
NSS- 2017/18 
સરકારી વાણિજ્ય કોલજે, સકે્ટર-૧૫, ગાાંધીનગર. 

P.O.:-અણિત.ક.ેપરિાર  
 

૧ એજ્યુકેશન-ફેર-૨૦૧૬ 

                                                        તારીખ:૧૭/૦૬/૨૦૧૭  

                              તારીખ ૧૪/૦૬/૨૦૧૭ થી તારીખ ૧૬/૦૬/૨૦૧૭ સુધી ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત 

યુનીવસીટી દ્વારા ત્રિ દિવસીય એક એડ્યુકેશન-ફેરનુાં આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુાં. જેિાાં ઘિી બધી યુનીવસીટીઓએ 

ભાગ લીધો હતો અને તેિાાં એક ભવય પ્રિશશન ગોઠવવાિાાં આવયુાં હતુાં અત્રનેી કોલેજ સ્ટાફ ગિ અન ે કોલેજના ૧૦૦ 

ણવધાથીઓએ આ એજયુકેશન ફેરની િુલાકાત લીધી હતી. જેિાાં ણવદ્યાથીઓની અભ્યાસ િાાં આવતી િુશ્કેલીઓ તેિજ તેિના 

ણનરાકરિ આવે અને ણવધાથીઓને સાચુાં િાગશિશશન િળી રહે અને ણવદ્યાથી ભણવષ્યિાાં આગળ વધે અને તેને ઉભા થતા 

અભ્યાસના પ્રશ્નોનુાં પિ ણનરાકરિ પહેલે થી િળી રહે તેવુાં એક ભવય આયોજન કરવાિાાં આવેલુાં હતુાં. જેિાાં રક્ષાશણક્ત 

યુનીવસીટી, ટીચર ટ્રેનીંગ કોલેજ તેિજ અન્ય કોલેજો પોતાના દ્વારા આપવાિાાં આવતી અલગ-અલગ સુણવધા તેિજ 

અન્ય ફાયિા િશાશવતુાં ભવય આયોજન કરેલુાં હતુાં. તેિાાં િુખ્ય િહેિાન તરીકે લોક િાન્ય િુખ્યિાંત્રી શ્રી ણવજય ભાઈ રૂપાિી , 

તેિજ અન્ય િાંત્રી િાંડળે હાજરી આપી ને િીપપ્રગટ્યા કરીને લાભાદકત કયાશ હતા.તેિજ અિારા વાઈસચાન્સ્લેર શ્રી ણહિાાંશુ 

પાંડ્યા સાહેબે તયાાં હાજર રહીને  આ કાયશક્રિનુાં ની શરૂઆત કરી. અને પોતાના િાંતવયો રજુ  કરેલ. આ રીતે એક ભવય 

કાયશક્રિની પુિાશવતી કરી હતી.     

  

 

 

 

  



૨ અહેવાલ યોગ દિન  

                                                                                                 તારીખ  :૨૧/૦૬/૨૦૧૭ 

 

                     તારીખ  :૨૧/૦૬/૨૦૧૭ના દિવસે અતે્રની કોલેજ સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ સે ૧૫.ગાાંધીનગર,  જેિાાં 

અતે્રની કોલેજનો તિાિ સ્ટાફ તેિજ કોલેજના 50 ણવધાથીઑ હજાર રહ્ાાં હતા યોગદિનને ઉજવિી કરવાિાાં આવેલ. 

તેિજ તા-૧૮/૦૬/૨૦૧૬ થી તા-૨૦/૦૬/૨૦૧૬ સુધી યોગા ની તાલીિ પિ આપવાિાાં આવી. 

 

  

 

  



અહવેાલ 

        ૩ ઈન્ટરનશેનલ ટકે્ષસ્ટાઈલ ડ ેની ઉજવિી અાંગે  

 

તારીખ ૨૯/૬/૨૦૧૭ ના ગરુુ વાર ને દિવસ ના રોજ ગાાંધીનગર ના િહાતિા િાંદિર ખાતે  ઈન્ટરનેશનલ ટેક્ષસ્ટાઈલ ડે 

ની ઉજવિી કરવા િા આવી હતી. જેિા અિારી કોલેજ સે.૧૫ સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ િાથી લગભગ ૧૦૦ ણવધાથીઓ  

