
સપંાદકીય 

કદી વિચાર્યું ન હોય એિો અકલ્પનીય સમય એટલે કોરોનાકાળ. સમગ્ર વિશ્વ જાણે સહમી જઇને 

સ્થગિત થઇ િર્ય ંહત ય.ં જો કે સમય જ સમયનય ંએકમાત્ર મારણ છે. આખરે વિજ્ઞાન અને મનયષ્યના 

સહપ્રયાસથી હિે વિકાસ ફરીથી પાખંો ફફડાિી રહ્યો છે. 

િતિર્ષની કંઇક આિી અનયભવૂતની િચ્ચે પણ િી. એસ. પટેલ કોલેજની મથંર પણ અડિ સફર 

િણથભંી રહી. તો બીલીમોરા વિભાિ કેળિણી મડંળ, બીલીમોરાના એક અગગ્રમ માઇલસ્ટોન એિી િી. એસ. 

પટેલ કોલેજ ઓફ આટષસ એન્ડ સાયન્સના આ શૈક્ષગણક િર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના સફરની ઝાખંી આપતા કોલેજના 

મયખપત્ર  “ વત્રિેણી” ને આપ સૌની સમક્ષ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી (ઓનલાઇન) પ્રસ્ત યત કરતા ંઅમે 

આનદંની લાિણી અનયભિીયે છીએ. 

આ કઠિન સમય દરમ્યાન પણ વિદ્યાથીઓ, અધ્યાપકવમત્રો, િહીિટી સ્ટાફવમત્રો અને 

સેિકભાઇઓના સરં્યક્ત પઠરશ્રમના ઉપક્રમે ઓનલાઇન વશક્ષણ , ઓનલાઇન ઇતરપ્રવવૃતઓ અને સાનયકળૂ 

સમય દરમ્યાન થયેલ ઓફલાઇન પ્રવવૃતઓના ફલસ્િરૂપે કોલેજ્ની પ્રિવત અવિરત ચાલય રહી . આ 

પ્રિવતના પ્રવતગબિંબ એિા આ મયખપત્રની પ્રવસદ્ધિ આપ સૌના સઠહયારા પ્રયાસને જ આભારી છે.    



 

આચાર્યશ્રીની કલમે........ 
 

મમત્રો! આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ.... વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ માાં કોમવડ-૧૯ ની 
વૈમિક મહામારીએ માનવ જીવન વ્ર્વહાર સાથે સાંકળાર્ેલ દરેક ક્ષેત્રને પોતાના 
અદ્રશ્ર્ ભરડામાાં લીધ ાં છે ત્ર્ારે મિક્ષણ ક્ષેત્ર એમાાંથી કેવી રીતે બાકાત રહ?ે 
બીલીમોરા મવભાગ કેળવણી માંડળ સાંચાલલત આપણી વી. એસ પટેલ કોલેજ ઓફ 
આટયસ એન્ડ સાર્ન્સ, બીલીમોરા પણ ‘કોરોના’ ના ઓછાર્ામાાં આવી જ જાર્ એ 
સહજ સ્વીકાર્ય છે.  
 

છ દાર્કાની પોતાના કૌિલ્ર્ અને કૌવત વડે ઉન્નત લક્ષર્ાાંક તરફ મવકાસ 
સાધતી-મિક્ષણક્ષેત્રની અગ્રીમ હરોળમાાં ગૌરવવાંત   નામ અને સ્થાન ધરાવતી વી. 
એસ. પટેલ કોલેજ અને સાંચાલક માંડળે વ્ર્ક્તત અને સમષ્ટટના હહત માટે સરકારશ્રી 
તરફથી જાહરે કરવામાાં આવેલ ‘લોકડાઉન’ આદેિ/જાહરેનામાન ાં ચ સ્તપણે પાલન 
કરવાન ાં નક્કી કર્ ું પહરણામે મિક્ષણ અને મિક્ષણેતર પ્રવમૃિઓમાાં મવક્ષેપ આવ્ર્ો. 
સતત જીવાંત અને ધબકતી સાંસ્થા જાણે મન:િબ્દ થઈ ગઈ. થોડો સમર્ જાણે બધ  
જ થાંભી ગર્ ાં. પરાંત   સમસ્ર્ાની સાથે એનો ઉકેલ પણ જન્મ લેતો જ હોર્ છે, 
આહદકાળથી ઈિરે માનવને એ િક્તત પણ આપી છે  

સરકારશ્રી તરફથી આવશ્ર્ક અને હહતકારી કાર્ો કરવા માટે ચોક્કસ 
ગાઇડલાઇન બહાર પાડવામાાં આવી આ ગાઇડલાઈનની મર્ાયદામાાં રહીન ે
ઓનલાઇન પદ્ધમતથી વી. એસ. પટેલ કોલેજ ઓફ આટયસ એન્ડ સાર્ન્સ તથા 
બી.એસસી. & એમ.એસસી. સેલ્ફ ફાર્નાન્સ કોલેજમાાં િકૈ્ષલણક સાાંસ્કૃમતક 
રમતગમત, એન.સી.સી., એન.એસ.એસ., સપ્તધારા જેવી સહઅભ્ર્ાસ પ્રવમૃિઓ 
અને મસદ્ધદ્ધઓન ાં ઓ છો લચતાર આપત ાં વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ ન ાં આ વામર્િક મ ખપત્ર 
મત્રવેણી આપ સમક્ષ મકૂતા કપરા સમર્માાં પડકાર સામે સ્વધમય બજાવ્ર્ાનો સાંતોર્ 
અન ભવ ાં છાં  



૨૨ માચય ૨૦૨૦ ના રોજ પ્રથમ સાંપણૂય લોતડાઉન જાહરે થર્ ાં, જે ઉિરોતર  
લાંબાત   રહ્ ાં. આ સાંજોગોમાાં સાવ મનષ્ટિર્ થઈને બસેી રહીએ તો કેમ રહવેાર્? 
આપણી કોલેજમાાં એમપ્રલ-મે ૨૦૨૦ થી જ ઓનલાઇન વબેીનારોન ાં આર્ોજન કરી 
દેવામાાં આવ્ર્ ાં. લગભગ દરેક મવર્ર્માાં દરરોજ જે તે મવર્ર્ના તજજ્ઞ અને ક િળ 
વતતા દ્વારા રાજ્ર્ અને રાટરીર્ કક્ષાના વબેીનારન ાં આર્ોજન કરવામાાં આવ્ર્ ાં. જેનો 
લાભ આંતરરાટરીર્ કક્ષાએ પણ ઘણા જજજ્ઞાસ  વ્ર્ક્તતઓએ લીધો. દરેક મવર્ર્માાં 
મોટી સાંખ્ર્ામાાં જજજ્ઞાસ  જોડાતા અને ફીડબકે આપી પોતાના પ્રમતભાવો આપતા.  

િૈક્ષલણક મવર્ર્ ઉપરાાંત આધ્ર્ાત્મ, ર્ોગ અને સ્પોર્ટયસ અંગેના પણ વેલબનારો  
પણ ર્ોજવામાાં આવ્ર્ા. જેની નોંધ ર્ મનવમસિટી અને ગાાંધીનગર મિક્ષણ કચેરીમાાં 
પણ લેવામાાં આવી. 

 વેલબનારની સફળતા સાથે સાથે ઓનલાઇન મિક્ષણકાર્ય અને ઓનલાઈન 
સહઅભ્ર્ાસ પ્રવમૃતઓ કોલેજ, આંતરકોલેજ, ર્ મનવમસિટી અને રાજ્ર્કક્ષાએ મહ્દઅંિ ે
‘કોરોના’ ના સાંદભે લચત્ર, મનબાંધ, કાવ્ર્ વગેરેના પોસ્ટર લેખનન ાં સ્પધાયત્મક 
આર્ોજન કરી મવજેતાઓન ે પ્રમાણપત્રો અને પાહરતોમર્કો આપવામાાં આવ્ર્ા. 
એન.સી.સી., એન.એસ.એસ., સામાજજક સવેા સાંસ્થાઓ દ્વારા ચોક્કસ ગાઇડલાઇન 
સાથે પર્ાયવરણક્ષતે્રે કાર્મી પ્રોજેતટ ‘હહરર્ાળી’૨૦૨૦ માાં ખ બજ આર્ોજન પવૂયક 
અને જતન પવૂયક વર્ય દરમમર્ાન સતત ચાલતો જ રહ્યો છે. જેની નોંધ પણ 
ર્ મનવમસિટી અને પર્ાયવરણ સાંસ્થા કે ફોરેસ્ટ મવભાગ લેવામાાં આવી. 
 

લોકડાઉનના સમર્નો સદ પર્ોગ કરી અધ્ર્ાપકો સજ્જતા માટે અન્ર્ સાંસ્થા 
દ્વારા રજૂ થતા િૈક્ષલણક કાર્યિમો કે વેલબનારોમાાં જોડાર્ા. સ્ટેટેષ્સ્ટક મવભાગના 
પ્રાધ્ર્ાપક ભાવનાબેન નાર્કની પી.એચડી.ની પદવી પણ આ સમર્માાં જ પ્રાપ્ત 
કરી  જે ગૌરવની વાત છે.   
 



આ પ્રવમૃતઓની સાથે કોલેજ દ્વારા સમર્ સાંજોગો અન સાર સેવા પ્રવમૃિઓ 
પણ હાથ ધરવામાાં આવી. જેમાાં સ્ટાફના સહકાર અને ફાંડથી બીલીમોરાની 
આસપાસના આરોગ્ર્ કેન્દ્રો અને દવાખાનામાાં ડોતટરો, નસય અને વોડયબોર્ જેવા 
કોરોના વોહરર્સયને ૧૧૦ કીટન ાં મવતરણ કરવામાાં આવ્ર્ ાં. કોલજેમાાં એન.જી.ઓ,   
ગ્રામ પાંચાર્તના સહકારથી સેનટેાઈઝર ટનલ મકૂવામાાં આવી છે. સેનટેાઇઝર 
બોટલ અને સ્ટેન્ડ, માસ્ક, ઓતસીમીટર,ગન વગેરેની સગવડ પણ ર્થાર્ોગ્ર્ 
જગ્ર્ાએ કરી દેવામાાં આવી. 

આ ઉપરાાંત મવિેર્ની પ્રવમૃિ જે થઈ તેમાાં વર્ય ૨૦૧૯ માાં મવજ્ઞાન મેળાને જે 
સફળતા મળી હતી ત ેપ્રવમૃિ ૨૦૨૦ માાં આગળ ચલાવવામાાં આવી, એ માટે SSIP 

માાં જોડાર્ા. આપણી કોલેજમાાં ૧૪ માાંથી ૧૩ પ્રોજેતટન ાં મસલેતિન થર્ ાં. જેમાાં ફીધર 
ડીગે્રડેિન, િીલાર મથેડ, જાસ દન ાં િરબત, સ્પાઇરોલીના લીલમાાંથી મેહડમસન 
વગેરેન ેઉપજ બજારમાાં મકૂવા માટેની સહાર્ અને માંજ રી મળ્ર્ા. ઉપરાાંત જાસદૂના 
િરબતને પેટેન્ટ માટે મકૂવામાાં આવ્ર્ ાં. 

િૈક્ષલણક કે સહઅભ્ર્ાસની પ્રવમૃિનો મવગતવાર અહવેાલ તો જે તે મવભાગના 
અને સમમતઓ તરફથી આ અહવેાલમાાં રજૂ કરવામાાં આવિે. આ વર્ે ખાસ કરીન ે
મવદ્યાથીઓ કે જેઓ પ્રત્ર્ક્ષ ક્યારે મળ્ર્ા નથી એક રીતે કહીએ તો અજાણ્ર્ા છતા 
દરેક ઓનલાઇન મિક્ષણ અને મિક્ષણોિર પ્રવમૃિઓમાાં ઉત્સાહપવૂયક ભાગ લીધો 
તેમને હ ાં મવિરે્ અલભનાંદન પાઠવ ાં છાં. વર્ય દરમમર્ાન બીલીમોરા મવભાગ કેળવણી 
માંડળ તરફથી મળતા સહર્ોગ અને માગયદિયન, િકૈ્ષલણક અને વહીવટી સ્ટાફ્નો 
સહકાર મવદ્યાથીઓનો પ્રેમ અને ઉત્સાહ કોમવડ ગાઇડલાઇનના પાલન સાથે જરૂર 
પડય ે મવદ્યાથીઓ અને કમયચારીની પ્રત્ર્ક્ષ હાજરી, સામાજજક સેવા સાંસ્થા કે 
અગ્રણીઓના સહકારથી, આપણે વધ ન ેવધ  પ્રગમત સાધીશ ાં એવી શ્રદ્ધા અને મવિાસ 
સાથે સૌ પ્રત્ર્ે આભારની લાગણી સાથે ખબૂ જ ઝડપથી કોરોના મ કત મવિ બન ે
એવી પ્રભ  પ્રાથયના સાથે મવરમ ાં છાં. 



કેમેસ્ટ્રી ડીપાર્ટ મેન્ર્ની પ્રવતૃ્તિનો અહવેાલ  2020-21 

 ડીપાર્ટ્ મેન્ટ દ્વારા તા-૭-૫-૨૦ અને ૮-૫-૨૦ ના રોજ state level webinar ન ું આયોજન 
કરવામા આવ્ય  જેમા જ દી જ દી કોલેજના શિક્ષકો અને શવદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. 

  Resourse persons: 
 Dr.NitinbhaiB.Patel  [Associate professor,Shri J.P.Arts and Science college 

,Bharuch] 
                          Sub: ‘Structural elucidation from spectroscopy’ [7-5-20] 

 Dr.K.H.Chikhalia[professor,Dept,of Chemistry,VNSGU.Surat] 
                       Sub: ‘reaction mechanism in Organic Chemistry’[8-5-20] 
 
 

 



 
 
 
 



 ડીપાર્ટ્ મેન્ટ દ્વારા ‘CHEM. TALKS’  ઓનલાઇન વીડડયો કોમ્પીટીિનન ું આયોજન કરવામાું 
આવ્ય  જેમાું  
શવદ્યાર્થીઓએ ખબૂ નાવીન્યસભર વીડડઓ  રજૂ કયા્.ક લ 24 સ્પધ્કમાુંર્થી બીજા રાઉંડમાટે 16  

વીડડઓ પસુંદ કરી કોલેજની U-Tube ચેનલ પર મ કવામાું આવ્યા 
સ્પધા્માું શવજેતા શવદ્યાર્થીઓ... 

