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શ્રી બાબુલાલ પૂનમચંદ શાહ વિદ્યાસંકુલ સંચાવલત શ્રીમતી આર.એમ.પ્રજાપવત આર્ટસસ 

કોલેજ, સતલાસણામાં હેમચન્દ્રાચાર્સ ઉત્તર ગજુરાત રુ્વનિવસસટી,પાટણ સંલગ્ન રાષ્ટ્ર ીર્ સેિા 

ર્ોજનાના બે રુ્વનટ કાર્સરત છે. જમેાં 200 વિદ્યાર્થીઓ જોડારે્લા છે.  

શૈક્ષવણક િર્સ 2020-2021 રુ્વનટ દ્વારા કરિામાં આિલે પ્રિૃવત્તઓનો વિગતિાર અહેિાલ 

નીચે પ્રમાણે છે.  



િર્સ 2020માં સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના મહામારીએ ભરડો લીધો છે, ગજુરાત અને સમગ્ર 

ભારત દેશમાં એની અસર િતાસઇ રહી છે. માચસ અન ેએવપ્રલ મવહનામાં ર્થરે્લ લૉકડાઉનર્થી લોકોના 

ધંધા રોજગાર પડી ભાગ્ર્ા હતા. આ સજંોગોમાં અમારી કોલેજના એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાર્થીઓએ 

સોવસર્લ ડીસ્ટન્દ્સ જાળિીને દત્તક લીધેલ ગામ ઉમરીમાં સિે કરીન ેએિા કુટંુબો કે જમેને માટે 

લૉકડાઉન ખૂબ જ કપરં બન્દ્રંુ્ છે. તેમના ઘર ેર્થોડાક વદિસો માટે પણ બે ટાઇમના ભોજનની 

વ્ર્િસ્ર્થા ર્થાર્ તે હેતુર્થી કીટ પહોંચાડિાનું ઉમદા કાર્સ કરુ્ું હતું. 

            
 

 

 

 

                    
 

 

એન.એસ.એસ.માં નિા જોડારે્લા વિદ્યાર્થીઓ માટે તા.05-08-2020 ના રોજ ઓનલાઇન 

ઓવરએન્દ્ટેશન કાર્સક્રમનું આર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું. જમેાં િક્તા તરીકે એમ.એન.કોલેજ, 

વિસનગરના પ્રોગ્રામ ઓફીસર પ્રો.મુકેશ એસ.પટેલ જોડાર્ા હતા. તેમણે કોરોના મહામારીમાં 



રાખિાની તકેદારી, જંગલોનું રક્ષણ, જળસંચર્ િગેર ેઅંગે વિશદ સમજૂતી આપી હતી. માઇક્રોસોફ્ટ 

ટીમના માધ્ર્મર્થી કાર્સક્રમ સફળ રહ્યો હતો.  
 

                        
દત્તક ગામ ઉમરીમાં તા.19-08-2020 ના રોજ ગામના જ કોલેજમાં ભણતા તર્થા 

એન.એસ.એસ.માં જોડારે્લા સિે વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા ર્થઇ સોવસર્લ ડીસ્ટન્દ્સ જાળિીન ે કોરોના 

િોવરર્સસની ભૂવમકા ભજિી હતી. તેમણે ગામમાં ચાલતા ટ્યુશનક્લાસ, રશેન મંડળી, ડેરી, 

ગ્રામપંચાર્ત જિેી જાહેર જગ્ર્ાઓ કે જ્ાં મઆણસોની અિર જિર િધુ હોર્ છે, તર્ાં સરપંચશ્રી, 

ડેરીના મંત્રીશ્રી, ઉપરાત ગામના આગેિાનો િગેરનેે મળીને લોકોમાં સામાવજક ડીસ્ટન્દ્સ જળિાર્, 

ચેપ ન લાગે તેિી વ્ર્િસ્ર્થા કરિા અનુરોધ કર્ો હતો. તર્ારબાદ મંવદરના પ્રાંગણમાં િૃક્ષારોપણ 

કાર્સક્રમ ર્ોજાર્ો હતો. 
 

