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વર્ષ ૨૦૨૦/૨૧ 

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજિા 

સરકારી વાણિજય કોલેજ 

સે- ૧૫, ગાાંધીિગર 

 

 

 



નિયનિત પ્રવનૃતિી યાદી 
ક્રિ તારીખ પ્રવનુતનુાં િાિ સ્વયાંિ 

સેવકોિી 
સાંખ્યા 

પ્રવનુતનુાં સ્થળ 

૧  ૨ ૧/૦૭/૨૦૨૦ નવશ્વ યોગા ડે - હોિ 
૨   ૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ૧૫ િી ઓગસ્ટ  - સરકારી વાણિજય 

કોલેજ, ગાાંધીિગર 
3 ૧૦/૦૯/૨૦૨૦ કોલેજ કેમ્પસ સફાઈ, વકૃ્ષા રોપિ ૨૦ સરકારી વાણિજય 

કોલેજ, ગાાંધીિગર 
૪ ૨૪/૧૦/૨૦૨૦  િાસ્ક નવતરિ ૬ પાલજ, ગાાંધીિગર  
૫ ૧૯/૦૧/૨૦૨ ૧  બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પ ૧૫ સરકારી વાણિજય 

કોલેજ, ગાાંધીિગર 
૬ ૨૫/૦૧/૨૦૨ ૧  રાષ્ટ્રીય િતદાિ દદવસ ૭૦ સરકારી વાણિજય 

કોલેજ, ગાાંધીિગર 
૭ ૨૬/૦૧/૨૦૨ ૧  ૨૬ િી જાન્યઆુરી ૨૫ સરકારી વાણિજય 

કોલેજ, ગાાંધીિગર 
૭ ૦૫/૦૨/૨૦૨ ૧  શેરો પોણિદટવ હોિ નવણિટ  ૧૮ ણિલ્ડ્રિ હોિ ફોર 

બોયજ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાાંધીિગર 

૮ ૧ ૩/૦૨/૨૦૨ ૧  ઓરીયેંટેશિ પ્રોગ્રાિ 
 

૧૫૦ સરકારી વાણિજય 
કોલેજ, ગાાંધીિગર 

૯ ૧ ૨/૦૩/૨૦૨ ૧  આિાદીિા અમતૃ િહોત્સવ ૨૦ સરકારી વાણિજય 
કોલેજ, ગાાંધીિગર 

 

 

 



 

વલ્ડ્ડષ યોગા  ડે 

      તા ૨૧/૦૬/૨૦૨0 િા રોજ નવશ્વ યોગા ડે કોરોિા િહા િારીિે લીધે સરકારશ્રીિા પરીપત્રિે 
િી બાબતિે ધ્યાિિાાં લઈિે હાલિી નવનશષ્ટ્ઠ પદરસ્સ્થનતિે કારિે સવારે ૭:૦૦ વાગે અત્રેિી કોલેજ 
દ્વારા ઘરેથી જ જોડાવાનુાં હત ુાં તેિાાં યોગા નવર્ેિી તિાિ સ્ટાફ અિ ે નવધાથીઓિે જરૂરી સિૂિા 
આપવાિાાં આવી હતી કે યોગા ફોટોિે સોનશયલ િીદડયાિાાં શેર કરવાિી સિૂિા આપવાિાાં આવી 
હતી. 

 
 

                                            

 

        

 

 



 

 
 કોલેજિાાં ૧૫ િી ઑગસ્ટિી ઉજવિી 

તા-૧૫/૦૮/૨૦૨૦ 

તા-બધુવાર 

 
               તા ૧૫/૦૮/૨૦ િા રોજ અતે્રિી કોલેજિા કોરોિા િહાિારીિે લીધે સરકારશ્રીિી ગાઈડ 

લાઇિ મજુબ ધ્વજ વાંદિ કાયષક્રિ ઉજવવાિાાં આવ્યો જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા આિાયષશ્રી ડૉ. જે.એિ. પાંડયા 

સાહબે કોલેજિો તિાિ સ્ટાફ હાજર હતા. ધ્વજ વાંદિ કયાષ પછી રાષ્ટ્ધધ્વજિે સલાિી આપ્યા બાદ  

કોલેજિા આિાયષશ્રીએ શાબ્દીક પ્રવિિ આપ્ય ુ હત.ુ કોલેજિાાં વકૃ્ષા રોપિ પિ કરવા આવ્યુાં હત ુાં અંતે 

બધા િાસ્તો કયાષ પછી કાયષક્રિ પિુષ કયો હતો. 

