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સ�ટે�બર - ૨૦૨૨

ગીતાંજ�લ કાેલેજના NCC કેડેટ �ારા 

“��તા અ�ભયાન”

 સમ� ગુજરાત માટે 
ગૌરવની વાત

િવશાળ 
િતરગા યા�ાં



મારા િ�ય, િમ�ો...
નમ�કાર, �ણામ...
 
 આજ ફરીથી 'ઉ�કષ�'ના મા�યમથી આપ સૌની સમ� આવી ે
ર�ો છુ. આવો ફરીથી એક થઈએ એકમેકના થઈએ મા�યમ . ં 'ઉ�કષ'�
 સૌ કોઈ આ આયોજનમાં મુ�ત મને �ડાય યુવા િવકાસ એજ 
રા�� િવકાસની આપણી િવચારધારાને વધુ સારી રીતે �વા�હત કરવાના 
આપણા સંક�પને �ગૃત અને �વૃત કરી આપણા કત��યને યાદ કરીએ. 
 યુવા જગતના ક�યાણને �યાનમાં રાખીને તમે જ પણ કરશો... ે
તે અમૃતના એક ટીપાની જમ અવ�ય પિવ� થશે. અને આપણા ે
િન�ાપૂવ�કના િન:�વાથ� �યાસો આવનારા વષ� માટે �ેરણા બનીને 
અનેકનો ઉ�સાહ જગાડતા રહેશે. 
 િમ�ો, હ ભિવ�ય��ા નથી, કમ�ના ફળ પર િવ�ાસ ધરાવું છુ. ુ ં ં
મને િવ�ાસ છે મારી સાથે �ડાયેલી યુવાશિ�ત પર, મન ે િવ�ાસ છે 
મારા ગીતાંજિલ પ�રવાર પર, બધું જ કરી શકાય તેમ છે. તેમાં સં�ગો 
અને સામ�ય� બ�ે છે. મને ��ધા છે, દરેક લ�ય હાંસલ કરી શકાશે. 
 આજ હ જને સંક�પના �પમાં લખી ર�ો છુ, આવનારા ે ેુ ં ં
�દવસોમાં આ િસિ�ના �પમાં બોલાશે. યુવા જગત િસિ�ના �પમાં તેનું 
ગૌરવગાન કરતો હશે. જ િમ�ો �ડાયેલા ં હશે તેઓ તે સમયે �શે કે ે
'ઉ�કષ'�  શું કમાલ કરી બતાવી છે !
 સપનાઓ અને આકાં�ાઓને પૂણ� કરવામાં કોઈ પણ અવરોધ 
હવે આપણને રોકી શકશે નહ�. આપણી તાકાત આપણી �વંતતા છે, 
એકતા છે, આપણી �ાણશિ�ત યુવાજગત છે. આ સમય છે સહભાગી 
સપનાઓ �વાનો, આ સમય છે સહભાગી સંક�પો લેવાનો, આ સમય 
છે સહભાગી �યાસો કરવાનો, આ જ સમય છે સંક�પોને િસિ�માં 
પ�રવિત�ત કરવાનો.
 ફરીથી કહ છુ. આ જ સમય છે, યો�ય સમય છે, ગીતાંજિલ ુ ં ં
ઉ�કષ�નો અનમોલ સમય છે. અસં�ય પૂ�ઓની શિ�ત છે, દરેક બાજુ 
િવ�ા જગતની ભિ�ત છે. તમે �ગૃત થાઓ �વૃ� બનો. લહેરાવી દો 
િવચારધારાને, યુવા જગતના ભા�યને ફરકાવી દો, ગીતાંજિલના 
ભા�યને ફરકાવી દો.
 કઈ પણ એવું નથી જ ન કરી શકો. તમે �ગૃત થાવ, તમારા ેં
સામ�ય�ને ઓળખો, પોતાના કત��યને પહેચાનો...

