
 

 

એમ.એન. કૉલજે – િવસનગર  

એન.એસ.એસ. એહવાલ ૨૦૧૮-૧૯  
Ṕથમ સṏ  

(૧) તારીખ ૧૩/૦૬/૨૦૧૮ ને બુધવારના રોજ ૧૧:૩૦ કલાકે એક િમἷટંગનંુ આયોજન કરવામાં 

આḗયુ ંહતું જેમાં ચાલુ વષὂ શંુ અને કઇ કઇ Ṕવૃિήઓ કરવી તે અંગે બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝી Ṕા. 

એમ.એસ.પટેલ અને ડૉ. એમ.એલ.Ṕἒપિતની હાજરીમાં ચચા ᷷ કરવામાં આવી હતી. આ 

િમἷટંગમાં એન.એસ.એસ.ના ૧૩ જેટલા િવὸાથὁ ભાઇ-બહેનોએ હાજરી આપી હતી.  

  

(૨) તા. ૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ને ગુἘવારના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે એસḒેḐલીહોલમાં ṔોṂામ 

ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબે “બનὊગ ṔોḐલમ”  િવષય ઉપર મનનીય ḗયા᷻યાન આḎયુ ંહતુ ં

જેમાં એન.એસ.એસ.ના અને એસ.આર.ἓના ૦૯ િવὸાથὁ ભાઇબહેનોએ હાજરી આપી હતી 

 

(૩) તા. ૧૬ અને તા. ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ને ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે આચાય᷷ṝી ડૉ. 
કે.એમ.જોષી સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન નીચે કૉલેજ કેḒપસની સફાઇ અને ḎલાḚટીક કલેશનનો ટાḚક  

એન.એસ.એસ.ના અન ે એસ.આર.ἓના ૦૮ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ આપવામાં આḗયો હતો. 



 

 

જેમાં બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ Ṕા. એમ.એસ. પટેલ અને ડૉ. એમ.એલ.Ṕἒપિતએ હાજરી 
આપી હતી.  

                         
 

(૫) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ને શિનવારના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે એસેḒḐલીહોલમાં ṔોṂામ 

ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહબે ે“ઝીરો વેḚટ લાઇફḚટાઇલ”  િવષય ઉપર સુંદર અને માગ᷷દશ᷷ક 

ḗયા᷻યાન આḎયુ ંહતું જેમાં એન.એસ.એસ.ના અને એસ.આર.ἓના ૧૩ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનોએ 

હાજરી આપી હતી. જેમાં બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ Ṕા. એમ.એસ. પટેલ અને ડૉ. 
એમ.એલ.Ṕἒપિતએ હાજરી આપી હતી.  

 

(૬) તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ને શિનવારના રોજ સવારે ૦૯:૪૫સે આચાય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ. જોષી 
અને ṔોṂામ અἵફસરṝી Ṕો. એમ.એસ.પટેલ અને ડો.એમ.એલ.Ṕἒપિતના માગ᷷દશ᷷ન નીચે 

એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગર ના બોટાનીકલ ગાડન᷷માં ફોરેḚટ ઓἵફસṝὁ ડી. જે. ચૌધરી અને 

તેમની ટીમ ḋવારા વૃ᷵ારોપણનો એક કાય᷷Ṁમ કરવામાં આḗયો હતો. આ કાય᷷Ẅમમાં િવસનગર 
િતἘપિત નેચરપાક᷷ના સજ᷷ક િવસનગર Ṃીન એḒબેસડેર ṝી ἓતુભાઇ પટેલ અને િવસનગર 
નગરપાિલકાના Ṕમુખṝીગોἶવંદભાઇ ગાંધીએ હાજરી આપી હતી. જેમાં લગભગ ૧૦૦ વૃ᷵ોનંુ 
િવિવધ જ᷼યાએ રોપણ કરવામાંઆḗયુ ં  હતું આ સમṂ કાય᷷Ṁમમાં એન.એસ.એસ. અને 
એસ.આર.ἓ.ના ૯૭ જેટલા િવὸાથὂઓ હાજર રύા હતા.  

 



 

 

                            
(૭) તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ ને શિનવારના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે એસેḒḐલીહોલમાં આચાય᷷ṝી 

ડૉ. કે.એમ. જોષીની હાજરીમાં ṔોṂામ ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબે “Ṕદુષણ અવેરનેસ”  

માટે  એન.એસ.એસ.ના અને એસ.આર.ἓના ૧૨િવὸાથὁ ભાઇ બહેનો સાથે ગૃપ ἵડḚકશન કયુὑ 

હતંુ.  

