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કાયષક્રિ-૧ ઓરરયેન્ટે શન
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર ના એન. એસ. એસ. એકમ ના પ્રોગ્રામ ઓફીસર
ડો. યુ. પી. તરપદા દ્વારા તા. 13/08/2016 નાાં રોજ N.S.S. ઓરરયેન્ટે શન પ્રોગ્રામ નુ ાં આયોજન
કરિામાાં આવ્યુ હતુ. તે અંતગગત કોલેજ ના દરે ક વિધર્થીઓને રષ્ટ્રીય સેિા યોજના વિશે સમજાવ્યુ
હતુ. વિધર્થીઓને એન. એસ. એસ. એકમ અંતગગત ર્થતી પ્રવ્રુતીઓ ર્થી માહીતગાર કયાગ હતા તર્થા
ગત િર્ગ દરમ્યાન ર્થયેલ પ્રવ્રુતીઓ નો ટુકમાાં પરરચય અપેલ.

કાયષક્રિ-૨ વિશ્વ યોગ રિિસ ઉજિણી
સરકરી વિજ્ઞાન કોલેજ, સેક્ટર-૧૫,ગાાંધીનગર ખાતે એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી.
તરપદા તર્થા કોલેજ ના આચાયગશ્રી ડો. પી. એ. િાઢેર ના માગગદશગન હેઠળ તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૬ નાાં
રોજ વિશ્વ યોગ રદિસ ની ઉજિણી કરિામાાં આિેલ જેમાાં કોલેજનો ટીચીંગ, નોનટીચીંગ સ્ટાફ,
NSS અને NCC ના વિધાર્થીઓ સહીત કુલ ૫૫ જેટલા લોકોએ ભાગ લીધો હતો. િધુમાાં તા. ૧૫૦૬-૨૦૧૬ ર્થી ૧૯-૦૬-૨૦૧૬ દરમ્યાન આટગ ઓફ લીિીંગ સાંસ્ર્થા દ્વારા યોગ રે નીંગનુ પણ
આયોજન કરિામાાં આિેલ હતુ જેમાાં પણ ૫૫ જેટલા લોકોએ ભાગ લીધો હતો.

કાયષક્રિ-૩ કેંટીન ડે ઉજિણી
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર ના NSS યુવનટનાાં વિધાર્થીઓ તર્થા કોલેજનાાં અન્ય
વિધાર્થીઓ દ્રારા યોજેલ કેંટીન ડે મા ગત િર્ે આશરે રૂ. ૩૦૦૦૦/- જેટલુ ભાંડોળ એકઠુ ર્થયેલ જે
રૂપીયાની જરૂરી સ્ટે શનરી જેિી કે પેન્સીલ,રબર, પેન, નોટબુક, પેડ, કાંપાસબોક્સ, ફુલસ્કેપ, કલર
િગેરે ચીજ િસ્તુઓ ખરીદી તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૬નાાં રોજ NSS તર્થા કોલેજનાાં વિધાર્થીઓ દ્વારા
૧૩/૧-સરકારી પ્રાર્થમીક શાળા, સેકટર-૧૩ના ધો. ૧ ર્થી ૮ના કુલ ૧૭૫,૧૩/૨-સરકારી પ્રાર્થમીક
શાળા, સેકટર-૧૩ના ધો. ૧ ર્થી ૮ નાકુલ ૧૨૫ વિધાર્થી ભાઇ બહેનો તર્થા આશ્રમ શાળા સેકટર૧૩ના કુલ ૧૨૦ વિધાર્થીઓ આમ કુલ ૪૨૦ વિધાર્થીઓને ભેટ પેટે વિતરણ કરિામાાં આવ્યુ હત.ુ
આ સમગ્ર કાયગક્રમમાાં કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. પી. એ. િાઢેર, એસ.

આર. સી. કમીટીના

ચેરમેનશ્રી, સાંસ્ર્થાના NSS પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી ડો. યુ. પી. તરપદા, પ્રધ્યાપક શ્રી ડો. ડી. એસ.
ગાાંધી સર, પ્રા. શાળાના આચાયગશ્રીઓ િગેરે ઉપસ્ર્થીત રહ્યા હતા. આ સહાય આર્થીક રીતે
જરૂરીયાત માંદ વિધાર્થીઓને મળતા કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. પી. એ. િાઢેરે હર્ગ ની લાગણી સાર્થે
સિેને કોલેજ િતી અભીિાદન પાઠવ્યા હતા.

