અહેવાલ
વર્ષ:- ૨૦૧૮-૧૯
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના
સરકારી વાણીજ્ય કોલેજ,
સેકટર-૧૫,ગાાંધીનગર.
પ્રોગ્રામ ઓફિસર :- બી.એસ.ખાાંટ
મોબાઈલ નાંબર:- ૯૭૨૭૨૪૨૦૫૮

અનુક્રમણણકા
ક્રમ

અનુક્ર્મ પ્રવુણિ

૧

સ્વયાંસવ
ે કો ની યાદી

૨

ણનયણમિ પ્રવુણિ અહેવાલ

૩

વાર્ર્ષક ણિણબર નો અહેવાલ

ક્રમ

િારીખ

પ્રવૃણિનુાં નામ

૧

0૮/૦૫/૨૦૧૮

વોટર કનવષઝેિન પ્રોગ્રામ

૨

૧૦/૦૬ ૨૦૧૮

ફિટનેસ કાર્નષવલ

૩

૨૧-૦૭-૨૦૧૮

ણવશ્વ યોગ ફદવસ

સ્થળ

સાંખ્યા

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૨૦

ગુજરાિ યુણનવર્સષટી

૨૦

સ્વર્ણષમ પાકષ,સેક્ટર-૧૭,

૧૫૦

ગાાંધીનગર
૪

૦૭/૦૭/૨૦૧૮

દત્તક ગામ ખાિે સ્વચ્છ ભારિ અણભયાન

પાલજ ગામ

૫૦

અાંિગષિ જન જાગૃણિ રેલીનુાં આયોજન

૫

૨0/૦૭/૨૦૧૮

દત્તક ગામ વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમ

પાલજ ગામ

૫૦

૬

૨૧/૦૭/૨૦૧૮

કોલેજ ખાિે વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

૭

૨૮/૦૭/૨૦૧૮

એન.એસ.એસ.સટીફિકેટ ફિસ્રીબ્યુિન

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૨૫૦

એન્િ ઓરીએન્ટેિન પ્રોગ્રામ

૮

૦૪/૦૮/૧૮

કોલેજ ખાિે સ્્છિા જાગૃણિ અાંગે
સેણમનાર નુાં આયોજન

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

૯

૦૯/૦૮/2018

બ્લિ િોનેિન કેમ્પ

રાજભવન ગાાંધીનગર

૫

કોલેજ ખાિે સિાઈ અણભયાન

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

૧૦

૧૧/૦૮/૨૦૧૮

૧૧

૧૪/૦૮/૨૦૧૮

ણિરાંગા રેલી

૧૨

૧૫/૦૮/૨૦૧૮

૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮(સ્વાિાંત્ર્ય ફદનની)

૨૦
સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૦૦

ઉજવાણી

૧૩

૨૮/૦૮/૨૦૧૮

થેલેસેણમયા ટેસ્ટ રીપોટષ કાયષક્રમ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૨૩૦

૧૪

૫/૦૯/૨૦૧૮

પુસ્િક મેળો

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૦

૧૫

૧૨/૦૯/૨૦૧૮

થેલેસેણમયા ટેસ્ટ રીપોટષ િેમજ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૨૦

ગીર િાઉન્િેિન,ગાાંધીનગર

૧૦

કાઉણન્સલીગ કાયષક્રમ

૧૬

૧૬/૦૯/૨૦૧૮

૧૭

૨/૧૦/૨૦૧૮

ણવશ્વ ઓઝોન ફદવસની ઉજવણી
ગાાંધીજી ૧૫૦ જન્મ જયાંિી

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૪

ઉજવણી ૨૦૧૮
૧૮

૫/૧૨/૨૦૧૮

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ

૧૯

૧૫/૧૨/૨૦૧૮

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૫

૨૦

૬/૦૧/૨૦૧૯ થી

વાર્ર્ષક ણિણબર

અમીયાપૂર પ્રાથણમક િાળા

૫૦

૧૨/૦૧/૨૦૧૯
૨૧

૧૭/૦૧/૨૦૧૯

વાઇબ્રન્ટની મુલાકાિ

એસઇસી-૧૭, ગાાંધીનગર

૨૪

૨૨

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

સિાઇ અણભયાન

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

૨૩

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગૃણિ ફદવસ

ગાાંધી માંફદર,ગાાંધીનગર

૫૦

૨૪

૨૬/૦૧/૨૦૧૯

૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (પ્રજાસત્તાક

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૩૦

ફદનની ઉજવાણી

૨૫

૨૯/૦૧/૨૦૧૯

મેગા જોબ િેર અાંિગષિ સિાઇ અણભયાન

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૫૦

૨૬

૩૦/૦૧/૨૦૧૯

મેગા જોબ િેર

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૩૦

૨૭

૧૫/૦૨/૨૦૧૯

કોલેજમાાં િહીદોને શ્રદધાાંજણલ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૦૦

૨૮

૧૫/૦૨/૨૦૧૯

િહીદોને શ્રદધાાંજણલ

ઉધોગ ભવન ગ-૪

૨૦

૨૯

૨૩/૦૨/૨૦૧૯

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ

સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ

૧૬

૩૦

૯/૦૩/૨૦૧૯

સિાઈ જાગૃણિ વકષિોપ

ગુજરાિ યુણનવષસીટી

૯

સુજલામ સુિલામ જળ સાંચન યોજના
િારીખ:-૦૮/૦૫/૨૦૧૮
વાર:- માંગળવાર

િારીખ:-૦૮/૦૫/૨૦૧૮ ને માંગળવાર ને રોજ સરકારી વાણણજ્ય કોલેજ સે.૧૫,ગાાંધીનગર ખાિે રાજય સરકાર
શ્રીના પફરપત્ર અનુસાર સુજલામસુિલામ વોટર કનવષઝેિન પ્રોગ્રામ અાંિગષિ રાષ્ટીય સેવા યોજના (NSS) ના ણવભાગ દવારા એક
ફદવસીય કેમમ્પાંગ નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુ. જે માાં NSS ના કૂલ ૨૦ સ્વયાંસેવકો િેમજ કોલેજનાાં અધ્યાપકો દવારા જનજાગ્રુિીરેલીનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુ. જે માાં “પાણી બચાવો િો જીવન બચિે,પાણી છે િો જીવન છે િેમજ જળ છે સોનુાં છે ”
જે વા ણવણવધ સૂત્રો દવારા આ રેલી નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુ.

