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કપડવણજ કળવણી મંડળની વાિષ�ક સામા�ય સભાનું આયોજને

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૧।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળની ૮૦મી વાિષ�ક સાધારણ સભા (વષ� ૨૦૧૯-૨૦૨૦) 

તા.૧૪/૩/૨૦૨૧ના રોજ કોલેજ કે�પસ િ�થત ઓડીટોરીયમ ખાતે યો�ઈ. આ સભામાં મંડળના 

�મુખ�ી ડો. હ�રશભાઈ કુડિલયા, ઉપ �મુખ�ી ��દપભાઈ તેલી, મં�ી�ીઓ- �ી અિભિજતભાઈ �શી, ં

�ી અનંતભાઈ શાહ અને �ીમતી નીલાબેન પં�ા, ઇ�ટરનલ ઓડીટર �ી ગોપાલભાઈ શાહ 

(ખમણવાળા), કપડવણજ કેળવણી મંડળના આ�વન સ�ય�ીઓ, િવિવધ સં�થાના આચાય��ીઓ 

તથા એકાઉ�ટ�ટ ઉપિ�થત ર�ાં હતાં.  

 �મુખ�ી �ારા કપડવણજ કેળવણી મંડળની હાલની પ�રિ�થિત તથા મંડળ �ારા ચાલતા િવિવધ 
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�થાપના વષ� - ૧૯૪૦કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૨।।

�ોજ�ટથી મા�હતગાર કરવામાં આ�યા. �મુખ�ીએ કપડવણજ કેળવણી મંડળના જુના અને નવા ે

દાતાઓના યોગદાનને યાદ કરી તેમનો આભાર �ય�ત કય� હતો. સભા દર�યાન કપડવણજ કેળવણી મંડળ 

તથા તેના સંચાિલત તમામ સં�થાઓના વાિષ�ક �હસાબ અને અહવાલ રજુ કરવામાં આ�યા જને ે ે

સવા�નુમતે બહાલી આપવામાં આવી.  

 વાિષ�ક સાધારણ સભાનું સંચાલન �ી અનંતભાઈ શાહ �ારા કરવામાં આ�યું અને આભારિવિધ 

�ીમતી નીલાબેન પં�ા �ારા કરવામાં આવી હતી. કોવીડ -૧૯ સં�મણ ના થાય તે �યાન પર રાખી 

આખી સભાનું આયોજન સરકારી ગાઈડલાઈ�સ �માણે કરવામાં આ�યું હતું. કપડવણજ કેળવણી 

મંડાળના ઇિતહાસમાં �થમવાર વાિષ�ક સાધારણ સભામાં િવડીયો કો�ફર�સ �ારા પણ ઉપિ�થિત 

શ�ય બની હતી. કપડવણજ કેળવણી મંડળના ઉપ �મુખ �ી જલજ દાણી સહીત અનેક આ�વન સ�ય 

િવડીયો કો�ફર�સ �ારા સભામાં ઉપિ�થત ર�ા હતા. 

  સભા દર�યાન મંડળના સી.ઈ.ઓ �ી મૌિલકભાઈ ભ�, �ીમતી �ચાબેન આચાય� અને �ી 

મોહ�મદ નાલાવાલા �ારા વષ� દર�યાન મંડળ �ારા થયેલ િવિવધ �વૃિ�ઓનો અહવાલ રજુ કય�. �ી ે

મૌિલકભાઈ ભ� �ારા િશ�ણ અને િસિવલ કામ િસવાયના  સં�થા �ારા ચાલતા �ોજ�ટ િવષે મા�હતી ે

આપી હતી જમાં આ�િવકા માટ િવકલાંગ બહનો માટ ચાલતો �યુટીિશયન કોસ�, જ��રયાતમંદ બહનો માટ ે ે ે ે ે ે

�દવેટ બનાવવાનો �ોજ�ટ, �પો�સ� આઉટરીચ અને DLSS �ોજ�ટ, ઓ. સી. શેઠ ક��યુટર સે�ટર તથા ે ે

અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન સાથે ચાલતા સાયંસ આઉટરીચ �ોજ�ટ શામેલ હતા. �ીમતી ે

�ચાબેન આચાય� મંડળ સંચાિલત સં�થાઓના અહવાલ રજુ કયા� હતા જમાં સં�થા �ારા થયેલ કાય� ે ે

તથા સં�થા, �ટાફ અને િવ�ાથ�ઓની  ઉપલ�ધીઓની �ણકારી સભામાં ઉપિ�થત સદ�યોને 

આપવામાં આવી. �ી મોહ�મદ નાલાવાલા �ારા મંડળ �રા વષ� દર�યાન થયેલ બાંધકામ, સોલાર પાવર 

�ોજ�ટ, જળ સંચય �ોજ�ટ િવષે આંકડાકીય મા�હતી સભાને આપવામાં આવી.ે ે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળની �વૃિ�ઓના અહવાલની pdf આપ નીચેની લ�ક પર િ�લક કરી �ઈ ે

શકશો.

 વાિષ�ક સાધારણ સભા દર�યાન નવી કારોબારી કિમટીની રચના કરવામાં આવી. સામા�ય સભા 

બાદ તેજ �દવસે નવી િનમણૂક થયેલ કારોબારી સિમિતની મીટ�ગ યો�ઈ જમાં આગામી ૩ વષ� માટ ે ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળના નવા હોદેદાર�ીઓની િનમણૂક કરવામાં આવી.

https://drive.google.com/file/d/1dvPVAmVT1hf3qZSQaKDLzTiwBNTsmV-q/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1dvPVAmVT1hf3qZSQaKDLzTiwBNTsmV-q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dvPVAmVT1hf3qZSQaKDLzTiwBNTsmV-q/view?usp=drivesdk
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વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૩।।

૧.  અિભિજત નરહ�ર �શી
૨.   અનંતકુમાર બટકચં� શાહુ
૩. અશોકકુમાર રિતલાલ શાહ
૪. અિ�ન શાહ
૫. અિ�નભાઈ બી. િ�વેદી
૬. ગૌતમભાઈ �. પટલે
૭. ગોકુલ એમ. માંજ�ર ે
૮. ગોપાલભાઈ ટી. શાહ
૯. હ�રબાળાબેન કે. શાહ
૧૦. હરીશ એચ.  કુડિલયા ં
૧૧. �હરન ગાંધીે
૧૨. જલજભાઈ એ.  દાણી
૧૩. જયંિતભાઈ ડી. પટલે

૧.   આિશત �તે��  પરીખ   –  �ી એમ.વી. પરીખ પ�રવારના �િતિનિધ
૨.   બીનાબેન તેલી    –  �ી ધનવંતલાલ સી. ગાંધી પ�રવારના �િતિનિધ
૩.   �દનેશભાઇ કેશવલાલ શાહ  –  �ી કેશવલાલ ઓ. શાહ પ�રવારના �િતિનિધ
૪.   હમલભાઈ વી. શાહ    –  �ી �દનેશચં� ઓ. શાહના �િતિનિધે
૫.   કુદનભાઈ પરીખ    –  �ી વી. એમ. પારખ પ�રવારના �િતિનિધેં
૬.   ��ેશ સી. શાહ    –   �ી કચનલાલ (�હાવાળા) પ�રવારના �િતિનિધં
૭.  સંજયભાઈ વાય. શાહ   –  �ી યોગે��ભાઈ એસ. શાહ પ�રવારના �ાિતિનિધ
૮.  શૈલેશ ચં�દેવ �શી   –  �ી ચં�દેવ �શી પ�રવારના �િતિનિધ
૯.  �ેતાબેન િ�વેદી    –   �ી િ�વેદી પ�રવારના �િતિનિધ
૧૦.  િવટા જ. દાણી    –  દાણી પ�રવારના �િતિનિધે