પ્રર્થમ: આહીર શપય ષ (T.Y.B.Sc) 

દ્વીતીય: ટુંડેલ ઇષા (T.Y.B.Sc) 

તતૃીય: આહીર અશમત  (T.Y.B.Sc) 

         પટેલ સ્સ્મત (T.Y.B.Sc) 

આશ્વાસન : શ્રેયા શમસ્ત્રી  (M.Sc.I) 

                     

 

      



 

વ્યક્તિગિ ત્તિધ્ધિઓ: 

Dr.Asha B.Bhatt 

 Participited  in state level webinar  on ‘structural education from 

spectroscopy’ & ‘reaction mechanism in organic chemistry’ organized by 

dept. of chemistry in collaboration with IQAC,v s patel college of arts 
&science,Bilimoraoon 7thand 8th may-2020 

 Participated in workshop for T.Y.B.Sc Sem-V Chemistry Syllabus 
Designing at Naranlala college of professional and aplyed Science.Navsari 
on 30-3-21 

 

 
     Dr.Firoz I.Kapadia 

  Participited  in state level webinar  on ‘structural education from 
spectroscopy’ & ‘reaction mechanism in organic chemistry’ organized by 

dept. of chemistry in collaboration with IQAC,V. S. Patel college of arts 
&science,Bilimoraoon 7thand 8th may-2020 

 Participated in workshop for T.Y.B.Sc Sem-V Chemistry Syllabus 
Designing at Naranlala college of professional and aplyed Science.Navsari 
on 30-3-21 

 

Dr.Jignesh S.Desai  
 Participited  in state level webinar  on ‘structural education from 

spectroscopy’ & ‘reaction mechanism in organic chemistry’ organized by 

dept. of chemistry in collaboration with IQAC,V. S. Patel college of arts 
&science,Bilimoraoon 7thand 8th may-2020 

 Participated in workshop for T.Y.B.Sc Sem-V Chemistry Syllabus 
Designing at Naranlala college of professional and aplyed Science.Navsari 
on 30-3-21 
 

Shri.Kishor M.Mayatra 

       1.  Participated in the atmanirbhar bharat-swatantra bharat quizcompitation      
organized by ministry of defence &my gov congratulate, on 21 july ,2020 



      2. Participited  state level webinar structural education from spectroscopy    
&reaction mechanism in organic chemistry organized by dept. of chemistry in 
collaboration with IQAC,V S Patel college of arts &science,Bilimoraoon 7thand 
8th may-2020 

3. One week national level e-faculty development programme on “ Comprehensive 

Quality Initiatives for Higher Education in Pandemic Era” Organized by IQAC of 

Uka Tarsadia University(UTU) , Bardoli, Gujarat 26-30May 2020 

Dr. Kamlesh Prajapati 

1. Participated in state level webinar on” structural Elucidation from 

Spectroscopy & reaction mechanism in Organic chemistry, by IQAC , 
VSPC- Bilimora, 7 – 8 May 2020 

2. One week national level e-faculty development programme on 
“Comprehensive Quality Initiatives for Higher Education in Pandemic Era” 

Organized by IQAC of Uka Tarsadia University(UTU) , Bardoli, Gujarat 26-
30May 2020. 

3. Participated in the National Webinar titled “Nanostructured Materials Based 

on Surfactants : Micelles, Microemulsion, foams and Hydrogel” organized 

by Chemical Engineering , SAL collge Of Engineering, Ahmedabad 10 
February, 2021. 

Dr.Ashit R.Desai  
 Participited  in state level webinar  on ‘structural education from 

spectroscopy’ & ‘reaction mechanism in organic chemistry’ organized by 

dept. of chemistry in collaboration with IQAC,V S Patel college of arts 
&science,Bilimoraoon 7thand 8th may-2020 

 

Dr R. D. NAIK  

1. Participated in  ONLINE FDP organised by KCG from 30-3-21 to 9-4-21  
2. Participated in  ONLINE FDP organised by KCG from 1-2-21 to 15-2-21  
3. Participated in  ONLINE national  webinar  organised by RJC college 

Mumbai  from 16-1-21 to 17-1-21  
4. Participated in  ONLINE webinar  organised by VNSGU  ON   27-10-20 



Shri P. L.Lad  
1. Online course on " Basic in Chromatography" (10 Days) 
2.   Faculty Development Programme on  “Comprehensive Quality 

Initiatives for Higher Education in Pandemic Era" (5 Days) 
3.  Summer boot camp on " Building Innovation Culture & Understanding 
Entrepreneurship Skill       (7 Days) 
4.  Workshop on "English is Easy" (3 Days) 
5.  48 Webinars of various Subjects 
6.  35 Quizzes of various Subjects 
7.  02 No of Survey  … 

 
 
Dr. Lopa M. Patel 

1.  participated online FDP  by School of Engineering, P. P. Savani  University 
from 18-01-2021 to 21-01-2021 

2. participated online FDP by Department of Computer Engineering & 
Information Technology, Sankalchand Patel Uni., Visnagar feom 25-02-
2021 to 01-03-2021 

3.  participated online  general FDP by KCG from 30-03-2021 to 09-04-2021 
4.  participated  online  Research Methodology Workshop on Chemistry by 

KCG from 27-01-2021 to 06-02-2021 
5.  participated 2 days online National Webinar organized  by R. J. College 

Mumbai on 16 & 17 -01-2021 
6.  participated one day online National Workshop organized by  IQAC, Bajaj 

College of Science , Wardha on 19-12-2020 
7. selected for CSIR- Summer Research Training Program CSIR-SRTP - 2020  

online Research Project of 9 weeks (22/06/2020 to 22/08/2020) from 16000 
applications  out of them 450 participents were  selected ,got   A Grade  in 
this training program at Jorhat ,Assam 

8.  presented online Research paper in International E- Conference by Janardan 
Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth & Royal Society of Chemistry, London 
(WIS) on 25-26/06/2020 

9.  participated National level webinar by South Gujarat Pradhyapak Pushtak 
Pracation Sahakari Mandali Ltd. ,Surat on 11/06/2020 



10. attended one week online Short Term Course by Department of Chemistry, 
National Institute of Technology, Srinagar on 21-25/10/2020 
 

Dr. S. S. Naik 

1.  participated in “National Level Webinar on UGC regulations and CAS” 
organised by South Gujarat Pradhyapak Pushthak Prakashan Sahkari Mandali 
Ltd., Surat, Gujarat, India. Held on 11/6/2020 

2.  Participated in Webinar on “Youth Empowerment and Nation Building “ 

organised by J.Z.Shah Arts & H.P. Desai Commerce College, Amroli in 
coordination with IQAC. Held on 16/6/2020 

3. Participated in “National Level Webinar on “Quality Initiative Strategy 

as per the Revised methodology of NACC” organised by Sir P.T. 
Sarvajanik College of Science, Surat held on 16/10/2020 

4. Attended the online General Faculty Development Programme dated  
30/3/2021 to 9/4/2021 organised by Knowledge Consortium Of 
Gujarat[KCG]  

 

 

************************* 

 

Department of Physics 

Activities of department/faculty during academic year: 2020-21 

 Departmental activities: 
1. State level Webinar on “Gravitational Waves ” and “Particle Physics” 

was organized on 4th and 5th May 2020. More than 150 participants including 
teachers and students of various colleges of Gujarat State joined the event 
online on the Zoom portal. On day one, Dr. Pruthul Desai, from 
P.T.Sarvajanik College of science, Surat conducted a brain storming session 
as a resource person and delivered his talk on  “Gravitational Waves New 

Window on the Universe” -a very trending and interesting topic of Physics 
On the second day  Dr. Vinod Kumar, Professor at Physics Department S.P 



University V.Vidyanagar delivered the talk on “Particle Physics”and 
enlightens the participants. 

2. Bridge Course in Physics: “A Bridge Course in Physics” was organized 

online on zoom portal during 11th May 2020 to 16th May 2020 for the first 
year and second year B.Sc. students aspiring to pursue their graduation with 
Physics as a special subject. The objective of this program was to elucidate 
basic concepts of physics which usually students lack in routine course work 
and face problems. In this one week program, tweleve sessions of one hour 
each were arranged during which all faculty members of Physics department 
conducted classes on various topics of Physics. It was reflective from the 
feed back that this new initiative of department was admired by most of  the 
students   

3. Ms Pavan Patel a student of T.Y.B.Sc. Physics participated in  poster 
presentation competition organized as a part of National Science Day 
celebration at P.T.Sarvajanik College of science, Surat on 1st March 2021. 

4. A large number of students of Physics department actively participated in 
the webinar and other activities conducted by the college. 

 

 Faculty Activities 

Dr.A. R. Bajaj :  

1. Participated in webinar  series “Knockdown the Lockdown-The Physics 
Way” organized by  P.T.Sarvajanik College of science, Surat during 21st  
may 2020 to 25th May2020 comprising talks on “Light and E=mc2” by 
eminent physicist and writer Prof Ajoy Ghatak of National Academy of 
Science,India, “The Final Frontier –The story of Particle Physics” by 
Prof. Sreerup Raychaudhaary,TIFR,Mumbai and “Big and Small of the 

universe”by Prof  Mayank Vora ,NMIMS ,Mumbai. 
2. Participated in two days National Webinar on “NAAC Accreditation, A  

first step towards achieving excellence in quality education” organized 
by  IQAC of  R J College of Arts, Science and Commerce ,University of 
Mumbai  on 16th and 17th January 2021. 



3. Rendered services as invited judge to adjudicate “Power Point 

Presentation Competition”  for the students of Physics organized by 
P.T.Sarvajanik College of science Surat on 3rd May 2020 as a part of  
Webinar “Unlocking Physics during the Lockdown”. 

4. Appointed as chairman of syllabus formation committee for UG courses in 
all science subjects to design syllabus as per CBCS of  UGC by Birsa 
Munda Tribal University,Rajpipla,Narmada.  

5. Participated in webinar on “New Accereditation Framework of NAAC for 

Colleges” organized by Veer Narmad South Gujarat University, Surat on 
29th October 2020. 

6. Being a member of syllabus formation committee for UG courses in Physics 
appointed by BOS in Physics, Veer Narmad South Gujarat University Surat, 
made contribution to form new syllabus of T.Y.B.Sc. Physics to be 
implemented from June 2021 in affiliating colleges. 

7. Participated in webinar “Unlocking Physics during the Lockdown” 
organized by  P.T.Sarvajanik College of science, Surat during 15th April 
2020 to 30th April 2020 comprising of lecture series by various experts in 
Physics. 

 

Dr.Ajay Majethiya :  

1. Participated in webinar  series “Knockdown the Lockdown-The Physics 

Way” organized by  P.T.Sarvajanik College of science, Surat during 21st  

may 2020 to 25th May2020 comprising talks on “Light and E=mc2” by 

eminent physicist and writer Prof Ajoy Ghatak of National Academy of 

Science,India, “The Final Frontier –The story of Particle Physics” by 

Prof. Sreerup Raychaudhaary,TIFR,Mumbai and “Big and Small of the 

universe”by Prof  Mayank Vora ,NMIMS ,Mumbai. 

2. Participated in webinar “Unlocking Physics during the Lockdown” 

organized by  P.T.Sarvajanik College of science, Surat during 15th April 



2020 to 30th April 2020 comprising of lecture series by various experts in 

Physics. 

3. Recognition as supervising teacher for Ph.D degree in the subject of Physics. 

4. Attended online 1st online Guru-dakshta Programme from 27/07/2020 to 

25/08/2020   

5. Attended online Refresher Course in Physics from 07/09/2020 to 

19/09/2020. 

6. Actively Participated 08 webinars in the field of optics, NanoPhysics, 

Astrophysics.....etc 

 
 

***************** 
 
 
 

MATHEMATICS DEPARTMENT 

Activities of Academic Year:2020-21 

 

1.  Organized International level webinar on “Mathematics- in Nature and 
Real  world And Numbers to play with” on 6th June, 2020.  
The speakers of the webinar were  the leading Mathematicians of Gujarat: 
1.‘Dr. Devebhadra Shah, Asso. Professor, Veer Narmad South Gujarat 

University, Surat. 
2.Shree Meghraj Bhatt, Retired Mathematics Teacher, Sheth R.J.J. High 
School, Valsad. 

2. Organized State level webinar on “Lets Learn Mathematics” on 21st  June, 
2020. 



The speaker of the webinar was the leading Mathematician of Gujarat:                       
Dr. Hemaben Vasavada, Retired Professor, Aanand College, Aanand. 

3. Organized Quiz Competition on ‘Puzzles of  Mathematics’ on 25th October, 
2020, in which 25 students of  our college has participated. 

4. Organized State level Mathematics competition ‘A. R. Rao Competition’ on 
9th  September 2021 for students of  T. Y.B. Sc.. 

5. Shree V. S. Mehta, Head, Mathematics Department is working as a Mentor 
of  the SSIP project ‘Animal Care Application’ 

6. Shree V. S. Mehta, Head, Mathematics Department has attended ‘National 

webinar on Role of Mathematics in Real World Problems’ on May 1st -2nd, 
2021 organized by Department of Mathematics, School of Technology, 
PDEU,  Gandhinagar. 

7. Divya Patel, Asso. Professor, Mathematics Department has attended 
‘National webinar on Role of Mathematics in Real World Problems’ on May 
1st -2nd, 2021 organized by Department of Mathematics, School of 
Technology, PDEU,  Gandhinagar. 

8. Riya Desai, Visting Lecturer, Mathematics Department has arrangeded 
‘State level webinar on General Mathematics ’ on May 27th , 2021. 

9. An Article “કમટ એ જ મહતવાાંકાાંક્ષા”of Divya Patel, Asso. Professor, 

Mathematics Department has published in Book “આભ ઊંચરેા િરદાર” 

Published by Bilimora Vibhag Kelvani Madal, Bilimora. 

