
 
 

 

નિયનિત પ્રવૃનતિો અહેવાલ 

વર્ષ ૨૦૧૯/૨૦ 

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજિા 

સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સ-ે ૧૧, ગાાંધીિગર 

િો – ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 
 
 
 

નિયનિત પ્રવૃનતિી યાદી 
ક્રિ તારીખ પ્રવૃનતિ ાં િાિ  સ્વયાંસેવકોિી 

સાંખ્યા  

પ્રવૃનતિ ાં સ્થળ 

૧ ૧૬/૦૪/૧૯ રિ ફોર વોટર અવરિેસ 
 

૧૧૦ િહાત્િા િાંદીરિી પાસ,ે 

ગાાંધીિગર 

૨ ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ નવશ્વ પયાષવરિ  દદવસ 
 

૧૦ ગીર ફાઉન્ડેશિ , ગાાંધીિગર  

૩ ૦૧/૦૬/૨૦૧૯ નવશ્વ પયાષવરિ  દદવસ 
 

૧૨ ગ જરાત ય નિવર્સષટી, અિદાવાદ 

૪ ૨૧/૦૬/૨૦૧૯ નવશ્વ યોગ દીવસ ૧૨૨ સ્વિીિ પાકષ, ગાાંધીિગર  

૧ ૦૪/૦૭/૨૦૧૯ રથયાત્રા ૨૦ અાંધજિ શાળા, સ-ે૧૧, 

ગાાંધીિગર  

૬ ૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિ 
 

૧૧૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૭ ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ જળ શદકત અનિયાિ 
 

૧૦૦૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૮ ૨૧/૦૭/૨૦૧૯ નવધાિસિાિી િ લાકાત 
 

૧૦ નવધાિસિા, ગાાંધીિગર 

૯ ૨૬/૦૭/૨૦૧૯ કોલેજ ખાતે સફાઈ અનિયાિ ૧૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે



 
 

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૦ ૦૩/૦૮/૨૦૧૯ વૃક્ષારોપિ કાયષક્રિ-૨૦૧૯ 
 

૭૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૧ ૧૧/૦૮/૨૦૧૯ ગ જરાત ય નિવર્સષટી ધ્વજ વાંદિ 

કાયષક્રિ  

૧ ગ જરાત ય નિવર્સષટી, અિદાવાદ 

૧૨ ૧૧/૦૮/૨૦૧૯ કોલેજિાાં ૧૧ ઑગસ્ટ િી ઉજવિી  ૧૧ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૩ ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ બ્લડ ડોિેશિ કમે્પ ૨૨ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૪ ૧૮/૦૯/૨૦૧૯ થેલેસેિીયા ટેસ્ટ  ૧૨૭ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૧ ૧૯/૦૯/૨૦૧૯ કોલેજિાાં પ્લાસ્ટીક ફ્રી કેમ્પેઇિ  
 

૧૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૬ ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ દેક ગાિિાાં સ્વતતા  ગૃનત અાંગ ે

રેલીિ ાં નયોજિ 

૧૦ ગાિ-પાલજ, ગાાંધીિગર 

૧૭ ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ ઇલેક્ટ્રો વેરીફીકેશિ પ્રોગ્રાિ ૪ કલેક્ટ્ટર કચેરી, ગાાંધીિગર 

૧૮ ૦૨/૧૦/૨૦૧૯ િહાત્િા ૧૧૦િી જન્િ જયાંતીિી 

ઉજવિી 
 

૨૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૧૯ ૧૦/૧૦/૨૦૧૯ થેલેસેનિયા ટેસ્ટ રીપોટષિ  નવતરિ 

તેિજ કાઉનન્સલીંગ કાયષક્રિ 

૭ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૨૦ ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ બ્લડ ડોિેશિ કમે્પ ૬ રાજિવિ , ગાાંધીિગર 

૨૧ ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ રાષ્ટ્રીય િતદાિ  ગૃનત દદવસ    ૧૦ ઓડીટોરીયિ હૉલ, નસનવલ 

હોનસ્પટલ, ગાાંધીિગર 

૨૨ ૨૬/૦૧/૨૦૨૦ પ્ર સેાક દદિિી ઉજવિી ૧૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર  

૨૩ ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ સાયબર ક્રાઇિિો સેનિિાર  ૧૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૨૪ ૨૦/૦૨/૨૦૨૦ કોલેજિાાં િગેા પ્લેસિેંટ  ૩૦ સરકારી વાિીજય કોલેજ, સ-ે

૧૧, ગાાંધીિગર 

૨૧ ૦૨/૦૩/૨૦૨૦ થી  

૦૮/૦૩/૨૦૨૦ 

ઇન્ટર કોલેજ કેમ્પ  ૪ ફૂલજીિા િ વાડા , દહગેાિ 

 
 
અિ ક્રિનિકા 



 
 

ક્રિ અિ ક્ર્િ પ્રવ નત 

૧ સ્વયાંસેવકો િી યાદી 

૨ નિયનિત પ્રવ નતિો  અહવેાલ 

 

રિ ફોર વોટર અવરિેસ 
તારીખ :- ૧૬/૦૪/૧૯  

  વાર :-  ગ રુવાર 

           તા :- ૧૬/૦૪/૧૯ િે ગ રુવારિા દદવસે જિરલ ઈલેકશિ લોકસિા-૨૦૧૯  દ્વારા રિ ફોર વોટર અવરિેસિ ાં નયોજિ 