૧૪. �યોિતકાબેન કે. શાહ
૧૫. �યો�સનાંબેન િ�વેદી
૧૬. કેયૂરભાઈ ડી. ગાંધી
૧૭. ખોજમભાઈ  િશકારીે
૧૮. કૃ�ણ�વન એ. શાહ
૧૯. મનોરમાબેન એમ. મુ�શા
૨૦. મનુભાઈ એમ. ગાંધી
૨૧. નીલાબેન એસ. પં�ા 
૨૨. �દીપભાઇ એમ. તેલી
૨૩. પુિનતકુમાર કે. ભ� 
૨૪. રિસકભાઈ કે. પટલે
૨૫. િસ�ધાથ�ભાઈ એમ. શાહ

નવી કારોબારી કિમટી માટના સ�યોે

બંધારણના �ોિવઝન મુજબ ત�કાલ િનવૃ� થતાં �મુખ�ી
૧.        અિ�ન સૂય�કાંત દાણી

બંધારણની કલમ મુજબ દાતા�ીઓના �િતિનિધ

૧. �મુખ     �ી ડૉ. હ�રશ હ�રલાલ કુડલીયા   �ી િઅિભિજત નરહ�ર �ષીં  ૫. મં�ી  
૨. ૬. ઉપ �મુખ      �ી ��દપભાઈ મુકુદલાલ તેલી  �ી અનંતકુમાર બટકચં� શાહું મં�ી 
૩. ૭. ઉપ �મુખ      �ી કેયુર ધનવંત ગાંધી  �ીમતી નીલાબેન સિતષચં� પં�ામં�ી 
૪. ૮. ઉપ �મુખ     ખજનચી �ી જલજ અિ�ન દાણી   �ી ગોપાલભાઈ ઠાકોરલાલ શાહ
        ઈટરનલ  ઓ�ડટર૯.  �ી ગોકુલ માજં �રે

ેહો�દારોના નામ
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આંતરરા��ીય મ�હલા �દવસની ઓનલાઈન ઉજવણી

  કહવાય છ કે દુિનયાનો છડો એટલે ઘર અને એ ઘરનું હાદ� એટલે નારી. આપણે સિવ�સ કરીએ તો ે ે ે
અઠવા�ડયે એક �દવસ ર� મળે પણ નારી ઘર માટ જ કામ કર તેમાં એક પણ ર� હોતી નથી. ૩૬૫ �દવસ ે ે ે
ઓન�ુટી, અને આજની નારી ઘરની સાથે કાયા�લય, �યવસાય અને દેશને ચલાવવા સુધી કામ કર છ ે ે
માટ નારીને સ�માનીત કરવા કપડવણજ કેળવણી મંડળમાં આંતરરા��ીય મ�હલા �દવસની ઓનલાઈન ે
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મ�હલા સશિ�તકરણનું ઉ�મ ઉદાહરણ કેળવણી મંડળ છ જમાં ૬૦% થી ે ે
વધાર મ�હલાઓ કામ કર છ જ બાળકના ભિવ�યને ઘડવાનું ઉતમ કાય� કર છ. કાય��મના મુ�ય મહમાન ે ે ે ે ે ે ે
તરીકે માણેકલાલ દેસાઇ �કશોર મં�દરના આચાયા�� ી યાિમનીબેન પટલ િબરાજમાન હતાં. યાિમનીબેન ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૪।।
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વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૫।।

બધા ઓપરશન અને વેદનાઓમાથી પસાર થવા છતાં તેમનું આ�મબળ ખૂબ જ મજબૂત હોવાથી ે

�યુકોરમાઇકોિસસ રોગને મહાત કરીને મોતના મુખમાંથી પાછા ફયા� હતાં. કાય��મમાં હાજર કેળવણી 

મંડળના મં�ી �ીમતી નીલાબેન પં�ા તથા સૌ બહનોએ તેમનું �વાગત કરી તેઓ જ�દી સા� થઈ �ય ે

