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થાપના વષ - ૧૯૪૦

પુ તકનું મૂ ય ર ન કરતાંય અિધક છ.ે ર ન બહારની ચમક બતાવે છ.ે
યારે પુ તક અંતઃ કરણને ઉ વળ કરે છ.ે

ગાંધી

શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
કોલેજના િવ ાથ ઓ સં કત
ૃ િવષયમાં
યુિનવિસટી મેરીટમાં અ ેસર

ઉષાબેન
મનીષાબેન
કનુભાઈ સોલંકી બદરિસંહ સોલંકી
સમ યુિન. થમ સમ યુિન.બી

િ િતબેન
હમતિસં
હ
અિ મતાબેન
ક પેશકમાર
ં
ુ
ે િસંહ ચૌહાણ મહે િસંહ ચૌહાણ
દનેશભાઈ ઝાલા નરશભાઈ
પરમાર મહન
ે
સમ યુિન. છ ો સમ યુિન.સાતમો સમ યુિન.નવમો સમ યુિન.દસમો

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે કોમસ કોલેજ,
કપડવંજના િવ ાથ ઓ બી.એ. સેમે ટર-૬ યુિનવિસટી પરી ામાં મેરીટમાં થાન મેળવી કોલેજનું અને
સં કૃ ત િવભાગનું ગૌરવ યુિનવિસટી ક ાએ વધાયુ છ.ે સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીની બી.એ.ની પરી ામાં
સં કૃ ત િવષયમાં થમ થાને મનીષાબેન કનુભાઈ સોલંકી, બી

થાને ઉષાબેન બદરિસંહ સોલંકી,

છ ા થાને અિ મતાબેન દનેશભાઈ ઝાલા, સાતમાં થાને ક પેશકુ માર નરશભાઈ
પરમાર, નવમા
ે
થાને િ િતબેન મહે િસંહ ચૌહાણ અને દસમાં થાને હમતિસં
હ મહે િસંહ ચૌહાણએ મેરીટમાં થાન
ં
મેળ યું છ.ે તેઓની િસિ બદલ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ પ રવારે અિભનંદન પાઠવી, ઉ ચ
િશખરો ા કરવા શુભે છા પાઠવી છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૧।।
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કપડવણજ કે ળવણી
મંડળનું મુખપ
(ફ ત અંગત િવતરણ હે તુ)

થાપના વષ - ૧૯૪૦

શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
કોલેજની ફઝીકલી હે ડીકપ
ે િવ ાિથની
યુિનવિસટી મેરીટમાં આઠમાં થાને
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ કે .એસ.આ સ
એ ડ વી.એમ.પારખ
ે કોમસ કોલેજ, કપડવંજની િવ ાિથની વાચા
નવનીતકુ માર પટલે
ે ઓગ -૨૦૨૦માં સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટી
ારા કોરોના કાળમાં લેવાયેલી બી.એ. સેમે ટર-૬ની પરી ામાં
સમ યુિનવિસટીમાં આઠમાં મે મેરીટમાં થાન મેળવી કપડવંજ
કે ળવણી મંડળ અને કોલેજનું ગૌરવ વધાયુ છ.ે વાચા િનયિમત
અ યાસ માટે કોલેજમાં

ીિ હલર ચલાવીને આવતી હતી. કોલેજ

ારા થમ વષથી જ એના વગ

વાચા નવનીતકમાર
પટલ
ુ
ે
સમ યુિન.માં આઠમો

ાઉ ડ લોર પર ગોઠવવામાં આ યાં

હતાં. ાઉ ડ લોર પર એની પરી ા લેવાય એવું આયોજન પણ

કરવામાં આ યું હતું. કોલેજની આ લાડકવાયી િવિશ

ડે શ અને ગરબા
છોકરીને કોલેજના ટડીશનલ
ે

કાય મમાં ખાસ ઉપિ થત રાખીને િવજતા
એના હ તે સ માિનત કરવામાં
ે િવ ાથ ભાઈ-બહનોને
ે
આ યાં હતાં. તેની શારી રક િવકલાંગતા હોવા છતાં તે કોલેજમાં કાયમ ખુશ િમ જ રહીને અ યાસ કરતી
હતી. બધાં િવ ાથ ભાઈ-બહનો
ે પણ તેની આદર સ માન સાથે કાળ

