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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 અંકઃ૭૦ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૩ે                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।

 મંડળ સંચા�લત �વ�વધ શાળાઓના �વ�ાથ�ઓને ઓલ��પકમાં રમાતી  ફે�સીગ 

રમતની તૈયાર� કરવા�ું કપડવંજ કેળવણી મંડળે ન�� ક�ુ� છે. જેના ભાગ�પે ૧લી 

ફે�ુઆર�ના રોજ બાળકો સમ� ફે�સીગ રમત�ું �નદશ�ન કરવામા આ��ું અને શાળાના 

�વ�ાથ�ઓને ઓલ��પક રમત-ફે�સીગથી મા�હતગાર કયા� હતા. સં�કારધામ �પોટ�સ 

એકેડમી, અમદાવાદ ફે�સીગ રમતના ડેવલપમે�ટ માટે કામગીર� કરશે, એસ.એ.આઇ. 

ટો�સના �ુત�ુવ� સીઇઓ અને હાલમા ELMSના સીઇઓ કમા�ડર રાજેશ રાજગોપાલન 

અને કે.કે.એમ સંચાલન મંડળના માગ�દશ�ન હેઠળ સમ� તાલીમ �ો�ામ શ� કરવામા 

આવેલ છે. આ �સંગે �ુજરાતમાં ફે�સીગ રમતના �વકાસનો પાયો નાખનાર એમે�યોર 

ફે�સીગ એસોસીએશન ઓફ �ુજરાત �ટેટના મહામં�ી અને સં�કારધામ �પોટ�સ 

એકેડમીના ટેલે�ટ આઇડે�ટ��ફકેશન મેનેજર ભરત� ઠાકોર ખાસ ઉપ��થત ર�ા હતા. 

તેમના માગ�દશ�ન હેઠળ કે.કે.એમમાં સમ� કાય��મ ચાલશે. ભરત� ઠાકોરે મા�હતી 

આપતા જણા��ુ હ�ુ કે, સૌ�થમ કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાલીત શાળાઓમાં ટેલે�ટ 

આઇડે�ટ��ફકેશન કરવામા આવશે અને  ��તભાવંત ખેલાડ�ઓને �ન�ણાત કોચીઝ �ારા 

આ�ુ�નક ઢબે તાલીમ આપવામાં આવશે. મં�ી�ી અનંતભાઇએ મા�હતી આપતા 

કપડવંજના રમતવીરાે હવે અાેલ��પક રમત ફે�સીગની તૈયારી કરશે
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કપડવણજ કેળવણી મંડળ

જણા��ુ હ�ું કે ૨૦૩૬માં �ુજરાત ઓલ��પક રમતો�સવની મેજબાની કરવા તૈયાર� કર� રહેલ છે, �યારે કપડવંજ 

કેળવણી મંડળ ૨૦૩૬ ઓલ��પકમાં કપડવંજના કોઇ રમતવીર ��ત�ન�ધ�વ કર� શકે તે ર�તે ખેલાડ�ઓને તૈયાર 

કરવામા આવશે.

ઋચા અાચાય�

મનીષા પટેલ

સંપાદક

માગ�દશ�ક

અનંતભાઈ શાહ

�કાશક

સહ સંપાદક

�નલમબેન પારેખ

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 અંકઃ૭૦ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૩                                                                               ।।પૃ�ઃ૨।।ે
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 કપડવંજ કેળવણી મંડળ �ારા અને 

દાણી ફાઉ�ડેશનના સહયોગથી તથા નગર 

સેવા સદન,  કપડવંજના સહકાર �ારા 

કપડવંજના ઐ�તહા�સક અને સાં�કૃ�તક 

વારસાને ઉ�ગર કરવા માટે અમલીકરણ 

સં�થા તર�કે ગાંધીનગરની ‘અ�ુ�ય વારસો’ 

સં�થા �ારા કપડવંજ હેર�ટેજ સીટ� 

ડેવલોપમે�ટ �ોજે�ટ ચાલી ર�ો છે. જેના 

અંતગ�ત કપડવંજ નગરમાં હેર�ટેજ �વષે 

�વ�વધ સાં�કૃ�તક અને લોક ��ૃતતા માટે જુદ� જુદ� ��ૃ�તઓ સમયાંતરે યો�તી રહે છે. આ �ોજે�ટ અંતગ�ત 

કપડવંજ નગરમાં  ૦૯ ફે�ુઆર� ૨૦૨૩ના રોજ ��લા કલેકટર�ી કે. એલ. બચાણી સાહેબ�ીના વર� હ�તે કપડવંજ 

હેર�ટેજ વોક�ું ઉ�ાટન કરવામાં આ��ું હ�ું. જેમાં અ�ત�થ �વશેષ તર�કે ધારાસ�ય�ી રાજેશકુમાર ઝાલા,  �ાંત 

અ�ધકાર��ી, મામલતદાર�ી, નગરપા�લકા ��ુખ�ી મો�નકાબેન, ચીફ ઓ�ફસર�ી, કેળવણી મંડળનાં ��ુખ ડૉ. 

