
ડી.ડી.ચૉકસી કોલેજ ઓપ સેકન્ડરી એજ્યકેુશનના 
એન.એસ.એસ યનુનટની કામગીરી 
શથ સમારોહ: 
 

10, ભી ઓગષ્ટ 2017 ના યજ શ્રી ડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના 
એન.એવ.એવ.ના વલદ્યાથીઓએ જનયર વેકે્રટયી ને રેડડઝ ડયપ્રેઝન્ટેડટલની દ 
ભાટે તેભજ ન્મ 19 વવભવતઓના ભતં્રીઓની વનભણકૂ ભાટે ળથ ગ્રશણ વભાયશન 
ઈજલણી કયી . જી.એવ. ને એર.અય. તેભના ળથ રીધા ને છી વવભવતના 
ન્મ વભ્મએ તભેન ે નવુમાા. અચામા ડ. નીલફુેન ઘે વલવલધ વવભવતઓની 
ભવૂભકા અંગે બાણ અપયુ ંશત ુ ંને તેભની પયજ ભાટે તેભને પ્રત્વાશન અપયુ ંશત ુ.ં 
છેલ્ર,ે કામાક્રભ એન.એવ.એવ. પ્રાથાના ને યાષ્રીમ ગીત વાથ ેએન.એવ.એવ ગીત 
ગાયુ ં શત ુ.ં ફધાએ અ કામાક્રભન અનદં ભાણ્મ ને મખુ્મ ને તભાભ સ્ટાપના 
શાલબાલ ને પ્રમત્નની પ્રળવંા કયી. 

 

 

 



કલા અને ક્રાફ્ટ ટ રવૃતનૃિઓ: 
17 ભી ઓગસ્ટ, 2017 ના યજ, શ્રી ડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના 
એન.એવ.એવ.ના વલદ્યાથીઓ ભાટે અટા એન્ડ ક્રાફ્ટ પ્રવવૃિ ભાટે ખાવ વત્ર મજલાભા ં
અવયુ ં શત ુ.ં ડ. નીલફુેન ઘના ધ્મક્ષ શ્રી ડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વકેન્ડયી 
એજ્યકેુળનના ભાગાદળાન શઠે. અ વત્રભા ં માાલયણ ય વનલામા પરાસ્સ્ટક 
ેનની ખયાફ વય અંગે ચચાા કયલાભા ંઅલી શતી. અ પ્રવવૃિ દ્વાયા 'આક-ફે્રન્ડરી 
વીડ ેન - એક લૈકલ્લ્ક પરાસ્સ્ટક ેન'નુ ંવનભાાણ કયલાભા ંઅવયુ ંશત ુ.ં. 

 

 



“Best out of waste” Competition: 

 1, રી વપટેમ્ફય, 2017 ના યજ, કચયાના પનુ: વળક્ષણ વલળે જાગતૃતા 
રાલલા ને કચયાના પનુઃઈત્ાદનને લધાયલા ભાટેના વલચાય વાથે, 'કચયાના શ્રેષ્ઠ 
અઈટ' યની સ્ધાા એન.એવ.એવ. વલદ્યાથી શ્રી ડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી 
એજ્યકેુળન દ્વાયા મજલાભા ંઅલી શતી. વશબાગીઓ દ્વાયા પ્રવતબફિંબફત વર્જનાત્ભકતા 
ને વલચાય જલા ભાટે દયેકને અશ્ચમા થયુ ંશત ુ.ં પ્રલીના પ્રજાવત, જજગીા વરકંી, 
ચદંન બગયા,  ઈા યભાય દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલેરી યડુટબરટી અઇટભ સળુબન  
તયીકે જલા ભે છે. 

 

 

 

 



ગ્રાશક જાગવૃત કામાક્રભ: 

8, ભી વપટેમ્ફય, 2017 ના યજ, શ્રી ડી.ડી. ચૉકવી કરેજ ઓપ વકેન્ડયી 
એજ્યકેુળનના એન.એવ.એવ. સ્લમવંેલકએ ગ્રાશકના વધકાયની જાગવૃત ભાટે એક 
કામાક્રભનુ ં અમજન કયુું શત ુ.ં વનિભા ફેન ભશતેા દ્વાયા ગ્રાશક વધકાય ભચં 
ફનાવકાઠંાના વનષ્ણાત દ્વાયા બાણ અલાભા ં અવયુ ં શત ુ.ં તે સ્લમવંેલક ભાટે 
ભાડશતીપ્રદ ને રાબદામી શતી. 
 

