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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 અંકઃ૬૬ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દર

ભારત કાે �નાે પરી�ાનું અાયાેજન
 �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરમાં ભારત �વકાસ 

પ�રસદ �ારા અાયાે�જત ભારત કાે �નાે ��નમંચ 2022 ની �પધા� 

તા.૬-૮-૨૦૨૨ ના રાેજ યાે�ઈ હતી. ધાેરણ 6 થી 8 ના �વભાગમાં 

કુલ 238 �વ�ાથ�અાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. તેઅાેને ભારત �વશેની 

મા�હતી અાપતું પુ�તક અાપવામાં અા�યું હતું. તેમાંથી 50ગુણના 

�વક�પાે વાળા ��નો �ારા કસાેટી લેવાઇ હતી. અા �થમ 

તબ�ામાં બે �વ�ા�થ�નીઅાે પટેલ ખુશી ગાૈરવભાઈ (8 ) અને C

ભ� કંુજન ��નેશ કુમાર (7 ) �વજતેા બની હતી. �વજતેા A

�વ�ા�થ�અાેને શાળા પ�રવારે અ�ભનંદ પાઠ�યાં હતાં. 

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી શંકરલાલ હર�વન દાસ શાહ સાં�કૃ�તક કે��માં તા.27-08-22 થી 30-08-22 

સુધી યાે�યેલ અા કાય��મમાં વયક�ા �માણે 14 �વભાગમાં અાશરે 1000 જટેલા કલાકારાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. સી.ડી.ગાંધીના 

�શ�ક�ી હ�રશ કાપડીયાઅે ��લાક�ાઅે કા�યલેખનમાં બી�ે અને સાૈ�ય ખ�ીઅે �ચ�કલામાં �ી�ે નંબર મેળવી શાળાપ�રવારનું 

નામ રાેશન કયુ�. સમ� કાય��મનું સંચાલન તાલુકા ક�વીનર �ી સુરેશ રાજગાેર અને સાં�કૃ�તક કે��ના વડા �ી પારસ ભ�ે કયુ� હતું. અા 

અાયાેજન માટે શાળાના અાચાય��ી મનાેજભાઈ પટેલે તથા શાળા પ�રવારે સવ�ને અ�ભનંદન પાઠ�યાં હતાં.

કપડવંજ તાલુકા ક�ાને કલામહાકંભ �કલના યજમાન પદે યાે�યાેુ ૂ
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૩।।

 �ી જડાવબા �શશુકે��માં તારીખ 

29/09/2022 ને ગુ�વારના રાેજ નવરા�ી 

ઉજવવામાં અાવી હતી. જમેાં માં અંબાની 

અારતી ઉતારી �સાદ ધરા�યાે હતાે. નાના 

નાના ભુલકાઅાે અવનવા કપડાં પહેરીને 

અા�યાં હતાં. નવરા�ી અાસાે સુદ અેકમથી 

અાસાે સુદ નાેમ અેટલે નવરા�ી અને નવ 

�દવસનાે લાેક��ય તહેવાર. અંબા માતાઅે 

જુદા જુદા �વ�પે મહીસાસૂર રા�સ �ેડે યુ� 

કયુ� હતું અને દસમા �દવસે અંબા માતાઅે 

મ�હસાસૂર રા�સનાે વધ કયા� હતાે અને તે 

ખુશીમાં અા તહેવાર ઉજવવામાં અાવે છે. 

બાળકાેઅે તેમના વાલી સાથે સં�થામાં 

ઉ�સાહભેર નવરા�ીની ઉજવણી કરી હતી. 

