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સપંાદક

�ો.ડૉ.શારદાબેન એમ.િવરાણી

એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર

માતા�ી જમાનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આ�્�સ & કોમસ� કોલજે –જોશી�રૂા, �ૂનાગઢ.
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�ી સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત
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માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી

મ�હલા આ�્�સ & કોમસ�  કૉલજે,જોષી�રુા- �ૂનાગઢ

રા���ય સેવા યોજના (NSS)વષ� :૨૦૨૦-૨૧ ની ર���લુર ��િૃતનો સ�ં��ત અહ�વાલ

NOT ME BUT YOU

ડૉ.શારદાબને એમ.િવરાણી ડૉ.જમ�ુબને એ.સો��ા

એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર િ���સપાલ.

માતા�ી �.એસ.ગોધાણી મ�હલા આ�્�સ & કોમસ� કોલજે, જોષી�રુા - �ૂનાગઢ

�ભુ�ેછા સદં�શ

ડૉ. જમ�ુબેન એ.સો��ા,

િ���સપાલ�ી,
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માતા�ી �.એસ.ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે,

જોષી�રુા-�ૂનાગઢ

�ી સરદારપટ�લ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત મા��ુી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ

એ�ડ કોમસ� કોલજેની શ�આત ઈ.સ.૧૯૮૬માં થઈઅન૧ે૯૮૭થી રા���ય સવેા યોજના (N.S.S.) �ું�િુનટ શ�

કરવામા ંઆ��ુ.ં

�ૂનાગઢ અને સોરઠ િવ�તારમાં દ�કર� માટ� ભ�ય અને ભગીરથ કાય� કર� લાખોની સ�ંયામાં

િવ�ા�દપ �કાિશત કયા� છે તવેા સ�ંકાર��ુત ક�ળવણીકાર ડ�.�ી હ�રભાઈ ગોધાણી સાહ�બને આ સમયે યાદ

કર�એ છ�એ. તમે�ું સમ� �વન સ�કમ�થી ઝળહળ�ુંર�ું છે.તમેણે એ��કુ�શન શ�દનો અથ� સાથ�ક કય� છે.
એ��કુ�શન એટલે િવ�ાથ�ના �તરમાં ��ુ�ુત પડ�લી ઈ�રદત ક� જ�મદત શ��તઓને બહાર લાવવાની

���યા. ડો. �ી હ�રભાઈ ગોધાણી સાહ�બે ક�યાક�ળવણી અને સમાજની સવા�ગી �ગિત માટ�કાય� ક�ુ� છે.�ી જો

િશ��ત, સ�ંકાર�,સદ�ણુી અને શ��તસપં� હશે તોજ સમાજ પણ એવોજ �વ�થ અને સશ�ત બનશ.ે‘સવેાધમ�

પરમો ધમ�’એ ��ૂને સાથ�ક કરનાર અને સ�ંકાર��ુત ક�ળવણી આપી સવ���ેઠ દ�કર�ઓ�ું ઘડતર કરનાર

અને મમતાભર� માવજતના કારણે આ� હ�રો દ�કર�ઓ પગભર થઇ રહ� છે, તવેા �વૂ� ચરેમને મનેજે�ગ

��ટ� �ી હ�રભાઈ ગોધાણી સાહ�બન ેદંડવત �ણામ ક�ંુ �.ં
છે�લા બે વષ�થી એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓફ�સર ડૉ. શારદાબને િવરાણી િવ�ાથ�ઓમાં

રા��ભાવના, સાહિસકતા, સમાજસવેા અને �ત�રક કૌશ�યને �ગટ કરવા અથાગ �ય�નો કર� ર�ા છે.રા��-

સમાજ અને �ય��ત િવકાસના પાયા�ું ઉ�રદાિય�વ િવ�ાલયોમાં અપાતા િશ�ણ પર છે. પોતાના ભાગ�ું

કામ તો સૌ કોઈ કર�.પરં� ુ � િવ�ાથ�ઓ અને અ�યાપકો પોતાના મનથી �ભુ ત�વને આગળ ધર� �યાર�

આનદં માટ� જવાબદાર� ગણી કામ કરવામાં આવે �યાર� જ રા��સવેાની સાચી સ�રતા શ� થાયછે.

િવ�ાથ�ઓ પોતા�ું �યવહા� �વન કાય�,કત��ય િન�ઠા રા���ય સવેા યોજનાની ઉ�મ કામગીર�થી શીખી શક�

છેતમેા ંકોઈ શકંાન ે�થાન નથી.

રા���ય સવેા યોજના �ારા થતી િવિવધ ��િૃ�ઓ અને વાિષ�ક િશ�બરમાં સ�ંથાના ચરેમને

મને�ેગ ��ટ��ી �. ક�. ઠ�િસયા સાહ�બ તથા જોઈ�ટ મને�ેજ�ગ ��ટ� �ણૃા�લની મડેમ�ુંસતત માગ�દશ�ન મળ�ું

રહ�  છે. ડ�. હ�રભાઈ ગોધાણી શ�ૈ�ણક સ�ુંલ �યા ંિવ�ાથ�ઓનો સામા�જક  તમેજ રા���ય સબંધંો

�ારા થતો િવકાસ તનેા માનવ અ��ત�વનો એકરાર કર� છે. ભારત સમ� િવ�માં તનેી સ�ં�ૃિત અને સ�ંકારના

અનકેિવધ આયામોથી િવ�ભરમાં અ�ેસર છે.તમેાં આવી નાની-નાની સ�ંથાઓમાં અપાતી રા��ભાવનાની

��ન�ગ િવ�ાથ�ઓમા ંમ�ૈીભાવ જગાડ� ત ેસહજ અન ે�વાભાિવક છે.

ડૉ. શારદાબને િવરાણીએ �યારથી રા���ય સવેાની કામગીર� સભંાળ� છે �યારથી િવ�ાિથ�નીઓના

કાય�માં િનયિમતતા, તઓેનો િવ�ાથ�ઓ ��યનેો વા�સ�યભાવ અને કોઠા�ઝૂને �ુ ં �બરદા�ું �.ંસમ�

��િૃતન ેમગેેઝીન �વ�પ ે�કાિશત કરવા જઈ ર�ા છે �યાર�  સફળતા ઈ�� ં�  અન ે�ભુ�ેછા પાઠ�ુ ં�.ં

િ�.ડૉ.જમ�ુબને એ.સો��ા
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સપંાદક�ય

�ી સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત મા��ુી જમાનાબા શામ�ભાઇ ગોધાણી મ�હલા

આટ�સ અને કોમસ� કોલજે,જોશી�રુા-�ુનાગઢમાં િવ�ાિથ�નીઓ આટ�સ(,�હ�દ�, સ�ં�ૃત,મનોિવ�ાન અને

હોમસાય�સ �વા ��ુય િવષયો) અને કોમસ� સાથે અ�યાસ કર� રહ� છે. આ સ�ંથામાં સ�ંથાના ચરેમને

મને�ેગ ��ટ��ી �.ક�.ઠ�િસયા સાહ�બ અને જોઈ�ટ મને�ેગ ��ટ� �ી�ણૃા�લનીબને ગોઘાણીના માગ�દશ�ન

હ�ઠળ િશ�ણની સાથે ક�ળવણીલ�ી િવિવધ ��િૃ�ઓ કરવામાં આવે છે. િવ�ાથ�ઓમાં રહ�લી �િતભાને

ઉ�ગર કર� િવકાસની તકો �રૂ� પાડવામાં આવે છે. િવિવધ સહઅ�યાિસક ��િૃ�ઓમાનંી મહ�વની એક

��િૃ� એટલે રા���યસવેા યોજના (NSS). ભ�ત કિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� હ�ઠળ અમાર� કોલજેમાં

રા���ય સવેા યોજના�ું એક �િુનટ કાય�રત છે. �માં સો (૧૦૦) િવ�ાથ�ઓ�ું �િુનટ વષ� પય�ત િવિવધ

��િૃ�ઓ કર� છે. કાય�શીલ, રસધરાવતી,�યવહા�ુ, િન�ઠાવાન અને �ામા�ણક એવી પચાસ (૫૦) બહ�નોની

પસદંગી કર� �િતવષ� કોઈ ગામ પસદં કર�ને સાત �દવસની વાિષ�ક િશ�બર યોજવામાં આવે છે.

એન.એસ.એસ. િશ�બરની સાથે સ�ંકાર આપતી ��ૂય વધ�ક ��િૃ� છે. ભારત�ું ભિવ�ય વગ�ખડંોમાં ઘડાઈ

ર�ુ છે �યાર� રા���ય સવેા યોજના �ારા િવ�ાથ�ઓને સમાજધમ� અને રા��ધમ�ના પાઠ ભણાવી ભારતના

અ�ટૂ, સલામત, અખડં, ઉ�જવળ ભિવ�યની કામના સાથે અ�ે શ�ૈ�ણક વષ� ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન NSS

�તગ�ત યો�યલે િવિવધ ર���લુર એ��ટિવટ�ઝનો અહ�વાલ ર�ૂ કરવાનો ન� �યાસ છે.

