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કોવિડ 19 કોરોના િાઇરસના સંદર્ભમા ંરાષ્ટ્રીય સ્તર પર થયેલ તાળાબંદીના કારણ ે વિદ્યાથીઓ તમેના ઘરે રહ,ે તમેનો માનવસક સ્િાસ્્ય 

જળિાઇ રહે તમેજ તેઓ િતભમાન સેમેસ્ટર અને ર્વિષ્યમા ંઆિનાર સેમેસ્ટરન  ંઅભ્યાસ કરી શકે આ હેત ને ધ્યાનમા ંરાખીને એમ. પી. શાહ. આર્ટસભ 

એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, સ રેન્રનગરના તત્ત્િજ્ઞાન વિર્ાગ દ્િારા કેટલીક શૈક્ષવણક પ્રિૃવિઓ કરિામાં આિી.  

વિદ્યાથીઓને જો કોઇ કાયભ આપિામાં આિ ેતો તેઓ તમેાં વ્યસ્ત રહશેે અને નકારાત્મક વિચારો ઓછા આિશે તેથી તમામ સમેેસ્ટર 6, 4 

અને 2 ના વિદ્યાથીઓને અિાર નિાર વિડીયો કૉલના માધ્યમથી, ટેક્સસ્ટ મેસજે દ્િારા, વિડીયો લેક્સચર દ્િારા અને અસાઇન્મેન્ટ લખિાન  ંકાયભ આપીને 

તેમન ેઅભ્યાસમા ંસતત વ્યસ્ત રાખિામા ંઆવ્ય ં. વિદ્યાથીઓએ પણ સારો પ્રવતર્ાિ આપ્યો. તેઓ શકૈ્ષવણક કાયભની બાબતમા ંઉત્સાવહત દેખાયા અન ે

આ સમગ્ર પ્રયાસ માટે આિાર-નિાર તેમની પાસેથી વિધાયક પ્રવતર્ાિો પ્રાપ્ત થયાં. 

કેટલાક વિદ્યાથીઓ ગ ગલ ક્સલાસરૂમ એવપ્લકેશન, વિડીયો ક્સલાસ લેિા માટેના એવપ્લકેશનનો ઉપયોગ કિેી રીતે કરિો તેનાથી માવહતીગાર ન 

હતા. તેથી તત્ત્િજ્ઞાન વિર્ાગ દ્િારા અિાર-નિાર ઓડડયો વક્સલપ દ્િારા, મોબાઇલમા ંએવપ્લકેશન કિેી રીતે િાપરિ  ંતનેો વિડીયો રેકોડભ કરીન ેવિદ્યાથીન ે

માગભદશભન આપિામા ંઆવ્ય ં. અમે એિી અપેક્ષા રાખીએ છીએ ક ેર્ળતરની સાથે-સાથે વિદ્યાથીઓ મોબાઇલ ટેક્સનોલૉજીના ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કિેી રીતે 

કરિ ં તમેજ અભ્યાસ સંબંધી વિવિધ એવપ્લકેશન કિેી રીતે િાપરિી તને ં તમેન ેમાગભદશભન મળી રહ.ે આ કાયભ બહ ં સમય લઇ લે છે છતાં આ કાયભ કરિામા ં

આવ્ય ં જેના પડરણામ રૂપે વિદ્યાથીઓની રૂવચ તેમજ કાયભશૈલીમા ંવિધાયક ફેરફાર જોિા મળ્યા છે. 

ઓનલાઇન અભ્યાસનો લાર્ કિેળ વિદ્યાથીઓન ેમળ્યો છે એિ  ંનથી. તેનાથી મન ેપણ લાર્ થયો છે. વિદ્યાથીઓન ેઓનલાઇન અભ્યાસ 

કરાિિા માટે અધ્યાપક પણ સતત વ્યસ્ત રહેતા હોય છે જેથી તેમન ેપણ નકારાત્મક ખ્યાલો આિતા નથી અને તઓે પણ ઘરે રહીન ેકાયભ કરિા માટ ે

ટેિાય છે. ઓનલાઇન શૈક્ષવણક કાયભ અધ્યાપકો તમેજ વિદ્યાથીઓ માટે એક નિો કાયભ છે અન ેઘણં સમય માગંી લે છે તમે છતાં આ નિો અન ર્િ 

