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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)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ા�ટેડ અને સે�ફ ફાઇના�સ સં�થાઅાેમાંથી 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૨ સુધીમાં વયમયા�દાને કારણે �નવૃત થયેલ 

કમ�ચારીઅાેનાે સ�માન સમારંભ યાેજવામાં અા�યાે. વય�નવૃત થયેલ તમામ કમ�યાેગીનું 

સ�માન કપડવંજ કેળવણી મંડળના �મુખ�ી હરીશભાઈ કંડ�લયાના વરદ હ�તે સ�માન પ� ુ

અને �મૃ�ત �ચ�હ અાપીને કરવામાં અા�યું. અા ઉપરાંત �મુખ�ીઅે પાેતાના ઉદબાેધનમાં 

�નવૃત �વનનાે અાનંદ લેવા અને પાેતાના પ�રવાર, પડાેશી અને સમાજને તેમની સુઝનાે લાભ 

થાય તેવી �વૃ�� કરવા સુચન કયુ�. �નવૃત કમ�ચારીઅાેઅે પણ જયારે મંડળને જ�ર પડશે �યારે 

સેવા �દાન કરશે અેમ જણા�યું. અા કાય��મમાં મંડળના ઉપ�મુખ �ીમતી નીલાબેન પં�ા, 

મં�ી�ી અનંતભાઇ શાહ, સી.ઈ.અાે. �ી માૈ�લકભાઈ ભ�, સં�થાના વડા�ીઅાે અને તમામ 

સં�થાના કમ�યાેગીઅાે ઉપ��થત ર�ા હતા. કપડવંજ કેળવણી મંડળ પ�રવારના તમામ 

કમ�યાેગીઅાેઅે �યાં ઉપ��થત રહી તેમનું સ�માન વધાયુ� તથા તેમનું �નવૃ� �વન �વૃ��મય 

રહે તથા �વ�થ રહે તેવી શુભકામનાઅાે અાપી.

કપડવંજ કેળવણી મંડળ �ારા �નવૃત કમ�ચારીઅાેનું સ�માન 
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।
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�ી રામ�સ�હ જવાન�સ�હ ઝાલાુ

�ી સીમાબેન મંગલ�સ�હ રાઠાેડ

�ી �ગૃ�તબેન નવનીતલાલ બારાેટ

�ી કનુભાઈ શંકરભાઈ તડવી

�ી હંસાબેન �તે��ભાઈ વાઘેલા

�ી અતુલકમાર હસમુખલાલ રાવળુ

�ી વીરાભાઈ લાલાભાઈ કટારીયા

�ી કનુભાઈ સુરતા� પરમાર

�ી ઈ�વરભાઈ જગાભાઈ પટેલ

�ી �શલાબેન મહે��ભાઈ પટેલ

�ી અલકાબેન સનતકમાર સાેનીુ

�ી �દપીકાબેન જયે��કમાર કંસારાુ

�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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કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �વ�વધ સં�થાઅાેના 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૨ સુધીના

વય �નવૃત થયેલ કમ�ચારીઅાેની યાદી
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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)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૩।।

રંગપુરણી અને �ચ� �પધા�

�ી શંકરલાલ હર�વનદાસ શાહ સાં�ક�તક કે��ૃ

ભાગ લીધાે. �ી શંકરલાલ હર�વનદાસ શાહ સાં�ક�તક કે��ના દાતા�ી સંજયભાઈ શાહે સંદેશાે માેકલીને અને ૃ

�ીમતી ઇ�દમતીબેન શાહ તથા તેમના પુ�ી નીલાબેન શાહે અાેનલાઈન હાજર રહીને �પધા�માં ભાગ લેનાર ુ

�વ�ાથ�અાેને �ાે�સા�હત કયા�. મંડળના ઉપ-�મુખ�ી નીલાબેન પં�ા, મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ અને ગાેપાલભાઈ 

શાહ, કાેષા�ય��ી ગાૈતમભાઈ પટેલ, સી.ઈ.અાે.�ી માૈ�લકભાઈ ભ�, અા�વન સ�ય�ી �યાે�તકાબેન શાહ અને 

�પધા�ના ક�વીનર�ી �દલીપભાઈ ભાવસારે દીપ �ગટાવીને તથા મંડળ સંચા�લત સં�થાઅાેમાં અાચાય��ી અને 

�શ�કાે �વારા પણ પાેતાની સં�થામાં દીપ �ગટાવીને અેક સાથે �પધા�ની શ�અાત કરી.