ફિટનેસ કાર્નષવલ ૨૦૧૮-૧૯
િારીખ:- ૧૦/૦૬/૨૦૧૮
વાર:-રણવવાર
ગુજરાિ યુણનવર્સષટી દવારા િારીખ ૧૦/૦૬/૨૦૧૮ ને રણવવારનાાં રોજ ફિટનેસ કાર્નષવલનુાં આયોજન કરવામાાં
આવેલુ જે માાં અત્રે ની કોલેજ માથી ૨૦ NSSના વોલેન્ટીયસષ િેમજ ૧ પ્રોગ્રામ ઓફિસર હાજર રહ્યા હિા. જે માાં પ્રોગ્રામ
અાંિગષિ ફિટનેિ એજ્યુકેિન િેમજ ફિટનેિચેકઅપ પણ કરવામાાં આવેલ. િેમજ ત્યા અનેક પ્રકારનાાં ફિટનેસ કાયષકમો નુાં
આયોજન કરવામાાં આવેલુાં િેમજ ગ્રુપ િાન્સ જે વી રમિોનુાં પણ આયોજન પણ કરવામાાં આવેલુાં અને અાંિે રીફ્રેિમેન્ટ આપીને
છુ ટા કયાષ.

ણવશ્વ યોગ ફદવસ
િારીખ:- ૨૧-૦૬-૨૦૧૮
વાર:- ગુરુવાર
િા.૨૧-૦૭-૨૦૧૮ ને ગુરુવારને ફદવસે ગુજરાિ સરકાર દવારા ણવશ્વ યોગ ફદવસનુાં આયોજન ગાાંધીનગર
ણવધાનસભાની સામે, સ્વર્ણષમ પાકષ,સેક્ટર-૧૭, ગાાંધીનગર ખાિે કરવામાાં આવેલુાં.જે માાં ગુજરાિ રાજ્યનાાં િમામ
કમષચારીઓ,રાજનેિાઓ,ણવધાથીઓ,ણિક્ષકો,પ્રાધ્યાપકો િેમજ અન્ય એન.જી.ઓ ના કાયષકરો પણ હાજર રહ્યા હિા. જે ની અાંદર
અત્રે ની કોલેજ માથી કુલ ૩૫૦ ણવધાથી િેમજ પ્રાધ્યાપકો પણ હાજર રહ્યા હિા. જે માાં કોલેજ માાંથી ૧૫૦ NSSના વોલેન્ટીયસષ
િેમજ પ્રોગ્રામ ઓફિસર હાજર રહ્યા હિા. િેમજ ત્યા અનેક પ્રકારના યોગ કરાવવામાાં આ્યા હિા. િેમજ યોગ િેમજ પ્રાણાયામ
ણવિે સાંપૂણષ માણહિી આપવામાાં આવી અને અાંિે ત્યાથી ૮:૦૦ કલાકે ત્યાથી છુ ટા કરવામાાં આ્યા.

-: દત્તક ગામમાાં સ્વછિા જાગૃણિ અાંગે રેલીનુાં આયોજન :િારીખ :- ૦7/07/2018
વાર :- િણનવાર
િારીખ ૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ને િણનવાર ના રોજ દત્તક ગામ પાલજ ગામ ખાિે સ્વચ્છ ભારિ અણભયાન અાંિગષિ
જન જાગૃણિ રેલીનુાં આયોજન કરેલ જે માાં NSS ના કુલ ૫૦ સ્વયાં સેવકો િેમજ NCC ના કુલ 30 ણવધાથીઓ િેમજ કોલેજના

પ્રાધ્યાપક ગણ એમ કુલ ૧૦૦ લોકો હાજર રહ્યા હિા. જે માાં કોલેજના ણવધાથી દવારા રેલીનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુાં .જે મા
ણવધાથીઓએ ગામ માાં રેલી ણનકાળી ને સ્્છિા અાંગન
ે ી જાગૃણિ િેલાવી. જે માાં ૫૦૦ થી પણ વધારે ગૃહ મુલાકિ કરીને સ્વછિા
અાંગન
ે ી જાગૃણિ િેલાવી. અને અાંિે બધા નાસ્િો કરી ને છુ ટા કયાષ.

-:દત્તક ગામ વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમ-૨૦૧૮ :િારીખ:-૨૦/૦૭/૨૦૧૮
વાર :-િુક્રવાર
િારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ને િુક્રવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિેથી દત્તક ગામ પાલજ ખાિે વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમનુ
આયોજન કરવામાાં આવેલુ હિુ.પ્રાધ્યાપક ગણ,િેમજ અત્રેની કોલેજના કુલ ૧૦૦ ણવધાથીઓ િેમજ ગ્રામજનોએ ભાગ લીધો
હિો. જે માાં એન.એસ.એસ. ના ૫૦ કુલ સ્વયાંસવ
ે કો િેમજ એન.સી.સી ૫૦ ણવધાથીઓએ િેમજ અન્ય ણવધાથીઓએ પણ ભાગ
લીધો હિો. જે ની અાંદર કુલ ૪૦૦ થી પણ વધારે નવા વૃક્ષોનુ રોપણ કરવામાાં આ્યુ હિુ. જે માાં ૪૦ લીમિા, ૧૫ મીઠો
લીમિા,૧૫ પપૈયાાં, ૧૦ કાસીદ,૩૦ આસોપાલવ,૧૫ અજુ ષ ન, ૨૦ સરગવો, ૨૫ ગુલાબ, ૧૭ ગરમાળો, ૧૩ ગુલમહોર, ૨૦
સેવન, ૧૦ વાાંસ,૧૫ મોગરા,૧૫ જાસૂદ, ૧૩ જામિળ, ૧૭ દાિમ,૧૮ બોગન વેલ, ૧૨ બદામ, ૧૩ અરિૂસી, ૧૦ કજરી, ૧૨
પીપળો, ૧૫ િીમળા, ૧૦ કરણ, ૧૦ પામ,૫ વિ,૧૦ અરિૂસા, ૧૦ ઉમરાના વૃક્ષો િેમજ જુ ના વૃક્ષોને જરૂરી ખાિર િેમજ
પાણી આપવામાાં આવેલુ. અને અાંિે દરેક ણવધાથીઓનેિેમજ ગ્રામજનોને જરૂરી માગષદિષન િેમજ વૃક્ષોનુ મહત્વ સમજાવી નાસ્િો
કરાવીને છુ ટા કયાષ. આ રીિે દરેક ણવધાથીઓ સમાજ પ્રત્યે પોિાની જવાબદારી નીભાવી. જે ના િોટા નીચે દિાષવેલ છે .

-:વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમ-૨૦૧૮ :િારીખ:-૨૧/૦૭/૨૦૧૮
વાર :- િણનવાર
િારીખ:-૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ને િણનવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે વૃક્ષારોપણ કાયષક્રમનુ આયોજન કરવામાાં
આવેલુ હિુ. જે માાં કોલેજ ના ઇનચાજષ આચાયષ શ્રી,ટી.કે.રાણા િેમજ અન્ય પ્રાધ્યાપક ગણ, િેમજ અત્રેની કોલેજના કુલ ૧૦૦
ણવધાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. જે માાં એન.એસ.એસ. ના કુલ ૫૦ ણવધાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. જે ની અાંદર કુલ ૨૦૦ થી
પણ વધારે નવા વૃક્ષોનુ રોપણ કરવામાાં આ્યુ હિુ. જે માાં ૧૦ લીમિા, ૫ મીઠો લીમિા,૫ પપૈયાાં, ૫ કાસીદ,૭ આસોપાલવ,૧૫
સરગવો, ૧૦ ગુલાબ, ૧૭ ગરમાળો, ૧૩ ગુલમહોર, ૧૫ મોગરા,૧૫ જાસૂદ, ૮ જામિળ, ૫ દાિમ, ૭ બદામ, ૬ અરિૂસી, ૧૨
પીપળો, ૧૦ કરણ, ૧૦ પામ, ૫ વિ,૧૦ અરિૂસા, ૧૦ મની પ્લાન્ટ, િેમજ જુ ના વૃક્ષોને જરૂરી ખાિર િેમજ પાણી આપવામાાં
આવેલુ. અને અાંિે દરેક ણવધાથીઓને જરૂરી માગષદિષન િેમજ વૃક્ષોનુ મહત્વ સમજાવી નાસ્િો કરાવીને છુ ટા કયાષ. આ રીિે દરેક
ણવધાથીઓ સમાજ પ્રત્યે પોિાની જવાબદારી નીભાવી.

-: એન.એસ.એસ સટીફિકેટ ફિસ્રીબ્યુિન એન્િ ઓરીયન્ટેિન પ્રોગ્રામ :િારીખ :- 28/07/2018
વાર :- િણનવાર
િારીખ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ને િણનવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે એન.એસ.એસ.ના જુ ના ણવધાથીઓઓ માટે
સટીફિકેટ ફિસ્રીબ્યુિન કાયષક્ર્મ િેમજ એન.એસ.એસ.માાં જોિાયેલ નવા ણવધાથીઓઓ માટે એન.એસ.એસ.ઓરીએન્ટેિન પ્રોગ્રામનુાં
આયોજન કરેલ જે માાં અત્રેની કોલેજનાાં પ્રધ્યાપકો િેમજ કોલેજનાાં સ્વયાંસેવકો િેમજ એન.એસ.એસમાાં જોિાયેલ નવા સ્વયાંસવ
ે કો એમ
કુલ ૨૫૦ જે ટલા ણવધાથીઓએ આ પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લીધો હિો.જે માાં કુલ 30 જે ટલા સ્વાંમસેવકોને સટીફિકેટ આપવામાાં આ્યા િેમજ
ત્યાર બાદ એન.એસ.એસ.ઓરીએન્ટેિન પ્રોગ્રામ ની િરૂઆિ કરવામાાં આવી જે માાં દરેક ણવધાથીના એન.એસ.એસ.ને લખિા િમામ
પ્રશ્નોનુાં સમાધાન કરવામાાં આ્યુાં િેમજ િેમને એન.એસ.એસ.ની પુરિી માણહિી, પ્રેરણા િેમજ પુરિુ બળ આપ્યુ. અને અાંિે આ
પ્રોગ્રામની પુણાષવિી કરી.

-: કોલેજ ખાિે સ્વચ્્િા સ્્છિા જાગૃણિ અાંગે સેણમનાર નુાં આયોજન :િારીખ :- ૦૪/૦૮/૨૦૧૮
વાર :- િણનવાર
િારીખ ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ને િણનવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે સ્વચ્છ ભારિ સ્વસ્થ ભારિ અણભયાન
અાંિગષિ કોલેજના સેણમનાર હોલ ખાિે સ્્ચ્છ ભારિ જાગૃણિ અણભયાન અાંિગષિ એક સેણમનાર નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ
જે માાં અત્રેની કોલેજ ના કુલ ૫૦ એન.એસ.એસ.ના સ્વયાંસવ
ે કો િેમજ અત્રે ની કોલેજ ના પ્રોગ્રામ ઓફિસર પણ હાજર રહ્યા
હિા. જે માાં સ્વચ્છ ભારિ ણમિન અાંિગષિ કરવામાાં આવેલ પ્રવુણિ િેમજ િેમાાં એન.એસ.એસ.નુાં િેમજ અન્ય લોકોનુાં યોગદાન
ણવિે ણવિેર્માાં જણાવવામાાં આવેલ અને િેમાાં કરેલ કાયષ િેમજ કરવાના બાકી અન્ય કાયષની માણહિી િેમજ અગામી આયોજન
ણવિે પણ ણવિેર્માાં જણાવવામાાં આ્યા. અાંિે બધા જ સ્વયાંસેવકો ને છુ ટા કયાષ.

-બ્લિ િોનેિન કેમ્પ :િારીખ:-૦૯/૦૮/૨૦૧૮
વાર:-ગુરુવાર
િારીખ ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ રાજભવન ગાાંધીનગર ખાિે માન. રાજયપાલશ્રી ઓ.પી.કોહલીની ઉપણસ્થિીમાાં બ્લિ
િોનેિન કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ હિુાં. જે માાં અત્રેની કોલેજના કુલ ૨૫ એન.એસ.એસ. ના સ્વયાંસવ
ે કો િેમજ પ્રોિેસરો
પણ હાજર રહ્યા હિા. જે માાં અત્રેના કોલેજના કુલ ૦૫ સ્વયાંસવ
ે કોએ બ્લિ િોનેટ કયુું હિુ,ાં િેમજ અન્યને પ્રોત્સાહન આપવામાાં
મદદરૂપ થયા હિા. બ્લિ િોનેટ કરનારની યાદી નીચે મુજબ છે .
૧) મોચી હાર્દષક સોમાભાઇ ૨)પઠાણ મહમદરોમન િયરૂલ્લાખાન ૩)પટેલ અપૂવષ અણિસભાઇ
૪)પટેલ અક્ષયકુમાર આર. ૫)ચોધારી હરેિ વી.

:-કોલેજ ખાિે સિાઈ અણભયાન :િારીખ:-૧૧/૦૮/૨૦૧૮
વાર:-િણનવાર

િારીખ ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ ને િણનવારના ફદવસે અત્રેની કૉલેજના એન.એસ એસ.ણવભાગ દવારા સ્વચ્છ ભારિ અાંિગષિ
કોલેજ ખાિે સિાઈનુાં આયોજન કરેલ હિુાં. જે માાં અત્રેના એન.એસ એસ.ના ૫૦થી પણ વધારે સ્વયાંસવ
ે કોએ ભાગ લીધેલો હિો.
જે માાં અત્રેની કોલેજના મેદાન ની િેમજ કોલેજના ટોઇલેટ, ક્લાસરૂમની પણ સિાઈ કરવામાાં આવેલ હિી. જે માાં સ્વયાંસેવકો
િેમજ અન્ય ણવધાથીઑએ લગભગ ચાર કલાકથી વધારે કામ કરેલ અને અાંિે કાયષક્રમની પૂણાષહુણિ કરી બધા ણવધાથીઑ નાસ્િો
કરીને છૂ ટા પડ્યા હિા.

