
 

 

 

 

 ગ્રામ પચંાયત, મીઠાધરવા 

 વારાહી માતાની વાડી, મીઠાધરવા 

 પ્રાથમમક શાળા , મીઠાધરવા 

 દધુ ઉત્પાદક સહકારી મડંળી, મીઠાધરવા 

 સવેા સહકારી મડંળી, મીઠાધરવા 

 વારાહી સવેા મડંળ, મીઠાધરવા 

 રામદવે મડંપ - મીઠાધરવા 

 સી.ક.ેપટલે મવશ્વભારતી મવદ્યામદંદર, મીઠાધરવા 

 ડી. એ. પટલે નર્સિંગ કો કજલ ે – મીઠાધરવા 

 વારાહી મમનરલ વજટર - મીઠાધરવા 

 મ તેન્દ્રભાઈ ચતરુભાઈ  પટલે, મીઠાધરવા 

 પ્રાથમમક આરજગ્ય કને્દ્ર - મીઠાધરવા 

 કૃમિ મવજ્ઞાન કને્દ્ર, ગ કોણપત મવદ્યાનગ કોર 

 લાયન્દ્સ ક્લબ ઓફ મહસેાણા 

 મનમ્બાકક ફામકસી, મહસેાણા 

 નશાબધંી અન ેઆબકારી ખાતુ,ં મહસેાણા 

 બ્લડ બેંક, મહસેાણા 

 JCI Oil city, મહસેાણા 

 Hananya Industries (HAA battery), મહસેાણા 

 બરજડા ગ કો ુરાત ગ્રામીણ બને્દ્ક, પાટણ દરજીયન 

 SFW જીમ – મહસેાણા 

 યમૂનવસકલ ડાન્દ્સ એકડેમી – મહસેાણા  
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સહયજગ કોી શભુચે્છક સસં્થાઓ 

 



 

 

 

 

 

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમમત,_____________________________________________________ 

અમારી કજલે ના રાષ્ટ્રીય સેવા યજ ના (N.S.S) ના ઉપક્રમે  નજાગૃ કોમત, જાહેર આરજગ્ય અને 

શૈક્ષમણક મશમબર નુ આયજ ન તા. ૧૬ -૦૩ -૨૦૨૩ થી તા.૨૩- ૦૩ -૨૦૨૩ દરમ્યાન મુ. મીઠાધરવા 

તા. ચાણસ્મા  જી.પાટણ ખાતે યજજાનાર છે. આ પ્રસંગે કો મશમબરાથીઓને અને ગ્રામ નજને પ્રજત્સામહત કરવા 

આપની ઉપમસ્થમત સાદર પ્રાર્થકત છે.  

 

****** મનમંત્રક ****** 

 

            પ્રજ. મહરલ વી. પટલે                  પ્રજ. પ્રવશે એસ. પટલે                 ડૉ . મવ ય ડી. પટલે  

            પ્રજગ કોામ ઓફીસર,                       કજડીનેટર, કમ્યુમનટી સર્વકસ             કજડીનેટર, કમ્યુમનટી સર્વકસ   

 

        શ્રી કમલશે પટલે                          ડૉ. વી.એમ.પટલે                      ડૉ. રાકશે વણઝારા                             

NSS કજડીનેટર, ગ કોણપત યુમનવર્સકટી    ડીન, કજર એન્દ્જી. UVPCE           ડીન, યુ.જી, એન્દ્જી. એન્દ્ડ ટેક.         

 

ડૉ. દકરણ અમીન 

ડેપ્યુટી પ્રજ.વાઈસ  ચાન્દ્સેલર અન ેમપ્રન્દ્સીપાલ, ગ કોણપત યુમનવર્સકટી - યુ. વી. પટેલ કૉલે  ઓફ એન્દ્જીનીયરીંગ કો 

 

                  વહીવટદાર શ્રી 

મીઠાધરવા ગ્રામ પંચાયત તથા ગ્રામ નજ મીઠાધરવા 

                

   

                 

                                   

    

 

 

                                   -: મશમબર સ્થળ :- 

 વારાહી માતાની વાડી,  

મુ. મીઠાધરવા, તા. ચાણસ્મા, જી. પાટણ   

 

                                   -: મશમબર સપંકક :- 

પ્રજ. મહરલ પટેલ, મજ.: ૯૬૩૮૭૯૨૩૭૩ 
 

 