        
 

(૮) તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે આચાય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ. જોષી, ṔોṂામ 

ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબ અને ડૉ.એમ.એલ. Ṕἒપિતની હાજરીમાં એન.એસ.એસ.ના 

અને એસ.આર.ἓના ૭૪ િવὸાથὁ ભાઇ બહેનો પાસે બોટાિનકલ ગાડ᷷માં વૃ᷵ારોપણ કરાḗય ંહતંુ.  

                     
 



 

 

(૯) તા. ૨૧ અને ૨૮ /૦૭/૨૦૧૮ના રોજ ṔોṂામ ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબ અને 
ડૉ.એમ.એલ. Ṕἒપિતની હાજરીમાં એન.એસ.એસ.ના વૉિલḍટીયસ᷷ની ટીમોનંુ િવભાજન કરી 
૧૨ જેટલી ટીમો બનાવવામાં આવી હતી જે ને અલગ અલગ નામ આપી જવાબદારીની અને 
કામની વહἹચણી કરવામાં આવી હતી. સાથે સાથ ે ṔોṂામ ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબે 

“Ḛṏીસુર᷵ા” િવષય પર એક ḗયા᷻યાન આḎયુ ંહતંુ.  જેમાં ૧૦૮ જેટલા િવὸાથὁઓ હાજર રύા 

હતા.    

 

(૧૦) તા. ૨૩ - ૨૪ – ૨૬ અન ે૩૧/૦૭/ ૨૦૧૮ એમ ચાર ἵદવસ માટે િવὸાથὁઓના માટે 

‘ઓἵરએḍટેશન ṔોṂામ’ દરḒયાન ṔોṂામ ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબ ે “ઈકોલોἓકલ 

બેલેḍસ” િવષય પર એક ḗયા᷻યાન આḎયું હતું.  જેમાં  એન.એસ.એસ.ના અને એસ.આર.ἓના 

અનુṀમે ૯૭, ૧૦૭, ૧૦૩ અને ૧૧૨ જેટલા િવὸાથὁ ભાઇ બહેનો હાજર રύા હતા.  

 

    
 
(૧૧) તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૮ને સોમવારનારોજ કૉલજે િṔḍસીપાલ ṝી ડૉ. કે.એમ. જોષી સાહેબ 

અને બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ એમ.એસ.પટેલ સાહેબ અને ડૉ.એમ.એલ. Ṕἒપિતની 

હાજરીમાં એન.એસ.એસ. અને એસ.આર. ગી.ના વૉિલḍટીયસ ᷷ સાથે માળીને એક વૃ᷵ારોપણ 



 

 

કાય᷷Ṁમ કરવામાં આḗયો હતો જેમાં બાકી વધેલા વૃ᷵ોનો િનયત જ᷼યાએ કૉલેજ કેḒપસમાં 

આરોપવામાં આḗયા હતા. 

                                

 

પખવાડીયા ઉજવણી 
એમ.એન.કોલજે િવસનગર  

રાώીય સવેા યોજના (એન.એસ.એસ.) 

૧લી ઓગὼથી ૧૫મી ઓગὼ સધુી Ḛવ᷿છતા પખવાἵડકની ઉજવણી 
 

એહવાલ 

 એમ.એન.કોલેજ િવસનગરમાં ૧લી ઓગὼથી ૧૫મી ઓગὼ સુધી Ḛવ᷿છતા પખવાἵડકની 

ઉજવણી અંતગ᷷ત ૧લી ઓગὼે મહἿષ᷷ દયાનંદ સરḚવતી બી.એડ. કોલેજનાં િṔિḍસપાલṝી 

ડૉ. આિશષભાઈ ઠાકર સાહેબ,ે કોલેજના આચાય᷷ ṝી ડૉ. કે. એમ. જોશી સાહેબ તથા 

Ṕો.ઓἵફસર ṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબે ૪૯ ભાઈઓ અને ૯૧ બહેનો એમ કુલ ૧૪૦ 

એન.એસ.એસ. વોલીḍટીયસ᷷ની હાજરીમાં Ḛવ᷿છતાનુ ંમહḉવ સમἒવી ઘર, આંગἛં, શેરી, 

ગામ, સḚંથા તેમજ ἒહેર િમલકતોવાળી જ᷼યાઓ જેવા કે બસ Ḛટેશન, રેḕવે Ḛટેશન વગેરેન ે

Ḛવ᷿છ રાખવાનાં શપથ લેવડાḗયા હતા. સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સḍચાલન Ṕો.ઓἵફસર 

ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિતએ કયુὑ હતંુ. 