      
 

 

                                                  વિશેષ વિનની ઉજિણી 
તા.05-09-2020 ના વશક્ષકવદન વનવમત્ત ેઓનલાઇન વિઝનું આર્ોજન કરિામા ંઆવ્રંુ્ 

હતું. જમેાં કોલેજના 118 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 25 મારં્થી 25 ગુણ મળેિનાર પ્રતીક 



મેિાડા, સરુપાલવસંહ ચૌહાણ, શવુચતા રાિલ, રોશની પ્રજાપવત, શ્રદ્ધાબેન દરજી એમ પાંચ 

વિદ્યાર્થીઓ હતા. 

વિદાર્ લઇ રહેલ 2020 ના મહામારીના િર્સને આજ ેરુ્િાનો દ્વારા ઉજિિામાં આિતી ર્થટી 

ફસ્ટસ  ની સામે કંઇક વિવશષ્ટ્ રીતે ઉજિિાના હેતુર્થી તા.31 ડીસેમ્બર ે ‘પાિર ઓફ ઇન્દ્ટેન્દ્શન-ન્દ્રુ્ 

ઇર્ર-2021’ કાર્સક્રમનું આર્ોજન કરિામા ં આવ્રંુ્ હતું. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમના માધ્ર્મર્થી ર્થરે્લ 

ઓનલાઇન કાર્સક્રમમાં િક્તા તરીકે ડૉ.દીપક ર્ાદિ (વસવનર્ર સોવસર્લ સાઇન્દ્ટીસ્ટ, એઇમ્સ 

વદલ્હી), ડૉ.વનરજ નાગૈચ (વસવનર્ર કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ, ગેસ્ટર ો એન્દ્ટરોલોજી,જર્પુર), અચસના ભારતી 

(ડાર્રકે્ટર, ગે્રસ ડીડક્શન એન્દ્ડ વરહાવબવલટેશન સેન્દ્ટર, નાગપુર), ગીતા ઐર્ર (સ્કીલ ડેિલોપમને્દ્ટ, 

NTTF, બેંગ્લોર) જોડાર્ા હતા. જોડારે્લા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને વ્ર્સનને લીધે શરીરને ર્થતું 

નુકશાન, આત્મવિશ્વાસ, સ્કીલ ડેિલોપમેન્દ્ટ િગેર ેઅંગે માગસદશસન પૂરં પાડરંુ્ હતું.  
 

                
 

               મહાત્મા ગાંધીજીના જન્દ્મવદિસ બીજી ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધી જરં્તીની ઉજિણી 

માઇક્રોસોફ્ટ ટીમના માધ્ર્મર્થી કરિામાં આિી હતી. મહાદેિ દેસાઇ મહાવિદ્યાલર્ ગ્રામ વિદ્યાપીઠ, 

સાદરાના એન.એસ.એસ.પ્રોગ્રામ ઓફીસર પ્રો.ડૉ.વદવ્રે્શ ભટે્ટ ગાંધીજીના વિચારોની િતસમાન 

રુ્ગમાં પ્રસ્તુતતા વિર્ર્ ઉપર મનનીર્ વ્ર્ાખ્ર્ાન આપરંુ્ હતું.   

            



તા.26-11-2020 ના રોજ ભારતીર્ બંધારણ વદિસની ઓનલાઇન ઉજિણી કરિામાં આિી 

હતી. જમેાં િક્તા તરીકે પ્રો.ડૉ.રાકેશ જોર્ીએ બંધારણનું મહતિ અન ે તેની વિશેર્તાઓ વિશે 

પવરચર્ આપર્ો હતો. પ્રો.ડૉ.કે.એસ.જાદિે પણ િક્તવ્ર્ આપરંુ્ હતું. 

તા.12-01-2021ના રોજ સ્િામી વિિેકાનંદ જરં્તીની ઓનલાઇન ઉજિણી કરિામાં આિી 

હતી. જમેાં સ્િામી વિિેકાનંદ અંગે પ્રો.ડૉ.રાકેશ જોર્ીએ મનનીર્ િક્તવ્ર્ આપરંુ્ હતું.  

તા.04-01-2021 ના રોજ માગસ સલામતી સપ્તાહ અંતગસત સાર્બર વસક્યુરીટી એન્દ્ડ રોડ 

સેફ્ટી અિેરનેસ કાર્સક્રમનું આર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું. જમેાં મુખ્ર્ મહેમાન તરીકે 

હેમ.ઉ.ગુ.રુ્વનિવસસટી એન.એસ.એસ.કો-ઓડીનેટર ડૉ.જ.ેડી.ડામોર ઓનલાઇન ઉપવસ્ર્થત રહી 

કાર્સક્રમને શોભાવ્ર્ો હતો. મુ.ધાનપુર, તા.દાહોદ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્દ્સપેક્ટર વિજશે 

પટેલે ઉપવસ્ર્થત રહી ઉપરુ્સકત વિર્ર્ અંગે વિદ્યાર્થીઓને વિસ્તૃત રીતે માવહતગાર કર્ાસ હતા. 