નવરા�ીની ઉજવણી

�ી જડાવબા �શશુકે��
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૪।।

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ �મડીયમ 

�કૂલમાં તા.05-09-2022ને સાેમવારના રાેજ �વંયશાસન �દન ઉજવવામાં 

અા�યાે હતાે. 5મી સ�ટે�બર અે ડાૅ.સવ�પ�લી રાધાકૃ�ણને યાદ કરી તેમની �શ�ણ 

��યેની ભાવના, કામગીરીને �બરદાવવામાં અાવે છે અને તેમની યાદમાં 5મી 

સ�ટે�બરે �વંય શાસન �દન તરીકે ઉજવવામાં અાવે છે. 

 અા �વંય શાસન �દનની �વશેષતા અે હતી કે શાળામાં ભણતા બાળકાેની 

માતાેઅાેઅે �શ�કાેની જવાબદારી લઈ બાળકાેને ભણા�યા હતા, તેઅાેઅે પાેતાના 

��તભાવ રજૂ કયા� હતા, અા અનેરા અનુભવ અંગે �શ�કાે બાળકાેને હંુફ, �ેમ અને 

વા�સ�યની સાથે સાથે જ ે�શ�ણ પુ� પાડે છે તે કામગીરીને �બરદાવી હતી.

 �યારબાદ શાળાના ���સીપાલ �ીમતી માનસીબેન ��વેદીઅે વાલીઅાેને  

�ાે�સાહક ભેટ અાપી સ�માન કયુ� હતું.

�વયંશાસન �દનની ઉજવણી

�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ �મડીયમ �કલૂ
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।

�ી �પંદન બાલમં�દર

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં �ાવણમાસ દર�યાન દૂધ, દહી, �બલીપ�, પુ�પથી બાળકાે 

પાસે �શવપૂજન કરાવવામાં અા�યું હતું. તેમજ ભાઈ અને બહેનના સંબંધને ગાઢ બનાવતાે પ�વ� તહેવાર ર�ાબંધનની ઉજવણી 

કરવામાં અાવી હતી. અા ઉપરાંત બાળકમાં રા�ી� ય ભાવના કેળવાય તેમજ ‘હર ઘર �તરંગા’ થીમને �યાનમાં લઈ 15મી અાેગ�ટની 

ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જમેાં બાળકાેઅે દેશનેતાઅાેના �વ�વધ પા�ાેમાં તૈયાર થઈ ખૂબ જ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધાે હતાે. 

વાલીઅાે પણ ખૂબજ સુંદર રીતે સાથ સહકાર અાપી સહભાગી બ�યા હતા. બાળકાેના શ�દભંડાેળ તેમજ ક�પનાશ��તમાં વધારાે થાય 

તે હેતુથી દર મ�હનાના ચાેથા શ�નવારે પુ�તક વાંચનનું પણ અાયાેજન કરવામાં અાવે છે. 

ે �વ�વધ તહવારાેની ઉજવણી
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૬।।

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં 

જ�મા�મીની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જમેાં બાળકાેઅે અાનંદ અને 

ઉ�લાસભેર ભાગ લઈ કાય��મને �દપા�યાે હતાે. જમેાં બાળકાે �ારા 

�વાગત ગીત, કૃ�ણ જ�મ, અ�ભનય ગીત તેમજ ગાેકુળની ઝાંકી કરાવતું 

ગીત રજૂ કરવામાં અા�યું હતું. જમેાં મુ�ય મહેમાન તરીકે �ી મયંકભાઈ 

દશરથભાઈ પટેલ તેમજ અ�ત�થ �વશેષ તરીકે �ી �વનયભાઈ 

હસમુખભાઈ પટેલે ઉપ��થત રહીને કાય��મની શાેભામાં અ�ભવૃ�� કરી 

હતી. તેમજ વાલીગણે માેટી સં�યામાં ઉપ��થત રહીને બાળકાે અને 

જ�મા�મી મહાે�સવની ઉજવણી

�શ�કાેના ઉ�સાહમાં વધારાે કયા� હતાે અને અંતમાં �ી બાળકૃ�ણ �ારા મટકીફાેડ કરીને બાળકાે ગીતના તાલે ઝૂ�યા હતા. 
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દેશભ��ત ગીત �પધા�માં શાળાના �વ�ાથ�અાેનાે ઉ�ક� દેખાવૃ