અને પ્રોફેસર અને અિારા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર શ્રી એ.કે.પરિાર પિ િહાતિા િાંદિરે  હાજર રહ્મા હતા. તયા આપિા લોક 

લાડીલા પ્રધાનિાંત્રી શ્રી નરેન્રભાઈ િોદિ ,ઓ.પી.કોહલી,તેિજ ણવજય ભાઇ રુપાિી તેિજ અન્ય િહેિાનો તયા હાજર 

રહ્મા હતા. જયાાં ભારતના કાપડ ઉધોગ ,તેિજ ટેક્ષ સ્ટાઈલ  ઉધોગ અને તેના ણવકાસ અાંતઁગત ગિી વાતો કરી અને તેના થી 

કઇ રીતે િેશ નો ણવકાસ થાય અને કઇ રીતે તે િેશ ના ણવકાસિાાં ફાયિો થાય છે તે અિને વક્તવય દ્ધારા સિજિ આપી અને 

આ કાયશક્રિ  લગભગ ૩:૦૦ થી ૫:૦૦ ચાલ ુ રહ્ો હતો. આ રીતે આ કાયશક્રિ સાંપૂિશ રીતે પુરો થયો. 
NAME OF EMBESSADOR. 

PANDYA RUTVIK BHANUPRASAD 
VALAND RUTUL BHARATBHAI 
DAMOR MEHUL SHANKARBHAI 
THAKOR PRAKASH POPATJI 
PATEL DEVANG BHARATBHAI 
  

  

 

  



અહવેાલ  

૪  વકૃ્ષારોપિ દિન ની ઉજવિી 

                                                             તારીખ:૦૬/૦૭/૨૦૧૭ 

                                    વાર   :ગરુુવાર 

 
                      તારીખ૦૬/૦૭/૨૦૧૭ ના દિવસ ેઅત્ર ેની સરકારી વાણિજ્ય કોલજે સ.ે૧૫ ગાાંધીનગર િા વકૃ્ષારોપિ 

દિન ની ઉજવિી કરવાિા આવી હતી. જેની અાંિર લગભગ કુલ ૧૫૦ ણવધાથીઓઁ તથા કોલેજ ના પ્રોફેસર અને 

કોલેજના આચાયશઁ્રી એસ.જી.િેસાઈ સર હાજર રહ્મા હતા. આ દિનની ઉજવિીની શરુઆત અિારા આચાયઁશ્રીએ 

ગુલિહોરના છોડની વાવિી કરી ને કરી હતી.તેના પછી અિારા NSS ના સેવકો તથા કોલેજના પ્રોફેસર અને અન્ય 

ણવધાથીએ હાજર રહીને લગભગ ૨૫૦ જેટલા નવા વૃક્ષો અને છોળવા નુ રોપિ કયઁુ.તેિજ બીજા વૃક્ષો ને પિી અને 

ખાતર પિ આપ્યા.અને અાંતે  બધા જ લોકો એ હળવો નાસ્તો કરી ને સ ા છુટા પડયા. અને આ રીતે એક જવાબિાર 

નાગરીક તરીકે જવાબિારી  ણનભાવી. 

 

  

 

  



૫ િતિાન જાગણૃત અગનેી અન ેજી.એસ.ટી. ના વકશઁોપ નો અહવેાલ  

                                                                         તારીખ:૧૦/૦૭/૨૦૧૭ 

                                                                         વાર  :સોિવાર  
   
 

તારીખ ૧૦/૦૭/૨૦૧૭  ને સોિવાર ના દિવસે ગુજરાત યુણનવર્સશટી ના NSS ણવભાગ દ્ધારા એક દિવસ નુ એક 

િતિાન જાગૃણત અને નવા આવેલા કર એટલે કે જી.એસ.ટી. અગે ની િાણહતી પુરી પાળવા એક વકઁશોપ નુ અયોજન કરવાિા 

આવેલુ જેની અાંિર અન્ય ઘિી બધી કોલેજના ણવધાથી ઁ િોટી સાંખ્યાિા આવેલા અને આ કાયોક્રિની શોભા વધાવી 

હતી.તેિા અિારી કોલેજ સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ, ગાાંધીનગર સે.૧૫ િાથી ૩ ણવધાથી ઁઅને ૧ પ્રોગ્રાિ ઓદફસર પિ 