 

 

 



એન.એવ.એવ ડદલવ ઈજલણી: 

24,ભી વપટેમ્ફય, 2017 ના યજ,શ્રીડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના 
એન.એવ.એવ. સ્લમવંેલકએ ઈત્વાશ વાથે એન.એવ.એવ. ડદલવ ઈજવમ ન ે
સ્ટય સ્ધાા દ્વાયા યડ વેફ્ટી પ્રગ્રામ્વ ને બાયતની ભડશરાઓની સ્સ્થવત જેલા 
વલમ ય જાગ્રકુતા વર્જલા ભાટે સ્સ્કટ્વ કયી ને વલદ્યાથીઓએ એન.એવ.એવ.ગીત 
ગાયુ ંશત ુ.ં ને એન.એવ.એવ.ના ગીત વલવલધ વાભાજજક મદુ્દાઓ યની વલડડઓઝ 
તાવલાભા ંઅલી શતી. 
 

 

 

 



 

 

નવરાત્રી ઉજવણી 

 
 

બાયતીમ યંયા લધાયલા ને વાસં્કૃવતક બાલનાને વલકવાલલા ભાટે,શ્રીડી.ડી. 
ચકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના એન.એવ.એવ વલદ્યાથીઓએ 23 
વપટેમ્ફય, 2017 ના યજ તાબરફાગ કેમ્વભા ંનલયાત્રી ઈજલણી કયી. તેઓ ફધા 
યંગીન યંયાગત ગજુયાતી લસ્ત્રભા ં ડ્રવે ને જૂના યંયાગત નલયાત્રી રમભા ં
નતૃ્મ કયે છે. 



નલયાત્રી ભાટે ઈજલણી 9 લાગ્મે ળરૂ થઇ, જેભા ંવપ્રસ્ન્વાર ડ. નીલફુેન ઘ દ્વાયા 
કયામેરા બાયતીમ યંયાઓના વલવધ મજુફ પજૂા વાથે કરજે ને વલદ્યાથીઓના 
તભાભ પેકલ્ટી વભ્મની વાથે ળરૂ કમો . કામાક્રભ રચં વાથે વભાપત થામ શત. 
 

 

દદવા ફનાવવાની સ્ધાા: 
 

5 ,ઓક્ટફય, 2018 ના યજ, વલદ્યાથીઓના વર્જનાત્ભક ને કરાત્ભક પ્રવતબાન ે
ફશાય રાલલા ભાટે ડદમા ભેડકિંગ કસ્મ્ડટળન એન.એવ.એવ. વલદ્યાથી ડી. ડી. ચકવી 
કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન દ્વાયા મજલાભા ંઅલી શતી. સ્ધાાભા ંસુદંય, યંગીન 
ને ડડઝાઆનય દીલાઓ વલદ્યાથીઓ દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઅવમા શતા.  

 

 

  

 

 

 



"ભશેંદી સ્ધાા " 

ડદલાીના પ્રવગેં, યંયાગત ભશેંદી સ્ધાા એન.એવ.એવ. વલદ્યાથી વળક્ષક દ્વાયા શ્રી 
ડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન દ્વાયા મજલાભા ં અલી શતી. 
વલદ્યાથીઓ ભેંદીના સુદંય ને વર્જનાત્ભક બાયતીમ ને યફી ડડઝાઆન દળાાલે છે 
તેભનુ ંપ્રદળાન નોંધાત્ર શત ુ ં
 