િહાત્િા િાંદદરિી સાિ,ે સેંરલ નવસ્ટા,ગાાંધીિગર ખાતે કરવાિાાં નવય ાં. જેિાાં ગાાંધીિગર નજલ્લાિા તિાિ કિષચારીઓ, નવધાથીઓ, 

નશક્ષકો, પ્રાધ્યાપકો તિેજ અન્ય કાયષકરો પિ હાજર રહ્યા હતા.જેિાાં અત્રિેી કોલેજિાથી ક લ ૬૦૦ નવધાથીઓ  તેિજ નચાયષશ્રી 

જે.એિ.પાંડયા સાહેબ અિે કોલેજિા પ્રાધ્યાપકો પિ હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં કોલેજિા ૧૧૦ NSSિા વોલેન્ટીયસષ તેિજ  પ્રોગ્રાિ 

ઓદફસરશ્રી બી.એસ.ખાાંટ પિ  હાજર રહ્યા હતા 
 
 
 

  
                                                                                                                         પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                                          િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                               ઈ - િઈેલ :- bipinkhant88@gmail.com 

નવશ્વ પયાષવરિ  દદવસ 

તારીખ :- 0૧/0૬/૨૦૧૯ 

વાર :- બ ધવાર 

                                                 તારીખ ૦૧/૦૬/૨૦૧૯િ ે બ ધવારિા દદવસે નવશ્વ પયાષવરિ દદવસ તેિજ સ્વચ્ત િારત 

અનિયાિ અાંતગષત ગીર ફાઉન્ડેશિ ગાાંધીિગર તેિજ વિ નવિાગ દ્વારા ઇંદ્રોડા પાકષ ખાતે નવશ્વ પયાષવરિ 

દદવસિી ઉજવિી કરવાિાાં નવેલ જેિાાં નવનવધ કોલેજિા નવધાથીઓ િાગ લીધો હતો. જેિાાં અતે્રિી 

કોલેજિા ૧૦ નવધાથીઓ હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં વિ નવિાગ  ગીર ફાઉન્ડેશિ દ્રારા સેિીિાર યોજવાિા 



 
 

નવયો હતો. જેિાાં ગાાંધીિગર ઝોિિા નિયાિકશ્રી તથા િાયબ નિયાિકશ્રીએ સૂષ્ટીિી અસર સિાજ પર તેિજ 

સ્વસ્તતાિ ાં િહત્વ, વ ક્ષોિ  િહત્વ, જાંગલિ  િહત્વ વગેરે બાબતોિી સિજ નપી હતી. 
(૧)હાર્દષક સોિિાઇ િોચી   (૨)િાંથિ િ કેશિાઇ શાહ  (3) અનિતા વાઘેલા      (૪) િાનવક ચાવડા (૧)ફેનિલ િોદી   (૬)  

યોગેશ બાબ જી ઠાકોર     (૭)  સાંદીપ િહેશ્વરી        (૮)હર્ષદ કાળ સસાંહ ઠાકોર 

(૯)  હર્િષશ કિ સસાંહ ઠાકોર   (૧૦)ધવલસસાંહ પરિાર 

  
                                                                       પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

   નવશ્વ પયાષવરિ દીવસ 

                                                                                                                                                                 તા ૧/૦૬/૧૯                            

                                                                                                                                                                વાર-બ ધવાર  

       તારીખ - ૧/૦૬/૧૯ િા રોજ ગ જરાત ય નિવસીટી એિ.એસ.એસ નવિાગ દ્વારા સફાઇ  ગ્ર નત વકષશોપ િ  નયોજિ કરવાિા 

નવય  હત . જેિા અત્રેિી કોલેજિા ૧૨ જેટલા નવધાથીઓ તથા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર શ્રી બીપીિક િાર ખાાંટ  હાજર રહ્યા હતા. ગ જરાત 

રાજ્યિા િ ખ્યિાંત્રીશ્રી નવજય રૂપાિી, ગ જરાત ય નિવસીટીિા વાઇસ ચાન્સલર નહિાાંશ  પાંડયા , ગ જરાત – નિદેશક શ્રી કિલ ક િાર 

કર તેિજ એિ.એસ.એસ નવિાગિા કોઓર્ડષિટેર શ્રી િટ િાઇ વિાષ , ગ જરાત ય નિવસીટીિા તિાિ સ્વયાંસવેકો , ગ જરાત 

ય નિવસીટીિા કોલેજોિા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં વકષશોપ દરનિયાિ બે વક્ટ્તવય તિેજ સ ત્ર લેખિ  તિેજ  સફાઇ 

નવર્ ેપોતાિ ાં િાંતવય રજૂ કય ું હત ાં. 