હાજર હતા . તેિા શ્રી ચ ાધરી સર ,(િતિાન અણધકારી)અને અન્ય પ્રોગ્રાિ ઓદફસરો તયા હાજર રહ્મા હતા.તયા અિને 

િતિાન અાંગે અને નવા કર એટલે કે જી.એસ.ટી. અાંગેની સાિાન્ય િાહીતી અને જી.એસ.ટી અાંગે ની સાચી અને સરળ 

િાહીતી અિને આપી.અને આ અાંગેની જાગૃણત ની જવાબિારી અને એક જુસ્સો પુરો પાળવાિા આવયો. અન ેઅિન ેઅિારી 

કાિગીરી, ફરજોનો અહેસાસ  અને ઉપયોગીતા જિાવી. અને અાંને હળવુ ભોજન કરાવી ને અિને ણવિાય આપી. 

 

  

 

  



 અહવેાલ 

િતિાર જાગ્રણૃત કાયશક્રિ  ૨૦૧૭-૧૮ 

તારીખ-૧૬-૭-૧૭ , તારીખ-૨૩-૭-૧૭  વાર–રણવવાર 

સ્થળ- શાહપરુ, ગાાંધીનગર. 
 

સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ િાાંથી તા.૧૬-૭-૨૦૧૭ અને તા-૨૩/૭/૨૦૧૭ રણવવાર ના  રોજ ગાિ શાહપુરની સરકારી 

પ્રાથણિક શાળાિાાં િતિાર જાગ્રૃણત કાયશક્રિ  યોજેલ. જેિા ગ્રાિવાસી ભાગ લીધો.  અિારા P.O. AMITKUMAR 

PARMAR , અ નેે અિારા ૮ NSS ના ણવધાથી ,તેિજ B.L.O. OFFICERS િળી ને આ  કાયશક્રિ  યોજેલ હતો. તેિા 

િતિાનના ણવશે િાણહતી આપવાિા આવી હતી. જેિા ગ્રાિવાસીઓને ફોિશ નાં.-૬,૭,૮ ણવશે િાણહતગાર કરવાિા આવયા 

હતા. તથા તેિનુ ONLINE ચૂાંટિી કાડઁ બતાવી આપવાિા આવય ુહતુ. તેિજ નવ ુચૂાંટિી કાડઁ કાડી આપવાિા આવયા. તેિન ે 

જોઈતી િાણહતી પુરી પાળવાિા આવી.. 

તેિજ ફોિશ નાં. ૬–06 

       ફોિશ નાં.૭-04 

       ફોિશ નાં.8-05  

  એિ કુલ ૧૫ ફોિશ  જિા કરાવયા. તેિજ ૧૯ ONLINE તપાસી આપ્યા. 

 
 

 

              

  



                                 કોલજે ખાત ેકરલે કાિગીરી     

                                           તારીખ-૧૭-૭-૧૭ થી  ૩૧-૭-૧૭. 

   તારીખ-૧૭-૭-૧૭ થી ૩૧-૭-૧૭ ના રોજ સરકારી વાણિજ્ય કોલેજિા િતિાર જાગ્રૃણત કાયશક્રિ િા ૨3 નવા ચૂાંટિી 

કાડઁ ના ફોિશ નાં. ૬ ભરવવાિા આવયા. જેની િાણહતી નીચે િુજબ છે.                              

                                                                       

    

 
 
 
NAME  

                         MOBILE 
NO  ADDRESS 

1 BHABHOR LILA BEN V. 9913666916 G'NAGAR 
2 PATNI PAYAL P. 7874184731 G'NAGAR 
3 SOLANKI SHAELESH  J. 9104629149 PETHAPUR 
4 BHABHOR LILA BEN V. 9913666919 G'NAGAR 
5 PATNI PAYAL P. 7874184731 G'NAGAR 
6 RANA JAYESH G. 9099651159 G'NAGAR 
7 SOLANKI CHANDRIKA P. 8469152537 G'NAGAR 
8 RAMI NIRAV K. 7043633281 G'NAGAR 
9 SATHVARA JAY G. 8758804346 G'NAGAR 