વિદ્યાથી તેમજ અધ્યાપક માટ ેવિધાયક રહ્યો અને શૈક્ષવણક કાયભ તેમજ ટેક્સનૉલૉજીના ક્ષેત્રમાં તમેન ં જ્ઞાનિધભન થય ં છે. આ કાયભ કેટલ ં લાર્કારી છે તનેા 

દૃષ્ાંત રૂપે હ ં વિદ્યાથીઓ દ્િારા કરલેી કેટલીક પ્રિૃવિઓને રજૂ કરં છ ં. બીજા સેમેસ્ટર 45 જેટલા વિદ્યાથીઓએ 5 થી 14 પજેના અસાઇમેન્ટ જમા 

કરાવ્યા. ચોથા સમેેસ્ટરના 30 થી 35 જેટલા વિદ્યાથીઓએ અિાર-નિાર વિડીયોના સાર લખીને મોકલી આપ્ય ં અન ેસાથ ેસાથ ે8 થી 17 પજેના 

અસાઇમને્ટ જમા કરાવ્યા. સેમેસ્ટર 6 ના એિા વિદ્યાથીઓ જેઓ આગળ અભ્યાસ કરિા માંગ ેછે તઓે એક ગ જરાતી પ સ્તક તૈયાર કરિા માટનેી 

સામગ્રી એકવત્રત કરી રહ્યા છે જેના અગંેનો સાવહત્ય તમેન ેતત્ત્િજ્ઞાન વિર્ાગ દ્િારા મળ્યો અન ેતેઓ આ સાવહત્યન  ંગ જરાતીમા ંસાર બનાિી રહ્યા 

છે. 

 16મી એવપ્રલ 2020 થી 3 મ ે2020 દરમ્યાન એમ. પી. શાહ આર્ટસભ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, સ રને્રનગર, તત્ત્િજ્ઞાન વિર્ાગ દ્િારા જે 

કામગીરી કરિામા ંઆિી છે તનેી માવહતી તમામ આધારોની સાથ ેનીચે જણાિેલ છે. 

તારીખ કામગીરી લલક 

14th to 16th 

April 

Preparation & recording of video lecture on the meaning of Philosophy (For Semester 

2, 4 & 6) 

Click Here 

17th to 20th 

April 

Students are assigned to make notes on issue of video lecture, including criticism & 

their concluding remarks. (For Semester 2 & 4) We got around 30 to 35 responses 

handwritten around 3 to 10 Pages 

Click Here 

17th to 21st 

April 

Preparation & recording of video lecture on Introduction of Metaphysics (For Semester 

4) 

Click Here 

25ndApril Teaching through Google Classroom with Recorded Video (For Semester 2) Topic – 

Philosophy of Smruti 

Click Here 

25th April Video Conference through Google Meet (Semester 2) Topic – How to use Google 

Classroom 

Click Here 

26th April Video Conference through Google Duo (Semester 6) Topic – Guidance for further 

Study and preparation for M. A. with philosophy 

Click Here 

26th April Video Conference through Google Meet (Semester 4) Topic – Using Google 

Classroom Application 

No Data 

27th April Google Classroom - Assignment Collection (Semester 2) Topic – Notes on 

Philosophy of Smruti. 46 Students have submitted their assignment. 

Click Here 

28th April 

to 1st May 

Preparation & recording of video lecture on the Philosophy of Descartes (For 

Semester 4) 

Click Here 

2nd May 

to 3rd May 

Google Classroom – Assignment Collection (Semester 4) Topic – Notes on the 

Philosophy of Descartes (50 Marks) 

Click Here 

3rd May Collection of material for Book (Semester 6) (This work is confidential – only 

College staff member can access) 

Click Here 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7MjFCpisiw
https://drive.google.com/drive/folders/12mf67HQTiUMMzs_6Fjske79l0v9b1vmW?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s86Yd7IDnKQ
https://drive.google.com/file/d/12XOUF8TmT92Jqa9YTYN5i3UqWrdaJxm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CaPQQ4e7jyixfvpHH6Rn9EL3FYBZsKly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPDD9FxM8aBg8GFsJoU-HDgIsWhoQ4BN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwjBLjk7tN6uflk5enRoTGh2dHpOOEFSa3FaczA4QUZ0OE5mV2paY2U1LXl1TGw3Wk9yQzg?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ekfnqkwxk5k
https://drive.google.com/drive/folders/0BwjBLjk7tN6ufnJ5bk8xQlhsVTZxaXlGSktCVGk0NW14bjl3MXotbXZadXozRUZRczBzSEE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CvqwTzm6r532yEMLZhr8_XuHqPQYGTSB?usp=sharing