હરેશ ક� ુડલીયા ઉપરા�ત કપડવંજ કેળવણી મંડળના હો�ેદારો, �થા�નક વહ�વટ� તં�ના હો�ેદારો, કપડવંજ નગરના 

��ત��ત �ય��તઓ તથા નગરજનો ઉપ��થત ર�ાં હતાં , કેળવણી મંડળનાં �વધાથ�ઓ �ારા પણ આ �ુભ �યાસમાં 

ઉ�સાહભેર ભાગ લેવામાં આ�યો હતો.

હેરીટેજ વાેકનું ઉ ટન�ઘા

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)ે
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૭૦ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૩                                                                               ।।પૃ�ઃ૩।।ે

પારેખ �ધસ� સાય�સ કાેલેજ
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 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત પારેખ �ધસ� સાય�સ કોલેજ, �વ�ાથ�ઓના નવે�બર -૨૦૨૨ ની 

પર��ામા ં ઝળહળતાં પ�રણામો આવેલ છે. ફર� એકવાર કોલેજે તેનાં �સ�ધીના �શખરને સર કરવામાં સફળતા મેળવી 

સવ�પ�રતા ��થા�પત કર� છે. હાલ �હેર થયેલા સરદાર પટેલ �ુ�નવ�સ�ટ�, વ�લભ �વ�ાનગરના પ�રણામોમાં M.Sc. 

સેમ- 1 માં �ુ�નવ�સ�ટ�ની ૦૯ કોલેજોમાંથી આ કોલેજને ��તીય �મ �ા�ત થયેલ છે. આ ઉપરા�ત અ�ય ૦૩ 

�વ�ાથ�ઓએ પણ �ુ�નવસ�ટ�માં ૧૧,૧૯ અને ૨૬ મો �માંક �ા�ત કરેલ છે. ક.કે.મંડળના હો�ેદારો,આચાય��ી તેમજ 

�ટાફ પ�રવારે સવ� �સ�� �ા�ત કરનાર �વ�ાથ�ઓ તેમજ પી.�. ઈ�ચાજ�  ડો.એસ.આર.રામને તથા અ�ય 

પી.�.�ટાફને અ�ભનંદન પાઠવેલ હતાં.

�ી �વશાલકુમાર બી. ��પ�ત

[�ુ�ન.માં �થમ]

�ી �કશનકુમાર એમ. ડબગર

[�ુ�ન.માં ��તીય]

�ી �દ�પકુમાર �. પરમાર

[�ુ�ન.માં છ�ો]
કુ. �ુશીબેન એ.પટેલ

[�ુ�ન.માં સાતમો]

M.Sc. Semester-1 ના ઝળહળતા પ�રણામાે

કપડવંજ કેળવણી મંડળ તથા સાય�સ કાેલેજનું ગાૈરવ

 National Masters Games-૨૦૨૩ અંતગ�ત હૈદરાબાદ ખાતે યો�યેલ નૅશનલ બેડ�મ�ટન ટુના�મે�ટમાં ૫૦ 

વષ�ની ઉપરના �ૂપમાં પારેખ �ધસ� સાય�સ કોલેજના �ફ�ઝકલ ડાયરેકટર ડો. જગ�ત�સ�હ ચૌહાણે �સ�વર મેડલ 

�ા�ત કર� સં�થા, કેળવણી મંડળ અને સમ� કપડવંજ�ું ગૌરવ વધા�ુ� છે. જગ�ત�સ�હને કેળવણી મંડળ પ�રવાર વતી 

�ૂબ �ૂબ અ�ભનંદન.
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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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ઇકાે કલબ �ારા કાેલેજના �વ�ાથ�અાે માટે સાયફન ટે�� ક�ગનું અાયાેજન 
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 પારેખ �ધસ� સાય�સ કોલેજની 

