
રાώીય સવેા યોજના 

એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગર 

વષ᷷ ૨૦૧૩-૧૪  
એહવાલ 

1. તા. ૨૩/૦૭/૨૦૧૩ ગુἘપૂἿણ᷷મા ἵદવસની ઉજવણી કરી  જેમાં એન.એસ.એસ.ના બḍન ે
ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ સિહત ૩૫ િવὸાથὁ Ḛવયંસેવકોએ ઉḉસાહભેર ભાગ લીધો હતો. 

 
2. તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજ એન.એન.કૉલેજ ખાતે   Ṃીન એḒબેસડેર ṝી ἓતુભાઇ પટેલ,  

િવસનગર નેચરલ પાક᷷ના સહયોગથી "My Earth My Duty" ṔોṂામ અંતગ᷷ત વૃ᷵ારોપણનો 
કાય᷷Ṁમ કરવામાં આḗયો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૩૦ Ḛવયંસવેક ભાઇ બહેનોએ ભાગ 
લીઘો હતો.  

 

 
3. તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજ એન.એસ.એસ.માં જોડાયેલા એફ.વાય.બી.એ./બી.એસ.સી.ના 

િવὸાથὁ ભાઇ – બહેનોને એન.એસ.એસ.ના કાય᷷Ṁમની Ἑપરેખા/ કાય᷷પḋધિત સમἒવતો 

‘ઓἵરએḍટેશન ṔોṂામ’ રાખવામાં આḗયો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના ṔોṂામ ઓἵફસર ṝી 

િનયાઝ પઠાણ સાહેબ ે તમેજ કોલેજના આચય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ.જોષી સાહેબ ે િવὸાથὁઓને 
ἓવનમાં રાώીય સેવા યોજનાની કાય᷷Ṕણાલી સંદભὂ ઉḉસાહી અને Ṕરેક ઉḋબોધન કયુὑ હતું. 



  
4. તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૩ ના રોજ Ḛવાતẓંય ἵદવસની ઉજવણી કરી હતી. જેમાં એન.એસ.એસ.ના 

૭૦ Ḛવયંસવેક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો. ḉયાર બાદ એસેḒḐલીહૉલમાં તમામ Ḛટાફ 
એન.એસ.એસ. અને એસ.આર.ἓ.ના િવὸાથὁઓની હાજરીમાં કૉલેજના “માણેક” અંકનુ ં
િવમોચન કરવામાં આḗયંુ હતુ.ં  

 
5. તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ એન.એસ.એસ ḋવારા ‘સḋભાવના ἵદવસ’ની ઉજવણી કરવામાં 

આવી હતી.  જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૬૫ Ḛવયંસેવક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો. 

  
6. તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૩ થી તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૩ દરḒયાન એમ.એન.કૉલેજમાં યુિનવસὁટી ક᷵ાની 

ṏણ ἵદવસીય ‘એન.એસ.એસ.ડે તાલીમ િશિબર’ યોજવામાં આવી હાતી. જેમાં ઉήર ગુજરાત 

યુિનવસὁટી સાથે સંલ᷼ન જુદી - જુદી કોલેજોમાંથી એન.એસ.એસ.ના ૩૦ જેટલા વૉિલḍટીયસ ᷷
જોડાયા હતા. આચાય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ.જોષી સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન નીચે સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સંચાલન 
બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. પી.જે પટેલ સાહેબે કયુὑ હતંુ. 



  
7. તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૩ ના રોજ નવરાṏી પવન᷷ી ઉજવણી સંદભὂ યોજવામાં આવેલ રાસ-

ગરબાના કાય᷷Ṁમમાં એન.એસ.એસ.ના ૭૫ Ḛવયંસેવક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો.  

 
8. તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૩ ના રોજ વૃ᷵ારોપણ કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આḗયું હતું. બḍને 

ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ સિહત ૪૫ િવὸાથὁ Ḛવયંસેવકોએ ઉḉસાહભેર ભાગ લીધો હતો. 

 
9. તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૩ના રોજ ગુજરાત સરકાર ḋવારા યોજવામાં આવેલ  કાય᷷Ẅમ ‘રન ફોર 

યુિનટી’ (Run For Unity) માં એન.એસ.એસ.ના ૫૦ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ ઉḉસાહભેર 

ભાગ લઇ કાય᷷Ṁમની શોભા વધારી હતી. જેના માટે કૉલેજના આચાṝὁ ડો. કે.એમ. જોષી 

સાહેબે તથા બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. પી.જે પટેલે 
િવὸાથὁઓને Ṕેયા ᷷હતા.  



 
 

10. ૨૬/૧૨/૨૦૧૩ થી ૦૧/૦૧/૨૦૧૪ સુધી મંડાલી (ખરોડ) મુકામે સાત ἵદવસની 
એન.એસ.એસ. િશિબર યોજવામાં આવી હતી. જેમાં બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ 
પઠાણ અને ડૉ. પી.જે પટલે સિહત ૧૦૦ િવὸાથὁ Ḛવયંસેવકો જોડાયા હતા. 

 

 
 

11. તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૪ થી તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૪ દરḒયાન રાώકા᷵ાની ‘યુવા નેતḉૃવ તાલીમ 

િશિબર’ યોજવામાં આવી હતી. જેમાં ઉήર ગુજરાત યુિનવસὁટી સાથે સંલ᷼ન જુદી- જુદી 

કોલેજોમાંથી એન.એસ.એસ.ના ૩૦ જેટલા વૉિલḍટીયસ᷷ જોડાયા હતા. આચાય᷷ṝી ડૉ. 
કે.એમ.જોષી સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન નીચે સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સંચાલન બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ 
ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. પી.જે પટેલ સાહેબ ેકયુὑ હતું. 

 
 

 



 

12. ૨૧/૦૧/૨૦૧૪ના રોજ કૉલેજમાં થેલેસેમીયા ટેḚટનંુ આયોજન કરવામાં આḗયંુ હતુ.ં જેમાં 
એન.એસ.એસના ૯૦ િવὸાથὁઓ ઉપરાંત કૉલેજના અનેક િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ થેલેસેિમયા 
ટḚેટ કરાḗયો હતો.  

 
 

13. તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૪ના રોજ બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. પી.જે 
પટેલની Ṕેરણાથી અને ભારતીય ચંુટણી આયોગની ગાઇડલાઈન Ṕમાણે  કૉલેજમાં એન.એસ. 

ḋવારા. ‘રાώીય મતદાર ἵદવસ’ની ઉજવણી કરવામાં  આવી હતી. જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૬૫ 

વોિલḍટીયસ᷷ ભાઇ તથા બહેનોએ ભાગ લીધો હતો.  

 

 

14. ૨૬/૦૧/૨૦૧૪ ના રોજ એમ.એન. કૉલેજ માં ઉજવાયેલ – ‘Ṕἒસήાક ἵદવસ’ની 

ઉજવણીમાં એન.એસ.એસ.ના ૫૮ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીશો હતો. 



 
 

15. ૨૪/૦૩/૨૦૧૪ના રોજ એન.એસ.એસ. યુિનટ ḋવારા ‘વાἿષ᷷કોḉસવ’ ઉજવવામાં આḗયો હતો. 

જેમાં વોિલḍટીયસ ᷷ḋવારા ગીત-સંગીત-નૃḉયના િવિવધ કાય᷷Ṁમો આપવામાં આḗયા હતા. સમṂ 
કાય᷷Ṁમનું સંચાલન એન.એસ.એસ. વોિલḍટીયર  ḋવારા કરવામાં આḗયંુ હતુ.ં 

 


