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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ અને શાહ ીકે .સી.એન.
અેસ.અાટસ
અે ડાલય
વી.અેમ.પારેખ કાેમસ કાેલેજનું ગાૈરવ
્ િવ
યુ નવ સટી સેમ-૫માં ટાેપ ૨૫માં કાેલેજના ૨૦ વ ાથ અાે

સમ યુ નવ સટીમાં કાેલેજની વ ા થની થમ

ઝાલા નમદાબેન અાર.
યુ ન.રે ક-૦૧

ઝાલા પુ પાબેન પી. કા.પટે લ શાેભાબેન અે. પરમાર અાશાબેન અેમ. સાેલંકી મ નષાબેન પી. શમા અમીષા અેચ.
યુ ન.રે ક-૦૨
યુ ન.રે ક-૦૩
યુ ન.રે ક-૦૪
યુ ન.રે ક-૦૫
યુ ન.રે ક-૦૬

ચાૈહાણ જયાબેન અાર.
યુ ન.રે ક-૦૬

પરમાર ન મષાબેન અે. ભરવાડ હમાનીબેન વી. સાેલંકી યંકાબેન અાર.
યુ ન.રે ક-૦૭
યુ ન.રે ક-૦૮
યુ ન.રે ક-૧૧

પરમાર નેહાબેન અાર.
યુ ન.રે ક-૧૪

સાેલંકી અ વન અેચ.
યુ ન.રે ક-૧૫

સાેલંકી સાેનલબેન અેસ.
યુ ન.રે ક-૧૬

રબારી ઝલકબેન પી.
યુ ન.રે ક-૧૭

સાેલંકી અં કતાબેન ડી.

સાેલંકી ગીરીશકુ માર કે .
યુ ન.રે ક-૨૩

રાઠાેડ દશા બી.
યુ ન.રે ક-૧૯

સાેલંકી હષદભાઈ અેફ.
યુ ન.રે ક-૨૦

યુ ન.રે ક-૨૨

કાેલેજમાં સરદાર પટે લ યુ નવ સટી ારા લેવાયેલ બી.અે. સે મ ટર-૫ની પરી ામાં સમ યુ ન.માં ટાેપ ૨૫માં ૨૦
વ ાથ અાે કપડવંજ અાટસ
્ અે ડ કાેમસ કાેલેજના છે . જે માંથી ૧૯ વ ાથ અાે મનાે વ ાન વષયના છે . કપડવંજ કે ળવણી
મંડળના હાે ે દારાે, અાચાય ી ડાૅ.ગાેપાલ શમા સર, મનાે વ ાન વભાગના અ યાપક ડાૅ.જવ નકા શેઠ અને ડાૅ.અર વદ
અપરનાથી સ હત વ ાથ અાેને અ ભનંદન પાઠવી ઉ ચ શખરાે સર કરવા શુભે છાઅાે પાઠવી છે .

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

પારે ખ

ધસ સાય સ કાેલેજ

B.Sc. અને M.Sc.ની પરી ાના ઝળહળતા પ રણામાે

પારે ખ

HARSH R. PATEL

DISHA V. PATEL

College First

College First

Uni. Rank 07

Uni. Rank 23

ધસ સાય સ કાેલેજના વ ાથ અાેની બી.અેસ.સી. અને અેમ.અેસ.સી.ના વષ-૨૦૨૦-૨૧ની પરી ાના

ઝળહળતા પ રણામાે અાવેલ છે . ફરી અેકવાર કાેલેજે શ ણકાયમાં તેના સ ધના શખરને સર કરવામાં સફળતા મેળવીને

સવાપ રતા

થા પત કરી છે . મંડળ પ રવાર, અાચાય ી, અ યાપક મ ાેઅે વ ાથ અાેને અ ભનંદન પાઠ યાં છે .

