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

�ી સી.એન. િવ�ાલય

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940

કપડવંજ કેળવણી મંડળના �ાંગણમાં 

દેશના ૭૩મા ��સ�ાક �દવસની ઉજવણી

 ૧૫મી અાેગ�ટ ૧૯૪૭ના �દવસે ભારત દેશ અાઝાદ થયાે �યારબાદ ૨ વષ� ૧૧ માસ ૧૮ �દવસ પછી ૨૬મી ��યુઅારીના 

રાેજ ભારતે પાેતાનું બંધારણ રચી ભારતીય કાયદાે અને �યવ�થા અમલમાં મૂકી હતી. અા ગાૈરવપૂણ� �દવસ અાખા દેશમાં 

ગણતં� �દવસ કે ��સ�ાક �દવસ તરીકે ઉજવાય છે. 

 તા.૨૬-૧-૨૦૨૨ ના રાેજ કપડવંજ કેળવણી મંડળના �ાંગણમાં ૭૩ મા ��સ�ાક �દવસની ઉજવણી કરવામાં અાવી 

હતી. કાેરાેના મહામારીના લીધે સરકાર�ીની ગાઈડ લાઇનને �યાનમાં રાખી અા ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. કાય��મની 

શ�અાતમાં મુ�ય મહેમાન અને �વ�રાેહક �ી જે. ડી. પટેલે �વજ ફરકા�યાે હતાે. અા કાય��મમાં કપડવંજ કેળવણી મંડળના 

વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।ે

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940
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�મુખ હરીશભાઇ કંડ�લયા સાથે મં�ી નીલાબેન પં�ા તથા કાેષા�ય� ગાેપાલભાઈ શાહ, અા�વન સ�યાે, મંડળના ુ

સી.ઇ.અાૅ. માૈ�લક ભ�, મંડળ સંચા�લત સં�થાના અાચાયા� તથા મયા��દત સં�યામાં કમ�ચારીગણ ઉપ��થત ર�ાં હતાં. 

 કાેરાેના મહામારીની પ�ર��થ�તઅે �ડ�જટલ મા�યમના નવા �ાર ખાેલી અા�યા છે જેના પ�રણામ �વ�પે મંડળે ઘણી 

બધી ઈવે�ટ અાેનલાઈન કરી છે અને અા ગણતં� �દવસની ઇવે�ટ પણ અાેનલાઇન કરી હતી. જેને કેકેઅેમની અાે�ફ�સયલ યુ 

�ુબ ચેનલ પર લાઈવ રજ કરાઇ હતી.  જેમાં ૧૦૦ જેટલા લાેકાે �ેડાયાં હતાં. ૂ

 કાય��મમાં મંડળ સંચા�લત અાટ�સ અે�ડ કાેમસ� કાેલેજ તથા સાય�સ કાેલેજના ખેલાડીઅાેને સ�માન કરવામાં અા�યા ્

હતાં. અ�યાર સુધીના ઇ�તહાસમાં સાૈ �થમ વખત S.P. University team માં પસંદગી પામીને ઈ�ટર કાેલેજ યુનીવ�સ�ટી 

ઝાેનલ ટના�મે�ટમાં કાેલેજ, મંડળ તથા કપડવંજ ગામનું ��ત�ન�ધ�વ કરી રા�ય તથા રા�ી� ય ક�ા સુધી પહા�ચી સં�થાને ગાૈરવ ુ

અપા�યું હતું. જેમાં બેડ�મ�ટનમાં અ�ણ સાેઢા, અકલ બાેડાત અને �દશાંત પંચાલ, ફટબાેલમાં પવ� ભાવસાર અને ુ ૂ

બાેિ�સંગમાં �નમેષ મકવાણાનાે સમાવેશ થાય છે. અા ખેલાડીઅાેને સં�થા તરફથી �લેઝર પહેરાવી તથા �મૃ�ત �ચ�હ અાપી ્

સ�માનીત કરાયાં હતાં. 
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          કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ીમતી સી. 

ડી.ગાંધી ઇં�લીશ મીડીયમ શાળામાં કાડ�  મે�ક�ગ �પધા�નું 

અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં ધાેરણ ૧ થી ૫ ના કલ  ુ

૨૬૨ �વ�ાથ�અાેઅે રસપૂવ�ક ભાગ લીધાે હતાે. �વ�ાથ�અાેને 

અાપેલ �વષય ( �દવાળી , નાતાલ ) ઉપર ખુબજ અાકષ�ક અને 

સુંદર કાડ�  પર �ચ� બનાવી તેને મનભાવન રંગથી પૂણ� કયા� 

હતા. જેમાં નાના ભૂલકાઅાેની સુષુ�ત શ��ત બહાર નીકળતી 

�ેવા મળી હતી. ભાગ લીધેલ દરેક �વ�ાથ�અાેને અને �વજેતા  

�વ�ાથ�અાેને શાળાના અાચાય��ી મનાેજભાઈ પટેલ તથા 

સમ� �શ�ણગણ તરફથી ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન પાઠવવામાં 

અા�યાં હતાં.