નવ�થા�પત ઇકો કલબના ઉપ�મે 

કોલેજના �વ�ાથ�ઓ માટે એક સાયફન 

�ે�ક�ગ�ું આયોજન 24/1/23 ના રોજ 

કરવામાં આ��ું હ�ું. નગરમાંથી પસાર 

થતી મહોર નદ�ના �કનારે આયો�જત 

આ �ે�ક�ગમાં કોલેજના બાયોલો� 

�વભાગના અ�ય� અને ઇકો કલબના કો 

ઓડ�નેટર �ી બી. એમ સોલંક� અને 

�ફ�ઝકલ ડાયરેકટર ડો.જગ�ત�સ�હ 

ચૌહાણ અને મોટ� સં�યામાં �વ�ાથ�ઓ 

જોડાયાં હતાં. �ી બી.એમ સોલંક�એ 

કાેલેજમાં ઇનાેવેશન કલબ �ારા �યા�યાનનું અાયાેજન
 પારેખ �ધસ� 

સાય�સ કોલેજ અને 

આ��સ કોમસ� કોલેજના 

સં�ુ�ત ઉપ�મે ઇનોવેશન 

કલબના મા�યમથી બંને 

કોલેજમાં નવ�થા�પત 

ઇનોવેશન કલબના સ�ય 

�વ�ાથ�ઓ માટે એક 

અ�ભ�ુખતા �યા�યાન�ું 

આ પગપાળા �વાસ દર�મયાન �રવરબેડ પર �ા�ય �વ�વધ વન�પ�તઓ અને પ�ીઓ �વશે �વશદ ર�તે છણાવટ કરતા 

�વ�ાથ�ઓ�ું �ાનવધ�ન ક�ુ� હ�ું, તેમજ જળ સંચય,જળ સંવધ�ન અને જળાશયોની �વ�છતા �ળવવામાં પોતા�ું 

યોગદાન કરવા �વ�ાથ�ઓને ક�ટબ� બનવા જણા��ું હ�ું. સાયફનની રચનાનો હે�ુ અને ઉપયોગીતા તેમજ 

પયા�વરણના પ�રપે�માં તે�ું મહ�વ સમ���ું હ�ું. �વ�ાથ� ભાઈ બહેનોએ �ુલાબી ઠ�ડકમાં આયો�જત આ કાય��મનો 

ભર�ૂર આનંદ મા�યો હતો.કોલેજના આચાય��ી ડો.એ.જે રાવલે જણા��ું હ�ું કે ઇકો કલબના ઉપ�મે આવા અનેક 

રચના�મક કાય��મો�ું આયોજન વખતો વખત હાથ ધરવામાં આવે એ ઇ�છનીય છે.

આયોજન 19/1/23 ના રોજ કરવામાં આ��ું.કાય��મના �ુ�ય વ�તા તર�કે સરદાર પટેલ �ુ�નવ�સ�ટ�ના ભૌ�તકશા� 

�વભાગના �ોફેસર અને SPU-SSIP નવધારાના �ુ�નવ�સ�ટ�ના કો-ઓડ�નેટર ડો.�ુ�નલ ચાક� ઉપ��થત ર�ા હતા. 

કાય��મમાં બંને કોલેજના કુલ મળ�ને 125 જેટલા �વ�ાથ�ઓ તેમજ અ�યાપકો જોડાયાં હતાં. જેઓને ડો.�ુ�નલભાઈ 

�ારા �ટાટ�  અપ �વશે �ૂબ �વગતવાર અને રસ�દ શૈલીમાં મા�હતી આપવા સાથે નવ સંશોધકો સમ� રચના�મક સંવાદ 

કય� હતો. બંને કોલેજના આચાય��ીઓએ કોઓડ�નેટર ડો.જવ�નકાબેન શેઠ અને ડૉ.મનીષ ચૌધર�ને આ �ુંદર અને 

સંક�લત આયોજન બદલ અ�ભનંદન પાઠ�યા હતા.
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 શાહ કે. અેસ. અાટ�સ અે�ડ વી. અેમ. પારેખ કાેમસ� કાેલેજ
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કાેલેજનાે �વ�ાથ� સમ� યુ�નવ�સ�ટીમાં �થમ

