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�થાપના વષ� - ૧૯૪૦કપડવણજ 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 અંકઃ૬૧ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                     ।।પૃ�ઃ૧।।
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�ીમતી અેસ. કે. શાહ (�હાવાળા) કાૅલેજ અાેફ અેજયુકેશન

બી.અેડ. (સેમ.–1) ફેબુ્અારી–2022 નું ઝળહળતું પ�રણામ્

તાલીમાથ�અાેની 

સં�યા

પ�રણામ ૯૦% ઉપર ૮પ% થી ૯૦% 

વ�ચે

૮૦% થી ૮પ% 

વ�ચે

૭પ% થી ૮૦% 

વ�ચે

પ૪ ૯૮.૧પ% ૦૧ ૧પ ર૬ ૧૧

રચના �હરેનકમાર સુથાર ુ

યુ�નવ�સ�ટીમાં બાવીસમા �મે

કાેલેજમાં તૃ�તય

સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટીમાં �થમ પ૦ નંબરમાં કાેલેજના ૧૭ તાલીમાથ�અાેનાે સમાવેશ થાય છે. 

 તમામ તાલીમાથ�અાેને અાચાય��ી, અ�યાપક�ીઅાે, કમ�ચારી ગણ તેમજ કેળવણી મંડળના હાે�ેદાર�ીઅાેઅે 

અ�ભનંદન પાઠ�યાં છે.

સમ� યુ�નવ�સ�ટીમાં �થમ

૯૩.૦૭%

સીફા ઈ�તીયાઝભાઈ મ�સુરી
મૈ�ીબહેન મહેશભાઈ પટેલ

યુ�નવ�સ�ટીમાં પંદરમા �મે

કાેલેજમાં ��તીય

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું ગાૈરવ

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


વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૧ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                     ।।પૃ�ઃ૨।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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 બાળકની �યારે શીખવાની ���યા ચાલુ હાેય �યારે �વષય �વૃ��મય અને રસપૂણ� રીતે શીખવાડવામાં અાવે તાે 

બાળક સરળતાથી �હણ કરી શકે, તે હેતુથી �ી અેમ.વી. પરીખ ઈં.મી. �કલમાં ૂ ‘Orange Day’ ઉજવવામાં અા�યાે હતાે. 

જેમાં બાળકાેને  કલરની �વ�વધ વ�તુઅાે બતાવી  કલરની અાેળખ અાપી હતી. તદઉપરાંત �શ�કાે તથા બાળકાે ્‘Orange’ ,

પણ ના ડેસ� માં અા�યા હતાં. અને સંપૂણ� મા�હતી અાપવામાં અાવી હતી. ‘Orange’ રંગ ‘Orange’ રંગ �વશે 

Celebration of ‘Orange Day’

બાળકાે માટે �વ�વધ �વૃ��અાેનું અાયાેજન

 �ી અેમ. વી. પરીખ ઈં. મી. �કલ ૂ

(નસ�રી) માં તા.૨૦ માચ� World sparrow 

day ના �દવસે શાળામાંથી બાળકાેને ચકલી 

તેમજ અ�ય પ�ીઅાે �વશેની સમજ અને તેઅાેનું 

કેટલું મહ�વ છે તે જણાવવામાં અા�યું હત ું સાથે 

�ાેજે�ટ પણ અાપવામાં અા�યાે હતાે. વાલીની 

મદદથી ૫૦ જેટલાં નાના ભુલકાઅાે sparrow 

house બનાવીને લા�યાં હતાં, જેને શાળામાં 

�દશ�ન માટે પણ મૂકવામાં અા�યાં હતાં. તેવી જ 

રીતે શાળામાં અવાર નવાર �વ�વધ �વૃ��અાે 

થતી રહે છે �યારે  story telling નું પણ અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં ૩૦ જેટલાં બાળકાેઅે ઉ�સાહભેર ભાગ લીધાે 

હતાે. જેમાં બાળકાેઅે પાેતાની માૈ�લક ભાષામાં વાતા� કહી સાૈના મન �તી લીધાં હતાં. અા �કારની �વૃ��થી બાળકાેમાં 

અા�મ�વ સ વધે છે તેમનાે stage fear દર થાય છે. ૂ�વા

�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

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


વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૧ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                     ।।પૃ�ઃ૩।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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�વ  �ાહક �દનની ઉજવણી�વ