સે મ ટર

કાેલેજનું પ રણામ

યુ નવ સટીનું પ રણામ

કાેલેજ રે ક (૨૧ કાેલે ેમાંથી)

B.Sc.સેમ-૩

૮૨.૪૩%

૫૯.૬૬%

ી ે

M.Sc.સેમ-૫

૮૨.૫૦%

૬૧.૨૫%

ી ે

ીમતી અેસ.કે .શાહ( હાવાળા) કાેલેજ અાેફ અે યુકેશન
બી.અેડ. (સેમે ટર-૩)નું ઝળહળતું પ રણામ

થમ

નાજે દાબાનું અેહમદઅલી સૈયદ
૯૬.૯૩%

તીય

ધવલકમાર
હ રશચં બારાેટ
ુ
૯૬.૮૦%

તૃતીય

ન તન લ લુભાઈ ચાૈધરી
૯૬.૫૩%

સરદાર પટે લ યુ નવ સટીમાં થમ ૫૦માં સદર કાેલેજના ૩૨ તાલીમાથ અાેનાે સમાવેશ થાય છે . કાેલેજના કલ
ુ ૫૦

તાલીમાથ અાેઅે પરી ા અાપી કાેલેજનું ૧૦૦ટકા પ રણામ અા યું પાસ થનાર તાલીમાથ અાેમાંથી ૯૫ % થી વધારે વાળા ૧૮

તાલીમાથ , ૯૦% થી ૯૫% વ ચે ૩૪ તાલીમાથ અાે છે . તાલીમાથ અાે અને તેમને તૈયાર કરનાર તમામ અ યાપક ીઅાેને
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ અને કાેલેજ પ રવારે અ ભનંદન પાઠ યાં છે .

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંકુ લમાં

અાંતરરા ીય મ હલા દનની ઉજવણી કરાઈ
“

ી અેટલે જદગીના રં ગમંચ પર રહસલ વગર

દરે ક ભૂ મકા સફળતાપૂવક નભાવનાર ઈ વરનું અદભૂત સજન..."

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત વ વધ સં થાઅાેના મ હલા કમચારીઅાેને

ાે સા હત કરવા ૮મી માચ,

મંગળવારના રાેજ મ હલા દનની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જે માં કપડવંજ કે ળવણી મંડળના મં ી ીમતી નીલાબેન
પં

ા, દરે ક સં થાના અાચાય બહે ન ીઅાે તેમજ મંડળ સંચા લત દરે ક સં થાના મ હલા કમચારીઅાેઅે હાજરી અાપી હતી.
ીમતી નીલાબેન પં

ા તેમજ દરે ક સં થાના અાચાયા ીઅે દીપ ાગ

સંચાલન ીમતી સી.ડી. ગાંધી ઈં લીશ મીડીયમ કલના
મ હલા શ
ૂ
અાપી અને જ લા ક ાઅે કે રા ય ક ાઅે સ
હતું. જે માં

મેળવનાર શ

કરી કાય મની શ અાત કરી હતી. અાખા કાય મનું
કા બહે નાેઅે કયુ હતું, તેમણે મ હલા દન વશે મા હતી

કા બહે નાેને મૃ ત ચ હ અાપી સ માન કરવામાં અા યું

ી અેમ.વી. પરીખ ઈ.મી. કલના
જનલબેન પટે લ કે જે અાે ખેડા જ લા માનવ અ ધકાર અને બાળ વકાસ
ૂ

સંગઠનના મુખ છે અને

ીમતી સી.ડી. ગાંધી ઈં લીશ મીડીયમ કલ
ૂ શ

કા ઉ પાબેન માયાવંશીઅે કલા મહાકંુ ભમાં

જ લા ક ાઅે અેક પા ય અ ભનયમાં ીજંુ થાન ા ત કરે લ છે . તેની સાથે મંડળના અા ય થાપક ી શંકરલાલ શાહની
જ મ જયંતી ન મ ે અાયાે જત લડ ડાેનેશન કે પમાં જે બહે નાેઅે ભાગ લીધાે હતાે તેમને પણ સ મા નત કરવામાં અા યાં
હતાં. ી પંદન બાલમં દરના અાચાય ન મીબેન સાેનીના શાળા માટે અનુદાન લાવવાના સફળ યાસને બરદા યાે હતાે.
યારબાદના ાે ામમાં વ વધ સં થાના મ હલા કમચારીઅાે ારા ડા સ ,નાટક, ગાયન તથા અેક પા ીય અ ભનય જે વી
ઇવે ટ પણ કરવામાં અાવી હતી અને વ વધ રમતાે રમી મ હલા દવસની ઉજવણી ખૂબ ઉ સાહથી કરી હતી.
નીલાબેને ભાવશાળી વકત ય અાપતા જણા યું કે દુ નયાની અાેળખ છે

ી, શ તનું પ છે

ીમતી

ી. અામ, મ હલાનું સ માન

કરતા ખરા પમાં કપડવંજ કે ળવણી મંડળમાં મ હલા દનની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી.

