
એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર 

વષ᷷: 2016-2017 

એન.એસ.એસ. િનયિમત Ṕવૃિήઓનો અહેવાલ 
 

તા.15/06/2016ના રોજથી એમ.એન.કોલેજ,િવસનગરમાં એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁ 
ઓના Ṕવેશની કામગીરી શἙ કરવામા આવી હતી. જેમાં Ṕથમ વષ᷷માં 112 તથા બીἒ વષ᷷ના 88 

િવὸાથὁઓ મળી કુલ બ ેયિુનટમાં 200 િવὸાથὁઓન ેṔવેશ આપવામાં આḗયો હતો. એમ.એન.કોલેજ, 

િવસનગરમાં એન.એસ.એસ.ના બ ે યુિનટ ધરાવે છે. વષ᷷: 2016-2017ના િનયિમત Ṕવૃિήઓની શુભ 

શἙઆત 21મી જૂન િવὴવયોગ ἵદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. િવὴવયોગ ἵદવસની ઉજવણી 
એમ.એન.કોલેજ,િવસનગર ના મેદાનમાં કોલેજની સાથે મામલતદાર કચેરી, નગરપાિલકા, Ṕાંત ઓἵફસર, 

ધારાસḑયṝી અને તાલુકાની Ṕἒ મોટી સં᷻ યામાં જોડાઈ હતી. નવા ṔોṂામ ઓἵફસર તરીકે Ṕો. આયન᷷ 

કે. પટેલ ગિણત િવભાગની િનયુિત કરવામાં આવી હતી. ḉયારબાદ નવા Ṕવેશ મેળવેલ િવὸાથὁઓ માટ ે

ઓἵરયḍટેશન કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આવેલ હતંુ. જેમાં વકતા તરીકે ડો. િનયાઝ એ. પઠાણ, ડો. 
કે.એમ. જોષી અને Ṕો. એમ. આર. અἵડયોલ વગેર ે ઉપિḚથત હતા. 

               

  

 

અṏેની કોલેજમાંથી સમાટ᷷ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરનાર બ ેિવὸાથὁઓના નામ રાવળ સાગર 

એમ. અને પટેલ સુરાગી એસ.નંુ નામ મોકલી આપવામાં આḗયા હતા. જયારે િજḕલા ચંૂટણી અિધકરીના 
પṏ અḍવય ે અṏેની કોલેજમાંથી કેḒપસ એḒબસેડેર તરીકે પટેલ િનલેષ કે. નંુ નામ મોકલી આપવામા ં
આḗય ુહતંુ.  

તા.19/07/2016 ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ગુἘ પૂἿણ᷷માના ἵદવસ ે

કોલેજમાં “ગુἘ વંદના” કાય᷷Ṁમ યોજવામાં આḗયો હતો.  



 

 
તા.26/07/2016 થી તા.29/07/2016ના રોજ રામચંṑ િમશન સḚંથા અમદાવાદ મુકામે 

યોજયેલ રાḁય᷵ાના વક᷷શોપમાં એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરમાં એન.એસ.એસ. ના ચાર િવὸાથὁઓએ 

ભાગ લીધો હતો. 
        

    

તા.11/08/2016ના ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ṝમકાય᷷ કરવામાં આḗયુ ં
જેમાં આḄસ᷷ િબḕડἸગથી Ḅયટુોἵરયલ િબḕડἸગ વ᷿ચેનો રḚતો જેમાં ખાડા પડી ગયેલ હતા તે માટી નાખી 
પુરવાની કામગીરી કરેલ હતી.  

 
તા.12/08/2016ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ṝમકાય᷷ (સફાઈ) કરવામા ં

આḗયુ ંહતંુ. અને વૃ᷵ારોપણ કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આવેલ હતંુ. આ ઉપરાતં  

 



 
તા.12/08/2016ના રોજ શેઠṝીની જḍમ જયંતીની પણ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા 

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કોલેજ ḋવારા પણ યાદ કરો કુરબાની કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આવેલ 

હતંુ.  

 
તા.13/08/2016ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ફરી વૃ᷵ારોપણ કાય᷷Ṁમનંુ 

આયોજન કરવામાં આવેલ હતંુ. 

       
  તા.14/08/2016ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ṝમકાય᷷(સફાઈ) કરવા 



માં આવી હતી અને વૃ᷵ારોપણ કાય᷷Ṁમનંુ આયોજન કરવામાં આવેલ હતંુ. આ ઉપરાંત સાંḚકૃિતક કાય᷷Ṁમનંુ 

આયોજન કરવામાં આḗયુ ં હતુ જેના ḋવારા એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓમાં રહેલી શુસુḎત શἵકતઓ 

ખીલવી શકાય. તા.15/08/2016ના રોજ એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા Ḛવાતંẓય ἵદવસની 
ઉજવણી કોલેજમાં કરવામાં આવી હતી. 