 ફોટો 
 



 

 

 

 

 ૨ἓ થી ૪ἓ ઓગὼ એમ કુલ ṏણ ἵદવસ દરḒયાન  ૪૪ ભાઈઓ અને ૭૬ બહેનો એમ કુલ 

૧૨૦ એન.એસ.એસ. વોલીḍટીયસ᷷ની હાજરીમાં Ḛવ᷿છતાનંુ સઘન અિભયાન ચલાવતા 

કોલેજ કેḒપસની સફાઈ હાથ ધરી હતી. જેમાં કોલેજનાં બોટાનીકલ ગાડ᷷ન, મુ᷻ય ગાડ᷷ન, 

કેḍટીનની આસપાસનો િવḚતાર, કોલેજ Ṃાઉḍડ, એસેḒḐલીહોલ વગેર ે જેવી િવિવધ 

જ᷼યાએ Ḛવ᷿છતા હાથ ધરવામાં આવી હતી. સાથે સાથે બોટાનીકલ ગાડ᷷નમાં, મુ᷻ય 

ગાડ᷷નમાં, કેḍટીનની આસપાસના િવḚતારમાં, કોલેજ Ṃાઉḍડમાં ચોકસ જ᷼યાએ 

એન.એસ.એસ. વોલીḍટીયસ᷷ ḋવારા વૃ᷵ારોપણનો કાય᷷Ṁમ પણ કરવામાં આḗયો હતો. તથા 

પછીના ἵદવસોમાં વરસાદ લંબાતા તે વાવેલા વૃ᷵ોને સમયસર પાણી આપવાનુ ં કાય᷷ પણ 

તેમણે જ કયુὑ હતંુ. 

 ફોટો 
 

ટો   

 ૬ḅઠી ઓગὼના રોજ િવસનગરની 



 

 

ઐિતહાિસક ‘હીરાવાવ’ની  ૫૪ ભાઈઓ અને ૬૭ બહેનો એમ કુલ ૧૨૧ એન.એસ.એસ. 

વોલીḍટીયસ᷷ની સાથ ે મુલાકાત લીધી હતી. વાવ ચોમાસાને કારણે ભયજનક હાલતમાં 

હોવાથી િવὸાથὁઓ પાસે સફાઇનંુ કાય᷷ કરાવવંુ મુલતવી રા᷻યુ ંહતંુ.  

 

 ફોટો 

     
 

 

 

 

 

 ૭મી ઓગὼના રોજ  અḍય એક િવસનગરના એિતહાિસક પἸડારીયા તળાવની મુલાકાત 

ગોઠવવામાં આવી હતી. જેમાં એન.એસ.એસ.ના ૫૭ ભાઈઓ અને ૬૬ બહેનો એમ કુલ 

૧૨૩ વોલીḍટીયસ᷷ જોડાયા હતા. જેઓએ ભારે પἵરṝમ ḋવારા ૧૮ જેટલા કોથળાભરીને 

ḎલાિḚટક વીḈયુ ંહતંુ. ḉયારબાદ તેના િનકાલ માટે િવસનગર નગરપાિલકાને સἼḎયુ ંહતંુ.  

 

 ફોટો 
 

     
 

 



 

 

 ૭મી ઓગὼના રોજ આચાય᷷ṝી ડૉ. કે.એમ.જોષી સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન નીચે બપોરે ૦૧:૩૦ 

કલાકે કોલેજની િવὸાἿથન᷷ીઓ માટે એન.એસ.એસ. અને રોટરી કલબ - િવસનગરના 

સહયોગથી Ḛṏીને લગતા રોગોની ἒણકારી માટે માṏ બહેનો માટ ે ડો. પાἘલબેન પટેલ 

(િસિવલ સજ᷷ન –િવસનગર િસિવલ હોિḚપટલ)નંુ  માિહતીṔદ ḗયા᷻યાન ગોઠḗયુ ંહતંુ જેમાં 

અંદાજે ૩૦૦ જેટલી બહેનોએ ઉḉસાહભેર હાજરી આપી સમṂ કાય᷷Ṁમને સફળ બનાḗયો 

હતો. સમṂ કાય᷷Ṁમનંુ સḍચાલન Ṕો.ઓἵફસર ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિતએ કયુὑ હતંુ.  

