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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)ે

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

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૯ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી શંકરલાલ હર�વનદાસ શાહ સાં�ક�તક કે�� ૃ
�ારા “સાેલાે ડા�સ કાે�પીટીશન” તા.11/12/2022ના રાેજ કપડવંજ કેળવણી મંડળ 
સંચા�લત અાટ�સ અે�ડ કાેમસ� કાેલેજમાં હસેનાબાઈ �બીરભાઈ મહેતા અાે�ડટાે�રયમ ખાતે ્ ુ
યાેજવામાં અાવી. અા �પધા�માં �ુપ "A" (ધાેરણ 1 થી 5) અને �ુપ "B" (ધાેરણ 6 થી 10) 
અેમ બે �વભાગમાં 100 થી વધુ બાળકાેઅે ભાગ લીધાે. �પધા�માં અાેડીશન રાઉ�ડમાં ૫૧ 
�વધાથ�અાે પસંદગી પા�યા. અા �પધા�માં અાણંદ �રધમ અેકેડમીના ડાયરેકટર અને ટેન� ર 
અલય ઠ�ર અને દેવાંશી ઠ�ર �નણા�યક તરીકે હાજર ર�ાં, કપડવંજ કેળવણી મંડળના 
મં�ી�ી અનંતભાઇ શાહે અા કાય��મની મા�હતી અાપતાં જણા�યું કે �ી શંકરલાલ 
હર�વનદાસ શાહ સાં�ક�તક કે�� �ારા અા કાય��મ ઉપરાંત �ડસે�બર ૨૦૨૨ દર�યાન ૃ
યાે�નાર �ચ� હરીફાઈ અને ગરબા હરીફાઈ �વશે મા�હતી અાપીને વધુ વધુમાં બાળકાેને અાવી 
હરીફાઈમાં ભાગ લેવા માટે �ાે�સા�હત કયા�. મંડળના ઉપ�મુખ�ી નીલાબેન પંડયાઅે 
બાળકાેને કાય��મમાં ખૂબ ઉ�સાહથી પાેતાની ક�ત રજ કરે અે માટે �ાે�સા�હત કયા�. મંડળની ૃ ૂ
કારાેબારી ક�મટીના સ�ય�ી જે. ડી. પટેલ ઉપ��થત ર�ાં હતાં. કાય��મના અંતે બંને 
�વભાગના �વજેતાઅાેને ટા� ેફી અાપી સ�મા�નત કરવામાં અા�યા. અા કાય��મનું સમ� સંચાલન 
સાં�ક�તક કે��ના વડા પારસ ભ�, કાય��મના ક�વીનર જૈમીન વાઘેલા, દેવે�� અાચાય� તથા ૃ
કપડવંજ કેળવણી મંડળના કમ�ચારીઅાે �ારા કરવામાં અા�યું હતું.

કપડવંજ કેળવણી મંડળ �ારા સાેલાે ડા�સ કાે��પ�ટશન યાે�ઇ
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ક.કે.મંડળ

ઋચા અાચાય�

મનીષા પટેલ

સંપાદક

માગ�દશ�ક

અનંતભાઈ શાહ

�કાશક

કપડવણજ કેળવણી મંડળ

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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વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૯ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।
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પારેખ �ધસ� સાય�સ કાેલેજ

બેડ�મ�ટન (મેન �સ�ગલ અને ડબલ) 

ચે��પયનશીપમાં કપડવંજનો ઉ�ક� દેખાવ ૃ

 5મી �ુજરાત �ટેટ મા�ટર ગે�સ ચે��પયન�શપ 2022, ONGC �ાઉ�ડ 

વડોદરા ખાતે સંપ� થઈ. જેમાં કપડવંજની ટ�મ મેન �સ�ગ�સ અને મેન 

ડબ�સમાં ચે��પયન થઈ. પી.બી સાય�સ કોલેજના ડો.જે.આર. ચૌહાણ 

�સ�ગ�સમાં અને ડો.અંબાલાલ પટેલની સાથે ડૉ.ચૌહાણની જોડ�એ ડબ�સ 

ઇવે�ટમાં 50+ વષ�થી ઉપરની વયજુથમાં આ �સ��ધ મેળવી. હવે આ �પધ�કો 

આગામી ફે�ુઆર� 2023 માં હૈદરાબાદમાં આયો�જત આગામી નેશનલ 

મા�ટર ગે�સમાં �ુજરાત ટ�મ તરફથી ભાગ લેશે.