 

************************** 

 

Statistics Department Annual Repots 2020-2021 

Sr. no  Repots 

1 
 આંકડાિાસ્ત્ર શવભાગના હડે ઓફ ડીપાટ્મેંટ ડો.  ભાવનાબેન ટી. 

નાયક ડદને 18th  ઓગસ્ટ 2020 ના રોજ ડૉ.આર.ડી પટેલ  હડે 



ઓફ ડીપાટ્મેન્ટ આંકડાિાસ્ત્ર શવભાગ VNSGU, સ રતના નેત્વતૃ 
હઠેળ પી.એચ.ડી. ની પદવી મેળવી.  પી.એચ.ડી.ની શર્થસીસ નો  
શવષય “ Study on Deteriorating Items Inventory Models With 
Different Deterioration Rates For Defective And Repairable 
Items” 

2. Dobariya Kuldip Gopalbhai 
    આંકડાિાસ્ત્ર શવભાગમાું  Dobariya Kuldip Gopalbhai 
શવધાર્થીએ વષ્ 2020-21 T.Y. Bsc માું પ્રર્થમ રેન્ક પ્રાપ્ત કયો છે. 
તેમજ આ શવધાર્થી JEMS ની પરીક્ષામાું ક્વોલીફાઇડ પણ ર્થયા છે
   

3 આંકડાિાસ્ત્ર શવભાગના હડે ઓફ ડીપાટ્મેન્ટ ડો.  ભાવનાબેન ટી. 
નાયક બોડ્ ઓફ સ્ટીડીઝ ના ચેર મેન તરીકે શનય સ્ક્ત પામ્યા. 

 

 

 

Botany Department 
Departmental Activities :2020-21 

 

Activity –I 

 

F.Y.B.Sc.ni dr[k (vwiY)< Wiri vP< drÀyin aiy&<v[d)k upciir p\i[j[kT mi> (v(vF vnAp(tai[ j[v)k[ 

A#i)ri[gi[ ,biLri[gi[ t[mj Diyib)T)s Ki>s) Srd) Sr)rni> d&Kivi[ vg[r[ (vPyn[ lgt) vnAp(tni[ 



a¿yis kr) pi[tini miT[ pN  an[ t[mni k>&T&&>b)jni[n[ t[mj pi[tini pDi[S)jni[n[ vnAp(t upcirn&> 

Xin aip) Back to nature tr)k[n& pgl&> Br) p\i[j[kT rj* kyi[< hti[. 

                                                 

 

 

Activity –II 

2020-21 



F.Y.B.Sc. ni dr[k (vwiY)< Wiri vP< drÀyin collection project mi> ºy&sp[pr t[mj m[g[z)nn& 

vi>cn kr) jiNvi an[  smjvi liyk ivPyi[ n&> collection kr) display tr)k[collection 

project rj& kyi[<. 

 

 

 

 



ગજુરાિી ત્તવભાગ 

 
1) ગ જરાતી શવભાગમાું ફરજ શનભાવતા પ્રાધ્યાશપકા આરતીબેન અન પભાઈ પાુંચાલે સરકારશ્રી 

દ્વારા સરકારી કોલેજના  અધ્યાપકોની ભરતી માટે લેવાતી જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા પાસ 

કરી. 

2) ગ જરાતી શવભાગમાું ખાલી પડેલી જગ્યા પર પ્રાધ્યાશપકા શ્રીમતી ઉષાબેન પી.પટેલની 

સરકારશ્રી દ્વારા સાબરમતી કોલેજ,અમદાવાદમાુંર્થી વતનના લાભ માટે ટ્રાન્સફર કરવામાું 

આવ્યા. 

3) ગ જરાતી શવભાગીય અધ્યક્ષશ્રી નારણભાઈ એન. અમીનની વીર નમ્દ દક્ષક્ષણ ગ જરાત 

ય શનવશસિટીની ગ જરાતી શવષયની બોડ્ ઓફ સ્ટડીના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સવા્ન મતે વરણી 

ર્થઈ છે,સાર્થે સારે્થ તેઓશ્રી ય શનવશસિટીમાું સેનેટ સભ્ય તરીકે તર્થા વીર નમ્દ દક્ષક્ષણ 

ગ જરાત ય શનવશસિટી િૈક્ષક્ષક સુંઘના અધ્યક્ષ તરીકેની પણ સેવા બજાવે છે 

4) વી.એસ.પટેલ કોલેજમાું હોસ્ટેલમાું રહી અભ્યાસ કરતા શવધ્યાર્થીઓને તેમની જરૂડરયાત 

મ જબ ઠુંડીમાું ગરમ ધાબળઆ રોટરી કલબ નવસારી વતી રોટેડરયન પ્રા.જયુંત પટેલે 

આપ્યા હતા,તેમજ ગ જરાતી શવભાગના પ્રા.નારણભાઈ અમીને શવધ્યાર્થીઓને અનાજની 

કીટન ું શવતરણ કરવામાું આવ્ય ું હત  ું. 

5) બીલીમોરા શવભાગ કેળવણી મુંડળ, બીલીમોરા પ્રેડરત 'આભ ઊચેરા સરદાર' પ સ્તક માટે 

પ્રા.જયુંત પટેલે 'આવા હતા સરદાર' નામે લેખ આપ્યો હતો. 
 

****************************** 

 

 

 

 



Activities Of Hindi Department.  2020 - 21 

     Hindi Department  has Organized  Essay writing Competition, Elocution 
Competition, Varshagit Competition and Doha -Chopai Gaan Competition etc  
Types Of Online Competitions Successfully. Many Students had taken Part in that 
Competition enthusiastically. and   Dr.Sabihaben, Prof.Kishorbhai and 
Prof.Gitaben were the judges of that Competitions. 

Date:20/9/2020. 

(1) Winners Of  Essay Competition              Year           Roll No. 

       First Prize - Jayasval Aarati N.             S.Y.B.A.      23 

       Second Prize - Halpati Pratik    M.       T.Y.B.A.      14 

        Third  Prize -  Laggad  Vini   S.             T.Y.B.Sc.    88 

(2)WinnersOfElocutionCompetition: 

First Prize - Thakarya Binal M.             T.Y.B.Sc.    57 

Second Prize - Laggad Vini S.              T.Y.B.Sc.    88 

        Third  Prize - Tandel Isha H.                 T.Y.B.Sc.    191 

(3) Winners Of Varshagit Competition: 

        First Prize -    khakhkhar Druvi  V.          S.Y.B.A.    126 

        Second Prize - Halpati Pratik M.           T.Y.B.A.     14 

        Third  Prize -    Lad Charmi V.                T.Y.B.A.     18 

(4)  Winners Of Doha -Chopai Gan Compitation 

         First Prize - Halpati Pratik M.                   T.Y.B.A.    14 

         Second Prize - Tushar                               T.Y.B.A.    15 

         Third  Prize -   Jayasval Aarati N.             S.Y.B.A.     23 

*********************** 



 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

AND 

Late Prof.R.B.Patel Memorial Activities forum 

2020-21 
શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21, તારીખ 5 મી સપ્ટેમ્બર ણશક્ષક ણિન ણનમીતે્ત S.Y.B.Aઅર્ષશાસ્ત્ર ણવભાગના બે 

ણવધાર્ીઓ પટેલ ણકનલ તેમજ પાાંડે નેહા દ્વારા“અર્થતંત્રમાં નાંણાન ં મહત્વ અન ેતનેા કાર્યો”ણવર્ય પર 

online  પ્રવચન આપી ણશક્ષક ણિન ની ઉજવિી કરવામાાં આવી હતી 

 

ઉપરાાંત હાલમાાં ચાલી રહેલ કોરોના મહામારી ને ધ્યાનમાાં રાખીને અર્ષશાસ્ત્ર ણવભાગ અને પ્લાણનાંગ 

ફોરમના સય ાંક્ત ઉપક્રમે  તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ"કોવવડ-19 

વૈવિકમહામારીનાસમર્યમાંમન ષ્ર્યજીવન" (Human Life In The Time Of Covid –19 Global 

Pandemic) ણવર્ય પર online વકતતૃ્વ સ્પધાષન ાં આયોજન કરવામાાં આવય ાં હત ાં. જમેાાં લગભગ ૧૫ 

જટેલાણવધાર્ીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સ્પધાષના ણનિાષયક તરીકે ઇણતહાસ ણવભાગના પ્રા. 

પ્રેરિાબેનઠાકોર ેસેવા આપી હતી. આ સ્પધાષમાાં પ્રર્મ ક્રમાાંક –ટેલર જહાન્વી,બીજો ક્રમાાંક – નાયકા 

સજેલ તેમજ િ બે ણપ્રયલ અને ત્રીજોક્રમાાંક– ટાં ડેલ પણરમલ તેમજ પટેલ ણકનલે પ્રાપ્ત કયો હતો. 

 

તારીખ 5 મી May ના રોજપ્રખ્યાત સમાજશાસ્ત્રી તેમજ અર્ષશાસ્ત્રી કાર્થ માકથ સ (Karl Marx)ની જન્મ 

જ્યાંતી ણનમીતે્ત અર્ષશાસ્ત્ર ણવર્યના ણવધાર્ીઓ માટે અર્ષશાસ્ત્ર ણવભાગ દ્વારા online Quiz 

Competitionન ાં આયોજન કરવામાાં આવય ાં હત ાં જમેાાં લગભગ ૪૫ જટેલા સ્પધષકો એ ભાગ લીધો હતો. 

 

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧મા અર્ષશાસ્ત્ર ણવભાગના અધ્યક્ષ Dr. Arunabahen N. Solankiતા- 

૨૧/૦૪/૨૦૨૧ ર્ી ૨૯/૦૪/૨૦૨૧ િરણમયાન S.M Shetty College of Science, Commerce & 

Management Studies, Mumbai ના I.Q.A.C. and Research center in commerce college દ્વારા 

આયોણજતસાત ણિવસીય(7 Daysonline)Faculty Development ProgrammeOn “Research 

Methodology inSocial Sciences”માાં ભાગ લીધો હતો. 

 

********************************** 

 



Report of English Department-2020-21 

   English department has arranged singing competition on family songs with 

karaoke music  

On 15th May ,2021,on the day of International family day. 

21 students took part in that .From 21 students 3 Winners were declared. 

1st prize: Patel Neha k. (FYBCA) 

2nd prize:Patel Smit H. (TYBSc) 

3rd prize: Raval Amisha S.(SYBBA) 

3rd prize: Padmashali Tarun M.(FYBCA) 

****************** 

V.S. PATEL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, BILLIMORA 

DEPARTMENT OF HISTORY 

2020-21 

 

 

શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માું ઇશતહાસ શવભાગ દ્વારા એફ.વાય.બીએ ના શવદ્યાર્થીઓ માટે તારીખ 

૧૭/૦૮/૨૦ના રોજ શનિંબુંધ સ્પધા્ન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય  હત  ું. જેમાું પ્રર્થમ ક્રમે પટેલ 

ભાશવના ડિત્ય ક્રમે પટેલ િીતલ અને તતૃીય ક્રમ પટેલ રીતીક્ષા એ પ્રાપ્ત કયો હતો . 

 

તારીખ ૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ના સ્મરણારે્થ વ્યાખ્યાન ગોઠવવામાું 

આવ્ય  હત  ું 

****************************** 
 



િાંસ્ટ્કૃિ ત્તવભાગ પ્રવતૃ્તિ:૨૦૨૦-૨૧ 

અધ્યક્ષ : પ્રા. રુંજનબેન એચ. દેસાઈ 

૧. તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ સુંસ્કૃત શવભાગ દ્વારા “ ભગવદટ  ગીતાન ું િાશ્વત દિ્ન” શવષય 

ઉપર વેક્ષબનારન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય ું. જેમાું શવષય શનષ્ણાત તરીકે શનવતૃ્ત પ્રા. જતીનભાઈ 

પુંડયા એ શવષય ઉપર પોતાના શવચારો રજ  કયા્ હતા.  

 

 

 

 

 

 

 



૨. તા. ૨૫/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ ગીતા જયુંતી શનશમત્તે 

ઓનલાઈન શ્લોકગાન સ્પધા્ન ું આયોજન કરવામાું 

આવ્ય ું. જેમાું કોલેજના શવદ્યાર્થીઓ પ્રર્થમ ટુંડેલ ઈિા 

(ટી. વાય. બી.એસ. સી.), દ્વદ્વતીય પટેલ સ્સ્મત (ટી. 

વાય. બી.એસ. સી.) અને તતૃીય ટુંડેલ સ્મશૃત (ટી. વાય. 

બી.એસ. સી.) સ્ર્થાન મેળવી શવજેતા જાહરે ર્થયા. 

શનણા્યક તરીકે કામગીરી પ્રા. ડૉ. લોપાબેન પટેલ દ્વારા 

કરવામાું આવી હતી. 

 

 

૩. તા. ૨૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ગીતા જયુંતી શનશમત્તે 

ઓનલાઈન વકતતૃ્વ સ્પધા્ન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય ું. 

જેમાું કોલેજના શવદ્યાર્થીઓ પ્રર્થમ ટુંડેલ ઈિા (ટી. વાય. 

બી.એસ. સી.), દ્વદ્વતીય પટેલ સ્સ્મત (ટી. વાય. બી.એસ. 

સી.) અને તતૃીય તીકારીયા બીનલ (ટી. વાય. બી.એસ. 

સી.) અને ટુંડેલ નુંદીની(એફ.વાય.બી.એસ.સી.)સ્ર્થાન 

મેળવી શવજેતા જાહરે ર્થયા. શનણા્યક તરીકે કામગીરી 

પ્રા. જયુંતભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાું આવી હતી. 

 

 

 

****************************** 

 

 



 

PSYCHOLOGY DEPARTMENT 

Academic year 2020-2021 

Dr. Renuka B. Solanki 

 

 વષ્ 2020-2021 દશમિયાન સુંસ્ર્થા તેમજ સ્વયું શવકાસમાું ડૉ. રેણ કા બાબ ભાઇ સોલુંકી દ્વારા   
સૌરાષ્ટ્ર  ય શનવશસિટી, રાજકોટ ખાતે ડૉ. હષા્બેન કાસુંદડરયાનાું માગ્દિ્ન હઠેળ “Self-concept, 

Emotional maturity and Suicidal Tendency Among Adolescents” શવષય પર િોધશનબુંધ રજૂ 

કરતા Ph.D. ની ડડગ્રી એનાયત કરવામાું આવેલ છે. 

