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ભૌતિકશાસ્ત્ર તિભાગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ દ્વિિીય સત્ર 

“જ્ઞાનમ“ Project Proposal Presentation -2021 

• િા. ૨૬/૦૧/૨૦૨૧ થી ૨૫/૪/૨૦૨૧ દરતમયાન. પ્રો.જે.સી.પટેલે IIT ,  Kanpur 

માાં Classical - Mechanics -1 નો online course  પરૂ્ણ કરયૉ 

               

 ભૌતિકશાસ્ત્ર તિભાગ માાં િારીખ ૧૨/૩/૨૦૨૧ના રોજ  જ્ઞાનમ SSIP માાં પ્રોજેક્ટ માટે 

તિધાથીઓ પ્રોત્સાહન થાય િે માટે Project Proposal Presentation – 2021ન ાં આયોજન 

કરિામાાં આવ્ ાં. જેમાાં ૩૩ તિદ્યાથી, ૨૬ તિદ્યાથીનીઓ. એમ ક લ ૫૯ તિધાથીઓએ ભાગ 

લીધો. તિદ્યાથીઓએ િેમના Project ની Proposal ન ાં પ્રેઝન્ટેશન આપ્ ાં. જેમાાં િઓે 

પ્રોજેક્ટ નો Road Map િેમજ િેમાાં આિિાાં ક લ ખર્ણ ને આિરી લઇને Proposal િૈયાર 

કરિામાાં આિી હિી  
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Poster Presentation 

 

     જ્ઞાનમ શીર્ષક હેઠળ ભૌતિકશાસ્ત્ર તિભાગમાાં િા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ બપોરે 

૨:૦૦ કલાક ે પોસ્ત્ટર પ્રેઝન્ટેશનન ાં આયોજન થય ાં. જેમાાં ક લ ૩૮ તિધાથીઓએ ભાગ 

લીધો. જયાાં ૧૫તિધાથીનીઓ અને ૨૩ તિધાથીઓ હિા. તનર્ાષયક િરીકે કોલેજના 

તપ્રતન્િપાલશ્રી માનનીય ડૉ. આર. ડી. મોઢ િેમજ તિભાગના અધ્યાપકોએ તનર્ાષયક 

િરીકેની ભૂતમકા ભજિી હિી. 

તિજેિા તિદ્યાથીઓ :- 

૧. રોતહિક માર  હિમ ખભાઇ દાંિાર્ી 

૨. શ ભમ પોપટભાઇ ચૌધરી 

૩. ક લદીપ શૈલેર્ભાઇ મકિાર્ા 

૩ વ્રૃતિ તિષ્ણુભાઇપટેલ 

Under the title Gyanam, a poster presentation was organized by 

the Physics Department on 08/06/2021 in which a total of 6 

students participated. In this programme, there were 12 female 

students and 3 male students. The principal of the college, 
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Hon'ble Dr. R. D. Modh as well as the professors of the 

department played a decisive role. 

Winning Students: - 

1. Rohit Kumar Hasmukhbhai Dantani 

2. Shubham Popatbhai Chaudhary 

3. Kuldeep Shaileshbhai Makwana 

3. Vruti Vishnubhaipatel 

 

 



M. N. College, Visnagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. N. College, Visnagar 
રાજ્યશાસ્ત્ર તિભાગ િારા શૈ.િર્ણ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન M.S. Teamsપર ઓન લાઈન વયાખ્યાનો લેિાયા હિા.  

3-10-2020        2       

49.csv

1-10-2020       2      

54.csv

1-10-2020         4      

31.csv

1-9-2020       1     

14.csv

05-11-2020          4   

     188.csv  

 

 

Date: 02/11/2020 

Activity: Celebration of Sardar Patel Jayanti Elocution Competition 

(Ways to increase National Integrity) (Digital, MS teams) 

Programme Officer: Prof.M.S.Patel/Dr.Deepika.K.Chandawat 

No. of Participants: 04 (Boys:-02 and Girls 02).   

 

 

Date: 01/12/2020 

Activity: World AIDS Day.  

Lecture delivered by Dhiren Solanki ICTC counselor, General Hospital, Mehsana. 

