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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)ે

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

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૨ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૧।।

ધાે.૧૦ નાે �વદાય સમારંભ
મુજ �ારેથી અાે પંખીડા, હસતા મુખડે ��ે રે... �વદાય ટાણે અાે પંખીડા, ગીત મધુર ગા�ે રે...

પંખી મેળાની અા છે વાનું, અાજે �વખરવાની વેળા રે... કાેણ �ણે �ારે પાછા મળશું સાથ સંગાથે રે...
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�ી અેસ.સી.દાણી �ાયમરી, સેક�ડરી અે�ડ હાયર સેક�ડરી �કલૂ

      �ક�તનાે �નયમ છે સૂય� ઉગે છે તાે ૃ

અાથમવા માટે જ, અને અાથમે છે તાે જ અેક 

નવી સવાર લઈને બી� �દવસે ઉગે છે. અેવી જ 

રીતે બાળકાે પણ શાળામાં દાખલ થાય છે અને 

ફલાેની જેમ સુગંધ �સરાવી અેક �દવસ �વદાય ૂ

લે છે. અા વષ� ધાે. ૧૦ નાે �વદાય સમારંભ 

યાે�યાે હતાે. શાળાના અાચાય��ી 

પાૈરવભાઈઅ ે�વ�ાથ�અાેને �વનમાં ઉપયાેગી 

�વચારાેથી �ાે�સા�હત કયા� હતાં. �યાર પછી 

ધાે.૧૦ ના �વ�ાથ�અાેઅે શાળા તેમજ �શ�કાે 

માટેના અનુભવાે રજ કયા� હતાં. તેમણે ૂ

શાળામાંથી �ા�ત થયેલા સં�કારાે �વનભર 

�ળવી રાખવાનાે સંક�પ કયા� હતાે અને 

શાળા�વન દર�મયાન થયેલી ભૂલાે બદલ 

�માયાચના કરી હતી. �શ�કાેઅે �વ�ાથ�અાેને 

પરી�ાની શુભે�છાઅાે પાઠવી હતી અને સારા 

નાગ�રક બનવાની �શખામણ અાપી હતી. 

અંતમાં �વ�ાથ�અાેઅે પાેતાની અવનવી 

ક�તઅાે રજ કરી કાય��મને અાનંદમય બના�યાે ૃ ૂ

હતાે.

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


य� योगे�रःक�णो य� पाथ� धनध�रः।ृ ु
त� �ीिव�जयो भितध�वा नीितम�ितमम।।ू ु

ગીતા જયં�તની ઉજવણી

અા ��સ� ક ગીતાના વખાણમાં કહેવાયાે છે. ભારતીય �લો

સં�ક�તને ઉ�ગર કરતી �ીમદ ભાગવદ ગીતા મહાન �ંથ ૃ ્

અાધા�રત �ી ગીતા સં�કત �ચાર સ�મ�ત ગીતામં�દર વડાેદરા, ૃ

�ારા �ી અેસ.સી.દાણી �કલમાં �ીમદ ભગવદગીતા ૂ ્

અાધા�રત �વ�વધ �પધા�અાેનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. 

જેમાં શાળાના ૮૫૦ �વ�ાથ�અાે અને ૨૫ �શ�કાેઅે ભાગ 

गीता सगीता कत��या िकम�यैः शा�िव�तरैः।ु
या �वय पभनाभ�य मखपदमाि�िनः सता ।।ृं ु

લીધાે હતાે. જેમાં ગીતા મુખપાઠ, ગીતા પઠન, ગીતા �ચ� �પધા�, ગીતા �ચ� રંગપૂરણી �પધા�, ભજન, ગીતા �વચાર-�વ�તાર 

�પધા�, ગીતા કાૈશ�ય કસાેટી જેવી �પધા�અાેમાં બાળકાે તેમજ �શ�કાેઅે ઉ�સાહ પૂવ�ક ભાગ લીધાે હતાે. અા �પધા�માં �થમ 

