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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

�ીમતી અેસ. કે. શાહ (�હાવાળા) કાૅલેજ અાેફ અેજયુકેશન

બી.અેડ. (સેમે�ટર–2) અે��લ–2022 નું ઝળહળતું પ�રણામ્

તાલીમાથ�અાેની 

સં�યા

પ�રણામ 90% ઉપર 85% થી 90% 

વ�ચે

80% થી 85% 

વ�ચે

75% થી 80% 

વ�ચે

54 96.29% 02 14 21 15

રચના �હરેનકમાર સુથાર ુ

યુ�નવ�સ�ટીમાં ૨૭મા �મે

કાેલેજમાં તૃ�તય

સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટીમાં �થમ 50 નંબરમાં કાેલેજના 10 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 8મા �મે

92% કાેલેજમાં �થમ

સીફા ઈ�તીયાઝભાઈ મ�સુરી

મૈ�ીબહેન મહેશભાઈ પટેલ

યુ�નવ�સ�ટીમાં ૧૦મા �મે

કાેલેજમાં ��તીય

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું ગાૈરવ

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૧।।

ક.કે.મંડળની �વ�વધ સં�થાઅાેમાં મે-જનમાં ઝળહળતા પ�રણામાે અાવેલ છે. ૂ

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


�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૨।।

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

પારેખ �ધસ� સાય�સ કાેલેજ

કાેલેજમાં �થમ

ક. ભૂ�મકા અેન.���પતુ

(સેમ.4)

કાેલેજમાં ��તીય

ક.�દશા જે.પરમારુ

(સેમ.4)

કાેલેજમાં તૃતીય

ક.�દશાબેન વી. પટેલુ

(સેમ.4)

કાેલેજમાં �થમ

ક. અાક�તબેન પી.પટેલુ ૃ

(સેમ.6)

કાેલેજમાં ��તીય

�કશન અેમ. ડબગર

(સેમ.6)

કાેલેજમાં તૃતીય

�વશાલ બી. ��પ�ત

(સેમ.6)

બી.અેસ.સી. (સેમે�ટર 4 અને 6 ના ઝળહળતા પ�રણામાે)

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત પારેખ �ધસ� સાય�સ કાેલેજ, કપડવંજના �વ�ાથ�અાેના વષ� ૨૦૨૧-૨૨ની 

પરી�ામાં ઝળહળતા પ�રણામાે અાવેલ છે. ફરી અેકવાર કાેલેજ તેના �સ��ના �શખરને સર કરવામાં સફળતા મેળવી 

સવ�પ�રતા ��થા�પત કરી છે. મંડળ પ�રવાર તથા અાચાય��ીઅે, અ�યાપક�મ�ાેઅે અને સમ� �ટાફ પ�રવારે �વ�ાથ�અાેને 

અ�ભનંદન પાઠવેલ છે.

સેમે�ટર

4

6

યુ�નવ�સ�ટીનું પ�રણામ

79.43

69.14

કાેલેજનું પ�રણામ

95.83

86.92

20 કાેલે�ેમાં �માંક

2�ે �મ

2�ે �મ
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�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૩।।

��તભા��તભા��તભા
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શાહ કે.અેસ.અાટ�સ અે�ડ વી.અેમ.પારેખ કાેમસ� કાેલેજ્

બી.કાૅમ.સેમે�ટર-4 ની પરી�ામાં કપડવણજ કાૅલેજની �વ�ા�થ�નીઅે 

યુ�નવ�સ�ટી મેરીટમાં 16મુ �થાન મેળ�યું

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ અાટ�સ અને વી.અેમ પારેખ કાેમસ� 

કાેલેજ કપડવંજના બી.કાૅમ.સેમે�ટર-4માં સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �ારા અે��લ.2022 માં 

લેવાયેલી પરી�ામાં યુ�નવ�સ�ટીમાં ટાેપ 25માં સાયમાબાનુ બસીરખાન પઠાણે 16મું �થાન �ા�ત 

કયુ� છે. યુ�નવ�સ�ટી ક�ાઅે કાેલેજનું ગાૈરવ વધારવા બદલ તેણીની �સ��ને કાેલેજના અાચાય� 

ડાૅ.ગાેપાલ શમા�, સવ� અ�યાપકાે અને કપડવણજ કેળવણી મંડળના હાે�ેદારાેઅે �બરદાવી 

અ�ભનંદન પાઠ�યા છે.સાયમાબેન બી. પઠાણ

બી.કાૅમ.સેમે�ટર.-6 ની પરી�ામાં કપડવણજ કાૅલેજના 3 

�વ�ાથ�અાેઅે યુ�નવ�સ�ટી મેરીટમાં �થાન મેળ�યું

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ અાટ�સ અને વી.અેમ પારેખ કાેમસ� કાેલેજ કપડવંજના 