.             

 

તા.1/09/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁ રાવળ હાὀદ᷷ક 

અંબારામ અમદાવાદ મુકામે િṔ.આર.કેḒપ અમદાવાદ મોકલવામાં આવેલ હતો. જેમાં ઉήર ગુજરાત 

યુિનવિસટὁમાંથી બ ેિવὸાથὁઓ પસંદ થયા હતા. તેમાં અમારી કોલેજનો એક હતો. જેન ેતા.1/11/2016 

થી તા.11/11/2016  દરḒયાન એમ. એસ. યુિન. વડોદરા ખાતે તાલીમ લીધી હતી. 26મી ἒḍયુઆરીની 
આણંદ મુકામે યોἒનાર રાજયક᷵ાની Ṕἒસήાક ἵદવસની પરેડમાં પસંદગી પાḒયો હતો. પરંતુ અિનવા᷷ય 

સંજોગો હોવાના કારણે જઈ શયો ન હતો. 
 

તા.6/09/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁ સથવારા 
જગદીશ સી. ἓ.બનાસકાંઠાના વાવ મુકામે યોἒયલે યુવા નેતૃḉવ િશિબરમાં મોકલવામાં આવેલ હતો.  

 

તા.20/09/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ. બ ે િવὸાથὁ રાવળ 

હાὀદ᷷ક એ. અને Ṕἒપિત કḕપેશ એમ. ἓ.સાબરકાંઠાના સોનાસણ મુકામે યોἒયલે પયા᷷વરણ ἒળવી 
િશિબરમાં મોકલવામાં આવેલ હતા. 
  તા.24/09/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર ḋવારા ઉήર ગુજરાત યુિનવિસટὁ ḋવારા 
આયોિજત યુિનવિસટὁ ક᷵ાના એન.એસ.એસ. ἵદવસની ઉજવણી અṏેની કોલેજના યજમાન પદે 

યોજવામાં આવી હતી.જેમાં એકṔાિṏય અિભનય અને વકતૃḉવ Ḛપધા᷷માં જુદી કોલેજમાંથી િવὸાથὁઓએ 

ભાગ લીધો હતો. મુ᷻ય મહેમાન તરીકે ઈḍચાજ᷷ રἓḚટારṝી ડી. એમ. પટેલ, ડો. એમ. એફ. પટેલ, ડો. 
િમિહર જોષી વગેર ેઉપિḚથત હતા. 



        

     
 તા.2/10/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁઓ ḋવારા 
ગાંધીજયિંત િનિમήે Ḛવ᷿છતા અિભયાન હાથ ધરવામાં આḗયુ ંહતુ. જેમાં સામાἓક સમરસતા (સફાઈ) 

કાય᷷ કરવામાં આḗયુ ંહતંુ. 

           
 



              
તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૬ થી તા. ૧૧/૧૧/૨૦૧૬ દરḒયાન એન.એસ.એસ.ના વૉિલḍટીયર રાવળ 

હાὀદ᷷ક અંબારામે વડોદરા ખાતે યોἒયલે Ṕી.આર.ડી કેḒપમાં ભાગ લીધો હતો. 
 

 

 

તા.17/12/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁ અને Ḛટાફ માટે 

ડીἓટલ બἹἷકંગ સેિમનાર એસ.બી.આઈ. િવસનગરના સહયોગ યોજવામાં આḗયો હતો. જેમાં મોટી 
સં᷻ યામાં િવὸાથὁઓ અને કોલેજ Ḛટાફ ભાગ લીધો હતો. તેમાં ડીἓટલ બἹἷકંગની ἒણકારી મેળવવામાં 
આવી હતી.  

 
તા..25/12/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁ અને Ḛટાફ 

ḋવારા ડીἓટલ બἹἷકંગનંુ માગ᷷દશ᷷ન આપવા માટે િવસનગર તાલુકા જુદા ગામો જેવાકે લḜમીપુરા, ભાલક, 

રાલીસણા, શંુશી, રાજગઢ, થલોટા, ઘાઘરેટ, બેચરપુરા, કમાણા, ગણેશપુરા, પુદગામ, તરભ વગેર ેગામોમાં 
આશરે 1000 લોકોને મોબાઈલ બἹἷકંગ  વગેર ેἒણકારી આપવામાં આવી હતી. 