 

 ફોટો 
 

 

 ૯મી ઓગὼના રોજ િવસનગરથી ૧૦ ἵક.િમ.ના અંતરે આવેલા ‘થલોટા’ ગામમાં ‘Ḛવ᷿છતા 

અવેરનેસ’ માટે એક રેલીનંુ આયોજન કરવામાં આḗયુ ંહતંુ. જેમાં  જેમાં એન.એસ.એસ.ના 

૫૪ ભાઈઓ અને ૬૬ બહેનો એમ કુલ ૧૨૦ વોલીḍટીયસ᷷ જોડાયા હતા. સાથે સાથે “ડોર 

ટુ ડૉર” કેḒપેઈન ḋવારા Ṃામજનોમાં Ḛવ᷿છતા માટેની ἒગૃિત આવે તેવા વોલીḍટીયસ᷷ 

ḋવારા Ṕયḉનો કરવામાં આḗયા હતા.   

 ફોટો 
 

  

 



 

 

 ૧૪મી ઓગὼના રોજ ૪૬ ભાઈઓ અને ૪૯ બહેનો એમ કુલ ૯૫ એન.એસ.એસ. 

વોલીḍટીયસ᷷ની હાજરીમાં Ḛવ᷿છતાનંુ સઘન અિભયાન ચલાવતા કોલેજ કેḒપસની સફાઈ 

હાથ ધરી હતી. જેમાં કોલજેનાં બોટાનીકલ ગાડ᷷ન, મુ᷻ય ગાડ᷷ન, કેḍટીનની આસપાસનો 

િવḚતાર, કોલેજ Ṃાઉḍડ, એસેḒḐલીહોલ વગેર ે જેવી િવિવધ જ᷼યાએ Ḛવ᷿છતા હાથ 

ધરવામાં આવી હતી. તથા વાવેલા વૃ᷵ોને પાણી આપવાનંુ કાય᷷ કયુὑ હતંુ. સાથ ે સાથ ે

વોલીḍટીયસ᷷ને રાώḌવજને સલામી આપવા માટેની ṊેઈનἸગ અને પરેડ કરતાં ṔોṂામ 

ઓἵફસરṝી Ṕો. એમ.એસ.પટેલ સાહેબ ેશીખḗયુ ંહતંુ. 

 

 ફોટો 

     

 ૧૫મી ઓગὼના રોજ કા. આચાય᷷ṝી જે.એમ.ચૌધરી ḋવારા Ḍવજવંદનને અંતે તમામ Ḛટાફ, 

એન.એસ.એસ., એન.સી.સી, ḚપોḄસ᷷ના િવὸાથὁ ભાઇ-બહેનો, અḍય િવὸાથὁ ભાઇ - 

બહેનો તથા આમંિṏત નગરજનોની હાજરીમાં  એન.એસ.એસ. વોલીḍટીયસ᷷ ḋવારા 

કરવામાં આવેલા િવિવધ કાયὅ માટે તેમને બીરદાવી ‘આપણી કોલેજ Ḛવ᷿છ કોલેજ’, 

‘આપἛં કેḒપસ Ḛવ᷿છ કેḒપસ’ ἒહેર કયુὑ હતંુ. ḉયારબાદ એન.એસ.એસ. ḋવારા એક 

‘દેશભિતગીતનો કાય᷷Ṁમ’ આપવામાં આḗયો હતો. જેમાં એન.એસ.એસ.ના ચાર 

વોલીḍટીયસὂ પોતાની આગવી શૈલીમાં દેશભિત ગીતો રજુ કયા᷷ હતા. તથા બḍને 

Ṕો.ઓἵફસરṝીઓ ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિત અને Ṕો.ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબને 

તેમની કામગીરી બદલ અિભનંદન પાઠḗયા હતા. આભાર. 