કાયષક્રિ-૪ વ ૃક્ષારોપણ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગરના NSS એકમ તર્થા િનસ્પતીશાસ્ત્ર વિભાગનાાં સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે
ગાાંધીનગર િન વિભાગનાાં સહયોગર્થી તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૬ નાાં રોજ વ ૃક્ષારોપણ કાયગક્રમનુ ાં
આયોજન કરિામાાં આિેલ, આ પ્રસાંગે મુખ્ય મહેમાનશ્રી હેમત
ાં ભાઇ સુર્થાર (રે ન્જ ઓફીસર,
િનવિભાગ, ગાાંધીનગર, િનશ્રી રસ્ટ િતી મૌલીકભાઇ, દશીતભાઇ તર્થા કોલેજના આચાયગશ્રી ડો.
પી. એ. િાઢેર, NSS પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા, તેમજ િનસ્પતીશાસ્ત્ર વિભાગનાાં
અધ્યક્ષ ડો. એસ. કે. પટે લ સર ઉપસ્ર્થીત રહ્યા હતા. વ ૃક્ષારોપણ કાયગક્રમમાાં કોલેજનાાં
િનસ્પતીશાસ્ત્ર વિભાગ અને NSS એકમનાાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ કાયગક્રમ દરમ્યાન
૭૦ જેટલા વ ૃક્ષો િાિી કાયગક્રમ ને સફળ બનાિેલ.

કાયષક્રિ- ૫ ૭૦ િાાં સ્િતાંત્રરિન વનવિતે તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૬ થી તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૬
િરમ્યાન થયેલ પ્રવ ૃવિઓ
સ્િતાંત્રતા રિન ની ઉજિણી
તા. 15/08/2016 નાાં રોજ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર ખાતે કોલેજ નાાં આચાયગ, ડો. પી.
એ. િાઢેર, એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા તર્થા તમામ પ્રધ્યાપક શ્રીઓ
ની ઉપસ્ર્થીત માાં સાંસ્ર્થા ના પટાાંગણમા સ્િતાંત્રતા રદન ની ઉજિણી અંતગગત ધ્િજ િાંદન
કાયગક્રમમાાં N.S.S. એકમ ના વિધર્થીઓ દ્વાર દે શ ભક્ક્ત ગીત ગાન, સ્િતાંત્ર સાંગ્રામ ના લડિૈય
ની ઝાખી રજુ કરિમાાં આવિ હતી.
િધુ વિધાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા.

કાયગક્રમમાાં એન. એસ.એસ.નાાં વિધાર્થીઓ સહીત કુલ ૨૦૦ ર્થી

વિવિધ સ્પધાષન ાં આયોજન
તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ નાાં રોજ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર ખાતે સ્િચ્છતા અંગે સભાનતા
કેળિિાનાાં હેત ુ ર્થી વિવિધ સ્પધાગ ઓ જેિી કે િકૃત્િ સ્પધાગ , વનબાંધસ્પધાગ , ચચત્ર સ્પધાગ તર્થા
સ્િચ્છતા જાગૃવત પર સ્િચ્છતા અંગેનો સાંદેશ આપતુ નાટક રજુ કરે લ.

પ્રત્યેક સ્પધાગ માાં િકૃત્િ

સ્પધાગ, વનબાંધસ્પધાગ , ચચત્ર સ્પધાગ માાં અનુક્રમે ૧૨, ૧૭ અને ૧૦ દ્યાર્થીઓએ ભગ ચલધેલ.

સમહિાાં રાષ્ટ્રગાનન ાં આયોજન
કોલેજ કેમ્પસમાાં તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૬ નાાં રોજ ૧૧:૦૦ કલાકે સમુહમાાં રાષ્ટ્રગાનનુ ાં આયોજન જેમાાં
કોલેજનાાં આચાયગ સહીત તમામ સ્ટાફગણ તર્થા કોલેજનાાં વિધાર્થીઓ કુલ મળીને આસરે ૧૫૦
જેટલી સાંખ્યામાાં સાર્થે મળી રાષ્ટ્રગાન કરે લ.