 "આ જ સમય છ યો�ય સમય છ, 'ગીતાંજિલ ે ે
ઉ�કષ�નો' અનમોલ સમય છ."ે
     

-મા� આપનો

         
  

                શૈલેષ �ની

T\+L :YFG[YL

આ જ સમય છે, 
             યો�ય સમય છે, 
ગીતાંજિલનો 
        અનમોલ સમય છે.
                       - શૈલેષ �ની
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માિલક - �કાશક - તં�ી : શૈલેષ �ની

ટીમ ઉ�કષ�

શૈલેષ �ની નેહા ગૌતમ ઠાકર

'વાસુ' - નીિતન ��પિત
ડૉ િશ�પા એચ. ઘોડાસરા

�હતેશ લુણિસયા કમલેશ સી. પંડયા

કાજલ જ. ટકા�રયાે ંડૉ. ઉદય જ. લાખાણીે

ખાસ ન�ધ :- છપાયેલા લેખ-મા�હતી, જુદાં-જુદાં મા�યમોથી
એકિ�ત કરી સમાજ ઉપયોગી બનાવવા �ય�ન કરેલ છે. છતાં તે 
પ�રવત�નશીલ છે. આથી તમામ મા�હતી કે લેખ સાથે 
તં�ી-માિલક સહમત છે, તેમ માની લેવાનું કોઈ કારણ નથી.

�ાિ��થાન અને પ��યવહારનું સરનામું :

ગીતાંજિલ કોલેજ

વાચકોને િવનંતી કે પોતાના �િતભાવ 
ઉપરો�ત સરનામાં પર મોકલવા....

રેડ �ોસ િબિ�ડગ,ં
રાજકુમાર કોલેજની સામે,
મોટી ટાંકી ચોક પાસે, રાજકોટ.
e-mail : 
utkarsh_team@yahoo.com  

mailto:utkarsh_team@yahoo.com


 આ વષ� આઝાદીને ૭૫ વષ� પૂણ� થતાં દેશભરમાં �વતં�તા 

પવ�ની ધામ-ધૂમથી ઉજવણી થઇ. લાલ�ક�ાથી PM નરે�� મોદી  
સાહેબે રા�� �વજને સલામી આપી હતી. દેશની આન બાન અને શાન 
સમાન રા�� �વજ િતરગાને લઇને આ વષ� ૩ �દવસનું મહ�વનું અિભયાન ં
પણ ચલાવવામાં આ�યું હતું. હર ઘર િતરગા અિભયાન હેઠળ લોકોએ ં
પોતાના ઘર અને કાય��ે� પર ગવ� સાથે િતરગો લહેરા�યો હતો.ં
 �વતં�તા પવ�ની ઉજવણી દરિમયાન દેશભરમાં આઝાદી કા 
અમૃત મહો�સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તો આ �દવસે 
દેશભરમાંથી અલગ અલગ રા�યની િવશેષતા મુજબ કૃિતઓ રજૂ 
કરવામાં આવી હતી. 
 યુથ એ�સચે�જ �ો�ામ હેઠળ �થમ વખત ૧૪ દેશોમાંથી 

પસંદગીના NCC કેડે�સ ે સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો. આ વષ� લાલ 
�ક�ા પર �વતં�તા �દવસના કાય��મમાં ૧૪ દેશોના લગભગ ૧૨૬ યુવા 
કેડે�સ ભાગ લીધો હતો. જ દેશોના કેડે�સ ભારત પહ��યા છે તેમાં ે
મોરેિશયસ, આજિ�ટના, �ાિઝલ, �કિગ��તાન, ઉઝબે�ક�તાન, �
યુએઈ, ��લે�ડ, અમે�રકા, માલદી�સ, નાઈ��રયા, �ફ�, 
ઈ�ડોનેિશયા, સેશે�સ અને મોઝાિ�બકનો સમાવેશ થાય છે. તો સાથે જ 
ભારતમાંથી ૧૭૦ જટલા કેડે�સ આ�યા હતા.ે
 ગુજરાત રા�ય તરફથી રાજકોટનું ગૌરવ ના ગીતાંજિલ કોલેજ

TY.BSCIT માં અ�યાસ કરતા દીપ રાઠોડની પસંદગી કરવામાં આવી 
હતી. �ણીએ દીપ રાઠોડના શ�દોમાં...

 હ દીપ રાઠોડ ગીતાંજિલ કોલેજમા TY.BSCIT અ�યાસ ક� ુ ં ં

છુ. સાથે જ NCC માં પણ કાય�રત છુ. મ� EBSB IDC ૨૦૨૨ કે�પમાં                                                                                     ં ં

ભાગ લીધો હતો. જમાં મારે ગુજરાતને �દિશ�ત કરવાનું હતું. જમાં ે ે

મા�યમ ક�ચર (ગરબા) અને Attire (ડ�ેસ)નું હતું. ૧૫ મી ઓગ�ટના 
�દવસે લાલ �ક�ા પર થયેલ મહો�સવમાં મને ભાગ�પી બનવાનો મોકો 
મ�ો. �યાં �ાઇમ િમિન�ટર નરે�� મોદી સાહેબ સાથે ખૂબ જ આનંદ 
દાયક મુલાકાત રહી હતી. �યાં અમુક િમિનટો માટે જ પરતુ  નરે�� મોદી ં
સાહેબ સાથેનો વાતા�લાપ ખૂબ જ આનંદમય હતો.  

