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અમરોલી કોલેજ મ ાં COVID-19 બ દ ઉચ્ચ શિક્ષણ સાંસ્થ નો ની  
ભશૂમક  શિષય પર િેબીન ર ન ાં આયોજન  

  

જીિન જ્યોત ટ્રસ્ટ સાંચ લલત જે. જેડ. િ હ. આર્ટ્સ અને એચ.પી.દેસ ઇ કોમસ્ કોલેજ 

અમરોલીમ  ત રીખ 29/04/ 2020 બ ધિ રન  રોજ COVID-19 બ દ ઉચ્ચ શિક્ષણ સાંસ્થ ઓની 
ભશૂમક  શિષય પર િેબીન રન ાં આયોજન થય ાં હત  ાં, જેમ ાં શ્રી ગોશિિંદ ગ ર  ય શનિશસિટી, ગોધર ન  
મ નનીય ક લપશતશ્રી પ્ર ધ્ય પક પ્રત પશસિંહ ચૌહ ણ દ્વ ર  જ દ  જ દ  ર જ્યન  અંદ જજત ૧૦૦૦ થી 
િધ  અધ્ય પકોને સાંબોશધત કરિ મ ાં આવ્ય  હત . 

પ્ર ધ્ય પક પ્રત પશસિંહ ચૌહ ણે આિન ર  સમયમ ાં શિક્ષણ કે્ષતે્ર રહલેી તકો અને સમસ્ય ઓ 

શિિે ચચ ્ કરી હતી. મહ મ રી કોરોન િ યરસ ને લીધે છેલ્લ  40 દદિસથી િૈક્ષલણક ક ય્ને ખબૂ 

મોટી અસર થઇ છે. શિદ્ય થીઓની પણ પરીક્ષ  બ કી હોિ થી તેઓ મ નશસક હ લ કી ભોગિી રહ્ય  
છે. તેિ  સમયમ ાં ઓનલ ઇન શિક્ષણ ન  લ ભ અને ગેરલ ભ તેમજ શિદ્ય થીલક્ષી બ બતોની ખબૂ 

જ ઊંડ ણપિ્ૂક ચચ ્ કરિ મ ાં આિી હતી.  
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આજ રીતે ત રીખ 28/04/2020 માંગળિ ર ન  રોજ “ઇન્ડડયન એજ્ય કેિન 4.0” પર 

ગિમેડટ આટ્સ એડડ કોમસ્ કોલેજ નેત્રાંગ તેમજ અમરોલી કોલેજ ન  સાંય ક્ત ઉપક્રમે શ્રી િેંકટેશ્વર 

ય શનિશસિટી, ઉત્તર પ્રદેિન  મ નનીય પિ્ૂ ક લપશત શ્રી લિગેદડયર ડૉ. િી.ડી.અિ હમ દ્વ ર  પણ 

google Meet ન  મ ધ્યમથી િેબીન ર ન ાં આયોજન કરિ મ ાં આવ્ય ાં હત  ાં. જેમ ાં પણ ભ રતન  
ઘણ ાં બધ ાં ર જ્યોમ ાંથી અધ્ય પકો જોડ ય  હત . 

અમરોલી કોલેજ દ્વ ર  છેલ્લ  ૧૫ દદિસથી શિદ્ય થીઓને ઈડટરનેટન  મ ધ્યમ દ્વ ર  
કોરોન િ યરસ અંગેની જાણક રી, તેમને પરીક્ષ લક્ષી મ ગ્દિન્ તેમજ તેમન  ઑનલ ઇન િગો 
google Meet ન  મ ધ્યમથી લેિ મ ાં આિી રહ્ય  છે. 

કોલેજન  આચ ય્ ડૉ. કે. એન. ચ િડ ન  મ ગ્દિ્ન મ ાં શિક્ષણની ગ ણિત્ત  સ ધરે તેમજ 

શિશિધ સમસ્ય ઓમ ાંથી યોગ્ય ઉકેલ મેળિી શિદ્ય થીઓન  સિ ાંગી શિક સને િેગ મળે તેિ  
આિયથી આિે િેબીન રન ાં આયોજન કરિ મ ાં આવ્ય ાં હત  ાં. 

મહમે નો નો પદરચય અને આભ રશિશધ ડોક્ટર સેજલ દેસ ઈ મેડમ દ્વ ર  કરિ મ ાં આિી 
હતી. િેબીન ર ન ાં સફળ સાંચ લન ડૉ. મેહ લ િ હ અને ડૉ. મયાંક સોઢ  તેમજ કોલેજની ટીમ દ્વ ર  
કરિ મ ાં આવ્ય ાં હત  ાં 
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