વદં� માતરમ.........

�ો.ડૉ.શારદા એમ.િવરાણી

એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર
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�ીમ�હલા આ�્�સ & કોમસ� કોલેજ, જોષી�રુા-�ૂનાગઢ

�વૂ��િૂમકા

રા���ય સવેા યોજના (NSS)ની �થાપના ઈ.સ.૧૯૬૯-૭૦ની સાલમાં કરવામાં આવી. આમ તો

�વાત�ંયથી એક ��તૃતા આવી હતી ક� િવ�ાથ�ઓને રા���ય સવેા યોજનામાં સાકંળવા. ઇ. સ. ૧૯૫૮માં

પ�ંડત જવાહરલાલ નહે�ુએ �વૂ� �નાતક ક�ાએ સમાજ સવેાનો સમાવશે કરવા �ચૂ��ું .૧૯૫૯માં િશ�ણ

�ધાનોની સભામાં આ �ગે સવ� સમંિત સધાઈ.િવગતવાર યોજના ઘડવા માટ ડ�.સી.ડ�.દ�શ�ખુની

અ�ય�તા હ�ઠળ ‘રા�� સવેા સિમિત’ને આ કાય� સોપવામાં આ��ું . ડ� .ક�.�.સયૈદ� બી� દ�શોમાં િવ�ાથ�

��િૃતઓના અ�યાસના આધાર� ૧૯૬૦મા‘�વુકો માટ� સમાજ સવેાનો અહ�વાલ સરકારને �પુરત કય�.

૧૯૬૨માં સરકાર� એન.સી.સી.અને એન.એસ.એસ.ને મહાિવ�ાલય અને િવ�ાલય ક�ાએ દાખલ કર�.

૧૯૬૪માં િશ�ણ આયોગના અ�ય� ડ�. કોઠાર�એ િશ�ણ �યવ�થાના દર�ક તબ�ે સમાજસવેાને સાકંળવા

ભલામણ કર�. એિ�લ ૧૯૬૭માં રાજયોની િશ�ણમ�ંીઓની બઠેકમાં ન�� ક�ુ� ક�, �િુનવિસ�ટ� ધોરણે

િવ�ાથ�ઓને એન.સી.સી.,એન.એસ.એસ. અને એન.એસ.ઓ. (રા���ય રમત સ�ંથા) િવક�પવાળ� �યવ�થા

ગોઠવવા ભલામણ કર�. ૧૯૬૭માં દ�શના ઉપ�ુલપિતઓની સભામાં પણ આનો �વીકાર કરવામાં આ�યો.

૧૯૬૯માં આયોજનપચંે દ�શની ક�ટલીક �િુનવિસ�ટ�ઓ અને શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓમાં રા���ય સવેા યોજના

દાખલ કરવા નાણાક�ય ફાળવણી કર�.�યારથી દર વષ� રા���ય સવેા યોજનામાં જોડાનાર િવ�ાથ�ઓની

સ�ંયા વધતી રહ� છે .

૧૯૬૯માં રા���ય સવેા યોજનાની �થાપના થઈ. ભારતમાં િવ�ાથ�ઓને રા���ય સવેામાં

જોડાવવાનો ��ુય િવચાર આપણને મહા�મા ગાધંી�ના �ગુની યાદ અપાવે છે. તઓે હમંશેા એ�ું ઇ�છતા

હતા ક�, િવ�ાથ�ઓ પોતાના બૌ��ક િવકાસની સાથોસાથ પોતાની સામા�જક જવાબદાર�ઓ પણ �યાનમાં

રાખ.ે રા���ય સવેા યોજના �તગ�ત કંઈક એ�ું રચના�મક કાય� થાય ક�, �નાથી �ામીણ લોકો�ું �વન�તર

આિથ�ક - સામા�જક �ૃ��ટએ ઊ�ું આવી શક�.

7



િવ�િવ�ાલયના અ�ય� ડ�.રાધા�ૃ�ણને પણ ક�ું હ� ું ક�, શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓમાં િવ�ાથ�ઓ

રા���ય સવેાને �વ�ૈ�છક �પથી શ� કર�.એટલે ક� એક બા�ુ તો િવ�ાથ�ઓ અને અ�યાપક વ�ચે �વ�છ સબંધં

�થપાય અને બી� બા�ુ િવ�િવ�ાલય અને સમાજ પર�પર એક રચના�મક ��ૂથી જોડાઈ શક�. ૧૯૬૯મા

૪૦૦૦૦ (ચાલીસ હ�ર)ની સ�ંયાથી શ� થયલેી આ યોજના આ� બ�ુ મોટા ફલક પર પથરાય અને તનેા હ�� ુ

િસ�� માટ� સઘન �ય�નશીલ છે.

ડૉ.શારદા એમ.િવરાણી                                       ડૉ.જમ�ુબને એ.સો��ા

એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર િ���સપાલ�ી .

�ીમ�હલા આ�્�સ & કોમસ� કોલેજ  જોષી�રુા-�ૂનાગઢ

રા���ય સવેા યોજના�ુ ં�તીક

NSS SYMBOL & NSS MOTTO
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રા���ય સવેા યોજના�ું�તીક કોણાક�ના

�યૂ�મ�ંદરના રથનાં ચ� પર આધા�રત છે. �યૂ�મ�ંદર�ુંએ મહાન ચ� �નુઃિનમા�ણ, ર�ણ અને ��ુ�તના ચ�નાં

દશ�ન કરાવે છે અને એ અનતંકાળ તથા અવકાશ વ�ચે ચાલી આવલેી �વનની ગિત�ું મહ�વ �ચૂવે છે.

�તીકની ગ�યા�મક આ�ૃિત રા���ય સવેા યોજનાના �યયે�ુ,ં �ગિત�ું �થમ ���ટએ �ચૂન કર� છે. �ામ

�દ�શના સમાજના િવધેયા�મક અને �ગિતકારક કાય��મોમાં શહ�ર� અને �બનશહ�ર� �વુકોને રસ લતેા અને

જોડતા કરવા�ું તથા સ�હૂ�વન અને સામા�જક કાય� વગેર� �ારા રા���ય ભાવા�મક એકતા�ું� લ�ય અને

�યયે રા���ય સવેા યોજના�ું છે, તે આમાં �િતકા�મક �પમાં િન�પ� થ�ું છે ક� � ��ુયતઃ �ગિતશીલ �વન

ચ��ુ ંમહ�વ દશા�વ ેછે.

ચ�માંઆઠ લીટ�થી આઠ િવભાગ પડ�લા છે. � ૨૪ કલાક�ું�િતિનિધ�વ કર� છે.એન.એસ.એસ. બઝે

પર એન.એસ.એસ.�ચ�હ ઉપસાવલે છે. � એન.એસ.એસ.ના �વયસંવેકો િવિવધ કાય��મો ક� સવેાક�ય

��િૃતઓ સમયે ધારણ કર� છે. બઝેનો લાલ રંગ NSS �વયસંવેકો લોહ�થી ભર�રુ નવલો�હયા, �વતં , ચપળ

અને �હ�મતવાળા છે એ�ું �ચૂવે છે.નીલો રંગ એક ના�ું િવ� �ચૂવે છે, ક� એન.એસ.એસ.નાનો ભાગ ક� �િુનટ

છે છતાં તે માનવ ક�યાણમાં પોતાનો િસ�હ ફાળો ન�ધાવે છે . આ બઝે� �ય��ત ધારણ કર� છે તે તનેે યાદ

અપાવે છે, ક� રાત �દવસ અથા��્ ૨૪ કલાક રા���ય સવેા માટ� ત�પર રહ�વા�ું છે. આ બઝે દ�શની સવેા માટ�

�વયસંવેકો પોતાની �ણૂ� તયૈાર� છે એ�ું �ચૂવે છે. રા���ય સવેા યોજના�ું �યયે વા� છે NOT ME BUT
YOU અથા�ત �ું નથી પણ આપણે. �ના મા�યમથી �વયં સવેક લોકશાહ� પ�ધિતમાં િન�વાથ� સવેાની

આવા�યકતાન ેસમથ�ન આપછેે

રા���ય સેવા યોજનાના ઉ�ેશો
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(૧) િવ�ાથ� સમાજ ��યનેા પોતાના કત��ય સમજતો થાય.

(૨) પોતે મળેવલે િશ�ણનો ઉપયોગ સમાજની સમ�યાઓના ઉક�લ માટ� કર� તનેે અ��ુપ રચના�મક .

��િૃ�ઓ હાથ ધર�.

(૩) સામા�જક કાય�કર તર�ક�ની સભાનતા,પહ�લશ��ત અન ે�યવ�થાશ��ત ખીલવ.ે

(૪) સમાજના નબળા વગ�ની ઉ�િત માટ�ના કાય�ને હાથ ધર� અને દ�શના નવઘડતરના કાય�માં જનતાની

સહભાગીતા ક�ળવ.ે
(૫)  િવ�ાથ�ઓમા ંિશ�તની ભાવના િવકસ.ે

(૬) સમયપાલન,વફાદાર�,આ�મિવ�ાસ,આ�ા�ંકતતા,લ�ય �ા��ત �વા સદ�ણુો�ું��ૂયલ�ી િશ�ણ �ા�ત

થાય.