�ણ અાવેલ �વજેતાઅાેને તા.૧૫-૩-૨૦૨૨ ના રાેજ સ�ટ��ફકેટ અાપી ઈનામ �વતરણ કાય��મનું અાયાેજન કયુ� હતું. ગીતાનાે 

�વષય અેટલાે લાેક��ય છે કે જે તેને અેકવાર વાંચે છે કે સાંભળે છે તે ઊડંા ઉતયા� �વના રહી શકતાે નથી. અેથી પણ વધુ 

મહ�વનું અે છે કે તેની શ�દરચના અને તા�ક�ક રજઅાત અ��તમ છે. �વ  સા�હ�યમાં અેવું કાેઈપણ પુ�તક નહ� હાેય કે જેણે ૂ �વ

અ�ય કાેઈ પુ�તકનાે નાનાે ભાગ હાેવા છતાં મૂળ કરતાં વધુ ��ત�ા, લાેક��યતા અને સ�માન મેળ�યું  હાેય. ગીતા તેના મૂળ 

પુ�તક મહાભારત કરતાં ઘણી વધુ અાદરણીય અને લાેક��ય છે. 

�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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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૨ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૨।।

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


ખેડા �જ�લા �ચ� �શ�ક સંઘ �ારા �ચ� રંગપૂરણી  �પધા�-૨૦૨૨નું અાયાેજન

 રંગપૂરણી �ારા બાળકાેની અેકા�તા, ક�પનાશ��ત અને ઈ���યાેનાે �વકાસ થાય છે. બા�યવ�થાથી જ માનવીને રંગ 

��યે અાકષ�ણ રહેલું છે. તેથી રંગાેનું મહ�વ સમ�વવા માટે �ી અેસ. સી.દાણી �કલમાં ખેડા �જ�લા �ચ� �શ�ક સંઘ �ારા ૂ

�ચ� રંગપૂરણી  �પધા�-૨૦૨૨નું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં ધાે.૧ થી ૮ ના ૪૫૦ જેટલી માેટી સં�યામાં �વ�ાથ�અાેઅે 

ઉ�સાહભેર ભાગ લઈ પાેતાનામાં રહેલી કલાશ��તનું �ે� �દશ�ન કયુ� હતું. જેમાં શાળાના �ચ� �શ�ક નરે���સ�હ પરમાર �ારા 

માગ�દશ�ન અને સફળ અાયાેજન કરાયું હતું. વગ��શ�કાેના સહકારથી �પધા� સફળ થઈ હતી. �શ�કાેઅે બાળકાેને સમ��યું 

હતું કે રંગ �ચ�કલાનું અ�ત મહ�વનું ત�વ છે. રંગાેમાં કદરતનાે અનેક�વધ �યાલ અાપવાની શ��ત છે. કાેઈ પણ �ચ�માં વ�તુ ુ

સ�વ છે કે �ન�� વ, �ય��ત સશ�ત છે કે અશ�ત, માનવી યુવાન અવ�થામાં છે કે વૃ�ાવ�થામાં તેનાે �યાલ રંગ �ારા અાપી 

શકાય છે તેને �યાનમાં રાખીને બાળકાેઅે �ચ�ાેમાં મન-ગમતા રંગાે પૂયા� હતાં. 

�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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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૨ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૩।।