દર રશવવારે બીલીમોરાની જાણીતી ‘ ગ પ્તા હોસ્સ્પટલ’ માું સાયકોલોજીસ્ટ તરીકે સેવા આપે 

છે. 

સરકારશ્રીનાું “ સમગ્ર શિક્ષા અક્ષભયાન” કાય્ક્રમમાું મુંદબ દ્વિનાું બાળકો અને વાલીઓને 

ઓનલાઇન ર્થેરાપીનાું સિેન (માગ્દિ્ન) આપે છે.  

 F.Y.B.A અને S.Y.B.A મનોશવજ્ઞાન શવષયના શવદ્યાર્થીઓન ું સતત અધ્યયન(counselling) 

પણ કરતાું રહ્ાું છે.   

તેમજ કોરોના મહામારી દરશમયાન આરોગ્યલક્ષી સારવાર અર્થે માગ્દિ્ન પણ આપતાું 

રહ્ાું છે.  

 

 

 

 



lieb\[r) a[ºD eºfi[m<[Sn D)piT<m[ºT: 

vP<:-2020/2021ni[ vi(P<k ah[vil. 

ti.31/3/2021 

1. cil&vP[< lieb\[r)mi>301p&Atki[ni[, 72 sim(yki[, 10ATifni[ an[ 556 (vwiY)<ai[ni[ D[Tiib[z 

t]yir krvimi>aiv[li[ C[. {31/3/2021s&F).} 

2. (hºd) (dvs (n(m_i[ ti.14/9/2020 ni ri[j (hºd) si(hRykiri[ni JvnupraiFir)t s)D) 

btivvimi>aiv) ht). j[ni[ (hºd) an[ (vnynSiKinisi] (vwiY)<ai[a[ liB l)Fi[ hti[. 

3. mn[gmt&p&Atkviti<lipyi[J Skiyi[ nY).  

4. p&Atki[n&>p\dS<n  ti.2/10/2021 “gi>F) jy>t)”niri[j yi[jvimi>aiv[l ht&. j[mi> 

(vwiY)<ai[a[ Big l)Fi[ hti[. 

5. “p)b)a[l b&k-b[>k” a>tg<t gr)b (vwiY)<ai[n[ piqy-p&Atki[ni[ s>p*N<s[T  

એકs[m[ATrmiT[ aipvimi>aiÄyi[ hti[. (આર્ટ્સ શવભાગના ૩૮ +સાયન્સ 

શવભાગના ૮= 46/50 (vwiY)<ai[n) myi<dimi>} 

6. ki[l[jni g\>Ypil ~) D). j[. ci]hiN[ nirNliliki[l[j, 

nvsir)mi>librarianmiT[nieºTrÄy&mi> s>cilk m>DLni p\(t(n(Fni 

(vPy(nONittr)k[ s[vi aip) ht).  

7. કોલેજના ગ્રુંર્થપાલ શ્રી ડી.જે ચૌહાણ ે તા ૬/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ શ્રી ગોશવિંદ ગ ર ય શનવશસિટી, 
ગોધરા દ્વારા આયોજજત નેટ/સ્લેટ અન ેપી એચ ડી કોષ્માું (ઓનલાઈન વેબીનાર)માું ડરિોસ ્
પિ્ન તરીકે “IPR and Copyright” પર વ્યાખ્યાન આપેલ . 

8. કોલેજના ગ્રુંર્થપાલ શ્રી ડી.જે ચૌહાણે વષ્ 2019-20ના VNSGU,SURAT ખાતે નેટ/સ્લેટ અને 
પીએચ. ડી. કોષ્ વક્ના (૫૦) વગો લીધા (“Paper-III Current Trends in Library and 

information Science ” પર વ્યાખ્યાન આપ્યા હતા)[. 

9. “g&jrit g\>Yily s[vi s>G, amdivid”, પ્રમ ખ શ્રી રમણલાલ પટેલના અવસાનની 

ઓનલાઈન િોકસભામાું તેમણે શ્ર્દિાુંજલી આપવાના કાય્ક્રમમાું દક્ષક્ષણ ગ જરાતનાું પ્રશતશનધી 

તરીકે શ્રધાસ મન રજૂકયા્.  



10. કોલેજના ગ્રુંર્થપાલ શ્રી ડી.જે ચૌહાણે (mitZBiPi a(Byin s>ci(ltp&Atkprb, 

(b(lmi[ri} k[ºoni s>cilk an[ kiy<vihk {p\(t(n(F} tr)k[ s[vi aip) rhyi C[, 

j[mi>vicki[n[ (vni m*Ãy[ p&Atki[ vicviaipvimi>aiv[ C[. 

11. aivP<[ કોલેજના ગ્રુંર્થપાલ શ્રી ડી.જે ચૌહાણ ેવષ્ 2020-21ના VNSGU,SURAT ખાતે B.L.I. 

Sc. Sem-I and II ના શવક્ષઝડટિંગ લેક્ચસ્ (૫૦) વગો લીધા. 

12. ai vP<[ ki[l[jni g\>Ypil ~) D). j[. ci]hiNના માગ્દિ્ન હઠેળ “v)r nm<d 

d(xNg&jrity&(nv(s<T), s&rt”ખાતે p)a[c.D)niએક(vwiY)<a[ synopsis જમા કરાવ્યો. 
{k&l-4 } 

13. ai vP<[કોલેજના ગ્રુંર્થપાલ શ્રી ડી.જે ચૌહાણ ેv)r nm<d d(xNg&jrity&(nv(s<T), સ રત, 

ખાતે પીએચ. ડી.ના શવધ્યાર્થીઓની RAC મીટીંગમાું શવષય શનષ્ણાત અને ડરસચ્ ગાઈડ 

તરીકે હાજરી આપી.  

14. નવસારી જજલ્લા પુંચાયત અને તાલ કા પુંચાયતની ચટૂણીમાું જોનલ ઓફીસરની ડયટૂી 

ગણદેવી ખાતે બજાવી.  

SR Date  National/Int Subject Place/Organizers 

15.  

8/2019 QR Code  Internal exam Paper set on QR 
CODE FOR STUDENTS 

New Technic Introduce in Library 
from 802019. 

16.  

8/2020 QR Code  Students ICARD Form and 
google link for online submition 
its on website of our college url 

New Technic Introduce in Library 
from 802020. 

17.  

1/2021 QR Code  Staff ICARD Form and google 
link for online submition its on 
website of our college url 

New Technic Introduce in Library 
from 01/2021. 

18.  

12/2/2020 International Conf.  Emerging trends in Development Amroli Arts and Commerce college 
Surat 

19.  

9/5/2020 to 12/3/2021 Paid 3 
Weninaratteneded 

and 100 participeted 

 Verious subjects of Lib sc.  Various Plate form as like zoom, 
google meet, webex, etc  

20.  

9/5/2020 One webinar 
organized by D J 

Chauhan 

 The Important of libraries in 
lockdowns by Dr Shailesh 
Yagnik 

 Reach out the Research: Essential 
role of Academic libraries in 
higher education by Dr Atul 
Bhatt 

VS Patel college library and IQAC 
Departments.  

On Zoom Platform. 260 + participated 
in this webinar 
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વી. એસ. પટેલ કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ, બીલીમોરા. 

સાાંસ્કૃતિક તવભાગ-૨૦૨૦-૨૧ 

ઓનલાઈન સીંગીંગ કોમ્પીટીશન (24/12/2020 ) 

 ઓનલાઈન સીંગીંગ કોમ્પીટીશનમાાં કુલ 12 તવધ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હિો. સ્પધા્ના 

તનર્ા્યક િરીકે શ્રી તનનાદભાઈએ સેવા આપી હિી. 

સ્પધા્નુાં પરરર્ામ નીચે મજુબ છે. 

પ્રર્થમ ક્રમ :  રાવલ રરયા રજનીકાાંિ                  એફ. વાય. બી. એ. 

દ્વિિીય ક્રમ : પટેલ વૈભવ રકશોરભાઈ                 એમ. એસ. સી. (સેમ. 4) 

તિૃીય ક્રમ :  (1) પટેલ રટવશા અતનમેષભાઈ         એફ. વાય. બી. એસ. સી. 

              (2) પટેલ સ્મિત હસમખુભાઈ            ટી. વાય. બી. એસ. સી. 

Online singing competition 

 



   

 

Results 



s¼tFiri:- r>gkli ki]SÃyFiri 

2020-21 

 r>jnb[n d[siE 

 yi[g)tib[n gim)t 

 (dÄyib[n pT[l 

 Di<.s[jlb[n niyk 

ti.30/04/2020ni pr)p#itY) 1/05/202020ni ri[j g&jrit AYipn(dn 

(n(m_i[  r>gkli ki]SÃyFirimi> ki[ri[ni vi[(rys< (vPy pr ai[nlien ri[j  

(c#iApFi<n>& aiyi[jn krvimi> aiÄy&>.9/05/2020ni (dn [ai[nlien (vj[ti jih[r 

krvimi aiÄyi. 

 (c#i ApFi < 

  

a.n& (vj[ti k\mi>k (vwiY)< nim vg< 

1. p\Ym (vj[ti kiyAY FZv)  S.Y.B.Sc. 

2. (ot)y (vj[ti pT[l yS aie T.Y.B.Sc 

3. tZt)y (vj[ti 1.B>Dir) (Svin) b) 

2.ml[k rif)yi a[f 

T.Y.B.A 

T.Y.B.Sc. 

 

 (nNi<yk tr)k[  (nvZt (Sxk um[dBie pT[l an[ 

  ai(k<T[kcr (Dpi<Tm[ºT ai[f v) a[s .a[n j) y& ni (d¼t)b[n biTlivilia[ 

s[vi aip). 



  

              

 

 

ti.21/12/2020 ni ri[j r>gkli ki]SÃyFirimi pi[ATr, > mh[>d), n[elaiT<, sliD 

vg[r[ (v(vF ApFi<ai[n>& aiyi[jn krvimi> aiÄy&> 

 pi[ATr ApFi< 

a.n& (vj[ti k\mi>k (vwiY)< nim vg< 

1. p\Ym (vj[ti T>D[l ESi  a[c T.Y.B.Sc 

2. (ot)y (vj[ti k[vt r&(tki y&  S.Y.B.Sc. 

3. tZt)y (vj[ti Q)Àmr (vrij k[ T.Y..B.Sc. 

 (nNi<yk tr)k[ r>jnb[n d[sie, (dÄyib[n s[vi aip) ht). 



 

 

      mh[>d) ApFi<   

a.n& (vj[ti k\mi>k (vwiY)< nim vg< 

1. p\Ym (vj[ti m&ns) (frdi[s aiE TY.B.Sc 

2. (ot)y (vj[ti pT[l a>(kti a[ T.Y.B.A 

3. tZt)y (vj[ti 

aiÅvisn 

li[grit Sbnb a[ 

gi[h)l Fn)si j[ 

S.Y.B.Sc. 

S.Y.B.Sc. 



 

 

   

n[elaiT< 

a.n& (vj[ti k\mi>k (vwiY)< nim vg< 

1. p\Ym (vj[ti T>D[l ESi  a[c T.Y.B.Sc  

2. (ot)y (vj[ti k[vt r&(tki y&  S.Y.B.Sc. 

3. tZt)y (vj[ti K[rnir K&Æb& J T.Y.B.Sc 

 



 

 (nNi<yk tr)k[ :- Di<.s[jlb[n niyk anim)kib[n, s[vi aip) ht). 

 

 sliD m[k)>g 

 

a.n& (vj[ti k\mi>k (vwiY)< nim vg< 

1. p\Ym (vj[ti T>D[l ESi  a[c T.Y.B. Sc 
2. (ot)y (vj[ti Yik(ryi b)nl a[m T.Y.B.Sc  
3. tZt)y (vj[ti pT[l cim)< air 

pT[l bidl y& 

S.Y.B.Sc 
T.Y.B.A 

 

 

 



 

  

 (nNi<yk tr)k[ :- Di<.s[jlb[n niyk anim)kib[n[ s[vi aip) ht). 

 

 

 Natya Dhara  

 Year 2020-2021 

Dr. Arunaben Solanki 

Prof. Jayantbhai Patel 

વી. એસ. પટેલ કોલજે ઓફ આર્ટસસ એન્ડ સાયન્સ, સપ્તધારાસમિતી  હેઠળ નાટય ધારા સમિતી દ્વારા 

શૈક્ષમિક વર્સ ૨૦૨૦-૨૧ દરમિયાન તારીખ ૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ  એકપામિય અમિનય સ્પધાસન ું 

(Online) આયોજન કરવાિાું આવય ું હત ું, જિેા લગિગ ૧૪ જટેલા મવધાર્થીઓ એ િાગ લીધો 

હતો.જિેાું પ્રર્થિ ક્રિાુંક- ધ્ર વી ખખ્ખર, બીજો ક્રિાુંક- પાુંડે નેહા અને િીજો ક્રિાુંક – પટેલ મપ્રયાુંક 

અને  ઠાકમરયા બીનલે પ્રાપ્ત કયો હતો. 

તારીખ – ૩૧ /૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ વીર નિસદ દમક્ષિ ગ જરાત ય મનવમસસટી,સ રત તેિજ શ્રી વનરાજ 

આર્ટસસ એન્ડ કોિસસ કોલજે, ધરિપ ર આયોજીત નાન િાઇ એિ દેસાઇ વનમવજયી એકપામિય 

અમિનય સ્પધાસ (virtual) િાું વી.એસ .પટેલ કોલજે ઓફ આર્ટસસ એન્ડ સાયન્સ ના બે મવધાર્થીઓ  

૧)ધ્ર વી ખખ્ખર૨) પટેલ મપ્રયાુંકે િાગ લીધો હતો  

*************************** 



 

 Sarjanatmak Abhivyakti Dhara.  2020-21 

Date: 22/12/2020. 