વિદ્યાર્થીઓ સાર્થે પ્રશ્નોત્તરી પણ કરી હતી. 
 

                          
 

 

તા.12-03-2021 ના રોજ આઝાદીના અમતૃપિસ મહોતસિની ઉજિણી કરિામાં આિી 

હતી. જ ે પ્રસંગે િક્તૃતિસ્પધાસ, વનબંધસ્પધાસ, અન ે વિઝસ્પધાસનું આર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું. 

િક્તૃતિસ્પધાસ અને વનબંધસ્પધાસના વિર્ર્ો આ પ્રમાણે હતા. (1) દાડીકૂચ (2) સ્િતંત્રતા ચળિળ 

અને ગાંધીજી (3) ગજુરાતના સ્િાતંત્ર સેનાનીઓ (4) ભારતના સ્િતંત્રતા આંદોલનમાં 

મવહલાઓની ભૂવમકા. બધી સ્પધાસઓમાં કુલ મળીને 200 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

                   



 

આંતરરાષ્ટ્ર ીર્ મવહલાવદિસની ઉજિણી  તા. 8 સાચસના રોજ કરિામાં આિી હતી. આ પ્રસંગ ે

સતલાસણાના મામલતદારશ્રી ગ્રીષ્મા બી. રાઠિા ઉપવસ્ર્થત રહ્યા હતા. તમેળે કોલેજની બહેનોને 

મનનીર્ વ્ર્ાખ્ર્ાન આપી પ્રોતસાવહત કર્ાસ હતા. 

      
 

તા. 25-01-2021 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીર્ મતદાતા વદિસની કરિામાં આિી હતી. આ પ્રસંગે 

કોલેજના એન.એસ.એસ.ના બે વિદ્યાર્થીઓ સુર્થાર દીવક્ષત અને સોની કૃપાએ કે.એમ.કોઠારી 

હાઇસ્કૂલમાં ર્ોજારે્લ કાર્સક્રમમાં મતદાનનું મહતિ એ વિર્ર્ પર િક્તવ્ર્ આપરંુ્ હતું. 

રક્તિાન કેમ્પન ું આયોજન 

તા.02-08-2020 ના રોજ ગજુરાત રાજ્ રુ્િક બૉડસ  અન ેઅમારી કોલેજના સંરુ્ક્ત ઉપક્રમે 

ગજુરાતના મુખ્ર્મંત્રી શ્રી રૂપાણીજીના જન્દ્મવદને એક રક્તદાન કેમ્પનું આર્ોજન કરુ્ું હતું, જમેાં 

કોલેજના એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાર્થીઓ જોડાર્ા હતા.  

આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી માનનીર્ નરને્દ્રભાઇ મોદીના જન્દ્મવદને સતલાસણા મોદી 

સમાજ અન ે કોલેજના સંરુ્ક્ત ઉપક્રમ ે તા.17-09-2021 ના રોજ કોલેજ એસેમ્બલી હોલમાં એક 

રક્તદાન કેમ્પનુ ંઆર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું, જમેાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાર્ા હતા. 

તા.20-02-2021 ના રોજ લાર્ન્દ્સ ક્લબ, સતલાસણાના સહર્ોગર્થી સમર્થસ ડાર્મંડના 

હોલમાં રક્તદાન કેમ્પનું આર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું. રમેાં કોલેજના 30 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો 

હતો. 

વિદ્યાર્થીઓની વશવિર િગેરમેાું ઉપવથર્થવિ 

અરિલ્લીની વગરીમાળાની િચ્ચે તારંગા જનૈ તીર્થસક્ષતે્ર અન ેતેના િનનો વિસ્તાર અતરં્ત 

રમણીર્ છે. િૃક્ષોની વિવિધતા અનન્દ્ર્ છે, પરંતુ સમર્ જતાં તેમાં કેટલાંક િૃક્ષો લુપ્ત ર્થતાં રહ્યાં છે. 