(૧)હાર્દષક સોિાિાઇ (૨)િાંથિ શાહ  (૩) અનિતા વાઘેલા (૪)  ચાવડા િાવીક  (૧). ફેનિલ િોદી  

(૬)  ઠાકોર યોગેશ બાબ જી (૭  િહેશ્વરી સાંદી ) (૮) ઠાકોર હર્ષદ કાળ સસાંહ (૯) ઠાકોર હર્િષશ કિ સસાંહ 

(૧૦) િહે લ બી. સોલાંકી (૧૧) એકતા રબારી (૧૨) સપિા યાદવ 



 
 

  
સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

                                                                                                                           પ્રોગ્રાિ ઓદફસર-: બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                     િોબાઇલ િાંબર-: ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

નવશ્વ યોગ દદવસ 
               અત્રિેી કોલેજિાાં તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ નાંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દદવસિી ઉજવિી કરવાિાાં નવી જેિાાં કોલેજિાાં તા. ૧૮, 

૧૯ અિ ે૨૦ િી જૂિિાાં તાલીિિી વયવસ્થા ગોઠવવાિાાં નવેલ હતી.  ૨૧ જૂિ યોગ દદવસિા દદવસે અત્રિેી કોલેજિાાં નવધાથીઓ 

અિ ેકોલેજિા નપ્રન્સીપાલશ્રી ડૉ. જે.એિ.પાંડયા તથા તિાિ સ્ટાફ ક લ ૧૨૨ તાલીિાથીઓ સેન્રલ નવસ્ટા, ગાાંધીિગર ખાતે નજલ્લા 

કક્ષાિાાં નવશ્વ યોગ દદવસ ઉજવિીિાાં િાગ લીધેલ હતો. 

  
 
 

સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-્૧૧, ગાાંધીિગર 
                                                                  

                                                                                                         પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                    િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

  ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

રથયાત્રા 
      તા. ૪/૦૭/૨૦૧૯ િા રોજ  ગાાંધીિગર િ કાિ ે રથયાત્રાિ  નયોજિ કરવાિાાં નવય ાં હત . જેિાાં અત્રિેી કોલેજિા ૨૦ 

સ્વયાંસેવકોએ શરબત નવતરિ કય ષ હત .તેિજ અાંધજિ શાળા ખાતે પિ શરબત નવતરિ કય ષ હત .  
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સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-્૧૧, ગાાંધીિગર 
                                                            
 

                                             

પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
 

ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિ 
તારીખ :- ૧૧ /૦૭/૧૯ 

વાર: ગ રૂવાર 
 
 

                         તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ િા રોજ અત્રિેી કોલેજ ખાતે જ િા એિ.એસ.એસ. નવધાથીઓ તેિજ િવા જોડાયેલા 

નવધાથીઓ િાટે ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિિ  નયોજિ કરેલ જેિાાં અત્રિેી કોલેજિા નપ્રન્સીપાલશ્રી ડો. જે. એિ. પાંડ્યા તથા કોલેજિા 

પ્રાધ્યાપકો, કોલેજિા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર તેિજ કોલેજિા સ્વયાંસવેકો તેિજ એિ.એસ.એસ. િાાં જોડાયેલા િવા સ્વયાંસવેકો એિ ક લ ૧૧૦ 

જેટલા નવધાથીઓએ ન પ્રોગ્રાિિાાં િાગ લીધો હતો. ત્યારબાદ ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિિી શરૂનત કરવાિા નવી. જેિાાં એિ.એસ.એસ. િ ે

લગતા પ્રશ્િોિ ાં સિાધાિ કરવાિા નવય ાં. તિેજ તિેિ ેએિ.એસ.એસ. િી પ રતી િાનહતી, પ્રેરિા તેિજ પ રત  બળ નપ્ય ાં અિ ેઅાંત ેન 

પ્રોગ્રાિિી પિૂાષહૂનત કરવાિા નવી 
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સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સે-૧૧,ગાાંધીિગર 

પ્રો. ઓ.- બી.એસ.ખાાંટ 

િો. િાં-૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઇિેલ- bipinkhant88@gmail.com 

જળ શદકત અનિયાિ 

તા.-૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 

વાર-સોિવાર 

    તારીખ ૨૨/૦૭૮/૨૦૧૯િા રોજ અત્રિેી કોલેજિા જળ શદકત અનિયાિ અાંતગષત કોલેજ કમે્પસ ડ ેિી ઉજવિી કરવાિા 

નવી. જેિાાં કોલેજિા પ્રોગ્રાિ ઓફીસરશ્રી બી.એસ.ખાાંટ સાહેબે જળ સાંચયિે લગતી પ્રચાર પ્રસારિી કાિગીરી થાય તે હેત થી “જળ 

બચાવો” અાંગ ેકોલેજિા ૧૦૦૦ નવધાથીઓિ ેશપથ લેવડાવયા હતા. જેિા કોલેજિો અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર રહયા હતા 

  
સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-્૧૧, ગાાંધીિગર 

                                                                                                                          પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                                         િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

નવધાિસિાિી િ લાકાત 

તા-૨૧/૦૭/૨૦૧૯ 

વાર-ગ રુવાર 
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        તા.૨૧/૭/૨૦૧૯ િા રોજ નવધાિસિા  ચોિાસ  સત્ર દરમ્યાિ અત્રિેી કોલેજિા ૧૦ સ્વયાંસેવકોએ િ લાકાત લીધી હતી. 