 �ાહક સુર�ા અંગે �ગૃ�ત 

ફેલાવવા માટે સમ� �વ માં દર વષ� ૧૫ �વ

માચ�ના રાેજ ‘�વ �ાહક અ�ધકાર �દવસ’ �વ 

અથવા ‘�વ  �ાહક �દવસ’ની ઉજવણી �વ

કરવામાં અાવે છે.  અા �દવસનું મહ�વ અે છે 

કે �ાહકાે પાેતાની ફર�ે જેવી કે 

ખા�પદાથા�ને ખરીદતી વખતે તેની 

ચકાસણી કરવી, બીલ લેવાનાે અા�હ 

રાખવાે, વજન-માપ, ગુણવ�ા તથા સાચી 

�ક�મત �ણીને ખરીદી કરે, અેગમાક� , ISI, 

હાેલમાક�   જેવા ન�ી કરેલ �ચ�ાે �ેઈ 

ખરીદી કરે અને અા �વશે વધુ �ગૃતતા 

લાવવા જ �ી અેસ.સી.દાણી �કલમાં ૂ

તા.૧૫/૩/૨૦૨૨ મંગળવારના રાેજ �ાહક 

અ�ધકાર �દન �ન�મ�ે બ�રમાં �ાહક કેવી 

રીતે છેતરાય છે, તેના અનુસંધાનમાં ધાે.૮ ના 

�વ�ાથ�અાેઅે નાટકની રજઅાત કરી હતી. ુ

�વ�ાથ�અાેઅે અલગ અલગ થીમ �ારા 

નાટકને ખૂબજ રસ�દ બના�યું હતું અને 

“�ગાે �ાહક �ગાે”

બી� �વ�ાથ�અાેને સંદેશ અા�યાે હતાે. �વ  �ાહક અ�ધકાર �દવસની શ�અાત વષ� ૧૯૮૩માં “Consumer �વ

International”નામની સં�થા �ારા કરવામાં અાવી હતી. સાૈ�થમ રા�ફ નાડર �ારા યુ.અેસ.માં �ાહક ચળવળની શ�અાત 

કરવામાં અાવી હતી. જેના પ�રણામે ૧૫માચ� ૧૯૬૨ના રાેજ યુ.અેસ.ના �મુખ �હાેન કેનેડી �ારા �ાહક સુર�ા અંગેનું �બલ 

રજ કયુ� હતું.  અમે�રકા બાદ ભારતમાં �ાહક સુર�ા સંબંધી ચળવળ વષ� ૧૯૬૬માં મુંબઈ ખાતે શ�અાત થઈ હતી. ના�ધનીય છે ુ

કે ભારતમાં દર વષ� ૨૪ �ડસે�બરના રાેજ રા�ી� ય �ાહક સુર�ા �દવસની ઉજવણી કરવામાં અાવે છે. 

�ી અેસ.સી.દાણી �ાયમરી, સેક�ડરી અે�ડ હાયર સેક�ડરી �કલૂ
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૧ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                     ।।પૃ�ઃ૪।।

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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�વ�ાન મેળાે અને વે�ટમાંથી બે�ટ �દશ�ન

 બાળકાેમાં રહેલી સુષુ�ત શ��તઅાેને બહાર લાવવા 

તા.૧૨/૩/૨૦૨૨ ને શ�નવારના રાેજ �ી અેસ.સી.દાણી 

�કલમાં �વ�ાન મેળાે અને વે�ટમાંથી બે�ટનું �દશ�નનું ૂ

અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેનું ક.કે.મંડળના મં�ી 

�ીમતી નીલાબેનના હ�તે ઉદ ઘાટન કરવામાં અા�યું હતું. ્

ધાે.૧ અને ૨ ના બાળકાેઅે પાેતાના વાલીની મદદથી ૫૦ 

જેટલી વે�ટમાંથી બે�ટની ક�તઅાે બનાવી રજ કરી હતી. ૃ ૂ

તેમજ ધાે. ૩ થી ૯ ના બાળકાે માટે �વ�ાન મેળાનું 

અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં ૧૩૦ �વ�ાથ�અાે �ારા 

૭૦ ક�તઅાે રજ કરવામાં અાવી હતી. જેમાં ગ�ણત તેમજ ૃ ૂ

�વ�ાનને અનુલ�ીને નમૂનાઅાે તેમજ ગ�ણત, �વ�ાનમાં ભણાવવામાં અાવતા �સ�ાંતાેને અાધા�રત, �વષય �શ�કાેના 