10 DANTANI PANKAJ N. 9662072678 G'NAGAR 

11 VISHVAKARMA ROHIT T. 8460107505 G'NAGAR 
12 CHAUHAN KINNRI R. 9723054622 G'NAGAR 
13 VAGHELA MAMTA N . 8460756838 G'NAGAR 
14 SOLANKI SHAILESH J. 9104629149 G'NAGAR 
15 TADVI NARENDRA KUMAR R. 7573889793 G'NAGAR 
16 THAKKAR KILLOL J. 9429524203 G'NAGAR 
17 GHANDHI VISHAL M.  7383908198 G'NAGAR 
18 SHUKLA ABHI D. 8734036455 G'NAGAR 
19 BHAVSAR UMANG R. 7777948262 G'NAGAR 
20 CHAUHAN PRIYANKA B. 9904242860 G'NAGAR 
21 VAGHELA KEVALKUMAR I. 8347389185 G'NAGAR 

22 BARAEYA HARSHAD  D. 9054162620 SADRA 
23 BAROT  JIGNESHKUMAR C.  9737514728 G'NAGAR 

 

  



અહેવાલ  

      વયસનિદુકત જાગણૃત અાંગ   
                                                                            તારીખ :23/07/2017 

                                                                                       વાર :- ગરુૂવાર 

  

                     તા. ૨૩/૦૭/૨૦૧૭   ગરુુવારના દિવસે અત્રે ની કોલેજ સરકારી વાણિજ્ય કોલજેસેિાથી ગાાંધીનગર  ૧૫.

ની કોલેજ નાથી બા નાિની કોલેજ િા લઇ જવાિા આવયા.જેની  અાંિર નશાબાંિી ખાતા દ્ધારા  વયસન િુદકત જાગૃણત 

અાંગે એક ખાસ પ્રોગ્રાિ ગોઠવવાિાાં આવયો હતો તયા અિને વયશનજેિા આિારી કોલે.એટલે શુ?? તેના પળકારો,તેિજ 

તેના થતા નુકસાન અેેક ણવદડયો ના િાધ્યિ અને  કેટલાક  વક્તા દ્ધારા અિને સાંપૂિશ  િાણહતી આપીઅને કઇ રીતે  .

 વયસન થી િુર રહેવુ તે સિજિ આપી અનેબીજાને કઈ રીતે સિજાવવુ તે પિ સિજાવવાિાાં આવયુાં આ રીતે .  વયસન િુણક્ત 

જાગૃણત ખાતા એ પોતાની જવાબિારી ણનભાવી.  સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ િાથી લગભગ ૫૦ ણવધાથીઓ  અને પ્રોફેસર 

અને અિારા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર શ્રી એ.કે.પરિાર પિ હાજર રહ્મા હતા. 

 

  

 

 

  



 અહવેાલ 

િાનનીય િખુ્ય િાંત્રી રાહત 

તારીખ:૦૨/૦૮/૨૦૧૭ વાર: બધુવાર 

સરકારી વાણિજ્ય કોલેજિાાં તારીખ:૦૨/૦૮/૨૦૧૭ ને બુધવાર ના રોજ બનાસકાાંઠાિાાં આવેલ પુર અને અણતવૃષ્ટી ની 

રાહત િાટે કોલેજ િાાંથી ણવધાથીઓએ રુણપયા ૫૦૦૧ નુ ફાંળ જિા કયુશ છે. અને રાહત િાટે પોતાનુ યોગિાન આપેલ છે.   

અહવેાલ 

રાહત કમે્પ – ધાનરેા 

તારીખ:૦૪/૦૮/૨૦૧૭    વાર:શકુ્રવાર 
             

તારીખ ૦૪/૮/૨૦૧૭ ને શુક્રવાર ના રોજ ગુજરાત યુણનવર્સશટી દ્ધારા એક દિવસીય કેમ્પ નુ આયોજન કરવા િાાં આવેલુાં 

હત.ુ જેિા બનાસકાાંઠા િા આવેલ ધાનેરા ખાતે પુર ગ્રસ્ત લોકો ની િુલાકાત લીધી હતી. જેિા ગુજરાત યુણનવર્સશટી દ્ધારા 

રાહત કેમ્પ નુ આયોજન કરેલ ુહત.ુતેિા યુણનવર્સશટી અને NSS ણવધાથી ઁઑએ ગાિ િાાં સફાઈ કરવાિાાં આવી હતી. અને 

જાંતુનાશક  િવા નો પિ છાંટકાવ કરવાિા આવયો જેથી રોગચાળા ફાટે નણહ. 