બી.કાૅમ.સેમે�ટર-6માં સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �ારા અે��લ.2022 માં લેવાયેલી પરી�ામાં યુ�નવ�સ�ટીમાં ટાેપ 25માં 3 

�વ�ાથ�અાેઅે �થાન મેળવી કાેલેજનું ગાૈરવ વધાયુ� છે. યુ�નવ�સ�ટી ક�ાઅે કાેલેજનું ગાૈરવ વધારવા બદલ તેઅાેની અા �સ��ને 

કાેલેજના અાચાય� ડાૅ.ગાેપાલ શમા�, સવ� અ�યાપકાે અને કપડવણજ કેળવણી મંડળના હાે�ેદારાેઅે �બરદાવી અ�ભનંદન 

પાઠ�યા છે.

યુ�ન. માં 3� �થાને

દીપ ઘન�યામભાઈ પટેલ

યુ�ન. 18માં �થાને

પરેશકમાર રાવ�ભાઈ સાેલંકીુ

યુ�ન. 24માં �થાને

અવ��તકા �ીતેશભાઈ ��પ�ત

http://www.kkmtrust.org
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�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૪।।

��તભા��તભા��તભા
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 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ અાટ�સ અને વી.અેમ પારેખ કાેમસ� કાેલેજ કપડવંજના 

બી.અે.સેમે�ટર-4માં સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �ારા અે��લ.2022 માં લેવાયેલી પરી�ામાં સમ� યુ�નવ�સ�ટીમાં અેક થી 

25માં 7 �વ�ાથ�અાેઅે �થાન મેળવી કાેલેજનું ગાૈરવ વધાયુ� છે. જેમાં �થમ �થાન સુરેશકમાર લાલાભાઈ પરમાર ુ

(મનાે�વ�ાન) 13મા �થાને �સતાબેન અમર�સ�હ સાેલંકી (સં�કત) 16મા �થાને �વાતી જગદીશકમાર પટેલ (મનાે�વ�ાન) ૃ ુ

17મા �થાને સપનાબેન �દલીપભાઈ ખડાયતા (સં�કત) 20મા �થાને યાેગીતાબેન તખત�સ�હ સાેલંકી (સં�કત) 22મા �થાને ૃ ૃ

�કરણબેન �હ�મતભાઈ સાેલંકી (ગુજરાતી) 24મા �થાને રી�કબેન રાકેશભાઈ પટેલ (ગુજરાતી) યુ�નવ�સ�ટી ક�ાઅે કાેલેજનું ુ

ગાૈરવ વધારવા બદલ કાેલેજના અાચાય� ડાૅ.ગાેપાલ શમા�, સવ� અ�યાપકાે અને કપડવણજ કેળવણી મંડળના હાે�ેદારાેઅે 

�વ�ાથ�અાેની �સ��ને �બરદાવી અ�ભનંદન પાઠ�યા છે.

બી.અે.સેમે�ટર.-4 ની પરી�ામાં કાૅલેજના સાત 

�વ�ાથ�અાેને યુ�નવ�સ�ટી મેરીટમાં �થાન

બી.અે. સેમ.4 માં સુરેશભાઈ લાલાભાઈ પરમાર યુ�નવ�સ�ટીમાં ટાેપર બ�યા

બી.અે.સેમે�ટર.-6 ની પરી�ામાં કાૅલેજના અાેગણીસ 

�વ�ાથ�અાેને યુ�નવ�સ�ટી મેરીટમાં �થાન

બી.અે. સેમે�ટર 6 માં મનીષાબેન ��વણ�સ�હ સાેલંકી 

યુ�નવ�સ�ટીમાં ટાેપર બ�યા

યુ�નવ�સ�ટીમાં �થમ

મનીષાબેન ��વણ�સ�હ સાેલંકી

કાેલેજમાં ટાેપર

2� �મે

પુ�પાબેન �તાપભાઈ ઝાલા

4થા �મે

નમ�દાબેન રતન�સ�હ ઝાલા

4થા �મે

�વ�ન વસંતલાલ ચાૈહાણ
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�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૫।।