કાયષક્રિ-૬ વિશ્વ ઓઝોન રિન ની ઉજિણી
ગીર ફાઉંડેશન ગાાંધીનગર તર્થા એન. એસ. એસ. એકમ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર ના
સયુક્ત
ાં
ઉપક્રમે કોલેજના BISAG હોલ ખાતે તા.૧૬-૦૯-૨૦૧૬ ના રોજ વિશ્વ ઓઝોન રદનની
ઉજિણી કરિામા આિી હતી. આ કાયગક્રમમાાં ડો. િાય.એસ.પટેલે કાયગક્રમના મુખ્ય મહેમાન કે
જેઓ ડી. એફ. ઓ. િનવિભાગ, ગાાંધીનગર અને નાયબ વનયામકશ્રી, પ્રકૃતી વશક્ષણ, ગીર
ફાઉન્ડેશન, ગાાંધીનગર એિા શ્રી ડી. સી મહેતા સાહેબ તર્થા કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી. છાયા
સાહેબ ને આિકાયાગ હતા. કાયગક્રમમા સમગ્ર સ્ટાફ ગણ તર્થા ૨૦૦ જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ
લીધો હતો. કાયગક્રમ દરમ્યાન શ્રી મહેતા સાહેબે પોતાની સરળ છટામા વિધાર્થીઓ ને ઓઝોન સ્તર
રદિસે –રદિસે કઇ રીતે તુટી રહ્યુ છે તેના સાંરક્ષણ માટે વિધાર્થીઓની કઇ કઇ જિાબદારીઓ છે
તેના વિશે સમજાવ્યુ હતુ િધુમા સાહેબશ્રી એ ઓઝોન કઇ રીતે પ ૃથ્િી પરના લોકો ને એક
રક્ષણાત્મક કિચ પુરુ પાડી સુયગ માર્થી આિતા પારજાાંબલી રકરણો ર્થી બચાિે છે તર્થા ઓઝોનના
ુ ગ સમજણ પુરી પાડી હતી તર્થા
ફાયદા વિશે ૧ કલાક ર્થી િધુ સમય ફાળિી વિધાર્થીઓને સાંપણ
પયાગિરણ ના બચાિ વિશે વિધાર્થી શુ કરી શકે તેન ુ ઉદાહરણ જ્નન્મ રદન ની ઉજિણી ૧-૧ વ ૃક્ષ
િાિી ને કરિા અપીલ કરી હતી. કોલેજ ના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી. છાયા સાહેબે વિધાર્થીઓને
પોતાના વ્યાખ્યાનમા વિધાર્થીઓ આિનાર પેઢી માટે એક સારુ પયાગ િરણ કેિી રીતે સાચિી શકે
તે િીશે સમજાવ્યુ હતુ અને એ િાતની સમજણ આપી હતી કે જો આજે આપણે પયાગ િરણ નો નાશ
ર્થતો નહી અટકાિીએ તો આિતી પેઢી નો નાશ નક્કી છે . ડો. છાયા સરે શાસ્ત્ર પ્રમાણે િહેલી
સિારે બ્રહ્મ સમયમા શા માટે ઉઠવુ અને િૈજ્ઞાનીક દ્રષ્ટ્ટી એ આ સમય દરમ્યાન િતાિરણમા
ઓઝોન નુ પ્રમાણ િધારે હોિાર્થી તે શરીર માટે કઇ રીતે ફાયદાકારક છે તેના વિશે પ્રકાશ પાડયો
હતો. કાયગક્રમના અંતમાાં ડો. િાય. એસ. પટેલ સરે સિેનો આભાર વ્યક્ત કરી કાયગક્રમને પુણગ
જાહેર કયો હતો.

કાયષક્રિ-૭

રક્તિાન અને થેલેવસિીયા વશબીર

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગરના પટાાંગણમા કોલેજના એન. એસ. એસ. એકમ, બ્લડ બેંક,
વસવિલ હોસ્પીટલ, અમદાિાદ અને રે ડક્રોસ સોસાયટી, અમદાિાદ ના સયુક્ત ઉપક્રમે તા. ૨૭-૦૯૨૦૧૬ ના રોજ સિારે ૧૦:૩૦ કલાકે રક્તદાન તર્થા ર્થેલેવસમીયા તપાસ વશચબર નુ આયોજન કરે લ.
કાયગક્રમની શરૂઆત ઉદઘાટન સમારાં ભ ર્થી કરે લ જેમા કોલેજના આચાયગશ્રી

ડો. કે. જી. છાયા,

એન.એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા, અમદાિાદ વસિીલ હોસ્પીટલના મદદનીશ
પ્રધ્યાપક ડો. તારક પટે લ, રે સી. ડો. કાવમની ગુપ્તા તર્થા સ્િૈછીક રક્તદાન બ્લડ બેંક ના સાંદીપ વમશ્રા
સાહેબ તેમજ ર્થેલેવસમીયા તપાસ માટે રે ડક્રોસ સોસાયટી ના આસીસ્ટન્ટ ફીલ્ડ મેનેજર નીલેશ ભારતીય
સાહેબ ઉપસ્ર્થીત રહ્યા હતા. આ કાયગક્રમમાાં કોલેજ સ્ટાફ ગણ તર્થા ૫૦૦ જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ
લીધો હતા. ડો. તારક પટે લે પોતાના વ્યાખ્યાનમા વિધાર્થીઓ ને રક્તદાન વિશે સમજણ આપી
વિધાર્થીઓને િધુમાાં િધુ સાંખ્યામા રક્તદાન માટે જોડાિા અપીલ કરી હતી. રે ડક્રોસ સોસાયટી તરફ ર્થી
આિેલ વનલેશ ભારતીય સરે ર્થેલેવસમીયા વિશે અનેક અભીનેતાના ઉદાહરણ આપી ર્થેલેવસમીયા
માઇનોર વિશે માગગદશગન પુરુ પાડયુ હતુ અને ર્થેલેવસમીયા ર્થી આિનાર સાંતાન ને કઇ રીતે બચાિી
શકાય તેની સમજણ પુરીપાડી હતી. સમારાં ભના મુખ્ય આધ્યક્ષ અને કોલેજ ના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી.
છાયા સાહેબે વિધાર્થીઓને રક્તદાન નુ મહત્િ સમજાિી રક્તદાતા ર્થકી કઇ રીતે કોઇ વ્યક્તનુ જીિન
બચાિી શકાય તેમજ આ મહાદાન કે જે આપનાર એ નર્થી જાણતો કે તે કોને લોહી આપે છે અને લેનાર
એ નર્થી જાણતો કે તેને મળે લ લોહી કોનુ છે આમ આ એક સરસ ગુપ્તદાન છે તે સાહેબે પોતાની સરળ
ભાર્ામા વિધાર્થીઓને સમજાવ્યુ હતુ. િધુ મા ડો. છાયા સાહેબે આ કાયગક્રમ કોલેજ ના વિધાર્થીઓ માટે
યોજિા બદલ એન.એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા ને અભીિાદન પાઠવ્યા હતા અને
આ વશચબર ને ખુલ્લી જાહેર કરી હતી. ઉદઘાટન સમારાં ભ કાયગક્રમ ના અંતમા ડો. યુ. પી. તરપદા એ
સિેનો આભાર માની આભાર વિધી વ્યક્ત કરી હતી. ત્યાર બાદ બપોરે ૧૨:૦૦ િાગ્યે ર્થી કોલેજ ના
BISAG હોલ માાં ર્થેલેવસમીયા તપાસ અને હાલ સરકારશ્રીદ્વારા વસવિલ હોસ્પીટલ ને અપાયેલ બે
મોબાઇલ બસ પૈકી એક બસ કોલેજમા સતત હજર રહી, રક્તદાતાઓએ રક્તદાન આધુનીક સુિીધા
ધરાિતી આ બાસની અંદર તર્થા કોલેજના BISAG હોલમા કયુગ હત ુ. રક્તદાન વશચબરમા કુલ ૮૫
વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધેલ જે પીકી ૪૦ વિધાર્થીઓ તર્થા કોલેજ ના ત્રણ પ્રોફેસર દ્વારા કુલ ૪૩ બોટલ
નુ રક્તદાન કરિામાાં આવ્યુ હતુ. જ્યારે અન્ય કારણો જેિાકે રહમોગ્લોચબન ઓછુ હોવુ, િજન ઓછુ હોવુ