તેિજ ધાનેરા ગાિ ના લોકો ની િુલાકાત પિ લીધી.તેિજ તેિના પશ્રનો જોયા,સાાંભળ્યા તેિજ ગાિ િાાં સજઁાયેલી 

િુશ્કેલી  ણવશે સાંપુિશ િાણહતી િેળવી,તેિજ ગાિ િાાં થયેલી  તકલીફ અને તેિને કરવા િાાં આવેલી િિિ ની પિ િાણહતી 

લીધી તેિજ ગાિ િા NSS ણવધાથીઓઁ દ્ધારા લગભગ ૫ કલાક ગાિ ની સફાઈ કરવા િા આવી અને લગભગ ૫:૦૦ વાગ ે

ધાનેરા થી અિિાવાિ પરત થવા ણનકળ્યા .આિ ગાિજનો ના િુ:ખો િાાં ગુજરાત યુણનવર્સશટી અને   NSS ના ણવધાથીઓઁએ 

ભાગીિાર બન્યા. 

  

 

 

                        

  



                યવુા િતિાર િહોતસવ – ૨૦૧૭ ની ઉજવિી કરવા બાબત.  
 

 ઉપરોક્ત ણવષય અન્વયે જિાવવાનુાં કે અત્રેની કોલેજનાાં સ્વયિસેવકોએ તારીખ ૨૫/૦૯/૨૦૧૭ સોિવાર ના 

રોજ પોસ્ટર સ્પધાશનુ આયોજન કયુશ હતુ, જેિા નીચેના સ્વયિસેવકોએ ભાગ લીધો હતો. 

1. PANDYA RURVIK B  

2. PATHAN ROMAN M 

3. SOLANKI SHAILESH J 

4. PATANI PAYAL P 

5. VANAND RUTUL B 

6. THAKOR JAGDISH M 

7. DAMOR MEHUL S 

 
 

 

 

 

  



-: અહવેાલ :- 

એજ્યકુશેન-ફરે-૨૦૧૮ 

                                          તારીખ:૦૫/૦૨/૨૦૧૮ વાર :-સોિવાર  

                              તારીખ ૦૨/૦૨/૨૦૧૮ થી તારીખ ૦૫/૦૨/૨૦૧૮સુધી ગજુરાત સરકાર અને ગુજરાત 

યુનીવસીટી દ્વારા ત્રિ દિવસીય એક એડ્યુકેશન-ફેર નુાં આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુાં.જેિાાં ઘિી બધી યુનીવસીટીઓએ 

ભાગ લીધો હતો અને તેિાાં એક ભવય પ્રિશશન ગોઠવવા િાાં આવયુાં હતુાં જેિાાં ણવદ્યાથીઓની અભ્યાસ િાાં આવતી િુશ્કેલીઓ 

તેિજ તેિના ણનરાકરિ આવે અને ણવધાથીઓને સાચુાં િાગશિશશન િળી રહે ણવદ્યાથી ભણવષ્યિાાં આગળ વધે અને તેને ઉભા 

થતા અભ્યાસના પ્રશ્નો નુાં પિ ણનરાકરિ પહેલે થી િળી રહે તેવુાં એક ભવય આયોજન કરવાિાાં આવેલુાં હતુાં. જેિાાં 

રક્ષાશણક્ત યુનીવસીટી,ટીચર ટ્રેનીંગ કોલેજ તેિજ અન્ય કોલેજો પોતાના દ્વારા આપવાિાાં આવતી અલગ-અલગ સુણવધા 

તેિજ અન્ય ફાયિા િશાશવતુાં ભવય આયોજન કરેલુાં હતુાં.તેિાાં િુખ્ય િહેિાન તરીકે લોક િાન્ય િુખ્ય િાંત્રી શ્રી,ણવજય ભાઈ 

રૂપાિી,તેિજ અન્ય િાંત્રી િાંડળે હાજરી આપી ને િીપપ્રગટ્યા કરીને લાભાદકત કયાશ હતા.તેિજ અિારા વાઈસચાન્સ્લેર શ્રી 

ણહિાાંસુ પાંડ્યા સાહેબે તયાાં હાજર રહીને  આ કાયશક્રિ નુાં ની શરૂઆત કરી. અતે્રની કોલેજનો તિાિ સ્ટાફ અને ૧૦૦ 

ણવધાથીઓએ િુલાકાત લીધી હતી. આ રીતે એક ભવય કાયશક્રિ ની પુનાશવતી કરી.     

  
 

 