બી.અે. સેમે�ટર 5 ની પરી�ામાં યુ�નવ�સ�ટી મેરીટમાં  24 �વ�ાથ�અાેઅે �થાન મેળ�યું 

પરમાર સુરેશ અેલ.
યુ�ન.�થમ

ખડાયતા �મ�લ અાઈ.
યુ�ન.��તીય

મ�સુરી અાયેશા અેફ.
યુ�ન.��તીય

પટેલ �નવી જે.
યુ�ન.તૃતીય

સાેલંકી ���ના અે.
યુ�ન.ચાેથાે

સાેલંકી �કશન અેચ.
યુ�ન.ચાેથાે

મલેક શબનુર અેચ.
યુ�ન.પાંચમાે

ઝાલા અમીષા અેચ.
યુ�ન.છ�ાે

પરમાર સાગર અેસ.
યુ�ન.નવમાે

શેખ ઈફતીસા અાઈ.
યુ�ન.દસમાે

પટેલ �વાતી જે.
યુ�ન.દસમાે

પટેલ �ુવી બી.
યુ�ન.દસમાે

�યાસ પાયલ કે.
યુ�ન.અ�ગયારમાે

પરમરા �જતે�� પી.
યુ�ન.અ�ગયારમાે

પરમાર �દપક અેસ.
યુ�ન. અ�ગયારમાે

ઝાલા અં�કતા અેમ.
યુ�ન.બારમાે

પટેલ અ�પ�તા અેચ.
યુ�ન.ચાૈદમાે

પરમાર પા�લ બી.
યુ�ન.પંદરમાે

રાઠાેડ મનીષા બી.
યુ�ન.સ�રમાે

વાઘેલા અંજના અાર.
યુ�ન.અાેગણીસમાે

મલેક અ�મા અેમ.
યુ�ન. અેકવીસમાે

ઝાલા ગીતા અે.
યુ�ન.�ેવીસમાે

પરમાર �કશન અે.
યુ�ન.ચાેવીસમાે

પરમાર નરેશ બી.
યુ�ન.પ�ચીસમાે

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત શાહ કે. એસ. આટ�સ એ�ડ વી. એમ. પારેખ કોમસ� કોલેજમાં સરદાર પટેલ 

�ુ�નવ�સ�ટ� �ારા નવે�બર 2022 માં લેવાયેલી બી.એ. સેમે�ટર પાંચની પર��ામાં �ુ�નવ�સ�ટ� મેર�ટ માં 1 થી 25 માં 

કપડવંજ કૉલેજના 24 �વ�ાથ�ઓએ �થાન મેળવી સમ� �ુ�નવ�સ�ટ� ક�ાએ કૉલેજ�ું ગૌરવ વધા�ુ� છે.આ તમામ 

�વ�ાથ�ઓ મનો�વ�ાન �વષયના છે. કપડવંજ કૉલેજ�ું તથા મનો�વ�ાન �વભાગ�ું �ુ�નવ�સ�ટ� ક�ાએ ગૌરવ વધારવા 

બદલ કોલેજના આચાય��ી ડૉ. ગોપાલ શમા�, મનો�વ�ાન �વષયના અ�ય�ા ડૉ. જવ�નકા શેઠ, અ�યાપક ડૉ. 

અર�વ�દ�ગ�ર અપારનાથી, સવ� અ�યાપકો અને કપડવંજ કેળવણી મંડળના ��ુખ�ી,  મં�ી�ીઓ તથા 

હો�ેદાર�ીઓએ  �વ�ાથ�ઓની �સ��ની ન�ધ લઈ અ�ભનંદન પાઠ�યા હતા.
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�ીમતી અેસ.કે.શાહ (�હાવાળા) બી.અેડ કાેલેજ્
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કાેલેજમાં દેશભ��તગીત �પધા�નું અાયાેજન

 ૧૨-���ુઆર� એટલે �ુવા 

�દન- �વામી �વવેકાનંદની જ�મ- 

�યં�ત. સમ� �વ�માં ભારતીય 

સં�કૃ�તને �થા�પત કરનારા અને 

�ુવાઓના �ેરળા �ોત એવા �વામી 

�વવેકાનંદની જ�મ�યં�તની ઉજવણી 

�ીમતી એસ. કે.શાહ(�હાવાલા) 

કોલેજ ઑફ એ��ુકેશનમાં કરવામાં 

આવી. જેમાં કપડવંજ કેળવણી 

મંડળના ઉપ��ુખ �ીમતી નીલાબેન 

પં�ા હાજર ર�ાં હતાં. આ 

કાય��મમાં બીએડ કોલેજના બંને 

વષ�ના તાલીમાથ�ઓએ �વામી 

�વવેકાનંદના �વન�સંગોને નાટક 

�વ�પે રજૂ કયા� હતા. ઉપરા�ત બંને 

વષ�ની તાલીમાથ� બહેનોએ 

�વામી�ના �વન આધા�રત �ેરણા 

ગીત ઉપર �ૃ�ય રજૂ ક�ુ� હ�ું.

કાેલેજમાં �વામી �વવેકાનંદની જ�મ જયં�તની ઉજવણી

 તા- ૨૫- ૦૧- ૨૦૨૩ ને 

�ુધવારના રોજ બી. એ� 

કોલેજમાં દેશભ��તગીત �પધા��ું 

આયોજન કરવામાં આવેલ હ�ું. 