 ફોટો 
 



 

 

       

 

(૧૨) તા. ૦૧, ૧૩ અને ૨૭/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ એમ.એન. કૉલેજ –િવસનગર ખાતે 

કેḒપસ સફાઇ માટે ‘Ḛવ᷿છતા િમશન’ અંતગ᷷ત  એન.એસ.એસ.અન ે એસ.આર.ἓના 

અનુṀમે ૪૩, ૯૫ અને ૬૫ વોિલḍટીયસ᷷ની હાજરીમાં કેḒપસ સફાઇ, લાસἙમ સફાઇ 

તેમજ ગાડ᷷નમાંથી અને Ṃાઉḍડમાંથી ḎલાḚટીક કલે સનો ગહન કાય᷷Ṁમ કયὅ હતો. જેના 
માટે આચાય᷷ṝી કે.એમ. જોષીએ અને   બḍને Ṕો.ઓἵફસરṝીઓ ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિત 
તથા Ṕો.ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબને તેમની કામગીરી બદલ અિભનંદન પાઠḗયા 
હતા. 

           
 

(૧૩) તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ Ṕો.ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટલે સાહેબ ે તથા  
Ṕો.ઓἵફસરṝીઓ ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિતએ  મતદાન ἒગૃિત ἵદવસ અંતગ᷷ત મતદાન 
અવેરનેસ ઉપર પોત પોતાની Ḛપીચ આપી હતી અને િવὸાથὁઓન ેમતદાનના અબાિધત 
અિધકાર િવષે ἒગૃત કયા ᷷હતા. ઉપરાંત પોતાનંુ નામ મતદારયાદીમાં નἼધાવવા માટે પણ 
આṂહ કયὅ હતો.  આ કાય᷷Ṁમમાં એન.એસ.એસ.અને એસ.આર.ἓના ૧૧૭ વોિલḍટીયસ ᷷
હાજર રύા હતા.  



 

 

             
 

(૧૪) તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ એમ.એન.કૉલેજના એન.એસ.એસ. યુિનટ અને 
ઇḍડીયન રેડṀોસ સોસાયટી ḋવારા થેલસેિેમયા અવેરનેસ ṔોṂામનંુ આયોજન કરવામાં 
આḗયુ ં હતંુ જેમાં આચાય᷷ṝી ડૉ. વાય.એમ. પટલે સાહેબ ે થેલસેિેમયાના લાભાલાભ 
સમἒવી ઈḍડીયન રડેṀોસ સોસાયટી સḚંથા માંથી આવેલ ભાઇṝી િનલેશભાઇ ભારતીય 
સાહેબ ેપાવરપોઇḍટ Ṕેઝḍટેશન ḋવારા થેલસેેિમયા મેજર માઇનર ḗયિતની સમજ આપી 

હતી. સમṂ કાય᷷Ṁમમાં એન.એસ.એસ.અને એસ.આર.ἓના ૧૬૯ વોિલḍટીયસ ᷷ભાઇ – 

બહેનો હાજર રύા હતા. અને  કાય᷷Ẅમનંુ સંચાલન  બḍને Ṕો.ઓἵફસરṝીઓ 
ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિત તથા Ṕો.ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબે કયુὑ હતંુ. 

  

      
 

 (૧૫) તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ :  એન.એસ.એસ. વોિલિḍટયર ἒḛનવી સુથારે અને 

કેતુલભાઇ ચૌધરીએ ‘એિપસ અવેરનેેસ ṔોṂામ’  અંતગ᷷ત એન.એસ.એસ. અને 

એસ.આર.ἓ.ના િવὸાથὁઓને મધમાખી ἒગૃિત લાવવા માટે એક પી.પી.ટી ḋવારા અવેર 



 

 

કયા᷷ હતા. જેમાં ૪૫ જેટલા વોિલḍટીયસ᷷ ભાઇ – બહેનો હાજર રύા હતા.  

           
 

(૧૬) તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ Ḛવ᷿છતા િમશન અંતગ᷷ત એક  “Ḛવ᷿છ ભારત 
ḚવḚથ ભારત” િવષય પર િનબંધ Ḛપધા᷷નંુ આયોજન કરવામાં આḗયુ ંહતંુ. જેમાં ૨૫ જેટલા 

ભાઇ – બહેનોએ ભાગ લીધો હતો. સમṂ કાય᷷Ẅમનંુ આયોજન Ṕો. ઓἵફસર ṝી 

એમ.એસ. પટેલ અને િવસનગર નગરપાિલકા ḋવારા કરવામાં આḗયુ ંહતંુ. 