તથા સં�થામાં પાછો ચાજ સાંભળી લે તેવી શુભકામનાઑ પાઠવી હતી. �યવસાયના �ે�માં �ડાયેલી �

મ�હલાઓએ પોતાની ફરજ પણ િનભાવી અને ઘરને પણ સંભા�ું એવી મહાન �ીઓને આજના મ�હલા 

�દવસે સલામ કયા� હતાં. કેળવણી મંડળની જ મ�હલા કમ�ચારીઑ કોિવડ 19 જવા રોગને મહાત કરીને ે ે

�વ�થ થઇ હતી તે સૌને િબરદાવી હતી. લોકડાઉનની પ�રિ�થિતમાં જ બહનોએ પોતાના કામ િસવાય ે ે

કઈક િવશેષ કયુ� હોય તેઓને પણ સ�માિનત કયા� હતાં. અંતમાં ઊચા આદશ� અને �ફલોસોફીની વાત ં
સાથે �વર�ણની પણ હાકલ કેળવણી મંડળે કરી હતી.  ટ �હીલર અને ફોર �હીલર ડ� ાઈિવંગ શીખવું, બ�ક, ુ

પો�ટ તથા ઈ�વે�ટમે�ટ, મે�ડકલેમ જવી મહ�વની બાબતમા ં પણ �વાવલંબી બનવું ત ે અ�યારના ે

જમાનમાં ખૂબ જ જ�રી છ.  બધી બહનોને પોતાનું �યાન રાખવા અને સિવશેષ કાળ� રાખવા અપીલ કરી ે ે

હતી અને જણા�યુ હતું કે �ી �વ�થ અને ખુશ હશે તો પોતાના પ�રવારને અને કાય� �થળને મજબૂત 

બનાવી શકશે. કાય��મમાં મંડળના �મુખ �ી ડો.કુડિલયા સાહબે હાજરી આપી સૌને શુભે�છા આપી હતી. ેં
મં�ી �ીમતી નીલાબેન પં�ાએ �ાસંિગક ઉદબોધન કયુ� હતું. અંતમાં �ી યાિમનીબેન પટલે મ�હલા ે

�દવસની શુભકામના પાઠવી હતી. કેળવણી મંડળની િવિવધ સં�થાઓની બહનોએ ઓનલાઈન �ડાઇ ે

કાય��મને સફળ બના�યો હતો. કાય��મનું આયોજન અને સંચાલન મંડળ ઓ�ફસના મ�હલા કમ�ચારીઓ 

િનકીતા કોર મઠાડુ, પુ� આચાય�, તસનીમ નાલાવાલા, ફા�ગુનીબેન સુથાર કયુ� હતું.ે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ �ારા યો�યેલ િવ� મ�હલા �દનની ઉજવણીમાં મુ�ય મહમાન તરીકે �ી ે

યાિમનીબેન પટલ ઉપિ�થત ર�ાં હતા.ં   શાળામાં સમ� �ટાફ તરફથી પુ�પગુ�છ અપ�ણ કરી આવકાયા�. ે

તેઓ સંપૂણ� �વ�થ બની પોતાની ફરજ પર હરખથી હાજર થાય તેવી �ટાફ િમ�ોએ શુભે�છા �ય�ત કરી. 

યાિમનીબેને પણ �ટાફ િમ�ો અને શાળાના ભૂલકાઓને મળીને આનંદ અનુભ�યો.

�ી મા.દે.�કશોર મં�દરમાં આચાયા�નું �વાગત
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 કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી 

ફાઉ�ડેશન સંચાિલત �ી એસ.સી.દાણી 

સાય�સ સે�ટર અને �ી એ. સી. શારદા મં�દર 

�ાથિમક શાળા �ારા રા��ીય િવ�ાન �દવસની 

ઉજવણીના ભાગ�પે અને  બાળકોમાં િનણા�યક 

શિ�ત, ટીમ યુિનટી, �ટ��ગ કો�યુિનકેશન, 

યાદશિ�ત આ બધા આયામોમાં વધારો થાય અને 

સાથે સાથે બાળકોને કઈક નવું શીખવા અને ં
�ણવા મળે તે હતુથી આ સાય�સ િ�વઝ ે
કોિ�પ�ટશનનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. આ 