િગેરે ર્થી ૩૭ જેટલા વિધાર્થીઓ રકતદાન કરી શક્યા ન હતા. રે ડક્રોસ સોસાઇટી ના સહકાર ર્થી
ર્થેલેસીમીયા તાપાસ વશચબર હાર્થ ધરે લ જેમા કુલ ૩૦૪ વિધાર્થીઓની ર્થેલેસીમીયા તપાસ કરિામા
આિી હતી. આ સમગ્ર વશચબર દરમ્યાન જોડાયેલ વસવિલ હોસ્પીટલના ૧૫ માણસોની ટીંમ તર્થા
રે ડક્રોસ સોસાયટીના ૩ વ્યક્તીઓ આમ કુલ મળી ને ૧૮ વ્યક્તીઓને જમિાની સગિડ કોલેજ દ્વારા
પુરી પાડિામા આિી હતી. આ સમગ્ર કાયગક્રમને સફળ બાનાિિા બદલ કોલેજના આચાયગ ડો. કે. જી.
છાયા તર્થા એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા એ વસવિલ હોસ્પીટલ અમદાિદ,
રે ડક્રોસ સોસાયટી અમદાિાદ, કોલેજના પ્રધ્્યાપકશ્રીઓ તર્થા એન. એસ. એસ. તેમજ તેમજ NCC
ના વિધાર્થીઓનો આભાર માન્યો હતો.

કાયષક્રિ-૮ યિા સાંિેલન
નેહરુ યુિા કેન્દ્ર અને એન. એસ. એસ. એકમ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર ના સયુક્ાં ત
ઉપક્રમે કોલેજના BISAG હોલ ખાતે તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ યુિા સાંમેલન યોજિામાાં આવ્યુ
હતુ. આ કાયગક્રમ માાં કેન્દ્રીય યુિા અને રમતગમતબાબતો ના માંત્રી શ્રી વિજય ગોયેલ મુખ્ય
મહેમાન તરીકે ઉપક્સ્ર્થત રહ્યા હતા. આ ઉપરાાંત એન. એસ એસ. રીજીનલ ડાયરે ક્ટર શ્રી
કમલકુમાર કર, નેહરુ યુિા કેન્દ્ર ગાાંધીનગર ના યુર્થ કો-ઓડીનેટર શ્રી રજનીકાન્ત સુર્થાર કોલેજના
આચાયગ ડૉ. કે. જી. છાયા (િગગ-૧, વશક્ષણ વિભાગ), એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડૉ. યુ પી.
તરપદા તર્થા કોલેજ નો તમામ સ્ટાફગણ ઉપસ્ર્થીત રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાયગક્રમમા કોલેજના
એન. એસ. એસ. એકમ સહીત ના ૩૦૦

જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતો. કાયગક્રમ નાાં

મુખ્ય મહેમાન શ્રી વિજય ગોયેલ દ્વારા વિધાર્થીઓ ને સાંબોધન કરી તેમના િરદ હસ્તે રમત ગમત
છે ત્ર માાં આગિી પ્રવતષ્ટ્ઠા ધરાિતા વિધાર્થીઓ ને પુરુસ્કાર આપિામાાં આવ્યો હતો.

