સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ દ્વારા
“રાષ્ટ્રીય કક્ષાની E-Quizનું આયોજન

પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સુંચાલલત સી. પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ
કોલેજના EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ દ્વારા “રાષ્ટ્રીય કક્ષાની E-Quiz નું
આયોજન કરવામાું આવયું હતું. જેની મખ્ય થીમ છત્તીસગઢનું સામાન્ય જ્ઞાન હતું.
તારીખ ૨૫ મે ૨૦૨૦ થી ૩૦ મે ૨૦૨૦ સધીના ૬ લદવસની આ E-Quizમાું જદીજદી
લવદ્યાશાખાના કલ ૮૩૯ સ્પધસકોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાું અનક્રમે ૬૬૯ લવદ્યાથીઓ
અને ૧૭૦ અધ્યાપકો હતા. જદાુંજદાું રાજ્યો જેવા કે આુંધ્રપ્રદે શ, લબહાર, હલરયાણા,
લદલ્હી, ઓડીશા, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદે શ, તલમલનાડ, કણાસટક, રાજસ્થાન,
છત્તીસગઢ, મેઘાલય, બુંગાળ તથા કે ન્રશાલિત પ્રદે શો જેવા કે પોન્ડીચરી અને
દાદરાનગર હવેલી સલહત સમગ્ર ભારતમાથી આચાયસશ્રીઓ, લવદ્યાથીઓ તથા
અધ્યાપકો જોડાયા હતા. સમગ્ર કાયસક્રમન આયોજન સુંસ્થાના લપ્રલન્સપાલ અને EBSB
ક્લબના નોડલ ઓલફસર ડો આર.ડી. મોદી અને કો-ઓડીનેટર ડો લમત્તલ ઠક્કર તથા
EBSB ક્લબના મેમ્ બરો દ્વારા કરવામાું આવેલ હતું તથા દરેક લવદ્યાથીઓને ભાગ લેવા
માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડયું હતું.
સમગ્ર E-Quizનું સુંચાલન EBSB ક્લબના કૉ-ઓડીનેટર ડૉ. લમત્તલ ઠક્કર, પ્રો.નીતલ
સોની, પ્રો. નીલમ પરમાર, પ્રો. લહરેન શાહ અને ડો મેહલ પટે લ તથા અને અન્ય
સભ્યોએ કયું હતું.
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટના મેનેલજું ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખભાઈપટે લે
ભારતની સેવા માટે ના આવા ઉત્તમ કાયસક્રમો સતત થતાું રહે તે માટે પ્રોત્સાલહત કયાસ
હતા અને દરેકને ઘરે સરલક્ષત રહે વા માટે પણ જણાવયું હતું.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજના EBSB ક્લબ
દ્વારા “ક્વિઝ કોક્વપપક્વટશન” નું આયોજન

પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સુંચાક્વલત સી. પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ
કોલેજના EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ દ્વારા તારીખ ૬-૩-૨૦૨૧ ના રોજ EBSB
ક્વદવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે ક્વિઝ કોક્વપપક્વટશન આયોજન કરવામાું આવયું હતું.
જેની મખ્ય થીમ છત્તીસગઢનું સામાન્ય જ્ઞાન હતું. આ “ક્વિઝ કોક્વપપક્વટશન” માું જદા
જદા ક્વવભાગના કલ ૧૦૨ સ્પર્સકોએ ભાગ લીર્ો હતો. સમગ્ર કાયસક્રમન આયોજન
સુંસ્થાના ક્વપ્રક્વન્સપાલ અને EBSB ક્લબના નોડલ ઓક્વફસર ડો આર ડી મોદી ના
માગસદશસન હેઠળ EBSB ક્લબના કો-ઓડીનેટર ડો ક્વમત્તલ ઠક્કર તથા EBSB ક્લબના
મેપબસસ પ્રો.નીતલ સોની, પ્રો. હે તલ લાવુંતરા, ડો નયન પટે લ અને ડો મેહલ પટે લ દ્વારા
કરવામાું આવયું હતું.
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટના મેનેક્વજું ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખભાઈપટે લે
ભારતની સેવા માટે ના આવા ઉત્તમ કાયસક્રમો સતત થતાું રહે તે માટે પ્રોત્સાક્વહત કયાસ
હતા.

પ્રેસ નોટ
સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજના EBSB ક્લબ
દ્વારા “Traditional Attire Day and Cultural Program”નું
આયોજન
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ
કોલેજના EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ દ્વારા તારીખ ૮-૩-૨૦૨૧ ના રોજ
“Traditional Attire Day and Cultural Program” નું આયોજન કરવામાં આવયું હતું.
આ કાયસક્રમમાં બી કોમ, એમ કોમ (SF) લવભાગના કુ લ ૯૫ સ્પર્સકોએ ભાગ લીર્ો હતો.
સમગ્ર કાયસક્રમનુ આયોજન સંસ્થાના લપ્રલન્સપાલ અને EBSB ક્લબના નોડલ ઓલફસર ડો
આર ડી મોદી ના માગસદશસન હેઠળ EBSB ક્લબના કો-ઓડીનેટર ડો લમત્તલ ઠક્કર તથા
EBSB ક્લબના મેમ્ બસસ પ્રો.નીતલ સોની, પ્રો. હેતલ લાવંતરા, ડો નયન પટે લ અને ડો
મેહુલ પટે લ દ્વારા કરવામાં આવયું હતું. આ કાયસક્રમ માં EBSB ક્લબના સભ્યો તથા કોલેજ
ના અધ્યાપક લમત્રો એ હજાર રહી લવદ્યાથીઓએ ને પ્રોત્સાલહત કયાસ હતા.
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈપટે લે
સહભાગીઓ ને આવા ઉત્તમ કાયસક્રમો માં ભાગ લેવા બદલ પ્રોત્સાહન રૂપી આશીવસચન
આપ્યા હતા.