સાય�સ િ�વઝમાં મુ�ય મહમાન તરીકે �ી ભરતિસંહ સોઢા પરમાર (સી.આર.સી.કપડવંજ) ઉપિ�થત ે ે
રહી બાળકોના ઉ�સાહમાં વધારો કય� હતો. આ િ�વઝમાં છ ટીમે ભાગ લીધો હતો. આ િ�વઝમાં �ણ રાઉ�ડ 

રમાડવામાં આ�યાં હતાં. �થમ રાઉ�ડ એમ. સી. �યુ., સેક�ડ રાઉ�ડ વન-વડ�  આ�સર, અને �ી� 

રાઉ�ડમાં િચ�ને ઓળખો. અંતે િવજતા થયેલ ટીમ અને ભાગ લીધેલ દરક બાળકને શાળાના આચાય� �ી ે ે
ચેતનભાઈ પટલ અને �ી રા�ેશભાઈ પટલ (િવ�ાન િશ�ક, �ી એ. સી. શારદા મં�દર)ના હ�તે ે ે
�ો�સાહન �પે ઈનામ અને �માણપ� આપવામાં આ�યા ં હતા.ં  આ સાય�સ િ�વઝ હરીફાઈનું સંપૂણ� 

માગ�દશ�ન અને �યવ�થા �ી એસ.સી. દાણી સાય�સ સે�ટરના ઇ��ટ��ટર �ુવી ધોબી અને સુરશ ઝાલા ે
�ારા કરવામાં આ�યું હતું અને શાળાના િશ�ક �ી સંદીપભાઈ અને કાિત�કભાઈ �ારા  ટકિનકલ સહાય ે
પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

રા��ીય િવ�ાન �દવસની ઉજવણી

અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશને

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૬।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦



 િજ�ા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન, કઠલાલ જ ગુજરાત રા�ય ે
શૈ�િણક સંશોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાંધીનગરના ને� હઠળ ે
ગુણવ�ાસભર િશ�ણના સવ��યાપીકરણ અથ� કાય�રત સરકારી 
સં�થા છ. તેઓએ કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી ે
ફાઉ�ડેશનના સહયોગથી ચાલતી અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ 
ફાઉ�ડેશન તથા તમામ કમ�ચારીઓની સમાજ અને િશ�ણની ઉ�મ 
કામગીરી બદલ �શિ�તપ� આપવામાં આ�યું. કોિવડ-૧૯ ના 
સમયમાં અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશનના કમ�ચારીઓએ 
સોિશયલ �ડ�ટ�સ, મા�ક અને હ�ડવોશ અંગે �ા�ય ક�ાએ ે
�ગૃતતા લાવી સુર�ા�મક રીતે િવ�ાથ�ઓને ડી�ટલ એ�યુકેશન 
આપવા સંની� �ય�નો કયા�. વાલી�ીઓના અને સરપંચ�ીના 
સંપક�  થકી સામાિજક �ગૃિત તથા ડી�ટલ િશ�ણ સંદભ� સફળ 
કામગીરી કરી અને ભવન સાથે �ડાઈ �શંસનીય કામગીરી કરી. આ 
બધામાં તેઓની કામગીરીમાં સહકાર આપવા બદલ કપડવણજ 
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િજ�ા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન, કઠલાલ �રા

કપડવણજ કળવણી મંડળને �શિ�તપ� અપ�ણે

કેળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડેશનને અિભનંદન પાઠ�યાં. ભિવ�યમાં પણ સાથે મળીને �વા��ય, 
િશ�ણ અને સમાજના ઉ�થાનમાં ઉ�મ કાય� કરવા આશા �ય�ત કરી છ. ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૭।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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�ી સી.એન.િવ�ાલય