રાખતાં હતાં. યુિનવિસટી

મેરીટમાં આઠમું થાન મેળવવા બદલ કોલેજ પ રવારમાં પણ આનંદની લહર
ે છવાયી છ,ે ‘અડગ મનના
મુસાફરને હમાલય પણ નથી નડતો’ આ કહવતને
સાથક કરતાં કોલેજના બી ં િવ ાથ ઓ માટે તે
ે
ેરણા પ બની છ.ે વધુમાં કોલેજના આચાય ડૉ.ગોપાલ શમાને તેના દાદા ભીખાભાઈએ મળીને હષની
લાગણી ય ત કરતાં જણા યું હતું કે વાચાને હવે મનોિવ ાન િવષયમાં એમ.એ. કરી પી.એચ.ડી. સુધી
અ યાસ કરવાની ઈ છા છ.ે વાચા પટલની
આ િસિ
ે

બદલ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ

પ રવારે અિભનંદન પાઠવી એની ઉ વળ કાર કદ માટે શુભે છા પાઠવી છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૨।।
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કપડવણજ કે ળવણી
મંડળનું મુખપ
(ફ ત અંગત િવતરણ હે તુ)
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શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
કોલેજના અથશા

િવષયના િવ ાથ ઓનું મેરીટમાં થાન

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત
શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
કોમસ કોલેજ, કપડવંજની િવ ાિથની યુ તા
રાજશભાઈ
પરમાર અથશા
િવષયમાં
ે
સમ સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીમાં થમ
થાને ઉ ીણ થઈ અથશા
િવભાગ અને
કોલેજનું ગૌરવ વધાયુ છ.ે યુ તા પરમારે
યુ તા રાજશભાઈ
પરમાર
ે
સુિનલકમાર
જયંિતલાલ રાઠોડ
ુ
અથશા િવષયમાં થમ થાને અને સમ
સમ યુિન. થમ
સમ યુિન. સાતમો
યુિનવિસટીમાં બી.એ.ની પરી ામાં થમ અિગયારમાં થાને મેરીટમાં થાન મેળ યું છ.ે ઉપરાંત
સુિનલકુ માર જયંિતલાલ રાઠોડએ અથશા િવષયમાં આઠમું થાન ા કયુ છ.ે બંને િવ ાિથઓની
િસિ બદલ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ પ રવારે અિભનંદન પાઠ યાં છ.ે

કોલેજના ગુજરાતી િવષયના િવ ાથ ઓનું મેરીટમાં થાન
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત
શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
કોમસ કોલેજના ગુજરાતી િવષયના િવ ાથ ઓ
સમ

યુિનવિસટીમાં ગુજરાતી િવષયમાં

મેરીટમાં થાન મેળવીને કોલેજ અને ગુજરાતી
િવભાગનું ગૌરવ વધાયુ છ.ે જમાં
થમ દસમાં
ે
પાંચમાં થાને તન લાબાનુ હદાયતુ ાખાન
તન

હદાયતુ ાખાન પઠાણ
સમ યુિન. પાંચમો

સાદીકઅલી સૈયદએ મેરીટમાં

મા હના સાદીકઅલી સૈયદ
સમ યુિન. નવમો

પઠાણ,

થાન મેળ યું છ.ે તેઓની િસિ

નવમા

થાને

મા હનાબાનુ

બદલ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા

કોલેજ પ રવારે અિભનંદન પાઠવી ઉ રો ર ગિત માટે શુભે છા પાઠવી છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૩।।
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કપડવણજ કે ળવણી
મંડળનું મુખપ
(ફ ત અંગત િવતરણ હે તુ)
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શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટી બી.એ.ની પરી ામાં
આ સ-કોમસ કોલેજના િવ ાથ ઓ મેરીટમાં ટોપર

