
  NSS (National Service Scheme)        

            રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના  
   

પ્રસ્તવાના: 

યાષ્ટ્રીમ વેલા મોજના (NSS) એ વલદ્યાથીઓ કે જે બાવલ નાગરયક છે તેભનાભાાં યાષ્ટ્રીમ વેલા ભાટે અભબરુભિ 
કેલામ અને વભાજવેલાના ભાધ્મભથી વ્મક્તતત્લ વલકાવ કયતી મોજના છે. વળક્ષા ભાંત્રારમ દ્વાયા  ૧૯૬૯-૭૦ 
થી વભગ્ર બાયતભાાં આ રદલવે ળાા , કોરેજોના વલદ્યાથીઓ વલવલધ કેમ્ કયી આયોગ્મ વળભફય , પ્રૌઢ વળક્ષણ , 

યતતદાન, વામરુશક વપાઈ જેલા યિનાત્ભક અને વાભાજજક કમો કયે છે.તે ઉયાાંત આના સ્લમાંવેલકો કુદયતી 
આવત-યેરવાંકટ, દુકા, ભકૂાં લગેયે વભમે તત્કારીન વાયી કાભગીયી કયી વભાજ પ્રત્મેની પયજ ફજાલે છે.યાષ્ટ્રીમ 
વેલા મોજનાની ળરૂઆત ઈ.વ.૧૯૬૯ભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીના જન્ભ ળતાબ્દી લષથી થઇ છે. 

યાષ્ટ્રીમ વેલા મોજના અંતગષત થતા કામષક્રભો ભાટે કેન્રીમ અને યાજ્મ વયકાય ૭:૫ ના પ્રભાણભાાં ખિષ ઉઠાલે 
છે. જેભાાં વાભાન્મ પ્રવવૃિ ભાટે વલદ્યાથી એટરે કે સ્લમાંવેલક દીઠ ૧૬૦ રૂ.અને ૧૦ રદલવીમ વલવળષ્ટ્ઠ વેલા કેમ્ ભાટે 
કે જે ગાભડાઓભાાં યાખલાભાાં આલે છે તેભના ભાટે એક સ્લમાં વેલક દીઠ ૩૦૦ રૂ. ચકુલલાભાાં આલે છે. 
એન.એવ.એવ.ની પ્રવવૃિ દયેક ળાા, કોરેજોભાાં આખુાં લષ િારે છે.જે અંતગષત વભાજવેલાના વલવલધ કમો કયલાભાાં 
આલે છે. વવવિષ્ટ્ઠ કેમ્ ગામડાઓમાાં 3, ૭ કે ૧૦ દદવસના રાખવામાાં આવે છે  જેભાાં સ્લાસ્્મ જાગવૃત, ગ્રાભ વપાઈ, 

ગયીફ ફાકોને બણાલલા અને પ્રૌઢ વળક્ષણને રગતાકામષક્રભો વાથે તેને રગતા વલવલધ નાટકો , પ્રદળષન, સ્ધાષઓ 
મોજલાભાાં આલે છે.વાથે જે તે સ્થને અનરુૂ સ્થાવનક રોકો અને સ્લમાંવેલકો દ્વાયા વાાંસ્કૃવતક કામષક્રભો ણ મોજામ 
છે. 

આ મોજના યલુાનો આજના વભાજની લાસ્તવલકતા અને વભાજની ઊંડી વભજ નોંધાત્ર યીતે ભેલે તે શતેથુી ખાવ 
ળરુ કયલાભાાં આલી છે.આ મોજનાનો વવદ્ાાંત “ભને નરશ, તભને”ની વેલાનો છે.તેનુાં પ્રવતક ચિહ્ન ઓદરસ્સાન  ાં કોણાકકન  ાં 
સયૂકમાંદદરના રથન ાં િક્ર છે.જે વર્જન, વયક્ષણ અને વલકાવનુાં પ્રતીક છે. 

આ યોજનાના મ ખ્ય હતે  ઓ આ મ જબ છે: 

રોકો વાથે ભીને યિનાત્ભક અને વાભાજજક કામો કયલા. 
વળક્ષીતો અને અબણ લચ્િે અંતય ઘટાડવુાં, 
વભાજના નફા લગો ભાટે વેલા કામો કયલા. 
કુદયતી આવત વભમે તાત્કાભરક વેલા કામોં કયલા યલુાધન તૈમાય કયવુાં. 
આ મોજનાનો રોગો એટરે કે ફેજભાાં મખુ્મ ફે કરય છે:  ા અન ેબ્લ . જેભનો રાર કરય સિૂલે છે કે આ મોજના 
શઠે કાભ કયતી વ્મક્તત જીલાંત , ભશનેત ુઅને ળક્તતથી બયપયુ છે જમાયે બ્લ ુકરય સિૂલે છે કે ભાનલજાતના 
કલ્માણ ભાટે પાો આલા આ ઘટકના રોકો શભેળા તૈમાય છે. 