-:ણિરાંગા રેલી :િારીખ :- ૧૪/0૮/૨૦૧૮
વાર :- માંગળવાર
િારીખ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ ને માંગળવારના રોજ ગાાંધીનગર ણજલ્લા પાંચાયિ વહીવટી િાંત્ર િેમજ
ગાાંધીનગર પોલીસ ખાિા દધારા યાદ કરો કૂરબાની અાંિગષિ ણિરાંગા રેલી નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુાં હિુાં . જે માાં અત્રેની
કોલેજના ૨૦ સ્વયાંસવ
ે કો હાજર રહ્યા હિા. જે માાં ગાાંધીનગર ણજલ્લાના કલેક્ટર, મહાનગરપાણલકાના િમામ કોપોરેટર, પોલીસ
સુપફરન્ટેન્િેન્ટ, િેમજ મુખ્ય અણિણથશ્રીઓએ ત્યાાં હાજરી આપી હિી. જે મના દધારા મસાલ પ્રગટાવીને આ કાયષક્રમની િરૂઆિ કરવામાાં

આવી હિી િેમજ ત્યાાં આઝાદ ભારિના િપથ લેવિા્યા હિા. સ્કૂલના નાના બાળકો દધારા કાયષક્રમો કરવામાાં આવેલા હિા અને
અાંિે પૃણાહૂ ણિ કરી બધા ત્યાાંથી છૂ ટા પડ્યા.

-:૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮(સ્વાિાંત્ર્ય ફદનની) ઉજવાણી:િારીખ :- ૧૫/0૮/૨૦૧૮
વાર :- બુધવાર
િારીખ ૧૫ ઑગસ્ટ ૨૦૧૮ ને બુધવારના રોજ અત્રેની કોલેજ દ્રારા ફદનની ઉજવાણી કરવામાાં આવેલી હિી
. જે માાં અત્રેની કોલેજના એન.એસ .એસ.ના કુલ ૧૦૦ સ્વયાં સેવકો ,એન .સી .સી. ના ૫૦ કેિેટ્સ િેમજ અન્ય ૨૫૦
ણવધાથીઓ અને કોલેજ ના િમામ કોલેજ ના પ્રાધ્યાપક ગણ િેમજ કોલેજના આચાયષ શ્રી એસ.જી .દેસાઇ પણ હાજર રહ્યા
હિા. કોલેજના આચાયષશ્રી એ ધ્વજ વાંદન કયુું હિુાં .રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ને બધા લોકો એ સલામી આપી હિી . િેમજ અત્રેની કોલેજમાાં
સાાંસ્કૂણિક કાયષક્રમોનુાં પણ આયોજન કરવામાાં આવેલુાં હિુાં . જે માાં કોલેજ ના પ્રાધ્યાપક અને કોલેજના િમામ ણવધાથીઓ આનાંદ
પુવષક ભાગ લીધો હિો .અને અાંિે નાસ્િો કરી બધા ણવધાથીઓ છુ ટા પડ્યા.
ણવિેર્માાં અત્રેની કોલેજ ખાિે ઉજવાયેલા આ પ્રોગ્રામ માાં િમામ પ્રકારની ્યવસ્થા િેમજ સુિોભન અને અન્ય
કામ અત્રેના એન.એસ .એસ ણવભાગ દ્રારા કરવામાાં આ્યા હિા .

-: થેલસ
ે ણે મયા ટેસ્ટ :િારીખ :- ૨૮/0૮/૨૦૧૮
વાર :- માંગળવાર
િારીખ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ને માંગળવારના ફદવસે અત્રેની કૉલેજના એન .એસ .એસ . ણવભાગ િથા
ઇણન્િયન રેિ ક્રોસ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્રારા કૉલેજના િમામ ણવધાથીઓ માટે અન્ય સ્ટાિ પણ હાજર થેલેસેણમયા ટેસ્ટ રીપોટષ
િેમજ કાઉણન્સલીગ કાયષક્રમનુ આયોજન અત્રેની કોલેજ ખાિે કરવામાાં આવેલુ॰ જે મા થેલેસેણમયાનુ કાઉણન્સલીગ િેમજ
થેલેસેણમયા ટેસ્ટ કરાવેલા ણવધાથીઓને ફરપોટષ નુ ણવિરણ િેમજ બાકી રહેલ ણવધાથીઓનુ થેલેસેણમયા ટેસ્ટનુાં આયોજન કરવામાાં
આવેલ. જે માાં ૨૩૦ જે ટલા ણવધાથીઓને રીપોટષનુ ણવિરણ િેમજ ૨૮ જે ટલા ણવધાથીઓનુાં પુન: ટેસ્ટનુાં આયોજન અત્રેની
કોલેજ દ્રારા કરવામાાં આવેલ. અાંિે આભાર ણવધી કરીને આ કાયષક્રમની પુણાષવિી કરેલ.

-: પુસ્િક મેળો :િારીખ :- ૦૫/0૯/૨૦૧૮
વાર :- બુધવાર
િારીખ ૦૫/૦૯/૨૦૧૮ ને બુધવારના રોજ ણિક્ષક ફદનની ઉજવણી ણનણમિે અત્રેની કોલેજ ખાિે પુસ્િક મેળાનુાં
આયોજન કરેલ જે માાં કુલ ૧૦ સ્વયાંસેવકોએ ભાગ લીધો હિો. જે માાં કોલેજના ગ્રાંથપાલશ્રી, કોલેજનાાં પ્રોિેસરો િેમજ કોલેજનાાં
ઇન્ચાજષ ણપ્રણન્સપાલ શ્રી ટી.કે.રાણા પણ હાજર રહ્યા હિા. આ પુસ્િકમેળામાાં આધ્યાણત્મક પુસ્િકો, સ્પધાષત્મક પુસ્િકો, એકાાંકી
િેમજ નાટકોની પુસ્િકો, જીવન ગાથાઓ જે વા અન્ય પુસ્િકોના મદદથી આ પુસ્િક મેળાનુાં આયોજન કરેલ જે માાં અત્રેની
કોલેજના કુલ ૫૦૦ જે ટલા ણવધાથીઓએ આ પુસ્િકમેળાનો લાભ લીધો હિો. જે ની અત્રેના કોલેજના ણપ્રણન્સપાલે ખાસ પ્રસાંિા
કરિા જણા્યુ કે આવો ભ્ય પુસ્િકમેળો આ કોલેજમાાં પ્રથમ વખિ થયેલ છે જે આ કોલેજમાાં નવીનિા છે . અને જે માાંથી
કોલેજના બધા ણવધાથીઓને ઘણાં ણિખવા મળિે.