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

કપડવંજ કે ળવણી મંડળનું ગાૈરવ

વેદી ફે મલી તરફથી કાેલરશીપ મેળવી ી સી.અેન વ ાલય
HSC-૨૦૧૭નાે વ ાથ C.A.ની પરી ામાં

થમ ય ને સફળ

દરે કના ખભા પર સં ેગાેનાે બાેજ હાેય છે ,

ં છે !
અગ યનું અે છે કે અે તેને કે વી રીતે ઊચકે
(મલ મલર)
“ તકળતાને
તકમાં બદલતાે ખૂબ જ સામા ય છ ા અસમા ય
ૂ
વ ાથ

ન મત ભણવામાં ખૂબ જ હાે શયાર, અામ શાંત પણ થાેડાે

ગુ સાવાળાે, ભણવામાં અેકદમ સ જ - અાજનું કામ
છાેડે”. અા વા

ારે ય કાલ પર ના

ન મતના માતા મ લબેને સંતાેષ અને ગવના ભાવ સાથે

કહે લું. ન મત વષે વધુમાં જણાવતા તેમણે ક ું હતું કે તેનું ૯મા ધાેરણ
સુધીનું શાળાનું શ ણ શવમ વ ાલય, કૃ ણનગર, અમદાવાદમાં થયું.
પા રવા રક સમ યાના લીધે દસમા ધાેરણથી કપડવંજ અાવવાનું થયું.
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત

િનિમત િ વેદી

લીધું અને ૭૮% અા યા.

ી સી.અેન વ ાલયમાં અેડ મશન

યારબાદ ૧૧ કાેમસમાં અેડ મશન લીધું.

ેકે

તેને સાય સ લેવું હતું અને અેરાેનાે ટકલ અે જ નય રગમાં જવું હતું. પરં તુ

અા થક તકલીફ અને પા રવા રક સમ યાના લીધે કાેમસ લીધું અને યારથી જ ન ી કયુ હતું કે C.A. કરવું છે .
સી.અેન. વ ાલયમાં ટીવન સરનાે ખૂબ જ સપાેટ મ

ાે. બી

બધા શ કાેઅે અને

ી

સપાલે હીર પારખીને તેનામાં ખૂબ

રસ દાખ યાે અને તેના લીધે બારમા ધાેરણમાં ૮૮% સાથે સે ટર ફ ટ થવાનું ગાૈરવ ા ત થયું. યારબાદ C.A. માટે અમદાવાદ
જવાનું ન ી કયુ. તેની અે ટ સ અે ઝામ CPT બે જ મ હનામાં અાવતી હતી, જે ફ ટ ટાયલમાં જ

લયર કરી યારબાદ

ઇ ટર C.A. અને ફાઇનલ C.A.ના ણ વષ સાથે અા ટકલશીપ કરી અને ડ ટ શન સાથે બી.કાેમ પણ કયુ.
કે ળવણી મંડળ તરફથી સે ટર ફ ટ માટે .૧૨૫૦૦ ઈનામ પે મ

ાં. તેજ વી હાેવાના લીધે

વેદી ફે મલી તરફથી

અાગળના ભણતર માટે ( .૧,૪૭,૦૦૦) ૪૭,૦૦૦ ઇ ટર C.A. માટે અને ફાઇનલ C.A. માટે . ૧,૦૦,૦૦૦ કાેલરશીપ
મળી. ફાઇનલ ર

ટે શન માટે પણ કે ળવણી મંડળમાંથી સહાયતા માટે કહે વામાં અા યું હતું, પરં તુ તેની ખુ ારી અેટલી કે તેની
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પાસે ફે મલીના સપાેટથી સગવડ હાેવાથી ૨૨,૦૦૦ ફી

