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રાાંિેજા- ગાાંિીનગર



આયોજન સમિમિના સ્વય ંસેવક સભ્યો  

• ઋત્વિક પટેલ 
• ગાાંધિત પ્રધતક 
• ઉર્ા પરમાર 
• કુલદીપ જોશી 
• ધિધ્ર્ા ચૌહાણ
• નેહા જાની 

• પરરમલ પટેલ 
• અંકુલ પટેલ
• અંજન ભાભોર 
• અજર્ પટેલ 
• અક્ષર્ પટેલ
• સધુમત્રા રાિળ



1 ગ્રીષ્ટ્િકાલીન મિબિર – 2019

પવવિારોહણ મિબિર આબિૂા ં(િેબિક કોસવ) મવદ્યામથિઓની 
ભાગીદારી કરી. 



2   11.7. 2019 મવશ્વ િસ્િી દદવસ પર વન મવભાગ ગાધંીનગરના 
વદરષ્ટ્ઠ િજજ્ઞ અમધકારી હિેન્િભાઈ સથુારનુ ંવ્યાખ્યાન



3 ગજૂરાિ સરકારના દદિા-મનદેિ પ્રિાણે નેહરૂ યવુા કેન્ર, ગાધંીનગર અને 
સવવજળ સ્વૈચ્છિક સસં્થાના સયંકુ્િ ઉપક્રિે 22.7.2019 જળ િક્ક્િ અબભયાન 
હઠેળ મવદ્યામથિઓના િપથ ગ્રહણ કાયવક્રિ િથા પોસ્ટર સ્પધાવન ુ ંઆયોજન. 



4 15િી ઓગષ્ટ્ટ,2019 ગાિ સફાઈ અને કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથમિક િાળા રાધેંજાિા ં
રા.સે.યો. ગ્રાિ વ્યવસ્થાપન સ્વય ંસેવકો દ્વારા સઘન સફાઈ કાયવક્રિનુ ંઆયોજન



5 27િી ઓગષ્ટ્ટ, 2019 ગજૂરાિ મવદ્યાપીઠ પદરસર- રાધેંજાિા ંરા.સે.યો. ગ્રાિ 
વ્યવસ્થાપન સ્વય ંસેવકો દ્વારા સઘન સફાઈ અને પ્લાસ્સ્ટક મનકાલ કાયવક્રિનુ ંઆયોજન



6 11 સપ્ટેમ્િર, 2019 નેહરૂ યવુા કેન્ર ગાધંીનગર અને બ્રહ્માકુિારીજના 
સયંકુ્િ ઉપક્રિે ગ્રાિ વ્યવસ્થાપન મવભાગિા ંશ્રી બિન્િય જોિી દ્વારા િોટીવેિન 
િાલીિ



7 િા. 9.9.2019ના રોજ દરિવવ િેંક ઑફ ઇંદિયા પ્રાયોજજિ અને ગ્રાહક 
મિક્ષા અને સિંોધન કેન્ર, અિદાવાદના સયં ુકંિ ઉપક્રિે આયોજજિ રાધેંજા 
ગાિના 50 લોકો િાટે દિિટલ બલટરેસી કાયવક્રિનુ ંઆયોજન



8 12-13 સપ્ટેમ્િર, 2019 વન મવભાગિા ંપયાવવરણીય િથા જૈવ 
મવમવધિા િેિના અંગે િાલીિ કાયવક્રિનુ ંઆયોજન



9 દહન્દી પખવાિાિા ંમનિધં સ્પધાવન ુ ં
આયોજન મવષય- દહન્દી રાષ્ટ્રીય એકિા કે બલએ 
આમનવાયવ હૈ 



10 2 ઓક્ટોિર, 2019 કૃષ્ટ્ણનગર સ્કલૂિા ંગાધંીમવિાર 
આધાદરિ પયાવવરણ અને વ્યસનમકુ્ક્િ પર નાટક



11 3 ઓક્ટોિર ગ્રાિ વ્યવસ્થાપન મવભાગિા ં5 ઓક્ટોિર, 2019 
કૃષ્ટ્ણાનગર પ્રાથમિકિાળાિા ંિથા 6 ઓક્ટોિર, 2019ના રોજ હાઇસ્કલૂિા ં
ગાધંીમવિારની પરીક્ષા આયોજજિ 150 મવદ્યાથીઓએ ભાગીદારી કરી



12 18 ઓક્ટોિર, 2019 ગજૂરાિ મવદ્યાપીઠના િિાબ્દી વષે 
રાધેંજા ગાિિા ંગાધંીમવિાર જાગરૂકિા રૈલીનુ ંઆયોજન



13 13.11.2019 રાધેંજા ગાિિા ંકુદરિી બિદકત્સા જાગરૂકિા રૈલીનુ ંઆયોજન 



14 17. 12.2019 ઇંદિયન રેનલ ફાઉન્િેિનના અને ઉન્નિ ભારિ 
અબભયાનના સયંકુ્િ ઉપક્રિે સોનીપરૂ ગાિિા ંદકિની જાગમૃિ, મફુ્િ 
િાયબિટીજ અને િી.પી. િપાસનુ ંઆયોજન 