Sarjanatmak Abhivyakti Dhara has Organized Poetry Recitation  

Competition and Essay writing Competition types Of Online 

Competitions successfully, Many Students taken Part in that  

Competition enthusiastically and Prof.kishorbhai,Dr.Sabihaben 

and prof.Gitaben were the judges of that Competition. 

(1) Winners Of Poetry Recitation Competition        

        First Prize -        Patel Anjali A.                    S.Y.B.A.        211  

        Second Prize   -  khakhkhar Druvi  V.         S.Y.B.A.        126 

        Second Prize -   Patel Priyank G.                T.Y.B.Sc.        51 

        Third Prize -      Thakariya Binal M.            T.Y.B.Sc.        57 

(2) Winners Of Essay writing Competition: 

       First Prize - Patel Nandini  M.                    F.Y.B.Sc. 

      Second Prize - Laggad Vini S.                    T.Y.B.Sc.          88 

      Second Prize - Tandel Isha H.                    T.Y.B.Sc.         191 

      Third Prize -    Ahir Priya R.                        F.Y.B.Sc. 

      Third Prize -     Gohil Krunal K.                    T.Y.B.Sc. 

 

**************************** 

 

 



સારહત્ય વાદ સભા પ્રવતૃિ: ૨૦૨૦-૨૧ 

અધ્યક્ષ : પ્રા. રંજનબેન એચ. દેસાઈ 

૧. તા. ૦૯/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ગજુરાત ગૌરવ દદન નનનિત્તે “કોરોના વોરીયસસ” નવષય ઉપર 

નનબધં મપધાસન ુ ંઆયોજન કરવાિા ંઆવ્ુ.ં જેિા ંકોલેજના ૨૦ જેટલા નવદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો 

હતો. જેિા ં પ્રર્થિ રચચત પટેલ (એસ. વાય. બી.એસ. સી.),દ્વિતીયટંડેલ ઈશા (ટી. વાય. 

બી.એસ. સી.), તતૃીય ટંડેલ દીપ્તત (ટી. વાય. બી.એસ. સી.) મર્થાન પ્રાતત કરી નવજેતા જાહરે 

ર્થયા હતા. નનર્ાસયક તરીકે ની કાિગીરી પ્રા.રંજનબેન દેસાઈ તર્થા પ્રા. ગીતાબેન પટેલ િારા 

કરવાિા ંઆવી હતી. 

૨. તા. ૦૯/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ગજુરાત ગૌરવ દદન નનનિત્તે “કોરોના વોરીયસસ” નવષય ઉપર 

કાવય મપધાસન ુ ંઆયોજન કરવાિા ંઆવ્ુ.ં જેિા ંકોલેજના ૧૩ જેટલા નવદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો 

હતો. જેિા ંપ્રર્થિ વીની લગ્ગડ(એસ. વાય. બી.એસ. સી.), દ્વિતીય ધ્રવુી ખખ્ખર (એફ. વાય. 

બી.એ.), તતૃીય જયદીપ વાલોદરા (ટી. વાય. બી.એસ. સી.) મર્થાન પ્રાતત કરી નવજેતા જાહરે 

ર્થયા હતા. નનર્ાસયક તરીકે ની કાિગીરી પ્રા.રંજનબેન દેસાઈ તર્થા પ્રા. દદવયાબેન પટેલ િારા 

કરવાિા ંઆવી હતી. 

૩. તા. ૧૩/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ “આઝાદીના અમતૃ િહોત્સવ” ઉજવર્ી અંતગસત “આઝાદીના 

૭૫ વષે આપણુ ં ભારત “નવષય પર નનબધં મપધાસન ુ ં આયોજન કરવાિા ં આવ્ુ.ં જેિા ં ૨૮ 

નવદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. પ્રર્થિ નવજેતા રોનક ચાવડા (એસ. વાય. બી.એસ. સી.), દ્વિતીય 

નવજેતા ઋનતકા કેવટ (એસ. વાય. બી.એસ. સી.), અને તતૃીય નવજેતા દીપ્તત ટંડેલ અને ઈશા 

ટંડેલ (ટી. વાય. બી.એસ. સી.) મર્થાન પ્રાતત ક્ુું હત ુ.ં નનર્ાસયક તરીકેની કાિગીરી ડૉ. પ્રા. 

પ્રજ્ઞાબેન દેસાઈ તર્થા પ્રા. ગીતાબેન પટેલ િારા કરવાિા ંઆવી હતી. 

 



‘ a[k Birt ~[OqBirt ’ 
p\vZ(_i - 2020-21 

ah[vil 

MHRD an[ uµc (SxN (vBig ¹viri (vwiY)<ai[ b)ji rijyi[n[ jiN[ a[ aiSyY) ‘ a[k Birt 

~[Oq Birt’ a(Byin S$ krvimi> aiÄy&> ht&> j[mi> aipN) ki[l[j miT[ p[r AT[T - C_i)sgQ 

 p[r s>AYi - gv<m[ºT m)n) miti gÃs<< ki[l[j ki[rbi fiLvvimi> aiv) ht). ai a>tg<t ai vP< 

j&d)j&d) p\vZ(_iai[ krvimi> aiv). 

 mhimir)ni kpri smymi> li[kDiun drÀyin vµy&<al mi¹ymY) p\vZ(_iai[ YE j[mi> si]p\Ym 

ki[l[jn) (vwiY)<n) (v(n lgD ¹viri a[k C_i)sgQn) BiPi miT[ av[rn[s Ty&Ti[(ryl (v(Dyi[ rj& 

krvimi> aiÄyi[. Ryir bid ‘ C_i)sgQ BiPi’ pr (v(Dyi[ p\[zºT[Sn ApFi< krvimi> aiv) j[mi> 

(vwiY)<ai[a[ K*b nv)ntm (v(Dai[ bniv) ApFi<n[ ujigr kr). 

   j[mi   p\Ym - lgD (v(n {a[s.viy.b).a[ss).} 

 (Üt)y - {1} (crig si[l>k) {T).viy.b).a[ss).} 

    {2} F\&v) K²Kr {a[s.viy.b).a[.} 

  tZ_i)y - {1} pT[l (vVi {T).viy.b).a[ss).} 

    {2} (bnl Qk(ryi {a[s.viy.b).a[ss).} 

       (vj[ti bºyi hti. 

 aij r)t[ vµy&<al mi¹ymY) kiÄypqn ApFi< krvimi> aiv) j[mi> (vwiY)<ai[ C_i)sgQ BiPimi> 

kiÄyn&> pqn ky&<> an[ t[ni[ BiPivid kyi[< hti[. K*b j niv)ºysBr) a[v) ai ApFi<mi> 

 p\Ym - tbAs*m S[K {a[s.viy.b).a[.} 

 (Üt)y - hLp(t F(m<Oqi {T).viy.b).a[.} s[m-4 

 tZ_i)y - {1} hLp(t my&r) {a[m.a[. s[m-4} 

  {2} (jnl pT[l {a[f.viy.b).a[.} 

 aiVisn Enim {1} (Svin) S>krBiE T>D[l {a[s.viy.b).a[.} g&jrit) 

     {2} (jg)Pi mnhrBiE hLp(t {T).viy.b).a[.} g&jrit)  

      (vj[ti bºyi hti. 

 EBSB a>tg<t 15/03/2021 ni ri[j ‘Chhattisgarh general Knowledge’ Quiz 

Comp. n&> g&glni mi¹ymY) aiyi[jn krvimi> aiÄy&> j[mi> 85 j[Tli (vwiY)<ai[a[ Big l)Fi[. 

 EBSB a>tg<t m[-2021 ni ri[j (nb>F ApFi<n&> aiyi[jn krvimi> aiÄy& - (vPy- 

‘C_i)sgQmi> nksl) p\vZ(_iai[ miT[ni tmir) Ú(OTa[ jvibdir kirNi[’ ai ApFi<mi>  

   p\Ym - pT[l $(ct (vjBiE {T).viy.b).a[ss).} 152 

   (Üt)y - T>D[l ESib[n hsm&KBiE {T).viy.b).a[ss).} 191 

   tZ_i)y - k[vT ä(tki u_imBiE {a[s.viy.b).a[ss).} 12 

   aisvisn Enim - T>D[l kZNil k[  {T).viy.b).a[ss).} 74 



aivi kpri s>ji[gi[mi> pN (vwiY)<ai[a[ j&d) j&d) p\vZ(_iai[mi> uRsihB[r Big l)Fi[ a[ bdl 

EBSB T)m an[ smg\ ki[l[j p(rvir vt) K*b K*b ki[ljn) a(Bn>dn 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



NCC and Sports-2020-21 

vZxi[n&> r>gkim 

 

 

  a[n.s).s)ni k[D[Ti[ ¹viri ti.03/12/2020 m[En ri[D pr an[ ki[ºv[ºT Ak&l ri[D pr ziDn[ c&ni[ 

g[$ mirvimi> aiÄy&> ht&>. j[mi> a[n.s).s).ni b)ji an[ #i)ji vP<n) bh[ni[ an[ BiEai[ bFi siY[ mL)n[ ziDn[ 

r>gvimi> aiÄyi> hti> an[ ziDn&> S&Si[Bn vFirvimi> aiÄy&> ht&>. 

vZxi[n) f[rbdl) 

 

ki[ºv[ºT Ak&l ri[D pr 1 b>³li[ bnti t[mni drviji pis[ AptpN)ni[ Ci[D aiv) jti t[ hTivvin) 

j$r ht) j[mi> 2018mi> niKti s¼tpN)n[ jm)nmi>Y) kiQ)n[ ~) r>g si[siyT)mi> niK)n[ uC[rvini[ p\yRn 

krvimi> aiÄyi[ hti[. j[mi> a[n.s).s).ni k[D[Ti[a[ K*b sir) j mh[nt uqiv) ht). 

 



 

a[n.s).s).ni k[D[Tn[ yi[g a¿yis 

 

  7 jiºy&air) 2021ni ri[j p\Ym vP<ni tmim k[D[Ti[n[ yi[g S&> C[. Si(rr)k ksrti[ S&> C[. t[ a>g[ 

n) smj aip) an[ yi[g an[ p\Niyim Y) p\[kT)s krivvimi> aiv) ht). j[mi> yi[g (nONi>t tr)k[ mn)Pi pT[l 

an[ a]W) b).d[vti hijr rh) uD) smj k[D[Tn[ aip) ht). 

 

BiEai[n) hi[AT[lmi> shiy 

 

 

  aipN) ki[l[jmi> rmt an[ a[n.s).s) an[ aiuT AT[ºD)>g (vwiY)<ai[n[ hi[AT[lmi> rh[vin) sgvD 

cil&> vP<Y) aipvimi> aiv) ht) j[mi> cil&> vP< #iN (vwiY)<ai[ rHi an[ pr)xi smy[.14 (vwiY)ai[ rh[ti hti> 

j[ai[ n[ aid)vis) pÍ) j[v) k[ aihvi, Di>g, sip&tiri vg[r[ j³yia[Y) (vwiY)< rh[vi miT[ aiv[l hti> j[mi>ni 

GNi mj&r) kim kr)n[ BNti hti>. 



  j[ miT[ (p\ºs)pil~) a[ m>DLn[ rj&ait kr) b>gli[ m>DLni[ l)Fi[ hti[ an[ t[mi> (vwiY)<n[ riK[l 

hti> 

j[mi> aiv) ki[l[j ¹viri pN j$r) vAt&>n) mdd krvimi> aiv) ht) an[ aipNi j ATifni g&jrit) 

(vBigni vDi p\i.nirNBiE am)n ¹viri s)F&> simin {t[l,mrc&>, m)q&>, riE vg[r[ jmivimi> vprit) vAt&ai[n&> 

din krvimi> aiÄy&> ht&>.  

aij (vBigni j>ytBiE pT[l ai (vwiY)<ai[ miT[ ri[Tr) kÃb nvsir) ¹viri s&vi miT[ 8 FibLin&> 

din kr[l ht&>. ti.11/03/2021 ni ri[j g&j<r minv s[vi T^AT s&rt ¹viri rsi[Eni tmim visNi[, g[s vg[r[ 

vAt&ai[ aipvimi> aiv) ht) j[mi> (dp[SBiE an[ (vp&lBiE hijr rh) aipvimi> aiÄyi hti>. 

  aipNi b)l)mi[ri (vBig k[LvN) m>DLni B*tp*v< m>#i)~) m&k[SBiE mh[ti ¹viri 5000 $(pyi 

ri[kDi hi[AT[lni (vwiY)<n[ shiy miT[ (p\ºs)pil~)n[ aipvimi> aiÄyi> hti>. 

 

26 jiºy&air) 2021 

 

 

  26 jiºy&. 2021 ni ri[j NCCni p\Ym vP<ni j k[D[T ¹viri ¹vjv>dnni[ kiy<k\mmi> sim[l 

krvimi> aiÄyi> ht&>. j[mi> m&²ymh[min tr)k[ kÃpnib[n pT[l an[ p\m&K pT[l b).v).k[ a[m. hijr rh)n[ ¹vji 

krvimi> aiÄy&> ht&> ¹vji pC) siAkZ(tk kiy<k\m  

pN krvimi> aiÄyi[ hti[. j[mi> NCC ni k[D[Ti[a[ K*b uRsihp*v<k Big l)Fi[ hti[. an[ ¹vjv>dnni[ kiy<k\m 

ki[(vD-19ni (nym m&jb Si>tp*N r)t[ spºn krvimi> aiÄyi[ hti[. 

 



Unde - 16 EºTr JÃli vn D[- T&ni<m[ºT 

  

 

bri[Di (k\k[T a[Si[s)y[Sn ¹viri aºDr - 16 an[ aºDr - 14 EºTr JÃli vn-D[ T&nim[ºTn&> 

aiyi[jn krvimi> aiÄy&> ht&> j[n&> aºDr - 16 EºTr JÃli vn D[ T&nim[ºTmi> p&Nih&t) p\>sg nvsir) m&kim[ riK[l 

hti[ j[mi> m&²y mh[min tr)k[ (p\ºs)pil D).b).pT[l, EºTrn[Snl K[liD) at&l dBiD[, Diƒ. Biv[S d[vti, Diƒ.my&r 

pT[l, ar(v>d pT[l, p\v)N pT[l hijr rHi hti> smg\ T&nim[ºT b).s).a[ ¹viri rmiDvimi> aiv) ht) an[ 

kiy<k\mn&> s>ciln ar(v>d pT[l an[ T&nim[ºTn&> aiyi[jn p\v)N pT[l ¹viri krvimi> aiÄy&> ht&>. 

  j[mi> ki[l[jni Diƒ.Biv[S d[vti ¹viri aiyi[jnmi> mdd krvimi> aiv) ht) an[ ki[l[j ¹viri Aki[r 

bi[D< bniv) aipvimi> aiÄy& ht&>. 

  aºDr - 14 n) T&nim[ºT aipN) j ki[l[jmi> rmiDvimi> aiv) ht). j[mi> s>p*N< aiyi[jn aipN) 

m[dinmi> j krvimi> aiÄy&> ht&>. 