પ્રેસ નોટ
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ
સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કૉલેજ, આણંદમા EBSB ક્લબ
(એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત ક્લબ) દ્વારા તારીખ ૫ -૩-૨૦૨૧ ના રોજ કૉલેજમાં 100થી વધારે લવદ્યાથીઓએ 'સ્વચ્છતા
પ્રલતજ્ઞા' લીધી હતી. EBSB ક્લબના નોડલ ઓલફસર લપ્ર. ડૉ. આર ડી મોદીએ લવદ્યાથીઓને સ્વચ્છતા અંગે સતેજ
કર્ાસ અને સ્વચ્છતા જીવનમાં કે ટલી મહત્વની છે તેના લવશે જ્ઞાન પૂરં પાડ્ર્ુ હતું. સંપણ
ૂ સ કાર્સક્રમનું સંચાલન EBSB
ક્લબના મેમ્ બર પ્રા. શીલા લપન્ટો, પ્રા. લનલમ પરમાર, ડો.ઇમરાન પઠાણ, અને શ્રી લહરેન શાહે કર્ુું હતું. EBSB ક્લબના
કૉ ઓડીનેટર ડૉ લમત્તલ ઠક્કર તેમજ કૉલેજના અન્ર્ અઘ્ર્ાપકશ્રીઓએ પણ સ્વચ્છતા અંગેની પ્રલતજ્ઞા લીધી હતી.
સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈ પટેલે દરેક લવદ્યાથીઓને 'સ્વચ્છ
ભારત, સ્વસ્થ ભારત' અંગે માગસદશસન પૂરં પાડ્ર્ું હતું.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ
વિષય “એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત” અંતર્સત આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ ની
ઉજિણી
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાવલત સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ દ્વારા
તારીખ: 20-૦2-2020 ના રોજ “એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત” અંતર્સત “આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા
વદિસ” ની ઉજિણીના ભાર્ રૂપે છતીસર્ઢની માતૃભાષા વિષે વિદ્યાર્થીઓને વિવડયો દ્વારા
સમજ આપિામાં આિી હતી. આ પ્રસંર્ે ડો વમત્તલ ઠક્કર અને ડો મેહુલ પટે લ દ્વારા
ડોક્યુમેન્ટરીની મદદર્થી ભૌર્ોવલક વિભાર્ના આધાર ે છત્તીસર્ઢ માં બોલાતી પાંચ વિવિધ મુખ્ય
બોલીઓની ઝલક પૂરી પાડિામાં આિી હતી. કોલેજના આચાયસ અને ઇબીએસબી ક્લબના નોડલ
ઑવફસર ડો. આર ડી મોદી કાયસક્રમમાં ખાસ ઉપવસ્ર્થત રહીને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાવહત કયાસ હતા.
કોલેજના સ્ટાફ પવરિાર ે પણ કાયસક્રમમાં હાજરી આપી હતી. સમગ્ર કાયસક્રમનું આયોજન અને
સંચાલન ઇબીએસબી ક્લબના કો-ઓવડસનટર ડો વમત્તલ ઠક્કર અને ટીમ દ્વારા કરિામાં આવયું
હતું. સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનજ
ે ં ર્ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈ પટે લે
ઈબીએસબી સંદભે ર્થતી શ્રેષ્ઠ કામર્ીરી ને વબરદાિી ને આિા કાયસક્રમો સતત યોજિાની
ભલામણ કરી હતી.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
‘જ્ઞાનધારા’ અંતર્સત યોજાયેલ રાજ્ય કક્ષા ની ‘જ્ઞાન રત્ન કસોટી’
પ્રેસ નોટ
આજના સ્પધાસત્મક યુર્માં વિદ્યાર્થીઓ િધુને િધુ કાબેલ બને અને કોલેજ ના અભ્યાસક્રમ પછી જે તે
િૈકવપપક પરીક્ષાઓમાં સફળતાપૂિસક નું પ્રદશસન કરે તે માટે સરદાર પટે લ એજયુકેશન ટર સ્ટ સંચાવલત
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ ,બી.બી.એ