જેિા કોલેજિા ૩ પ્રાધ્યાપક હાજર રહ્યા હતા. તેિા બજેટ સત્ર નિહાળ્ય  હત . અિે સ્વરુનચ િોજિ લઇ ત ટા પડ્યા. 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-્૧૧, ગાાંધીિગર 
                                                            
 

                                             

પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

  કોલેજ ખાતે સફાઈ અનિયાિ  
                                                                                                                                                        તારીખ :- ૨૬/૭/૨૦૧૯ 

                                                                                                                                             વાર :- શ ક્રવાર 
                               તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૯ િા શ ક્રવાર િા રોજ અત્રેિી કોલેજિા એિ.એસ.એસ. નવિાગ દ્વારા કોલેજ ખાત ે

સફાઇિ ાં નયોજિ કરવાિા નવય ાં. જેિાાં અત્રિેી કોલેજિા  એિ.એસ.એસ. િા ૧૦ થી પિ વધાર ેસ્વયાંસેવકોએ િાગ લીધો હતો. 

જેિાાં અત્રિેી કોલેજિા કમે્પસિી, બગીચાિી સફાઇ કરવાિાાં નવી હતી. જેિાાં સ્વયાંસવેકોએ લગિગ ૪ કલાકથી વધાર ેકાિ કરેલ 

હત . અાંત ેકાયષક્રિિી પ િાષહૂતી કરી બધા િાસ્તો કરી ત ટા પડયા.  
            

  
 
 
 

                                                                             સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

સેક્ટ્ટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

                                                                   પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                     િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                       ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
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વકૃ્ષારોપિ કાયષક્રિ-૨૦૧૯ 

તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

વાર:- શનિવાર 

             તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૯ િ ેશનિવારિા રોજ અત્રિેી કોલેજ ખાતે વકૃ્ષારોપિ કાયષક્રિિ ાં  નયોજિ કરવાિાાં નવેલ  હત . જેિાાં 

કોલેજિા ઇિ ચાજષ  નચાયષશ્રી ટી. કે. રાિા તિેજ અન્ય પ્રાધ્યાપક ગિ તિેજ અત્રિેી કોલેજિા ક લ ૧૦૦ નવધાથીઓએ િાગ 

લીધો હતો. જેિાાં એિ.એિ.એસ િા ક લ ૧૦  નવધાથીઓએ િાગ લીધો હતો. જેિી અાંદર ક લ ૨૦૦ થી પિ વધાર ેિવા વકૃ્ષોિ  

રોપિ કરવાિાાં નવય  હત . તેિજ જ િા વૃક્ષોિ ેફરતે સફાઇ અિ ેગોડ કરવાિાાં નવયો હતો અાંતે દરેક નવધાથીઓિે જરૂરી િાગષદશષિ 

તેિજ વૃક્ષોિ  િહત્વ સિજવી િાસ્તો કરાવીિ ેત ટા કયાષ. 

  
                                           
 
 
 
 

                                                                    સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

સેક્ટ્ટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

                                                                                                        પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                                           િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                                               ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

                                       ૧૧ ઓગસ્ટ ધ્વજ વાંદિ 

તા-૧૧/૦૮/૨૦૧૯ 

તા-બ ધવાર 

        તારીખ ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ િા ૭૩િાાં સ્વાતાંત્રતા દીવસ નિિીે ે ગ જરાત ય નિવસીટી દ્વારા નયોજીત ધ્વજ વાંદિ 

કાયષક્રિિાાં ગ જરાત ય િીવસીટીિાાં ક લપતી શ્રી હીિાાંશ  પાંડ્યા તેિજ ગ જરાત ય િીવસીટીિા કૉ-ઓડીિટેર શ્રી િટ િાઇ વિાષ, ગ જરાત 

ય નિવસીટીિો તિાિ સ્ટાફ તેિજ નવનવધ કોલેજોિાાં સ્વયાંસવેકો દ્વારા ધ્વજવાંદિ કાયષક્રિ  કરવાિા નવયો હતો. અત્રેિી કોલેજિા 

૧ સ્વયાંસેવકો હાજર રહ્યા હતા. ન કાયષક્રિિા સાાંસ્કૃતીક કાયષક્રિ પ િષ કરી. NSS સ્વયાંસવેકોિ ેપ્રોત્સાહિ પ્રિાિપત્ર નપી કાયષક્રિિી 

પ િાષવૃેી કરવાિાાં નવી હતી. 
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                                                             સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

સેક્ટ્ટર-૧૧,ગાાંધીિગર 

                                                                પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                              િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                                                 ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

 
 

        કોલેજિાાં ૧૧ િી ઑગસ્ટિી ઉજવિી 
તા-૧૧/૦૮/૨૦૧૯ 

તા-બ ધવાર 

 
               તા ૧૧/૦૮/૦૧૯ િા રોજ અત્રિેી કોલેજિા ધ્વજ વાંદિ કાયષક્રિ ઉજવવાિાાં નવયો જેિાાં અત્રેિી કોલેજિા 

નચાયષશ્રી ડૉ. જે.એિ. પાંડ્યા, કોલેજિો તિાિ સ્ટાફ,એિ.એસ.એસ િા ૧૧ નવધાથીઓ અિ ેકોલેજિા અન્ય નવધાથીઓ હાજર 

હતા. ધ્વજ વાંદિ કયાષ પતી રાષ્ટ્ર્ધધ્વજિ ેસલાિી નપ્યા બાદ  કોલેજ િા નચાયષશ્રીએ શાબ્દીક પ્રવચિ નપ્ય  હત . અાંત ેબધા 