તેની વચંતા કરનારા પર્ાસિરણ પ્રેમીઓએ સીઝનનો પ્રર્થમ િરસાદ આિે તર્ાર ેકેટલાંક લુપ્ત ર્થરે્લાં, 

દુલસભ િૃક્ષોનાં બીજ તે િનમાં િાિીને તારંગા પુનઃપલ્લવિત અવભર્ાન રૂપે સુંદર કાર્સક્રમ કર્ો હતો. 

તેમાં અમારી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જોડાર્ા હતા. 

29 એવપ્રલ 2020 ના રોજ સાર્ન્દ્સ કોલેજ પાટણ દ્વારા ર્ોજિામાં આિેલ કોરોના અંતગસત 

ઓનલાઇન વિઝમા ં આર્ટસસ કોલેજ, સતલાસણાના 21 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

બી.એડ.કોલેજ,પાટણ દ્વારા કોરોના િોવરર્સસની ભૂવમકા અંતગસત ર્ોજારે્લ વનબંધસ્પધાસમાં આર્ટસસ 

કોલેજ, સતલાસણાના એન.એસ.એસ.ના વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાર્ા હતા, તેમાંર્થી પરમાર 

કૃપલકુમારી વિરભરવસહં વદ્વતીર્ નંબર ેઉવત્તણસ ર્થર્ા હતા.  



વપ્ર.આર.ડી.કેમ્પની પસંદગીની પ્રવક્રર્ામાં લીમ્બડીર્ા અવનશભાઇ અબ્બાસભાઇ ગજુરાત 

વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ ખાતે ઉપવસ્ર્થત રહ્યા હતા. રુ્વનિવસસટી કક્ષાની પર્ાસિરણ જાળિણી વશવબર 

તા.15-02-2021 ર્થી 17-02-2021 દરવમર્ાન અવત્ર આશ્રમ, ભીમપુર (તારંગા) ખાતે ર્ોજાઇ હતી 

તેમાં કોલેજના બે વિદ્યાર્થીઓ ઉપવસ્ર્થત રહ્યા હતા. તા.05-03-2021 ર્થી તા.07-03-2021 

દરવમર્ાન આર્ટસસ કોલેજ,પાલનપુર ખાતે ર્ોજારે્લ રુ્વનિવસસટી કક્ષાની કુદરતી આપવત્ત અને કૃવત્રમ 

વ્ર્િસ્ર્થાપન વશવબરમાં બે વિદ્યાર્થીઓ ઉપવસ્ર્થત રહ્યા હતા. 

પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રીઓની ઉપવથર્થવિ 

વમવનસ્ટર ી ઓફ હ્યમુન રીસચસ ડેિલોપમેન્દ્ટ (M.H.R.D.) તરફર્થી એક ઓનલાઇન િકસશોપનું 

આર્ોજન કરિામાં આવ્રંુ્ હતું, જમેાં રુ્વનિવસસટીના માત્ર 30 અધ્ર્ાપકોએ જોડાિિાનું સૂચન ર્થરે્લંુ 

હતું. તેમાં પ્રો.ડૉ.શૈલેર્ જોર્ી અન ેપ્રો.ડૉ.માલાબેન ગામીત જોડાર્ા હતા અન ે સ્િચ્છતા માટેનો 

એક્શન પલાન તૈર્ાર કરીને આપર્ો હતો. 

તા.13 જાન્દ્રુ્આરી 2021 ના રોજ રાષ્ટ્ર ીર્ માગસ સલામતી માસની ઉજિણી અંતગસત 

રાજ્કક્ષાની ઓનલાઇન ઉજિણીમાં બન્ન ે પ્રોગ્રામ ઓફીસરો જોડાર્ા હતા. ઉપરાંત તા. 24 

ફેિુઆરી,2021ના રોજ રુ્વનિવસસટી દ્વારા મતદાર જાગવૃત અવભર્ાનના ઓનલાઇન કાર્સક્રમમાં પણ 

બન્ને પ્રોગ્રામઓફીસર જોડાર્ા હતા. તા.10-03-2021 ના રોજ વઝવલર્ા ખાતે પ્રોગ્રામ ઓફીસર 

અને વપ્રવન્દ્સપાલશ્રીઓની સંગોષ્ઠીમાં બન્ન ેપ્રોગ્રામઓફીસર ઉપવસ્ર્થત રહ્યા હતા. 

 