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

નવમા �મે
ચેતનાબેન પવ�ત�સ�હ ઝાલા

અાઠમા �મે
�હમાનીબેન �વનાેદભાઈ ભરવાડ

સાતમા �મે
�ન�મષાબેન અમૃતભાઈ પરમાર

પાંચમા �મે
જયાબેન અર�વ�દભાઈ ચાૈહાણ

પંદરમા �મે
હષ�દભાઈ ફલાભાઈ સાેલંકીુ

તેરમા �મે
શાેભાબેન અશાેકભાઈ કા.પટેલ

બારમા �મે
�દશાબેન બુધાભાઈ રાઠાેડ

દસમા �મે
અં�કતાબેન �દલીપ�સ�હ સાેલંકી

વીસમા �મે
સાેનલબેન સાેમ�સ�હ સાેલંકી

અાેગણીસ �મે
�ગરીશકમાર કરણ�સ�હ સાેલંકીુ

સ�રમા �મે
નેહાબેન રાજેશભાઈ પરમાર

સાેળમા �મે
અાશાબેન મહે��ભાઈ પરમાર

અેકવીસમા �મે
��યંકાબેન રામ�સ�હ સાેલંકી

�ેવીસમા �મે
અ��વનભાઈ �હ�મતભાઈ સાેલંકી

ચાેવીસ �મે
અહેલાબાનુ સફીયાે�ીન સૈયદ

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ અાટ�સ અને વી.અેમ પારેખ કાેમસ� કાેલેજ કપડવંજના 

બી.અે.સેમે�ટર-4માં સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �ારા લેવાયેલી પરી�ામાં યુ�નવ�સ�ટીમાં ટાેપ 25માં 19 �વ�ાથ�અાેઅે �થાન 

મેળવી કાેલેજનું ગાૈરવ વધાયુ� છે. યુ�નવ�સ�ટી ક�ાઅે કાેલેજનું ગાૈરવ વધારવા બદલ તેઅાેની અા �સ��ને કાેલેજના અાચાય� 

ડાૅ.ગાેપાલ શમા�, સવ� અ�યાપકાે અને કપડવણજ કેળવણી મંડળના હાે�ેદારાેઅે �બરદાવી અ�ભનંદન પાઠ�યા છે.

સમ� યુ�નવ�સ�ટીમાં મેરીટ �મ

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


�ી અેસ.સી.દાણી સેક�ડરી અે�ડ હાયર સેક�ડરી �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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૬।।

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

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી અેસ.સી.દાણી સેક�ડરી અે�ડ હાયર સેક�ડરી �કલનું વષ� ૨૦૨૧-૨૨ માં ૂ

S.S.C નું પ�રણામ 95.24% અાવેલ છે. સમ� શાળાના ૨૬ �વ�ાથ�અાે 90 P.R. થી વધુ ગુણ �ા�ત કરેલ છે. તમામ 

�વ�ાથ�અાેને કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને શાળાના અાચાય��ી, �શ�ક�મ�ાે તરફથી ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન પાઠવવામાં 

અા�યાં હતાં. 

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


વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૭।।

�ી અેસ.સી.દાણી �કલૂ

�વેશાે�સવની ઉજવણી

“બન ઠનકે નીકલે હમ, સૂરજ સા ચમકે હમ, 

�કલ ચલે હમ” ૂ

“�દ�ા અને સં�કારનું પાર��ં, શાળા �વેશાે�સવ અેક નજરા��ં”

 ગુજરાત સરકારે ૧૯૯૮-૯૯ના વષ�ની શાળા �વેશાે�સવ નામનાે કાય��મ અમલમાં મૂ�ાે. શ�અાતમાં બનાસકાંઠા, 

પંચમહાલ અનં ડાંગ �જ�લામાં અા કાય��મ અમલમાં મૂકવામાં અા�યાે હતાે. અાજે રા�યની દરેક શાળામાં નવા શૈ��ણક 

વષ�ની શ�અાતમાં પહેલા ધાેરણમાં �વેશાે�સવ કાય��મ ઉજવવામાં અાવે છે. �ી અેસ.સી.દાણી �કલમાં તા.૨-૭-૨૦૨૨ ૂ

શ�નવારના રાેજ �વેશાે�સવની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જેમાં મુ�ય મહેમાન તરીકે કપડવંજ �ાંતના નાયબ મામલતદાર 

�ીમતી કા�મનીબેન દેસાઈ તેમજ કપડવંજ કેળવણી મંડળના ઉપ�મુખ અને નીલાબેન પં�ા ઉપ��થત ર�ાં હતાં. કાય��મની 

શ�અાત ધાે.૧ અને ૨ થી ૮ માં નવા �વેશ પામેલ �વ�ાથ�અાેને �તલક કરી, �વજયપ�ા પહેરાવી ડમ� ના તાલ સાથે મુ�ય 

મહેમાન�ીના હાથે �વેશ કરાવવામાં અા�યાે હતાે. 