(આઈ.ટી.એમ.),

પી.જી.ડી.સી.એ તર્થા એવક્રલ ડીપાટસ મન્ે ટના “’નોલેજ બેન્ડ – જ્ઞાનધારા’” અંતર્સત રાજ્ય કક્ષા ની જ્ઞાન
રત્ન કસોટી નું આયોજન તારીખ ૧૨-૧૦ -૨૦૧૯, શવનિાર રોજ વિદ્યાર્થીઓ માટે કરિામાં આિેલ હતું.
જેમાં ૧૩૨ વિધાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂિસક ભાર્ લીધો હતો. આ સ્પધાસ માટે સંસ્ર્થાના મેનેવજં ર્ ટર સ્ટી એન્ડ
સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ, કોલેજના વપ્રન્સીપાલ ડો. આર. ડી. મોદી તર્થા વડપાટસ મેંટ ના HOD ડૉ નયન
પટે લે વિધાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પૂરં પાડેલ. આ સ્પધાસનું સફળતાપૂિસકનું આયોજન જ્ઞાનધારાના મેમ્ બર
પ્રો. શીતલ મેકિાન , પ્રો. મીરલ પટે લ તર્થા શ્રી અવપસત પટે લ દ્વારા કરિામાં આિેલ હતું.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટેલ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ ,
બી.બી.એ (આઈ. ટી. એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા તારીખ ૧૭ જુ લાઈ ૨૦૧૯ ના રોજ
ગુરુ પુલણસમા નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.જેમાં સંસ્થાના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટેલ,
આચાયસશ્રી ડો. આર.ડી.મોદી, લડપાટસ મેંટ હેડ ડો. નયનભાઈ પટેલ અને અધ્યાપક લમત્રો ઉપલસ્થત રહ્યા હતા. શ્રી
બી.એન. પટેલ અને ડો. આર .ડી .મોદી દ્વારા ગુરુ પૂલણસમાના કાયસક્રમમાં આ પ્રસંગ નું મહત્વ ખૂબ જ સુંદર રીતે
સમજાવેલ હતું. ઉપરોક્ત પ્રસંગ નું સંપૂણસ સંચાલન સંસ્થાના લવદ્યાથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ માાં
‘Movie Show’
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટેલ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મટ
ેં દ્વારા તારીખ 17-07-2019 ના રોજ
‘Movie Club’, અંતર્સત ‘મૂવી શો’ નું આયોજન BCA, BBAITM ,PGDCA તથા ACRIL ના લવધાથીઓ માટે
કરવામાં આવયું હતું.
જેમાં સંસ્થાના મેનલે જં ર્ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ, આચાયસ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , તથા
લડપાટસ મેંટ ના હેડ ડો નયન પટે લે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ કાયસક્રમ માં ૨૦૦ થી વધારે
લવધાથીઓ એ ભાર્ લીધો હતો. આ કાયસક્રમ નું સફળ આયોજન ‘મૂવી ક્લબ’ ના મેમ્ બર ડૉ. લદવયાંર્ વયાસ
અને પ્રો. મીરલ પટે લ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું .

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ
કોલેજના બી.સી.એ, બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ
દ્વારા નવા પ્રવેલશત લવદ્યાથીઓ માટે ઓન લાઈન અલિમુખતા કાર્સક્રમનું આર્ોજન
0૪ -૦૯ -૨૦૨૦ ના રોજ કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં સંસ્થાના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી
શ્રી બી.એન.પટે લ, આચાર્સશ્રી ડો આર.ડી.મોદી અને લડપાટસ મેંટના એચ.ઓ.ડી ડો.
નર્નિાઇ પટે લ ઉપલસ્થત રહ્યા હતા. આચાર્સ શ્રી ડો આર. ડી. મોદી સાહેબે પ્રથમ વર્સ ના
લવદ્યાથીઓ ને ગુજરાત ની પ્રખ્ર્ાત કોમસસ કોલેજ અને એમાર્ કમ્પ્ર્ુટર અને મેનજ
ે મેન્ટ
માં એડમીશન લેવા બદલ હાલદસ ક શુિેછા આપી હતી. લડપાટસ મેંટના એચ.ઓ.ડી ડો.
નર્નિાઇ પટે લે લવદ્યાથીઓનું સ્વાગત અને અલિવાદન કર્ુું હતું. આ કાર્સક્રમમાં કોલેજ
લવશેની રૂપરેખા તથા આવનારા સમર્માં જે લવર્ર્ોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના છો તેની
સમજ ઝીણવટ પૂવસક તથા કાર્સક્રમનું સંપૂણસ સંચાલન કોલેજના અધ્ર્ાપક પ્રો. લમતેશ પટે લ
હસ્તક કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં સવે અધ્ર્ાપકોએ કાર્સક્રમ ને સફળ બનાવવા ફાળો
આ્ર્ો હતો.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના
બી.સી.એ, બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા “અલિગમ
કાર્સક્રમ અને લિસ્કર (ફ્રેશર) પાટી” કાર્સક્રમનું આર્ોજન ૨૬-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ ચંચળબા
ઓડીટોરીર્મમાં કરવામાં આવેલ હતું. જેમાં સંસ્થાના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી
બી.એન.પટે લ, જોઇન્ટ સેક્રેટરી શ્રી રમેશિાઈ પટે લ, આચાર્સશ્રી ડો આર.ડી.મોદી અને
લડપાટસ મેંટના એચઓડી ડો. નર્નિાઇ પટે લ ઉપલસ્થત રહ્યા હતા. આ કાર્સક્રમમાં ઘણાં બધા
લવધ્ર્ાથીઓ અને લવધ્ર્ાથીનીઓએ લવલવધ રમત,ડાન્સ, સોંગ, અને લિઝ કોલપપલટશન માં
ઉમળકાિેર િાગ લીધો હતો અને તેઓમાં રહેલી લવલવધ પ્રલતિા શલિઓનો પલરચર્ કરાવ્ર્ો
હતો. આ કાર્સક્રમનું સંપૂણસ સંચાલન કોલેજના દરેક અધ્ર્ાપકો અને દરેક ક્લાસના CR અને LR
દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. કાર્સક્રમ ના અંતે લમસ્ટર ફ્રેશર અને લમસ ફ્રેશર તરીકે લવધાથીઓ ની
પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ (વાલી મીટટં ગ)
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા તારીખ ૩૧ -૦૮-૨૦૧૯ ને
શલનવારના રોજ “Parents

Meeting” નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં સંસ્થાના મેનેલજં ગ

ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ, આચાયસ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ, હેડ ઓફ ડીપાટસ મેન્ટ ડો॰
નયનભાઈ પટે લ , સ્ટાફ લમત્રો અને ઘણાં બધાં લવધાથીઓ સાથે તેમના વાલી ગણ પણ હાજર રહ્યા હતા.
આ કાયસક્રમનું સંપૂણસ સંચાલન સવસ સ્ટાફ લમત્રો દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના
બી.સી.એ, બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મટ
ેં ના અધ્યાપકો અનુક્રમે
ડો. લદવયાંગ વયાસ અને ડો. મેહુલ પટે લ દ્વારા સરદાર પટે લ યુલનવલસસલટ લસ્થત પ્રથમ વર્સ બી .કોમ ના
લવદ્યાથીઓ માટે પકાલશત Environmental Studies (પર્ાસવરણીર્ અભ્ર્ાસ) અને Business