 



 

 

કોલેજ કેમ્પસ સફાઈ, વકૃ્ષા રોપિ 

           તા. ૧૦/૦૯/૨૦૨0 િા બધુવાર િા રોજ અતે્રિી કોલેજિા એિ.એસ.એસ. નવભાગ દ્વારા કોલેજ 

ખાતે સફાઇનુાં આયોજિ કરવાિા આવ્યુાં. જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા એિ.એસ.એસ.િા ૨૦ થી પિ વધારે 

સ્વયાંસેવકોએ ભાગ લીધો હતો. જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા કેમ્પસિી, બગીિાિી સફાઇ કરવાિાાં આવી હતી.. 

કોલેજિાાં અંદર િવા વકૃ્ષોન ુરોપિ કરવાિાાં આવ્ય ુહત ુઆ કાયષક્રિિાાં કોલેજિા નપ્રિંસીપાલશ્રી ડૉ. અનિત 

સતુરીયા સાહબે તેિજ કોલેજિા પ્રોફેસરો પિ હાજર રહ્યા હતા અંતે કાયષક્રિિી પિુાષહતૂી કરી બધા 

િાસ્તો કરી છુટા પડયા.  



  
 

 

સરકારી વાણિજય કોલેજ , સે-૧૫, ગાાંધીિગર 

 

                તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૨૦ િા રોજ અતે્રિી કોલેજ દ્રારા ગાિ પાલજ, ગાાંધીિગર ખાતે િાસ્ક 

નવતરિ, ઉકાળા નવતરિ, હોનિયોપેનથક દવા નવતરિ, જાહરે સ્થળ પર સેિેટાઈજરિો  છટકાવ, સાિાજીક 

દૂરી રાખવી, સેિેટાઈજર થી હાથ વારાંવાર સાફ કરવા જેવી પ્રવનુત કરવાિાાં આવી આ ઉપરાાંત સેક્ટર ૧૬ 

ખાતે ઝૂપડ પટ્ટી નવસ્તારિાાં િાસ્ક અિે ઉકાળાનુાં નવતરિ કરવાિાાં આવ્યુાં, સેક્ટર ૧૬િી અંધજિ શાળાિે 

સે-૧૬ િી એિ.એસ.એસ. િા ૧૦ સ્વયાંિ સેવકો અિે કોલેજિા પ્રો.ઓ. બી. એસ. ખાાંટ સાહબેે આ કાયષક્રિિે 

આિાયષશ્રીિા િાગષદશષિ હઠેળ સફળ બિાવ્યો. 



 

                  
:-બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પ  :-  

                                                    તારીખ :- ૧૯/૦૧/૨૦૨ ૧  

                                                            વાર  :- િાંગળવાર 

                 તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ િા રોજ અત્રેિી કોલેજ, ગાાંધીિગર ખાતે રેડક્રોસ સોસાયટી 

, કલોલ દ્વારા બ્લડ ડોિેશિ કેમ્પનુાં આયોજિ કરવાિાાં આવ્ય ુહત.ુ જેિા અતે્રિી કોલેજિા કુલ ૧૫ 

એિ.એસ.એસ સ્વયાંસેવકો, અિે એિ.સી.સી િા નવધાથીઓ તેિજ કોલજેિા નપ્રિંસીપાલશ્રી ડૉ. 

અનિત સતુરીયા સાહબે તેિજ કોલેજિા પ્રોફેસરો પિ હાજર રહ્યા હતા. જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા કુલ 

૨૪ નવધાથીઓએ બ્લડ ડોિેટ કયુું હત ુાં, તેિજ અન્યિે બ્લડ ડોિેટ કરવા િાટે પ્રોત્સાહિ આપવાિાાં 

આવ્ય ુહત.ુ બ્લડ ડોિેટ કરિારિી યાદી િીિે મજુબ છે.  