કાયષક્રિ- ૯ “ડીજીટલ કેશલેસ પેિેન્ટ” િકષ શોપ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગરના પટાાંગણમા કોલેજના એન. એસ. એસ. એકમ દ્વારા તા.૨૨-૧૨૨૦૧૬ ના રોજ કોલેજ ના BISAG હોલ ખાતે સિારે ૧૧:૦૦ કલાકે “કેસલેશ ર્ાજે
ાં કશન જાગૃતી”
વિર્ય પર િકગ શોપનુ આયોજન કરે લ. કાયગક્રમની શરૂઆત ઉદઘાટન સમારાં ભ ર્થી કરે લ જેમા મુખ્ય
અતીર્થી તરીકે કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી. છાયા (િગગ-૧, વશક્ષણ વિભાગ) હાજર રહ્યા હતા.
આ ઉપરાાંત કોલેજના એન.એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા, CSC e-governance
Service India Limited ના ગુજરાત રાજ્ય પ્રબાંધક વમલન શાહ, ગાાંધીનગર જીલ્લા પ્રબાંધક
વનકુાંજ જાદિ, ગાાંધીનગર તાલ્લુકા એક્જ્યુકેટીિ વિશ્વરાજ રાર્થોડ અને વિપુલ પરમાર હાજર રહ્યા
હતા. આ કાયગક્રમમાાં કોલેજ સ્ટાફ ગણ તર્થા ૧૫૦ જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતા. સમારાં ભના
મુખ્ય આધ્યક્ષ ડો. કે. જી. છાયા સાહેબે વિધાર્થીઓને કેશલેસ વ્યિાહર સાર્થે કઇ રીતે જોડાઇ શકાય
તર્થા આિતા િર્ોમા વિધાર્થીઓ આ પહેલ ર્થી સારી રીતે પોતાના નાણાકીય વ્યિહાર કઇ
રીતેકરી શકે અને પોતાનો સમય બાચાિી શકે તે અંગે માગગદશગન પુરુ પાડયુ હત.ુ િધુમા ડો. છાયા
સાહેબે આ કાયગક્રમ કોલેજ ના વિધાર્થીઓ માટે યોજિા બદલ CSC અને એન.એસ. એસ. પ્રોગ્રામ
ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા ને અભીિાદન પાઠવ્યા હતા અને આ િક્શોપ ને ખુલ્લો જાહેર કયો હતો.
ત્યાર બાદ બપોરે ૧૨:૦૦ િાગ્યે ર્થી કોલેજ ના BISAG હોલ માાં ગાાંધીનગર તાલ્લુકા એક્જ્યુકેટીિ
વિશ્વરાજ રાર્થોડ દ્વારા પાિર પોઇંટ પ્રેજ ેંટે શન મારફત સાદા મોબાઇલ ફોન મારફત પોતાના ખાતા
મા રહેલ બેલશ
ેં , વમવન સ્ટે ટમેન્ટ િગેરે *૯૯# ના ઉપયોગ કરી કઇ રીતે જાણી શકાય તેની
સમજુતી આપી હતી. વિવિધ પ્રકાર ના કાડગ તર્થા પેટીએમ જેિા ઇ િોલેટ ના ઉપયોગ ર્થી
વિધાર્થીઓને માહીતગાર કરિામા આવ્યા હતા. આ કાયગક્રમના અંતમા ડો. યુ. પી. તરપદા એ સિેનો
આભાર માની આભાર વિધી વ્યક્ત કરી હતી. આ સમગ્ર કાયગક્રમને સફળ બાનાિિા બદલ કોલેજના
આચાયગ ડો. કે. જી. છાયા તર્થા એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા એ CSC e
governance Service India Limited, કોલેજના પ્રધ્્યાપકશ્રીઓ તર્થા એન. એસ. એસ. તેમજ
કોલેજના વિધાર્થીઓનો આભાર માન્યો હતો.