તે ભરી. અમદાવાદ અ યુદય સમાજમાંથી પણ તેને બે લાખની

કાેલરશીપ અાેફર થઈ હતી પરં તુ જ રયાત માણે તેણે મા

.૫૦૦૦૦ જ લીધાં. ખેડા જ લામાં થમ અા યાે હાેવાથી તે

વખતના શ ણમં ી રમણલાલ વાેરાના હાથે ગાે ડ મેડલ મેળ યાે હતાે અને સે ટરમાં અં ે

વષયમાં સાૈથી વધારે માકસ

લાવવા બદલ તેણે સ વર મેડલ મેળવેલ હતાે.
ન મતને

પહે લેથી

યુ ઝકમાં રસ હતાે
સમય મળતાે

જ

યારે પણ

યારે ગાયન અને

ગટાર વાદન યુ

ુબ પરથી

તે

શીખતાે. પાેતે તાે હાે શયાર હતાે પણ
તે અેવું વચારતાે કે મારા મ ાે પણ
અાગળ અાવે. C.A. પાસ થયેલા
વ ાથ અાેને કાે ટે ટ કરી તેમને
પૂછીને પાેતાની ટે ટે
તેના

બનાવતાે અને

મ ાેને પણ અે

ટે ટે

સમ વતાે અને તેણે બનાવેલી
નાેટ્ સ પણ મ ાેને અાપતાે, સાથે
યાંથી

ાન મળે યાંથી મેળવતાે.

કે પસ ઇ ટર યૂમાં વ ાે કં પનીમાંથી
સારા પેકેજની અાેફર હતી પરં તુ તેનું
સપનું પાેતાની ફમ શ કરવાનાે છે
માટે અ યારે કાેઈ C.A. ની ફમમાં
અેક-બે વષ

ેડાવું.

અ યાર સુધી ખૂબ જ મહે નત
કરે લી હાેવાથી તેને હવે જદગીને
માણવી છે , મા પૈસા કમાવવાનાે જ
યેય નથી. તેની સફળતાનાે ેય પાેતાની માતાને અને પ રવારના સ યાેને અાપે છે .
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શાહ કે . અેસ. અાટસ
્ અે ડ વી.અેમ. પારે ખ કાેમસ કાેલેજ
કપડવજ
ં કાલ
ે ેજમાં અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી સા હ ય વશે
રા ય તરનાે સે મનાર યાે યાે

ં ૃ કરવાની તાકાત સા હ યમાં રહલી
ે છે : ડાે.રાજે શ મકવાણા
માનવ મ ત કને ઝકત

ગુજરાત સા હ ય અકાદમી, ગાંધીનગર અને કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત શાહ કે .અેસ અાટસ અે ડ વી.અેમ

પારે ખ કાેમસ કાેલેજ, કપડવંજના સંયુ ત ઉપ મે "અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી સા હ ય" વષય પર પ રસંવાદ

યાે ઈ ગયાે. અાઝાદીના અમૃત મહાે સવ અંતગત યાે યેલા રા ય તરીય પ રસંવાદના ઉદ્ ઘાટન સ માં મહે માનાેનું વાગત

કરતા કાેલેજના અાચાય ડાૅ. ગાેપાલ શમાઅે જણા યું હતું કે અાઝાદીની ચળવળમાં મહા મા ગાંધીની અ હસા અને ભગત સહ

જે વા ાં તકારીઅાે બંનેનું મહ વપૂણ યાેગદાન છે . ઉદ્ ઘાટન સ ના અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી સા હ ય વષયક બીજ

વ ત યમાં કે ીય યુ નવ સટી, ગાંધીનગરના વ ાન વ તા ડાૅ. રાજે શ મકવાણાઅે ત કા લન સા હ યકારાે અને

ં ૃ કરવાની તાકાત સા હ યમાં
સા હ યસજનના સંદભા અાપીને પાેતાની વાત પ કરતાં જણા યું હતું કે માનવ મ ત કને ઝકત

રહે લી છે અને અેટલે જ તાે કે ટલીયે સા હ ય કૃ તઅાે ઉપર અે સમયે અં ે ેઅે

તબંધાે મૂ

ા હતાં અને સા હ યકારાેને પણ

જે લમાં પૂયા હતા.ં પાેતાના અ ય ીય ઉદ્ બાધ
ે નમાં કે ળવણી મંડળના મુખ ડાૅ. હરીશ કંુ ડ લયાઅે સા હ યની શ ત વશે

જણા યું હતું કે કલમ ઘ ં મજબૂત કામ કરી ેરણા પૂરી પાડી શકે છે . ભગત સહની શૂરવીરતામાં પણ કાેઈની કલમ જ ર

ેરક બની હશે. દવસ દર મયાન યાે યેલા જદાજદા
ુ ુ સ ાેમાં ગુજરાતની ભ ન ભ ન વ વ વ ાલયના વ ાન વ તાઅાે ડાૅ.