 કોિવડ-19 ના લોકડાઉન પછી શાળા રાબેતા મુજબ શ� જવા બાદ િવ�ાથ�ઓની �િતભાને બહાર 
લાવવા શાળા �ારા િવિવધ �વૃિ�ઓનું આયોજન કરવામાં આવે છ. જમાં તા. ૬-૦૩-૨૦૨૧ ને ે ે
શિનવાર �ી સી. એન. િવ�ાલયમાં કા�ય પઠન �પધા� યો�ઈ. જમાં ધોરણ ૯ અને ૧૧ ના ૨૭ ે ે
િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. િવ�ાથ�ઓએ આરોહ - અવરોહ સાથે કિવ કે કિવય�ીને છાજ એ �કાર ે ે
પોતે પસંદ કરલા કા�યોનું પઠન કરી સવારનું વાતાવરણ કા�યમય બનાવી દીધું હતું. �પધા�ની શ�આતમાં ે
માનનીય આચાય� �ી પી.બી.પટલ ે કા�ય પઠન િવશેની સમજ િવ�ાથ�ઓ સમ� આપી હતી. દરક ે ે
િવ�ાથ�ઓએ પોતાનામાં રહલું કિવ�વ બહાર લાવવાનો પૂરો �ય�ન કય� હતો. જમાંથી �થમ, ��તીય ે ે
અને તૃતીય �માંક અપાયો હતો જ આ �માણે છ. ચૌધરી િ�યંકા.એસ. ે ે મા�યિમક િવભાગ ૯(અ): 1.
2. 3. ઉ.મા�યિમક િવભાગ: ૧૧(બ) 1.િ�વેદી �દયા.એમ પટલ �ુવી.સી.અને િ�વેદી �િ� એમ.  ગો�હલ ે
�રયા. વી.  રો�હત ર�કા. પી. સોની �યોિતકા એસ.અને બારોટ િ�યાશં ી એમ. જમાં માગ�દશ�ન અને ે ે2. 3.
આયોજન એચ. એસ. ��પિત સાહબ, વસંતભાઈ વણકર સાહબ, જયદીપભાઈ ઝાલા સાહબ ે ે ે
જ.વી.ચૌધરી સાહબે આ�યું  હતું. ે ે

કા�યપઠન �પધા�નું આયોજન

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૮।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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પારખ �ધસ � સાય�સ કોલેજનું ગૌરવે

કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત પારખ �ધસ �ે
સાય�સ કોલેજ, કપડવંજના િવ�ાથ�ઓના વષ �
૨૦૨૦-૨૧ના �ડસે�બર-૨૦૨૦ ની પરી�ાનાં 
ઝળહળતા ં પ�રણામો આવેલ છ. ફરી એકવાર કોલેજ ે ે
ઓફલાઈનની જમ જ ઓનલાઇન િશ�ણકાય�માં ે
પણ તેના િસિ�ના િશખરને સર કરવામાં સફળતા 
મેળવી સવ�પ�રતા ��થાિપત કરી છ. હાલ �હર ે ે
થયેલ સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટી, વ�ભ ે
િવ�ાનગરના પ�રણામોમાં બી.એસ.સી. સેમ-