જેમા બંને સેમે�ટરના �ુપ પાડ� 

બધા જ તાલીમાથ�ઓએ ભાગ 

લીધો  હતો. સાથે બી� ૧૦ 

તાલીમાથ�ઓએ �ય��તગત ર�તે 

ભાગ લઈ દેશભ��તગીત રજૂ 

કયા� હતાં.  
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�ી જડાવબા �શશુ કે��
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 બાળકોને ર�ગો �વશેની સમજને આગળ વધારવા માટે �ી જડાવબા �શ�ુ કે��માં તા -  ૨૫/૧/૨૩  ને �ુધવારના 

રોજ ��ુ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં બાળકોને �ૂરા ર�ગની સમજ આપવામાં આવી હતી. બાળકોને 

�ૂરા ર�ગની વ��ુઓ બતાવી તેનો �યાલ આ�યો હતો. બાળકો અને �શ��કા બહેનો પણ �ૂરા ર�ગના કપડા� પહેર�ને 

આ�યાં હતાં. �શ��કાબહેનો એ ગીત ગવડાવી બાળકોને �ૂરા ર�ગની સમજ ઉ�સાહ ભેર  આપી હતી.

��ુ ડે ની ઉજવણી 

ઉતરાયણની ઉજવણી 
 તા - ૧૨ - ૧ - ૨૦૨૩ ને 

�ુ�વારના  રોજ  �ી જડાવબા 

�શ�ુ કે��માં ઉતરાયણની 

ઉજવણી કરવામાં આવી. જેમાં 

બાળકોને ઉતરાયણની સમજ 

આપી અને ગીત ગવડા��ું હ�ું. 

પતંગ ચગાવી આનંદ મા�યો 

હતો. બાળકોએ ઉ�રાયણનો 

અ�ુભવ કય�. �યારબાદ તલની 

ચીક�નો ના�તો આ�યો હતો. 

બાળકોએ �ૂબ જ મ� કર� 

અને �ુર��ત ર�તે ઉતરાયણ 

ઉજવી હતી.
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ે�ી માણેકલાલ દસાઈ �કશાેર મં�દર
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વષ�ની શ�આતના �થમ તહેવાર ઉતરાયણની ઉજવણી

 તાર�ખ 13/1/2023 ના રોજ શાળાના બધા �વ�ાથ�ઓએ મેદાનમાં જઈ  

પતંગો�સવની આનંદ�ૂવ�ક ઉજવણી કર� હતી. પોતાની આંખોને �ૂય�ના તાપથી બચાવવા 

ગોગ�સ  પહેર� પતંગનો અનેરો આનંદ લીધો હતો. �શ�ક �મ�ોએ પણ પતંગ ચગાવી 

�વ�ાથ�ઓના �મ� બની આનંદ લીધો હતો. �વ�છતાને �યાનમાં રાખી પતંગ અને દોર�નો 

કચરો બાળકોએ ઉઠાવીને એક જ�યાએ ભેગો કર�ને મેદાન �વ�છ ક�ુ� હ�ું. �વ�ાથ�ઓએ 

આનંદ સાથે �વ�છતા�ું  મહ�વ  શીખીને ઉ�સાહભેર ઉ�રાયણની ઉજવણી કર� હતી.

 �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર તથા 

સ�ય �ેરણા આયો�જત �ેરણા�ૂ�ત� ભારતીય�ી� 

��ટ અમદાવાદ �ારા તાર�ખ  27/ 1/ 23 ના રોજ 

ધોરણ 6 થી 8 ના �વ�ાથ�ઓને �ી ભગવ�ગીતા પર 

�વચન આ��ું હ�ું અને �ોકગાન કરાવવામાં આ��ું 

હ�ું તેમજ �વ�ાથ�ઓને ગીતાની નાની �ુ��તકા 

આપવામાં આવી. આ ��ૃ��થી બાળકોમાં 

ભગવ�ગીતા�ું મહ�વ સમ�વવાનો ઉમદા  �ય�ન 

શાળા  �ારા કરવામાં આ�યો હતો.

�ીમદભગવ� ગીતા�ુ વચના�ૃત 

સંદેશા �યવહારના  �ાચીન મા�યમ પાે�ટ અાે�ફસની મુલાકાત 
 આજના મોબાઇલ �ુગમાં સંદેશા 

�યવહાર માટે �યારે પો�ટ ઓ�ફસ �ૂલાઈ 

ગઈ છે �યારે તાર�ખ 25/1/2023 ના રોજ 

માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરના ધોરણ 

4ના કુલ 130 બાળકોને પો�ટ ઓ�ફસની 

�ુલાકાતે લઈ ગયા. પો�ટ ઓ�ફસના 

કાય�કર �ચરાગભાઈએ બધા ખાતાની 

મા�હતી આપી. પો�ટ મા�તર સાહેબ�ી,  સોહેબભાઈ શેખે �વ�ાથ�ઓને ��ો �ૂ�ા અને જવાબો મેળવી  ચચા� કર�.  