 પારેખ �ધસ� સાય�સ કોલેજની સેમ.5 ની �વ�ા�થ�ની કુ.�હ�ુ પટેલે વે�ટ 

ઝોન આંતર �ુ�ન. ટેબલ ટે�નસ �પધા� જે �ુંબઇ ખાતે તા.21 થી 25 �ડસે�બર 2022 

દર�મયાન યો�યેલ હતી જેમાં એસ.પી.ય�નવ�સ�ટ�ની ટ�મમાં કે�ટન તર�કે પસંદગી 

મેળવી ટ�મને સફળતા�ૂવ�ક લીડ કર� હતી.

એસ.પી. �ુ�નવ�સ�ટ� ટ�મ કે�ટન 

તર�કે કોલેજની �વ�ા�થ�નીની પસંદગી

 તા.31/12/2022 ના રોજ બાયોલો� 

�વભાગના અ�ય� �ો. બી.એમ. સોલંક� 

સાહેબના માગ�દશ�ન હેઠળ શામળા�, પોળો 

ફોરે�ટ તેમજ ઋ�ષવન ખાતે 39 �વ�ાથ� 

ભાઈઓ-બહેનો �ુલાકાતે ગયાં હતાં, તેમની  

સાથે �ી સૌરભ પંચાલ તેમજ કુ.સીમા પંચાલ 

પણ જોડાયા હતાં. �યારે 3 1  �ડસે�બરે   

બાયોલો� �વભાગના BSc Sem-04 ના �વ�ાથ�ઓ �ારા �ટડ� ટર ુ

�વ�ાથ�ઓને �કૃ�તના ખોળે લઈ જઇ �ાનવધ�ન માટે સમય આપી ઉ�કૃ� ઉદાહરણ �ૂ��  પા�ું હ�ું. ટુરમાં 

�વ�ાથ�ઓએ �વ�વધ છોડ, વેલા અને �ૃ�ોની ઓળખ તેમજ તેમની લા��ણકતાઓ તથા ઉપયોગો અંગે �ો. 

સોલંક� સાહેબ પાસેથી મા�હતી મેળવી હતી. 

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
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 બેડ�મ�ટનના ખેલાડ�ઓને �પધા��ું માહોલ મળ� રહે તે હે�ુથી 6/12/2022 ના રોજ ડ�. એલ. એસ. એસ. 

કપડવંજ અને ડ�. એલ. એસ. એસ. આણંદ બંને �કૂલ વ�ચે �ે�ડલી મેચ રાખવામાં આવી હતી, આ �ે�ડલી મેચમાં 

ડ�.એલ.એસ.એસ. કપડવંજ તરફથી 4 છોકરાઓને 4 છોકર�ઓ કુલ 8 ખેલાડ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. આણંદ 

તરફથી 10 છોકરાઓ અને 4 છોકર�ઓ કુલ 14 ખેલાડ�ઓને ભાગ લીધો, આ �ે�ડલી મેચમાં છોકર�ઓએ �ૂબ સા��  

�દશ�ન કર�ને �યાની પટેલ �થમ અને �ર��ધ પટેલ બીજો નંબર મેળ�યો હતો. ભાઈઓએ પણ �ૂબ સા� �દશ�ન ક�ુ� 

હ�ું. ખેલાડ�ઓ મેચના ડર દૂર કરવા અને મેચના માહોલથી મા�હતગાર કરવા, મેચના �ેશરને હે�ડલ કરવા માટે, 

ખેલાડ�ઓને તૈયાર કરવાના હે�ુથી આણંદ ખાતે આ �ે�ડલી ટુના�મે�ટ�ું આયોજન કરા�ું હ�ું. ડ�.એલ.એસ.એસ. 