(૧) જોબિપતુ્રા સાંકેત એિ  (૨) જોબિપતુ્રા હસમખુ એિ (૩) પટેલ ધિેશકુિાર એ 

(૪) િૌધરી ઈશ્વરભાઈ બી (૫) િાવડા હસરાજનસિંહ જે (૬) લાડુિોર દશષક બી 

(૭) રાજપતૂ જયદીપ આર  (૮) વાળાંદ આદદત્ય જે (૯) યોગેશ પી શિાષ (૧૦) પ્રજાપતી િયાંક એ 



(૧૧) વાઘેલા જીગરનસિંહ એિ (૧૨) પરિાર ઉવાુંગનસિંહ એફ (૧૩)િૌધરી દદણક્ષતકુિાર ડી 
(૧૪)પટેલ નપ્રન્સ કે (૧૫) શાાંતા સિતા (૧૬) િાવડા ભાનવક પી (૧૭) િાયી દરનતકકુિાર જે (૧૮) 
િારૂ િૈત્રય આર (૧૯)ડાભી હરેશકુિાર ટી (૨૦) િોદી દશષિકુિાર કે (૨૧) ભાભોર ભાનવિકુિાર 
એિ (૨૨) સથુાર વેદાાંગ એિ (૨૩) રિેશ િૌહાિ 

 

 

 



                                   રાષ્ટ્રીય િતદાિ જાગનૃત દદવસ    

 

તા -૨૫/0૧/૨૦૨૦ 

વાર-સોિવાર 

                     તા-૨૫ /૦૧ /૨૦૨૧  િે સોિવારિા રોજ સવારે ૧ ૧ :૦૦ ક્લાકે સરકારી વાણિજય કોલેજ, 
ગાાંધીિગર ખાતે રાષ્ટ્રીય િતદાિ જાગ્રનુત દદવસિી ઉજવિીન ુ દ્રારા કરવાિાાં આવેલ.ુ જેિા કોલેજિા 
નપ્રસ્ન્સપાલશ્રી તથા કોલેજિા સ્ટાફે હાજરી આપી હતી. જેિા અિારી કોલેજિા પોગ્રાિ ઓફીસર શ્રી 
બીપીિકુિાર ખાાંટ  અિે અતે્રિી કોલેજિા ૭૦ નવદ્યાથીઓ  આ કાયષક્રિિા હાજર રહીિે િતદાિ શપથ 
લીધી હતી . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



૨૬ જાન્યઆુરી ૨૦૧૯ )પ્રજાસત્તાક દદિિી ઉજવાિી:( - 

તારીખ  :-  ૨૬/૦૧ /૨૦૨૧  

 

                          તારીખ ૨ ૬ જાન્યઆુરી ૨૦૨૧  િે બધુવારિા રોજ અતે્રિી કોલેજ દ્રારા પ્રજાસત્તાક દદિિી 

ઉજવાિી કરવાિાાં આવેલી હતી  .જેિાાં અતે્ર િી  કોલેજિા એિ .એસ  .એસ.િા કુલ  ૨૫ સ્વયાં સેવકો અિે 

કોલેજિા તિાિ પ્રાધ્યાપક ગિ તેિજ  કોલેજિા આિાયષશ્રી અનિત સતુરીયા સર  હાજર રહ્યા હતા. ઉચ્િ 

નશક્ષિ કિેરીિા િાગારુ્ ષિ સર  હાજરી આપી હતી. ગજુરાત સરકારિા પવૂષ અનધકારી જસવાંત ગાાંધીએ 

ધ્વજ વાંદિ કયુું હત ુાં .રાષ્ટ્રીય ધ્વજ િે બધા લોકો એ સલાિી આપી હ તી  .કોલેજિા  આિાયષશ્રી પ્રજાસત્તાક 

દદિિી શભેુચ્છા આપી હતી  .અિે અંતે િાસ્તો કરી બધા નવધાથીઓ છુટા પડયા હતા . 