�યારબાદ બાજુમાં આવેલા વસતા તળાવની �ુલાકાતે  બાળકોને લઈ ગયા, �યાં ના�તો કર� ��ડા�ગણના સાધનોમાં �ૂબ 

જ મ� માણી. બાળકો �શ�ણને લગતી મા�હતી અને મનોર�જન �ા�ત કર� આનંદસભર શાળામાં પરત ફયા�.
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ધ�ુ�માસ�ું મહ�વ

 �ૂય� �યારે ધ�ુર રા�શમાં �વેશ કરે છે તે 

�દવસથી ધ�ુમૉસ શ� થાય છે. આ માસમાં ખેડૂતો 

ધા�ય પાક જેવા કે ઘ�, ચોખા, વગેરે ઉ�પ� કરે છે. 

આ ખા��પી �સાદ ભગવાનને અપ�ણ કર� 

સામા�ય ઉપયોગમાં લેવાય છે.

 �ી એસ. સી.દાણી �ાયમર� �કૂલમાં તા-

11/01/2023 �ુધવારના રોજ વાલી �મ�ોના 

આ�થ�ક સહયોગથી �વ�ાથ�ઓને ધ�ુમૉસનો 

ખીચડો અને કઢ��ું ભોજન કરાવવામાં આ��ું. 

જેમાં વાલીની સાથે  સમ� શાળા પ�રવારના સાથ 

અને સહકારથી �વ�ાથ�ઓએ ભોજનનો આનંદ 

મા�યો.

�વામી �વવેકાનંદ જ�મ જયં�ત
“ઈ�છા શ��ત� ું �ૂળ છે ઈ�ર, �વય ં પરમા�મા...

સ�ુ� તરવો હોય તો તમારામાં લોખંડ� ઈ�છા શ��ત 

જોઈએ પહાડો �વ�ધી નાખવા જેટ�ું બળ જોઈએ 

તમે કમર કસીને તૈયાર રહો કશાની પણ �ચ�તા ન કરશો"

 �હ�દ ુ ધમ� અને આ�યા��મકતાને �સારવામાં 

�વામી �વવેકાનંદ�ું મહ�વ�ું યોગદાન છે. �વામી 

�વવેકાનંદના �વચારો આજે પણ �ેરણાદાયી છે. 12 

���ુઆર�, 2023 ના રોજ �વ�ને મહાન માગ�દશ�ન 

આપનાર અને આ�યા��મકતાના �ુ� એવા �વામી 

�વવેકાનંદની 160 મી જ�મ જયં�તની ઉજવણી �ી 

એસ. સી. દાણી �ાયમર� �કૂલમાં કરવામાં આવી હતી. 

�વામી �વવેકાનંદ �ુવાનોના �ેરણા �ોત હતા અને તેથી 

તેમની જ�મ જયં�ત દેશમાં 'રા��ય �ુવા �દવસ' તર�કે 

ઉજવવામાં આવે છે. તેઓ �ુવાનોને કહેતા  'उि�त�ठत जागत �ा�य वराि�नबोधत' । 'ઉઠો �ગો અને �યેય �ા��ત 

�ુધી મં�ા રહો.'તેમણે અમે�રકાના �શકાગો શહેરમાં (ઈ.સ.1893) માં ભરાયેલ સવ� ધમ� પ�રષદના સ�યોને' મારા 

�વામી �વવેકાનંદ
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અમે�રકન ભાઈઓ અને બહેનો ' શ�દો �ારા સંબોધન કર�ને સૌને મં��ુ�ધ કયા� હતાં.

               �વામી �વવેકાનંદની જ�મ જયં�તની ઉજવણીના ભાગ�પ ે ધો - 8 નો �વ�ાથ� �ત ગૌરવભાઈ કા. પટેલ ે

�વામી �વવેકાનંદના પા�  સાથે તેમના �વચારોને બાળકો સામે રજૂ કયા� હતા. સાથે ઉઠો �ગો અને �યેય �ા��ત �ુધી 

મં�ા રહોનો �ૂ�ોચાર કરા�યો હતો. તેમજ ધોરણ 8 ના �વ�ાથ�ઓએ �વવેકાનંદના �વન કવનની મા�હતી આપી 

હતી. કપડવંજ કેળવણી મંડળના ઉપ��ુખ �ીમતી નીલાબેન પં�ાએ ઉપ��થત રહ� �વ�ાથ�ઓને �ેરણા�પ 

ઉ ધન કય� હ�ું.�બો

'�ેમની પતંગ ઉડાવજો, ન ે નફરતના પેજ કાપજો, 

દોર� કરતા પણ વધારે સંબંધ લંબાવજો,

 �ી એસ.સી.દાણી �ાયમર� 

�કૂલમાં તા-12/01/2023 �ુ�વારના 

રોજ પતંગ બનાવવાની �પધા��ું 

આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ું. 