આણંદ બેડ�મ�ટન કોચ �નક� ુજભાઈ પરમાર �ારા જણાવવામાં આ��ું હ�ું કે ફે�ુઆર� મ�હનામાં તેઓ કપડવંજમાં 

�ે�ડલી મેચ રમવા આવશે. જે ખેલાડ�ઓ મેચ રમવા ગયા હતાં જેમાં �યેય પટેલ, જૈનમ પટેલ, �હત ભ�, દેવ�થ પટેલ, 

માહ� પટેલ, �ર�� પટેલ, �યાની પટેલ, સા�યબા�ુનો સમાવેશ થાય છે. 

ડ�.એલ.એસ.એસ.ના ૮ ખેલાડ�ઓની 

આણંદ ડ�.એલ. એસ.એસ સાથે �ે�ડલી મેચ

DLSSના �વ�ાથ�ઓના 

વાલીની મીટ�ગ યો�ઈ

 �પો��સ ઓથો�રટ� ઓફ �ુજરાત અને કપડવંજ 

કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ડ����ટ લેવલ �પો��સ 

�કૂલ(DLSS) હો�ટેલમાં રહ�ને અ�યાસ કરતા �વ�ાથ�ઓના 

વાલીઓની �મ�ટ�ગ તાર�ખ 10/12/2022 શ�નવારના રોજ 

રાખવામાં આવી હતી. જેમાં 50 વાલીઓએ ભાગ લીધો હતો. 

વાલી �મ�ટ�ગમાં ખેલાડ�ઓને આપવામાં આવતી �ુ�વધાઓ 

મા�હતગાર કરવામાં આ�યાં હતાં. 

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
http://www.twitter.com/kkm1940
http://www.ssbalachadi.org
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 બાળકોમાં �શ�ણની સાથે સાથે અ�ય કલાનો �વકાસ કરવા માટે �ી મા.દે.�કશોર મં�દરમાં �વ�વધ ��ૃ��ઓ�ું 

આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં �વ�ાથ�ઓ ઉ�સાહભેર ભાગ લઈ પોતાની કલા ર�ગમંચ પર ���ુત કરે છે. 

તા.21/12/ 22 ને �ુધવારના રોજ ધોરણ 1 ગીત �પધા�, ધોરણ 2, 3  �ચ� �પધા�, ધોરણ 4, 5 ગીત �પધા�, ધોરણ 6, 7 

વ��ૃ�વ �પધા�, ધોરણ 8 ગીત �પધા� આ ર�તે �પધા��ું આયોજન કરવામાં આ��ું. ધોરણ 6, 7 ના વ��ૃ�વ �પધા�માં 

'દ�કર� એ પ�રવાર�ુ પારસ' એ �વષય પર દ�કર��ું મહ�વ બતાવ�ું વ�ત�ય �વ�ાથ�ઓએ રજૂ ક�ુ� હ�ું. ધોરણ 4,5 ની 

ગીત �પધા�માં �ી મનીષાબેન અને ધોરણ 8 મા કપડવણજ કેળવણી મંડળના ચીફ એકાઉ�ટ�ટ�ી ય�ેશભાઇ �નણા�યક 

તર�કે ઉપ��થત ર�ાં હતાં. તેમણે �ુંદર અને �ુ�લા અવાજમાં દેશભ��ત ગીત રજૂ ક�ુ� હ�ું. બાળકોએ તાળ�ઓના 

ગડગડાટ સાથે તેમ�ું અ�ભવાદન ક�ુ� હ�ું.