કાડ�  મે�ક�ગ �પધા�નું અાયાેજન

વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૩।।ે

�ીમતી સી. ડી.ગાંધી ઇં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940
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કાેલેજમાં �વ�ાથ� ��ત�ન�ધ સભાના હાે�ેદારાેની વરણી

વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૪।।ે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ અાટ�સ અને વી.અેમ. પારેખ કાેમસ� કાેલેજની �વ�ાથ� ��ત�ન�ધ 

સભા �ારા સવ�સંમ�તથી વષ� ૨૦૨૧-૨૨ના હાે�ેદારાેની વરણી કરવામાં અાવી હતી. જેમાં જનરલ સે�ેટરી (�.અેસ.) તરીકે 

ટી.વાય.બી.અે સં�કતની �વ�ા�થ�ની �વ�નબેન વસંતલાલ ચાૈહાણ, ગેમ સે�ેટરી શૈલે�� ડી. સાેઢા પરમાર ૃ

(ટી.વાય.બી.અે.ગુજરાતી), ડીબે�ટ�ગ સે�ેટરી સુરેશકમાર અેલ . પરમાર (અેસ.વાય.બી.અે.), ફાઇન અાટ�સ સે�ેટરી શઇમા ુ ્

અ�દલ રસીદ શેખ (અેફ. વાય. બી. કાેમ.), અને લેડીઝ રી�ેજ�ટેટીવ (અેલ.અાર.) તરીકે તા�યા ર�વ�� ��પ�ત ( ટી. વાય. ુ

બી. કાેમ.) ની �વ�ાથ� ��ત�ન�ધ સભાના સ�યાે �ારા સવ�સંમ�તથી, કાેલેજના સાૈ �ટાફ મે�બરની ઉપ��થ�તમાં વરણી 

કરવામાં અાવી હતી. કાેલેજના અાચાય� ડાે. ગાેપાલ શમા�અે �ાસં�ગક ઉદબાેધનમાં કાેલેજ �ારા થતી �વ�વધ �વૃ��અાે અને ્

કાેલેજના �વકાસમાં �વ�ાથ� ��ત�ન�ધ સભાની શું ભૂ�મકા હાેઈ શકે તેની �વગતવાર વાત કરી હતી. અેસ.અાર.સી. ઇ�ચાજ�  

�ા. �તે�� ��ભ�ે અને �ટાફ પ�રવારે સાૈ હાે�ેદારાેને અ�ભનંદન પાઠ�યા ંહતા.ં  કાેલેજની �. અેસ. �વ�ન ચાૈહાણે પાેતાનામાં 

�વ સ મુકવા બદલ �વ�ાથ� ��ત�ન�ધ સભાનાે અાભાર �ય�ત કયા� હતાે.પસંદગી ���યાની સમ� કામગીરી �વા

અેસ.અાર.સી.ઈ�ચાજ�  �ા.�જતે��.અે.��ભ� અને ડાૅ.અેલ.પી.વણકરે અાચાય� �ી ડાૅ.ગાેપાલ શમા�ના માગ�દશ�ન હેઠળ 

કરી હતી.

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।ે

�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940
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 �ી અેમ.વી.પરીખ ઈં.મીડીયમ �કલમાં અાેનલાઈન �લાસમાં �વ�વધ �વૃ��અાેનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. ૂ

જેમાં બધાં જ બાળકાેઅે Christmas card and Kite making activityમાં ખૂબ જ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધાે હતાે. 

તેમજ Republic dayમાં બાળકાે પાસે Flagમાં Colour fill up કરાવી તેનું મહ�વ સમ��યું હતું. તેમજ Nursery 

section માં Green day ઉજવવામાં અા�યાે હતાે. જેમાં બાળકાે તેમજ �શ�કાે Green colourના કપડાં પહેરી અા�યાં 

હતાં અને �લાસ�મને પણ Green colour થી શણગારવામાં અા�યાે હતાે. અને તેના અનુ�પ વ�તુઅાે સાથે Green 

colour નાે Concept સમ�વવામાં અા�યાે હતાે. 