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


�વ  જળ �દવસની ઉજવણી�વ�વ�વ  જળ �દવસની ઉજવણી�વ

 પાણીની જ��રયાત માટે �ગૃ�ત લાવવાના હેતુથી �રયાે ડી 

જન�ેરયાેમાં પયા�વરણ તથા �વકાસની ���થી સંયુ�ત રા� � સંમેલનમાં �વ  �વ

જળ �દવસ મનાવવાની શ�અાત કરવામાં અાવી હતી. જેનું અાયાેજન 

�થમવાર ૧૯૯૩માં ૨૨ માચ� થયું હતું અને અેટલે જ પાણી બચાવવું કેટલું 

જ�રી છે અે હેતુથી �ી અેસ.સી.દાણી �કલમાં �વ  જળ �દવસની ઉજવણી ૂ �વ

કરવામાં અાવી હતી. જેમાં ધાે.૮ના �વ�ાથ�અાેઅે પાણી બચાવાેના �વ�વધ 

સુ�ાે, �લાેગન કહી જળ �દવસનું મહ�વ તેમજ પાણી �વશેના કેટલાક રાેચક 

ત�યાેની વાત કરી હતી અને સમ��યું હતું કે અાપણે પાણી બનાવી નથી 

શકતા, ફ�ત બચાવી શકીઅે છીઅે. માનવ �તને બચવું હશે તાે પાણીને 

બચાવવું પડશે. પાણી બચાવાે માટેના ઘણા સૂ�ાે, સુ�વચારાે અાપણે ઘણી 

જ�યા ઉપર �ેયા હશે પરંતુ અા �વચારાેને અાપણે ખરી રીતે અાપણા 

�વનમાં ઉતારીઅે છીઅે ખરા ? શું અાપણે ખરેખર પાણીને બચાવવાની 

�દશામાં ન�ર પગલાં ભરવાના �ય�ન કયા� છે ખરા ? �વમા� માટે જ�રી જ 

નહ� પણ અ�નવાય� અેવું પાણી બચાવવામાં નહ� અાવે તાે અાગામી વષા�માં 

પાણી મળવું મુ�કેલ બની જશે. અાપણે સાૈઅે પાણી બચાવવાની �દશામાં 

કાય�રત થયા �વના છટકાે નથી. �વ  જળ �દવસ અે પાણી બચાવવાના ૂ �વ

સંક�પનાે �દવસ છે. 

�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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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૨ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૪।।
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�ી સી.અેન.�વ�ાલય

 તા. ૨૧-૩-૨૦૨૨ ને સાેમવારના રાેજ �ી સી.અેન 

�વ�ાલય ખાતે નવચેતન �કશાેરી �વા�ભમાન યાેજનાનાે 

શુભારંભ, વા�ષ�ક ઈનામ �વતરણ સમારાેહ અન ે શાળાના 

�શ�ક �ી જે.અાર.પટેલ સાહેબનાે �વદાય સ�કાર 

સમારાેહનાે ��વેણી �સંગ સંપ�ન થયાે હતાે. �ી સી. અેન 

�વ�ાલય માં ૮૫૦ જેટલી �કશાેરીઅાે અ�યાસ કરે છે �યારે 

કપડવંજ કેળવણી મંડળ અને �ી સી.અેન �વ�ાલય પ�રવાર 

નવચેતન �કશાેરી �વા�ભમાન યાેજના થકી શાળામાં 

અ�યાસ કરતી દીકરીઅાેના સામા�જક, માન�સક અને 

શારી�રક �વકાસ થકી તેઅાેમાં �વા�ભમાનની લાગણી �બળ બને તે હેતુસર નવચેતન �કશાેરી �વા�ભમાન યાેજનાનાે શુભારંભ 

મહેમાન�ીઅાે �ી ગાેપાલભાઈ શાહ (મહામં�ી, ખેડા �જ�લા BJP), �ી અેલ. સી.પરમાર સાહેબ (�નવૃ� �શ�ક, �ી 

સી.અેન �વ�ાલય),�ીમતી નીલાબેન પં�ા (મં�ી, કપડવંજ કેળવણી મંડળ), �ી માૈ�લકભાઈ ભ� (CEO, કપડવંજ 

કેળવણી મંડળ) તથા �ી પી.બી.પટેલ (અાચાય�, �ી સી.અેન �વ�ાલય) ના વર� હ�તે દીપ �ાગ� �ારા ખુ�લાે મુકાયાે 

હતાે.અા ઉપરાંત �વદાયમાન �શ�ક �ી જે.અાર.પટેલ સાહેબનું સાલ અાેઢાડી સ�માન કરાયું હતું. વષ� દર�મયાનની �વ�વધ 

�પધા�અાેમાં �વજેતા બનેલા તેજ�વી તારલાઅાેને ઇનામાેથી સ�મા�નત કરાયાં હતાં.