(M.S teams) 

Programme Officer: Prof.M.S.Patel/ Dr.Deepika.K.Chandawat 

No. of Participants: 15 (Boys 08 and Girls 07) 

04-11-2020     2      

EG B.Sc.sem. 5   101.docx
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Date: 05/12/2020 

Activity: World Soil Day  

Lecture delivered by Dr. N. J. Jadhav, Dr. J. K. Parmar and Mr. S. V. Rathod. (M.S 

teams) 

Programme Officer: Prof.M.S.Patel/ Dr.Deepika.K.Chandawat 

No. of Participants: 29 (Boys- 17 and Girls- 12) 

  

 

Date: 16/01/2021 
Activity: Voter awareness  

Lecture delivered by Mr. Nikunj Vaghela. (M.S teams) 

Programme Officer: Prof.M.S.Patel/ Dr.Deepika.K.Chandawat 

No. of Participants:  24 (Boys- 12 and Girls- 12). 
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Date: 23/01/2021  
Activity: Parakram Diwas 

Lecture delivered by Prof. M.S. Patel. (M.S teams) 

Programme Officer: Prof. M.S. Patel/ Dr.Deepika.K. Chandawat 

No. of Participants: 48 (Boys- 24 and Girls-24). 
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Date: 25/01/2021 

Activity: National Voter's Day 

Took Pledge to vote. 

Programme Officer: Prof.M.S. Patel/ Dr.Deepika K. Chandawat 

No. of Participants: 113 (Boys-70 and Girls -43).      

 

Date: 29/01/2021 

Activity: Road Safety. Lecture delivered by Shri K.B.Gadhavi. (M.S teams) 

Programme Officer: Prof.M.S.Patel/ Dr.Deepika.K.Chandawat 

No. of Participants: Boys: 17- and Girls-14.   (31) 
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Date: 23/03/2021 

Activity: Poshan Pakhawada. Lecture delivered by Prof. M.S. Patel.  

Programme Officer: Prof.M.S. Patel/ Dr.Deepika K. Chandawat 

No. of Participants: 29 (Boys-11 and Girls-29).   
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એમ.એન.કોલજે તિિનગરના અાંગ્રજેી તિભાગ દ્રારા પોસ્ત્ટરપ્રેઝન્ટશેનન ાં આયોજન કરિામાાં આવ્ય ાં 

હિ ાં  
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એમ.એન.કૉલજે ,અથષશાસ્ત્ર તિભાગ 

ઓન લાઈન તશક્ષકદદનની ઉજિર્ી (િા-05/09/2020) 

              એમ. એન. કોલેજ અથષશાસ્ત્ર તિભાગ દ્િારા ડૉ. િિષપલ્લી 

રાધાકૃષ્ણર્ના જન્મદદિિ તનતમતે્ત િા-05/09/2020ના રોજ ઓન લાઈન 

તશક્ષકદદનની ઉજિર્ી કરિામાાં આિી હિી.કોરોના મહામારીના િમયમાાં િેમ.3 

અને િેમ 5ના તિદ્યાથીઓ અને અથષશાસ્ત્ર તિભાગના અધ્યાપકો આ કાયષક્રમમાાં 

ઓનલાઈન જોડાયા હિ.તશક્ષર્માાં તિદ્યાથી,અધ્યાપક અને િમાજ આ રર્ેય 

સ્ત્િાંભોને ધ્યાનમાાં રાખીને કાયષક્રમન ાં આયોજન કરેલ હિ ાં.આ કાયષક્રમમાાં અધ્યાપક 

િાગરભાઈ દેિાઈએ તશક્ષર્ન ાં મહત્િ િમજાવ્ય  હિ ાં.ત્યાર બાદ અધ્યાતપકા 

દદપ્િીબેનએ તશક્ષર્માાં તિદ્યાથીઓની ભૂતમકની ચચાષ કરી હિી.કાયષક્રમને 

આગળના િબક્કમાાં િમાજ અને તશક્ષકની ભૂતમકાની િાિ શ્રી એમ.િી.પટેલ 

િરએ કરી હિી.અાંિે તશક્ષકદદન િફળ કરિાના િાંકલ્પ િાથે કાયષક્રમ પૂરો કયો 

હિો. 
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એમ.એન.કૉલજે ,અથષશાસ્ત્ર તિભાગ 

ઓનલાઈન  તનબાંધ લખેન સ્ત્પધાષ (િા-20/10/2020) 

        અથષશાસ્ત્ર તિભાગ દ્િારા તિદ્યાથીઓ પાિથેી િા.2/10/2020ના રોજ ઓનલાઈન િૂચના 

આપીન ે તનબાંધ લેખનની પી.ડી.એફ માંગાિામાાં આિેલ હિી. જેમા તનબાંધના તિર્ય નીચ ે પ્રમાર્ ે

રાખિામાાં આિલે હિા. 