-: થેલસ
ે ણે મયા ટેસ્ટ રીપોટષનુાં ણવિરણ િેમજ કાઉણન્સલીગ કાયષક્રમ :િારીખ :- ૧૨/0૯/૨૦૧૮
વાર :- માંગળવાર
િારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ ને માંગળવાર ના રોજ થેલેસેણમયા ટેસ્ટ રીપોટષ િેમજ કાઉણન્સલીગ કાયષક્રમ નુ
આયોજન અત્રે ની કોલેજ ખાિે કરવામાાં આવેલુ જે મા થેલેસેણમયા નુ કાઉણન્સલીગ િેમજ થેલેસેણમયા ટેસ્ટ કરાવેલા ણવધાથીઓને
ફરપોટષ નુ ણવિરણ િેમજ બાકી રહેલ ણવધાથીઓનુ થેલેસેણમયા ટેસ્ટનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. જે માાં ૨૩૦ જે ટલા
ણવધાથીઓને રીપોટષનુ ણવિરણ િેમજ ૨૮ જે ટલા ણવધાથીઓનુાં પુન: ટેસ્ટનુાં આયોજન અત્રેની કોલેજ દ્રારા કરવામાાં આવેલ.
જે માાં એન.એસ.એસ.ના ૨૦ સ્વયમ સેવકોએ સેવા આપી હિી. અાંિે આભાર ણવધી કરીને આ કાયષક્રમની પુણાષવિી કરેલ.

-: ણવશ્વ ઓઝોન ફદવસ ની ઉજવણી :-

િારીખ :- ૧૬/0૯/૨૦૧૮
વાર :- રણવવાર
િારીખ ૧૬/૦૯/૨૦૧૮ ને રણવવારના ફદવસે ણવશ્વ ઓઝોન ફદવસ િેમજ સ્વચ્છ ભારિ અણભયાન અાંિગષિ ગીર
િાઉન્િેિન, ગાાંધીનગર િેમજ વન ણવભાગ દ્રારા ઇન્દ્રોિા પાકષ ખાિે ણવશ્વ ઓઝોન ફદવસની ઉજવણી કરવામાાં આવેલ
જે માાં ણવણવધ કોલેજના ણવધાથીઓ ભાગ લીધો હિો. જે માાં અત્રેની કોલેજના કુલ ૧૦ ણવધાથીઓ હાજર રહ્યા હિા.
જે માાં વન ણવભાગ, ગાાંધીનગર ઝોનના ણનયામક શ્રી િથા નાયબ ણનયામક શ્રી,હાજર રહ્યા હિા. ગીર િાઉન્િેિન દવારા
સેમીનાર દ્રારા જાં ગલનુાં મહત્વ, વૃક્ષારોપણનુાં મહત્વ, િેમજ વન્ય-સૃષ્ટીની અસર સમાજ પર િેમજ સ્વચ્છિાનુાં મહત્વ
જે વા અનેક ણવણવધ કાયષક્રમોનુાં આયોજન ગીર િાઉન્િેિન દ્રારા કરવામાાં આવેલ. જે માાં ણવધાથી દ્રારા પાકષમાાં સિાઇ
કરાવવામાાં આવી િેમજ લોકોમાાં જાગૃણિ વધે િે માટે લોક સાંપકષ પણ ણવધાથીઓ દ્રારા કરવામાાં આવેલ. જે ની યાદી
નીચે મુજબ છે .

૧. મોચી હાર્દષક સોમાભાઇ ૨. િાહ માંથન મુકિ
ે ભાઇ ૩. વાઘેલા અણમિા ૪. ચાવિા ભાવીક ૫. મોદી
િેણનલ ૬. ઠાકોર યોગેિ બાબુજી ૭. મહેશ્વરી સાંદીપ ૮. ઠાકોર હર્ષદ કાળુજી ૯. ઠાકોર હર્નષિ કાલુજી
૧૦.રબારી એકિા

-: ગાાંધીજી ૧૫૦ જન્મ જયાંિી ઉજવણી ૨૦૧૮ :િા :- ૦૨/૧૦/૨૦૧૮
વાર :- માંગળવાર
ભારિ

સરકાર

ના

પરીપત્ર

િેમજ

ગુજરાિ

સરકાર

ના

પરીપત્ર

અનુસાર

ઉણિક/મ.ગા.ઉ.૧૫૦/૨૦૧૮/૨૦૬૨૮. અનુસાર અત્રેની કોલેજ ખાિે ગાાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયાંિીની ઉજવણી
કરવામાાં આવી હિી. જે મા અત્રેની કોલેજ ખાિે અન્ય કાયષક્રમોનુ આયોજન કરેલ જે ની ણવગિ નીચે મુજબ છે .

અ.નાં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬

કાયષક્રમ ની ણવગિ
પ્રભાિ િેરી
સવષ ધમષ પ્રાથષના
ગાાંધીજીના ણવચારોનુાં વાાંચન
ગાાંધીના ણપ્રય ભજન
ઓન લાઇન ણક્વઝ (સત્યનાાં પ્રયોગ)
સ્વચ્છિા અણભયાન

સમય
૦૭:૦૦ થી 08:00
૦૮:૦૦ થી ૮:૩૦
૦૮: ૩૦ થી ૦૯:૦૦
૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦
૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦
૧૧:૦૦ થી ૧૧:૦૦

૧) પ્રભાિ િેરી :િારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ને માંગળવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે ગાાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયાંણિ ણનણમિે
ણવણવધ કાયષક્રમનુાં આયોજન કરેલ જે મા અત્રેની કોલેજ ખાિે પ્રભાિિેરીનુાં આયોજન કરેલ જે માાં અત્રેની કોલેજના
એન.એસ.એસ.નાાં ૫૦થી પણ વધારે સ્વયાંસેવકો, કોલેજના એન.સી.એસ.૩૦ ણવધાથીઓ અને કોલેજના અન્ય કુલ ૫૦
ણવધાથીઓ િેમજ અન્ય પ્રધ્યાપક ગણ પણ હાજર રહ્યા હિા. પ્રભાિિેરી િરુઆિ સવારે ૦૭:૦૦ વાગે કોલેજ ના મેદાન માાંથી
િરુ કરીને ઘ- ૦૪ ના સકષલ થી પરિ િયાષ અને આ રીિે કોલેજ ની મેદાને પરિ િયાષ અને પ્રભાિિેરી પુણષ કરી.