 અાઝાદીનાે અમૃત મહાે�સવ અે ભારતની અાઝાદીના 75મી વષ�ગાંઠની ઉજવણી માટે ભારત સરકાર �ારા અાયાે�જત જુદા 

જુદા કાય��માેનાે ભાગ છે. જમેાં તહેવારાેને �હેર ઉ�સવ તરીકે ઉજવવામાં અાવે છે અને 75 અઠવા�ડયા સુધી અા ઉજવણી ચાલી. અા 

ઉ�સવને વધુ વેગવંતાે કરવા ભ�ગની સેવા સમાજ �ારા તા. 13-08-2022 ના રાેજ દેશભ��ત ગીત �પધા�નું અાયાેજન કરવામાં અા�યું 

હતું. જમેાં ધાે.5 થી 8 ના કુલ 45 બાળકાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. જમેાં �ી અેસ.સી.દાણી �કૂલના 24 �વ�ાથ�અાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. 

અા �પધા�માં ધાે. 5,6 અને ધાે.7,8 અેમ બે �વભાગાે પાડવામાં અા�યા હતા. જમેાં જ�ેયા કૃણાલકુમાર પટેલનાે બી�ે અને અાયુષ 

સંકેતકુમારનાે �ી�ે નંબર અા�યાે હતાે. ધાે.7,8 માં �થમ નંબર પટેલ માે�ા ધવલકુમારનાે અને બી�ે નંબર કી�ત�દાન �પ�સ�હ 

�ી અેસ.સી.દાણી �ાયમરી, સેક�ડરી અે�ડ હાયર સેક�ડરી �કલૂ

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૭।।

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)ે
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તાલકા ક�ાની સમૂહગાન �પધા�માં શાળાની ટીમ �વજેતા

 તા.28-08-2022ને ર�વવારના રાેજ ભારત �વકાસ પ�રષદ �ારા સમૂહગાન �પધા�નું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. જમેાં 

કપડવંજ તાલુકાની કુલ  �કૂલાેના �વ�ાથ�અાે સાથે �ી અેસ.સી.દાણી �કૂલની ધાે. ની �વ�ા�થ�નીઅાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. જમેાં 6 7,8

દરેક �કૂલના સમૂહગાન �પધા�ના �ુપને �વ�વધ �વાતં�ય સેનાનીઅાેના નામ અાપવામાં અા�યાં હતાં. જમેાં �ી અેસી.સી.દાણી �કૂલના  

�ુપનું નામ સરદાર�સ�હ રાણા હતું. અા �પધા�માં શાળાની �વ�ા�થ�નીઅાે �ારા રજુ કરાયેલ ગીતને તૃતીય �માંક �ા�ત થતા સમ� શાળા 

પ�રવારે ગાૈરવની લાગણી અનુભવી હતી. �વ�ાથ�અાેને ગીતની તૈયારી કરાવનાર શાળાના �શ��કાબહેન �ી મ�નષાબેન અને સંગીત 

�શ�ક �ી પારસભાઈનાે પણ અાભાર મા�યાે હતાે. શાળા પ�રવારે �વજતેાઅાેને અ�ભનંદન પાઠ�યાં હતાં. 

‘ભારત માં કી સંતાન હમ, શીશ ઝકાના �ા �ને’ુ

ગઢવીનાે અા�યાે હતાે. �વજતેા થયેલ બાળકાેને મહેમાનાેના હ�તે ઈનામ અાપી શુભે�છા પાઠવવામાં અાવી હતી. તેમજ ભાગ લેનાર 

તમામ બાળકાેને પણ ઈનામ અાપવામાં અા�યા હતા.