(૭) �મ ��યનેી �ગૂ �ૂર કર� �મ ��ય ેઆદરભાવ કરતા શીખ.ે

(૮) પયા�વરણ�ુ ંમહ�વ સમ� ત�ેુ ંજતન અન ેર�ણ કરતા શીખ.ે

(૯)  સામા�જક જવાબદાર� અદા કરતા શીખ.ે

(૧૦) માનવ ક�યાણમા ંિવ�ાથ� પોતાનો ફાળો ન�ધાવી શક�.

(૧૧) રા���યતાની ઉમદા ભાવના ક�ળવવા માટ�

(૧૨) િવ�ાથ�ઓ�ુ ંભાિવ�વન  વ� ુ��ેઠ અન ેરા��ને વફાદાર�વા� બન ેત ેમાટ�

આ અને આવા અ�ય હ��નુે ક���માં રાખીને અમે વષ�ભર િવિવધ �કારની ર���લુર ��િૃ� અને સાત �દવસની

વાિષ�ક િશ�બર યો�એ  છ�એ. �નો િવગત �ણૂ� અહ�વાલ અહ� ���તુ કર�લ છે.

--------------------------------

�વુક ધમ�

ઝવરેચદં મઘેાણી ના શ�દોમા ં:

ઘટમા ંઘોડા થનગન ે,આતમ વ�ઝપેાખં ;
અણદ�ઠ�લી ભોમ પર યૌવન માડં� �ખ.

દ�શ �વુકો માટ� �ું કર� છે તથેી િવશષે અગ�યની બાબત �વુકો દ�શ માટ� �ું કર� શક� તે છે. કોઈપણ

સમાજ�ું ઘડતર તનેી શાળાઓ અને મહાિવ�ાલયોમાં થાય છે. િવ�ના દર�ક �ાિંતકાર� પ�રવત�નોમાં �વુકોએ

મોખરાની �િૂમકા ભજવી છે. ૧૮૮૫ થી ૧૯૪૭ �ધુી િવદ�શી શાસનમાથંી ��ુ�ત મળેવવાની લડતોમાં

ભારતના �વુાનો મોખર� ર�ા હતા. મહા�મા ગાધંી, જવાહરલાલ નહ��ુ, સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લ �વા

ભખેધાર� આગેવાનોના ન�ે�ૃવ હ�ઠળ હ�રો �વુાનો તમે�ું સવ��વ હોમી દ�વા તયૈાર થયા હતા. �વુાનો

પોતાની કાર�કદ� અને પ�રવારનો �યાગ કર� દ�શના �ડાણના �દ�શોમાં �� વ�ચે જઈને બઠેા અને હ�રોની

સ�ંયામાં �મ િશ�બરોમા,ં સવેાદળની િશ�બરોમાં અને �યાયામ િશ�બરમાં જોડાયા. ૧૯૪૭માં દ�શ આઝાદ
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થયો. �વરાજ મ��ુ,ં પણ સામા�જક અને આિથ�ક ��ેે પાયા�ું પ�રવત�ન કરવા�ું ભગીરથ કાય� હ� બાક�

હ� ુ.ં મહા�મા ગાધંીના માગ�દશ�ન હ�ઠળ આઝાદ�ના ક�ટલાક �વુાનોએ �કૂસવેક�ું �ત લઈને દ�શના પછાત

િવ�તારોની સવેા માટ� તમે�ુ ં�વન સમ��ુ� .

િમ�ો, આવી મહાન પરંપરાના વારસ તર�ક� આજની �વુાન પઢે� �મ ��યનેી �ગૂને �ૂર કર�

મ�મતાથી એકલા હાથ ેપણ આટ�ુ ંતો અ�કૂ કર� શક�.

૧. �વા�યી  અન ેિનયિમત  સમયપાલનની �વનશલૈી ક�ળવવી.

૨. િનયિમત બચતની ટ�વ પાડવી .

૩. સવ�ધમ� સમભાવની ભાવના ક�ળવવી .

૪. �િતવષ� એક ��ૃ વાવ�ુ ંઅન ે તનેો બરાબર ઉછેર કરવો.

૫. દર વષ� એક �ુ�ંુબને િનર�રતા ��ુત કર�ુ ં.

૬.  �હ�ર �વ�છતાની કાળ� રાખવી .

૭. ગામના િવકાસની તમામ ��િૃ�ઓમાંસહભા�ગતા ક�ળવવી.

તમ,ે �ુ ંઅન ેઆપણે  સ� ુઆ સહ�લાઈથી કર� શક�એ  ક� નહ� ? તો આ� જ મનમા ંસકં�પ કર�એ ક�

બી� �ુ ંકર� છે તનેી �ચ�તા કયા� કરતા પોતાના રોજબરોજના �વનમા ંતમેના સકં�પોનો અમલ કરવા

માડં�એ તો બી� �વુકો ��ેરત થઈ આપણી �મ જ સકં�પથી �રેણા લશે.ે

રા���ય એકતા

દ�શ સ�ંામક પ�ર��થિતમાથંી પસાર થઈ ર�ો છે.દ�શની એકતા,અ��મતા અને અખ�ંડતતાને

અસામા�જક ત�વો અને ભાગંફો�ડયાઓની િવઘટક ��િૃ�ઓના કારણે ગભંીર �કુસાન થાય છે. ભારતની

સ�ં�ૃિત અનકેતામાં એકતા, સહઅ��ત�વ ,ભાઈચારા, �મે, પર�પર િવ�ાસ અને સ�હ��તુાની રહ� છે અને

રહ�શ.ે

ભાષા, �ાતં, ધમ� અને કોમના નામે છે�લા ક�ટલાક સમયથી સમ� દ�શમાં િવઘટકત�વો, �હ�સક��િૃ�ઓ,

ભાગફોડ,કોમીરમખાણો અને અનામત �દોલન �ારા દ�શને અ��થર અને ખ�ંડત કરવામાં કાય�રત છે.

િવ�ાથ� �વયસંવેકોએ રા���ય એકતા અન ેઅખ�ંડતતા ટક� રહ� ત ેમાટ� ન�ર કાય��મો હાથ ધરવા.

આપણી સ�ં�ૃિત �હ�સાની નહ� પણ અ�હ�સાની છે,ભોગની નહ� પણ �યાગની

છે,સઘંસ�ની નહ� પણ સમાધાનની છે.

� ��નો �વુકવગ� મયા�દા, િવવકે, ન�તા, સ�હ��તુા છોડ� છે તે ��નો

નાશ થાય છે. – ગાધંી�

‘‘ રા���ય ઉ�િતકા હ� સકં�પ હમારા , �વ�થ પયા�વરણ કા લ�ય હમારા ’’

--------------------
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એન.એસ.એસ.ની ��િૃ�ઓ

રા���ય સવેા યોજનામાં દર વષ� ૧૦૦ િવ�ાિથ�ની બહ�નો જોડાતી હોય છે.આ સો િવ�ાિથ�ની

બહ�નો�ું �િુનટ � વષ�ભર ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�ના NSS �ો�ામ કો-ઓડ�નટેર �ો.ડૉ.દ�વાણી

સાહ�બના ન�ે�ૃવ હ�ઠળ અને િ���સપાલ ડૉ. જમ�ુબને સો��ા તમેજ �ો�ામ ઓફ�સર �ો.ડૉ.શારદાબને

િવરાણીના માગ�દશ�ન હ�ઠળ િવિવધ �કારની ��િૃ�ઓ કર� ું હોય છે.આ ��િૃ�ઓને બે િવભાગમાં િવભા�જત

કરવામા ંઆવ ેછે.

(૧)  િનયિમત ��િૃ�ઓ .......................

(૨) વાિષ�ક ખાસ િશ�બરો ......................

ન�ધ : આ વષ� ૨૦૨૦-૨૧ મા ંકોરોના કોિવડ 19 ના કારણે વાિષ�ક (ખાસ) િશ�બર થયલે નથી.
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સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત

મા��ૃી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી�ી મ�હલા આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે,જોષી�રુા-�ૂનાગઢ

રા���ય સવેા યોજના �વશે પ�ક

વષ� : 2021-22

કૉલેજ � .આર.ન.ં: -  ...............................................

�િુન.એનરોલમે�ટ ન.ં :- .............................................

મોબાઈલ ન.ં : -  .....................................................
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એમ.�.એસ.ગોધાણી મ�હલા આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કૉલજે જોષી�રુા –�ૂનાગઢ

વષ� ૨૦૨૦-૨૧ એન.એસ.એસ. ર���લુર એ�ટ�વીટ�

�ો�ામ ઓ�ફસર : ડૉ.શારદાબને એમ.િવરાણી

૧ . કોિવડ-19 અવરેનેસ �વીઝ

કોરોના મહામાર� �તગ�ત િવધાથ�ઓમાં ��િૃત આવે તવેા હ��થુી “ Covid- 19 ઓપન ��વઝ’’
�પધા�� ું આયોજન કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં આ ��વઝમાં િવધાથ�ઓ,�ટાફ અને અ�ય �ય��તઓએ ભાગ લઈ

સટ��ફક�ટ મળે�યા હતા.