 

 

(૧૭) તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ Ṕો.ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબ ે તથા  
Ṕો.ઓἵફસરṝીઓ ડૉ.એમ.એલ.Ṕἒપિતએ  મતદાન ἒગૃિત ἵદવસ અંતગ᷷ત મતદાન 
અવેરનેસ ઉપર પોત પોતાની Ḛપીચ આપી હતી અને િવὸાથὁઓન ેમતદાનના અબાિધત 
અિધકાર િવષે ἒગૃત કયા ᷷હતા. ઉપરાંત પોતાનંુ નામ મતદારયાદીમાં નἼધાવવા માટે પણ 
આṂહ કયὅ હતો.  આ કાય᷷Ṁમમાં એન.એસ.એસ.અને એસ.આર.ἓના ૯૯ વોિલḍટીયસ ᷷
હાજર રύા હતા.  

          
 

(૧૮) તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૮  એમ.એન.કૉલજે –િવસનગરના એન.એસ.એસ. યુિનટમાંથી 

૨૦ િવὸાથὁ ભાઇ – બહેનોએ ફાઇન આટ᷷સ્ કૉલેજ – પાલનપુર ખાતે યોજવામાં આવેલ 

િṔ એન.એસ.એસ. ડેની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં પોḚટર Ṕઝેḍટેશનમાં બી.એ. 

સેમ – ૩ના દરἓ િનલેશભાઇ સોમાભાઇ રોલનં. ૩૫૭, બી.એ. સેમ. – ૧ની િવὸાથὁની 

રાવળ ભૂિમકા ἓતુભાઇ રોલ નં – ૧૪ સોલો – સંગીતમાં અને બાવા આરતી મહેḍṑગીરી 



 

 

બી.એ. – સેમ – ૧ રોલ નં – ૮૯ િનબંધ Ḛપધા᷷માં Ṕથમ નંબરે આḗયા હતા. ટીમ મેનેજર 

તરીકે Ṕો. ઓἵફસર ṝી એમ.એસ. પટેલ સર હતા.  

 

(૧૯) તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ હેમચḍṑાચાય ᷷ઉήર ગુજરાત યુિનવસὁટી - પાટણ 
ખાતે યોજવામાં આવેલ િṔ આર ડી કેḒપની તૈયારી માટે   બ ે (૦૨) વોિલḍટીયસὂ ભાગ 
લીધો. જેમાં બḍને િવὸાથὁઓનું િસલેશન થયંુ હતંુ.  

 

(૨૦) તા. ૧૪/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ અમદાવાદ ગુજરાત િવὸાપીઠ ખાતે યોજવામાં 
આવેલ  નેશનલ લેવલના િṔ આર ડી કેḒપમાં ભાગ એન.એસ.એસ.ના બે િવὸાથὁઓએ 

ભાગ લીધો હતો. બી.એ. – સેમ – ૧ની બે િવὸાἿથન᷷ીઓ પટેલ હીનાબેન કાḍતીલાલ રોલ 

નં. – ૫૭૧ અને ઠાકોર િનકુલἓ ધુળાἓ  રોલ. નં – ૫૧૦ એ ભાગ લીધો હતો. 

 

(૨૧) તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ થી ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ રોજ ગુજરાત યિુનવસὁટી અમદાવાદ 
ખાતે ઉજવવામાં આવેલ રાḁયક᷵ાના િṔ એન.એસ.એસ. ડેની ઉજવણીમાં 
એમ.એન.કૉલેજના એન.એસ.એસ. યુિનટમાઅંથી કૉલેજના બે (૦૨) વોિલḍટીયસ ᷷ભાઇ 

બહેન ે (બી.એ. સેમ. – ૧ની િવὸાથὁની રાવળ ભૂિમકા ἓતુભાઇ રોલ નં – ૧૪ અને 

બી.એ. સેમ – ૩ના દરἓ િનલેશભાઇ સોમાભાઇ રોલનં. ૩૫૭ ) ભાગ લીધો હતો. જેમાં 

પોḚટર Ṕઝેḍટેશનમાં બી.એ. સેમ – ૩ના દરἓ િનલેશભાઇ સોમાભાઇ રોલનં. ૩૫૭ 

Ṕથમ નંબરે આḗયા હતા.  

