષન દ્વારા આપવાિાાં આવેલ અન ેકાયષક્રિના અાંતે ણવદ્યાથીઓન ે

કોલેજિાાં ચાલતી જુિી જુિી પ્રવણૃિઓિાાં ભાગ લેવા િાટેની િપથ લેવર્ડાવવાિાાં આવેલ. કાયષક્રિિાાં આશરે ૨૦૦ જેટલા 

ણવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ. 

તા. ૧/૦૯/૨૦૧૬ના રોજ કોલેજિાાં જ્ઞાનધારા અન્વયે Technologyની ઉપયોગીતા અન ેComputer Skillિાાં 

વધારો થાય ત ેિાટ ે“Project E-jagruti” કાયષક્રિ કયો. જેિાાં આશરે ૧૭૫ જેટલા ણવદ્યાથીઓએ હાજર રહ્યા હતા. આ 

કાયષક્રિિાાં કોઇ પિ િોફ્ટવેરનો professionally ઉપયોગ કવેી રીતે કરવો તેની ટયુટોરીયલ ણવફર્ડયો ફોરિેટ ની િિિથી  

પ્રેક્ટીકલ ઉિાહરિ વર્ડ ે ટ્રેનનાંગ આપવાિાાં આવી. આિ આ કાયષક્રિ દ્વારા ણવદ્યાથીઓની “Computer Skill”િાાં વધારો 

કરવાિાાં આવયો.  

 

 