COVID-19

AWARENESS  QUIZ

�ી સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટ સચંા�લત મા��ૃી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા

આ�્�સ & કોમસ� કૉલજે જોષી�રુા- �ુનાગઢના ઉપ�મે રા���ય સવેા યોજના (N.S.S.) �ારા આયો�જત

"COVID-19 ઓપન કિવઝ �પધા� " �ું આયોજન સ�ંથાના ચ.ેમ.ે ��ટ��ી �.ક�. ઠ�િસયા સાહ�બના માગ�દશ�નથી

કરવામા ંઆ��ુ ંછે. �ના િનયમો નીચ ે�માણે છે.

1. આ �પધા� મા ંકોઈપણ �ય��ત ભાગ લઇ શક� છે.

2. દર�ક ��ના 4 �ણુ આપવામા ંઆવશ.ે

3. ફર�જયાત �ુલ 25 ��ના જવાબ આપવાના રહ�શ.ે

4. ��વઝ તા॰ 29/05/2020 થી તા॰06 /06/2020 �ધુી �લૂી રહ�શ.ે

5. ��વઝ સબિમટ કયા� પછ� આપનો �કોર જોઇ શકાશ.ે

6. ભાગ લનેાર જો કોઈન ે40% ઉપર પ�રણામ લાવશ ેત ેદર�ક ને ઇ �માણપ�  આપવામા ંઆવશ.ે

7. ��વઝ સબિમટ કયા� પછ� આપના મઈેલ પર ઇ- �માણપ� મળેવવા ઇ મઇેલ આઇડ� લખ�ુ ંજ�ર�

છે.

8. ��વઝમા ં� નામ લખશો ત ે�માણેજ  ઇ- �માણપ� મળશ.ે માટ� નામ ચોકસાઇથી લખ�ું

9. એક �ય��ત એક જ વખત  ��વઝમા ંભાગ લઇ શકશ.ે

(N.S.S.) �ો�ામ ઓફ�સર િ���સપાલ

ડો. શારદાબને િવરાણી                                                  ડો. �.એ. સો��ા

��ો

1.   ભારતમા ં�ા ંરાજયમા ંસૌથી વ� ુકોરોનાના ક�શ છે?
A . �જુરાત B . મહારા�� C . પ�ંબ

2.   કોરોનાની સાવચતેી માટ� સરકાર� કઇ એ�લીક�શન લો�ચ કર� છે?
A . આરો�ય િવકાસ B . આરો�ય સ�ે ુ C . કોરોના સ�ે ુ

3.  �ા ંસગંઠન (સ�ંથા) થી જોડાઈન ેિવ�ાથ�ઓ સમાજની મદદ માટ� આગળ  આ�યા છે?
A . ધાિમ�કસ�ંથા B . રાજક�યસ�ંથા C . રા���ય સવેા યોજના

4.   કોિવડ-૧૯ માનવ શર�રના �ા ં�ગો ઉપર અસર કર� છે?
A . ફ�ફશા B . �કડની C . હદ�ય

5.   �જુરાત સરકાર� કોરોના મહામાર� વ�ચ ેઆરો�યલ�ી સવેા માટ� હ��પલાઇન   નબંર �ુ ંઆપેલ છે?
A . 108 B . 106 C . 104

17



6.   �જુરાતના ંઆરો�યસ�ચવ કોણ છે?
A . આનદં�બને પટ�લ B . �યિંત રિવ C . વ�બુને �યાસ

7.   કોરોના ંસામ ેલડત આપી રહ�લા �ય��તઓન ે�ુ ંનામ આપવામા ંઆ��ુ ંછે?
A . કિમશનર B . મહામાનવ C . કોરોના ંવો�રયસ�

8.  કોરોનાન ેબી� �ા ંનામ ેઓળખવામા ંઆવ ેછે?
A .  COVID-19 B . COVID-18 C . COVID-17

9. વ�ૈાિનકોએ કોરોના વાયરસન ે�ુ ંનામ આ��ુ ંછે?
A  A1A2  B . COVID C . HIFE

10. ભારતમા ંકોરોનાનો સૌ�થમ ક�સ �ા ંરા�યમા ંનોધાયો હતો?
A �જુરાત B . મહારા�� C . રાજ�થાન

11.કોરોના વાયરસના સૌથી વ� ુક�સ �જુરાતમા ં�ા ંશહે�રમા ંછે?
A રાજકોટ B . ભાવનગર C . અમદાવાદ

12.ર�લાય�સ COVID-19 હો��પટલ �ા ંશહ�રમા ંશ� કર� છે?
A �દ�હ� B . �ુબંઇ C . અમદાવાદ

13. કોરોનાન ેમહામાર� કોણે �હ�ર કર�?
A W.H.T. B . WHO C . U.K.

14.  કોરોના વાયરસના સૌથી વ� ુક�સ હોય તવેા િવ�તારન ે�ુ ંનામ આપવામા ંઆ��ુ ંછે?
A �ીન ઝને B . ઓર�જ ઝને C . ર�ડ ઝને

15. કોરોના સામ ેલડવા ભારત સરકાર �ારા ક�ટલી રકમ�ું બ�ટ ફાળવવામા ંઆ��ુ ં  છે.

A 15 લાખ કરોડ B . 20 લાખ કરોડ C . 25 લાખ કરોડ

16. કોરોના વાયરસથી બચવા સિેનટાઇઝરમા ંનીચનેામાથંી �ુ િમ�ણ હો�ુ ંજોઇએ?
A પાણી B . ફ�નાઇલ C . 25 આ�કોહૉલ

17. કોરોના વાયરસન ેકારણે ભારતના �ા ંરા�યએ સૌ�થમ લોકડાઉન અમલી ક�ુ�?
A રાજ�થાન B . ક�રળ C . ગોવા

18. ભારતમા ંકઇ તાર�ખ ેજનતા કફ�ુ� �હ�ર કરવામા ંઆ�યો હતો?
A 21 માચ� 2020 B . 22 માચ� 2020 C 23 માચ� 2020

19 . કોરોના વાયરસ કોિવડ-19 �ુ ંલબેોર�ટર� પર��ણ�ું નામ �ુ ંછે?
A  GFR B . LIPID PRIFILE C . RT-PCR

20. કોરોના વાયરસનો માઇ�ો�કોપીક આકાર ક�વો છે?
A �ડાકાર B . ર�ગઆકાર C �ગુટ આકાર

21. કોરોના વાયરસ ના કારણે �ા ંશહે�રમા ંસૌથી વ�ુ ��ૃ�ુ ંથયા છે?
A અમ�ેરકા B . ચીન C ઇટલી

22. કોરોના વાયરસનો Incubation Period ક�ટલો છે?
A 1 થી 14 �દવસ B . 7 થી 10 �દવસ C 5થી 12 �દવસ

23. સામા�જક �તરનો હ�� ુ�ુ ંછે ?
A . વાયરસ ન ેખતમ કરવો B . વાયરસ ને સ�ંણૂ� પણે ફ�લાતો  અટકાવવો

C . વાયરસના ફ�લાવાન ે�િશક હદ� અટકાવવો?
24. િવ� આરો�ય સ�ંથાએ કોરોના વાયરસ ન ેકઇ તાર�ખ ેમહામાર� તર�ક� �હ�ર ક�ુ� ?
A 9 માચ� 2020 B . 10 માચ� 2020 C 11 માચ� 2020

25. કોરોના -19 ન ેકારણે વત�માન સમયમા ંિશ�ણ�ુ ંમા�યમ � ુછે?
A �લાસ�મ B . ટ�વી C �ડ�ટન લિન�ગ

આ ��વઝમાં મોટ� સ�ંયામા ં�ય�કતઓએ ભાગ લઈ ઓનલાઈન સટ��ફક�ટ મળેવલે.
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ALL THE BEST

૨. ‘ઇ�ટરનશેનલ યોગ �દવસ’ િ� યોગા

‘ઇ�ટરનેશનલ યોગ �દવસ’ ઉજવણીની �વૂ� તૈયાર� �પે તા.૧૯/૬/૨૦૨૦ ના રોજ

કોલેજમા ંકોલેજના �ટાફ �ારા યોગ કર�  તાજગીની અ��ુિૂત કર� હતી.
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યોગ કરતાં િ�.ડો. જમ�ુબેન સો��ા , ડો.ભાવનાબેન ગ�રા ,ડો.શારદાબેન િવરાણી અને

ડો.જગદ�શભાઈ ગ�ડ�લયા

3. ઇ�ટરનશેનલ યોગ ડ� ઉજવણીના ભાગ�પે �યા�યાન

તાર�ખ ૨૦/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ િ�.ડો.જમ�ુબેન સો��ાએ કોરોના કોિવડ -19 ની

મહામાર�ને કારણે �ુ ટ�બૂના મા�યમથી યોગ�ું મહ�વ અને યોગના ફાયદા િવષે િવધાથ�ઓને

માગ�દશ�ન આપી તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ઘર�જ ફ�મીલી સાથે યોગા કરવા અ�રુોધ કય�

હતો॰

૪. ઇ�ટરનશેનલ યોગ ડ� ઉજવણી ૨૧/૬/૨૦૨૦

કોરોના કોિવડ -19 ની પ�ર��થતીને કારણે તા.૨૧/૬/૨૦૨૦ ના રોજ અમાર�

કોલેજના કમ�ચાર�ઓ અને િવ�ાથ�નીઓએ સવારના ૭.૦૦ થી ૯.૦૦ દરિમયાન ઘર� જ

ફ�મીલી સાથ ેયોગ કર� તાજગીની અ��ુિૂત કર�.

