શેઠ.ડી.એમ પોલીટે કનીક ઇન હોર્ટિકલ્ચર દ્વારા એન.એસ.એસ ખાસ
શશબિરન ું આયોજન
શેઠ.ડી.એમ પોલીટેકનીક ઇન હોર્ટિકલ્ચર દ્વારા ગામ: વરણામાું તા: વડોદરા, જી:વડોદરા
ખાતે એન.એસ.એસ અંતગત
ગ તા:૨૧-0૩-૨૦૨૨ થી ૨૭-0૩-૨૦૨૨દરમ્યાન ખાસ શશબિરન આયોજન
કરવામાું આવેલ હત ું જેમાું પ્રોગ્રામ અશિકારી શ્રી.વી.ડી.રાઠવા, મદદનીશ સ્ટાફ અને ૪0
સ્વયમસેવકોએ શવશવિ સામાજીક પ્રવ ૃતી કરે લ હતી. શશબિરન ું ઉદઘાટન વરણામાું ગ્રામ પુંચાયત
ના કૉમ્યશનટી હોલમાું તા.૨૧/0૩/૨૦૨૨ના રોજ

વડોદરા

જજલ્લા પુંચાયતના પ્રમખશ્રી અશોક

પટેલના હસ્તે કરવામાું આવેલ.પિારે લ મહેમાનોન ું શાબ્દદક સ્વાગત કોલેજના આચાયશ્ર
ગ ી ડો. િી.
એચ. પુંચાલે કરે લ. એન.એસ.એસ પ્રોગ્રામ અશિકારી શ્રી.વી.ડી.રાઠવાએ કાયગક્રમની આભારશવશિ
કરે લ. વડોદરા જજલ્લા પુંચાયતના પ્રમખશ્રી અશોક પટે લ અને કોલેજના આચાયશ્ર
ગ ી ડો. િી. એચ.
પુંચાલ તથા વરણામાું પુંચાયતના સભ્યો અને ગામના પ્રગશતશીલ ખેડૂતો હાજર રહી સ્વયમ
સેવકોના ઉત્સાહમાું વિારો કરે લ હતો.
આ શશબિર દરમ્યાન સ્વયમ સેવકોએ શવશવિ સમાજલક્ષી પ્રવ ૃશત

અને જન જાગરણ

કાયક્ર્ગ મ કરે લ હતા જેવા કે ગ્રામ સફાઇ અબભયાન, વ ૃક્ષા રોપણ, સ્વછતા રે લી, મુંર્દરના િગીચાની
જાળવણી, વ્યસન મકતી તેમેજ પ્રાથશમક આરોગ્ય અંગે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરે લા હતા. પ્રાથશમક
આરોગ્ય જાળવણી ઉપચાર

અને વ્યસન મક્તત અબભયાન અંતગત ઇબ્ડડયન રે ડ ક્રોસ સોસાયટી

અને વડોદરા જીલ્લા પુંચાયત નશા-િુંિી શવભાગના શવષય

શનષણાુંતોએ માધ્યશમક શાળામાું

વાતાગલાપ આપેલ વ્યસન મકતી કાયક્ર
ગ મ અંતગત
ગ ગ ગામની હાઇસ્કલમાું બચત્ર સ્પિાગન આયોજન
કરી પ્રથમ, દ્વદ્વતીય અને ત ૃતીય શવજેતાને ટોિેકો કુંડરોલ સેલ, જીલ્લા પુંચાયત દ્વારા ઈનામ
આપવામાું આવેલ હતી. સ્વયમસેવકોએ ગામના િાગાયતના પ્રગશતશીલ ખેડૂત શ્રી અતલ ભાઈ
અશમનની આંિાની વાડીમાું શવશવિ જાતો ના ૧૫૦૦ જેટલા આંિા અને શ્રી બચરાગભાઈ પટેલના
હાયડ્રોપોશનતસ યશનટની મલાકાત લીિેલ હતી.જેમાું લીલા પાદળા વાડા શાકભાજી , ટામેટાું,
કેપ્સસકમ વગેરેની રબક્ષત ખેતીની માર્હતી મેળવેલ તથા વાતાગલાપ કરે લ.
શશબિરના સમાપન સમારુંભમાું કોલેજના આચાયશ્ર
ગ ી ડો. િી. એચ. પુંચાલ, ઉપ સરપુંચ શ્રી
શવપલભાઈ પટેલ, ગ્રામસેવક,તલાટી કમમુંત્રી અને ગામના ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા. સ્વયમસેવકો
એ શશબિરનાું અનભવ શવષે ચચાગ કરી

પ્રશતભાવ આપેલ હતા. અંતમાું સ્વયમસેવક શ્રી ગાશમત

દ્રબ્સ્ટનાએ સૌનો અભાર વ્યતત કરી શશબિરની પ ૂણાગહશત કરી.

ઉદઘાટન સમારું ભ

પ્રાથશમક આરોગ્ય જાળવણી અંગેનો પ્રોગ્રામ

વ ૃક્ષા રોપણ

વ્યસન મક્તત અબભયાન અંગેનો પ્રોગ્રામ

ૂ ની આંિાની વાડીની મલાકાત
પ્રગશતશીલ ખેડત

હાયડ્રોપોશનતસના યશનટની મલાકાત

વ્યસન મક્તત રે લી

સ્વછતા રે લી

સફાઈ અબભયાન

શત્રમુંર્દરની મલાકાત

સમાપન સમારું ભ