(1) કોરોના મહામારીની તિશ્િના /ભારિના/ગ જરાિના અથષશાસ્ત્ર પરનીઅિરો 

(2) ભારિ(કેન્દ્ર) િરકારન ાં બજેટ અને અથષશાસ્ત્રના તિકાિની િાંભાિનાઓ 

(3) કોરોના મહામારીના િમયે કેન્દ્ર/રાજયન ાં રાહિ પકેેજ અને િેની જ દા જ દા ક્ષેર     

    પર થનાર લાભકારક પદરર્ામો 

(4) અતિ િર્ાષની ગ્રામ્ય અથષિાંર પર થયલેી અિરો  

(5) કોરોના મહામારી અન ેપ્રાથતમક,માધ્યતમક અન ેઉચ્ચ તશક્ષર્ ક્ષેરે ઓનલાઈન   

    તશક્ષર્ વ્યિસ્ત્થાની કામગીરી અન ેિેના પ્રભાિો 

(6) આત્મ તનભષય ભારિ અને દેશનો તિકાિ   

       આ તનબાંધ સ્ત્પધાષમાાં 14 તિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો હિો. 

                 િા.20/10/2020ના રોજ ઓનલાઈન તનબાંધ લેખન સ્ત્પધાષનો માગષદશષન  આપિો 

કાયષક્રમ આચાયષશ્રી ડૉ આર.ડી.મોઢ િાહેબની અધ્યક્ષિામાાં રાખિામાાં આવ્યો હિો. આ કાયષક્રમની 

શરૂઆિ  અથષશાસ્ત્ર તિભાગના અધ્યાતપકા દદપ્િીબેન પ્રજાપતિએ કરી હિી જેમા તિદ્યાથીઓન ેતનબાંધ 

લેખન માટ ે િેમજ હજી િધ  તિદ્યાથીઓ આિી સ્ત્પધાષમાાં ભાગ લ ે િે માટે માગષદશષન આપ્ય  હિ ાં. આ  

કાયષક્રમમાાં  તનર્ાષયક િરીક ે(1) ગ જરાિી તિભાગના અધ્યક્ષ  ડૉ કલ્પના મરછ્છર (2) તહન્દી તિભાગમાાં 

ડૉ િાંગીિાબેન િોલાંકી હાજર રહ્યા હિા. જેમાાં ડૉ કલ્પના મરછ્છરએ તિદ્યાથીઓન ે તનબાંધલેખનનો 

િાચો અથષ  િમજાવ્યો હિો.અને તિજેિા તિદ્યાથીઓના નામ જાહેર કયાષ હિા. જેમાાં નીચે પ્રમાર્ ે

તિદ્યાથીઓને નાંબર આપિામાાં આવ્યા હિા. 
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પ્રથમ નાંબર – ઠાકોર  રાહ લ બી. 

તદ્િતિય નાંબર  - પરમાર િપના એમ. 

િૃતિય નાંબર –પ્રજાપતિ િાંસ્ત્કૃતિ જે. 

              તિજેિા તિદ્યાથીઓ ને પ્રોત્િાહન અન ે પ્રેરર્ારુપ માગષદશષન આપ્ય  હિ ાં. ડૉ.િાંગીિાબેન 

િોલાંકીએ ભાગ લેનાર િમામ તિદ્યાથીઓન ે તનબાંધલેખન માટ ે માગષદશષન આપ્ય  હિ ાં  ત્યાર બાદ ડૉ 

આર.ડી.મોઢ િાહબે ે તનબાંધ લેખન માટે િેમજ આત્મતનભષર ભારિ માટ ે તિર્ય પાંિદગી  અાંગ ે

તિદ્યાથીઓને માગષદશષન આપ્ય  હિ ાં . િેના SSIP અાંિગિષ તિદ્યાથીઓન ે સ્ત્િતનભષય વ્યિિાય અાંગ ે

માગષદશષન આપ્ય  હિ . આ કાયષક્રમમાાં 50 જેટલા તિદ્યાથીઓ ઓન લાઈન માધ્યમ થી જોડાયા હિા.અાંિે 

અથષશાસ્ત્ર તિભાગ ના અધ્યક્ષશ્રી એ કાયષક્રમમાાં ઉપતસ્ત્થિ િિેનો આભાર વ્યક્િ કરી કાયષક્રમ પૂર્ષ જાહેર 

કયો હિો 

.  
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