 અા કાય��મ �સંગે મુ�ય મહેમાન તરીકે કપડવંજ નગરપા�લકાના �મુખ �ી માે�નકાબેન પટેલ અને અ�ત�થ �વશેષ તરીકે 

સામા�જક કાય�કર અ�કાબેન શાહ તથા �યુ�ન�સપલ સદ�ય નરેશાબેન શાહ ઉપ��થત રહી �પધ�કાેને �ાે�સાહન અા�યું હતું. 

માે�નકાબેને �પધ�કાે તથા દરેક વાલીઅાેને રા��� ેમ, રા� � ��યેની જવાબદારી બાળકાેમાં કેળવાય અે બાબત પર �વશેષ ભાર મુ�ાે હતાે. 

ભ�ગની સેવા સમાજના �મુખ નીલાબેન પં�ાઅે બાળકાે તથા વાલીઅાેનાે અા �પધા�માં ઉ�સાહભેર ભાગ લેવા બદલ અાભાર �ય�ત 

કયા� હતાે. 

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૮।।
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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)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૭ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૨૨                                                                                ।।પૃ�ઃ૯।।

‘�શ�ક કભી સાધારણ નહી હાેતા, �લય અાેર �નમા�ણ ઉસકી ગાેદમે પલ રહે હૈ- ચાણ�

  નાે ��વેણી સંગમ અેટલે �શ�ક, 5મી સ�ટે�બરને અાપણા મહામ�હમ �શ�કથી સફર ખેડીને �શ�ા... �મા... ક�ણા...

રા�પ� �ત પદ પર પહા�ચેલા ડાૅ.સવ�પ�લી રાધાકૃ�ણનાે જ�મ�દવસ અાપણે �શ�ક �દન તરીકે ઉજવીઅે છીઅે. �શ�ક જ પાેતાના 

વગ�ખંડમાંથી ડાૅકટર, કલે�ટર, વકીલ અે��જ�નયર, રાજનેતા બનાવીને મૂકે છે. બાળકાેમાં તેમના ગુ� ��યે અાદશ� ભાવના કેળવાય 

�વ�ાથા�ને �વયં શાસનના મૂ�યાેની ભાવના કેળવાય, અે હેતુથી �ી અેસ.સી.દાણી �ાયમરી �કૂલમાં તા.13/09/2022ના રાેજ 

�શ�ક�દનની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જમેાં ધાે.6 થી 8 ના �વ�ાથ�અાે બાળગુ�અાે બ�યા હતા. શાળાના અાચાય� તરીકે 

ધાે.8ની �વ�ા�થ�ની �ની અાયુ�ષીને પસંદ કરવામાં અાવી હતી. શાળાના ઉપઅાચાય� તરીકે ��વેદી ખુશી કૃ�ણકાંત અને પટેલ �યાન 

રાેહીતભાઈની પસંદગી કરવામાં અાવી હતી. �વયંસેવક ભાઈઅાે સાથે કુલ 71 જટેલા �વ�ાથ�અાેઅે ઉ�સાહભેર ભાગ લીધાે હતાે. 

અાખાે �દવસ �પરીયડ પ�ધ�તથી 6 તાસ લેવામાં અા�યા હતા. જમેાં બાળગુ�અાેઅે �શ�ણ અાપી વગ�ખંડમાં બાળકાેઅે ખૂબ જ 

શાંતીપૂણ� રીતે �વયં �શ�તનું પાલન કયુ� હતું અને બાળગુ�અાે �ારા અાપવામાં અાવતા �શ�ણકાય�ને રસપૂવ�ક પૂ્ણ� કયુ� હતું. છે�લા બે 

તાસમાં ભાવ-��તભાવ કાય��મ રાખવામાં અા�યાે હતાે. પા� લીધેલ �શ�કાેઅે પાેતાના અનુભવાે ક�ાં હતાં.

�ી અેસ.સી.દાણી શાળામાં �વયંશાસન �દનની ઉજવણી
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