20



યોગ કરતા ંિ�.ડો. જમ�ુબેન સો��ા

ઈ�ચા� િ�. ડો. એલ.�.ભાલીયા સાહ�બ
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એન.એસ.એસ.�ો�ામ

ઓ�ફસર ડો. શારદાબને િવરાણી
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ફ�મીલી યોગા

૫. ��ૃા રોપણ

તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ �ી સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટના સરગવાડા

ફામમાં ��ૃારોપણનો કાય��મ હાથ ધરવામાં આ�યો હતો. �માં ૧૫૦ �ટલા �ુદા �ુદા ��ૃોના

રોપા�ું રોપણ કરવામાં આ��ુ.ં આ તક� �ી સરદાર પટ�લ એ��કુ�શન ��ટના ચેરમેન મેને�જ�ગ

��ટ� �,ક�,ઠ�િસયા સાહ�બ,અ�ય ��ટ��ીઓ,કોલેજના િ�.જમ�ુબેન સો��ા,એન.એસ.એસ.�ો�ામ

ઓ�ફસર ડો.શારદાબેન િવરાણી ,કોલેજનો �ટાફ અને સ�ંથાના કમ�ચાર�ઓ જોડાયા હતા.
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��ૃા રોપણ
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��ૃારોપણ

૬. �વાત�ંય પવ� ઉજવણી

તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ અમાર� સ�ંથામાં �વાત�ંય પવ�ની ભાવભેર

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દર વષ� કરતાં આ વષ� �વાત�ંય પવ�ની ઉજવણી અનોખી ર�તે

કરવામાં આવી. ઉજવણી પવ�માં આવલેાને આ�ુ�વ�ેદક ઉકાળો આપવામાં આ�યો. દર�ક �ય��ત

મા�ક પહ�ર� અને સોિસયલ �ડ�ટ�સ સાથે �વાત�ંય પવ�ની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. સ�ંથાના

જોઈ�ટ મેનેજ�ગ ��ટ� આદરણીય �ી �ણૃાલીનીબેન ગોધાણીના હ�તે �વજ વદંન કરવામાંઆ��ું

હ� ું અને તેમના ઉદબોધનમાં તેમણે કોરોનાની મહામાર�માં આપણે સ�એુ શાર��રક અને

માનિસક ર�તે સ�મ બની આ િવકટ પ�ર��થિતનો સામનો કરવા �ચૂ��ું હ� ુ.ં લોખડં� ��ુુષ

સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લના કાય�ને યાદ કર� અખડં ભારત બનાવવામાં તેમ�ું યોગદાન િવષે

વાત કર� હતી.
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�વજ વદંન બાદ અમારા ક��પસમાં સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લ અને ડો. હર�ભાઈ ગોધાણી

સાહ�બના �ટ���નુે ��ુપમાળા પહ�રાવી ભાવવદંના કરવામાં આવી. આ તક� શા�હદવીરોને યાદ કર�

�વજવદંનમાં ઉપ��થત તમામ મહા�ભુાવો,કમ�ચાર�ગણ દર�ક� હાથમાં �દપ લઈ �દપ �ાગટ�થી

સાચા �દલથી શા�હદવીરોને ��ાજંલી અપ�ણ કર� હતી.
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સ�ંથાના આદરણીય ��ટ��ી �નુીભાઈ રાખોલીયા સાહ�બે કોરોના કોિવડ ૧૯ �ગેના �ુહાથી

કોરોનાથી કઈ ર�તે બચ�ુ ંઅને �ુ ંકાળ� રાખવી તે જણા�� ુહ� ુ.ં

સ�ંથાના ચેરમેન મેનેજ�ગ ��ટ� આદરણીય �ી�.ક�.ઠ�િસયા સાહ�બે �ાસ�ંગક ઉદબોધન ક�ુ� હ� ું .
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�ાસ�ંગક ઉદબોધન કરતા ંચેરમેન મેનેજ�ગ ��ટ� આદરણીય �ી �.ક�.ઠ�િસયા સાહ�બ
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૭. ગાધંી જયિંત ઉજવણી

રા��િપતા મહા�મા ગાધંી�ની જ�મ જયતંી ઉજવણીના ભાગ�પે તા. 02/10/2020 ના

બપોર� 12 કલાક� ભજન સ�ંયાનો કાય��મ ‘’ Zoom Application’’ ના મા�યમથી ઓનલાઈન

યોજવામાં આ�યો હતો. એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડો.શારદાબેન િવરાણીએ �વાગત

�વચન અને �વ�છતા તેમજ �વા��ય િવષયક સમ�ૂતી આપી હતી. એન.એસ.એસ. ના �વયં

સેવક વકેર�યા �ુજંનબેને ''વ�ૈણવ જન તો તેને ર� કહ�એ '' ભજન ર�ૂ ક�ુ� હ� ુ.ં �ુમાર�

કાલસર�યા મીિત�ાએ ''ર�પુિત રાઘવ રા� રામ '' ભજન ગા�ું હ� ુ.ં કોલેજના િ���સપાલ ડો.

જમ�ુબેન સો��ાએ પોતાના વ�ત�યમાં પ�ર�મ,અ�હ�સા અને ગાધંી�ના િસ�ાતંો િવષે છણાવટ

કર� �વુાજગતને તે ��ૂયોને સાકાર કરવા અને �વનમાં ઉતારવા સદં�શ પાઠ�યો હતો. �તમાં

આભારિવધી શારદાબેન િવરાણીએ કર� હતી. આ કાય��મમાં કોલેજના અ�યાપક�ીઓ અને

િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા અને કાય��મ સફળતા �વૂ�ક �ણૂ� કરવામાં આ�યો હતો.સમ� કાય��મ�ુ

સચંાલન એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર ડો. શારદાબેન િવરાણીએ ક�ુ� હ� ુ.ં
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વદં� માતરમ

૮. કોિવડ -૧૯ સદંભ� શપથ (�યા�યાન અને શપથ )

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ

જોષીપરા-�ુનાગઢના ચાલતા એન.એસ.એસ. �િુનટ �ારા તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ કોરોના

કોિવડ ૧૯ સદંભ�ની ��તૃતા માટ� ઓનલાઈન �િત�ા કાય��મ યોજવામાં આ�યો હતો. આ

તક� ડૉ.એલ.� .ભાલીયા સાહ�બે િવ�ાથ�ઓને કોરોના ��િૃત સદંભ� મા�હતી અને માગ�દશ�ન

આ��ું હ� ુ.ંતેમજ કોલેજના િ���સપાલ ડૉ.જમ�ુબેન સો��ાએ િવ�ાથ�ઓને શાર��રક

�વા��યની સાથે માનિસક ર�તે �વ�થ રહ�વા જણા��ું હ� ુ.ંએન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.

શારદાબેન િવરાણીએ કોરોના covid-19 ��િૃત �ગેના શપથ લેવડા�યા હતા.આ કાય��મમાં

કોલેજના તમામ અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા.
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૯. િવ� માનિસક �વા��ય �દન ઉજવણી

તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ માનિસક �વા��ય �દન િનિમતે િવધાથ�ઓને માઈ�ોસો�ટ

ટ�મના મા�યમથી �યા�યાન આપવામાં આ��ુ.ં હાલ કોરોનાની પ�ર��થિતને કારણે માનવી

તણાવ અ�ભુવી ર�ો છે.ખર�ખર આ તણાવજ�ય ��થિતમાથી કઈ ર�તે બચી શકાય.સારા

માનિસક �વા��યની અસરો અને �વનમાં તે� ું ��ૂય િવષે સમ�વવામાં આ��.ુ તેમજ

માનિસક રોગીના લ�ણો ક�વા હોય છે,તે�ું વત�ન ક�� ું હોયછે ,તેની �ય��ત .�ુ�ંુબ,સમાજ વગેર�

પર ક�વી નકારા�મક અસર થાયછે તે �ગેની ઓનલાઈન પીપીટ� બતાવવામાં આવી હતી.
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ઉપરાતં માનિસક ર�તે �વ�થ કઈ ર�તે રહ� શકાય તે �ગે�ું માગ�દશ�ન એન.એસ.એસ.�ો�ામ