 શાળાના અા �વેશાે�સવ કાય��મમાં ધાે.૨ની બાળાઅાેઅે અ�ભનયગીત તથા ધાે.૭,૮ની �વ�ા�થ�નીઅાેઅે ગણેશવંદના 

તેમજ �વાગતગીત જેવા સાં�ક�તક કાય��મનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. �યારબાદ ઉપ��થત મહેમાન, શાળાના ૃ

અાચાય��ી અને વાલીગણના હ�તે નવા �વેશ પામેલ �વ�ાથ�અાેને નાેટ-પે��સલ અને ચાેપડાની ભેટ અપ�ણ કરવામાં અાવી 

હતી. 

 કાય��મના અંતમાં ઉપ��થત મહેમાનાેઅે નવા �વેશ પામેલ �વ�ાથ�અાેને અાશીવ�ચન અાપી �ાે�સ�હત કરી 

શુભે�છાઅાે પાઠવી કાય��મને સફળ બના�યાે હતાે. છે�લે ધાે.૨ની બાળા રીદા રહેમતુ�લાખાને સરસ મ�નાે ડા�સ કરી બધાને 

�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૭।।

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

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


�ીમતી સી.ડી.ગાંધી 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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૮।।

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

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં�લીશ મીડીયમ �કલનું વષ� ૨૦૨૧-૨૨ માં S.S.C ન ુંૂ

પ�રણામ 95% અને H.S.C. નું પ�રણામ 100% અાવેલ છે. અા તમામ �વ�ાથ�અાેને કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને 

શાળાના અાચાય��ી, �શ�ક�મ�ાે તરફથી ખૂબ ખૂબ અ�ભનંદન પાઠવવામાં અા�યાં હતાં. 

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


ે�ી માણેકલાલ દસાઈ �કશાેર મં�દર

     રા�ય પરી�ા બાેડ�  �વારા  લેવામાં અાવેલ ધાેરણ ૮ ની નેશનલ મી�સ-કમ-મેરીટ �કાેલરશીપ - ૨૦૨૨ની પરી�ાનું  

પ�રણામ  �હેર થયું, તેમાં માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરના ૬ �વ�ાથ�અાે મેરીટ �લ�ટમાં  પસંદગી પામેલ છે.(૧) પટેલ 

પલક તુષારકમાર (૨) કા.પટેલ �દ�ય મનાેજભાઈ (૩) ભાવસાર �તુ�ત �શાંતભાઈ (૪) પંડયા �વયં પરેશભાઈ (૫) રાઠાેડ ુ

અંજલી �વજય�સ�હ (૬) મકવાણા છાયા અ�પેશભાઈ. ઉપરાે�ત �વ�ાથ�અાેને ૧ વષન� ા ₹૧૨,૦૦૦ અનુકમે ચાર વષ� સુધી 

₹૪૮,૦૦૦  �શ�યવૃ��  સરકાર�ી  તરફથી મળશે. અા �વધાથ�અાેને સંપૂણ � માગદ� શન�  શાળાના �શ�ક �ી �કરપાલ�સ�હે  

પૂ� પા� ું હતું. શાળા પ�રવારે અા �વધાથ�અાેને અ�ભનંદન  પાઠ�યા હતાં.

નેશનલ મી�સ-કમ-મેરીટ �કાેલરશીપ - ૨૦૨૨નું પ�રણામ   

�વેશાે�સવ

 �ી  માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરમાં બગીચા�પી શાળામાં �ખલ�ખલાટ કરતા ં પુ�પ�પી  બાળકાેને વધાવવા માટે 

તારીખ ૨૩-૦૬-૨૦૨૨ ના રાેજ ધાેરણ ૧ ના બાળકાેનાે �વેશાે�સવ ઉજવવામાં અા�યાે. અા બાળકાેને તેમના ભાલમાં કમકમ ુ ુ

�તલક કરી ગાેળ-ધાણા અને બાળકાેને અ�તશય મનમાેહક અેવી ચાેકલેટ અાપી તેઅાેનું મા� મીઠં કરા�યું. �દવસ દર�યાન સુંદર ુ

મ�ના ગીતાે ગવડાવી અને અવનવી વાતાઅ� ાે કહી અાનંદ કરા�યાે તેમજ  શૈ��ણક  સાધનાેની કીટની પણ વહ�ચણી કરી.

કપડવંજ કેળવણી મંડળ તથા માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરનું ગાૈરવ

�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)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૩ માસઃ જૂન,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૯।।

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

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