                             
 

(૨૨) તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ આḄસ ᷷એḍડ કોમસ᷷ કૉલેજ – થરા ખાતે ઉજવવામાં આવેલા 

િṔ એન.એસ.એસ. એમ.એન.કૉલેજના એન.એસ.એસ. યુિનટમાંથી કૉલેજના બે (૦૨) 

વોિલḍટીયસ᷷ બી.એ. – સેમ – ૧ની બ ેિવὸાથὁઓ રાજપુત અજયἶસંહ રતનἶસહં  રોલ નં. – ૮૬ 

અને પરમાર યોગેશ અમરતભાઇ બી.એસસી સેમ – ૩   રોલ. નં – ૩૧૬ એ ભાગ લીધો હતો. 



 

 

   

  
 

(૨૩) ૦૨/૧૦/૨૦૧૮ ૧૫૦મી મહાḉમા ગાંધી જયંિતની ઉજવણીના ભાગ Ἑપે 

એમ.એન.કૉલેજ- િવસનગરના એન.એસ.એસ અને એન.સી.સીના સંયુત ઉપṀમે “સḉય –

અἶહંસા  અને Ḛવ᷿છતા” ના સંદેશ માટે કૉલેજ ક᷵ાએ એક રેલીનંુ આયોજન કરવામાં આḗયુ ંહતંુ 
જેમાં એન.એસ.એસ અન ેએન.સી.સીના તમામ Ḛવયંસેવકો સાથ ેકૉલેજનો સમṂ Ḛટાફ જોડાયો 
હતો ḉયારબાદ એક ḚવḚછતા અિભયાન ચલાવવામાં આḗયુ ંહતંુ આ કાયẄ᷷મ પછી ગાંધીἓના Ṕરેક 
Ṕસગંોનંુ કથન અને તેમને લગતા ભજનોનંુ ગાયન થયંુ હતંુ.  અને અંતે કોલેમાં એક રાḁય Ḛતરની 

વીઝ કૉḒપેટીશન યોἒઇ હતી. સમṂ કાય᷷Ẅમ આચાય᷷ṝી ડો.વાય.એમ.પટેલ સાહેબના માગ᷷દશ᷷ન 

નીચે યોજવામાં આḗયો હતો.  સમṂ કાય᷷Ẅમમાં લગભગ ૨૦૯ જેટલા િવὸાથὁ ભાઇ બહેનો 
હાજર રύા હતા.  

 



 

 

              
 

(૨૪) તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૮ થી ૧૪/૧૦/૨૦૧૮ સધુી એમ.એસ. યુિનવસὁટી - વડોદરા 

ખાતે યોજવામાં આવેલ સાḎતાિહક ‘રાώ᷸ીય એકતા િશિબર’માં બી.એ. – સેમ – ૧ની બે 

િવὸાἿથ᷷નીઓ પટેલ હીનાબેન કાḍતીલાલ રોલ નં. – ૫૭૧ અને બાવા આરતીબેન 

મહેḍṑગીરી  રોલ. નં – ૮૯ એ ભાગ લીધો હતો.  

  
 

(૨૫) તા. ૩૧/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ એમ.એન.કૉલેજ – િવસનગર ખાતે સરદાર વḕલભભાઇ 

પટેલની જḍમ શતાḐદી િનિમήે ‘એકતા ἵદવસની’ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં ṔોṂામ 
ઓἵફસરṝી એમ.એસ.પટેલ સાહેબ ેવḕલભભાઇના ἓવન િવશેના યાદગાર Ṕસંગો વાગોḖયા હતા. 
તથા બધાએ એકઠા મળી એકતા શપથ લીધી હતી. આ સમṂ કાય᷷Ṁમમાં ૪૭ િવὸાથὁ વોલીḍટીયસὂ 
ભાગ લીધો હતો. સમṂ કાય᷷Ṁમ મા. િṔḍસીપાલṝી વાય.એમ. પટેલ સરના માગ᷷દશ᷷ન નીચે 
કરવામાં આḗયોહતો. આ કાય᷷Ṁમમાં  બḍને ṔોṂામ ઓἵફસરṝીઓ ṝી એમ.એસ.પટેલ તથા ડો. 
એમ.એલ.Ṕἒપિત અને એન.સી.સી. ઓἵફસર ṝી જે.એમ. ઠકરે હાજરી આપી હતી. 



 

 

 

    