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી શંકરલાલ હર�વનદાસ 

શાહ સાં�ક�તક કે�� �વારા “રંગપુરણી અને �ચ� �પધા�” નું તા. ૃ

૧૭/૧૨/૨૦૨૨ ના રાેજ �ી શંકરલાલ હર�વનદાસ શાહ સાં�ક�તક કે�� ૃ

ખાતે અાયાેજન કરાયું. �ી યાેગે��ભાઈ શાહ અને �ીમતી ઇ�દમતીબેન ુ

શાહના સાૈજ�યથી અા �પધા� ૨૦૨૦થી શ� કરવામાં અાવી છે. અા 

�પધા�માં છ �વભાગમાં કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત સં�થાઅાેના 

અને કપડવંજની અ�ય સં�થાઅાેના ૨૬૦૦ થી વધારે �વ�ાથ�અાેઅે 
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�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૪।।

કાેલેજનું ગાૈરવ

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે.અેસ.અાટ�સ અે�ડ વી.અેમ.પારેખ કાેમસ� કાેલેજની �વ�ા�થ�ની ્

�વ�નબેન વસંતલાલ ચાૈહાણે  સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �ારા અે��લ - મે 2022માં લેવાયેલી બી.અે.ની પરી�ામાં 

સં�કત �વષયમાં સમ� યુ�નવ�સ�ટીમાં સાૈથી વધુ ગુણ �ા�ત કરી ડાૅ.કે.અેચ. ��વેદી સુવણ� ચં�ક �ા�ત કયા� અને ૃ

યુ�નવ�સ�ટી ક�ાઅે કાૅલેજનું ગાૈરવ વધાયુ�. �વ�નબેન ચાૈહાણને તા.15મી �ડસે�બર,2022 ના રાેજ �વ�ાનગર મૂકામે 

યાે�યેલા પદવીદાન સમારંભમાં ગુજરાતના રા�યપાલ�ી અાચાય� દેવ�તના હ�તે સુવણ� ચં�ક અેનાયત થયાે. 

કાૅલેજનું ગાૈરવ વધારવા બદલ �વ�નબેન  ચાૈહાણને કપડવણજ કેળવણી મંડળના �મુખ ડાૅ.હરીશભાઈ કંડ�લયા ુ

અને મંડળના હાે�ેદારાે તથા કાૅલેજના અાચાય��ી ડાૅ.ગાેપાલ શમા� અને સમ� �ટાફ પ�રવારના સ�યાેઅે અ�ભનંદન 

પાઠ�યા.

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

કાેલેજની �વ�ા�થ�ની યુ�નવ�સ�ટીમાં સુવણ� ચં�કથી સ�મા�નત
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।

 સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી �વારા અાટ�સ અે�ડ સાય�સ કાૅલેજ-પેટલાદ ખાતે યાે�યેલ અાંતર કાૅલેજ ્

બાેિ�સંગ �પધા�માં કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ીમતી શાંતાબેન કંચનલાલ શાહ (�હાવાળા) કાૅલેજ 

અાેફ અે�યુકેશન, કપડવંજમાં સેમ-1 માં અ�યાસ કરતાં �નમેષ અેમ. મકવાણાઅે 60 �કલાે વજનના 

�ૂપમાં ભાગ લઈ જબરજ�ત પરફાેમ��સ અાપતા પાેતાને મળેલી �ણેય ફાઇટમા નાેક અાઉટ �વજેતા થઇ 

સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટીમાં બાેિ�સંગ �પધા�માં �થમ �થાન મેળ�યું. અા જળહળતી સફળતા બદલ કપડવંજ 

કેળવણી મંડળ તેમજ બી.અેડ. કાૅલેજના ����સપાલ અને સમ� �ટાફગણ �વારા અ�ભનંદન સહ 

શુભે�છાઅાે પાઠવવામાં અાવી.

કાેલેજના તાલીમાથ�અે બાેિ�સંગમાં બા� મારી 

�ીમતી શાંતાબેન કંચનલાલ શાહ (�હાવાળા) કાેલેજ અાેફ અે�યુકેશન
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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)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૬।।

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

 �કલમાં બાળકાેનું �દશ�ન અને સવા�ગી �વકાસ કઈ ૂ

રીતે સુધારી શકાય તે માટે વાલી �મ�ટ�ગ તાે અવાર-નવાર 

થાય જ છે પણ સં�કારાેના �સ�ચનમાં દાદા-દાદીનાે ફાળાે પણ 

અાેછાે નથી હાેતાે અને અા માટે �ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં�લીશ 

મીડીયમ �કલમાં અેક અનાેખાે �યાેગ કરી બાળકાે અને ૂ

દાદા-દાદીનું અેક સંમેલન તા.૨૩-૧૧-૨૦૨૨ ના રાેજ ધાે.૧ અને 

૨૪-૧૧-૨૦૨૨ ના રાેજ ધાે.૨ અેમ બે �દવસમાં યાેજવામાં 

અા�યું હતું. જેમાં મુ�ય મહેમાન તરીકે �ી ઘન�યામભાઈ 

પટેલ અને રમીલાબેને હાજર રહી કાય��મને શાેભા�યાે હતાે. 