 ૧૪ મી ઓગ�ટના �દવસે NCC Lt. General Gurbirpal 

Singh ના હ�તે ક�ચર (ગરબા) નું િગ�ટ ડીિ�ટ� �યુશન કરવામાં આ�યું 
હતું. જમાં ભારતમાંથી આવેલા ૭૯૦ કેડેટમાંથી બે�ટ ૪૬ કેડેટનું ે
િસલે�શન થયું. તેમાંથી પણ ટોપ ૩ માં �ટેટને �ર�ેઝ�ટ કરવા માટે �ણ 
કેડેટનું િસલે�શન કરવામાં આ�યું હતું. મારા માટે આ ગવ�ની વાત છે કે, 
મને ગુજરાતને રી�ેઝ�ટ કરવાનો મોકો મ�ો. આ માટે મને આનંદની 
લાગણી છે. વધુ ખુશીની વાત એ છે કે, ગુજરાત �ી� નંબરથી િવજય 
પા�યું હતું.  
 ૧૩ મી ઓગ�ટના �દવસે �દ�હીના રા�ય ર�ા મં�ી સાથેની 
મુલાકાત લીધી હતી. �યાં કે�પ દરિમયાન ૧૪ અલગ અલગ દેશોના 
કેડેટે �ો�ામમાં ભાગ લીધો હતો. હ અને અ�ય રાણપ�રયા અમે બંનેએ ુ ં
પણ તેમાં ભાગ લીધો હતો. ને ક�ચર �ો�ામ અને લાલ �ક�ા પર થયેલ 
ઇવે�ટમાં ભાગ લીધો હતો. મારી સાથે અ�ય રાણપ�રયાએ પણ 
ક�ચરમાં મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. �યાં ૧૭ �ડરે�ટર સાથે 
કોિ�પ�ટશન કરીને ગુજરાતને �ી� પોિઝશન સાથે િવજતા બનાવી ે
હતી. આ વાત મા� મારી કોલેજ જ ન�હ, રાજકોટ િજ�ો અને સમ� 
ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે.

           હ દીપ રાઠોડ ગીતાંજિલ કોલેજમા ંTY.BSCIT ુ ં

અ�યાસ ક� છુ. સાથે જ NCC માં પણ કાય�રત છુ. ં ં ં

          મ� EBSB IDC ૨૦૨૨ કે�પમાં ભાગ લીધો હતો. 
જમાં મારે ગુજરાતને �દિશ�ત કરવાનું હતું.ે
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૭૫માં �વાતં�ય પવ�ની ઉજવણીમાં ગુજરાતનું 
ગૌરવ બ�યા ગીતાંજિલ કોલેજના NCC કડટ દીપ રાઠોડે ે

મારા માટે અા ગવ�ની વાત છ કે, મને ગુજરાતને રી�ેઝ� કરવાની તક મળી,ે

                                                             અા માટે હં અાનંદની  લાગણી અનુભવું છ.  - દીપ રાઠાેડંુ ુ



 દેશને આઝાદી મ�ાને આ વષ� 
૭૫ વષ� પૂણ� થયા. જની ઉજવણીના ે
ભાગ�પે દેશભરમાં આઝાદી કા અમૃત 
મહો�સવની ઉજવણી કરવામાં આવી 
હતી. આઝાદી કા અમૃત મહો�સવ 
અંતગ�ત રાજકોટમાં તારીખ ૧૪ 
ઓગ�ટ, ૨૦૨૨ના રોજ આદરણીય 
મુ�યમં�ી �ી ભુપે�� પટેલ અને  
આદરણીય ગૃહમં�ી �ી હષ� સંઘવીના 
નેતૃ�વ હેઠળ અને રાજકોટના કલેકટર 
�ી અ�ણ મહેશ બાબુના માગ�દશ�નમાં 
રાજકોટમાં િતરગા યા�ાનું ભ�ય ં
આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં ે
ગીતાંજિલ કોલેજના દરેક 
િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો.