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દર

શાળામાં �ુધવાર એટલે ઈતર ��ૃ��નો મેળો

      �પધા�

બાળગીત �પધા�

�ચ� �પધા�

ગીત �પધા�

વ��ૃ�વ �પધા�

ગીત �પધા�

               �થમ

રાઠોડ �ુવી મહે���સ�હ-૧ ક

પંચાલ �દયા હેમંતકુમાર-૩-અ

ખડાયતા ઋ�વા અ�નલકુમાર-૪ ક

પંચાલ જૈનમ ��ેશભાઈ-૭-અ

સરગરા ��ના �વનોદભાઈ-૮-બ

            ��તીય

રબાર� ભાગ�વી કૃણાલ-૧ ક

શેખ �સદરાહ મહ�મદરફ�ક-૧ અ

પટેલ સારવી ધમ�શભાઈ-૩-અ

સૈયદ �ુશીબા�ુ ઝાક�રઅલી-૫-અ

પટેલ પ�થકા �ુ�નલભાઈ-૫-ક

શેખ આ�લયા સમીરભાઈ-૭-બ

શેખ આમીના શહેબાઝભાઈ-૭-ક

પરમાર માહ� ભાવેશભાઈ-૮-બ

�પધા�માં �વજેતા થયેલા �વ�ાથ�ઓના નામ નીચે �ુજબ 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)ે

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

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૯ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૩                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।
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�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મીડીયમ �કલ (નસ�રી)ૂ

 �શ�કોને �ો�સા�હત કરવા તેમજ તેમનામાં રહેલી �ુ�ુ�ત શ��તઓને બહાર લાવવા માટે ����સપાલ તરફથી 

નવી પહેલ કરવામાં આવી હતી. બાલમં�દર �વભાગના �શ�કમાં �ચ� શ��ત �ૂબ જ જ�ર� હોવાથી �શ�કોનો �ચ�માં 

રસ વધે તે માટે બાળકોની �ચ� હ�રફાઈ સાથે �શ�કો માટે �ચ� �પધા��ું આયોજન ક�ુ� હ�ું. જેની થીમ  'Kite flying' 

રાખવામા આવી હતી. દરેક �શ�કો એ આ �પધા�માં ભાગ લઈ પોતાની કળા બહાર લાવવાનો �યાસ કય� હતો. 

�શ�કો માટે �ચ� �પધા��ું આયોજન 

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

Click on the above icons to know more about KKM@kkm1940
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�ી જડાવબા �શશુ કે��

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી જડાવબા �શ�ુ કે��માં �શયાળા�ું ઋ�ુદશ�ન�ું આયોજન 

કરવામાં આ��ું હ�ું. જેમાં બાળકોને �શયાળામાં થતાં શાકભા�, ફળો, પહેરવેશ, વસા�ં, તહેવાર તેમજ 

ખોરાક �વશેની ��ય� સમજ આપવામાં આવી હતી.

  �શયાળા�ું ઋ�ુ દશ�ન

પી�ક ડે ની ઉજવણી 

 તા.14-12-2022 ને �ુધવારના રોજ બાલમં�દરમાં પી�ક ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં બાળકો 

�ુલાબી ર�ગના કપડા� પહેર�ને આ�યા હતા અને તે જ કલરની અલગ અલગ વ��ુઓ બતાવવામાં આવી હતી આ ��ૃ��નો 

હે�ુ બાળકોને �ુલાબી કલરની સમજ મેળવે તે માટેનો હતો.

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
http://www.twitter.com/kkm1940
http://www.ssbalachadi.org
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�ી અેસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ

 ભારત લોકશાહ� દેશ છે. દેશનો વહ�વટ યો�ય ર�તે ચાલે તે માટે ચો�સ �સ�ા�તો અને આદશ�ના આધારે 

કાયદાઓ બનાવેલ છે. �યારે કોઈ �ય��ત કાયદાનો ભંગ કરે છે �યારે �ુનો બને છે, કોઈ �ય��ત �ુનો કરે છે �યારે 

અ�યનો હક છ�નવાય છે આવા સમયે �યાયની જ�ર પડે છે અને આ �યાય આપવા�ું કાય� �યાયતં� કરે છે આમ 