કાયષક્રિ-૧૦ ગાાંધીનગર જીલ્લા કક્ષાની િકૃત્િ સ્પધાષ”
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, સેકટર-૧૫, ગાાંધીનગરના પટાાંગણમા કોલેજના એન. એસ. એસ. એકમ તર્થા
નેહરુ યુિા કેન્દ્ર અને યુર્થ હોસ્ટે લ ગાાંધીનગરના સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૬ ના રોજ
કોલેજના BISAG હોલ ખાતે બોપોરે ૨:૦૦ કલાકે “િે શભક્ક્ત અને રાષ્ટ્ર વનિાષ ણ િા યિાનોનો
ફાળો” વિર્ય પર “ગાાંધીનગર જીલ્લા કક્ષાની િકૃત્િ સ્પધાષ ” નુ આયોજન કરે લ. આ સ્પધાગની
શરૂઆત ઉદઘાટન સમારાં ભ ર્થી કરે લ જેમા મુખ્ય અતીર્થી તરીકે કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી. છાયા
(િગગ-૧, વશક્ષણ વિભાગ) હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાાંત કોલેજના એન.એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર
ડો. યુ. પી. તરપદા, યુર્થ હોસ્ટેલ, ગાાંધીનગર ના રે ક્ટરશ્રી રજનીકાાંતભાઇ સુર્થાર, િકૃત્િ સ્પધાગ ના
વનણાગયકશ્રીઓ તરીકે મુક્ક્તબેન િૈષ્ટ્ણિ, કુાંતલભાઇ વનમાિત તર્થા ડો. ચેતન ચોહાણ હાજર રહ્યા
હતા. આ કાયગક્રમમાાં કોલેજ સ્ટાફ ગણ તર્થા ૧૦૦ જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતા. સમારાં ભના
મુખ્ય આધ્યક્ષ ડો. કે. જી. છાયા સાહેબે દે શભક્ક્ત અને રાષ્ટ્ર વનમાગ ણમા વિધાર્થીઓ કઇ રીતે જોડાઇ
શકે તે વિર્ે માગગદશગન પુરુ પાડયુ હતુ. આ સ્પધાગ મા ગાાંધીનગર જેલ્લાની વિવિધ કોલેજ માાંર્થી કુલ
૨૦ વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતો જે પૈકી અશ્વીનભાઇ પટે લ કોમસગ કોલેજ, ગાાંધીનગર ની બે
વિધાર્થીની પુનમ અને અંજલી ને અનુક્રમે પ્રર્થમ અને રદ્રવતય સ્ર્થાન પ્રાપ્ત કરિા બદલ તર્થા
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર ની વિધાર્થીની ઉન્નતી ને ત ૃતીય સ્ર્થાન પ્રાપ્ત કરિા બદલ
કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. કે. જી. છાયા સાહેબે અચભિાદન પાઠિી રાજ્ય કક્ષામા ભાગ લેિા માટે
શુભેચ્છા પાઠિી હતી. આ કાયગક્રમના અંતમા ડો. યુ. પી. તરપદા એ સિેનો આભાર માની આભાર
વિધી વ્યક્ત કરી હતી.

કાયષક્રિ-૧૧ “યથ િેનેજિેન્ટ સેિીનાર” નો અહેિાલ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, સેકટર-૧૫, ગાાંધીનગર ના BISAG હોલમાાં કોલેજના એન. એસ. એસ.
એકમ દ્વારા તા. ૧૨-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ સ્િામી વિિેકાનાંદ ની ૧૫૫ મી જન્મ જયાંતી વનવમતે “યથ
િેનેજિેન્ટ” વિર્ય પર એક રદિસીય સેમીનાર નુ આયોજન કરે લ હતુ. આ સેમીનારમા શ્રી
સુરેશભાઇ મરાઠા (રામ કૃષ્ટ્ણ પરમહાંસ વમશન વિજાપુર),

જગદીશભાઇ ગોસાઇ (રામ કૃષ્ટ્ણ

વમશન ગાાંધીનગર), શ્રી અરવિિંદભાઇ બારોટ (વનવ ૃત જીલ્લા વશક્ષણ અધીકારી), કોલેજના આચાયગ
ડૉ. કે. જી. છાયા (િગગ-૧, વશક્ષણ વિભાગ), એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડૉ. યુ પી. તરપદા,
યુર્થ હોસ્ટેલ ગાાંધીનગર ના રે કટર શ્રી રજનીકભાઇ સુર્થાર (નેહરુ યુિા કેન્દ્ર) તર્થા કોલેજ નો
તમામ સ્ટાફગણ ઉપસ્ર્થીત રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાયગક્રમમા કોલેજના એન. એસ. એસ. એકમ
સહીત ના ૧૫૦ જેટલા વિધાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતો. આ સેમીનારમાાં ૧૦:૦૦ િાગ્યા ર્થી
કોલેજના પટાાંગણમા રામ કૃષ્ટ્ણ પરમહાંસ વમશન વિજાપુર દ્વારા સ્િામી વિિેકાનાંદજી ના જીિન
આધરીત પ્રદશગન રજુ કરિામા આવ્યુ હતુ તર્થા રામકૃષ્ટ્ણ આશ્રમ િડોદરા દ્વારા વિિેક રર્થ કોલેજ
માાં લાિી ને સ્િામી િીિેકાનાંદ પરના પુસ્તકો તર્થા જીિન દશગન કરાિતા પોસ્ટર નુ ાં પ્રદશગન
યોજાયેલ હત ુાં જેનો બહોળી સાંખ્યામાાં િીધાર્થીઓએ લાભ લીધો હતો. વિધાર્થીઓ માટે વિિેકાનાંદ
ના જીિન આધારીત પ્રશ્નોતરીની ક્િીઝ નુ આયોજન કરિામા આવ્યુ હત.ુ ૨:૦૦ ર્થી ૩:૦૦ િાગ્યા
સુધી સેમીનાર હોલમાાં એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ પી. તરપદા દ્વારા વિધાર્થીઓને
પ્રોત્સાહીત કરતી રફલ્મો બતાિિામા આિી હતી. ત્યાર બાદ ૩:૦૦ ર્થી ૩:૪૫ સુધી શ્રી સુરેશભાઇ
મરઠા દ્વારા વિધાર્થીઓને યુર્થ મેનેજમેન્ટ અને વિિેકાનાંદજી ના જીિન વિશે વ્યાખ્યાન આપિામા
આવ્યુ હતુ. સુરેશભાઇ એ તેમના વ્યાખ્યાનમા રામ કૃષ્ટ્ણ પરમહાંસ નો જન્મ સામાન્ય લોકો માટે,
પોતાની જાતમા શ્રધા રાખિી તર્થા આજનુ યુિા ધન રાષ્ટ્ર નુ વનમાગ ણ કઈ રીતે કરી શકે તે
તેમની આગિી સૈલી મા સમજાવ્યુ હતુ. ત્યાર બાદ ૩:૪૫ ર્થી ૪:૧૫ સુધી કોલેજના આચાયગશ્રી
ડૉ. કે. જી. છાયા (િગગ-૧, વશક્ષણ વિભાગ) દ્વારા ટેકનોલોજી ના માધ્યમ ર્થી પાિર પોઇન્ટ
પ્રેજેન્ટેશન દ્વારા યથ િેનેજિેન્ટ અને સોસાઇટી વિર્ય પર વિધાર્થીઓને પોતાનો તર્થા રાષ્ટ્રનો
વિકાસ સ્િામી વિિેકાનાંદ ના દશાગિેલ માગગ પર ચાલી કઇ રીતે કરી શકાય તે અંગે માગગદશગન
પુરુ પાડયુ હતુ. ડૉ. છાયા સાહેબ એ વિધાર્થીઓને પ્રબળ બનિા માટે ની ગુરૂ ચાિી રૂપ ત્રણ
અંગ્રેજી શબ્દ નેચર, નચગર અને કલ્ચર વિશે ની સમજ આપી હતી. ડૉ. છાયા સાહેબ એ અત્યાર