૨) સવષ ધમષ પ્રાથષના :િારીખ ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ને માંગળવારના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે ગાાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયાંણિ
ણનણમિે ણવણવધ કાયષક્રમનુાં આયોજન કરેલ જે મા અત્રેની કોલેજ ખાિે સવષ ધમષ પ્રાથષના આયોજન કરેલ જે માાં અત્રેની કોલેજના
એન.એસ.એસ.નાાં ૪૦થી પણ વધારે સ્વયાંસેવકો, કોલેજના એન.સી.એસ.૨૦ ણવધાથીઓ અને કોલેજના અન્ય કુલ ૭૦
ણવધાથીઓ િેમજ અન્ય પ્રધ્યાપક ગણ પણ હાજર રહ્યા હિા. સવષ ધમષ પ્રાથષનાની નુાં આયોજન અત્રેની કોલેજના હોલ ખાિે
કરવામાાં આવેલુ જે માાં પ્રાથષનાની

િરુઆિ સવારે ૦૮:૦૦ વાગે કોલેજ ના હોલમાાં કરવામાાં આવેલી જે મા પછી િરિ

ગાાંધીજીના પ્રીય ભજનો નુાં આયોજન કરેલ હિુાં

૩) ગાાંધીજીના ણવચારોનુાં વાાંચન :ગાાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયાંણિ ણનણમિે અત્રેની કોલેજ ખાિે ગાાંધીજી ના ણવચારોનુાં વાચન િેમજ િેમના
જીવન ચરીત્રોનુાં વાાંચન િેમજ સત્યના પ્રયોગોનુાં વાાંચન જે વા અન્ય પુસ્િકોનુાં વાચન ણવધાથીઓ કરી િકે િેવુાં આયોજન કરવામાાં

આવેલુ. જે ના કેટલાક િોટા નીચે મુજબ છે .

૪). ગાાંધીજીના ણપ્રય ભજનોનુાં ગાન :ગાાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયાંણિ ણનણમિે અત્રેની કોલેજ ખાિે ગાાંધીજી ના ણપ્રય ભજનો જે વા કે “રઘુપણિ
રાઘવ રાજા રામ...” વૈષ્ણવ જન િો િેને કહી એ , જે વા અન્ય લોક ગીિ નુાં પણ ગાન કરવામાાં આવેલ જે માાં અત્રેની કોલેજનાાં કુલ
૦૫ ણવધાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. અને બીજા અન્ય ણવધાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. જે ના િોટા નીચે મુજબ છે .

૫) ઓન લાઈન ણક્વઝ :ગાાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જયાંિી ણનણમિે ગુજરાિ યુણનવસીટી િેમજ કે.સી.જી. દવારા ગાાંધીજીની જીવન ચરીત્ર
પર અને ગાાંધીજી લેણખિ પુસ્િક સત્યના પ્રયોગ પર ઓન લાઇન ણક્વઝનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ જે માાં અત્રેની કોલેજના ૨૫
થી પણ વધારે ણવધાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. જે માાં થી કુલ ૩ ણવધાથીઓ ગુજરાિમાાં પ્રથમ,ણદવણિય અને િૃણિય. ક્રમાાંક પ્રાપ્િ
કરેલ છે . જે માાં કેટલાક િોટા નીચે મુજબ છે

૬) સિાઇ અણભયાન :ગાાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયાંિી ણનણમિે અત્રેની કોલેજ ના એન.એસ.એસ. ણવભાગ દવારા સિાઇ અણભયાનનુાં
આયોજન કરવામાાં આવેલુાં જે માાં અત્રેની કોલેજના ૫૦ થી પણ વધારે સ્વયાં સેવકો િેમજ એન.સી.સી.ના ૨૦ ણવધાથીઓ િેમજ
અન્ય ૩૦ અન્ય ણવધાથીઓ હાજર રહ્યા હિા. જે માાં કોલેજના મેદાન, કોલેજની ઓફિસ િેમજ કોલેજના બાથરૂમની ણવધાથીઓ
દ્રારા સાિ સિાઇ કરવામાાં આવી. જે ના કેટલાક િોટા નીચે મુજબ છે .

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ
િા- ૫/૧૨/૨૦૧૮
વાર-બુધવાર
િા-૫/૧૨/૨૦૧૮ ને બુધવાર ના રોજ અત્રેની કોલેજ દવારા મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવનુ અયોજન
કરવામાાં આ્યુાં હિુ. જે અાંિગષિ અત્રેની કોલેજના કેમ્પસ એમ્બેસેિર હાર્દષક મોચી, માંથન િાહ, એક્િા રબારી, અણમિા વાઘેલા
િથા ૩૦ એન.એસ.એસના સ્વયાંસેવકો દ્રારા આ મહોત્સવનુાં આયોજન કરવામાાં આ્યુ હિુ. જે અાંિગષિ િોમમષ નાંબર -૬ થી ૮
ણવિે લોકોને મણહિગાર કરવામાાં આ્યા િેમજ બાકીના લોકોને િોમષ નાંબર ૦૬ નુ િોમષ ભરાવવામાાં આ્યા હિા. જે માાં રહેલા
ણવધાથીઓને િોમષનુ ૬ નુાં ણવિરણ કરવામાાં આ્યુ હિુ. જે મા અત્રેની કોલેજના પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી બી.એસ.ખાાંટ પણ હાજર
રહ્યા હિા અને િેમની હાજરીમા આ મહોત્સવની પુણાષ વિી કરવામાાં આવી.

૧. પરમાર ણનિીથ રમેિભાઈ ૨. દરજી હેલી દીપકભાઈ 3 પટેલ દ્રુણવ મહેિભાઇ
૪. બાબફરયા જનવી ફદનેિભાઇ ૫ ચૌહાણ ઐશ્વયાષ સિીર્ભાઈ ૬ ચાવિા ણનણધ જયેિભાઇ
૭ ફદવાન ફિજા સાદીકભાઇ ૮ દબગર રાહુ લ રાજે િભાઈ ૯ મકવાણા રણવ ચાંદભ
ુ ાઈ
૧૦ વાઘેલા રાજવીર અિોકભાઇ ૧૧ પ્રજાપણિ સાંદીપ ભરિભાઇ
૧૨ પટેલ જય બાબુભાઇ ૧૩ પ્રજાપણિ દીપક રજનીકાાંિ ૧૪ પટેલ જીગ્નેિ ફદનેિભાઇ

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ
િા-૧૫/૧૨/૨૦૧૮
વાર-િણનવાર
િા-૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ને િણનવાર ના રોજ એક ફદવસીય મિદાન જાગ્રુણિ અણભયાનનુ અત્રે કોલેજના પ્રોગ્રામ
ઓિીસર કેમ્પસ એમ્બેસેિર િેમજ ૩૦ સ્વયાંસેવકો દ્રારા કોલેજના કેમ્પસ ખાિે આ ણિણબરનુ આયોજન કરવામા આ્યુ હિુ.
જે મા અત્રેની કોલેજમા ભણિા ૧૮ થી ૨૪ ઉમાંર સુધીના િમામ ણવધાથીઓને િોમષ નાં-૬ આપવામા આ્યા િથા િેમને િોમમષ
ભરાવવામાાં આ્યા અને િેમને ભરેલા િોમષનુ ઓનલાઇન રણજસ્રેિન િેમજ ઓનલાઇન ચેકકાંગ પણ કરી આપવામાાં આ્યા હિા.
જે મા અહીની કોલેજ દરારા કુલ ૫૦ થી પણ વધુ િોમષનુાં ણવિરણ કરવામા આ્યુાં.
૧ વોરા જાણબયા સઈફુદ્દીન ૨ પરમમસાંહ દિરથમસાંહ ૩ સુથાર જીિેન્દ્રકુમાર ૪ રઓલ િનુાં રાજે ન્દ્રમસાંહ
૫ પ્રજાપણિ ણવિમયભાઈ ૬ પટેલ હેમલ રમેિભાઈ
ફરણિક હેમાંિભાઇ ૧૦ વાણણયા ઉન્નિ ણગરીિભાઈ