ઓ�ફસર ડો.શારદાબેન િવરાણીએ આ��ું હ� ુ।ં

૧૦. રા���ય એકતા  �દવસ (સરદાર પટ�લ જયિંત ) ઉજવણી

“ રા���ય એકતા શપથ ’’

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ જોશી�રુા

�ુનાગઢમાં ચાલતા એન.એસ.એસ �િુનટ �ારા �ી સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લની જ�મજયતંી

31 ઓ�ટોબર 2020 ના રોજ રા���ય એકતા શપથ ની માઈ�ોસો�ટ ટ�મ �ારા ઓનલાઇન

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ રા���ય એકતા શપથ કાય��મમાં કોલેજના િ���સપાલ

ડૉ.જમ�ુબેન સો��ાએ લોખડં� ��ુુષ �ી સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લની �ુનેહ અને �ુશા�

��ુ�થી સ�કડો રજવાડાને ભારતમાં ભેળ�યા અને ભારતને એક બના��ું તે �ગેની િવ��તૃ

મા�હતી આપી હતી.�તમાં એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ

િવ�ાથ�ઓને 'રા���ય એકતા'ના શપથ લેવડા�યા હતા.આ કાય��મમાં કોલેજ �ટાફ અને

િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા.સમ� કાય��મ�ું સચંાલન એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર

ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ ક�ુ� હ� ુ.ં
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૧૧. �વુા

મતદાન ��િૃત

માતા�ી �.એસ.ગોધાણી મ�હલા આ�્�સ & કોમસ� કૉલેજ જોષી�રુા �ૂનાગઢમાં NSS
અને NCCના સ�ં�ુત ઉપ�મે તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ �વુા મતદાર યાદ�માં નામન�ધણી

અને મતદાન ��િૃત �ગેનો માઈ�ોસો�ટ ટ�મના મા�યમથી ઓનલાઈન સેમીનાર યોજવામાં

આ�યો હતો.આ સેમીનારનો ��ુય હ�� ુ ૧૮ વષ�ની �મરના િવ�ાથ�ઓ મતદારયાદ�માં નામ

ન�ધાવે અને મતઅિધકાર સમ� તે હતો.આ તક� િ�.ડો.જમ�ુબેન સો��ાએ �યા�યાન આ��ું

હ� ુ.ંઆ સેમીનારમાં NSS, NCC અને કોલેજનાં તમામ િવ�ાથ�નીઓ ઉપ��થત ર�ા હતા.

૧૨. સિંવધાન �દવસની ઉજવણી 26 નવ�ેબર 2020

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ

જોશી�રુામાં ચાલતા એન.એસ. એસ. �િુનટ �ારા ૨૬ નવ�ેબર ૨૦૨૦ના રોજ સિંવધાન
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�દવસની ઉજવણી online Microsoft team ના મા�યમથી કરવામાં આવી હતી.આ કાય��મમાં

એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓફ�સર ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ બધંારણની �થાપના િવશે વાત કર�

હતી. ડૉ.�.એમ.પારઘી સાહ�બે 'ભારતના બધંારણની લા��ણકતા' િવશે િવ��તૃ સમજ આપી

હતી. િ���સપાલ જમ�ુબેન સો��ાએ િવ�ાથ�ને બધંારણ�ું મહ�વ સમ�વી બધંારણની

�ણકાર� મેળવવા િવ�ાથ�ઓને અ�રુોધ કય� હતો. આ તક� �ટાફ ગણ અને મોટ� સ�ંયામાં

િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા.

13. મતદાન નામ ન�ધણી

એમ.�.એસ.ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજમા ચાલતા એન.એસ.એસ

અને એન.સી.સી.ના સ�ં�ુત ઉપ�મે તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ મતદાર યાદ� �ધુારણા અને

નામ ન�ધણી �ગેનો કાય��મ online Microsoft team ના મા�યમથી કરવામાં આ�યો હતો. આ

કાય��મમાં િ���સપાલ ડૉ. જમ�ુબેન સો��ાએ �વાગત �વચન આ��ું હ� ુ.ંનાયબ

મામલતદાર �ર��બેન રાવલે િવ�ાથ�ઓને મતદાર યાદ�માં નામ નોધણી માટ� જ�ર� ડો�મુે�ટ,

કોણ નામ ન�ધાવી શક� ,તેની ���યા કઈ ર�તે કરવી તે �ગેની િવ��તૃ સમજ આપી હતી.

ઉપરાતં ઓનલાઈન મતદાર યાદ�માં પણ નામ ન�ધાવી શકાય તેની પણ મા�હતી આપી હતી.

આ તક� ��ોતર� પણ રાખવામાં આવી હતી. મતદાર યાદ�માં નામ ન�ધણી માટ�ના � ૂઝંવતા

��ો િવ�ાથ�ઓએ �છૂ�ા હતા અને નાયબ મામલતદાર �ર��બેન રાવલે તેનો �યવ��થત

����ુર આ�યો હતો. આ કાય��મમાં સ�ંથાના ક��પસ ડાયર��ટર �ી રાણપર�યા સાહ�બે મત�ું

મહ�વ અને આપણો અિધકાર �ગે િવ�ાથ�ઓને મા�હતગાર કયા� હતા.સ�ંથાના િશ�ણ

િનયામક �ી વોરા સાહ�બે ઉપ��થત રહ� િવ�ાથ�ઓને �ો�સાહન ��ંુૂ પાડ�ું હ� ુ.ંઆ કાય��મમાં

સમ� �ટાફ અને કોલેજના િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા.સમ� કાય��મ�ું સચંાલન એન.સી.સી.

ઓ�ફસર ડૉ. ભાવનાબેન ગ�રા ક�ુ� હ� ું અને આભારિવિધ એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.

શારદાબેન વીરાણીએ કર� હતી.
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૧૪. �વામી િવવકેાનદં જ�મ જયિંત ઉજવણી -- ૨૦૨૧

તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ નારોજ એન.એસ.એસ. અને એન.સી.સી.ના સ�ં�ુત ઉપ�મે �વામી

િવવકેાનદં જ�મજયિંતની ઉજવણી કરવામાં આવી.�માં કોલેજના િ�. ડો. જમ�ુબેન સો��ાએ

�વામી િવવકેાનદંનો �વુાનો માટ�નો સદં�શ િવષે અને એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર

ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ �વામી િવવકેાનદંના આદશ� �વનમાં ઉતારવા �ગે અને ભાવનાબેન

ગ�રાએ ‘ઉઠો �ગો અને �યેય �ા��ત �ધુી મડં�ા રહો ’ ��ૂને સાથ�ક કરવા િવ�ાથ�ઓને

અ�રુોધ કય� હતો.
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૧૫. રા���ય �વૂા મતદાતા �દવસની ઉજવણી

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ �ારા 25

���આુર� 2021 ના રોજ "રા���ય મતદાતા �દવસની" ઉજવણી ઓનલાઈન વબેીનાર �ારા

કરવામાં આવલે.આ ઉજવણીમાં ભ�ત કિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� �ુનાગઢ અને ભારતના

� ૂટંણીપચં તથા �ૂનાગઢ �જ�લા � ૂટંણીત�ં �ારા વબેીનાર�ું આયોજન કરવામાં આ��ુ હ� ુ.ંઆ

વબેીનારમાં એન.એસ.એસ. અને એન.સી.સી.ના િવ�ાથ�ઓ કોલેજના િવ�ાથ�ઓ, િ��સીપાલ

�ી તથા �ટાફ જોડાયા હતા.

આ વષ�ની થીમ મતદારોને સશ�ત કરવા,�રુ��ત કરવા અને મા�હતગાર કરવા તેમજ

તેનો હ�� ુ વ�ુ ને વ�ુ લાયક �વુાનો પોતા�ું નામ મતદારયાદ�માં ન�ધાવ,ે ફ�રફાર ક� �ધુારો
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હોય તો �ધુારો કરાવે અને � ૂટંણી વખતે મતદારો પોતાની નૈિતક ફરજ સમ� મતદાન કર� એ

�ગે ��તૃ કરવાનો હતો.