"રંગોલી" સ્ધાા 
યંગરી વનભાાણ બાયતભા ંએક યંયા છે ને વલદ્યાથીઓની છુી કરાત્ભક પ્રવતબા 
રાલલા ભાટે, યંગરીની સ્ધાા એન.એવ.એવ. વલદ્યાથી ડી.ડી.ચક્વી કરેજ ઓપ 
વેકન્ડયી એજ્યકેુળન દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઅલી શતી. વલદ્યાથીઓએ યંગ, નાજ ને 
ફૂર દ્વાયા ફનાલરેી કેટરીક અકાક યચનાઓ ફનાલી. વલદ્યાથીઓના પ્રમત્ન જલા 
ભાટે ન્મામમવૂતિઓ અશ્ચમાચડકત થઆ ગમા શતા.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

“રલકુળ ભે“ 
 

 

 

 

શ્રી ડી.ડી. ચકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન ના ભાગાદળાન શઠે 
એન.એવ.એવ. ના વલધાથીઓ દ્વાયાએક ભજાન ભે મજલાભા ંઅવમ શત. અ 
કામાક્રભના અમજનના શતેથુી બચલ્ડ્રન્વ ડનેી ઈજલણી કયલાભા ંઅલી શતી 



વલદ્યાભડંદય રસ્ટના ભાનનીમ  વનમાભક શ્રી શવમખુબાઇ ભદી વાશફેના શસ્તે અ 
કામાક્રભન ુઈદઘાટન કયીને દલુ્ર 
મકુ્ય શત અ ભેાભા ં ખાણીીણી સ્લાડદષ્ટ લાનગીઓ ને યભતના ં સ્ટર 
યાખલાભા ંઅવમા ંશતા અભેા ભા ં વલદ્યાભડંદય રસ્ટના વલધાથીઓ ને સ્ટાપગણએ 
અલીને ભેાભા ંભજા ભાણી શતી . શ્રી ડી.ડી.ચકવી કરેજના વપ્રન્વીાર,સ્ટાપગણ 
ને એન.એવ.એવ ના વલધાથીઓએ વાયા પ્રમત્નથી અ ભે વપ યહ્ય શત 
 
 

 



 

 



નાઆટ કેમ્: 

8, ભી ભાચા, 2018 ના યજ શ્રી ડી.ડી.ચૉક્વીના ભાયા એન.એવ.એવ વલદ્યાથીઓ 
દાતંીલાડાભા ંયાવત્ર વળબફયભા ંગમા શતા.સ્લમવંેલકએ "ફેટી ફચાલ ફેટી ઢાઓ", 

પખુ્ત વાક્ષયતા, સ્લબાલતા જેલા વલવલધ વલમ ભાટે નાટક, લાણી ને ચચાા જેલી 
વલવલધ વશ ભ્માવતેય પ્રવવૃિઓ કયી શતી. વલદ્યાથીઓ ણ સ્લબાલત બબમાનભા ં
વડક્રમણે બાગ રેતા શતા, તે તેભના ભાટે એક ભશાન નબુલ શત. 
 
 

 

 

 



આંતયયાષ્રીમ મગા ડદલવ ઈજલણી: 
શ્રીડી.ડી.ચૉકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના એન.એવ.એવ.ના વલદ્યાથીઓએ 21, ભી જૂન, 

2018 ના યજ ગરુુલાયે ફબફેુન ભશતેા શર ખાતે આન્ટયનેળનર મગ ડે ઈજલણી કયી શતી. 
કામાક્રભ 7:10 કરાકે ળરૂ થમ શત ને 8:10 કરાકે પયૂ થમ શત. મગ પ્રવળક્ષક શ્રી યવલિંદ 
ચોધયીના ભાગાદળાન શઠે 18 જૂનથી 21 જૂન સધુી. તેભણે મગ દ્વાયા ભન, ળયીય ને અત્ભાના 
ક તત્લનુ ંભશત્લ ઈભેયુું.ધાચક્રાવન,ળલાવન, લનમકુ્તાવન, તડાવન, વલૃ્ધ્ધના જેલા લગેયે... 
અવનન ઈમગ કયલાભા ંઅવમ શત ને તેના ઈમગ ફધાને કશલેાભા ંઅવમા ંશતા.ં ફધા 
વલદ્યાથીઓ ને સ્ટાપ વભ્મએ અ ઈજલણીભા ં બાગ રીધ ને મગની પે્રસ્ક્ટવ કયી. મગ 
ળૈરીઓએ વશબાગીઓભા ં શલાળ, વયતા ને યાશતની રાગણી ઈબી કયી.શ્રી ડી.ડી. ચકવી 
કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન 

અ કામાક્રભના અદયણીમ ડ. નીલફેુન ઘઅચામાશ્રી જેભા ં તેભણે વલદ્યાથીઓ ને સ્ટાપના 
વભ્મને તેભની ડદનચમાા જીલનભા ંમગભા ંવાભેર કયલા પ્રત્વાડશત કયે છે. 