૭ સોલાંકી અક્ષય રાકેિભાઈ ૮ દેસાઇ અર્પષિ ણવનુભાઇ ૯ ગોસ્વામી

૧૧ ઠાકોર ભાણવકા અિોકમસાંહ ૧૨ પટેલ રાજલ િૈલેિકુમાર ૧૩ રાવલ સાંજય અમૃિભાઇ
૧૪ આાંબલીયા હર્ષદ ભાનુભાઇ ૧૫ િામોર રાકેિ સુરજીભાઇ

વાઇબ્રન્ટની મુલાકાિ
િારીખ:- ૧૭/0૧/૨૦૧૯
વાર-ગુરુવાર
િા.૧૭/૧/૨૦૧૯ થી િા ૧૯/૧/૨૦૧૯ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાિ ગ્લોબલ સણમણિ ૨૦૧૯ નુ આયોજન ગુજરાિ સરકાર
દ્રારા કરવામા આવી હિી. જે મા અત્રેની કોલેજ્માાંથી િારીખ ૧૭/૦૧/૨૦૧૯ ને ગુરુવાર ને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાિ ગ્લોબલ સણમણિ
ગાાંધીનગરમા મુલાકાિનુ આયોજ્ન કરવામા આ્યુ હિુ. જે મા અત્રેની કોલેજ્માાંથી ૨૪ એન.એસ.એસના સ્વયાંસેવકોએ દેિણવદેિમાથી આવેલા ણવણવધ સ્ટોલોની મુલાકાિ લીધી હિી.. િેમજ કોલેજ ના પ્રાધ્યાપકોએ પણ મુલાકાિ લીધી હિી..

:-સિાઇ અણભયાન:િારીખ:- ૨૫/0૧/૨૦૧૯
વાર-િુક્રવાર

િા-૨૫/0૧/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજમાાં પ્રજાસિાક ફદનની ઉજવણી ણનણમિે કોલેજ કેમ્પસમાાં
સવારે ૮:00 વાગે સિાઇ અણભયાનનુાં આયોજન કરવામાાં આ્યુ હિુાં. જે માાં એન.એસ.એસ.ના ૫૦ સ્વયાંસેવકો અને િેમની સાથે
રહીને પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી બી.એસ.ખાાંટ સાથે રહીને આ અણભયાનની િરુઆિ કરી હિી. આ કાયષક્રમ અાંદાણજિ ૧૦:30 વાગ્યા
સુધી ચાલ્યો હિો. જે મા સ્વયાંસવ
ે કોએ ભેગા થઇને કોલેજના કેમ્પસની સિાઇ કરી હિી. અને અાંિે નાસ્િો કરીને કાયષક્ર્મની
પુણાષહૂિી કરી હિી.

રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગૃણિ ફદવસ
િા- ૨૫/૦૧/૨૦૧૯

વાર-િુક્રવાર
િા-૨૫/૦૧/૧૮ ને િુક્રવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ ક્લાકે મહાત્મા હોલ નાંબર-1 મહાત્મા માંફદર,ગાાંધીનગર ખાિે
રાષ્ટ્રીય મિદાન જાગ્રુણિ ફદવસની ઉજવણીનુ આયોજન ણજલ્લા મિદાર ણવભાગ દ્રારા કરવામાાં આવેલુ જે મા ગુજરાિ રાજ્યના
રાજ્યપાલ શ્રી ઓ.પી. કોહલી, રાજ્યના િથા ણજલ્લાના મિદાર અણધકારી િેમજ અન્ય અણધકારીઓએ હાજરી આપી હિી.

જે મા અમારી કોલેજના પોગ્રામ ઓિીસર શ્રી બીપીનકુમાર ખાાંટ અને અત્રેની કોલેજના ૫૦ થી પણ વધુ ણવદ્યાથી આ
કાયષક્રમમા હાજર રહયા હિા.
-:૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ (પ્રજાસત્તાક ફદનની ઉજવાણી):િારીખ :- ૨૬/૦૧/૨૦૧૯
વાર :- િણનવાર
િારીખ ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ને બુધવારના રોજ અત્રેની કોલેજ દ્રારા પ્રજાસત્તાક ફદનની ઉજવાણી કરવામાાં
આવેલી હિી . જે માાં અત્રેની કોલેજના એન.એસ .એસ.ના કુલ ૧૦૦ સ્વયાં સેવકો ,એન .સી .સી. ના ૨૫ કેિટ્ે સ િેમજ અન્ય
૧૦૦ ણવધાથીઓ અને કોલેજ ના િમામ કોલેજ ના પ્રાધ્યાપક ગણ િેમજ કોલેજના આચાયષ શ્રી એસ.જી .દેસાઇ પણ હાજર
રહ્યા હિા. કોલેજના આચાયષશ્રી એ ધ્વજ વાંદન કયુું હિુાં .રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ને બધા લોકોએ સલામી આપી હિી . કોલેજના
આચાયષશ્રીએ પ્રજાસત્તાક ફદનની િુભેચ્છા આપી હિી.અને અાંિે નાસ્િો કરી બધા ણવધાથીઓ છુ ટા પડ્યા હિા.
.

:-મેગા જોબ િેર અાંિગષિ સિાઇ અણભયાન:િારીખ:- ૨૯/0૧/૨૦૧૯
વાર-બુધવાર
િા-૨૯/0૧/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજમાાં મેગા જોબ પ્લેસ મેંટ્નુ આયોજન ણનણમિે કોલેજ
કેમ્પસમાાં સવારે ૮:00 વાગે સિાઇ અણભયાનનુાં આયોજન કરવામાાં આ્યુ હિુાં. જે માાં એન.એસ.એસ.ના ૫૦ સ્વયાંસવ
ે કો અને
િેમની સાથે રહીને પ્રોગ્રામ ઓફિસર શ્રી બી.એસ.ખાાંટ સાથે રહીને આ અણભયાનની િરુઆિ કરી હિી. આ કાયષક્રમ અાંદાણજિ
૧૨ :30 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો હિો. જે મા સ્વયાંસવ
ે કોએ ભેગા થઇને કોલેજના કેમ્પસની સિાઇ,કોલેજના રૂમો , ગ્રાંથાલય અને
સ્પોટ્સષ રૂમ ની સિાઈ કરી હિી. અને અાંિે નાસ્િો કરીને કાયષક્ર્મની પુણાષહૂિી કરી હિી.
-:મેગા જોબ િેર ૨૦૧૯:-

િારીખ: ૩૦/૧/૨૦૧૯

વાર:-ગુરુવાર

િારીખ ૩૦/૧/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજ્મા મેગા જોબ પ્લેસ મેંટ્નુ આયોજન કરવામા આ્યુ હિુ. જે મા
ગાાંધીનગર ની ણવણવધ કમ્પમ ની અત્રેની કોલેજ્મા ઇંર્યુનુ આયોજન કરવામા આ્યા હિા. જે મા

એન.એસ.એસ.ના ૩૦

સ્વયાંસેવકોએ મેગા જોબ પ્લેસ મેંટનુ આયોજન કરવામા આ્યુ હિુ..