શાળામાં �વ�વધ �વૃ��અાેનું અાયાેજન
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૬।।ે

�ી �પંદન બાલમં�દર

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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 લગભગ છે�લા બે વષ�થી શાળાઅાે બંધ છે �યારે 

�ી �પંદન બાલમં�દરમાં હાલના સં�ેગાેને �યાનમાં રાખી 

�ડ�ટલ �શ�ણ ચાલી ર�ું છે. અા સમય દર�યાન બાળકાે 

�શ�ણતી વં�ચત ન રહે તે હેતુથી શાળાના �શ��કા બહેનાે 

કપડવંજના �વ�વધ �વ�તારાે જેવા કે નવદીપ સાેસાયટી, 

�શવમપાક� , સાેમનાથ, �શવશ��ત, પટેલવાડા, લાંબીશેરી, 

મહંમદઅલી ચાેક જેવા જદા જદા �વ�તારાેમાં �બ� જઈ ુ ુ

ટેબલેટ �ારા ��ય� �શ�ણ અાપવાનાે અેક �યાસ શ� 

કરેલ છે, જેમાં �શ��કાબહેનાે �ારા �તે બનાવેલ દરેક 

�વષયના �વ�ડયાે કે જેમાંથી બાળકાે ઉ�સાહ સાથે ભણી 

શકે અને નવું શીખી શકે તેવા �યાસાે કરવામાં અા�યાં હતાં. 

ે�શ�ણથી વં�ચત બાળકાે માટે નવી પહલ

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
http://www.twitter.com/kkm1940
http://www.ssbalachadi.org


વષ�ઃ૪ અંકઃ૫૯માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૭।।ે

ે�ી માણેકલાલ દસાઈ �કશાેર મં�દર

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940
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 દાણી ફાઉ�ડેશનના સહયાેગથી ચાલતા સાય�સ અાઉટરીચ �ાે�ામ અંતગ�ત અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા 

તારીખ ૨૪-૧૨-૨૦૨૧ ના રાેજ રા�યક�ાના �વ�ાન મેળા"�જ�ાસા"નું online અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું.જેમાં ધાેરણ 

૬ થી ૧૦ ના �વ�ાથ�અાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરે સેફ ટા� �સપાેટ�શન �ટ ફાેર ઇ��ડયન અામ� 

નામની ક�ત રજ કરી હતી. રજ કરનાર બાળ વૈ�ા�નકાે �ેય ��પ�ત  ધાે.૬-મા ંઅ�યાસ કરતાં બાળક �વ�ા�નકાે �ેય ૃ ૂ ૂ

��પ�ત અને ગવ� પંચાલે �વ�ાન �શ�ક �નકંજભાઈના માગ�દશ�ન હેઠળ ક�ત તૈયાર કરી online �વ�ાન મેળામાં ભાગ લીધાે ુ ૃ

હતાે. તેમાં દસમા ં ધાેરણના �વ�ાથ�અાે સાથે કદમ �મલાવી તૃતીય નંબર �ા�ત કરી શાળાનું ગાૈરવ વધાયુ� હતું. શાળા પ�રવારે 

અાનંદ સ�હત બંને �વ�ાથ�અાેને અને �વ�ાન�શ�કને અ�ભનંદન પાઠ�યાં હતાં. 

�ી જડાવબા �શશુ કે��

 �ી જડાવબા �શશુ કે��માં તા.૨૬-૧-૨૦૨૨ના 

રાેજ વેશભૂષા �પધા�નું અાેનલાઈન અાયાેજન 

કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં બાળકાે ગાંધી�, સરદાર 

વ�લભભાઈ પટેલ, ઝાંસીની રાણી લ�મીબાઈ વગેરે 

જેવા પા�ાે બ�યાં હતાં કે જેમણે દેશ માટે બલીદાન 

અા�યું હતું. તેમની યાદાે હ� પણ ભારતવાસીઅાેના 

�દયમાં �બરાજેલ છે તાે તેમને યાદ કરીને બાળકાેમાં 

દેશ માટે કંઈક કરવાની ભાવનાસહ વેશભૂષા 

યાેજવામાં અાવી હતી.   

૨૬મી ��યુઅારી �ન�મતે અાઝાદીના લડવૈયા - વેશભૂષા �પધા�ની અાેનલાઈન ઉજવણી

અાેનલાઈન �વ�ાન મેળામાં શાળાનું તૃતીય �થાન

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
http://www.twitter.com/kkm1940
http://www.ssbalachadi.org