‘નવચેતન �કશાેરી �વા�ભમાન યાેજના’ 

ઈનામ �વતરણ અને �શ�કનાે �વદાય સમારંભ કાય��મનું અાયાેજન

�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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�ી સી.અેન.�વ�ાલય

 ગુજરાત મા�ય�મક અને ઉ�ચતર મા�ય�મક �શ�ણ બાેડ�  �ારા ધાેરણ ૯ 

ની �ખરતા શાેધ કસાેટી તા.૨૨-૨-૨૦૨૨ ના રાેજ લેવામાં અાવી હતી. અા 

કસાેટીમાં મેરીટના અાધારે રા�યના �થમ ૧૦૦૦ �વ�ાથ�અાેની યાદી ��સ� 

કરવામાં અાવી હતી. જેમાં �ી સી.અેન �વ�ાલય, કપડવંજની બે �વ�ા�થન� ીઅાેઅે 

�થાન �ા�ત કરેલ છે. �ી સી. અેન. �વ�ાલયની �વ�ા�થન� ી શાહ મુ�ા 

ધમ�શભાઈઅ ે ખેડા �જ�લામાં ��તીય �થાન અને સમ� રા�યમાં ૧૮મ ું �થાન 

�ા�ત કયુ� છે. શાળા પ�રવાર ગાૈરવની લાગણી અનુભવે છે, તથા �વ�ાથ�અાેને 

ઉ�રાેઉ�ર �ગ�તની શુભે�છાઅાે પાઠવે છે.

�ી સી.અેન.�વ�ાલયનું ગાૈરવ

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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શાહ કે.અેસ.અાટ�સ અે�ડ વી.અેમ.પારેખ કાેમસ� કાૅલેજ્

 શાહ કે. અેસ. અાટ�સ અે�ડ વી. ્

અેમ. પારેખ કાેમસ� કાૅલેજ, કપડવંજના 

ગુજરાતી �વષયના પૂવ� �ાેફેસર �ી ક�યપરાય 

અંબાલાલ ઠાકર �મૃ�ત �યા�યાન તેઅાેના 

દીકરી કાજલબેન મેહતા (મલે�શયા)ના 

સાૈજ�યથી યાેજવામાં અા�યું હતું. 

�યા�યાનના અારંભે કાૅલેજના અાચાય��ી 

ડાૅ.ગાેપાલ શમા�અે �વાગત �વચનમાં 

કાય��મની ભૂ�મકા અંગે જણા�યું હતું કે 

�ાે.ઠાકરે અા કાૅલેજમાં અ�ાવીસ વષ� સેવા 

બ�વી હતી. તેઅાે ગુજરાતી ઉપરાંત �હ�દી, 

અં�ે� અને ઉદ� ભાષાની �ણકારી ધરાવતા ૂ

હતા. તેઅાેના દીકરી કાજલ મેહતાઅે સાચા 

અથ�માં �પતાની �મૃ�ત �વંત રાખવા અા 

�યા�યાનમાળા શ� કરી છે, ઉપરાંત ગુજરાતી 

કપડવજં  કાૅલેજમાં �ાે.ક�યપરાય ઠાકર �મૃ�ત �યા�યાન યાે�યું

ેકાૅલેજમાં 'અાઝાદીનું અાદં ાેલન અને ભારતીય સા�હ�ય' �વશે �ાે.ડાૅ.ભરત મહતાનું �યા�યાન યાે�યું

ં ેકાેઈપણ અાદં ાેલનમાં સા�હ�ય હમેશા સાથે ર�ું છે - ડાૅ.ભરત મહતા

�વષયના �વ�ાથ�અાે માટે ઈનામાે અને �કાેલરશીપ પણ �હેર કરી છે. તે ખરેખર ધ�યવાદને પા� છે.અા �યા�યાનથી 

�વ�ાથ�અાેની સા�હ�યની સમજ કેળવાશે. �ણીતા ક�વ-�વવેચક અને અેમ. અેસ. યુ�નવ�સ�ટી, વડાેદરાના ગુજરાતીના 