Av.up[Skp hi[k) T&ni<m[ºT 

6Î) Av.up[Skp hi[k) s[m)nir T&ni<m[ºTn&> aiyi[jn v).a[s.pT[l ki[l[jmi> ti.18/10/2020 ni ri[j krvimi> 

aiÄy&> j[mi> siuY g&jritn) 6 T)mi[ n[ Eºv)T[Sn aip) bi[livvimi> aiv) ht). 

1. j[mi> m&²y mh[min tr)k[BrtBiE am)n - c[rm[n b).v).k[ m>DL 

2. jAm)nBiE d[siE - m>#i) b).v).k[.a[m. b)l)mi[ri 

(p\ºs)pil (dp[SBiE pT[l - (p\ºs)pil v).a[s.pT[l ki[l[j ai[f b)l)mi[ri rHi> hti> smg\ T&ni<m[ºTmi> 

Api[ºsri[mi> 1. s)mi BÍiciy< {u¶jvl Birt fiuºD[sn} Si>(t D[vli[ps< siE aiAYi, (kONi mi[biEl 

b)l)mi[rimi> aÃp[S pT[l trfY) dr[k K[liD)n[ niAti[ krivvimi> aiÄyi[ hti[ an[ fi[nk)>g trfY) dr[k 



 

 

b)l)mi[rini K[liD)n[ ki[cn[ T)S<T aipvimi> aiv) ht). smg\ T&nim[ºTn&> aiyi[jn m[jr Diƒ.Biv[S d[vti 

an[ h[mlti ¹viri krvimi> aiÄy&> ht&>. 

 

વી.એસ.પટેલ કોલેજ આયોજીત સ્વ. હસમખુભાઈ લાલચદં મહતેા ફાઇવ સાઈડ હોકી ટુર્ાામેન્ટનુ ંભવ્ય 
આયોજર્ થયુ ં

બીલીમોરા વિભાગ કેળિણી મડંળ આયોજિત પ્રથમ સાઉથ ગિુરાત ઓપન સ્િ હસમખુભાઈ લાલચદં મહતેા ૫ સાઈડ 
હોકી ઇન્વિટેશન ટુનાામેવટનુ ંઆયોિન િી .એસ .પટેલ કોલેિ મેદાનમા ંતા.૦૧/૧૧/૨૦૨૦ના રોિ કરિામા ંઆવ્ુ ંજેમા ં
દીપ પ્રાગટય ના મખુ્ય મહમેાન તરીકે ્િુા મોરચાના પ્રમખુ સનમ પટેલ, બી.િી.કે એમ.ના હોદેદારો ભરતભાઈ, િસ્મીન 
ભાઈ, નરેશભાઈ, બીલીમોરાના પી.એસ.આઇ શ્રી એચ.પી. ગરાવસયા સાહબે મખુ્યદાતા તેમિ નીના બેન મહતેા, ક્ુુઁ હત ુ

કોલેિના ઈ.ચા.આચાયા દીપેશ બી.પટેલ ેમેહમાનોને શાબ્દીક આિકાર આપ્યો. રમતના વનયમો તથા નિા ફોમેટની 
વિસ્તારથી સમજુતી સીનીયર કોચ અલ્પેશ પટેલ તથા ડૉ.ભાિેશભાઈ દેિતાએ આપી મખુ્ય મહમેાનશ્રી સનમભાઈ 

પટેલે પોતાના જીિનમા ંમહત્િ તથા પી.એસ.આઈ.શ્રી ગરાસીઆ સાહબેે રમત થકી કારકકદી કેિી રીતે બનાિી શકાય 
એની સમિ આપી હતી. આ પ્રમાણે ની ટુનાામેવટ ગિુરાતમા ંપ્રથમિાર યોજાઇ હતી. સમગ્ર સાઉથ ગિુરાત માથંી બાર 
ટીમની પસદંગી કરી હતી જેમા ંબાર ડોનારો એ  તે ટીમને ખરીદી હતી અને તેમને પ્રોત્સાકહત કરી હતી ડોનર તરીકે એ. 

ટુ .ઝેડ .બેગ, કકસ્મત મસાલા, ફોન કકિંગ, તલોધ કકિંગ, કલ્પેશ/કરિંકેશ ભાઈ  પટેલ, આંતલીયા ગ્રામ પચંાયત, પટેલ 
ક્લલવનક,એન.એમ .પી , સોમનાથ મેડીકલ વિરાિ ગોયદી, ધમેશ કોવરાલટર, પ્રશાતં પટેલ ,(પ્રમખુ સ્કિોડ) બીિલ મેહતા 
,(્.ુકે) જે.આર .કવસલલ્ટિંગ સમગ્ર કદિસ દરવમયાન ટુનાામેવટ સતત ચાલી હતી અને ઇનામ વિતરણ સમારંભમા ંપ્રમખુ 
તરીકે યતીન વમસ્ત્રી, બીલીમોરા નગરપાલલકા પ્રા.બી.એચ.પટેલ,મગન ભાઈ પટેલ,કદલીપભાઈ પટેલ હાિર રહયા હતા.. 

 
 



 
 

 
 

શ્રી યતીનભાઈ પટેલે બીલીમોરા શહરેમા ંહોકી રમતને પ્રોત્સાહીત કરિાના પ્રયત્નો બદલ આનદં વયકત કરી 
ભવિષ્યમા ંમદદ માટે કકટબધ્ધતા બતાિી. શ્રી મગનભાઈ પટેલે બીલીમોરામા ંપણ હોકી માટે એસ્રોટફ ગ્રાઉવડ બને એિી 
અપીલ કરી હતી મખુ્યદાતા નીનાબેન પટેલ જેઓના પ્રયત્નથી બીલીમોરામા ં હોકીની રમતને રાજ્યસ્તરે લઈ િિામા ં
સફળતા મળી. ટુનામેવટમાપં્રથમ વિજેતા ટીમ તલોધ કકિંગ, દ્વિતીય વિજેતા ટીમ આંતલીયા ગ્રામ પચંાયત, તતૃીય વિજેતા 
વિરાિ ગોયદી રહી હતી ઉપરાતં બેસ્ટ ફોરિડા -મીત ગજેરા -આર.કે .દેિસર, બેસ્ટ કડફેવડર- આવશત પટેલ- આર.કે દેિસર, 
બેસ્ટ ગોલકીપર- પ્રજાપવત દશાક -તલોધ કકિંગ, બેસ્ટ ગોલ સ્કોરર- શ્યામ વિરાિ ગોયદી, બેસ્ટ ગોલ -અંશ ુપાલ , મેન ઓફ  
મેચ રાહલુ પટેલ-તલોધ કકિંગ, ટુનાામેવટ ઓફ ધી પ્લેયર- િબોટકર વનલખલ- આર.કે .દેિસર્., બેસ્ટ અમ્પાયર િીરેવર વધલોન 
ને મેડલેોથી નિાિિામા ંઆવયા હતા સમગ્ર ઇનામો અને વિજેતા રોફીઓ એચ.એલ. મહતેા પકરિાર તરફથી આપિામા ં
આવયા હતા સમગ્ર ટુનાામેવટ ના આયોિન મા ં ડો. ભાિેશ દેિતા, અલ્પેશ, અલ્કેશ પટેલ, વપિંકલ આહીર, દક્ષા આહીર, 

રાહલુ  પટેલ, અમોલ મહતેા, તલોધ ગામ ના ડપે્્ટુી સરપચં વિપલુ ભાઈ અને વપ્રન્વસપાલ ડી.બી.પટેલ નો ખબૂ પ્રશસંનીય 
ફાળો રહ્યો હતો. 

a[n.s).s).D[ ujvN) 

a[n.s).s).D[ s)l)b\[Sn ti.25/11/2020 a>t<gt v).a[s.pT[l ki[l[j an[ 20 g&jrit bTil)yn nvsir)ni 

s>y&kt upk\m[ svir[ 11:00 vig[ kmiºD)>g ai[f)sr kn<l s&n)lmin siuY g&jritni tmim k[D[Ti[n[ s>bi[Fn kr) 

a[n.s).s) a>g[n) s>p*N< jiNkir) an[ fiydi jNiÄyi> hti> j[n&> s>p*N< s>ciln kn<l (pÃlE a[Dm ai[f)sr an[ 

(p\ºs)pil (dp[SpT[lni mig<dS<n n)c[ m[jr Diƒ.Biv[S d[vti an[ Diƒ.k&Nil Bivsir ¹viri krvimi> aiÄy&> ht&>     

               j[mi> 100 k[D[T g&glm)T an[ 380 k[D[T f[sb&k pr ji[EºT Yyi hti>. 

ai l[kcr pC) v).a[s.pT[l ki[l[jni a[n.s).s) k[D[Ti[a[ h(ryil) 2020 ni p\i[g\im a>tg<t b)l)mi[ri gimmi> 

ri[p[li vZxi[n) jiLvN) krvi miT[ r[Ãv[ AT[Sn, a[n.s).a[m kºyi (vwily, a[s b) aiE n) pis[ an[ mr) gy[li 

ziDn[ kiQ)n[ b)ji ri[pvimi> aiÄyi> hti>. 



 

 

 

    j[mi> r[Ãv[ AT[Sn ziDn[ bdlvimi> m&k[SBiE lÈm) hiD<v[r, rimBiE, h[>mt pT[l, Diƒ 

kipD)yi an[ s[nTr) (vBig b)l)mi[ri ngrpi(lkini s¿yi[ p#ikir h[ml, vg[r[ jiyºT`s g\&pni s¿yi[ hijr 

rHi> hti. a[n.s).a[m. kºyi (vwily aigL liyºs kÃb y&³mni s¿yi[ an[ a[sb)aiE b[>k aigL b).v).k[ 

m>DLni BrtBiE, jAm)nBiE, Sih BiE, HdyniY a[sb)aiE b[>kni m[n[jr si]rB gim)kr ki]S)kBiE, 

m)nib[n, nynib[n tYi h(ryil)ni s¿yi[ a[n.s).s) k[D[Ti[, axyBiE hijr rHi> hti s>p*N< kiy<k\m a[Dm 

ai[f)sr kn<l (pÃlE, (p\ºs)pil (dp[S pT[lni mig<dS<n n)c[ m[jr Diƒ.Biv[S d[vti a[n.s).s).k[D[Ti[ an[ 

h(ryil) 2020 p\i[g\im at>g<t krvimi> aiÄyi[ hti[. 

s¼tFiri ai[nliEn T^[zrhºT h(rfiE 

 

 



 

ti.29/12/2020 ni ri[j s¼tFiri ai[nliEn h(rfiE rmtgmt (DpiT<m[ºT ¹viri krvimi> aiv) ht) j[mi> 40 

K[liD) BiEai[ an[ bh[ni[a[ Big l)Fi[ hti[. an[ Ti[Tl 15 p\~i[ ai[n liEn vi[T`sapmi> p*Cyi> hti> j[ni[ 

p\Ym jvib sici[ aiv[ t[n[ 30 mik< b)jin[ 20 mik< an[ #i)jin[ 10 mik< riK[l hti> j[mi> (nNiyk tr)k[ ²yit) 

mi[d) an[ (ryi d[siE rh[l hti> 

j[n& p(rNim n)c[ m&jb rH&>>>>>> ht&>. 

p\Ym v)n). a[s. lgiD 

b)ji b)nl a[m. qikr)yi 

#i)ji ESi a[c.T>D[l 

  ai #iN[y K[liD) bh[ni[n[ sT)f)k[T an[ mi[m[ºTi[ tr)k[ ki[l[jni (p\ºs)pil (dp[S pT[l, 

a[.air.bjijn) nvsir)ni (r.p\i¹yipk nr(s>h T>D[lni hAt[ aipvimi> aiÄyi> hti>. 

 

f)T E(ºDyi m&vm[ºT 

 

f)T E(ºDyi m&vm[ºT a>tg<t aipN) ki[l[jmi> r[³y&lr ai[f ai[n lien yi[gini vgi[< cil&> krvimi> 

aiÄyi> hti ai upri>t dr[k ATif s¿yi[ ¹viri1 (mn)Tni[ cilvini[ v)D)yi[ bniv)n[ apli[D krvimi> aiÄyi[ hti[. 

  f)z)kl f)Tn[S miT[ dr[k ATif m[Àmbrn[ Jmmi> an[ m[dinmi> cilvi miT[ k>nS[sn cij<mi> aip)n[ 

f)Tn[S krivvimi> aiv[ C[. Jmmi> pN ki[l[jni (vwiY)<ai[ miT[ K*b j sAti dr[ f)Tn[S krivvimi> aiv[ C[. 

yi[givg< {ai[nliEn} 

ti.10/04/2020 Y) ti.07/02/2021 s&F) ni ri[jn) yi[givg< ai[nliEn cil&> krvimi> aiÄyi> j[n&> ud`GiTn 

b).v).k[ m>DLni pdi(Fkir) ~) BrtBiE am)n ¹viri ti.23/05/2020ni ri[j krvimi> aiÄy&> ht&> j[mi> ki[v)D - 

19 mi> r[³y&lr yi[gi klis 6:30 Y) 7:30 ri[j clivvimi> aiÄyi> j[mi> pN ki[l[j ATif an[ b)l)mi[ri Sh[rni 

GNi bFi Äy(ktai[ an[ aiuT ai[f kºT^) k[n[Di, am[(rkiY) pN Äy(ktai[ yi[gi kr[ C[. j[mi> pN yi[g(Sxk tr)k[ 

mn)Pib[n pT[l an[ a]W).b).d[vti rh[l hti. j[mi> (p\ºs)pil (dp[SBiE pT[l ki[l[jni p\i¹yipki[ j[mi 

Diƒ.aiSib[n, ai(St d[siE pN aimi> r [³y&lr aiv[ C[. v).a[s.pT[l ki[l[j ¹viri s>p*<N ÄyvAYi krvimi> aiv) 

ht). 