િાસ્તો કયાષ પતી કાયષક્રિ પ િષ કયો હતો. 
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               સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

            સેક્ટ્ટર - ૧૧ ગાાંધીિગર 

                                                                                       પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                       િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                  ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
:-બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પ :-  

                                                                                                 તારીખ :- ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ 

                                                                                                           વાર :- િાંગળવાર 

                 તારીખ ૧૭/૦૯/૨૦૧૯ િા રોજ અતે્રિી કોલેજ, ગાાંધીિગર ખાતે વડાપ્રધાિ શ્રી િરેંદ્ર િોદીિા જન્િદદિિી 

ઉજવિીિાાં બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પિ ાં નયોજિ કરવાિાાં નવય  હત . જેિા અતે્રિી કોલેજિા ક લ ૨૧ એિ.એસ.એસ 

સ્વયાંસેવકો, કોલેજિા સપ્રાંસીપાલ ડૉ. જે. એિ. પાંડયા સાહેબ તેિજ કોલેજિા પ્રોફેસરો પિ હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં 

અતે્રિી કોલેજિા ક લ ૨૨ નવધાથીઓએ બ્લડ ડોિેટ કય ું હત ાં, તેિજ અન્યિે બ્લડ ડોિેટ કરવા િાટે પ્રોત્સાહિ નપવાિાાં 

નવય  હત . બ્લડ ડોિેટ કરિારિી યાદી િીચે િ જબ તે.  
(૧) િિિસસાંહ એસ. ચાવડા (૨) દદનવવજયસસાંહ બી. બારડ(૩) વિૈવ એસ. પ્ર પતી (૪) રાકેશસસાંહ ડી. ઝાલા (૧) િાંથિ એિ. 

શાહ (૬) હરેશ ટી. ચૌધરી (૭) કલ્પેશસસાંહ નર. બારોટ (૮) સ યષરાજ એસ. રાિા 

(૯)  ઉવીશ પી. પ્ર પતી (૧૦) જૈનિિ એ. પરિાર (૧૧) રનવ પી. પરિાર (૧૨) િનિત્શ જે. ચૌધરી  

(૧૩) અનિત કે. પરિાર (૧૪) ધિેશજી નર. બારોટ (૧૧) કાર્તષક એચ. િાિોર (૧૬) ગ ાંજિ એસ. પરિાર (૧૭) સોિલસસાંગ 

ડી. ચોહાિ (૧૮) દશષિ નર. િકવાિા (૧૯) સ રેશ એિ. રબારી (૨૦) નિનિત એ. પરિાર (૨૧) નવજય ડી. પરિાર (૨૨) હરેશ 

વી. ચૌધરી 

   
 

              સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

             સકે્ટ્ટર - ૧૧ , ગાાંધીિગર 

                                                                                          પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                              િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                                         ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
થેલેસેનિયા ટેસ્ટ 

તા.-૧૮/૦૯/૨૦૧૯ 

વાર-બ ધવાર 

     તારીખ ૧૮/૦૯/૨૦૧૯ િ ેબ ધવાર િા દદવસે અત્રિેી કોલેજિા એિ.એસ.એસ. નવિાગ તથા ઇનન્ડયિ રેડ ક્રોસ સોસાયટી, 

અિદાવાદ દ્વારા કોલેજિા તિાિ નવધાથીઓ િાટ ેથેલેસેનિયા ટેસ્ટિ  નયોજિ કરવાિા નવય  હત . જેિા કોલેજિા નચાયષશ્રી ડૉ. 



 
 

જે.એિ.પાંડયા, કોલેજિો સ્ટાફ અિ ેએિ.એસ.એસ િા ૧૦ સ્વયાંસવેકો હાજર રહયા હતા. ૧૨૭ નવધાથીઓએ થેલેસેનિયા ટેસ્ટ 

કરાવયો હતો. અાંતે બધાિો નિાર નવધી કરીિે ન  કાયષક્રિ પ િષ કરલે હતો. 

  
                  સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

                                                               સેક્ટ્ટર - ૧૧, ગાાંધીિગર 

                                                                                                  પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                                              િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                                                     ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
કોલેજિાાં પ્લાસ્ટીક ફ્રી કેમ્પેઇિ  

તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯ 

વાર- ગ રુવાર 

   તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯િા રોજ અતે્રિી કોલેજિાાં પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ ફ્રી કેમ્પેઇિિ  નયોજિ કરવાિાાં નવય ાં હત . જેિાાં 

અતે્રિી કોલેજિા નચયષશ્રી ડૉ. જે. એિ. પાંડયા, કોલેજિો સ્ટાફ, કોલેજિા પ્રોગ્રાિ ઓફીસર બી.એસ.ખાાંટ અિે 

એિ.એસ.એસ. િા ૧૦ સ્વયાંસેવકો હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં અતે્રિી કોલેજ કેમ્પસ,િેદાિિાાં અિે બગીચાિાાં પ્લાસ્ટીક 

એક્ટ્ત્ર કરવાિાાં નવય  હત . 