ગુણવંત યાસે(અાણંદ)અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી ક વતા વશે, ડાૅ. પનાકીની પં

ક વતામાં અાઝાદીના

ા ( વ ાનગર)અે વાતં યાેતર

યાઘાતાે વશે,ડાૅ. પીયૂષ ચાવડા(પાટણ)અે અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી નવલકથા વશે અને

ડાૅ. પુંડ લક પવારે (વડાેદરા) અાઝાદીની ચળવળ અને ગુજરાતી પ કાર વ વશે વ ત ય અા યાં હતાં. તજ ાેઅે અાઝાદીની

ચળવળમાં ગુજરાતી સા હ યમાં ક વતા અને કથા, સા હ ય તથા સામ યકાેમાં સજકાેના યાેગદાન વશે અનેક સંદભા અાપી
વ ાથ અાેને મા હતગાર કયા હતા. સદરહુ પ રસંવાદમાં શાેધપ

વાચન સ માં સાત શાેધપ

કાેલેજના અ યાપકાે અને ૨૦૦ જે ટલા વ ાથ અાેઅે ભાગ લીધાે હતાે.

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨
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ે
ી માણેકલાલ દસાઈ
કશાેર મં દર
સં કત
ૃ ભારતી, ગુજરાત રા ય અાયાે જત સં કત
ૃ ગાૈરવ પરી ાનું અાયાેજન
સં કત
ૃ ભારતી, ગુજરાત રા ય અાયાે જત સં કત
ૃ ગાૈરવ પરી ા ધાેરણ ૬ થી ૮ માં તારીખ ૧૯/૨/૨૦૨૨ ને શ નવારના
રાેજ યાેજવામાં અાવી. અા પરી ાનું અાયાેજન અમદાવાદથી થયું. વ ાથ અાેમાં સં કત
ૃ ભાષાની માધુયતાનાે પ રચય થાય
તેમજ અાપણી સં કૃ તના સંવધન અથ અાવી પરી ા યાે ય છે . ાથ મક વભાગમાં બે કારની પરી ા હાેય છે અેક
વે શકા, બે
હતી.

દ પકા મા.દે . કશાેર મં દરના વે શકામાં ૪૩ અને

રા ય પરી ા બાેડ
(PSE) ધાેરણ ૬ ની શ યવૃ

શ યવૃ

દ પકામાં ૭ વધાથ અાેઅે ભાગ લઈને અા પરી ા અાપી

ારા ધાેરણ ૬ ની શ યવૃ

(PSE) પરી ા

પરી ા રા ય પરી ા બાેડ ારા દર વષ ધાેરણ ૬ ના વ ાથ અાે માટે ાથ મક

પરી ા લેવામાં અાવે છે . અા વષ અા પરી ા તારીખ ૨૬/૨/૨૦૨૨ના રાેજ યાે ઈ. જે માં કલ
ુ ૫૩ વ ાથ અાેઅે

ભાગ લીધાે હતાે. નાધનીય બાબત છે કે અા પરી ામાં છે લા ણ વષથી મા.દે . કશાેર મં દરના વ ાથ અાે તાલુકામાં થમ
થાન મેળવે છે , તેવી જ રીતે અા વષ પણ વ ાથ અાે ઉ કૃ પ રણામ ા ત કરશે જ તેવા વ વાસ સાથે શાળા પ રવાર
તરફથી વ ાથ અાેને શુભે છા પાઠવવામાં અાવી.