આભ, યાષ્ટ્રને વાયી યીતે વભજી ળકે, રોકોની મશુ્કેરીને વભજી, જીલનની લાસ્તવલકતા અંગે જાગતૃ યશી, દેળ 
ભાટે વાયો બાવલ નાગરયક તૈમાય કયલાનો વયકાયનો ખફુ વાયો પ્રમત્ન એટરે યાષ્ટ્રીમ વેલા મોજના...દયેક ળાા 



અને કોરેજોના વળક્ષકોએ આ પ્રવવૃતભાાં જોડાલલા યલુાનો યલુતીઓને પ્રોત્વાશન અને પે્રયણા આલી જોઈએ અને 
ળાાના વલદ્યાથી અને કોરેજીમન યલુાનોએ આભાાં ઉત્વાશબેય જોડાઈ વભાજવેલાની ઉિભ તક ઝડી વભાજ 
પ્રત્મેનુાં ઋણ અદા કયલાની પયજ ફજાલલી જોઈએ. 

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાનો આરાંભ 

એન.એસ.એસ.ની િરૂઆત 1969 માાં ગાાંધી જન્મિતાબ્બ્દ વર્ક િરૂ થઈ.  આ મોજના કેન્રવયકાયના ભાનલ વાંળાધન 
ભાંત્રારમ શઠે આલેરી છે. આ ભાંત્રારમના પ્રધાન વભવનસ્ટય એન.એવ.એવ.ના અધ્મક્ષ ગણામ છે. ગજુયાત 
યાજ્મભાાં યથુ ઓરપવયના લડણ શઠે યાષ્ટ્રીમ વેલા મોજના િારે છે અને દયેક ળાા યવુનલવવિટીભાાં આ પ્રવવૃિ 
િારે છે. ળાા-યવુનલવવિટીભાાં આ પ્રવવૃિનુાં વાંકરન પ્રોગ્રાભ કોઓડીનેટય કયે છે.અને એન.એવ.એવ.પ્રવવૃિના 
વાંકરન કયનાય પ્રોગ્રાભ ઓરપવય શોમ છે. 
24 વપ્ટેમ્ફયે વભગ્ર બાયતની ળાા, કોરેજોભાાં એન.એવ.એવ. શબુાયાંબ રદલવ (N.S.S. DAY)તયીકે ઉજલલાભાાં 
આલે છે. 

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના ધ્યેયોોઃ 
યાષ્ટ્રીમ વેલા મોજનાનુાં ધ્મેમ વભાજ વેલા રાયા વળક્ષણનુાં છે. વભાજના છેલાડાના ભાનલીને ભદદરૂ થલાનુાં 
છે. રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના મ દ્રાેખન(MOTTO) “Not me, But you”, “ હ ાં નહી, ણ તમે” છે. 

ક્ષયાાંકો: 

(1) વલદ્યાથીને તેની વાભાજજક પયજો પ્રત્મે જાગતૃ કયલો. 
(2) તેભને રોકો વાથે અને રોકો લચ્િે કાભ કયલાની વર્જનાત્ભક અને યિનાત્ભક તારીભ આી વાભાજજક કામોભાાં 
જોતયલા. 
(3) લાસ્તવલતતાનુાં દળષન કયાલી તેના દ્વાયા સ્લ અને વભાજ વલેના જ્ઞાનભાાં વધૃ્ધ્ધ કયલી. 
(4) રોકળાશીલાદી નેતાગીયીના અભર દ્વાયા તેભાાં કુળતા પ્રાપ્ત કયલી. 
(5) સ્લયોજગાયીની ક્ષભતા કેલલાના શતેથુી ોતાનો વ્મલક્સ્થત વલકાવ વાધલો. 
(6) ોતાની ક્ષભતાને વાભાજજક વભસ્માઓ શર કયલાભાાં ઉમોગ કયી ળકે તેલી તકો પયૂી ાડલી. 

સ્વયાંસેવકો માટે આિારસાંદહતાોઃ 
(1) ફધા જ સ્લમાંવેલકો પ્રોગ્રાભ ઓરપવય તથા ગ્રૃરીડયનાાં ભાગષદળષન શઠે કાભ કયળે. 
(2) જે સ્થે પ્રવવૃિ શાથ ધયાઈ શોમ તે વાંસ્થા અગય સ્થાવનક આગેલાન અથલા કામષકયને વલશ્વાવભાાં રઈ વશકાય 
આલાનો યશળેે. 
(3) સ્લમાંવેલકે યાજકીમ કે વલલાદસ્દ ફાફતોથી દૂય યશી કામષ કયલાનુાં યશળેે. 
(4) સ્લમાંવેલકે ોતે રદલવ દયવભમાન કયેરી પ્રવવૃિનો અશલેાર તેભના જૂથ નેતાને કે પ્રોગ્રાભ ઓરપવયને 
આલાનો યશળેે. 
(5) એન.એવ.એવ. ના સ્લમાંવેલકે જ્માયે વેલાકામષ ભાટે કે પ્રોજેકટ સ્થે જામ ત્માયે એન.એવ.એવ.નો ફેજ તેભજ 
સ્કાપષ શયેેરો શોલો જોઈએ. 
(6) પ્રવવૃિ-પ્રોજેકટોની જાણકાયી ભાટે ળાાના એન.એવ.એવ.ના નોરટવ ફોડષના વાંકષભાાં યશવે ુાં. 
(વૌજન્મ: ઈન્ટયનેટ ય ઉરબ્ધ સ્ત્રોતો) 