B.Sc. સેમી�ટર-૩,૫ અને M.Sc.સેમી�ટર-૩ના 
ઝળહળતા પ�રણામો 

B.Sc. સેમ.૫નું ઝળહલતું પ�રણામ

૩માં કોલેજનું પ�રણામ ૮૯.૩૯ ટકા યુિનવિસ�ટીનું પ�રણામ ૫૮.૧૪ ટકા સાથે કુલ-૨૦ િવ�ાન 
કોલે�માંથી પારખ સાય�સ કોલેજ, કપડવંજ �થમ �મ �ા� કરલ છ.ે ે ે ે  બી.એસ.સી. સેમ-૩ અ�યાસ 
િવ�ાથ�ઓ- (૧) કુ. આકૃિતબેન પી. પટલે ૬૫૩ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં �થમ અને કોલેજમાં �થમ ે
�મ �ા� કરલ છ. (૨) �કશન કુમાર એમ. ડબગર ૬૧૯ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં ��તીય અને કોલેજમાં ે ે ે
��તીય �મ �ા� કરલ છ. (૩) હષ� આર. પટલ ે ૬૧૧ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં પાંચમો અને કોલેજમાં ે ે ે
તૃતીય �મ �ા� કરલ છ. આ ઉપરાંત અ�ય ૧૭ િવ�ાથ�ઓએ પણ યુિનવિસ�ટીમાં ૦૬, ૧૯, ૨૨, ૨૩, ૩૧, ે ે
૪૧, ૪૫, ૪૬, ૪૮  �માંક �ા� કરલ છ. ે ે

કુ.આકૃિત પી. પટેલ

યુિન.માં �થમ

કોલેજમાં �થમ

�કશન એમ. ડબગર

યુિન.માં ��તીય

કોલેજમાં ��તીય

હષ� આર. પટેલ

યુિન.માં પાંચમો

કોલેજમાં તૃતીય

હાલ �હર થયેલ સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટી, વ�ભ ે ે
િવ�ાનગરના પ�રણામોમાં બી.એસ.સી. સેમ-
૫માં કોલેજનું પ�રણામ ૮૮.૨૯ ટકા યુિનવિસ�ટીનું 
પ�રણામ ૬૨.૯૧ ટકા સાથે કુલ-૨૦ િવ�ાન 
કોલે�માંથી પારખ સાય�સ કોલેજ, કપડવંજ �થમ ે ે
�મ �ા� કરલ છ.ે ે  બી.એસ.સી. સેમ-૫ અ�યાસ 
િવ�ાથ�ઓ- (૧) અ�કબ એન. િસંધીએ ૫૦૪ 
માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં દસમો અને કોલેજમાં 
�થમ �મ �ા� કરલ છ. (૨) િમતકુમાર કે. પટલ ેે ે ે
૫૦૨ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં બારમો અને 

અ�કબ એન. િસંધી

યુિન.માં દસમો

કોલેજમાં �થમ

 િમતકુ કે. પટેલ

યુિન.માં બારમો

કોલેજમાં બી�

અનુ�ી એન. પટેલ

યુિન.માં સ�રમો

કોલેજમાં �ી�

કોલેજમાં બી� �મ �ા� કરલ છ. (૩) અનુ�ીબેન એન. પટલ ે ૪૯૬ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં સ�રમો ે ે ે
અને કોલેજમાં �ી� �મ �ા� કરલ છ. આ ઉપરાંત અ�ય ૧૨ િવ�ાથ�ઓએ પણ યુિનવિસ�ટીમાં ૨૧, ૨૯, ે ે
૩૨, ૩૩, ૩૯, ૪૩, ૪૫, ૪૭, ૪૯  �માંક �ા� કરલ છ. કપડવણજ કેળવણી મંડળના �મુખ ડૉ.કુડલીયા તથા ે ે ં

ેહો�દાર�ીઓએ િવ�ાથ�ઓને અિભનંદન પાઠ�યાં છ. સાથે સાથે સં�થાના િ��સીપાલ ડૉ. એ. જ. ે ે
રાવલ, કેમે�ટ�ી િવભાગના વડા તથા તમામ �ટાફ ભાઈબહનોને અિભનંદન પાઠવેલ હતાં.ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                   ।।પૃ�ઃ૯।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

B.Sc. સેમ.૩નું ઝળહલતું પ�રણામ
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હાલ �હર થયેલ સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટી, વ�ભ ે ે
િવ�ાનગરના પ�રણામોમાં એમ.એસ.સી. સેમ-

૩માં યુિનવિસ�ટીનું કુલ-૧૦  કોલે�માંથી પારખ ે
સાય�સ કોલેજ, કપડવંજ ચોથો �મ �ા� કરલ છ.ે ે ે  

