
બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયનો એન.એસ.એસ. ખાસ ષિબબર મોગરી ગામે સપંન્ન થયો 
રાષ્ટ્ર સિોપરી છે, દેિ હ ેતો મેં હ ૂની ભાિનાને ઉજાગર કરીએ. ડૉ. મોહહન્દરષસિંહ િાલીયા 

બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં ના રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના દ્વારા ગત તા. 
૨૨/૦૩/૨૦૧૯ થી ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ સાત દદિસની ખાસ ષિબબરનુ ંસફળ આયોજન મોગરી ગામ ખાતે 
કરિામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં 

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજનાની, ખાસ ષિબબરનો ષિિેિ કાયયક્રમ પટેલિાડી મોગરી મકુામે રાખિામા ં
આવ્યો હતો જેમા ં ડૉ. એમ. િી. પટેલ, ડીન અન ે આચાયયશ્રી, ડૉ. એમ. એમ. ષિિેદી, ષનયામકશ્રી, 
ષિદ્યાથી કલ્યાણ, અનપુમ ષમિનના સતં પજૂ્યશ્રી રષતકાકા તથા ભારતીય સેનાના નોર્યન ઇસ્ટ ઇન્ડડયા, 
ફોથય કમાડડરના ચીફ ડૉ. મોદહડદરષસિંહ િાલીયા ખાસ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા.  

ડીન અને આચાયય ડૉ. મહિેભાઇ પટેલ ે િક્તવ્યમા ં મા ભોમની રક્ષા કરી છે એિા ડૉ. 
મોદહડદરષસિંહ િાલીયા, સતં સમાજના અગ્રણી પજૂ્ય રતીકાકા, ડીએસડબલ્ય ુ ડૉ. એમ. એમ. ષિિેદી 
સાહબેનુ ંઅબભિાદન કરી ષિબબરમા ંજોડાયેલા દરેક ષિદ્યાથી સ્િયસેંિકોને ખેડતૂના પ્રશ્નોના ષનરાકરણ 
કરી ખેતરમા ંતેનો સયુોગ્ય અમલ કરિા, આપણી આજુબાજુની ગદંકીને દૂર કરી મનની ચોખ્ખાઈ તથા 
દેહ માટે અન્ન અને આત્માના ખોરાક માટે પ્રાથયના ઉપર સષિિેિ ભાર મકૂી સ્િષિકાસ સાથે રાષ્ટ્રીય 
ષિકાસ ષિિે સમજ પરૂી પાડી હતી. િધમુા ંતેમણ ેજણાવ્ય ુકે દરેક ષિદ્યાથીને જે તક મળી છે તેન ેવ્યથય 
ન જિા દેિી પણ તેનુ ંલાલન પાલન કરી ષિજય ઉત્સિ હરહમેંિ મનાિિા માટે ખોટી પચંાતમા ંપડયા 
િગર પોતાની બેટરી ચાર્જ રાખિાના પચં ષસધર્ાતંોની ષિખ આપી હતી. આ દદિસોમા ંષિબબરમા ંકરેલા 
ષિષિર્ સેિા કાયોન ેડીન સાહબેે બબરદાવ્યા હતા.  

ષિદ્યાથી કલ્યાણ પ્રવષૃિના ષનયામકશ્રી ડૉ. ષિિેદી સાહબેે ખેડતૂોના ઘર ઘરની વ્યસ્ક્તગત 
મલુાકાત અને ચચાય, ચારુસેટ યષુનિષસિટીના સહયોગથી યોજેલ યથુ પાલાયમેડટ, હાટયફુલનેસ ઇડસ્ટીટયટુ 
દ્વારા ધયાન ષિબબર, ષિર િદહદોની યાદમા ંિકૃત્િ સ્પર્ાય, ક્લાઇમેટ ચેડજ, ઇનોિિેન ઇન એગ્રીકલ્ચર, 
બેલેડસ ફોર બેટર જેિા ષિિયોન ે આિરી લઇ યોજેલ બચિ સ્પર્ાય જેિી ઇડડોર એક્ટીિીટી ઉપરાતં 
ગામની સફાઇ, ગામના લોકોનો સપંકય કાયયક્રમ, વકૃ્ષા રોપણ ઉપરાતં િકંરા આઇ હોસ્સ્પટલ દ્વારા ગામના 
૧૬૭ લોકોની આંખની તપાસ અને ૧૯ જેટલા મોતીયાના દદીઓની મફતમા ંઓપરેિનની સષુિર્ા પરૂી 
પાડિા ષિબબરાથીઓ તથા ડૉ. સષુનલ મેકિાનને ષિિેિ અબભનદંન પાઠવ્યા. ઉપરાતં દિક લીર્લેા 
ગામને આગામી દદિસોમા ંસતત સપંકયમા ંરહી ષિષિર્ આયોજનો કરિા હાકલ કરી હતી. 