હતેશકુ માર
િવ ભાઈ સોઢા
સમ યુિન. થમ

હરલબેન
રામિસંહ પરમાર
સમ યુિન. થમ

અિમતકુ માર
ભગાભાઈ બારીયા
સમ યુિન. બી

મેહુ લકુ માર
દશરથભાઈ બારૈ યા
સમ યુિન. ી

અં કતકુ માર
તખતિસંહ ગો હલ
સમ યુિન. પાંચમો

ઉિમલાબેન
અજુ નિસંહ સોલંકી
સમ યુિન. છ ો

સુિનલ
ફલાભાઈ
સોલંકી
ુ
સમ યુિન. સાતમો

િનશા
સુરજમણી ખારવા
સમ યુિન. આઠમો

વાચા
નવનીતકુ માર પટે લ
સમ યુિન. આઠમો

સં દપ
રમેશિસંહ સોલંકી
સમ યુિન. નવમો

સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટી ારા કોરોના કાળમાં ઓગ -૨૦૨૦માં લેવાયેલી બી.એ.સેમે ટર-૬
ની પરી ામાં કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ. પારખ
ે કોમસ
કોલેજના િવ ાથ ઓએ મેરીટમાં ટોપર રહી કોલેજનું યુિનવિસટી ક ાએ ગૌરવ વધાયુ છ.ે સમ
યુિનવિસટી મેરીટમાં થમ દસ ટોપરમાં કુ લ ચૌદ િવ ાથ ઓમાં અિગયાર િવ ાથ ઓ કપડવંજ કોલેજના
છ.ે થમ થાને હતેશકુ માર િવ ભાઈ સોઢાપરમાર અને હરલબેન રામિસંહ પરમારે સરખા ગુણ
થાને મેહુ લભાઈ દશરથભાઈ બારૈ યા,
મેળ યા છ.ે બી
થાને અમીતકુ માર ભગાભાઈ બારીયા, ી
પાંચમાં થાને અં કતકુ માર તખતિસંહ ગોહલ,
ે છ ા થાને ઉિમલાબેન અજુ નિસંહ સોલંકી, સાતમાં
થાને સુિનલકુ માર ફલાભાઈ
સોલંકી, આઠમાં થાને ચારમાંથી બે િવ ાથ ઓ િનશા સુરજમિણ
ુ
ખારવા અને વાચા નવનીતકુ માર પટલ,
ે નવમા થાને સંદીપકુ માર રમેશિસંહ સોલંકી, દશમાં થાને
મનીષાબેન કનુભાઈ સોલંકી અને અિગયારમાં થાને યુ તા રાજશભાઈ
પરમાર આ બધા િવ ાથ ઓમાં
ે
મનીષાબેન સં કૃ ત િવષયના, યુ તા અથશા િવષયની છ.ે અને બાકીના તમામ િવ ાથ ઓનો મુ ય
િવષય મનોિવ ાન છ.ે સમ યુિનવિસટી ટોપર રહવા
ે બદલ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ
પ રવારે અિભનંદન પાઠવી ઉ ચ િશખરો સર કરવા શુભે છા પાઠવી છ..
ે
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૪।।

5|lTEF

કપડવણજ કે ળવણી
મંડળનું મુખપ
(ફ ત અંગત િવતરણ હે તુ)

થાપના વષ - ૧૯૪૦

પારખ
ધસ સાય સ કોલેજ
ે
ઝળહળતાં પ રણામો
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત પારખ
ધસ સાય સ કોલેજ, કપડવંજના િવ ાથ ઓના
ે
વષ-૨૦૧૯-૨૦ ના ઝળહળતાં પ રણામો આવેલ છ.ે ફરી એકવાર કોલેજ ે તેનાં િસિ ધના િશખરને સર
કરવામાં સફળતા મેળવી છ.ે હાલ હર
ે થયેલ સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટી, વ ભ િવ ાનગરના
પ રણામોમાં બી.એસ.સી. સેમ.-૬ રે યુલરમાં યુિનવિસટીનું પ રણામ ૭૦.૫૪ ટકા અને કોલેજનું
પ રણામ ૯૦.૬૭ ટકા સાથે ૨૦ કોલે માંથી આપણી કોલેજ ે બી મ ા કરલ
ે છ.ે
બી.એસ.સી. સેમ.૬માં અ યાસ કરતાં િવ ાથ ઓ(૧) રા હલ એમ.વહોરાએ ૯૦૦ માંથી ૮૦૬ માકસ સાથે યુિનવિસટીમાં નવમો અને કોલેજમાં
થમ મ ા કરલ
ે છ.ે
(૨)