જેમાં ધોરણ- 5 થી 8 ના 104 

�વ�ાથ�ઓએ �ૂબ જ ઉ�સાહ�ૂવ�ક 

ભાગ લીધો હતો.  જેમાં ધોરણ 

�ુજબ 2 નંબર આપવામાં આ�યા 

હતાં. જેમાં બાળકોની સજ�નશીલતા 

જોવા મળ� હતી. પતંગ બનાવવામાં 

આકાર, �વ�છતા, ડેકોરેશન અને 

ઉડ� શકે તેવી હોવી જોઈએ વગેરે 

પતંગ બનાવવાની �પધા�

જેવી બાબતોને �યાનમાં લેવામાં આવી હતી. જેમાં નીચે �માણે �વ�ાથ�ઓ �વજેતા બ�યાં હતા.

નામ

પટેલ ચામ� હષ�ભાઈ

ચૌધર� �ુવંક મ�ુભાઈ

પટેલ વંશી �પ�ુષભાઈ

પરમાર કૃ�ણા વનરાજ�સ�હ

રાઠોડ �ુવ કમલેશભાઈ

�મ

૧

૨

૩

૪

૫

ધોરણ

પ

૫

૬

૬

૬

�થાન

�થમ

��તીય

�થમ

��તીય

��તીય

નામ

રાઠોડ  આરવ અ��નભાઈ

મા�ુ�કયા વેદ અશોકભાઈ

શેખ અવેશ આ�બદભાઈ

પટેલ અયન �વજયભાઈ

શેખ હસનેન યાસીનભાઈ

�મ

૬

૭

૮

૯

૧૦

ધોરણ

૭

૭

૮

૮

૮

�થાન

�થમ

��તીય

�થમ

��તીય

��તીય
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�ી એસ.સી.દાણી �ાયમર� �કલમાં રમતો�સવ�ું આયોજનૂ

રમત રમીએ પણ રમતમાં રમત ના રમીએ એ જ સાચી રમત છે

 રમત ગમત આપણા શર�રન ે તંદરુ�ત, ગ�તશીલ અન ે સહન શ��ત �દાન કરવામા ં મદદ�પ થાય છે અન ે તેથી જ 

બાળકને ખેલકૂદ�ું મહ�વ સમ�ય અને ખેલ�દલીની ભાવના �વકસે તેવા ઉમદા હે�ુથી �ી એસ સી. દાણી �ાયમર� 

�કૂલમાં તા- 18 અને 19 �ુધવાર અને �ુ�વાર બે �દવસ �શયા�ુ રમતો�સવ�ું આયોજન કરવામાં આ��ું હ�ું. જેમાં 

ધોરણ-1 થી 8 ના તમામ �વ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. રમતો�સવનો �ાર�ભ �ોક ગાન અને સ�ૂહ �ાથ�નાથી કરાયો 

હતો. શાળાના �યાયામ �શ�કો મહે��ભાઈ અને ઉ�વ�શભાઈએ રમતો�સવની �પરેખા બાળકોને સમ�વી હતી.  

અલગ અલગ મેદાનો પર દોડ, કોથળા દોડ, લોટ ��ક, લંગડ� દોડ, લાંબી કુદ, દોરડા કૂદ, સંગીત �ુરશી, લ��ુ ચમચા 

વગેરે જેવી રમતો રમાડવામાં આવી હતી. જેમાં બાળકોએ �ૂબ જ ઉ�સાહ�ૂવ�ક ભાગ લીધો હતો. તેમજ શાળાના 

�શ�કોએ પણ અલગ અલગ રમતમાં ભાગ લઈ બાળકોને �ો�સા�હત કયા� હતા.

શાળાના �વ�ાથ�ઓ પો�ટ ઑ�ફસની �ુલાકાતે
 �ી એસ.  સી.  દાણી 

�ાયમર� શાળાના ધોરણ 3 ના 

�વ�ાથ�ઓને પાઠ ‘પ�નો �વાસ’ 

ના અ�ુસંધાનમાં પો�ટ ઓ�ફસની 

કામગીર�થી મા�હતગાર કરવાના 

હે�ુથી �ુલાકાત કરાવી હતી. જેનો 

�ુ�ય ઉ�ે�ય  પહેલાના જમાનામાં 

ટેલીફોન કે મોબાઇલની શોધ થઈ 

નહોતી �યારે એક ગામથી બી� ગામ, એક શહેરથી બી� શહેર અને એક દેશથી બી� દેશમાં સંદેશો મોકલવા માટે 

ટપાલ, પરબી�ડ�ું અને આંતરદેશીય કાડ�નો ઉપયોગ થતો હતો. પો�ટ ઑ�ફસના પો�ટ મા�ટર સાહેબ �ી સોયેબ શેખે 