ના સમય માાં રામકૃષ્ટ્ણ પરમહાંસ અને સ્િામી વિિેક નાંદ ઉદાહરણ પરર્થી વશષ્ટ્ય એ યોગ્ય ગુરુ ની
પસાંદગી કરિી જોઈએ અને ગુરુએ પણ યોગ્ય વશષ્ટ્ય ને જ વશષ્ટ્યત્િ આપવુ ાં જોઉએ આવુાં ર્થશે
તો જ વિશ્વકલ્યાણ શક્ય બનશે અને રાષ્ટ્ર નુ ાં ગૌરિ િધશે અને જો યુિાનો સ્િામી વિિેકાનાંદજી
ની માફક મજબ ૂત બનશે તો જ આજે યુિા દે શ તરીકે ઓળખાતો આપણો દે શ પણ મજબુત
બનશે. અંતમાાં વિધાર્થીઓ એ તેમના વિચારો પણ રજુ કયાગ હતા અને સમાજના સારા વ્યક્ક્ત
બનિાનુાં જ્ઞાન લીધુ હતુ. સમગ્ર સ્ટાફ તર્થા નહેરુ યુિા કેન્દ્ર ડાયરે ક્ટર શ્રી રજનીકભાઇ સુર્થાર
સાહેબે પણ પોતાના જીિન માાં સ્િામીશ્રી ના પ્રભાિ કઇ રીતે રહ્યો છે . તેના સ્િઅનુભિ વિધાર્થી
સમક્ષ મ ૂકી ને પ્રભાવિત કયાગ હતા. અંતમા ડૉ. યુ. પી. તરપદા એ સિેનો આભાર માની આભાર
વિધી વ્યક્ત કરી હતી. આ સમગ્ર કાયગક્રમ નુ ાં સાંચાલન એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડૉ. યુ.
પી. તરપદા દ્વારા કરિામાાં આવ્યુ હતુ.
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કાયષક્રિ-૧૨