  
                                                       સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

સેક્ટ્ટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિિાઈ ખાાંટ 

િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
 

-: દેક ગાિિાાં સ્વતતા  ગૃનત અાંગે રેલીિ ાં નયોજિ :- 



 
 

 

તારીખ :- ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 

વાર :- શનિવાર  

                         તારીખ ૨૧/૦૯/૨૦૧૯ િ ેશનિવાર િા રોજ દેક ગાિ પાલજ ગાિ ખાતે સ્વચ્ત િારત અનિયાિ અાંતગષત જિ 

 ગૃનત રેલીિ ાં નયોજિ કરેલ જેિાાં NSS િા ક લ ૧૦ સ્વયિ સવેકો તેિજ કોલેજિા પ્રા. અનિત પરિાર  અિે એિ.એસ.એસ. પ્રોગ્રાિ 

ઓફીસર બીપીિ ખાાંટ હાજર રહ્યા હતા.જેિાાં ગાિિા કોલેજિા નવધાથીઓ દ્વારા રેલીિ ાં નયોજિ કરવાિા નવેલ  હત . જેિા 

સ્વતતા અાંગિેી જગૂનત ફેલાવી. જેિાાં ૧૦૦ થી પિ વધાર ેગૂહ િ લાકાત કરી તિેજ પાંચાયતિી િ લાકાત લીધી, અાંત ેિાસ્તો કરી 

બધા તૂટા પડય. 

  
                                                              સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ 

                                                      સેક્ટ્ટર -- ૧૧, ગાાંધીિગર 
                                                           

                                                            પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :-  બીપીિિાઈ ખાાંટ 

                                                             િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                                          ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

 ઇલેકરો વેરીદફકેશિ પ્રોગ્રાિ 

 તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯ 

વાર-બ ધવાર 

    તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯ િા રોજ કલેકટર કચેરી ખાતે ઇલેકરો વેરીદફકેશિ પ્રોગ્રાિ નવડીયો કોન્ફરન્સિ  નયોજિ કરવાિાાં નવય  હત . 

જેિા વોટર હલે્પલાઇિ એપ િી જગ્ર તતા અાંગે ચચાષ કરવાિા નવી જેિા અત્રિેી કોલેજિા ૨ કેમ્પસ એબેસડેર અિે ૪ સ્વયાંસવેકો 

હાજર રહ્યા હતા. અન્ય કોલેજિા સ્વયાંસેવકો,  િાયબ િાિલતદાર હાજર રહ્યા હ્તા. 

  
 

 સરકારી વાનિજય કોલેજ  

          સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

                              પ્રોગ્રાિ ઓફીસર -: બીપીિિાઇ ખાાંટ  

િોબાઇલ િાંબર :- ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 



 
 

ઇ િેઇલ – bipinkhant88@gmail.com 

િહાત્િા ૧૧૦િી જન્િ જયાંતીિી ઉજવિી 

તા -૦૨/૧૦/૨૦૧૯ 

વાર- બ ધવાર 

            તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ િા રોજ અત્રિેી કોલેજિા ફીટ ઇનન્ડયા પ્લોગીંગ રિિ ાં નયોજિ કરવાિાાં નવય ાં હત . ન કાયષક્રિિાાં 

અત્રિેી કોલેજિા નચાયષશ્રી ડૉ. જે. એિ. પાંડયા, કોલેજિો તિાિ સ્ટાફ, નવધાથીઓ ૨૦ હાજર રહ્યા હતા ન કાયષક્રિિાાં ૦૨ 

કીલોિીટર અાંતર િાટ ેદોડવાિી સાથે ખ લ્લી જવયા પર પડેલ કચરો િેગો કરવાિાાં નવયો હતો. અિ ેકચરો ડનસ્બબિિાાં િાખવાિા 

નવયો હતો. 

  
                                                 
 
                                         

                                                    સરકારી વાનિજય કોલેજ  

                                          સેકટર-૧૧ , ગાાંધીિગર 

                              પ્રોગ્રાિ ઓફીસર -: બીપીિિાઇ ખાાંટ  

િોબાઇલ િાંબર :- ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઇ િેઇલ – bipinkhant88@gmail.com 

 

થેલેસેનિયા ટેસ્ટ રીપોટષિ  નવતરિ તેિજ કાઉનન્સલીંગ કાયષક્રિ 
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ 

વાર-ગ રુવાર 

           તારીખ ૧૦/૧૦/૨૦૧૯િે ગ રુવારિા રોજ અત્રિેી કોલેજ ખાતે થેલેસેનિયા ટેસ્ટ રીપોટષિ  નવતરિ તિેજ કાઉનન્સલીંગ 

કાયષક્રિિ  નયોજિ કરવાિાાં નવલે  જેિા થેલેસેનિયિ  કાઉનન્સલીંગ  તિેજ થેલેસેનિયા ટેસ્ટ કરાવેલા નવધાથીઓિ ેદરપોટષિ  નવતરિ 

તેિજ બાકીરહેલ નવધાથીઓિ  થલેેસેનિયા ટેસ્બિ  નયોજિ કરવાિા નવેલ જેિાાં ૧૧૭ જેટલા નવધાથીઓિ ે રીપોટષિ  નવતરિ 

તેિજ ૬ જેટલા નવધાથીઓિ ાં પ િ: ટેસ્ટિ  નયોજિ અત્રિેી કોલેજ દ્વારા કરવાિા નવેલ. જેિાાં એિ.એસ.એસ. િા ૩૦ જેટલા 