 ગીતાંજિલ કોલેજના NCC ઓ�ફસર લેફ�ટન�ટ રાજશ ે
ચૌહાણની આગેવાની હેઠળ એનસીસી કેડે�સ એ ૨૦૦ મીટર િતરગા ં
સાથે િતરગા યા�ામાં ભાગ લીધો હતો. આ િતરગા યા�ા મોટી ટાંકી ં ં
ચોકથી ફલછાબ ચોક, લીમડા ચોક, શા�ી મેદાન સામેથી કોટક �કૂલ ૂ
સુધી આયો�ત કરવામાં આવી હતી.
 ૧૨મી ઑગ�ટ ૨૦૨૨ના રોજ ગીતાંજિલ ભવન ખાતે 
ભારતની �વતં�તાના ૭૫ વષ�ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જમાં ે
વ�તૃ�વ �પધા�, દેશભિ�તના ગીતોનું પઠન કરવામાં આ�યું હતું. તેમાં 
ઘણાં િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લઈને દેશ ��યે સમપ�ણ દશા��યું હતું. 
 આઝાદીના ૭૫ વષ� પૂણ� થવાની ઉજવણીમાં િવ�ાથ�ઓએ 
આિથ�ક �વતં�તા મેળવવા માટે બ��કગ �ે�નું મહ�વ, કૃિષ �ે�નો ં
િવકાસ, �વાતં�ય સેનાની ખુદીરામ બોઝ, ભગતિસંહ જવા િવિવધ ે
િવષયો પર વ�ત�ય આ�યા હતા. વત�માન ભારતીય રા�� પિત     
�ૌપદી મુમુ� અને ચાનુ સાઈખોમ મીરાબાઈ ભારતીય વેઈટિલ�ટર જવા ે

સફળ લોકો પર પણ ભાષણો આપવામાં આ�યા ં હતા.
 ગીતાંજિલ કોલેજના ૭૦૦ થી વધુ િવ�ાથ�ઓ દેશભિ�તની 
ભાવના સાથે િતરગા રેલીમાં �ડાયા હતા. સાથે જ રાજકોટ મેયર ં
ડૉ.�દીપ ડવ, શહેર ભાજપ �મુખ કમલેશ મીરાણી, ક�યપ શુ�લા, પૂવ� 
કુલપિત ડો. કમલેશ �શીપુરા, ડો. નેહલ શુ�લ, દેવાંગ માંકડ અને દિશ�ત 
�ની સ�હતના અનેક નેતાઓ ખાસ ઉપિ�થત ર�ા હતા. 
 રાજકોટના લેજ�ડ ૯ લોકોની ઉપિ�થિતમાં ગીતાંજિલ ે
કોલેજના ચેરમેન શૈલેષ �ની, ટ� �ટી ડો. �યોતી��ભાઈ �ની તેમજ 
કે�પસ �ડરેકટર િનલેશભાઈ રાવલ સ�હતના અ�ણીઓએ િતરગા ં
યા�ાનું ��થાન કરા�યું હતું.
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દેશની આન, બાન અને શાન િતરગા યા�ામાં ં
�ડાયા "ગીતાંજિલ" કોલેજના િવ�ાથ�ઓ