અનપુમ ષમિનના સતંશ્રી પજૂ્ય રષતકાકાએ આષિિયચનો ઉચ્ચારતા મોગરી ગામ પસદં કરિા 
ષિિેિ આનદં વ્યક્ત કયો હતો. ષિદ્યાથીઓએ રજૂ કરેલા પોતાના અનભુિો ખરેખર પે્રરણાજનક અને 
અબભનદંન આપિા યોગ્ય છે તેમ જણાિી ષિષિર્ સેિાકીય પ્રવષૃિઓ ફક્ત આ સાત દદિસ જ નહી 
પરંત ુરોજીંદા જીિનમા ંઅને નાનામા ંનાની અને નબળી તથા િબંચત વ્યસ્ક્ત કે સમાજને મદદરૂપ અને 
ઉપયોગી થઇ પડિા બાબતે ષિિેિ સમજ આપી હતી. જરૂરતમદંની આંતરડી ઠારિાની ખાસ િીખ 
આપી આષિિયચનોથી સિયને અબભષિત કયાય હતા. 

રાષ્ટ્રની સેિામા ં જેમણ ે જીંદગી ષિતાિી દીર્ી એિા ભારતીય સેનાના, ફોથય કમાડડડટ ઓફ 
નોર્યન ઇસ્ટ ઇન્ડડયાના ચીફ ડૉ. િાલીયા સાહબેે પોતાની આગિી િૈલીમા ંરાષ્ટ્ર સિોપરી છે, નેિન ફસ્ટય 
છે અને દેિ હૈ તો મેં હ ૂ ંની ભાિના કેળિિા જણાવ્ય.ુ જેમ ઇમારતની િસ્ક્ત એક એક ઇંટમા ંછે એમ 



દેિને મજબતુ કરિા, સ્રોંગ બનાિિા એક એક ભારતીયની સહયોગીતા ખબૂ જ જરૂરી છે, આપના 
સાથીન ે માટે અને અપને આપકો સરુ્ાર કરના બહ ુ જ મલૂ્યિાન છે તેવ ુ જણાિી ભારતીય સેનાના 
પોતાના સ્િાનભુિોની લ્હાણી કરી ષિદ્યાથીઓને પ્રોત્સાદહત કયાય હતા. 

પ્રોગ્રામ ઓદફસર ડૉ. સષુનલ જે. મેકિાને િીસેક જેટલા ષિદ્યાથીઓને ષિષિર્ પ્રવષૃિઓમા ંપ્રથમ 
ક્રમાકેં ષિજેતા ષિદ્યાથીઓને જાહરે કરી મહાનભુાિોને હસ્તે ઇનામ ષિતરણ કયાય હતા. ષિદ્યાથીઓના 
દીલને સ્પિે તેિો આંખની સારિારનો કેમ્પ તથા સસંદમા ં પસાર થતા બીલોના કાયયપધર્ષતનો યથુ 
પાલાયમેડટ કાયયક્રમ ખબૂ જ સ્પિી ગયો હતો. અંર્જન અને બાળકો સાથેનો ષમલન કાયયક્રમ ખબૂજ 
સિંેદનિીલ રહ્યો હતો. આ ષિબબરમા ં દરેક ષિદ્યાથીમા ં નેતતૃ્િના ગણુો ખીલે અને ઉચ્ચકક્ષાના મલૂ્યો 
િરે્ એિા કાયોમા ંજેમણે જેમણે યોગદાન આપ્ય ુ તેિા સિેનો આભાર વ્યક્ત કરિામા ંઆવ્યો હતો.



Different Activities during the special camp - Mogari 

  
 

  
 

  
 

  
   



 

 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 

  
 

  
 
       
 