માગ�દશ�ન હેઠળ રજ કરાઈ હતી. અા �દશ�ન �નહાળવાં માેટી સં�યામાં વાલીઅાે ઉપ��થત ર�ાં હતાં. વાલીઅાે અને ૂ

બાળકાેમાં અેક અનેરાે ઉ�સાહ �ેવા મ�ાે હતાે. �વ�વધ �કારના માેડેલાે જેવા કે ખેતી માટેની સરળ પ��ત, ખેતીના પાકને 

ર�ણ કરતી અાધૂ�નક મશીનરી, માનવશરીર રચના તેમજ રસાયણની સમજ અાપતા માેડેલાે વગેરે �દ�શ�ત કરવામાં અા�યાં 

હતાં. �વ�ાથ�અાેઅે બધાજ માેડેલાેની સ�વ�તાર સમજ મુલાકાતીઅાેને અાપી હતી અને સમ��યું હતું કે અાજના સમયમાં 

�વ�ાનના સહારે માનવી પૃ�વીના પેટાળથી લઈને છેક અવકાશ સુધી પહા�ચી શ�ાે છે. �યાં સૂય�ના �કરણાે પણ નથી પહા�ચી 

શ�ા �યાં વૈ�ા�નક શાેધખાેળ થકી માનવી પહા�ચી શ�ાે છે અને કેટલાય રહ�યાે ખાેલી ના�યા છે. અાજના સમયમાં અેવું 

અેકપણ �ે� નથી �યાં �વ�ાન ના પહા��યું હાેય, જળ, �થળ, વાયુ અને અવકાશ દરેક �ે�માં �વ�ાન �ગ�ત કરી ચૂ�ું છે. 

નવા નવા સાધનાે અને યં�ાેના લીધે �વન ખૂબ જ સરળ બની ગયું છે. સાથે �વ�ાનના મહ�વને કાેરાેના કાળમાં લાેકાેઅે ઘ��ં 

સારી રીતે સમ�યું છે. �યારે અાખી દ�નયા કાેરાેના જેવી વૈ ક મહામારીની ઝપેટમાં હતી �યારે ડાૅકટરાેઅે ટે�નાેલાે�ની ુ િ�વ

મદદથી માનવતાને બચાવવામાં મહ�વનું યાેગદાન અા�યું હતું.
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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)ે

 તારીખ 14/03/2022 ને સાેમવારે �ી સી.અેન.�વ�ાલયમાં 'સાડી �પધા� ' યાે�ઈ હતી. જેમાં શાળાની લગભગ 30 

�વ�ા�થન� ીઅાે અે ભાગ લીધાે હતાે. �વ�વધ �કારની સુ-શૈલીમાં સાડી પહેરીને �વ�ા�થન� ીઅાેઅે શાળાનું વાતાવરણ રંગબરે ંગી 

બનાવી દીધુ હતુ.ં તારીખ 15/03/2022 ને મંગળવારે 'કેશ ગુંફન' �પધા� યાે�ઈ હતી. �વ�ા�થ�નીઅાેઅે પાેતાની અાવડત અને 

અાધુ�નક પરંપરાને છાજે અેવુ �વ�વધ �કારનું કેશ ગુંફન કરી �પધા�ને �વંત બનાવી હતી. �વ�ા�થ�નીઅાેમાં અનેરા ેઉ�સાહ 

�ેવા મ�ાે હતાે. શાળાની �શ��કાઅાે ઊ�મ�લાબેન ડી વસાવા, પાયલબેન �યાસ, �નષાબેન ��પ�ત અને દીનાબેન પટેલે અા 

�વ�ા�થ�નીઅાેને �પધા�માં ભાગ લેવા �ેરણા પુરી પાડી હતી.

સાડી �પધા� અને કેશ ગુંફન �પધાન� ું અાયાેજન

�પધા�

સાડી પ�રધાન 

કેશગુંફન 

�થમ

માંડલ હીર પી. (ધાે.૯)

પટેલ જલી અાર.(ધાે.૧૦)ુ

પં�ા અંજલી કે. (ધાે.૧૨)

��તીય

��પ�ત �ાચી પી.(ધાે.૯)

પટેલ સાવ� અેમ.(ધાે.૯)

પંડવાર ��યા કે. (ધાે.૧૨)

તૃ�ીય

કા.પટેલ �ેયા અેન.(ધાે.૯)

��વેદી ��� (ધાે.૯)

શેખ તમ�ના જે.(ધાે.૧૨)

�નનામા ખુશી અેન. (ધાે.૧૧)

ગાેહેલ કપાકંવર અે. (ધાે.૧૨)ૃ ુ
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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)ે

 �વ�વધ તહેવારાેની ઉજવણીથી અાપણે અાનંદ અને ઉ�લાસ માણી શકીઅે છીઅે. દરેક તહેવાર પાછળ તેની 

ઉજવણીની રીત રહેલી હાેય છે. ફાગણ સુદ પૂનમના �દવસે ભ�ત �હલાદની યાદગીરી માટે હાેળી તહેવાર ઉજવવામાં અા�યાે. 