સ્વયાંસેવકોએ સેવા નપી હતી અાંતે નિાર નવધી કરીિે ન કાયષક્રિિી પ િાષવતી કરેલ હતી.  

mailto:bipinkhant88@gmail.com


 
 

  
સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-૧૧ , ગાાંધીિગર 

                              પ્રોગ્રાિ ઓફીસર -: બીપીિિાઇ ખાાંટ  

િોબાઇલ િાંબર :- ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઇ િેઇલ – bipinkhant88@gmail.com 
                

:-બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પ :-  

                                                    તારીખ :- ૧૮/૦૧/૨૦૨૦                                                             વાર :- શનિવાર 

             તારીખ ૧૮/૦૧/૨૦૨૦ િા રોજ રાજિવિ ગાાંધીિગર ખાતે િાિ  રાજયપાલ નચાયષ દેવવ્રતિા જન્િદદિ 

િીનિતે બ્લડ ડોિેસિ કેમ્પિ ાં નયોજિ કરવાિાાં નવેલ હત ાં .જેિાાં અતે્ર િી કોલેજિા ક લ ૧૪ એિ .એસ. એસિા 

સ્વયાંસેવકો તેિજ પ્રોગ્રાિ ઓદફસર બી.એસ.ખાાંટ પિ હાજર રહ્યા હતા  જેિાાં  અતે્રિા કોલેજિા ક લ ૬ સ્વયાંસેવકોએ 

બ્લડ ડોિેટ કય ું હત ાં, તેિજ અન્યિે પ્રોત્સાહિ નપવાિાાં િદદરૂપ થયા હતા  .બ્લડ ડોિેટ કરિારિી યાદી િીચે િ જબ તે .  
૧)િનવક ચાવડા       ૨)રનવરાજ  દવ     ૩)સોિાનલસસાંગ ચૌહાિ    ૪)ફેનિલ િોદી  

૧)સાાંતા સિતા       ૬) અાંક ર 

 
 

mailto:bipinkhant88@gmail.com


 
 

  સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ, 

સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર. 
                                 

                                                                  પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :- બીપીિક િાર ખાાંટ 

િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 
 

                                                    રાષ્ટ્રીય િતદાિ  ગૃનત દદવસ    
 

તા -૨૧/0૧/૨૦૨૦ 
વાર-શનિવાર 

                     તા-૨૧/૦૧/૨૦૨૦ િ ેશનિવારિા રોજ સવાર ે૧૧:૦૦ ક્ટ્લાક ેઓદડટોરીયિ હોલ, નસનવલ હોનસ્પટલ,ગાાંધીિગર 

ખાતે રાષ્ટ્રીય િતદાિ  ગ્ર નત દદવસિી ઉજવિીિ  નયોજિ નજલ્લા િતદાર નવિાગ દ્રારા  કરવાિાાં નવેલ . જેિા ગ જરાત રાજ્યિા 

રાજ્યપાલ શ્રી નચાયષ દવેવ્રત  તથા નજલ્લાિા િતદાર અનધકારી તિેજ અન્ય અનધકારીઓએ હાજરી નપી હતી .જેિા અિારી 

કોલેજિા પોગ્રાિ ઓફીસર શ્રી બીપીિક િાર ખાાંટ  અિ ેઅત્રિેી કોલેજિા ૧૦ થી પિ વધ   એિ .એસ.એસ . નવદ્યાથી  ન કાયષક્રિિા 

હાજર રહીિ ેિતદાિ શપથ લીધી હતી. 

 
 

સરકારી વાનિજ્ય કોલેજ, 

સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર. 
 

                                                                                           પ્રોગ્રાિ ઓદફસર :- બીપીિક િાર ખાાંટ 

                                                                                                 િોબાઈલ િાંબર :-  ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

                                                                                            ઈ - િેઈલ :- bipinkhant88@gmail.com 

 
-:૨૬  ન્ય નરી ૨૦૧૯ )પ્ર સેાક દદિિી ઉજવાિી:( - 

તારીખ :-  ૨૬/૦૧/૨૦૨૦ 

વાર :- રનવવાર 
 

                          તારીખ ૨૬  ન્ય નરી ૨૦૨૦  િે રનવવારિા રોજ અત્રિેી કોલેજ દ્રારા પ્ર સેાક દદિિી ઉજવાિી કરવાિાાં 

નવેલી હતી. જેિાાં અત્રેિી કોલેજિા ૧૦ સ્વયાંસવેકો અિ ેએિ.સી.સી િા ૨૦ નવધાથીઓ,અન્ય ૧૦૦  નવધાથીઓ અિ ેકોલેજિા 

તિાિ કોલેજ િા પ્રાધ્યાપક ગિ તેિજ  કોલેજિા નચાયષ શ્રી જે. એિ. પાંડયા સર પિ હાજર રહ્યા હતા  કોલેજિા નચાયષશ્રીએ 

ધ્વજ વાંદિ કય ું હત ાં. રાષ્ટ્રીય ધ્વજ િે બધા લોકો એ સલાિી નપી હતી. કોલેજિા નચાયષ સાહબેે પ્ર સેાક દદિિી શ િેચ્તા નપી 

હતી. સાાંસ્ક્ર નતક કાયષક્રિ કરવાિાાં નવયો હતો.  અાંત ેબધા નવધાથીઓ િાસ્તો કરી તૂટા પડ્યા.    
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સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર-૧૧ , ગાાંધીિગર 

                              પ્રોગ્રાિ ઓફીસર -: બીપીિિાઇ ખાાંટ  

િોબાઇલ િાંબર :- ૯૪૨૮૭૬૮૪૦૨ 

ઇ િેઇલ – bipinkhant88@gmail.com 
                

સાયબર ક્રાઇિ કાયષક્રિ  

તા-૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

                                                                                                                                                    વાર-બ ધવાર  
       તારીખ ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ િા રોજ ગ જરાત ય નિવર્સષટી, દડપાટષિેંટ ઓફ એિીિેશિ દ્વારા અિે અત્રિેી કોલેજ એિ.એસ.એસ. 