ે ા જ.પટલે
ય
ે ે ૯૦૦ માંથી ૮૦૬ માકસ સાથે યુિનવિસટીમાં નવમો અને કોલેજમાં થમ મ ા
કરલ
ે છ.ે

(૩) મેહુ લ બી. સોલંકીએ ૯૦૦ માંથી ૭૯૦ માકસ સાથે યુિનવિસટીમાં પંદરમો અને કોલેજમાં બી
મ ા કરલ
ે છ.ે
(૪) મુ કાન આઈ. મ સુરીએ ૯૦૦ માંથી ૭૯૦ માકસ સાથે યુિનવિસટીમાં પંદરમો અને કોલેજમાં
બી મ ા કરલ
ે છ.ે
(૫)

તીકકુ માર આર.પટલે
ે ૯૦૦ માંથી ૭૮૬ માકસ સાથે યુિનવિસટીમાં સ રમો અને કોલેજમાં
ી મ ા કરલ
ે છ.ે

આ ઉપરાંત અ ય િવ ાથ ઓએ પણ યુિનવિસટીમાં ૨૦,૨૬,૪૨ મો માંક
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ પ રવારે િવ ાથ ઓને અિભનંદન પાઠવેલ છ.ે

રા હલ એમ.વહોરા

કુ . ેયા જ.ેપટેલે

મેહુ લ બી. સોલંકી

મુ કાન આઈ. મ સુરી

સમ યુિન.નવમો

સમ યુિન.નવમો

સમ યુિન.પંદરમો

સમ યુિન.પંદરમો

વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

ા

કરલ
ે છ.ે

તીકકુ માર આર.પટેલે

સમ યુિન.સ રમો

।।પૃ ઃ૫।।
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ીમતી એસ.ક.શાહ
( હાવાળા) કૉલેજ ઓફ એ યુકે શન
ે
બી.એ (સેમ ટર-૨)નું ઝળહળતું પ રણામ
ઓગ ટ- ૨૦૨૦

હા દક િવજયભાઈ ષી
૯૩.૬૦%
યુિન.માં સાતમો

નૂપર ભાનુ સાદ મેકવાન
૯૨.૨૬%
યુિન.માં સોળમો

િશ પાબેન દનેશબાઈ
૯૧.૬૦%
યુિન.માં વીસમો

પિત

સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીમાં થમ ૫૦માં સદર કૉલેજના ૨૫ તાલીમાથ ઓનો સમાવેશ થાય છ.ે
કોલેજના કુ લ ૫૦ તાલીમાથ ઓએ પરી ા આપી કોલેજનું ૯૮.૪૯% પ રણામ આ યું. પાસ થનાર
તાલીમાથ ઓમાં ૯૦%થી વધારે ૧૧ તાલીમાથ , ૮૫% થી ૯૦% ની વ ચે ૨૭ તથા ૮૦% થી ૮૫% વ ચે
૧૦ અને ૭૭% થી ૮૦% વ ચે ૧ તાલીમાથ છ.ે તાલીમાથ ઓ અને તેમને તૈયાર કરનાર તમામ
અ યાપક ીઓને કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ પ રવારે અિભનંદન પાઠ યા છ.ે

