
રાώીય સવેા યોજના 

એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગર 

વષ᷷ ૨૦૧૪-૧૫  
એહવાલ 

1. તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૪ ગુἘપૂἿણ᷷મા ἵદવસની ઉજવણી કરી  જેમાં એન.એસ.એસ.ના બḍન ે
ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ સિહત ૩૫ િવὸાથὁ Ḛવયંસેવકોએ ઉḉસાહભેર ભાગ લીધો હતો. જેમાં 

એન.એસ.એસ.ના બḍને ṔોṂામ ઓἵફસર ṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ સાહબે અને ડો. પી.એસ. 

પટેલ સાહેબે હાજર રહી િવὸાથὁઓને આશીવ᷷ચન પાઠḗયા હતા.  

  
 

2. તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૪ અને તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ એન.એન.કૉલેજ ખાત ે   Ṃીન 

એḒબસેેડર ṝી ἓતુભાઇ પટેલ,  િવસનગર નેચરલ પાક᷷ના સહયોગથી "My Earth My 

Duty" ṔોṂામ અંતગત᷷ વૃ᷵ારોપણનો કાય᷷Ṁમ કરવામાં આḗયો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના 
અનુṀમે ૩૬  અને ૧૦૦ Ḛવયંસવેક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો.  

 

       
 



3. તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ Ḛવાતẓંય ἵદવસની ઉજવણી કરી હતી. જેમાં 
એન.એસ.એસ.ના૧૦૩ Ḛવયંસવેક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો. 

       
 

4. તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ એન.એસ.એસ ḋવારા બહેનો માટે એક કાયẄ᷷મનું આયોજન 

કરવામાં આḗયંુ હતું. જેમાં ડૉ. એન.જે ગઢવી, ડૉ. િનયાઝ પઠાણ તેમજ કૉલેજના આચાય᷷ṝી 

કે.એમ.જોષી સાહેબ ેિવὸાથὁઓ સાથે િવὸાἿથ᷷નીઓના Ṕὴનો ઉપર એક ડીબેટ કરી હતી. જેમાં 
મોટી સં᷻ યામાં િવὸાἿથ᷷નીઓ તેમજ કૉલેજ Ḛટાફે ભાગ લીધો હતો. 

                

   
 

5. તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ એન.એસ.એસ ḋવારા ‘એઈḆસ અવેરનેસ ṔોṂામ’ની ઉજવણી 

કરવામાં આવી હતી.  જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૯૭ Ḛવયંસવેક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો. 



        
 

6. ૨૪/૦૯/૨૦૧૪ના રોજ એન.એસ.એસ. ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં 
એન.એસ.એસ.ના ૧૦૦ Ḛવયંસેવક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના 

બḍને ṔોṂામ ઓἵફસર ṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ સાહેબ અને ડો. પી.એસ. પટેલ સાહેબે હાજર 

રહી િવὸાથὁઓને આશીવ᷷ચન પાઠḗયા હતા. 

 

  

 

7. ૨૫ અને ૨૬ ૦૯/૨૦૧૪ના રોજ એમ.એન.કૉલેજ એન.એસ.એસ. ḋવારા િવભાગ 
સુશોભનનંુ આયોજન કરવામાં આḗયંુ હતું. આ સમṂ કાય᷷Ẅમ આચાય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ.જોષી 
સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન નીચે યોἒયો હતો. તેમજ સમṂ કાય᷷Ṁમનું સંચાલન બḍને ṔોṂામ 
ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. પી.એસ.પટેલ સાહેબે કયુὑ હતું. આ કાય᷷Ṁમમાં 

એન.એસ.એસ.ના ૧૦૭ િવὸાથὁ ભાઇ – બહેનો હાજર રύા હતા. 

 



 
 

8. તા. ૦૨/૧૦/૨૦૧૪ના રોજ એન.એસ.એસ. યુિનટ ḋવારા ‘મહાḉમાગાંધી Ḛવ᷿છતા અિભયાન’ 

ગોઠવવામાં આḗયંુ હતુ.ં . જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૧૬૦ Ḛવયંસેવક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો 

હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના બḍને ṔોṂામ ઓἵફસર ṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ સાહેબ અન ે

ડો. પી.એસ. પટેલ સાહેબ ેહાજર રહી િવὸાથὁઓને ṝમદાન માટે Ṕેયા᷷ હતા. 

 
 

 

9. તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ એક ṝમય᷶નંુ આયોજન કરવામાં આḗયંુ હતંુ જે કાય᷷Ṁમમાં 
એન.એસ.એસ.ના ૪૪ Ḛવયંસેવક ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીઘો હતો.  



    
 

10. તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૫ થી ૦૭/૦૧/૨૦૧૫ દરḒયાન એન.એસ.એસ.ની કંસારાકુઇ ખાતે વાἿષ᷷ક 
િશિબરનંુ આયોજન કરવામાં આḗયંુ હતું. આ િશિબરમાં એન.એસ.એસ.ના ૧૦૦ વોિલḍટીયસὂ 

ભાગ લીધો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના બḍને ṔોṂામ ઓἵફસર ṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ 

સાહેબ અને ડો. પી.એસ. પટેલ સાહેબે હાજર રહી િવિવધ સમાજલ᷵ી અન ેસાંḚકૃિતક કાય᷷Ṁમો 

કયા᷷ હતા. 

  

       
11. તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૫ના રોજ બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ડૉ. િનયાઝ પઠાણ અને ડૉ. 

પી.એસ.પટેલની Ṕેરણાથી અને ભારતીય ચંુટણી આયોગની ગાઇડલાઈન Ṕમાણે  કૉલેજમાં 

એન.એસ. ḋવારા. ‘રાώીય મતદાર ἵદવસ’ (NVD)ની ઉજવણી કરવામાં  આવી હતી. જેમાં 



એન.એસ.એસ.ના ૮૨ વોિલḍટીયસ ᷷ ભાઇ તથા બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. 

                  
 

12. ૨૬/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ એમ.એન. કૉલેજ માં ઉજવાયેલ – ‘Ṕἒસήાક ἵદવસ’ની 

ઉજવણીમાં એન.એસ.એસ.ના ૮૭ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ ભાગ લીશો હતો. 

     

 

13. ૨૪/૦૩/૨૦૧૫ના રોજ એન.એસ.એસ. યુિનટ ḋવારા ‘વાἿષ᷷કોḉસવ’ ઉજવવામાં આḗયો હતો. 

જેમાં જેમાં ગુજરાત રાḁયના એન.એસ.એસ. કૉ-ઓὀડ᷷નેટર મા.ṝી કમલકર ઉપિḚથત રύા 
હતા. જેમાના હાથે ṝે એન.એસ.એસ. વોિલḍટીયસ ᷷કુમારી મિનષા પરમાર કે જે રાώીય ક᷵ાએ 
પરડેમાં ભાગ લીધો હતો તેનંુ સḍમાન કરવામાં આḗયંુ હતું. ઉપરાંત વોિલḍટીયસ᷷ ḋવારા ગીત-
સંગીત-નૃḉયના િવિવધ કાય᷷Ṁમો આપવામાં આḗયા હતા. સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સંચાલન 
એન.એસ.એસ. વોિલḍટીયર  ḋવારા કરવામા ંઆḗયંુ હતંુ. 



 
 