:-કોલેજમાાં િહીદોને શ્રદધાાંજણલ :િારીખ:-૧૫/૦૨/૨૦૧૯
વાર:-િુક્રવાર
િારીખ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજ ખાિે પુલવામાાં માાં િહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદધાાંજણલ આપવાનુાં
આયોજન કરવામાાં આવેલ હિુાં. જે માાં અત્રે ની કોલેજના કુલ ૧૦૦ એન.એસ.એસ.ના સ્વયાંસવ
ે કો િેમજ કોલેજના અન્ય
ણવધાથીઓ અને પ્રોિેસરો પણ હાજર રહ્યા હિા. જે માાં જવાનોને શ્રદધાાંજણલ આપી મૌન પાિવામાાં આ્યુાં હિુાં.

:-િહીદોને શ્રદધાાંજણલ :િારીખ:-૧૫/૦૨/૨૦૧૯
વાર:-િુક્રવાર
િારીખ ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ અત્રેની કોલેજના કુલ ૨૦ એન.એસ.એસ.ના સ્વયાંસેવકોએ પુલવામાાં િહીદ
થયેલા જવાનનોને શ્રદધાાંજણલ ઉધોગ ભવન ગ-૪ સાાંજે ૭:૦૦ કલાકે ખાિે આપવાનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ હિુાં. જે માાં
અત્રેની કોલેજના એન.એસ.એસ. ના સ્વયાંસવ
ે કો િેમજ કોલેજના અન્ય ણવધાથીઓએ જવાનોને શ્રદધાાંજણલ આપી હિી.

મિદાન જાગ્રુણિ મહોત્સવ
િા- ૨૩/૦૨/૨૦૧૯
વાર-િણનવાર
િારીખ:૨૩/૦૨/૨૦૧૯ અને ૨૪/૦૨/૨૦૧૯ સુધી ચીિ ઇલેક્િન કણમિન ઓિ ઇંફિયા દવારા ખાાંસ
જુ ાં બેિ નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુ જે માાં ખાાંસ જુ ાં બસ
ે અાંિગષિ િા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ થી ૨૪/૦૨/૨૦૧૯ સુધી અત્રેની
કોલેજ દવારા બે ફદવસીય ખાસ જુ ાં બેિનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુ જે માાં અત્રેની કોલેજના ઇલેકરો લેટસી ઓફિસર શ્રી
ણબપીન એસ.ખાટાં િેમજ અત્રે ની કોલેજનાાં કેમ્પસ એમ્બેસેિર મોચી હાર્દષક ,િાહ માંથન ઝાલા ણમિલબા અને વાઘેલા અણમિા
દવારા આ ખાસ મિદાર નોંધણી જુ ાં બેસ નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુાં જે ની અાંદર અત્રેની કોલેજ ના કુલ ૪૫ નવા મિદારોની
નોંધણી કરાવવામાાં આવી.િેમજ VOTER HELP LINE સોફ્ટવેર દવારા િેમનુાં ઓનલાઇન વોટર કાિષનુાં ચેકકાંગ િેમજ
ઓનલાઇન વોટર કાિષ ભરવાનુાં િીખવાળવામાાં આ્યો. નોધાયેલા નવા ઇલેક્િન કાિષ ના િોમષ નાં-૦૬ નુાં ણલસ્ટ નીચે મુજબ છે .
૧ િાભી રોણહિ જાદવભાઈ

૨ મકવાણા અજય વાળાભાઈ

૩ બળેણવયા રાજે િભાઈ મગનભાઇ

૪ સોલાંકી ણપ્રયાંકા મનસુખભાઇ ૫ જાપફિયા ભરિ નરમસાંહભાઈ ૬ રાંધાની સાંજયભાઇ પ્રિાપભાઇ

૭ ચૌધરી ણહિેર્ભાઈ જે ઠાભાઇ ૮ ચૌધરી માવજી લિાજી ૯ ચૌધરી માવજી િામળજી
૧૦ ચૌધરી ગોમવાંદ અજયભાઇ ૧૧ ચૌધરી ઈિવર ભગવાનભાઈ ૧૨ ચૌધરી અિોકભાઇ મદાજી
૧૩ બવિીયાસાંજયભાઇ કાવાભાઈ ૧૪ ધરણજયા પ્રિાપભાઇ હરેિભાઈ ૧૫ મકવાણા હરેિ કાળુભાઇ
૧૬ ધરણજયા ણમણહર હસમુખભાઇ

સિાઇ જાગૃત્તા વકષિોપ
િા- ૦૯/૦૩/૨૦૧૯
વાર-િણનવાર
િારીખ ૦૯/૦૩/૨૦૧૯ ને િણનવારના રોજ રાજ્ય એન.એસ.એસ. ણવભાગ િેમજ ગુજરાિ યુણનવર્સષટી ના
સાંયોજન થી સિાઇ જાગૃણિ વકષિોપનુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ જે માાં ગુજરાિ યુણનવસીટીના વાઇસ ચાન્લેલર ણહમાાંિુ પાંડ્યા,
રાજ્ય એન.એસ.એસ ણનદેિક શ્રી કમલ કુમાર કર િેમજ ગુજરાિ યુણનવસીટીના કો-ઓર્િષનટે ર શ્રી નટુ ભાઇ વમાષ િેમજ ગુજરાિ
યુણનવસીટીના િમામ પ્રોગ્રામ ઓફિસર િેમજ ગુજરાિ યુણનવસીટી ના િમામ સ્વયાંસવ
ે કો હાજર રહ્યા હિા. જે મા અત્રેની
કોલેજના કુલ ૯ સ્વયાંસવ
ે ક િેમજ કોલેજના પ્રોગ્રામ ઓફિસર પ્રો. બીપીનકુમાર ખાાંટ પણ હાજર રહ્યા હિા. જે માાં વકષિોપ
દરણમયાન બે વકિ્ય િેમજ સુત્ર લેખન િેમજ એક સિાઇ ણવર્યક નાટકની પ્રસ્િુણિ કરવામાાં આવેલ હિી. અને અાંિે સટીફિકેટ
આપીને છુ ટા કયાષ.