Mathematics (વ્ર્ાવસાયર્ક ગયણત) યવષર્ના પુસ્તકોમાં અમુલ્ય ફાળો આપી સમગ્ર ટર સ્ટ
પલરવાર નું ગૌરવ વધાયુું છે. અધ્યાપકો ની આ ઝળહળતી લસલિ સંસ્થાના મેનલે જં ગ ટર સ્ટી એન્ડ
સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ સાહેબ, આચાયસ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી, હેડ ઓફ ડીપાટસ મન્ે ટ ડો. નયનભાઈ
પટે લ તથા સ્ટાફ લમત્રોએ લબરદાવી હતી.
અધ્યાપકોની આ પુસ્તકો સરદાર પટે લ યુલનવલસસલટ ના હજારો લવધાથીઓ માટે કારલકદી
માટે નો અમુલ્ય સ્ત્રોત બની રહેસે તેવું સમગ્ર ટર સ્ટ પલરવારનું માનવું છે.

બનાવવા

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા તારીખ ૧૨-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ
“ગરબા મહોત્સવ” ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં સંસ્થાના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી
બી.એન.પટે લ, આચાર્સ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , એચ. ઑ. ડી.

ડો. નર્નભાઇ પટે લ , સ્ટાફ

લમત્રો ની સાથે સાથે અન્ર્ લડપાટસ મેંટ જેવા કે એમ.કોમ. તથા બી.કોમ ના ઘણા બધા લવધાથીઓ એ
હાજરી આપી હતી અને આ કાર્સક્રમનો આનંદ માણ્યો હતો. ગરબા મહોત્સવ ઉજવણીના કો-ઓલડસ નેટર
પ્રો. લમતેશ પટે લની આગેવાની હેઠળ કરવામાં આવેલ હતો.

સી.પી.પટે લ અને એફ. એચ. શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ ઓન જીએસટી ટરે નનંગ મોડ્યુલ ફોર ટોબેકો મચસન્ટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાનલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ નડપાટસ મટ
ેં દ્વારા
તારીખ: 22-08-2019
ના રોજ GST Counseling દ્વારા જીએસટી અવેરનેસ એંડ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ નું આયોજન કરવામાં
આવયું હતું. આ કાયસક્રમ વડોદરા જીએસટી ઓનફસ માથી જોઇન્ટ કનમશનર શ્રી સંખેશ મેહતા અને
શ્રીમતી પારૂલ શાહ અને તેમની ટીમ દ્વારા જીએસટી ના અલગ અલગ ફોમસ ની નવગત કે વી રીતે ભરવી
ખાસ કરીને ટે ક્સ નરટનસ બાબતે સમજણ આપવામાં આવી હતી. જેમાં સંસ્થાના મેનને જં ગ ટર સ્ટી એન્ડ
સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ,અન્ય ટર સ્ટીશ્રીઑ, આચાયસ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , તથા નડપાટસ મેંટ ના હેડ
ડો નયન પટે લે હાજરી આપી હતી. કાયસક્રમને સફળ બનાવવા માટે સવસ સ્ટાફ નમત્રોએ મહત્વનો ફાળો
આપ્યો હતો. આ કાયસક્રમ માં આણંદ તથા બીજા ગામ ના તમાકુ ના વેપારીઓ એ પણ હાજરી આપી હતી.

સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ નું ગૌરવ
સરદાર પટેલ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સુંચાલીત સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ માું NCC 4 ગજરાત GIRL’s
બટાલલયન આણુંદ લવદ્યાનગર લવભાગની લવધાર્થીની સાજસન્ટ રલવના ધમેન્રભાઈ વાઘેલા જે હાલ કોલેજ માું બી કોમ ના બીજા
વર્સમાું અભ્યાસ કરે છે તેઓ પ્રજાસત્તાક લદન લનલમત્તે લદલ્હી ખાતે પરેડ માટે પસુંદગી પામેલ છે. અને જેઓએ અમદાવાદ
ખાતે IGC એક મલહનાના કે મ્પમાું પસુંદગી પામેલ. અને તેમાુંર્થી આણુંદ -વી વી નગર NCC ગ્રપ માુંર્થી તેઓ એક માત્ર GIRL
CADAT પસુંદગી પામેલ જે સરદાર પટેલ એજ્યકે શન ટર સ્ટ અને સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ માટે ઘણા ગૌરવની
વાત છે. જે માટે કોલેજના આચાયસ ડૉ આર ડી મોદી એ આ લવદ્યાર્થીનીને શભેચ્છા પાઠવી હતી.
સરદાર પટેલ એજ્યકે શન ટર સ્ટ ના મેનજ
ે ું ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખભાઈ પટેલે લવધાર્થીનીને શભેચ્છા તેમજ ઉજ્જવળ
કારલકદી અર્થે આશીવાસદ આપ્યા હતા.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ
વિષય “Investor Awareness Program (NSE)”
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટેલ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા તારીખ: ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ ના
રોજ ‘Investor Awareness Program (NSE)’નું આયોજન કરવામાં આવયું હતું. આ કાયસક્રમમાં
લનષ્ણાત વક્તા તરીકે સરદાર પટે લ યુલનવસીટીના પી.જી ડીપાટસ મેન્ટ ઓફ બીસનેસ સ્ટડીઝ ના પ્રોફે સર
ડો. યજ્ઞેશ દલિાડીએ ઇન્િેસ્ટમેન્ટ િખતે રાખિામાાં આિતી તકે દારી વિષે વિદ્યાર્થીઓને જાણકારી
આપી હતી.
જેમાં સંસ્થાના આચાયસ શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , તથા લડપાટસ મેંટ ના હેડ શ્રી નયન પટે લે શુભેચ્છા પાઠવી
હતી. આ કાયસક્રમ નું સફળ આયોજન ડો લમત્તલ ઠક્કર અને પ્રો. પ્રેમલ સોની દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું.
કાયસક્રમને સફળ બનાવવા માટે સવસ સ્ટાફ લમત્રોએ મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો.
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનલે જં ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈપટે લે આવા ઉત્તમ કાયસક્રમો
સતત થતાં રહે તે માટે પ્રોત્સાલહત કયાસ હતા.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદ
પ્રેસ નોટ
(સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના સુવણસ જયંતિ વર્સની ઉજવણીના ભાગરૂપે )
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા એક્રીલ લડપાટસ મેંટ દ્વારા તારીખ ૧૩-૦૮-૨૦૧૯ ના રોજ
women's cell અંતર્સત અલિમુખતા કાર્સક્રમ તથા ર્ુજરાત સરકાર ના મલહલા સશલિકરણ ના
પખવાલડર્ા ની ઉજવણીના િાર્ રૂપ એક્ષ્પેટસ ટોક ની ર્ોઠવણ કોલેજના women's cell દ્વારા કરવામાં
આવી હતી. આ કાર્સક્રમમાં એક્ષ્પેટસ તરીકે ડૉ. જર્શ્રીબેન દીલિતે લવદ્યાલથસનીઓને સ્વ-સશિ થઈ
આત્મલનિસર થવા પ્રેરણા આપી હતી . તેમણે નારી પ્રલશિા , નારી ઘડતર તથા સમાજમાં નારી ના મહત્વ
પર લવશેષ િાર મુક્યો હતો. કાર્સક્રમમાં સંસ્થાના મેનેલજં ર્ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ, આચાર્સ
શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી, હેડ ઓફ ડીપાટસ મેન્ટ
ડૉ. નર્નિાઈ પટે લ, women cell ના કન્વીનર પ્રો. શીલા
લપન્ટો, સ્ટાફ લમત્રો તથા લડપાટસ મેંટની લવધાથીનીઓએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્સક્રમનું સમગ્ર સંચાલન
વુમન સેલ ના મેમ્ બર પ્રો. લમત્તલ ઠક્કર અને પ્રો. શીતલ મેકવાન દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. લમસ મોસમી
માણેક તથા પ્રો. ઇના રાવલે સેવા આપી હતી.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદમાં EBSB ક્લબ દ્વારા વિવડયો
વક્લપ મેવકં ગ સ્પર્ાસનં આયોજન કરિામાં આવયં.
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સંચાવલત સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ,
આણંદમાં EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ અંતગસત કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ
છત્તીસગઢની સંસ્કૃ વતને ધ્યાનમાં લઈને તારીખ 14-05-2020ના દિવસે વિવડયો વક્લપ
મેવકં ગ સ્પર્ાસનં આયોજન કરિામાં આવયં . હાલમાં ચાલી રહેલ COVID 19ની મહામારીના
કારણે સંપૂણસ ભારત બંર્ છે પરં ત તેની સાર્થે ભારતમાં રાજ્યોની સંસ્કૃ વત અને િારસો
જાગૃત રહે તે અંતગસત છત્તીસગઢ રાજ્યને ધ્યાનમાં લઈને વિવડયો વક્લપ મેવકં ગ સ્પર્ાસનં
આયોજન કરિામાં આવયં હતં. કૌવશક હલ્પાની અને જય કક્કડ એ આ સ્પર્ાસ માં ભાગ
લીર્ો હતો. ક્લબના નોડલ ઓવફસર અને કોલેજના આચાયસ ડૉ. આર ડી મોદી અને EBSB
ક્લબના મેમ્ બરોએ દરેક વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેિા માટે પ્રોત્સાહન પૂરં પાડયં હતં. સમગ્ર
ઓનલાઇન સ્પર્ાસનં સંચાલન પ્રા. વહરેન શાહ, EBSB ક્લબના કૉ-ઓડીનેટર ડૉ. વમત્તલ
ઠક્કરે અને અન્ય મેમ્ બરોએ કયું હતં.
સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટના મેનેવજં ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખભાઈ પટે લે
ભારતની સેિા માટે ના કાયસક્રમો ર્થતાં રહે તે માટે પ્રોત્સાવહત કયાસ હતા અને દરેકને સરવિત
રહેિા માટે પણ જણાવયં હતં.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ , આણંદમાં
EBSB ક્લબ દ્વારા ઓનલાઈન કકવઝ સ્પર્ાસ યોજાઈ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ , આણંદમાં
EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ અંતર્સત ઓનલાઈન લકવઝ સ્પર્ાસનું આયોજન કરવામાં આવયું હતું.
હાલ માં ચાલી રહેલ કોરોનાવાયરસ ની મહામારીના કારણે ઓનલાઈન લકવઝ સ્પર્ાસ યોજાઈ હતી. આ
સ્પર્ાસમાં છતીસર્ઢ રાજ્યને લર્તા વૈકલપપક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવયા હતા. આ સ્પર્ાસ કોલેજના ચાર
લવભાર્ોમાંથી કુ લ ૪૯ લવદ્યાથીઓએ ઉત્સાહભેર ભાર્ લીર્ો હતો. EBSB ક્લબના નોડલ ઓફીસર અને
કોલેજના લપ્રન્સીપાલ ડૉ આર ડી મોદી, તથા EBSB ક્લબ ના સવે મેમ્ બેસસએ દરેક લવદ્યાથીઓને ભાર્
લેવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરં પાડયું હતું.
આ સ્પર્ાસમાં પ્રથમ ક્રમાંકે કૌલશક હપપાની(બી વોક), લિતીય ક્રમાંકે સદફ વોહરા (બી કોમ) અને ભવર
મોદી (બી કોમ) તથા તૃતીય ક્રમાંકે ઘાંચી નોમાન (બી કોમ)લવજેતા બન્યા હતા. સમર્સ સ્પર્ાસનું સંચાલન
EBSB ક્લબના કો ઓડીનેટર ડૉ લમત્તલ ઠક્કરે કયુું હતું તથા ટે ક્નીકલ મદદ માટે ડૉ નયન પટે લ અને પ્રો
પ્રેમલ સોનીનો સંપૂણસ ફાળો રહ્યો હતો.
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનજ
ે ં ર્ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈ પટે લે આવી સ્પર્ાસઓનું
આયોજન થતું રહે તે માટે પ્રોત્સાલહત કાયસ હતા અને દરેક ને ઘરે સુરલિત રેહવા માટે જણાવયું હતું.