તા. ૧૬-૩-૨૦૨૨ના રાેજ કપડવંજના �ી રાકેશભાઈ ��વેદીના પૂ�ય માતૃ�ીના �મરણાથ � તેમના તરફથી ધાેરણ ૧ ના નાના 

ભૂલકાઅાેને ધાણી, ચણા અને પાૈ��ક ખજરનું ફડ પેકેટ અાપવામાં અા�યું હતું, તેમજ હાેળીના બી� �દવસે બાળકાેનાે ૂ ૂ

મનમાેહક રંગાેથી ભરપૂર ઉજવાતાે તહેવાર ધુળેટી હતાે, તાે તેની ઉજવણીના ભાગ�પે રંગબેરંગી કલર અને �પચકારીઅાને ું 

�વતરણ કરવામાં અા�યું હતું. અામ, નાના ભૂલકાઅાેઅે તેનાે અાનંદપૂવ�ક �વીકાર કયા� હતાે.

 હાેળી પવ� પર �વતરણ

 સૂરજનાે ઉદય અને અ�ત 

�નય�મત પણે ચાલે છે, તેમ માનવીમાં પણ 

અાગમન અને �વદાય ચાલે છે. અાઠ-અાઠ 

વષ� સુધી બાળકાેઅે �ાથ�મક �શ�ણ મા. 

દે. �કશાેર મં�દરમાં મેળ�યું પરંતુ 

મા�ય�મક �શ�ણ �ા�ત કરવા માટે અા 

શાળામાંથી �વદાય અાપવી અને લેવી 

જ�રી હાેવાથી �ી મા. દે. �કશાેર મં�દરમાં 

ધાે.૮ ના �વ�ાથ�અાેનાે �વદાય સમારંભ 

યાે�યાે. તા.૨૬/૩/૨૦૨૨ને શ�નવારના 

રાેજ સવારના સુંદર વાતાવરણમાં ધાેરણ 

૬ થી ૮ ના �વ�ાથ�અાને ે �ાથ�ના ખંડમાં 

અેક��ત કરી કાય��મની શ�અાત કરાઈ. 

ધાેરણ ૮ના �વ�ાથ�અાેઅે   પસાર કરેલા 

વષા�ની અને શાળા છાેડયાના દઃખની ુ

ધાેરણ ૮નાે �વદાય સમારંભ

વ�ત�ય �ારા ઝાંખી કરાવી. ધાેરણ ૮ના �શ�કે અને અાચાયા��ીઅે અાશીવ�ચન પાઠ�યા.ં  અા �દવસે �વ�ાથ�અાેને 

ભણતરમાંથી મુ�ત રાખી અાનંદ �માેદ કરા�યાે. માેટા મેદાનમાં રમતાે રમાડી �યારબાદ અ�પાહારનુ અાયાેજન કરાયું.  તેમજ 

દરેક �વ�ાથ�અાેઅે પાેતાના વગ� �શ�ક સાથે સમૂહ ફાેટાે પડાવી યાદગીરીનુ સંભાર��ં લીધું.
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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)ે

 મા.દે.�કશાેર મં�દરનું �ેડાણ �ચ�ડ�� સ 

યુ�નવ�સ�ટીના �વ�ા�નકેતન સાથે છે જે ખુબ જ ગવ�ની 

બાબત છે. યુ�નવ�સ�ટીનાે મુ�ય ઉ�ેશ ��યેક બાળક 

મહ�વનું છે. જેના ભાગ �પે તા. ૨૨/૩/૨૦૨૨ ને 

મંગળવારના રાેજ ગાંધીનગર �ચ�ડ�� સ યુ�નવ�સ�ટીના 

�ણ અ�યાપકાે શાળાની મુલાકાતે અા�યા ંહતા. અા 

તેઅાેઅે અાખાે �દવસ બાળકાે સાથે પસાર કયા� હતાે. 

