શેઠ ડી. એમ. પોલીટેકનીક ઇન હોર્ટિકલ્ચર દ્વારા નનવાસી એન.એસ.એસ ખાસ
નશબિરન ું આયોજન
શેઠ.ડી.એમ પોલીટેકનીક ઇન હોર્ટિકલ્ચર દ્વારા ગામ:થવાવી

તા:ડભોઇ , જી:વડોદરા ખાતે એન.એસ.એસ

અંતગગત તા:૧૦-૦૨-૨૦૨૦ થી ૧૬-૦૨-૨૦૨૦ દરમ્યાન ખાસ નશબિરન આયોજન કરવામાું આવેલ હત ું જેમાું પ્રોગ્રામ
ઓર્િસર ડો. નવ. કે પટેલ, મદદનીશ સ્ટાિ શ્રીમતી એન.આર. વાઘેલા, શ્રી પાથગ નવરડીયા અને ૨૭ સ્વયમસેવકોએ
તયાું રોકાઈને નવનવધ પ્રવ ૃતી કરે લ હતી. નશબિરના ઉદઘાટન સમારું ભમાું શેઠ.ડી.એમ પોલીટેકનીક ઇન હોર્ટિકલ્ચર
કોલેજના આચાયગશ્રી ડો. િી. એચ.પુંચાલ તથા શ્રી થવાવી નવભાગ સાવગજનનક કેળવણી મુંડળનાું પ્રમખશ્રી
અરનવિંદભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમખશ્રી ર્કરીટભાઈ પટેલ, આચાયગશ્રી આઈ.ટી.આઈ, શ્રી વી.એલ. પટેલ ગામના
ઉપસરપુંચશ્રી, પ્રથનમક શાળાના આચાયગશ્રી ડો. ર્દવ્યાિેન તથા ગામના અન્ય અગ્રણીઓ હાજર રહી સ્વયમ સેવકોના
ઉતસાહમાું વધારો કરે લ હતો.
આ શિબિર દરમ્યાન સ્વયમસેવકોએ શવશવધ સમાજલક્ષી પ્રવ ૃશિ કરે લ હિી જેવીકે

સમાજલક્ષી પ્રવ ૃશિ

િારીખ
૧૧.૦૨.૨૦૨૦

ઉદઘાટન સમારું ભ તથા આઈ.ટી.આઈ સુંકલની સિાઈ

૧૨.૦૨.૨૦૨૦

ગ્રામ સિાઇ અબભયાન તથા રે ડ ક્રોસ સોસાયટીનાું શ્રીમતી દશગનાિેન દ્વારા સ્વયમ સેવકો તથા
શ્રી ડી. કે. પટેલ હાઈસ્કલનાું નવધાથીઓને પ્રાથમીક સારવાર નવષે તથા ટ્રાર્િક નનયમન અંગે
માગગદશગન તેમજ ટ્રાર્િક નનયમનનાું બ્ાુંડ એમ્િેસેડર સબચન તેંદલકરની ટ્રાર્િક નનયમન અંગે
ની વીર્ડઓ કલીપ નનહાળી.

૧૩.૦૨.૨૦૨૦

સ્વછતા રે લી, આઈ.ટી.આઈ અને હાઈસ્કલનાું િગીચાની જાળવની તથા હાઈસ્કલમાું વ્યસન
મકતી કાયગક્રમ અંતગગતગ બચત્ર સ્પધાગન આયોજન

૧૪.૦૨.૨૦૨૦

વ્રક્ષા રોપણ તથા ટોિેકો કુંન્ટ્રોલ સેલ,આરોગ્ય શાખા, જીલ્લા પુંચાયત,વડોદરા દ્વારા
સ્વયમસેવકો તથા

હાઈસ્કલનાું નવધાથીઓને વ્યાસન મક્તત અંગે માગગદશગન તેમજ બચત્ર

સ્પધાગનાું પ્રથમ, દ્વદ્વતીય અને ત ૃતીય નવજેતાઓને ટ્રોિી આપવામાું આવેલ હતી
૧૫.૦૨.૨૦૨૦

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ માટે શભેચ્છા તથા કેર્રયર માગગદશગન કાયગક્રમ તથા સ્મશાનમાું
વ્રક્ષા રોપણ

નશબિરના સમાપન સમારું ભનાું મખ્ય મહેમાન તરીકે
કેળવણી મુંડળનાું ડોનર,

શ્રીભગભાઈ પટેલ, શ્રી થવાવી નવભાગ સાવગજનનક

પ્રમખશ્રી અરનવિંદભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમખશ્રી ર્કરીટભાઈ પટેલ, આચાયગ આઈ.ટી.આઈ, શ્રી

વી.એલ. પટેલ, અત્રેની કોલેજના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ડો. આઈ.એન. ભાભોર તથા ગામના અન્ય અગ્રણીઓ તેમજ
શ્રી ડી. કે. પટેલ હાઈસ્કલનાું નવધાથીઓ હાજર રે હલ હતા. સ્વયમસેવકો એ નશબિરનાું અનભવ નવષે ચચાગ કરી
પ્રનતભાવ આપેલ હતા. અંતમાું પ્રોગ્રામ ઓર્િસર ડો. નવ. કે. પટેલે સૌનો અભાર વ્યતત કરી નશબિરની પ ૂણાગહનત કરી.

ઉદઘાટન સમારં ભ

સિાઇ અબભયાન

સ્વછતા રે લી

પ્રાથમીક સારવાર અંગે માગગદશગન

ટ્રાર્િક નનયમન અંગે માગગદશગન

વ્રક્ષા રોપણ

વ્યસન મકતી

સમાપન સમારું ભ