             

   
 

 તા.27/12/2016ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁ ḋવારા 
એઈḆસ અવરનેસ રેલી યોજવામાં આવી હતી. પોḚટર Ṕઝેḍટેશન અને િવἵડયો ἵફḕમ Ṕોજેકટર પર 

બતાવવામાં આવી હતી. 
 

                                             

 

   તા.3/01/2017 થી તા.09/01/2017 ના રોજ એમ.એન.કોલેજ,િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો 
િવὸાથὁઓનો વાἿષ᷷ક િશિબર ખંડોસણ મુકામે યોજવામાં આવી હતી. જેનો િવગતવાર અહેવાલ અગાઉ 

અલગથી મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

      
 



તા.3/01/2017 થી તા.09/01/2017 ના રોજ એમ.એન.કોલેજ,િવસનગરના એન.એસ.એસ.ની વાἿષ᷷ક 

િશિબર ખંડોસણ મુકામે યોજવામાં આવેલ હતી. જેમાં ડૉ. આશાબેન પટેલ ે Ḛṏી સશિતકરણ ઉપર 

મનનીય ḗયા᷻યાન આḎયુ ંહતંુ.  

 
 

તા.12/01/2017ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁઓનો માટ ે

યુવા ἵદન િનમેήે વાંચે એન.એસ.એસ. કાયṀ᷷મ યોજવામાં આḗયો હતો. આ ઉપરાંત યુવા ἵદન િનમેή ે

વકતૃḉવ Ḛપધા᷷નો કાયṀ᷷મ ઈિતહાસ િવભાગના સયંકુત ઉપṀમે આયોજન કરવામાં આḗયુ ંહતંુ.  

 



તા.12/01/2017 ના રોજ એમ .એન. કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.નો િવὸાથὁઓનો 
માટે યુવા ἵદન િનમેήે ડો. કે. એમ. જોષી સાહેબનંુ ḗયા᷻યાનનંુ આયોḁન કરવામાં આવેલ હતંુ

 
 

.                                                      

   

તા.13/01/2017 ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁ ઓએ 

વાઈṖḍટ ગુજરાત અતંગ᷷ત ગાંધીનગરની મુલાકાત લીધી હતી.  

 
 

તા.23/01/2017 થી તા.25/01/2017 ના રોજ એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના 
એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ṝમકાય᷷(સફાઈ) કરવામાં આવી હતી.  



 
 

તા.24/01/2017 એમ.એન.કોલેજ, િવસનગરના એન.એસ.એસ.અને એન.સી.સી.ના 
િવὸાથὁઓ સંયુત ઉપṀમે મતદાર ἒગૃિત રેલીનંુ આયોજન કરવામાં આḗય ુ હતંુ. તા.25/01/2017 

એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર અને મામલતદાર કચેરી િવસનગરના સયંકુત ઉપṀમે મતદાર ἵદવસની 
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં નાટક, વકતૃḉવ Ḛપધા᷷, શપથ વગેર ેઅને િવજેતાને Ṕોḉસાહક ઈનામ 

િવતરણ કાય᷷Ṁમો નંુ આયોજન કરવામાં આḗયુ ંહતંુ.  

 
તા.26/01/2017 એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર અને મામલતદાર કચેરી િવસનગરના સંયુકત 

ઉપṀમે િજḕલા ક᷵ાનો Ṕἒસήાક ἵદવસની ઉજવણીનો કાય᷷Ṁમ યોજયો હતો. જેમાં લોકો મોટી 
સં᷻ યામાં હાજર હતા. 



 
 તા.24/01/2017 થી તા.28/01/2017 ἓવન િવધા િશિબરમાં ચાર િવὸાથὁઓએ લોકિનકેતન 

મહાિવધાલય રતનપુર ભાગ લીધો હતો.  
તા.30/01/2017 એન.એસ.એસ.ના િવὸાથὁઓ ḋવારા ṝમકાય᷷(સફાઈ) કરવામા ંઆવી હતી. 
તા.21/02/2017 ના રોજ એન.એન.એસ,ના િવὸાથὁઓનો વાἿષ᷷ક સમારોહ અને સારી 

કામગીરી બદલ Ṕોḉસાહક ઈનામ અને િસિનયર િવὸાથὁઓનો િવદાય સમારોહ યોજવામાં આḗયો હતો. 
એકંદરે આખ ુ વષ᷷ Ṕવૃિήઓથી ભરચક રύુ હતંુ. અને તમામ Ṕવૃિήઓમાં કોલેજના આચાય᷷ṝી અને 

Ḛટાફનો ખુબ સાથ સહકાર મḖયો હતો. 

 
 