બી.એ (સેમ ટર-૪)નું ઝળહળતું પ રણામ
ઓગ ટ- ૨૦૨૦

પાયલ દનેશભાઈ પટલ
ે
૯૫.૬૦%
યુિન.માં બી

કે વલકમાર
હમાં
ુ
ે શુકુ માર
૯૪.૯૩%
યુિન.માં ી

ષી

ઉિવ સુધીરભાઈ પટલ
ે
૯૪.૫૩%
યુિન.માં પાંચમો

સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીમાં થમ ૫૦માં સદર કૉલેજના ૩૩ તાલીમાથ ઓનો સમાવેશ થાય છ.ે
કોલેજના કુ લ ૫૦ તાલીમાથ ઓએ પરી ા આપી જમાં
ે કોલેજનું ૧૦૦%પ રણામ આ યું. પાસ થનાર
તાલીમાથ ઓમાં ૯૦% થી વધારે ૩૧ તાલીમાથ અને ૮૪% થી ૯૦%ની વ ચે ૧૮ તાલીમાથ છ.ે
તાલીમાથ ઓ અને તેમને તૈયાર કરનાર તમામ અ યાપક ીઓને કપડવણજ કે ળવણી મંડળ તથા કોલેજ
પ રવારે અિભનંદન પાઠ યા છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૬।।
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અિભ ાય
ક.ક.મં
ે ડળના મુખપ

િતભા માટનો
ે અિભ ાય
સમાજના સવાગી િવકાસ માટે િશ ણ એક સૌથી મહ વનું

પ રબળ છ.ે કપડવણજ કે ળવણી મંડળના આદરણીય
આ

થાપકોની દીઘ િ અને વંદનીય દાતાઓના સહયોગથી

ાન ય ના બીજની શ આત વષ ૧૯૪૦માં કરવામાં આવી હતી.
આજ ે મંડળ સંચાિલત બાલમં દરથી કોલેજ સુધીની ૧૩
જટલી
સં થાઓમાં આશરે ૭૦૦૦ જટલા
બાળકો/િવ ાથ ઓ
ે
ે
િવ ા યાસ કરી ર ાં છ.ે વાલીઓને પોષાય એવી ફી માં ગુણવ ા
િશ ણ આપવાનો સભાન પુ ષાથ મંડળના માનનીય
પદાિધકારીઓએ કય છ.ે
મંડળની શૈ િણક સં થાઓમાં િવ ા યાસ કરી આપણા

ી સી.એન.િવ ાલયના ભૂતપૂવ િશ ક(૩૩ વષ)
દેશમાં કે યુ.એસ., કે નેડા વગેર િવદેશી દેશોમાં
અને ઉદાર દાતા ી

ી .આર.શાહ

િવ ાથ ઓએ તેમની માતૃસં થાના ઋણને

થાયી થયેલા
મરણમાં રાખી

યથાશિ ત દાન આ યું છ.ે િવિવધ શૈ િણક સં થાઓના િવ ાથ ઓની તેમજ િશ કગણની શૈ િણક
તેમજ સાં કૃ િતક ે ની િવિવધ વૃિ ઓની િસિ ઓને ‘ િતભા યુઝ લેટર’માં શેર કરવામાં આવે છ.ે
આમ સૌ માટે િતભા અઠવા ડક યુઝ લેટર એક ેરણા

ોથ સાિબત થયું છ.ે

આ વષ મંડળને પારદશક વહીવટ અને જવાબદારી તથા
ે

સંચાલન માટે ગાઈડ

ટાર ઈિ ડયા ચેિ પયન લેવલ

લે ટનમ સ ટ ફકે ટ એનાયત કરવામાં આ યું છ.ે મંડળને ા
થયેલાં આ એવોડ મા કપડવણજ નગર, તાલુકા કે િજ ા માટે ન હ
પણ સમ રા ય માટે ગૌરવની વાત છ.ે
કે ળવણી મંડળના મુખ ડૉ.હરીશભાઈ કું ડલીયા સાહબ
ે
તેમજ તેમની સમ ટીમને આ અપૂવ િસિ

બદલ અિભનંદન

કરતાં આનંદની લાગણી અનુભવું છું .
વષઃ૨ અંકઃ૪૦ માસઃ ઓ ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૭।।