15 2.12.2019  થી 30.12.2019ગાાંિી ધિચાર પરરસદ િિાય
મકુામે ગાાંિી ધિચાર પર ધશબિર  પર િે ધિિાયથીઓ ભાગ લીિો 

1. પટેલ ઋત્વિક 
૨ નેહા જાની  



16 4.1.2020 પરિાથવ સેવા રસ્ટ, અિદાવાદ અને કુદરિી ઉપિાર કેન્ર,રાધેંજાના ં
સયંયકુ્િ ઉપક્રિે િદહલા સરુક્ષા િાલીિનુ ંઆયોજન. પ્રમિક્ષક- શ્રી મનમિનભાઈ મિવેદી 
યોગાિાયવ



17 11.1.2020 યવુા સપ્િાહ અન્િગવિ સ્વાિી મવવેકાનદં અને યવુાનો મવષય પર મનિધં સ્પધાવન ુ ં
આયોજન. પ્રથિ સ્થાન- પ્રવીણાિેન િાગલુ અને પ્રવીણ કુિાર પટેલ, િીજા ક્રિે- કુલદીપ જોષી, મવદ્યા 
િૌહાણ અને અક્ષય પટેલ િથા િીજા ક્રિે પદરિલ પટેલ રહ્યા હિા.



18 13.1.2020 રાજ્ય અને ગાધંીનગર જજલ્લા કાનનૂી સત્તા િિંળ દ્વારા કાનનૂી 
મિબિરનો આયોજન જેિા ંગ્રાિ વ્યવસ્થાપન અધ્યયન કેન્ર અને િ.દે. ગ્રાિ સેવા 
િહામવદ્યાલય રાધેંજાના સ્વય ંસેવકોએ ભાગ લીઘુ.ં



19 16.1.2020 મિક્ષણ મવભાગ ગજૂરાિ મવદ્યાપીઠ અિદાવાદિા ંવધાવની 
વ્યક્ક્િ ઔર સિાજ મવષય પર આયોજજિ વાદ-મવવાદ સ્પધાવિા ંમવભાગના 
રા.સે.યો. સ્વયસેંવક કુલદીપ જોિીએ ભાગ લીધુ ંઅને િીજો સ્થાન િેળવ્યુ.ં 



20 18.1.2020 રાજ્યપાલશ્રીના જન્િદદવસ મનમિતે્ત આયોજજિ િલ્િ િોનેિન કાયવક્રિિા ં
રાજભવન, ગાધંીનગર ખાિે રક્િદાન



21 20.1.2020 પ્રધાનિિંીની પરીક્ષા પે િિાવનો ઑન લાઇન 
અવલોકન



22 24.1.2020 પયાવવરણ મવષય પર સિૂ લેખન 
સ્પધાવન ુ ંઆયોજન, િધા સ્વયસેંવકોની સદક્રય ભાગીદારી. 

પ્રથિ - પ્રકૃમિ પ્રણદા અને પટેલ અક્ષય કુિાર 
િીજા ક્રિે- અંજન િી. ભાિોર અને પટેલ પ્રવીણ કુિાર 
િીજા ક્રિે- નેહા એિ. જાની અને પરિાર ઉષા િી 



23 25.1.2020 ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠ, સાદરા ખાતે 
રમતોવસિમાાં ભાગીદારી



24 25.1.2020 યવુક મવકાસ રસ્ટ, અિદાવાદ અને મવિઅવ યવુા કેન્ર 
નવી દદલ્લીના સયંકુ્િ ઉપક્રિે આયોજજિ વ્યક્ક્િત્વ મવકાસ અને નેતતૃ્વ 
સેિીનારિા ંગજુરાિ મવદ્યાપીઠ અિદાવાદ ખાિે મવભાગના 4

મવદ્યામથિઓ -
ઉષા પરિાર
કુલદીપ જોષી
અંકુલ પટેલ
સજંય વાળા



25 24.1.2020 પી.જી. િોયજ હૉસ્ટલની સામદૂહક સફાઈ



26 26.1.2020 કૃષ્ટ્ણનગર પ્રાથમિક િાળા, હાઇસ્કલૂ અને ગજૂરાિ મવદ્યાપીઠ, રાધેંજા 
િથા સોનીપરુ પ્રાથમિક િાળાિા ંસમંવધાન પ્રત્યે મનષ્ટ્ઠા અને અિે ગાધંીજન િીએની 
િપથ



27 સ્િચ્છ ભારત- સ્િસ્થ ભારત ધિર્ર્ પર આર્ોત્જત બચત્ર સ્પિાયમાાં કૃષ્ણનગર પ્રાથધમક 
શાળા તથા િાસન પ્રાથધમક શાળાના િોરણ 6-8ના 100 ધિદ્યાથીઓએ ગજૂરાત ધિદ્યાપીઠની 
સ્થાપનાની શતાબ્દી િર્ય ધનધમત્તે ભાગીદારી  કરી.