સમપ�ણ કોલેજના િવ�ાથ�ઓ 'રામવન' માં બ�યા રામમય
 જ�મા�મીના તહેવાર પર રાજકોટને રામવનના �વ�પમાં એક 
અમૂ�ય ભેટ મળી છે. એટલું જ ન�હ, ૨૮ ઓગ�ટ સુધી દરેક નાગ�રકો 
માટે રામવનમાં િન:શુ�ક �વેશ પણ આપવામાં આ�યો. રામવન 
રાજકોટ જ ન�હ સમ� ગુજરાતનું ગૌરવ તો છે જ પરતુ રામવન મા� ં
એક ફરવાલાયક �થળ નથી. ભગવાન �ી રામના �વન પર આધા�રત 
આ રામવન લોકોને ઘ�ં જ �ાન પૂ� પાડી ર�ું છે. આ મીની ં
અયો�યા કહેવાતા રામવનનો લાભ સમપ�ણ કોલેજના 
અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓએ પણ લીધો હતો. 
 તા. ૨૬/૦૮/૨૦૨૨ ના રોજ રગીલા ં
રાજકોટમાં નવિનમા�ણ પામેલા ' રામવન' ની મુલાકાતે 
સમપ�ણ કોલેજના અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓ પહ��યા 
હતા. રાજકોટના �ાકૃિતક વાતાવરણ વ�ચે નવિનિમ�ત 
રામવનની રિ�મ મેડમના માગ�દશ�ન મુજબ સમપ�ણ 
કોલેજના અ�યાપકો અને િવ�ાથ�ઓએ મુલાકાત કરી હતી 
અને સમ� રામવનનું �મણ કરી �ીરામના સમ� �વન 
િવશ ે �ણકારી મેળવી હતી.
 'રામવન' ને આપણે મીની અયો�યા કહીએ તો 
ખોટુ નથી. કારણકે અહ� ભગવાન રામના વનવાસ સાથે ં
સંકળાયેલાં બેનમુન �ક��ચર બનાવવામાં આ�યા છે જથી ે
આ જ�યા િવ�ાથ�ઓ માટે પૌરાિણકકાળને �ણવા માટે 
યો�ય બની ગઈ છે.
 િવ�ાથ�ઓએ મુલાકાત દરિમયાન ભારતના સાં�કૃિતક 
�ાકૃિતક વારસાને �ળવવાની સમજ મેળવવી હતી. રામવનના સમ� 
િવ�તારના વૃ�ોનું �ડ� પ ઇ�રગેશન પ�િતથી િપયત કરવામાં આવે છે 
જથી પાણીનો વપરાશ �યૂનતમ થાય. જ મા� ઈિતહાસ જ ન�હ પણ ે ે
િવ�ાન પણ શીખવે છે. િવ�ાથ�ઓએ આ િસવાય પણ બી� અનેક 
�ણકારી મેળવી પોતાના અ�યાસમાં નવા �ાનનો સંચય કય� છે.
રામવનનું ખાસ આકષ�ણ કહી શકાય તે સમ� રામાયણ આધા�રત 
�સંગો, જમાં રામ-ભરતનું િમલન હોય, રામ સેતુ, રામ સીતા અને ે
સીતાહરણ, રામ અને સુ�ીવ સેના, રામ-લ�મણ-�નકી વનવાસ, �ી 
રામનો રા�યિભષેક, જટાયું વગેરેની મા�હતી િવ�ાથ�ઓએ 
ઉ�સાહપૂવ�ક મેળવી હતી.
 રામ ધનુષના આકારમાં બનેલો રામવાનનો �વેશ �ાર 
આકષ�ણનું કે�� બ�યો જ રામકથા �ણવાની આતુરતા બ�ે છે. ખાસ ે
તો િવ�ાથ�ઓમાં ભગવાન રામની ૩૦ ફટ �ચાઈ વાળી ભ�ય �િતમા ૂ
આકષ�ણનુ કે�� બની હતી. આ�ડેમ ન�ક �કશાન ગૌશાળા સામે 
આવેલા રામવનની િવશેષતા એ છે કે, ૪૭ એકર જ�યામાં બનેલ આ 
રામવનમાં ભગવાન રામે કરેલા ૧૪ વષ�ના વનવાસ ઉપરાંત ભગવાન 

રામના �વન ચ�ર� સાથે સંકળાયેલ અલગ અલગ �સંગોની ૨૨ 
જટલા �ક��ચર �ારા ઝાંખી કરાવવામાં આવી છે. ે
 બાળકોને રમવા માટે હ�ચકા લપસીયા અને નાનું મેદાન 
બનાવવામાં આ�યું છે. બગીચામાં િવિવધ રમતો, હ�ચકા અને સાથે 
તમામ અ�યાપકો- િવ�ાથ�ઓ એ કે�ડી-આઈસ�ીમનો આનંદ મા�યો 

હતો. ઋિષમુિનઓ �ારા જગલમાં જ રીતે યોગ કરવામાં ેં
આવતા હતા તે યોગ મુ�ાના �ક��ચર પણ �યાં મુકવામાં 
આ�યા છે. અને ભગવાન રામનો રા�યાિભષેક સમયનું 
�ક��ચર મુકવામાં આ�યું છે. �યાંથી આગળ એક નાનું 
તળાવ બાદમાં, મોટુ તળાવ, રામ અને શબરીનું િમલન �વા ં
મળે છે જની બાજુમાં એક િથયેટર બનાવવામાં આ�યું છે. ે
જ રામના �વનને વધુ �ણવા માટે મદદ�પ છે. સાથે જ ે
જડીબુ�ીના બદલે આખો પવ�ત ઉપાડીને લઇ આવેલ 
હનુમાન� મહારાજનું �ક��ચર બેનમુન છે. 
 �યાં �ણ ફડકોટ, બાળકો માટે �હચકા લપસીયા, � ંૂ
વો�કગ ટે� ક, કો�ફોર�સ �મ, િમ�ટગ �મ, એ�ફી િથયેટર, ં ં
બેસવા માટે ૫ સાદા ગઝીબો, ૨ કલા�મક ગઝીબો, ૩ 
ટોયલેટ, સુર�ા માટે ૩ માળની �ચાઈ ધરાવતા ૨ ટાવર, 