પ્રેસ નોટ
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજનું રાજ્ય
કક્ષાએ ગૌરવ
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના પ્રથમ વર્સ બી બી એ -આઇ ટી એમ
માાં અભ્યાસ કરતાાં વવધાથી ફરહાન ખાન એ. મુનશીએ ૧૪ ફે બ્રુઆરી ૨૦૨૧ ના રોજ
રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ (ફર્સટસ ઓપન સૌરાષ્ટ્ર શૂટટું ગ ચેટપપયનટશપ)માાં ૨ બ્ોુંજ મેડલ
પ્રાપ્ત કરી સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સાંચાવલત સી.પી.પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ
કોલેજના બી.સી.એ અને બી.બી.એ આઇટીએમ વડપાટસ મેંટનુાં ગૌરવ વધારેલ છે . આ શ્રેષ્ઠ
પ્રાવપ્ત મળવા બદલ સાંસ્થાના મેનેવજાં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ સાહેબ,
આચાયસ ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , ડીપાટસ મેન્ટ ના હેડ ડો.નયનભાઈ પટે લ, તથા સવે સ્ટાફ
વમત્રો એ ફરહાન ખાન એ. મુનશી ને અવભનાંદન પાઠવી શુભેચ્છાઓ આપી હતી તેમજ અન્ય
વવદ્યાથીઓને વશક્ષણ સાથે સાથે રમત ગમત પ્રત્યે પણ રુવચ દાખવી વવવવધ સ્પધાસઓમાાં
ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાવહત કયાસ હતા.

પ્રેસ નોટ
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજનું ગૌરવ
સરદાર પટે લ યુનિવસીટી દ્વારા લેવાયેલ બી. સી. એ કોસસમાાં ઋતુ ઠક્કર (બેચ ૨૦૧૭) િામ
િી નવધાર્થીિીએ સેમેસ્ટર એક માાં યુનિવસીટી લેવલે પ્રર્થમ ક્રમાાંક અિે સેમેસ્ટર બે ર્થી છ
સુધી યુનિવસીટી લેવલે સતત નદ્વતીય સ્ર્થાિ તર્થા બી. સી. એ કોસસ માાં અભ્યાસ કરતા
નચરાગ તળપદા (બેચ ૨૦૧૮) િામિા નવધાર્થીએ સેમેસ્ટર ૧ ર્થી ૪ સુધી યુનિવસીટી લેવલે
સતત તૃતીય સ્ર્થાિ મેળવી સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સુંચાલલત સી.પી.પટે લ એન્ડ
એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ અને બી.બી.એ આઇટીએમ લડપાટસ મેંટિુાં
ગૌરવ વધારેલ છે . આ સવોચ પ્રાનિ બદલ સાંસ્ર્થાિા મેિેન ાં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી
બી.એિ.પટે લ સાહેબ, આચાયસ ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , ડીપાટસ મેન્ટ િા હેડ ડો.િયિભાઈ
પટે લ, તર્થા સવે સ્ટાફ નમત્રો એ ઋતુ ઠક્કર અિે નચરાગ તળપદા િે અનભિાંદિ પાઠવી
શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

બેચ ૨૦૧૭ યુનિવસીટી લેવલે
બી સી એ સેમ ૧ પ્રર્થમ ક્રમાાંક
બી સી એ સેમ ૨ ર્થી ૬ – નદ્વતીય ક્રમાાંક

બેચ ૨૦૧૮ યુનિવસીટી લેવલે
બી સી એ સેમ ૧ ર્થી ૪ – તૃતીય ક્રમાાંક

પ્રેસ નોટ
સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજનું ગૌરવ
સરદાર પટે લ યુનિવસીટી દ્વારા લેવાયેલ બી. સી. એ અભ્યાસ ક્રમિી પરીક્ષામાાં અભ્યાસ
કરતા નિરાગ તળપદા િામિા નવધાર્થીએ સેમેસ્ટર ૫ માાં યુનિવસીટી લેવલે તૃતીય સ્ર્થાિ
તર્થા સેમેસ્ટર ૩ માાં અભ્યાસ કરતી સુજાિ અિવરભાઇ વહોરાએ પણ યુનિવસીટી લેવલે
સાતમુાં સ્ર્થાિ મેળવી સરદાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સુંચાલલત સી.પી.પટે લ એન્ડ એફ
.એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ અને બી.બી.એ આઇટીએમ લડપાટસ મેંટિુાં ગૌરવ
વધારેલ છે આ સવોિ પ્રાનિ બદલ સાંસ્ર્થાિા મેિેન ાં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એિ.પટે લ
સાહેબ, આિાયય ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , ડીપાટય મેન્ટ િા હેડ ડો.િયિભાઈ પટે લ, તર્થા સવે
સ્ટાફ નમત્રો એ સુજાિ અિવરભાઇ વહોરા અિે નિરાગ તળપદા િે અનભિાંદિ પાઠવી
શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