સાથે મંડળના હાે�ેદાર�ીઅાે, શાળાના �શ�કાે તેમજ 

�ચ�ડ�� સ યુ�નવ�સ�ટી, ગાંધીનગરથી અ�યાપકાેની મુલાકાત

મ�યાહન ભાેજનમાં તાલુકા ક�ાઅે ��તીય �થાન 

 મ�યાહન ભાેજન યાેજના અંતગ�ત તા. ૨૬-૩-૨૦૨૨ ના રાેજ રસાેઈ �પધા� 

યાે�ઇ હતી. જેમાં અેક કલાકના સમયમાં અને મ�યાહન ભાેજન યાેજનામાં પુરા 

પાડવામાં અાવેલા જ�થામાંથી ૫૦૦ �ામ સામ�ીનાે ઉપયાેગ કરીને વાનગી 

બનાવવાની હતી. તાલુકા ક�ાઅે મામલતદાર�ી �ારા �નણા�યક ક�મટીની રચના કરી 

હતી. મા.દે.�કશાેર મં�દર શાળાનું મ�યાહન ભાેજન ચલાવતા �ી હેતાબેને અા રસાેઈ 

�પધા�માં ભાગ લઇ ��તીય �થાન મેળવી ₹૩૦૦૦ નું ઇનામ �ા�ત કયુ�. 

�વ�ાથ�અાે સાથે વાતા�લાપ કયા� હતાે  અને  ધાે- ૨ માં સરસ મ�નું બાળકાેને ગમે તેવું ગીત પણ ગવડા�યું હતું. 
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 તા.૧૭-૩-૨૦૨૨ ના રાેજ બાળકાે સાથે બાલમં�દરમાં હાેળીની ઉજવણી કરાવવામાં અાવી 

હતી. હાેળી શા માટે ઉજવાય છે તેનું મહ�વ બાળકાેને સમ�વવામાં અા�યું હતું. બાળકાેને હાેળીના 

ગીતાે ગવડા�યાં હતાં. �યારબાદ બાળકાેને ગુલાલ લગા�યાે હતાે અને રંગાેથી હાેળીની ઉજવણી કરી 

હતી અને સાથે ડા�સ પણ કરા�યાે હતાે. અામ જડાવબા �શશુકે��માં ખૂબ ઉ�સાહપૂવ�ક હાેળીની 

ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી.
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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)ે

 હાેળીની ઉજવણી

�ી �પંદન બાલમં�દર

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં વા�ષ�કાે�સવ, 

ઈનામ-�વતરણ અને બી�વષ�નાં બાળકાેનાે �વદાય-સમારંભ યાે�યાે. જેમાં ભૂલકાઅાેઅે 

વષ� દર�યાન કરેલ રમતાે અને �વૃ��અાેમાં ભાગ લેવા બદલ શાળા તરફથી �ાે�સાહન પુ�ં 

પાડવા માટે લંચબાે�સ અને �માણપ� અાપવામાં અા�યાં, તેમજ �વદાય લઈ રહેલા 

�શશુઅાેઅે શાળા માટે પાેતાની લાગણી �ય�ત કરી અને �વદાય ગીત રજ કયુ�. વાલીઅાે ૂ

�ારા શાળાને �વકાસ માટે અા�થ�ક સહયાેગ અાપી અ�ભનંદન પાઠ�યાં.

�વદાય-સમારંભ
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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)ે

 હાેળીની ઉજવણી અને રમતાે�સવનું અાયાેજન

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં બાળકાેમાં હાેળીન ું તેમજ દરેક તહેવારનું મહ�વ સમ�ય 

તે હેતુથી હાેળી અને ધૂળેટીની ઉજવણી કરવામાં અાવી. બાળકાેને �તલક હાેળી રમાડવામાં અાવી, જેમાં બાળકાે અને �શ�કાે 

ખૂબજ ઉ�સાહ અને ઉમંગ ભેર ર�યા. બાળકાેમાં ખેલ�દલીની ભાવના કેળવાય તેમજ તેમનામાં રહેલી અાંત�રક શ��તઅાે 

બહાર અાવે તે હેતુથી રમતાે�સવનું પણ અાયાેજન કરવામાં અા�યું, જેમાં લ�બુ ચમચી, સાદી દાેડ, સંગીત ખુરશી જેવી રમતાે 

રમાડવામાં અાવી , જેમાં બાળકાેઅે ખૂબ ઉ�લાસ, અાનંદ અને ઉ�સાહ ભેર ભાગ લીધાે. 

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