નવિાગ દ્વારા સાયબર ક્રાઇિ કાયષક્રિ યોજવાિાાં નવયો. જેિાાં અત્રેિી કોલેજિા નપ્રન્સીપાલશ્રી જે.એિ. પાંડ્યા સાહબે ,કોલેજિા 

સ્ટાફગિ, કોલેજિા નવધાથીઓ ઉપનસ્થત રહ્યા હતાાં, ન ઉપરાાંત એિ.એસ.એસ. િા પ્રોગ્રાિ ઓફીસર બી. એસ .ખાાંટ અિ ે

એિ.એસ.એસ. િા ૧૦ નવધાથીઓ હાજર રહ્યા હતાાં.જેિાાં સાયબર ક્રાઇિ પર સેિીિાર નપવાિાાં નવયો હતો. 
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સરકારી વાનિજય કોલેજ 

સેકટર –૧૧,ગાાંધીિગર 

િેગા પ્લેસિેંટ  

 

તા-૨૦/૦૨/૨૦ 

વાર-ગ રૂવાર  
       તા-૨૦/૦૨/૨૦૨૦િા રોજ અત્રેિી કોલેજિાાં નજલ્લા કક્ષાિા િેગા પ્લેસિેંટિ ાં નયોજિ કરવાિાાં નવય ાં. જેિાાં ય વાિોિે 

પ્રોત્સાહિ નપવા િાટ ે શહેરિા િેયર રીટાબિે પટેલ, સ્ટને્ડીગ કનિટીિા ચેરિિે દવેેન્દ્રસસાંહ ચાવડા , કલેક્ટ્ટર ડો. ક લદીપ નયષ, 

અનધક કનિશિર િાગાજૂષિ  િાધ , ડો. એિ. જી. િબટ,ડો. નર.બી. કોઠારી વગેરે  ઉપનસ્થત રહ્યા હતા. ન િેગા પ્લેસિેંટ કમે્પિાાં ૭૧ 

કાંપિીઓ અિ ે ૨૦૦૦ થી  વધ  નવધાથીઓએ ઉત્સાહિેર િાગ લીધો હતો. જેિાાં અત્રિેી કોલેજિો તિાિ સ્ટાફ અિ ે

એિ.એસ.એસ.િા ૩૦ સ્વયાંસેવકો એ પોતાિી ઉત્સાહપૂવષક સવેા નપી હતી 

 
                                                                સરકારી વાનિજય કોલેજ 

                                                        સેકટર –૧૧,ગાાંધીિગર 

                                                                  ઇન્ટર કોલેજ વકષ કેમ્પ 

તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૦ 

                જય િારત સાથ ેજિાવવાિ ાં ક ેગ જરાત ય નિવસીટી તા.૨/03/૨૦૨૦ થી તા.૮/૦૩/૨૦૨૦ સ ધી  ખેડા જીલ્લાિા 

ફૂલજીિા િ વાડા ગાિે ઇન્ટર કોલેજ વકષ કમે્પિ ાં નયોજિ કરવાિાાં નવય ાં હત ાં. જેિાાં િ ખ્ય િહેિાિ તરીક ે ખેડા નજલ્લાિા 

ટી.ડી.ઓશ્રી, ગાિિા સરપાંચ, ગ જરાતી કલાકાર નવક્રિિાઈ ઠાકોર, પ ષ્ટ્ર્પાાંજનલ સાંસ્થાિા સભ્યો તથા ગ જરાતી દફલ્િ જગતિા અન્ય 

ખ્યાતિાિ વયનક્ટ્તઓ હાજર રહ્યા હતા.  જેિાાં અિારી કોલેજિા એિ.એસ.એસ ય નિટિા ચાર  સ્વયાંસવેકો સહિાગી થયા હતા. કેમ્પ 

દરનિયાિ સફાઇ,નરોવય,વયસિ િ નક્ટ્ત,ક -દરવાજોિ ાં નિવારિ જેવા નવર્યો ઉપર જિ ગૃનતિા અિેક કાયષક્રિો હાથ ધરવાિાાં નવયા 

હતા. જેિાાં નપિી કોલેજિા નવધાથી ધ્વારા કચરાપેટીઓ બિાવી ગાિિા લોકો સ ધી વયવનસ્થત રીતે પહોચાડવાિો પ્રોજેક્ટ્ટ 

સફળતા પ વષક કરવાિાાં નવયો હતો અિે પતી તેલ્લે સટીફીકટે નપીિે કમે્પિી પ્રૂિાષહ તી કરી હતી. 

 
 



 
 

 