બી સી એ કોસય યુનિવસીટી લેવલે
સાતમો ક્રમાાંક (સેમેસ્ટર -૩ )

બી સી એ કોસય - યુનિવસીટી લેવલે
તૃતીય ક્રમાાંક (સેમેસ્ટર -૫)

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ
વિષય “Cyber Security”
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાલલત સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ
કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ, બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ તથા
એક્રીલ લડપાટસ મેંટ અને JCI ANAND દ્વારા તારીખ: ૧૫-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ એક
લદવસીય ‘Cyber Security’ લવષય ઉપર વેલબનાર નું આયોજન કરવામાં આવયું
હતું. આ વેલબનાર ના મુખ્ ય વક્તા જેસી કોમલ શાહ કે જેઓ (Director, V. S.
Shah Education and Software Pvt. Ltd., Navsari) છે . શ્રી લમતેશ પટે લે
સ્વાગત પ્રવચન કયુું હતું. કોલેજના આચાયસ ડો.આર.ડી. મોદી સાહેબે
લવદ્યાથીઓની ગુણવત્તા સુધારણા માટે લવષયો પર તેમના નોંધપાત્ર લવચારો
આપ્યા હતા તથા ડીપાટસ મેન્ટ હેડ ડો. નયન પટે લે આખા કાયસક્રમની અંત માં
બધાનો આભાર પ્રદશસન કયો હતો. સંસ્થાના મેનેલજં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી
બી.એન.પટે લ સાહેબે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ કાયસક્રમને સફળ બનાવવા માટે
શ્રી લમતેશ પટે લ તથા સવસ સ્ટાફ લમત્રોએ મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો.

સી.પી. પટે લ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજ
વિષય “નૈતિક હેતકિં ગ”
પ્રેસ નોટ
સરદાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સિંચાતલિ સી.પી. પટેલ એન્ડ એફ .એચ .શાહ કોમસસ કોલેજના બી.સી.એ,
બી.બી.એ(આઈ.ટી.એમ), પી.જી.ડી.સી.એ િથા એક્રીલ તડપાટસ મેંટ દ્વારા
િારીખ: 26th August
2019 ના રોજ એક તદવસીય ‘નૈતિક હેતકિં ગ’ ના વિષય ઉપર વકસ શોપ નુિં આયોજન કરવામાિં આવયુિં હિુિં.
આ વકસ શોપ ના મુખ્ ય વક્તા UGF (Unified Growth Foundation) ના શ્રી વનલેષ શુક્લ અને

શ્રી વરઝિાન શેખ હિા. જેમાિં સિંસ્થાના મેનતે જિં ગ ટર સ્ટી એન્ડ સેક્રેટરી શ્રી બી.એન.પટે લ સાહેબ, આચાયસ
શ્રી ડૉ.આર.ડી.મોદી સાહેબ , િથા તડપાટસ મટ
ેં ના હેડ ડો નયન પટે લે શુભેચ્છા પાઠવી હિી. આ કાયસક્રમને
સફળ બનાવવા માટે સવસ સ્ટાફ તમત્રોએ મહત્વનો ફાળો આપ્યો હિો.