આ ઉપરાતં કોલેજ લેવલે કોલેજના િ���સપાલ ડૉ.જમ�ુબેન સો��ાએ કોલેજના

િવધાથ�ઓને રા���ય મતદાન પવ� �તગ�ત મતદાન કર�ુએં ય� સમાન છે અને બધંારણીય

અિધકાર છે તેનો યો�ય ઉપયોગ કર� બધંારણીય જવાબદાર�ને સાકાર કરો એ�ું આહવાન ક�ુ�

હ� ુ.ંએન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડો.શારદાબેન િવરાણીએ િવધાથ�ઓને મતદાન કર� માર�

નૈિતક ફરજ િનભાવીશ એવા શપથ લેવડા�યા હતા.
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૧૬. ��સતાક �દનની ઉજવણી

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઇ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ જોષી�રુા

�ુનાગઢમાં તાર�ખ ૨૬/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ ��સ�ાક પવ�ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

સ�ંથાના જોઈ�ટ મેને�જ�ગ ��ટ� આદરણીય�ી �ણૃા�લનીબેન ગોધાણીના હ�તે �વજવદંન

કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં �ાસ�ંગક ઉ�બોધન સ�ંથાના ચેરમેન મેને�જ�ગ ��ટ� આદરણીય�ી

�.ક�.ઠ�િસયા સાહ�બ ક�ુ� હ� ુ.ં શાળા-કોલેજના િવ�ાથ�ઓએ વ�ત�ય, દ�શભ��તગીત અને

સા�ં�ૃિતક �ૃિતઓ ર�ુ કર� હતી.આ કાય��મમાં કોલેજના િ���સપાલ ડૉ. જમ�ુબેન સો��ા,

તમામ �ટાફ ગણ અને િવ�ાથ�નીઓ જોડાયા હતા.કોરોના મહામાર�ને કારણે આ કાય��મ

સોિશયલ �ડ�ટ�સ અને મા઼�ક સાથે કોરોના ગાઈડલાઈનના ��ુત પાલનથી કરવામાં આ�ય
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સા�ં�ૃિતક �ૃિત
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૧૭. �ા�ફક િનયમન ��િૃત કાય��મ

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ

જોષી�રુામાં ચાલતા એન.એસ.એસ. �િુનટ �ારા તાર�ખ ૧૫/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ �ા�ફક

િનયમન ��િૃત �ગેનો કાય��મ યોજવામાં આ�યો હતો.�માં એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર

ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ �ા�ફકના િનયમો િવશે અને ડો.ભાલીયા સાહ�બે વાહન ચલાવવાના

િનયમો �ગે માગ�દશ�ન આ��ું હ� ુ.ં િ�.ડૉ.જમ�ુબેન સો��ાએ રોડ સેફટ� �તગ�ત

િવ�ાથ�ઓને સમ�ૂતી આપી હતી.આ કાય��મમાં ડૉ.રમીલાબેન પણસારા,�ો.નયનાબેન

ગ�ડલીયા ઉપ��થત ર�ા હતા. સમ� કાય��મ�ું સચંાલન એન.એસ.એસ �ો�ામ ઓ�ફસર

ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ ક�ુ� હ� ુ ંઅને આભાર િવિધ ડૉ.ભાિવકાબેન ચોટલીયાએ કર� હતી.
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૧૮. મતદારયાદ� �ધુારણા અન ેવસતં પચંમી મહો�સવ

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ

જોષી�રુામાં ચાલતા એન.એસ.એસ.�િુનટ �ારા તા.16/02/2021 ના રોજ વસતંપચંમી અને

મતદાન ��િૃત �તગ�ત િવ�ાથ�ઓને �યા�યાન આપવામાં આ��ુ.ંઆ કાય��મ �તગ�ત

સૌ�થમ માં સર�વતીની વદંના કર� �ાથ�ના કરવામાં આવી. િ���સપાલ ડૉ.જમ�ુબેન

સો��ાએ વસતં પચંમી�ું મહ�વ સમ���ુ.ંહ� ુ.ં ક��પસ એ�બેસેડર �ુમાર� મકવાણા રા�બયા

અને વગેડવા સજંનાએ િવ�ાથ�ઓને મતદાર યાદ�માં ઓનલાઈન નામ નોધણી અને નામ

�ધુારણાની ���યા સમ�વી હતી.આ કાય��મમાં અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓ જોડાયા

હતા.કાય��મ�ું સચંાલન અને આયોજન એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.શારદાબેન

િવરાણીએ ક�ુ� હ� ુ.ં આભારિવિધ  �ોફ�સર અ�પાબેન ભા�કર� કર� હતી॰
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સર�વતી વદંના

�યા�યાન આપતા િ�.ડૉ.�.એ.સો��ા
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ક��પસ એ�બસેડેર

૧૯. મ�હલા �દવસ ૮ માચ� ૨૦૨૧

એન.એસ.એસ.અન ે�મુન સલેના સ�ં�ુત ઉપ�મ ેમ�હલા સશ��તકરણ

કાય��મ યોજવામા ંઆ�યો.

માતા�ી જમનાબા શામ�ભાઈ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ

જોષી�રુામાં ચાલતા એન.એસ.એસ.�િુનટ અને �મુન સેલ �ારા ૮માચ� ૨૦૨૧ના રોજ

‘�તરરા���ય મ�હલા �દન’ િનિમતે મ�હલા સશ��તકરણ કાય��મ યોજવામાં આ�યો.�ો.

નયનાબેન ગ�ડલીયા અને મ�ુંબેન પટ�લે ‘મ�હલા સશ��તકરણ’ િવશે અને ડૉ.શારદાબેન

િવરાણીએ‘સેવાક�ય ��િૃ�માં મ�હલાઓની �િૂમકા’ િવષે �યા�યાન આ��ું હ� ુ.ંિ���સપાલ

ડૉ.જમ�ુબેન સો��ાએ‘�મુન �ો�લેમ સો��શુન અને સમજ’ િવશે �યા�યાન આ��ું હ� ુ.ંઆ

કાય��મમાં અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓ જોડાયા હતા.કાય��મ�ું સચંાલન અને આયોજન �મુન

સેલના અ�ય� �ો.મ�ુંબેન પટ�લ અને એન.એસ.એસ.�ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.શારદાબેન

િવરાણીએ ક�ુ� હ� ુ.ં આભારિવિધ  �ોફ�સર અ�પાબેન ભા�કર� કર� હતી॰
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�યા�યાન આપતા �ો.મ�ુંબને પટ�લ

૨૦. “આઝાદ�નો અ�તૃ મહો�સવ ઉજવણી’’ ૧૨ માચ� ૨૦૨૧

માતા�ી જમનાબા સામ�ભાઇ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ જોશી�રુામાં

ચાલતા એન.એસ.એસ. �િુનટ �ારા તાર�ખ 12 માચ� 2021 ના રોજ 'આઝાદ�ના અ�તૃ

મહો�સવ' અ�વયે �વયસંેવકો �ારા "વ�ૃ�વ �પધા�" અને "િનબધં �પધા�� ુ"ં આયોજન કરવામાં

આ��ું હ� ુ.ં વ�ૃ�વ �પધા�માં �ુલ છ �વયસંેવકોએ ભાગ લીધો હતો તેમજ િનબધં �પધા�માં �ુલ

સાત બહ�નોએ ભાગ લીધો હતો.આ તક� કોલેજના િ���સપાલ જમ�ુબેન સો��ાએ દાડં��ચૂ

િવશ ેિવ��તૃ મા�હતી આપી, ભાગ લેનાર �વયસંેવકોને અ�ભનદંન પાઠ�યા હતા.
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૨૧. પોષણ પખવા�ડ�ુ ંઉજવણી
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પોષણ ��ુત વાનગી િનદશ�ન.

પોષણ પખવા�ડયા તા ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ની ઉજવણી �તગ�ત

તા ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ એન.એસ.એસ. આયો�જત પોષણ ��ુત વાનગી િનદશ�ન.

રાખવામા આ��ુ.ં�માં હોમ સાય�સ િવભાગના �ો.નયનાબેન ગ�ડલીયા �ારા િવ�ાથ�ઓને �ુદા

�ુદા પોષક ત�વોનો પ�રચય આપી, પોષણથી સ��ૃ વાનગી કઈ ર�તે બને તે� ું િનદશ�ન

કરવામાં આ��ું હ� ુ.ં �માં �ોટ�નથી ભર�રુ એવા સોયાબીનનો ઉપયોગ કર� સોયાપનીર અને

સોયા મ��રુ�યમ વાનગી બનાવવામાં આવલે, િવટાિમન એથી ભર�રૂ વાનગીમાં પાલક

મેથીનો ઉપયોગ કર� �ીન �ડુલા,પાલક પનીર, ગાજરનો હલવો વગેર� વાનગીઓ શીખવવામાં

આવી તેમ જ �કશોર�ઓમાં લોહ અને ક���શયમ ��ુત વાનગીઓ �માં ખ�ૂરમાથંી ખ�ૂર

�બ�ક�ટ, ખ�ૂર પાક તેમજ �ૂધમાથંી રબડ�, િવિવધ �કારની ખીર વગેર� વાનગીઓ િવ�ાથ�ઓને

શીખવવામાં આવલે. િવ�ાથ�ઓને પોષણ��ુત �ુદ� �ુદ� વાનગીઓ ��ય� િનદશ�ન �ારા

શીખવવામા ંઆવી હતી.
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અહ�વાલ-2

પોષણ અને આહાર ��તૃતા ઓનલાઇન કાય��મ યો�યો.