બાળકોને પો�ટમાં થતા કાય� �વશેની મા�હતી આપી હતી અને બાળકોને પો�ટકાડ� , આંતરદેશીય કાડ� , ગી�ી વગેરે ન�ુના 

�પે બતા�યા હતા.
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વષ�ઃ૪ અંકઃ૭૦ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૩                                                                             ।।પૃ�ઃ૧૨।।ે

�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મીડીયમ �કલ (નસ�રી)ૂ
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ઉ�રાયણની ઉજવણી

 તાર�ખ 12 /1/ 2023 ને �ુ�વારના રોજ �ી એમ. વી. પર�ખ ��લીશ મીડ�યમ �કુલમાં મકરસં�ા��તની 

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શાળાના બાળકો તેમજ �શ�કોએ સાથે મળ� પતંગ ચગાવી આનંદ મા�યો હતો અને 

ઉતરાયણની ઉજવણી કર� હતી.

શાળાના બાળકો માટે �વ�વધ �ુલાકાતો�ું આયોજન
 �ી એમ.વી. પર�ખ ��લીશ 

મીડ�યમ �કુલના Sr. Kg ના બાળકો 

માટે શૈ��ણક �ુલાકાત�ું આયોજન 

કરવામાં આ��ું હ�ું. જેમાં પોલીસ 

�ટેશન, ફાયર �ટેશન અને અ�ુલ 

�ચ�લ�ગ સે�ટરની �ુલાકાત કરાવવામાં 

આવી હતી. ફાયર �ટેશનમાં 

બાળકોને કેવી ર�તે આગ �ુ�વાય તેનો ડેમો આપી સમ�વવામાં આ��ું હ�ું. બાળકોને ��ય� અ�ુભવ આપી 

�શ�ણ આપ�ું એ શાળાની �વશેષતા છે.

�વામી �વવેકાનંદ જ�મ જયં�ત
 ૧૨ ���ુઆર� એટલે �ુવા �દન.�વામી 

�વવેકાનંદની જ�મ જયંતી.  સમ� �વ�માં 

ભારતીય સં�કૃ�તને �થા�પત કરનારા અને 

�ુવાઓના �ેરણાદાયી �વ�પ એવા �વામી 

�વવેકાનંદની જ�મ જયંતીની ઉજવણી �ી સી. 

ડ�. ગાંધી ��લીશ મીડ�યમ �કુલના �વ�ાથ�ઓ 

�ારા કરવામાં આવી હતી. �વામી�ના રોચક 

�સંગોને ના��પે દશા�વીને આજના �દનને 

�વામી�ના �વચારોમાં ર�ગી દેવાનો એક �ુંદર �યાસ કય� હતો. જેમાં શાળાના આચાય��ી મનોજભાઈ પટેલ તેમજ 

�શ�ક �મ�ોએ તેમની સં�ૂણ� સહયોગ અને માગ�દશ�ન �ૂ��  પા�ું હ�ું.

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 અંકઃ૭૦ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૩                                                                             ।।પૃ�ઃ૧૩।।ે

�ી �પંદન બાલમં�દર
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શાળાના બાળકો �ારા �ોકગાન કાય��મ

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં  �સ�નયર કે. �. નાં બાળકોનો �ોકગાન કાય��મ 

યો�યો હતો.જેમાં બાળકોએ પોતાની કાલીઘેલી ભાષામાં મૌ�ખક �ોકો�ું ગાન ક�ુ� હ�ું. જેમાં ૩૦ બાળકોએ ભાગ 

લીધો હતો. આ કાય��મ �ારા બાળકનો �ટેજ પરનો ભય દૂર થાય છે. તેમજ ભાષા સાથે સં�કૃત �વષય�ું પણ મહ�વ 

સમ�ય છે.

ધ�ુમા�સ �ન�મ�ે વન ભોજન�ું આયોજન

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી �પંદન બાલમં�દરમાં ધ�ુમા�સ �ન�મ�ે વન ભોજન�ું આયોજન કરવામાં 

આ��ું હ�ું. જેમાં બાળકોને તોરણા �શવ શ��ત ફામ�માં લઈ જવામાં આ�યા હતાં. જયાં બાળકોને ખીચડો- કઢ�- પાપડ 

ખવડાવવામાં આ��ું હ�ું. �યાં બાળકોને ઘોડો,ગાય, ભ�સ, બગલા,કૂતરા વગેરે બતાવવામાં આ��ું હ�ું. �શવ શ��ત 

ફામ�નાં મા�લક �ી �નલયભાઈ ��વેદ�એ બાળકોને ફામ�ની અંદર ફેર�યા હતા. �યાં બાળકોએ ��લ-રેકેટ,બોલ -બેટ, વગેરે 

જેવી અલગ-અલગ રમતો રમી �ૂબ મ� કર� હતી.

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