 

  
 

શેરો પોણિદટવ હોિ નવણિટ 

તા-૦૫/૦૨/૨૦૨૧  

                                                                                    વાર- શકુ્રવાર 

                 સરકારી  વાણિજય કોલેજ , સેક્ટર-૧૫ ગાાંધીિગરિાાંથી તા-૦૫/૦૨/૨૦૨૧  િા રોજ 
સ્પેશીયલ હોિ ફોર બોયિ , સેક્ટર-૧૯, ગાાંધીિગરિી મલુાકાત કરવાિાાં આવી જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા 
એિ.એસ.એસ.િા ૧૮ સ્વયાંસેવકો, કોલેજિા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર ડૉ. બી. એસ.ખાાંટ અિે કોલેજિા અન્ય ૩  



પ્રોફેસર  હાજર રહ્યા હતાાં. ત્યાિી સાંસ્થાિાાં ૩ ૩  જેટલા શેરો પોિીટીવ બોયિ હતાાં. તેિિી સાથે મલુાકાત 
દરમ્યાિ ખબૂ ખબૂ સારી એવી પ્રવનૃત કરી. જેિાાં ત્યાિાાં બાળકો સાથે ણિત્રકળા, રિતગિત, તથા ગીત 
િિોરાંજિ કયુું, સાથે બાળકોિે બૉલપેિ, પેડ તથા િોકલેટનુાં નવતરિ પિ કરવા આવ્યુાં હત ુાં. તેિજ 
સાંસ્થાિા અનધક્ષક શ્રીિતી એકતા પટેલ એ સાંસ્થા નવરે્ અિિે િાદહતી આપી આ નસવાય ત્યાિાાં બાળકો કઈ 
રીતે ત્યાિી દદિિયાષ છે તેિા નવરે્ સાંપિૂષ િાદહતી આપી.  અંતે અિે સહુએ એિિો ખબૂ ખબૂ આભાર વ્યક્ત 
કયો. 

 
ઓરીયેંટેશિ પ્રોગ્રાિ 

                         તા.૧ ૩/૦૨/૨૦૨ ૧  િા રોજ અતે્રિી કોલેજ ખાતે રુ્િા એિ.એસ.એસ. નવધાથીઓ 

તેિજ િવા જોડાયેલા નવધાથીઓ િાટે ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિન ુઆયોજિ કરેલ હત ુાં. જેિાાં અતે્રિી કોલેજિા 

નપ્રન્સીપાલશ્રી ડો. અનિત સતુરીયા સર તથા કોલેજિા પ્રાધ્યાપકો, કોલેજિા પ્રોગ્રાિ ઓદફસર તેિજ કોલેજિા 

સ્વયાંસેવકો તેિજ એિ.એસ.એસ.િાાં જોડાયેલા િવા સ્વયાંસેવકો એિ કુલ ૧૫૦ જેટલા નવધાથીઓએ આ 

પ્રોગ્રાિિાાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારબાદ ઓરીએન્ટેશિ પ્રોગ્રાિિી શરૂઆત કરવાિા આવી. જેિાાં એિ.એસ.એસ. િે 

લગતા પ્રશ્નોનુાં સિાધાિ કરવાિા આવ્યુાં. તેિજ તેિિે એિ.એસ.એસ. િી પરુતી િાદહતી, પે્રરિા તેિજ પરુત ુ

બળ આપ્યુાં અિે અંતે આ પ્રોગ્રાિિી પિૂાષહનૂત કરવાિા આવી 



  
 

આિાદીિા અમતૃ િહોત્સવ 

                ૧ ૨/૦૩/૨૦૨૧  િા રોજ અતે્રિી કોલેજિાાં આિાદીિા અમતૃ િહોત્સવ િી ઉજવિી કરવાિાાં 
આવી જેિાાં કોલેજિાાં સાયકલ રેલી નુાં આયોજિ કરવાિાાં આવ્યુાં, સાયકલ રેલી િાાં ૫૦ નવધાથીઓ જોડાયા 
હતા. સાયકલ રેલી કોલેજ થી શરૂ કરી સેંટરલ નવસ્ટા, ઘ-૪, ગાાંધીિગર ખાતે સરદાર પટેલિા સ્ટેચ્યુાં િે 
શ્રદ્ાાંજણલ આપવાિાાં આવી હતી. ત્યારબાદ કોલેજિાાં નિબાંધ સ્પધાષન ુાં આયોજિ કરવાિાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ 
કાયષક્રિિાાં કોલેજિા નપ્રન્સીપાલશ્રી ડો. અનિત સતુરીયા સાહબે અિે કોલેજિો અન્ય સ્ટાફ પિ હાજર રહ્યો 
હતા.  

  