કલા શ ક સંઘ અાયાે જત રં ગપૂરણી પધા
ખેડા જ લા કલા શ ક સંઘ ારા
દર વષ રં ગપૂરણી પધાનું અાયાેજન કરવામાં
અાવે છે . બાળકાેની કલા શ તનાે યાે ય
વકાસ થાય તેમજ વ ાથ અાે કલાસજઁ ન
કયાનાે અાનંદ માણે તેમજ અાધુ નક
કલા વાહાે સાથે કદમ મલાવતા થાય તે
હે તુસર અા પધાનું અાયાેજન કરાયું. અા
પધા તારીખ ૨૩/૨/૨૦૨૨ ને બુધવારના રાેજ
યાે ઇ હતી. જે માં

ી માણેકલાલ દે સાઈ

કશાેર મં દરના ધાેરણ ૧ થી ૫ માં ૨૮૨ અને ધાેરણ-૬થી ૮માં ૧૬૨ વ ાથ અાે અામ કલ
ુ ૪૪૪ વ ાથ અાેઅે ભાગ લઇ ચ માં
સુંદર રં ગાે પૂરી ચ ને રં ગબેરંગી બના યાં હતાં.

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨

।।પૃ ઃ૭।।

@kkm1940

Click on the above icons to know more about KKM

કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ી અેમ.વી.પરીખ ઈં લીશ મીડીયમ કલ
ૂ

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત ી અેમ.

વી. પરીખ ઈ.મી. કલ
તા.૧૮-૨-૨૨ ના રાેજ
ૂ
બાળકાેના કલરવથી ગું

ઉઠી હતી. સરકાર ીના

અાદે શ બાદ શાળા રાબેતા મુજબ શ

કરવામાં

અાવી. કલના
તમામ શ કાે ારા બાળકાેનું વાગત
ૂ
કરવામાં અા યું હતું. શાળાને ફુ ગાઅાે, તાેરણાે વડે
સ વવામાં અાવી હતી અને બાળકાેને કં કુ નું તલક
કરી ફલાે
ૂ ના કે ડી પરથી ચલાવી શાળામાં લોક ગાઈને
વેશ કરા યાે હતાે. તેમજ શાળાના અાચાયા ીમતી
માનસીબેન અાવનાર નવું વષ ખૂબજ ફળદાયી નવડે
તેવા અા શવાદ પાઠ યા હતા. વાલીઅાે તથા શ કાે
ારા તાળીઅાેના ગડગડાટથી બાળકાેના ઉ સાહમાં
વધારાે કયા હતાે.

માતૃભાષા દનની ઉજવણી
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત ી અેમ.
વી. પરીખ ઈ. મી. કલમાં
માતૃભાષા દનની ઉજવણી
ૂ
કરવામાં અાવી હતી. જે માં નસરી, જનીયર
અને
ુ
સી નયર કે . ના કલ
ુ ૨૩ બાળકાેઅે ઉ સાહભેર ભાગ
લીધાે હતાે. જે માં બાળકાેઅે ગુજરાતીમાં લોકગાન,
ાથના તેમજ ક વતાઅાે ગાઈ હતી. શ કાે ારા
ગુજરાત વશેની મા હતી પૂરી પાડી હતી. જે માં
ગુજરાતનાે નકશાે બતાવી ગુજરાતમાં ઉજવાતા
તહે વારાે, ગુજરાતની વાનગીઅાે તેમજ તેના પહે રવેશ
વશે મા હતી પૂરી પાડી. માતૃભાષાનું મહ વ અને
અગ યતા સમ વી હતી.

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨

।।પૃ ઃ૮।।
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ી જડાવબા શશુ કે
મહા શવરા ીની ઉજવણી
ી જડાવબા શશુ કે માં
તા.૨૮-૨-૨૦૨૨ ના રાેજ બાળકાેને
બાલમં દરમાં

મહા શવરા ીની

ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી
શ કાેઅે શવ લગ બનાવી તેની
બાળકાેને સમજ અાપી હતી અને
શ કાે અને બાળકાે મળીને
અબીલ, ગુલાલ, ફલથી
પૂ ,
ૂ
શવાય ની ધુનથી બાલમં દર ગું

ઊ

અારતી કરી અને અાેમ નમઃ

ું હતું. બાલમં દરમાં મહા શવરા ી ભાવપૂવક ઉજવવામાં અાવી હતી.