CCTV કેમેરા, અને ટે� કની આજુબાજુમાં બેસવા માટે સોફા 
ટાઈપ બ�ચીસ પણ ખાસ મુકવામાં આવી છે. �યાંથી 

િવ�ાથ�ઓ �ાન સાથે ગ�મતના પાઠ શીખી પરત ફયા� હતા.  
 રામવનના ધાિમ�ક અને અ�યાિ�મક વાતાવરણમાં મનને 
�ફિ�ત કરી િવ�ાથ�ઓએ આ�મીય ભાવ કેળ�યો હતો. ખાસ તો ુ
રામવનની મુલાકાત એ સમપ�ણ કોલેજના અ�યાપકોનો હેતુ એ જ હતો 
કે, િવ�ાથ�ઓ વ�ચે આ�મીય ભાવ કેળવાય સાથે જ આંનદ સાથે 
સાં�કૃિતક અને ધાિમ�ક વારસાલ�ી �ાન મળે. િવ�ાથ�ઓ આનંદ અને 
�ફિ�ત મને અ�યાપકો સામે પોતાની વાત મુકી શકે, જ કદાચ    ેુ
વગ�ખંડની ચાર દીવાલ વ�ચે શ�ય નથી બની શકતું. � કે, અ�યાપકો 
ઘણા અંશે સફળ પણ થયાં છે.
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ગીતાંજિલ કોલેજના િવ�ાથ�ઓએ. ગીતાંજિલ કોલેજના િવ�ાથ�ઓએ. 

 દેશની �વ�છતા એ દેશના દરેક નાગ�રકની જવાબદારી છે. 
પરતુ કેટલા લોકો ખરેખર �વ�છતા રાખે છે ? એ િવચારવા જવું છે. ેં
િવિવધતાથી ભરેલા દેશવાસીઓ પોતાની આસપાસ પણ �વ�છતા 
રાખે તો એ દેશ માટે કઈક સા� કાય� કયુ� એમ કહી શકાય. પરતુ દેશના ં ં ં
નાનાથી માંડીને મોટા �મારક, દેશનો અમૂ�ય વારસો, આપણી 
સં�કૃિતની �વ�છતા રાખવી એ પણ એક ભારતીય નાગ�રક તરીકે 
આપણી જ જવાબદારી છે. આ જવાબદારી ઉઠાવી હતી રાજકોટની 
ગીતાંજિલ કોલેજના િવ�ાથ�ઓએ. 

 દેશને આઝાદી મ�ાના ૭૫ વષ�ની ઉજવણીમાં 
આઝાદીકા અમૃત મહો�સવની ઉજવણી સમ� દેશમાં થઈ હતી. 
 

 જ અંતગ�ત ગીતાંજિલ કોલેજના ચેરમેન�ી શૈલેષ �ની અને ે
કે�પસ ડાયરે�ટર િનલેશ રાવલ સાહેબના માગ�દશ�ન હેઠળ, એસોિસએટ 
એનસીસી ઓ�ફસર લે�ટન�ટ રાજશ ચૌહાણના નેતૃ�વ હેઠળ ે

ગીતાંજિલ કોલેજના NCC કેડેટ �ારા સાફ સફાઈ અિભયાન હાથ 
ધરવામાં આ�યું હતું. 

 N C C  કેડેટે 
ડો. યાિ�ક રોડ પાસે 
આવેલ �વામી 
િવવેકાનંદના �ટે�યુની 
અને તેની આસપાસ 
સફાઈનું આયોજન કયુ� હતું. �વામી િવવેકાનંદની �િતમા અને તેની 
આસપાસના ભાગમાં �યવિ�થત સફાઈ કરી હતી. જ ખરેખર  ે
સરાહનીય છે.
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ગીતાંજિલ કોલજ �ારા 
�વ�છતા અિભયાન