એમ.એસ.સી. સેમ-૫ અ�યાસ િવ�ાથ�ઓ- 

(૧) કુ.હ�સા એસ. શેખે ૪૯૦ માક�સ સાથે 

યુિનવિસ�ટીમાં સાતમો અને કોલેજમાં �થમ �મ 

�ા� કરલ છ. (૨) પાથ�કુમાર એચ. પટલ ે ૪૯૦ ે ે ે

M.Sc. સેમ.૩નું ઝળહલતું પ�રણામ

કુ.હ�સા એસ. શેખ

યુિન.માં સાતમો

કોલેજમાં �થમ

પાથ�ક એચ. પટેલ

યુિન.માં સાતમો

કોલેજમાં �થમ

કુ.ના�દયા એચ.શેખ

યુિન.માં નવમો

કોલેજમાં ��તીય

માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં સાતમો અને કોલેજમાં �થમ �મ �ા� કરલ છ. (૩) કુ.ના�દયા એચ.શેખ ેે ે
૪૭૯ માક�સ સાથે યુિનવિસ�ટીમાં નવમો અને કોલેજમાં ��તીય �મ �ા� કરલ છ. આ ઉપરાંત અ�ય ૦૭ ે ે
િવ�ાથ�ઓએ પણ યુિનવિસ�ટીમાં ૨૧, ૨૪, ૨૫, ૩૦, ૩૧, ૩૪, ૪૧  �માંક �ા� કરલ છ. કોલેજના ે ે
આચાય� એ. જ. રાવલ તથા અ�યાપક િમ�ોએ અને સમ� �ટાફ પ�રવાર િવ�ાથ�ઓને પી. �. ઈ�ચાજ ે ે �
ડો. એસ. આર. રામને અિભનંદન પાઠવેલ હતાં.

િશ�ણથી વંિચત બાળકો સુધી પહ�ચવાનો સફળ �યાસ

 હાલ કોિવડ-૧૯ની પ�રિ�થિતમાં જ ે
બાળકો િશ�ણથી વંિચત ર�ા છ તેવા ે
બાળકોને અંતર િશ�ણ આપવાનો એક ન� 
�યાસ શ� કરલ છ. જમાં કપડવણજ ે ે ે
કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી �પંદન 
બાલમં�દર તરફથી િચખલોડ ગામના 
વાલી�ી પટલ હમાંગીનીબેન જતીનકુમારને ે ે
ટબલેટ આપવામાં આ�યું હતું. જમાં શાળા ે ે
�ારા ચાલતી શૈ�િણક �વૃિ�ઓ જવીકે ે
ગિણત, ભાષા, િચ�, ઇિ��ય િવકાસ, 
�વન �યવહાર, વાતા�, આટ એ�ડ �ા�ટ �
અને સામા�ય�ાન જવા િવષયોનો િવ�ડયો ે

શાળાના િશ�કો �ારા તૈયાર કરલ હતા. જમાં ૧૦ થી ૧૫ જટલાં બાળકોએ આ િવ�ડયોનો લાભ લીધો ે ે ે
હતો.

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                 ।।પૃ�ઃ૧૦।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

�ી �પંદન બાલમં�દર
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વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૭ માસઃ માચ�,૨૦૨૧                                                                                 ।।પૃ�ઃ૧૧।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

��ધાંજલી

�વ.ડૉ. રાજશભાઈ મુલવાણીે
�ાચાય�- િજ�ા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન, કઠલાલDIET ( )

:: �વગ�વાસ ::
તા.૨૮/૩/૨૦૨૧-રિવવાર

�ભુ આપના આ�માને શાંિત અપ� એ જ �ાથ�ના
કપડવણજ કળવણી મંડળ તથા દાણી ફાઉ�ડશને ે
અને અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન પ�રવારે

ક.ક.મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડશનના સહયોગથીે ે
ચાલતા સાય�સ આઉટરીચ �ો�ામ અગ��ય
ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન ગુજરાત રા�યનાંે

સચોટ માગ�દશ�ક અને શુભિચંતક