સી.પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ દ્વારા પાાંચ દિવસીય
“રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વેબીનાર નાં આયોજન
પ્રેસ નોટ
સરિાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટ સાંચાદલત સી.પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ દ્વારા “રાષ્ટ્રીય
કક્ષાના વેબીનાર દસરીઝ “ઇ જ્ઞાન ૨૦૨૦” નાં આયોજન કરવામાાં આવયાં હતાં. ૨૦ મે ૨૦૨૦ થી ૨૪ મે
૨૦૨૦ સધીના પાાંચ દિવસના આ વેબીનારમાાં દનષ્ણાત વક્તાઓ તરીકે ડો. રાજૂ રાઠોડ, પ્રો. ચાંદ્રકાાંત
તન્ના, ડો પ્રીદત સજ્જા, ડો દનર્સય ચોબે તથા ડો મેહલ ઠક્કરે સેવાઓ આપી હતી. વેબીનારમાાં જિી
જિી દવદ્યાશાખાના કલ ૭૪૫ દવદ્યાથીઓ અને ૧૭૭ અધ્યાપકોએ ર્ાગ લીધો હતો. સમગ્ર ર્ારતના
જિા જિા રાજ્યો જેવા કે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રિે શ, તદમલ નાડ, કણાસટક, રાજસ્થાન, દતતસગઢ, મેઘાલય,
બાંગાળ તથા કે ન્દ્ર શાદિત પ્રિે શ જેવા કે પોન્ડેચરી અને િાિરા નગર હવેલીથી દવદ્યાથીઓ તથા
અધ્યાપકો જોડાયા હતા. સમગ્ર કાયસક્રમન આયોજન સાંસ્થાના દપ્રદન્સપાલ અને વેબીનારના ચેરપસસન
ડો આર. ડી. મોિીના માગસિશસન હેઠળ બીસીએ બીબીએ આઇટીએમ પીજીડીસીએ તથા એક્રીલ
દડપાટસ મેંટ દ્વારા કરવામાાં આવયાં હતાં.
ઉપરોક્ત વેબીનારમાાં કન્વીનર તરીકે બીસીએ, બીબીએ-આઇટીએમ, પીજીડીસીએ તથા એક્રીલ
દડપાટસ મેંટના હેડ ડો. નયન પટે લ, આયોજન સદચવ તરીકે ડો. દમત્તલ ઠક્કર અને આયોજક ટીમ ના
મખ્ય મેમ્ બર તરીકે પ્રો. પ્રેમલ સોની તથા રીાંકલ જાનીએ સેવાઓ આપી હતી.
સરિાર પટે લ એજ્યકે શન ટર સ્ટના મેનેદજાં ગ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ર્ીખર્ાઈ પટે લે ઉપરોક્ત દનષ્ણાત
વકતાઓએ “લોકડાઉન” ના સમયગાળામાાં તેમના જ્ઞાનનો લાર્ સમગ્ર ર્ારતના સહર્ાગીઓને
આપ્યો તેથી તેમને અદર્નાંિન પાઠવીને આ નવતર પ્રયોજન ને દબરિાવય હતાં અને સહર્ાગીઓ ને
આવકાયાસ હતા. તેમજ ઉપરોક્ત િરેક સહર્ાગીઓ આપણી કોલેજના આવા કાયસક્રમોમાાં કાયમ માટે
જોડતા રહે તેવી આશા વયક્ત કરી હતી.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજના EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત)
ક્લબ દ્વારા “રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી
પ્રેસ નોટ
સરિાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાદલત સી. પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ
કોલેજના EBSB (એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ દ્વારા “રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ અંતર્સત
તારીખ ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ થી ૩ નવેમ્ બર ૨૦૨૦ સુધી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ક્વીઝ
‘Sardar Patel: The man behind United India’ દવષય પર આયોજન
કરવામાં આવી હતી. આ ક્વીઝમાં સમગ્ર ભારતના જુ િાંજુિાં રાજ્યો જેવા કે ર્ુજરાત,
મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રિે શ, તદમલનાડુ , કણાસટક, રાજસ્થાન, છત્તીસર્ઢ, બંર્ાળ તથા
કે ન્રશાદષત પ્રિે શો જેવા કે પોન્ડીચરી અને િાિરાનર્ર હવેલી સદહત સમગ્ર ભારતમાથી
કુ લ ૩૮૮ આચાયસશ્રીઓ, દવદ્યાથીઓ તથા અધ્યાપકો જોડાયા હતા.
સમગ્ર કાયસક્રમનું આયોજન સંસ્થાના દપ્રદન્સપાલ અને EBSB ક્લબના નોડલ ઓદફસર
તરીકે ડો આર.ડી. મોિી ના માર્સિશસન હેઠળ , ડો નયન પટે લ, ડો દમત્તલ ઠક્કર અને ડો
મેહુલ પટે લ દ્વારા કરવામાં આવયું હતું.
સરિાર પટે લ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનેદજં ર્ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈ પટે લે
ભારતની એકતા માટે ના આવા ઉત્તમ કાયસક્રમો સતત થતાં રહે તે માટે પ્રોત્સાદહત કયાસ
હતા.

સી પી પટે લ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદમાં EBSB ક્લબ દ્વારા
કોરોના મુક્ત કરવા ભારત માટે વવદ્યાર્થીઓએ શપર્થ ગ્રહણ કર્ાસ.
સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટર સ્ટ સંચાવલત સી પી પટેલ એન્ડ એફ એચ શાહ કોમસસ કોલેજ, આણંદમાં EBSB (એક ભારત
શ્રેષ્ઠ ભારત) ક્લબ અંતર્સત કોલેજના વવદ્યાર્થીઓએ ભારતને કોરોના મુક્ત કરવા અંર્ે શપર્થ ગ્રહણ કર્ાસ. હાલમાં
ચાલી રહેલ COVID 19ની મહામારીના કારણે સંપૂણસ ભારતને આ વાર્રસની મહામારીમાંર્થી મુક્ત કરવા માટે કોલેજના
વવદ્યાર્થીઓએ માસ્ક અને સોશીર્લ વડસ્ટન્સ રાખવા માટે ના શપર્થ ગ્રહણ કર્ાસ હતા અને તેમા કોલેજના ચાર
વવભાર્માંર્થી કુ લ ૨૦ વવદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાર્ લીધો હતો. EBSB ક્લબના નોડલ ઓવફસર અને કોલેજના
આચાર્સ ડૉ. આર ડી મોદી અને EBSB ક્લબના મેમ્ બરોએ દરેક વવદ્યાર્થીઓને ભાર્ લેવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરં પાડર્ું હતું.
દરેક વવદ્યાર્થીઓએ શપર્થ ગ્રહણ કરીને તે અંતર્સત આવા પ્રકારના વાર્રસમાંર્થી મુવક્ત માટે એક આર્વું પર્લું ભર્ુું
હતું જેનાર્થી એક ભારતીર્ નાર્વરક તરીકે ની સંપૂણસ ફરજ દશાસવી હતી. સમગ્ર ઓનલાઇન શપર્થ વવવધનું સંચાલન ડૉ.
ઇમરાન પઠાણ, EBSB ક્લબના કૉ-ઓડીનેટર ડૉ. વમત્તલ ઠક્કરે અને અન્ર્ મેમ્ બરોએ કર્ુું હતું.
સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટર સ્ટના મેનેવજં ર્ ટર સ્ટી અને સેક્રેટરી શ્રી ભીખુભાઈ પટેલે ભારતની સેવા માટે ના આવા
ઉત્તમ કાર્સક્રમો ર્થતાં રહે તે માટે પ્રોત્સાવહત કર્ાસ હતા અને દરેકને ઘરે સુરવિત રહેવા માટે પણ જણાવર્ું હતું.