કાય��મમાં દાદા-દાદી �ારા વાતા�કથન અને બાળકાેના મંત�યાે 

રજ કરવામાં અા�યા હતા તથા બાળકાે �ારા �ાથ�ના, ૂ

અ�ભનયગીત જેવી ક�તઅાે રજ કરાઈ હતી. દરેક વડીલાેઅ ેૃ ૂ

અા કાય��મને �બરદાવી �શ�કાેને �ાે�સા�હત કયા� હતા.

�ા�ટ પેરે�ટસ ડે ની ઉજવણી
દ�નયાના દરેક દાદા-દાદી પાેતાના પાૈ�-પાૈ�ીને પાેતાનું �યાજ સમજે છે અને મૂડી કરતાં �યાજ વધારે વહાલું હાેય તે �વાભા�વક છેુ
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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 અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૭।।

 બાળકાેને �વ�વધ �કારના મકાનાે �વષે �ણકારી મળે અને તેમની સજ� ના�મક શ��તનાે �વકાસ થાય અે હેતુથી �ીમતી 

સી. ડી. ગાંધી ઇ. મી. શાળાના ધાેરણ ૩ના બાળકાેઅે �વ�વધ �કારના મકાનાેના માેડ�સ બના�યા હતાં. 

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં�લીશ મીડીયમ �કલૂ

અ�યાસ�મ અાધા�રત �વૃ��

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી ઈં�લીશ મીડીયમ �કલના ધાેરણ ૧૦ ના �વ�ાથ�અાે �ારા ૂ

પેપર �ાે�વઝન ઇ�ડ�ટી� ઝ, માેહ�મદ પુરા અને ખેતી લાયક જમીનની મુલાકાત

 �વ�ાથ�અાેઅે અ�યાસ અાધા�રત મુલાકાત દર�યાન ઉ�ાેગાેના કામકાજ અને ખેડતાેના �વનનાે ૂ

વા�ત�વકતામાં અનુભવ કયા� હતાે. 
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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 અંકઃ૬૮ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૮।।

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દર

અેક �દવસના �શ�ક બની �શ�ણ અાપવાનાે અાનંદ લેવાે અેટલે �વયંશાસન �દન

 તારીખ 23-11-2022 ના રાેજ �ી મા.દે.�કશાેર મં�દરમાં �વયં શાસન �દન ઉજવવામાં અા�યાે. બાળકાેઅે �શ�ક 

બની સમ� �દવસ દર�મયાન �ાથ�નાથી શ�અાત કરી ૮ તાસ સુધી �શ�ણ કાય� કયુ�. �વ�ાથ�અાેઅે પણ તેઅાેને સારાે સાથ 

સહકાર અા�યાે. બાળ �શ�કાેઅે �શ�કને અનુ�પ વ�ાે પ�રધાન કરીને વગ�કાય� કયુ�. બાળ �શ�કાેના ચહેરા પર કંઈક નવાે 

જ અાનંદ �ેવા મ�ાે. “�શ�ક બનવું કેટલું અઘ�ં છે તથા �શ�કનું મહ�વ અમને સમ�ય છે” જેવા અનુભવાે બાળકાેઅે 

બી� �દવસે �ાથ�ના દર�મયાન રજ કયા�. �વ�ાથ�અાેઅે પણ અેક �દવસ માટે નવા �શ�ક સાથે ભણવાની મ� માણી. અામ,  ૂ

�શ�તબ� રીતે �વયં શાસન �દનની ઉજવણી કરવામાં અાવી.

 �દવાળીના વેકેશનની ર�અાેનાે અાનંદ મા�યા પછી બી� સ�ની શ�અાત થઈ. બાળકાેઅે �દવાળીના �દવસાેમાં 

ઘરના અાંગણામાં રંગાેળી પૂરીને અાંગ��ં સ��યું હતું, તાે પછી શાળાને કેમ ભૂલાય? મા.દે.�કશાેર મં�દરમાં ધાેરણ 6 થી  8 ના 

બાળકાે માટે રંગાેળી �પધા�નું અાયાેજન કયુ� હતું. તારીખ 16-11-2022  ના રાેજ  કલ  37  �વ�ાથ�અાેઅે ભાગ લઈ સરસ ુ

મ�ની રંગાેળી પૂરી હતી. જેમાં �વ�વધ �તના કલર, ચાેખા, ફલ ,છીપલા, અનાજ , કઠાેળ ,મણકા વગેરેનાે ઉપયાેગ કરી  ૂ

રંગાેળીનું સજ� ન કયુ� હતું. કેટલાક બાળકાેઅે અાજબાજ દીવા મૂકીને રંગાેળીને �કા�શત કરી હતી. ુ ુ

બાળકાેઅે ઉજવી �દવાળી... રંગાેથી સ�વી રંગાેળી 
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