માતા�ી જમનાબા સામ�ભાઇ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલજે જોશી�રુામાં ચાલતા

એન.એસ.એસ.�િુનટ તમેજ મ�હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ �જ�લા પચંાયત �ૂનાગઢના સ�ં�ુત

ઉપ�મે તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ પોષણ પખવા�ડયાની ઉજવણી �તગ�ત ઓનલાઇન કાય��મ

યોજવામા આ�યો.કાય��મની શ�આત �ાથ�નાથી કરવામાં આવી હતી.એન.એસ.એસ.�વયસંવેક વકેર�યા

�ુજંનબનેે ઇતની શ��ત હમે દ�ના દાતા....�ાથ�ના ર�ૂ કર� હતી.�યારબાદ કોલજેના િ���સપાલ

જમ�ુબને સો��ાએ �વાગત �વચન ક�ુ� હ� ું અને ��લા �ો�ામ ઓ�ફસર શારદાબને દ�સાઈએ

�કશોર� માટ�ની �ણૂા� યોજના અને �ણૂ� શ��ત �તગ�ત મા�હતી આપી, િવ�ાથ�ઓને પોષણ��ુત આહાર

લવેા અ�રુોધ કય� હતો.તમેજ હોમ સાય�સ િવભાગના ડૉ.ભાિવકાબને ચોટલીયાએ માતા અને બાળકના

પોષણ િવશનેી વાત કર� સમતોલ આહાર આયોજન �ગે સમ�ૂતી આપી હતી.સમ� કાય��મ�ું

સચંાલન અન ેઆભારિવિધ એન.એસ.એસ �ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.શારદાબને વીરાણીએ કર� હતી.
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૨૨. ૧ લી મ ે�જુરાત રા�ય �થાપના �દન ઉજવણી અન ે૧૮ વષ�થી ૪૪

વષ�ની વયના �ય��તઓન ે કોરોના રસીકરણ ��િૃત અ�ભયાન

એમ.� .એસ.ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ જોશી�રુામાં

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ ૧ લી મે �જુરાત રા�ય �થાપના �દન ઉજવણી અને ૧૮ વષ�થી

૪૪ વષ�ની વયના �ય��તઓને  કોરોના રસીકરણ ��િૃત અ�ભયાન �તગ�ત કાય��મ યો�યો.
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માતા�ી જમનાબા સામ�ભાઇ ગોધાણી મ�હલા આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ જોશી�રુામાં

ચાલતા એન.એસ.એસ.,એન.સી.સી. અને પયા�વરણ સિમિતના સ�ં�ુત ઉપ�મે

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ ઓનલાઇન કાય��મ યોજવામા આ�યો.કાય��મની શ�આત

�ાથ�નાથી કરવામાં આવી હતી. ભ�ત કિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�ના �ુલપિત ચેતનભાઇ

િ�વદે�સાહ�બની રસીકરણ અ�ભયાન �તગ�ત સદં�શની ઓનલાઈન �પીચ �કૂવામાં આવીહતી.

તેમજ એન.એસ.એસ. �વયસંેવક �યેા ડોબર�યા એ વ�ે�સનેશન માટ�ની ���યા િવ�ાથ�ઓને

સમ�વી હતી. �જુરાતી િવભાગના અ�ય� ડૉ.�.એમ.પારઘી સાહ�બે �જુરાત �થાપના �દન

�તગ�ત િવ�ાથ�ઓને મા�હતી આપી હતી.�યારબાદ કોલેજના િ���સપાલ ડો. જમ�ુબેન

સો��ાએ રસીકરણ �ગે�ું માગ�દશ�ન અને મા�હતી આપી િવ�ાથ�ઓને રશીકરણ કરવા અને

કરાવવા અ�રુોધ કય� હતો. સ�ંથાના ચેરમેન મેને�જ�ગ ��ટ� �.ક�.ઠ�િસયા સાહ�બ ઉપ��થત રહ�

તેમના સબંોધનમાં કોરોના સમયમાં એકબી�ને સહાય�પ બની ખોટ� અફવાઓથી �ૂર રહ�

એકબી�ને મદદ કર�એ, રસીકરણ કર�એ અને કરાવીએ તેમજ સ�હયારા �ય�નોથી સકંટમય

��થિતનો સામનો કર� કોરોનાને હરાવીએ એવી ભાવના �ય�ત કર� હતી.સમ� કાય��મ�ું

સચંાલન એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર ડૉ.શારદાબેન િવરાણીએ ક�ુ� હ� ું અને આભારિવિધ

ડો. ભાિવકાબેન ચોટલીયાએ કર� હતી
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M.J.S.Godhani Mahila Arts & Com. College JoshipuraJunagadh
Regular  Activity  Year – 2020/21

Program officer : Dr.Sharda M. Virani
Sr.
No.

Students Name Std. Year Hostel/Cit
y/

Updawan

1 Ribadiya  Dhruvi Jitubhai F.Y.B.A. Hostel
2 Usadadiya  Krishna  Manishbhai F.Y.B.A. Hostel
3 Chothani  Yutika  Ashvinbhai F.Y.B.A. Hostel
4 Boghara Hepi  Jagdishbhai F.Y.B.A. Hostel
5 Vekariya   Gunjan   Hareshbhai F.Y.B.Com. Hostel
6 Munjapara Aakruti  Harshadbhai F.Y.B.A. Hostel
7 Vekariya   Avani   Pareshbhai F.Y.B.Com. Hostel
8 Kathiriya   Seema Zaverbhai F.Y.B.Com. Hostel
9 Kyada    Krupa   Pravinbhai F.Y.B.Com. Hostel

10 Bhankhar   Vrunda   Ramnikbhai F.Y.B.Com. Hostel
11 Kathrotiya   Aesha   Pravinbhai F.Y.B.A. Hostel
12 Suva   Harshita    Dineshbhai F.Y.B.Com. Hostel
13 Rakholiya  Henita   Denishbhai F.Y.B.A. Hostel
14 Nakarani    Madhvi  Bharatbhai F.Y.B.Com. Hostel
15 Dobariya  Vasudha  Kishobhai F.Y.B.A. Hostel
16 Dobariya   Harmisha  Chandubhai F.Y.B.A. Hostel
17 Kalsariya    Mitiksha  Mahendrabhai F.Y.B.A. Hostel
18 Vaghasiya   Apexa  Jayeshbhai F.Y.B.A. Hostel
19 Chauhan  Susmita  Narsinhbhai F.Y.B.A. City
20 Khut     Krupali   Maganbhai F.Y.B.Com. Hostel
21 Raiyani   Bhargavi   Naganbhai F.Y.B.Com. Hostel
22 Sukhaddiya    Grishma   Chandubhai F.Y.B.Com. Hostel
23 Donga   Nimitaben   Chimnlal F.Y.B.Com. Hostel
24 Viradiya   Vaishali   Bhupatbhai F.Y.B.Com. Hostel
25 Lakkad    Renakumari   Gopalbhai F.Y.B.Com. Hostel
26 Ramoliya   Dhvani   Mansukhbhai F.Y.B.Com. Hostel
27 Dhaduk   Drashti  Rajeshbhai F.Y.B.Com. Hostel
28 Vaghasiya  Bansi  Sanjaybhai F.Y.B.Com. Hostel
29 Savaliya   Bhargavi   Narendrabhai F.Y.B.Com. Hostel
30 Zalavadiya   Hitarthi   Jagdishbhai F.Y.B.Com. Hostel
31 Savaliya   Pratiksha  Jayeshbhai F.Y.B.Com. Hostel
32 Kapadiya   Greshi   Ashokbhai F.Y.B.Com. City
33 Solanki    Rajan Hareshbhai F.Y.B.Com. City
34 Sutariya  Juli  Ghanshyambhai F.Y.B.Com. Hostel
35 Sutariya  Hetvi   Dilipbhai F.Y.B.Com. Hostel
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36 Bharda  Dipika Rameshbhai F.Y.B.Com. Hostel

37 Dangar  Rupal  Bahadurbhai F.Y.B.Com. Hostel
38 Kotadiya   Jinal  Vipulbhai F.Y.B.A. Hostel
39 Dobariya  Shreya  Rajeshbhai F.Y.B.Com. Hostel
40 Parkhiya   Nirjana   Mansukhbhi F.Y.B.Com. City
41 Dobariya   Parkruti  Vitthlbhai F.Y.B.Com. Hostel
42 Dudhatra     Meera  Subhasbhai F.Y.B.Com. Hostel
43 Shekhada   Maya  Maheshbhai F.Y.B.Com. Hostel
44 Bhaderi    Aerika  Bhupatbhai F.Y.B.A. Hostel
45 Tilala   Janvi   Kishorbhai F.Y.B.Com. Hostel
46 Kotadiya   Jinal   Bharatbhai F.Y.B.Com. Hostel
47 Shiroya    Janvi   Rameshbhai F.Y.B.Com. Hostel
48 Mangalpara    Parul   Rameshbhai F.Y.B.Com. Hostel

49 Thumar   Dipti   Prafulbhai F.Y.B.Com. Hostel
50 Vaghasiya      Amisha   Hareshbhai F.Y.B.Com. Hostel
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NSS ��િૃત 2019-20 ના સોિવિનયર�ું િ�.ડો.જમ�ુબને સો��ાના હ�ત ેિવમોચન

સર�વતી વદંના

62



NSS �માણપ�
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વ�દ� માતરમ

ભારત માતાક� જય
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