 

 

 



 

વકૃ્ષાયણ કામાક્રભ 
 

શ્રી ડી.ડી.ચકવી કરજે ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળનના એન.એવ.એવ.ના વલદ્યાથીઓ 

દ્વાયા તાયીખ ૧૮ભી જુન ૨૦૧૮ ના યજ “વકૃ્ષાયણ“ કામાક્રભન ુઅમજન કયલાભા ં

અવયુ ં શત ુ.ંતેભા ં વપ્રન્વીાર,સ્ટાપગણ ને એન.એવ.એવ.ના ં વલદ્યાથીઓ દ્વાયા 

વલદ્યાભડંદય કેમ્વભા ંવકૃ્ષન ુયણ કયુું શત ુ.ં 

 

 

 

 

 

 



આંતયયાષ્રીમ વમવન મસુ્ક્ત ડદલવ 

તાયીખ;૨૬ભી જુન૨૦૧૮ ના ં યજ શ્રી ડી.ડી.ચકવી કરેજના ં એન.એવ.એવ.ના ં વલધાથીઓ દ્વાયા 

‘આંતયયાષ્રીમ વમવનમસુ્ક્ત ડદલવ’ન ુમજન કયલાભા ંઅવય ુશત ુ.ં અ કામાક્રભ ભા ંનાટક,એક્ાત્ર 

બબનમ,લક્તવમ જેલા વલવલધ પ્રવવૃિઓ દ્વાયા યજૂઅત કયલાભા ં અલી શતી.વપ્રન્વીાર 

ડૉ.નીલફેુનએ અ કામાક્રભ ની વલળે ભાડશતી અી શતી. 

 

 

 

 



એન.એવ.એવ.કામાક્રભ 

તાયીખ ૧ રી જુરાઇ ૨૦૧૮ ના ં યજ યટયી કલ્ફ દ્વાયા અમજીત ‘વકૃ્ષાયણ  

કામાક્રભ’નુ ં અમજન કયલાભા ં અવયુ ં શત ુ.ં અ કામાક્રભભા ં ફનાવકાઠંાના જીલ્રા 

કરેક્ટય શ્રી વદંી વાગંરે ઈસ્સ્થત યહ્યા શતા.ં શ્રી ડી.ડી.ચકવી કરેજના ં

એન.એવ.એવ.ના વલદ્યાથીઓ ને પ્રરપેવય શાજય યહ્યા શતા ંને વલદ્યાથીઓએ વકૃ્ષ 

ન ુયણ કયુું શત ુ.ં 

 

 

 



તાયીખ ૯ભી જુરાઇ ૨૦૧૮ ના ંયજ વપાઇ બબમાન કામાક્રભ મજલાભા ંઅવમ શત. 

અ કામાક્રભભા ંએન.એવ.એવ.ના ં વલદ્યાથીઓ દ્વાયા “સ્લચ્છતા“ ને નરુૂ કામાક્રભ 

કયલાભા ંઅવમા ંશતા.ં ત્માયફાદ કરેજના ંકેમ્વની વપાઇ 

કયલાભા ંઅલી શતી. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઉરોક્ત રવૃતનૃતઓ ઉત્સાહપવૂાક એન.એસ.એસ. યનુનટ દ્વારા કરવામા ંઆવી હતી. 

શ્રી ડી.ડી.ચકવી કરેજ ઓપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન,  

                                            વલદ્યાભડંદય રસ્ટ, 

                                                         ારનપયુ. 
 



 

 

Thank you 

 
 

 

 

 

 