પ્રજાસતાક રિનની ઉજિણી

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર દ્વારા 26/01/2017 ના રોજ ૬૮ મા ગણ તાંત્ર રદન ની ઉજિણી
કરિામા આિી હતી. આ પ્રસાંગે સિારે ૯:૩૦ કલાકે કોલેજના આચયગ ડો. કે. જી. છાયા ના િરદ
હસ્તે કોલેજના પટાાંગણમા ધ્િજ િાંદન કરિામા આવ્યુ હત.ુ ત્યાર બાદ ડો. કે. જી. છાયા દ્વારા
પ્રાસાંગીક પ્રિચન આપિામા આવ્યુ હત.ુ જેમા તેમણે આપણુ બાંધારણ કેિી રીતે રચાયુ, શા માટે
૨૬ મી જાન્યુઆરી તારીખ ને જ ગણતાંત્ર રદિસ તરીકે ઉજિિામા આિે છે જે 1936 મા આજ
રદિસ પર રચાયેલ ચુટણીના
ાં
ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યુ હત ુ તર્થા ડીજીટલ ઇંડીયા પ્રોજેક્ટ દ્વારા
દે શ નો વિકાશ કઇ રીતે કરી શકાય તે પોતાની આગિી સૈલીમા સમજાવ્યુ હત.ુ આ સમગ્ર
કાયગક્રમમા NCC તર્થા NSS યુવનટ સહીત કોલેજ ના વિધાર્થીઓ તર્થા કોલેજ નો સમગ્ર સ્ટાફ ગણ
ઉપસ્ર્થીત રહ્યો હતો. આ કાયગક્રમ બાદ સિારે ૧૦:૩૦ કલાકે સેકટર-૧૫ મા આિેલ યુર્થ હોસ્ટેલ
ખાતે NCC તર્થા NSS યુવનટ ના વિધાર્થીઓ, NSS પ્રોગ્રામ ઓફીસર ડો. યુ. પી. તરપદા તર્થા
નેહરુ યુિા કેન્દ્ર ના યુર્થ કો-ઓડીનેટર રજનીકાાંત સુર્થાર ની ઉપસ્ર્થીતીમા ડો. કે. જી. છાયા ના
િરદ હસ્તે ધ્િજ િાંદન કરિામા આવ્યુ હત.ુ ત્યા પણ તેમને પ્રાર્થમીક સ્કુલના નાના ભુલકાઓને
સબોંધીત કયાગ હતા. વિધાર્થીનીઓ ને પ્રાર્થમીક કક્ષા એ ભણતર ના છોડી ઉચ્ચ અભ્યાસ ક્રમ સુધી
ભણિા અપીલ કરી હતી.

કાયષક્રિ-૧૩ આવથિક રીતે પછાત વિદ્યાથીઓ ને શીક્ષણ િાન
N.S.S. એકમ સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા િર્ગ- 2013-14 ર્થી
વનયવમત રૂપે 08 ર્થી 09 ના ગ્ર ૂપમાાં સેકટર-01 (બગીચા) ખાતે તે વિસ્તાર ના આવર્થિક રીતે
પછાત િાગગ ના 1 ર્થી 7 ધોરણ ના

વિદ્યાર્થીઓ ને રોજ સિાર 7:30 ર્થી 9:30 કલાકે

ભણાિિામાાં આિે છે . આ સમગ્ર પ્રવ ૃવિ ડો. જયાંવત એસ. રિી (IAS) અને તેમની ટીમ ની સાર્થે
મળી ને કરિામાાં આિેછે.

કાયષક્રિ-૧૪ િકષ શોપ તથા સેવિનારિાાં સહભાગગતા
ક્રિ

િકષ શોપ તથા સેવિનાર

1.

પિગતારોહણ કેમ્પ આબુ

2.

સ્ટેટ લેિલ કલ્ચરલ િકગ
શોપ- અડાલજ

તારીખ

વિધાથીઓના/ સહભાગગના નાિ

23/05/2016 ર્થી

1. રાિલ નીરિ

01/06/2016

2. રાજપ ૂત રદલીપવસિંહ

26/07/2016 ર્થી

1. િાઘેલા જયસુખ

29/07/2016

2. બારોટ વિષ્ટ્ણ ુ પી.
3. રામ અંજના
4. િાળા અનસોયા

3.

MEIT & NSS
Regional Centre,
અમદાિાદ દ્વારા

24/08/2016

5. જોટિા િવનતા
1.ડો. ય. પી. તરપિા
(એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર,
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાાંધીનગર)

આયોજજત Digital

2. િાઘેલા જયસુખ

India િકગ શોપ

3. રદયા ઇશ્વરસીહ
4. બારોટ વિષ્ટ્ણ ુ પી.
5. ચૌધરી વનતેશ પી.
6. પટેલ વિિેક
7. ગાાંધિગ ઉન્નતી પી.
8. કાચા ફોમગ
9. પટેલ રાગી
10. પટેલ રચના

6.

સ્ટેટ લેિલ સેમીનાર

18/02/2017

11. પટેલ ધ્રુપલ
પટેલ મનુર્ િાય.

ઓન કન્સ્રકટીિ રોલ

ચાિડા ભાગ્યેશ

ઓફ એન. એસ. એસ.

પટેલ લક્ષ

ઇન નેસન ચબલ્ડીંગ

ચૌધરી વનતેશ પી.

(એપી. પટે લ આટગ સ &
શ્રી એન. પી. પટે લ
કોમસગ કોલેજ નરોડા)

7.

ડીફેન્સ તાલીમ
CRPFગાાંધીનગર

22/02/2017 ર્થી
24/02/2017

1. રાજપ ૂત રદલીપવસિંહ
2. િાઘેલા જયશુખ
3. કટારીયા નીલેશ

8.

Best NSS Cadets
Competition (ઉત્ર્થાન
એજુકેશન રસ્ટ, કણભા)

4. ચૌધરી વનતેશ પી.
06/03/2017 ર્થી
28/03/2017

1. િાઘેલા જયસુખ

આભાર સહ,

(ડૉ. કે. જી. છાયા)
આચાયગશ્રી
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર

(ડો. ય. પી. તરપિા)
એન. એસ. એસ. પ્રોગ્રામ ઓફીસર
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ ગાાંધીનગર