 



 

 

 

ApFi<Rmk pr)xini vgi[< 

 

 

 



aid)jit) y&vk y&v(tai[ miT[ ApFi<Rmk pr)xi lx) t]yir) krvi miT[ nvd)p c[r)T[bl T^AT siY[ 

rh) v).a[s.pT[l ki[l[jmi> smg\ gNd[v) til&kini a[s.T) (vwiY)<ai[ an[ bhirni (vwiY)<ai[n[ bi[liv). 

ti.01/02/2020 Y) ti.02/03/2020 s&F) k[Àp clivvimi> aiÄyi[ j[mi> k&l 68 (vwiY)<ai[a[ Big l)Fi[ hti[. 

j[mi> s&rtY) st)P pT[l, p\(tk (mA#i) j[vi tjX (Sxki[a[ (vwiY)<ai[n[ K*b sir& mig<dS<n 

aip[l&> ht&>. dr[k (vwiY)<n[ bÃy&> an[ viET T)-ST< ni[Tb&k n>g-1, p[n n>g-1, ApFi<Rmk pr)xin) b&k n>g-1 an[ 

pi[OT)k niAti[ aipvimi> aiÄy&> hti[. 

  ki[l[jni aiciy< (dp[SBiE pT[l aivi vgi[< aiK&> vP< drÀyin ki[l[jmi> cil&> Yiy an[ t[mi> 

ki[l[jY) Yt) smg\ mdd krvi miT[ t]yir C[ t[m jNiv) s>p*N< aiyi[jn kr[l ht&> ai ApFi<mi> nvd)p c[r)T[bl 

T^ATni h[m)sBiE (vni[dBiE ¹viri k[v) r)t[ Di[ky&m[ºT t]yir krvi t[ a>g[ jNiÄy&> ht&> an[ s>p*N< aiyi[jn 

Diƒ.Biv[S d[vti ¹viri krvimi> aiÄy&> ht&>. 

pyi<vrN (dvs 2020ni ri[j b)l)mi[ri ngrpi(lki v).a[s.pT[l ki[l[j an[ rivlngr 

si[siyT) an[ h(ryil)2020ni ri[j shyi[gY) vZxiri[pNni[ kiy<k\m rivlngr si[siyT)mi> riKvimi> aiÄyi[ hti[ 

j[mi> si>sd~) s).air.piT)l sih[b, Firi s¿y nr[SBiE p\m&K~) m(nOiBiE niyk (p\ºs)pil D).b).pT[l 

p³n[SBiE pT[l ,a[n.s).s) 20 g&jrit bTil)yn k[D[Ti[ ,m[jr Biv[S d[vti,a[.s).a[f m&nif, rivlngrni 

sdAyi[~) mgnBiE D>D[l, my>kBiE pir[K, a$N si[n), ki]S)kBiE, kÃp[SBiE. 

rivlngr bºn[ ki[mn Ti[Tl 20 Ci[D 20 f&T hiETni niKvimi> aiÄyi> hti> j[mi> l)mDi[, 

aisi[pilv si[pir) an[ bik)ni 20 Ci[D piCLY) niKvimi> aivvini hti> ai kiy<k\mmi> 2018 ni 5 m) j&nni 

ri[j niK[li 120 ziDn[ ki[ºv[T Ak&l ri[D pr j[  ditiai[ hti t[mn&> sºmin krvimi> aiÄy&> an[ sT)f)k[T 

aipvimi> aiÄy&> upri>t t[ $(pyini[ (hsib an[ f)Db[k fi[m< Brivvimi> aiÄyi> hti> . yt)n (mA#i) an&pmib[n 

,hr)SBiE,p).a[s.aiE gris)yi hijr rhyi hti> an[ ai siY[ h(ryil) 2020 ni[ p\ir>B krvimi> aiÄyi[ j[ni 

sdAyi[ J.aiE.D).s) a[Si[s)y[Snni p\m&K t&OiirBiE ,pr[SBiE ng)nBiE ,liyºskÃb ai>tl)yi p\m&K~) 

hijr rhyi rh) sT)<f)k[T ai¼yi> hti. 

ai upri>t h(ryil)-2020 kiy<k\mn) smg\ $pr[Ki (p\ºs)pil D).b).pT[l[ Firis¿y nr[SBiEn[ 

smjiv) ht) an[ 500 mi[Ti ziD an[ 1000 Ti[Tl vZxi[ n>br aip)n[ ri[pvini[ (nFi<r kyi[< hti[.p#ikir~) n)l 

d[siE ,h[ml,Biv)n vg[r[ hijr rh[li hti> 

ai sm\g kiy<k\mn&> s>ciln m>ykBiE pir[K an[ a$Nib[n si[n) ky&<> ht&> an[ aiBir(vF) m[jr Di<.Biv[S 

d[vtia[ mgnBiE T>D[l kr) ht). 



h(ryil)- vZxiri[pN-2020 

 

 

 

h(ryil) 2020n) 3 j&n 2020ni ri[j m)>T)>g kr) gimn) dr[k s[viBiv) s>AYiai[n[ B[gi kr) D[ 

j&n 2020Y) vZxiri[pNn&> aiyi[jn krvimi> aivv&> j[mi> li[K>Dni AT[ºD, jiL), Ci[D, kpi ri[pvi t[ a>g[ s>p*N< 

aiyi[jn kr)n[ aiKi vOi< drÀyin 500 vZxi[ ri[pvimi> Tirg[T nkk) krvimi> aiÄyi[> 

fkt ri[pvin) siY[ t[n) sirs>BiL tYi Kit an[ s>p*N< jvibdir) h(ryil) 2020n[ Si[pvimi> 

aiv). 

ai siY[ pyi<vrNn) lgti p~ni[ pN h(ryil)mi> smiv) lE piN) bcivi[ .¼liAT)ky&kt, v)jL) 

bct aiy&v[(dk giD<n vg[r[ p\i[j[kTi[ pN l[vimi> aiÄyi>. 

 

pyi<vrNjigZ(t s[m)nir 

Di<.k[.SS)k&mir {aiE.a[f.a[s} 

ti.6/8/2020 ni ri[j b)l)mi[ri v).a[s.pT[l ki[l[jmi> Di<.k[.SS)k&mir {aiE.a[f.a[s} kºzv[Tr 

ai[f fi[r[AT {B$c sk<l} m&likit kr) ht). j[mi> si] p\Ym t[ai[a[  ki[l[j v)z)T kr) pC) ai>tl)yi gimmi> vZxi[ 

viÄyi[ an[ b)l)mi[ri an[ aispisni tmim gimDiai[ jyi> h(ryil) 2020 ¹viri vZxiri[pN krvimi> aiÄy&>. 

t[n) m&likit l)F) ht). 

an[ pyi<vrN jigZ(t miT[ S&> j$r) C[ t[ a>g[ di[Q klik s&F) pivrpi[EºT p[zºT[Sn mh[mini[n[ smjiv) pyi<vrN 

bcivvi miT[ni[ ki[l[jni aiciy< an[ t[mn) T)mni[ j[ kim n[ K&b p\S>sn)y kh&> an[ aiKi g&jritmi> kdic aiv&> 

s&d>r an[ shyi[gY) kim p\Ymvir ji[E rhyi[ C&>. 



 

&> 

vZxi[n) jiLvN)-2020-21 

 

 

 

 

aRyir s&F) viv[li vZxi[n) jiLvN) miT[ nv) jiL) bdl) T[ki[ nvi miyi< gi[rkim ky&<> an[ b)l)mi[ri 

ngr pi(lki siY[ rh)n[ piN) ai¼y&> j[mi> a[n.s).s)ni k[D[Ti[ hijr rhyi. 

 

 

 



vZxi[mi>Y) AT[ºD kiQvimi> aiÄyi> 

 

 

 

30/08/2020ni ri[j ki[ºv[T Ak&l ri[D pr an[ 31/08/2020ni ri[j jlirim m>(dr ri[D pr j[ vZxi[ mi[Ti YE 

gyi hti> t[mi> AT[ºD li[>KDni BriE gyi hti> t[ AT[ºDn[ vZx kTrY) kiQvimi> aiÄyi> siY[ m[jr Di<.Biv[S d[vti, 

m>yk pir[K an[ s[vk B)K&BiE riqi[D ¹viri 6 ziDmi>Y) AT[ºD kiQvimi> aiÄyi>. 

p).p).E.k)T (vtrN 

 

 

v).a[s.pT[l ki[l[jni E.ci.aiciy< (dp[SBiE pT[l ¹viri ki[l[jmi> ATif pis[ p)p)E k)T a>g[n&> 

Di[n[Sn mi>gti K&b siri[ shkir ki[l[j ATif ¹viri mÇyi[ hti[ j[ni t[ p)p)E k)Tn&> (vtrN ki[l[jni aiciy< 



D).b).pT[l an[ a[n.s).s) y&(nT ¹viri 23/04/2020ni ri[j b)l)mi[ri gimmi> m[>g&S) hi[Ap)Tlmi> 

20/04/2020ni ri[j Di<.(vml, (rni pT[l[ 8/5/2020ni ri[j Di<.jgd)S T>D[ln[ 10/05/2020ni ri[j 

aipvimi> aiÄyi>. 

20/04/2020ni ri[j 20 k)T b)l)mi[ri ngrpi(lki mn)OiBiE niykn[ 20 k)T ab<n h[ÃY s[ºTr 

Di<.rij[ºo gQv)n[ 20 k)T ai>tl)yii g\imp>ciytn[ aipvimi> aiv) ai kiy<mi> a[n.s).s). an[ Api[T<sni (vBig 

¹viri (vtrNmi> mdd krvimi> aiv) ht). 

gr)b/ki[v)D vi[r)ys<n) mdd 

rivlngr si[siyT)mi>Y) a[n.s).s) an[ si[siyT)ni sdAyi[a[ B[gi Yen[ niNi uGriÄyi an[ t[ 

niNi mi>Y) si[siyT)mi> kcri sfiE krnir aivnir BiE, kcri[ uGrivvi miT[ aivnir BiEn[ si[siyT)ni sdAyi[ 

a[ Kivini t[ln&> ti.28/04/2020, ti.19/04/2020 (vtrN krvimi> aiÄy&>. 

 

 

 

air.a[s.a[s. s>>AYi pN si[siyT)mi> t[mn[ pN t[ln[ D¾bi ti.18/04/2020ni ri[j aipvimi> 

aiÄyi> hti>. 

miAk (vtrN 

v).a[s.pT[l ki[l[j a[n.s).s). y&(nT 20 g&jrit bTil)yn a[n.s).s). s>y&kt upk\m[ b)l)mi[ri gimmi> miAk 

(vtrNn&> aiyi[jn ti.27/05/2020 ni> ri[j krvimi> aiÄy&>. 

j[mi> k[D[T ¹viri miAk bniv)n[ an[ bhirY) miAk liv)n[ pN ai>tl)yi g\imp>ciyt , b)l)mi[ri ngrpi(lki, 

ki[l[j ni[nT)>cg ATifn[ miAkn&> (vtrN krvimi> aiÄy&> 



 

 

 

ukiLi (vtrN-2020-21 

 

 

 

b)l)mi[ri ngrpi(lki an[ s[vik)y s>AYiai[ a[ b)l)mi[ri gimmi> ukiLi[ ti.10/05/2020ni ri[j 

bniv[l hti[ t[ lEn[ si[siyT)mi> a[n.s).s) (vBig ¹viri dr[k Gr[ Gr[ aipvimi> aiÄyi[ hti[. 

 



v[b)nir 

 

 

 

a[n.s).s)n[ aiKi riAT^mi> p\Ym a[n.s).s)ni[ s[m)nirn&> ti06/05/2020ni ri[j aiyi[jn 

aipN) ki[l[jmi>Y) krvimi> aiÄy&> j[mi> aipN) siY[ EºD)yn aim)< pN ji[DiE an[ s>p*N< d[Smi> a[n.s).s) 

a>g[n&> mig<dS<n aipvimi> aiÄy&> ht&> j[mi> m&²y vkti tr)k[ (rTiyr m[jr aiE a[n.T>D[l rhyi hti>> an[ 

E.aiciy< (dp[S pT[l,kn<l s&n)lmin, m[jr Di<.Biv[S d[vti ¹viri aiyi[jn krvimi> aiÄy&> ht&>. 

a[n.s).s). Di[ky&m[ºT v)z)T 

 

 

 

 ti.25/02/2020ni ri[j n[vl ai[(fs (vSil sr[ a[n.s).s) ai[f)sn) m&likit lE dr[k Di[ky&m[ºT, 

D[̂s (vtrN ,fiEl)g, k[D[T siY[ cci< kr) ht) an[ ai[f)s an[ kim miT[ siri[ (rpi[T< aip[li[ hti[ 



(k\k[T ki[c)>g k[Àp 

 

 

 

(dviL) v[k[Snmi> (k\k[T ki[c)>g k[Àpn&> aiyi[jn b)l)mi[ri gimmi> K[liD)ai[ miT[ riKvimi> aivt&> 

ht&> j[mi> 43 K[liD)ai[a[ ti.09/11/2020 Y) 08/12/2020 s&F)mi> ki[l[j m[din pr ki[c~) T>D[l h[m>t ¹viri 

riKvimi> aiÄyi[ hti[ j[mi> K[liD)n) f)Tn[S vF[ an[ rmti[ pRy[ r&c) vF[, tYi (k\k[T an[ t[ (sviyn) rmti[ pN 

Big l[ t[ a>g[ mig<dS<n pN aipvimi> aiÄy&> ht&> an[ trt b)ji k\m[ 15/12/2020 Y) svir[ an[ si>j[ b[ 

TiEm[ cil& krvimi> aiÄyi[ j[Y) ki[v)D-19n) giEDliEn m&jb ai[Ci K[liD)ai[Y) rm) Skiy ai k[Àp drÀyin 

bri[Di (k\k[T a[si[s)y[Sn, bi[Àb[Y) aiv[l) T)m siY[ m[ci[ gi[qvvimi> aiv) j[mi> K&b siri[ p\(tsid mÇyi[ hti[. 

yi[gi D[ 

 



 

yi[giD[n) ujvN) 21 j&n 2020 ni ri[j Online ¹viri smg\ ki[l[jni ATif an[ b)l)mi[ri 

gimni sdAyi[ miT[ gi[qvvimi> aiÄyi[ hti[ j[mi> yi[g (nONi>t tr)k[ mn)Pib[n pT[l j hti> an[ s&>dr an[ sfL 

kiy<k\m krvimi> aiÄyi[ j[mi> (p\ºs)pil v).a[s.pT[l ki[l[j, b)s)a[ ni p\i.s>k[t Sih m[jr Diƒ.Biv[S d[vtini[ 

shyi[g rHi[ hti[. 

yi[gi vg< {ai[fliEn} 

 

 

ti.05/03/2020 ni ri[j Y) 21/03/2020 s&F) yi[gini[ klis v).a[s.pT[l ki[l[j JmKinimi> 

5 Y) 6 si>j[ klis clivvimi> aiÄyi> hti. an[ ti. 8 s¼T[Àbr 2020 Y) 31 ai[kTi[br 2020 fr) ai[fliEn 

yi[gi bilBvn hi[lmi> aiÄyi> hti> j[mi yi[giT)cr tr)k[ mn)Pib[n pT[l aiÄyi> hti> j[mi smg\ b)l)mi[ri an[ 

ki[l[jni ATif s¿yi[ pN t[mi> Big lE l)Fi[ hti[. (p\ºs)pil ¹viri s>p*N< ÄyvAYi ki[l[j an[ ri[Tr) bilBvnmi> 

krvimi> aiv) ht). 