ી પંદન બાલમં દર

શ કાે ારા બાળકાે માટે વાતાનું અાયાેજન

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત

ી

પંદન

બાલમં દરમાં શ કાેઅે અ ભનય ારા વાતા બાળકાે સમ
રજૂ કરી હતી. વાઘ અા યાે રે વાઘ... વાતામાં શ કાેઅે વાઘ,
ભરવાડ, ઘેટાં-બકરાં વગેરે પા ાે ભજવીને બાળકાેને વાતા
વશેનાે

યાલ અા યાે હતાે. જે માં બાળકાેને ખૂબ જ મ

અાવી હતી. તેમજ લીલાં શાકભા નું ગેલેરી વાૅક કરવામાં
અા યું હતું. જે માં બાળકાેને લીલાં શાકભા
અાપવામાં

અાવી

હતી.

તેમજ

વશેની સમજ

શાકભા ના

ફાયદા

સમ વવામાં અા યાં હતાં. સાથે બાળકાેનું હષા લાસ સાથે
શાળામાં અાગમન કરાયું હતું યારે શ કાેઅે બાળકાેનું ગાેળધાણા ખવડાવીને તેમજ બાળકાે પર ફલની
પાંખડીઅાે
ૂ
વરસાવી ઉમળકાભેર વાગત કયુ હતું.

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨

।।પૃ ઃ૯।।
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ી અેસ.સી.દાણી કલ
ૂ

દાંડીકચ
ૂ દનની ઉજવણી

માેતે મરીશ, પરં તુ વરા ય ન હ મળે યાં સુધી અા મમાં પાછાે ન હ ફ ં ”
“હંુ કાગડા-કતરાના
ુ

સ વનય કાનુનભંગ ચળવળના
ભાગ

પે ગાંધી અે દાંડી ગામના

દ રયા કનારે જઈ મીઠાના અ યાયી
કાયદાનાે ભંગ કરવાનું ન ી કયુ. દાંડી
સ યા હ અથવા દાંડીકચ
ૂ અે મહા મા
ગાંધીના નેતૃ વમાં અં ેજ શાસન સામે
કરવામાં અાવેલ અ હસક લડત હતી. ૧૨
માચથી ૬ અે લ ૧૯૩૦ દર મયાન ૨૪ દવસ સુધી ચાલેલી અા લડતમાં અં ેજ સરકારના મીઠા પરના અ ધકાર તેમજ મીઠા
પર લગાડવામાં અાવેલ કર વ

ધ અ હસક

તરાેધ ારા

ય

કાયવાહીનું અ ભયાન શ કરવામાં અા યું. મહા મા

ગાંધીઅે પાેતાના ૭૯ વ વાસુ વયંસેવકાે સાથે અા સ યા હની શ અાત કરી. ૨૪ દવસ સુધી

ત દન ૧૦ માઈલ અંતર

કાપતી અા કચ
ુ સાબરમતી અા મથી શ થઈ નવસારી ન ક દ રયા કનારે અાવેલા દાંડી ગામે પૂરી કરવામાં અાવી. ૬
અે લના રાેજ સવારે ૬:૩૦ કલાકે ગાંધી અે ચપટી મીઠુ ઉપાડી “મૈને નમક કા કાનૂન તાેડ દયા” કહી મીઠાના અ યાયી
કાયદાનાે ભંગ કયા હતાે. જે ના પ રણામે સમ દે શમાં અાવા અ હસક સ વનય અવ ા અાંદાેલન શ થયા. તાે અં ે ે
સામેની અા અૈ તહા સક લડતને યાદ કરતા ી અેસ. સી.દાણી કલમાં
૧૨મી માચના રાેજ દાંડીકચ
ૂ
ૂ દનની ભ ય ઉજવણી
કરવામાં અાવી હતી. જે માં બાળકાેઅે ગાંધી

તેમજ વયંસેવકાેનાે વેશ પ રધાન કરી દાંડીયા ા કરી હતી અને તેની સાથે

દાંડીકચના
મહ વ વ પે ધાે.૮ અને ૯ ના વ ાથ અાેઅે મા હતી અાપી હતી.
ૂ

વષઃ૪ અંકઃ૬૦ માસઃ માચ,૨૦૨૨

।।પૃ ઃ૧૦।।

