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એન.એસ.એસ. િનયિમત Ṕવૃિήઓનો અહેવાલ 

 

   ૧લી મે ૨૦૧૫ના રોજ ગુજરાત Ḛથાપના ἵદવસે રેલીનંુ આયોજન કયુὑ.  

       

 

  તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ કૉલજે કḒેપસમા ંṝમ કાય᷷ કયુὑ. જેમા ંએન.એસ.એસ.ના 

૮૮ વૉિલḍટીયર હાજર રύા હતા.  

 

     

 

 તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ વૃ᷵ારોપણનો કાય᷷Ẅમ કયὅ. 



 

          
 

 તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૫થી ૨૭/૧૦/૨૦૧૫ ṏીἵદવસીય િજḕલાક᷵ાની િશિબરનંુ  

આયોજન કયુὑ.  

 

        

 

 



  

 

 

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ કૉલેજમા ંકોલજેમા ં એન.એસ.એસ.ḋવારા ‘રતદાન 

િશિબર’નું આયોજન કરવામાં આḗયું હતુ.ં જેમા ંસો (૧૦૦) િવὸાથὁઓએ અન ે

બḍન ેṔોṂામ ઓἵફસરṝી એન.એ. પઠાણ તથા ṔોṂામ ઓἵફસરṝી પી.એસ. 

પટલે સાહબે ેભાગ લીધો હતો. 

 
 ૮/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ નાગપુર ખાત ેṔી .આર. ડી. કḒેપમા ંએન.એસ.એસ.ના 

સાગર ઠાકોર ેભાગ લઇને ઉήમ Ṕદશ᷷ન કયુὑ હતુ.ં  

 
 ૦૮/૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૦/૦૧/૨૦૧૬ સધુી મહસેાણા અબ᷷ન આḄસ ᷷ કૉલજે 

ખાત ેએન.એસ.એસ.ના પાચં (૫) િવὸાથὁઓએ ‘ἓવન િવὸા િશિબર’મા ંભાગ 

લીધો હતો. 

 ૧૨/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ એન.એસ.એસ ḋવારા યોજવામા ં આવલે ‘યુવા ἵદવસ 

કાયṀ᷷મ’ માં કોલજેના આચાય᷷ ṝી ક.ેએમ. જોષી સાહબે ે િવὸાથὁઓએન ે

Ṕેરણાḉમક ઉḋબોધન કયુὑ હતું. 



 

 

 તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૬ થી તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ દરḒયાન ગીર સોમનાથ મકુામ ે

યોἒયેલા રાḁયક᷵ાના Ṕἒસήાક ἵદવસની પરડે એમ.એન.કૉલજે – 

િવસનગરના એન.એસ.એસ. વૉિલḍટીયર રાવળ સાગરભાઇ મહḍેṑભાઇએ ભાગ 

લીધો હતો. 

 

 

 



 ૨૪/૦૧/૨૦૧૬ નારોજ કૉલજે મા ં ṝમકાય᷷ કરવામા ં આḗયું હતુ ં જેમાં 

એન.એસ.એસ.ના ૧૦૬ વૉિલḍટીયર હાજર રύા હતા. 

    

 

 ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ ‘મતદાન ἵદવસ’ની ઉજવણી કરવામા ં આવી હતી. 

જેમા ંમતદાર ἒગતૃીન ેજગતુ ંએક સુંદર નાટક એન.એસ.એસ.ના વૉિલḍટીયસ᷷ 

ḋવારા રજુ કરવામા ંઆḗયું હતુ.ં જેમા ં૧૦૨ િવὸાથὁઓ ભાઇ – બહનેો હાજર 

રύા હતા.  

 

 

 

 ૨૬/૦૧/૨૦૧૬ના રોજ એમ.એન.કૉલજે –િવસનગર ખાતે ઉજવવામા ં

આવલે Ṕἒસતાક કાય᷷Ẅમમા ંએન.એસ.એસ.ના ૮૯ વૉિલḍટીયર ભાઇ – બહનેો 

હાજર રύા હતા. 

 

 



 તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ દરḒયાન મોડાસા કૉલેજમાં 

યોજવામા ં આવેલ યવુા નતેḉૃવિશિબરમા ં એન.એસ.એસ.ના ૦૩ વૉિલḍટીયર 

હાજર રύા હતા. 

 

 

 તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૬ થી ૧૭/૦૩/૨૦૧૬ દરḒયાન એમ.એન.સાયḍસ કૉલજે 

– પાટણ ખાત ેયોἒયેલ ‘િવ᷶ાન અિભ᷶તા િશિબર’મા ં એન.એસ.એસ.ના ૦૨ 

વૉિલḍટીયર હાજર રύા હતા. 

 

 તા. ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ બહનેો માટ ેἙબલેા રસીકરણનો કાય᷷Ẅમ કયὅ.જેમા ં 

     ૧૪૩  બહેનોએ રસી મકુાવી હતી. 

             