Si[T< (v(Dai[ m[k)>g ki[(Ày&(TSn 

ki[v)D -19 p\i[Ti[ki[l an[ rS)krN a>g[ni[ 2 (mn)Tni[ v)D)yi[ bniv)n[ 30/04/2021 ni ri[j s&F) mL) jvi[ 

ji[Ea[ an[ pC) ps>d pim[li[ v)D)yi[ 30/04/2021 ni ri[j y&Ty&b c[nl pr m&kyi[. 

ai s>p*N< h(rfiEn&> aiyi[jn (p\ºs)pil D).b).pT[l ¹viri krvimi> aiÄy&> ht&>. 

 



 

   

k[Àpsmi> sfiE a(Byin 

 

ki[l[j k[Àpsmi> ti.04/01/2021 a[s.viy an[ T).viyni k[D[Ti[ ¹viri k[Àpsn) sfiE krvimi> aiv) ht) j[mi 

Ti[Tl 38 k[D[Ti[ ji[EºT Yyi hti> an[ m[dinmi> rh[li[ kcrin) sfiE kr) ht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v).a[s.pT[l ki[l[j ai[f aiT<s a[ºD siyºs, b)l)mi[ri 

Av. hrminBiE pt[l pi(rti[(Pk - 2020 

 

b[AT k[D[T 

s)n)yr aºDr ai[f)sr- hLp(t t&Pir. air 

 

b[AT k[D[T 

j&n)yr aºDr ai[f)sr - mi[r[ s>(dp.air 

 

b[AT giD< 

s).p).a[l - (dp. j[. pT[l 

 

b[AT giD< 

s).p).a[l - niyki (vVis 

 

b[AT giD< 

a[l.s).p).a[l- hLp(t um[S 

 

b[AT giD< 

a[l.s).p).a[l- ai(hr hP< 

 

b[AT kvtr miATr 

s).p).a[l - pi>D[ h(n 

 

r[³y&lr k[D[T 

a[l.s).p).a[l - jidv miFv) 

 

   
 



 

NATIONAL SERVICE SCHEME 
V. S. PATEL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, BILIMORA 

I.C.Principal:-D.B.Patel 
Programme Officer:-1.Ranjanben H.Desai2. K. M. Mayatra 3. P. L. Lad 

 

 વી એસ ટેર કોરેજ ઓપ આર્ટ્સ એંડ સામન્સ,ફીરીભોયા 

યાષ્ટ્રીમ સેવા મોજના ૨૦૨૦-૨૧ 

વાર્ષિક અહવેાર  

લષ ૨૦૨૦-૨૧ ભાાં કરેજભાાં એન.એવ.એવ.ના ત્રણ યનુનટભાાં 276 નલદ્યાથી 

બાઇ-ફશને જડામા શતા. પ્રગ્રાભ ઓફપવયશ્રી પ્રા.યાંજનફેન દેવાઇ, પ્રા.ફકળયબાઇ 

ભામાત્રા અને પ્રા. પ્રભદબાઇ રાડની યાશફયી શઠે લષ દયમ્માન  ‘યાષ્ટ્રીમ વેલા 

મજના’ ની પ્રવનૃત થઇ. 

ઇ.વ.૨૦૨૦-૨૧ નુાં લષ કનલડ-૧૯ ભશાભાયીને કાયણે ળરુઆતભાાં થડુાં નળનથર 

યહ્ુાં નલદ્યાથીઓના વીધા વાંકષભાાં નશીં શલાને કાયણે થડુાં નનયવ ણ યહ્ુાં. આભ છતાાં 

૨૧ભી વદીની ટેક્નરજી જેલી યીતે ઓનરાઇન ળૈક્ષણણકફાફતભાાં ઉમગી થઇ તેલી 

જ યીતે વશાભ્માવ કે ઇતય પ્રવનૃતઓ ભાટે ણ ણ એટરી જ ઉકાયક ફની 

યશી.ફયણાભે  NSS ની જે પ્રવનૃતઓ થઇ તેન અશલેાર નીચે મજુફ છે. 

1. તા. ૨૧-૬-૨૦૨૦ ‘આંતયયાષ્ટ્રીમ મગા ડે’ ઉજલણીભાાં NSS સ્લમાંવેલક તથા 

સ્ટાપનભત્રએ ‘yoga@home yoga with family ‘ theme દ્વાયા ત-તાના ઘયે 

ફયલાય વાથે શ્રીભનત ભનનાફેન ફી. દેલતાના ભાગષદળષન પ્રભાણે મગાવન કમાષ.  

 

 

2. તા. ૨-૧૦-૨૦૨૦ ના યજ ભશાત્ભા ગાાંધીજીની ૧૫૧ભી જન્ભ જમાંનત નનનભત્તે વાાંજે 

૫-૦૦ કરાકે Zoom app ય “ઓનરાઇન બજન વાંધ્મા” ન કામષક્રભ મજલાભાાં 

આવ્મ. જેભાાં કરેજના આચામષશ્રી ફદેળબાઇ ટેર અને ત્રણે પ્રગ્રાભ ઓફપવય 

તથા NSS ના સ્લમાંવેલકએ બાગ રઇ ગાાંધીજીના નપ્રમ બજનનાં ગાન કયુષ.  



 

3. તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ના યજ ૧૨-૦૦ કરાકે પ્રથભલષના NSS સ્લમાંવેલક ભાટે 

ઓનરાઇન “અણબમખુતા” કામષક્રભ મજલાભાાં આવ્મ, જેભાાં ખેયગાભ કરેજના 

આચામષશ્રી ડૉ.વાંજમબાઇ  ટેરે (PPT ભાધ્મભદ્વાયા) ખફુ જ ભાફશતી વબય અને 

ભાગષદળષક વ્માખ્માન આપયુાં.  આચામષશ્રી ફદેળબાઇએ લક્તા તેભજ સ્લમાંવેલકનુાં 

ળાબ્દદક અણબલાદન કયી  પ્રવાંગણચત લક્તવ્મ આપયુાં. ત્રણે પ્રગ્રાભ ઓફપવય 

વફશત ૧૨૦ જેટરા સ્લમાંવેલકએ આ કામષક્રભન ખફુ જ વયવ રાબ રીધ.  

4. તા.૨૬-૧-૨૦૨૧ ના યજ કયનાને કાયણે અભાયી લી એવ ટેર કરેજભાાં 

પ્રજાવત્તાક ફદલવની વીનભત વાંખ્માભાાં કયલાભાાં આલી. જેભાાં ૧૫ સ્લમાંભવેલક 

અને ૩ પ્રગ્રાભ ઓફપવય શાજય યહ્યા શતા.  

5. તા. ૧૩-૧-૨૦૨૧ ના યજ ‘આઝાદીના અમતૃ ભશત્વલ’ ઉજલણી અંતગષત 

“આઝાદીના ૭૫ લે આણુાં બાયત “ નલમ ય નનફાંધ સ્ધાષન ુાં આમજન 

કયલાભાાં આવ્યુાં . જેભાાં ૨૮ નલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ.પ્રથભ ૩ નલજેતાને ઇનાભ 

આી નલાજલાભાાં આવ્મા. 

પ્રથભ નલજેતા- યનક લામ.ચાલડા એવ.લામ ફી એવવી 

દ્વદ્વતીમ નલજેતા- ઋનતકા ય.ુ કેલત   એવ.લામ ફી એવવી 

તતૃીમ નલજેતા- ફદપતી કે ટાંડેર ઇળા એચ. ટાંડેર  ટી લામ ફી એવવી 
 

6. તા. ૪-૪-૨૦૨૧ ના યજ ‘આઝાદીનો અમતૃ ભહોત્સવ’ ના દમાત્રીઓને 

વન્ભાનલા નલવાયી લનુ્વીકુઇ  આગ પ્ર.ઓ. પ્રભદબાઇ રાડ ઉસ્થીત યહ્યા.      

7. તા. ૦૧-૦૫-૨૦૨૧ ના યજ ગજુયાત સ્થાના ફદન ણી ઉજલણી નનનભત્તે NSS ના 

ઉક્રભે “ કયના લાઇયવ જન જાગનૃત” નલમ ય ઓનરાઈન સ્ટય 

ભેફકિંગ અને સ્રગન યાઈટીંગ સ્ધાષન ુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં. જેભાાં અનકુ્રભ 

૧૩ અને ૦૭ નલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ શત જેભાાંથી  

સ્ટય ભેફકિંગ સ્ધાષભાાં... 
પ્રથભ નલજેતા- કામસ્થ ધ્રલુી ટી.લામ. ફી.એવ.વી. 

દ્વદ્વતીમ નલજેતા- રગ્ગ લીની ટી.લામ. ફી.એવ.વી. 



 

તતૃીમ નલજેતા- યભાય વળૃારી  એવ.લામ. ફી.એવ.વી. 

તથા શ્રોગન  યાઈટીંગ સ્ધા્ભાાં... 
પ્રથભ નલજેતા- રાડ ચાભી ટી.લામ. ફી.એ. 

દ્વદ્વતીમ નલજેતા- ટાંડેર દીપ્પત ટી.લામ. ફી.એવ.વી. 

તતૃીમ નલજેતા- રગ્ગ લીની  ટી.લામ. ફી.એવ.વી. 

 

‘yoga@home yoga with family 

 



 

 

 



 

“ઓનરાઇન બજન સાંધ્મા” 

 
 



 

 
 

 

 



 

NSS સ્વમાંસેવકો ભાટે ઓનરાઇન “અભબમખુતા” કામ્ક્રભ 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

પ્રજાસત્તાક દદવસની ઉજવણી 

 



 

 



 

 

 

‘આઝાદીન અમતૃ ભશત્વલ’ ના દમાત્રીઓને વન્ભાનલા નલવાયી લનુ્વીકુઇ 

 



 

 













BCA & BBA SELF FINANCE COURSE 
 

Beyond the classroom Sports & Extra-curricular Activities 
 

Being involved in extra-curricular activities helps to raise the self-esteem of teens. Teens struggle 

with self-esteem, and these activities are a way that they can build self-esteem. Everyone wants 

to find something that they are really good at, and extra-curricular activities provide them with a 

way that they can get involved in something and really shine, giving their self-esteem a boost. 

 
A fit mind is an active mind. With its playground & gymnasium and the availability of expert 

gym instructor the college encourages students to participate in various sports like cricket, 

volleyball, badminton, table tennis, chess, carrom etc. apart from their academic schedules. The 

sports and cultural activities bring out their extra-curricular skills. Sports are provided with less 

fee charge to students. 

 
Orientation Program for Fresher’s - Pravesh Mohatsav 

 
 



Celebrating Festivals - Janmashtami Celebration 
 

 
Gurupurnima Celebration 

 



Creativity is an area in which younger people have a tremendous advantage 
Rangoli – “a folk art in India.” 

 

 

Mehendi Clash 

 



Drawing Competition 

 
 



Hairstyle Competition 
 

 

 
Nail Art Competition 

 



 
 

Creative corner 
 

 



 
 



Work Shop & Seminar – “Together Everyone Achieves More.” 
1. Seminar by Tops Infotech PVT LTD on Laravel 
2. Seminar by UCO bank 
3. Seminar on CMAT 
4. Career guidance Seminar on GPSC/UPSC/Banking Examination 
5. Seminar on Swami Vivenkanand 
6. seminar on Investor Awareness Program 
7. Workshop on IOS 
8. Seminar on ERP & SAP 
9. Seminar on Capital Market Awareness 
10. Seminar on Cyber Security 

 

 

 



 
 

Independence Day & Republic Day Celebration – “Don‟t see the colors our national flag has, 
feel the meaning it reveals behind” 

 



 
 

Gandhi sankalp padyatra 
 



Days of our lives @ college - 
1. Teacher’s Day 
2. Back to school Day 
3. Group Day 
4. Angel & Devil Day 
5. Tree Plantation Day – Environment Day 
6. Sports Day 

Teachers Day 

 
 



Back to School  Day 
 

 



Group Day 
 



Angel & Devil Day 
 

 
Tree Plantation Day – Environment Day 

 



Sports Day 
 

 

 



Poster Presentation 
 

 

 



Industrial Visit 
 

 



Company Visit 
 

 

Tracking 
 



 
 

 



 
 

Tour 
 

 
Campus interview 

 



Parents Meeting 
 

 

 

News that 

 



 
 



 

 