�યાયતં� આગ�ું �થાન ધરાવે છે અને એટલે જ �યાયતં�ને વ�ુ અસરકારક ર�તે �વ�ાથ�ઓને સમ��ું જ�ર� હોવાથી 

�ી એસ. સી. દાણી �ાયમર� �કૂલના ધોરણ-8 ના �વ�ાથ�ઓને સામા�જક �વ�ાનના પાઠ- �યાયતં�ના અ�ુસંધાનમાં 

તા�ુકા અદાલતની �ુલાકાત કરાવી હતી. �વ�ાથ�ઓએ તા�ુકા અદાલતમાં દ�વાની અદાલત, ફોજદાર� અદાલત 

તેમજ સેશ�સ કોટ�ની �ુલાકાત કર�, જેમાં �વ�ાથ�ઓએ અદાલતમાં �વંત કાય�વાહ� �નહાળ� હતી. વક�લ �ી 

શૈલેષભાઈ પટેલ સાહેબે દ�વાની દાવા અને ફોજદાર� દાવા �વશે �વ��ૃત મા�હતી આપી હતી, �યારબાદ �વ�ાથ�ઓએ 

����સપાલ �સ�નયર કોટ�ની �ુલાકાત લીધી �યાં �સ�નયર જજ ચં�કા�ત દેસાઈ સાહેબે પોતાનો �કમતી સમય ફાળવી 

�વ�ાથ�ઓના મોટાભાગના ��ોના �નખાલસ�ૂવ�ક �વ��ૃત જવાબો આ�યા હતા. આમ અદાલતની �ુલાકાત 

�વ�ાથ�ઓ માટે રસ�દ અને મહ�વ�ૂણ� બની રહ� જેમાં તેઓ પાઠને વ�ુ સરળતાથી સમ� શ�ા હતાં. 

શાળાના �વ�ાથ�ઓ તા�ુકા અદાલતની �ુલાકાત

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
http://www.twitter.com/kkm1940
http://www.ssbalachadi.org
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ભગવદ ગીતા આધા�રત ર�ગોળ� �પધા��ું આયોજન 

 �ી એસ.સી.દાણી �ાયમર� �કૂલ અને ગીતા �ચાર સ�મ�તના સં�ુ�ત ઉપ�મે �ीम� भगवत गीता થીમ 

આધા�રત ર�ગોળ� �પધા��ું આયોજન તાર�ખ 10/12/2022 શ�નવારના રોજ કરવામાં આ��ું હ�ું, જેમાં શાળાના ૫૨ 

�વ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો અને (ઓપન �વભાગ) માં પણ �વ�ાલયના કમ�યોગી �શ��કા બહેનોએ ભાગ લીધો 

હતો.

�પધા�માં �વજેતા થયેલા �વ�ાથ�ઓ તથા �શ��કાઓના નામ નીચે �ુજબ છે

�વભાગ

૧

૨

ઓપન

ધોરણ

૫

૬

૭

૮

-

�થમ

મકવાણા �ગ�ત

સોલંક� ���

પટેલ વંશી

પટેલ જૈ�યા 

ગૌ�વામી �ુવી

પટેલ હેતા

પરમાર �દશા

પરમાર �યા

��પ�ત હે�વી

��પ�ત વાચા 

કા.પટેલ માહ� 

પંચાલ �હતા�ી

પં�ા હેમલતા

સોલંક� �નશા

�ૃતીય

-

-

-

-

શાહ �ડ�પલ

પં�ા �ૂવ�તા

��તીય

સોની ��વષા 

ઝાલા �ેયા 

પરમાર ધારા

પરમાર �ુવી

ચૌધર� કા�યા

કા.પટેલ ��યાંશી

પટેલ �ેયા

પટેલ વૈદેહ�

પટેલ મો�ા

�ુત�રયા �વ�ા

રાઠોડ ��વી

ચૌધર� ��ા

કા.પટેલ ર��કુ 
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