 



 

 

 

ઉદઘ્ાટન સમારભં 

તા. ૧૬ -૦૩ -૨૦૨૩, ગ કોુરુવાર ને રાત્રે ૮:૩૦ કલાકે 
 

   

           સમારભંના અધ્યક્ષ      :-   શ્રીમતી દદપમાલાબને ભામવકભાઈ પટલે 

                      અધ્યક્ષ શ્રી, મ લ્લા પચંાયત – પાટણ 

 

   સમારભંના અમતમથ મવશિેશ્રી 

ડૉ. મહને્દ્ર શમાક 

પ્રજ. ચાન્દ્સલેર એન્દ્ડ ડાયરેક્ટર  નરલ,            

ગ કોણપત યુમનવર્સકટી 

ડૉ . રાકશે પટલે 
પ્રજ.વાઈસ  ચાન્દ્સેલર, ગ કોણપત યુમનવર્સકટી  

 

ડૉ. દકરણ અમીન 

ડેપ્યુટી પ્રજ.વાઈસ  ચાન્દ્સેલર, ગ કોણપત યુમનવર્સકટી 

ડૉ. ગ કોીરીશ પટલે 

 જઇન્દ્ટ એમક્સક્યુદટવ રજીસ્રાર, ગ કોણપત યુમનવર્સકટી 

શ્રી મત્રકમભાઈ ચતરુદાસ પટલે 

માં.જી સરપચં, મીઠાધરવા 

શ્રી પ્રવીણભાઈ રામદાસ પટલે 

માં.જી સરપચં, મીઠાધરવા 

શ્રી દદલીપભાઇ. એમ. પટલે 

પ્રમુખ, મીઠાધરવા દૂધ ઉત્પાદક મંડળી 

મહમેાનશ્રી 

 

શ્રી મવનભુાઇ. ડી. પટલે 

મેનેજ ંગ કો રસ્ટી, ડી.એ.પટેલ નર્સિંગ કો કજલે  

શ્રી ર નીભાઇ ચલેાભાઈ પટલે 

મંત્રીશ્રી - સી.કે.પટલે મવશ્વભારતી મવધ્યાલય, મીઠાધરવા 

શ્રી મળૂચદંભાઈ હરજીવનદાસ પટલે  

પ્રમુખ, સેવા સહકારી મંડળી, મીઠાધરવા 

શ્રી સરુશેભાઇ. જી.  પટલે  

આચાયક, સી.કે.પટેલ મવશ્વભારતી મવધ્યાલય 

શ્રી મબમપનચરં સતુરીયા 

આચાયક, પ્રાથમમક શાળા, મીઠાધરવા 

શ્રી ગ કોજજવદંભાઇ ખજડાભાઈ પટલે 

મીઠાધરવા 

પટલે મવનભુાઇ માધવલાલ 

માજી. સરપચં મીઠાધરવા 

પટલે ધવલભાઈ ઇશ્વરભાઇ 

મીઠાધરવા 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Cash less અમભયાન 

 Digital India  રલેી 

 E- સાક્ષરતા અમભયાન 

 Self Defense તાલીમ   

 ACPC માગ કોકદશકન  

 કજમ્પ્યટુરની તાલીમ  

 આયવુદેદક મેડીકલ કમે્પ  

 સવક રજગ કો મનદાન કેમ્પ 

 પ્રભાત ફરેી 

 ગ્રામ સફાઈ  

 કસરત અન ેયજગ કો  

 વ્યમક્તત્વ મવકાસ 

 કારદકદી ઘડતર  

 રમત ગ કોમત સ્પધાકઓ  

 ખેડતૂ સભા 

 ગ કોહૃ બનાવટજ માટ ેબહનેજની સભા 

 પશપુાલન તાલીમ  

 વ્યસન મમુક્ત રલેી  

 રગં કોજળી, મહેંદી, વાનગ કોી સ્પધાક 

 સાક્ષરતા અમભયાન 

 સ્ત્રીભણૃ હત્યા મવશ ેજાગ કોમૃત  

 એઈડ્ઝ જાગ કોમૃત  

 થલેેસમેમયા જાગ કોમૃત  

 રક્તદાન મશમબર 

 સાસં્કમૃતક કાયકક્રમ 

 

 

 

 

 

 

મશમબરની પ્રવમૃિઓ 

 