�ાેફેસર ડાૅ.ભરત મહેતાઅે 'અાઝાદીનું અાદં ાેલન અને ભારતીય સા�હ�ય' �વશે �યા�યાન અાપતાં જણા�યું હતું કે, કાેઈપણ 

અા�દાેલનમાં સા�હ�ય હમેશા સાથે ર�ું છે. તેમણે અાઝાદીના અાદં ાેલન પૂવ�ની ભૂ�મકા �પ� કરી અાઝાદીના અાદં ાેલન 

દર�મયાન સા�હ�યની ભૂ�મકા શું છે તે બાબત �વ�વધ ઉદાહરણથી �પ� કરી હતી. સા�હ�ય હંમેશા કાેઈપણ અાદં ાેલનમાં, જે તે 

સમયની ચળવળમાં સાથે ર�ું છે. સા�હ�ય અને સં�ક�ત અેકતા �થાપવાનું કામ કરે છે. તેમણે ગુજરાતી, �હ�દી, બંગાળી, અને ૃ

અં�ે� સા�હ�યની નમૂના�પ ક�વતા, વાતા�, નવલકથા, નાટક અને �નબંધ જેવી ભારતીય ભાષાસા�હ�યની ક�તઅાેમા ૃ

અાઝાદીના અાદં ાેલનનાે કેવાે અાલેખ છે. તે ઉદાહરણ સાથે સમ��યું હતું. કાય��મનુ સંચાલન  �ાે.ડાૅ.અેલ.પી.વણકરે અને 

અાભાર દશ�ન ડાૅ.મયંક પટેલે કયુ� હતું. કાય��મમાં ક�વ અમૃતભાઈ પં�ા, ક�વ માધવ ગઢવી, ગાૈરાંગ પરમાર, પરેશ રાે�હત, 

ક�વ ડાૅ.�હતે�� �ેશી ઉપરાંત કાૅલેજના અ�યાપકાે અને �વ�ાથ�અાે માેટી સં�યામાં હાજર ર�ા ંહતા.ં

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૨ માસઃ એિ�લ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૮।।
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Celebration of ‘Yellow Day’

�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ �મ�ડયમ �કલમાં ‘Yellow day’ ની ઉજવણી ૂ

કરવામાં અાવી હતી. જેમાં નસ�રીનાં બાળકાે સરળતાથી શીખી શકે તે હેતુથી દરેક �વષયને �વૃ��મય બનાવી શીખવવામાં 

અાવી હતી. નસ�રીના બાળકાે તેમજ �શ��કાબહેનાે Yellow dressમાં અા�યાં હતાં તેમજ વગ�ખંડને પણ Yellow color ની 

�વ�વધ વ�તુઅાેથી સુશાે�ભત કરવામાં અા�યાે હતાે અને બાળકાેને ‘Yellow’ કલર �વશે �વ�તૃત સમજ અાપી હતી.

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ �મ�ડયમ �કલમાં તા.૮-૪-૨૦૨૨ને શુ�વારના રાેજ ૂ

સીનીયર કે.�.ના બાળકાે માટે �વદાય સમારંભ કાય��મનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં મંડળના મં�ી �ીમતી 

નીલાબેન પં�ા, શાળાના ���સીપાલ �ી માનસીબેન ��વેદી તેમજ �શ�કગણ બાળકાેને તેમના �વનમાં ઉ�રાે�ર �ગ�ત કરે 

તેવ અા�શ�વાદ અા�યાં હતાં. તેમજ વષ� ૨૦૨૧-૨૨  દર�યાન �વ�વધ �વૃ��અાેમાં ભાગ લેનાર દરેક બાળકને �માણપ� અાપી 

સ�મા�નત કરવામાં અા�યાં હતાં. સાથે તમામ સીનીયર કે.�.ના બાળકાેને શાળા પ�રવાર તરફથી અેક નાની ભેટ �વ�પે બુક 

અાપવામાં અાવી હતી. અા રીતે તેમનાે �વદાય સમારંભ અાનંદ પૂવ�ક ઉજવવામાં અા�યાે હતાે. 

સીનીયર કે.�.ના બાળકાેનાે �વદાય સમારંભ
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