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ંસપાદક ટીમ

 �ી સોનલ ઐયર �ી સોનલ ઐયર
�ી મયુરી શાહ�ી મયુરી શાહ
�ી પુ� આચાય��ી પુ� આચાય�

  

 �ી સોનલ ઐયર
�ી મયુરી શાહ
�ી પુ� આચાય�

 
માગ�દશ�ક 

�ી અનંતભાઈ શાહ�ી અનંતભાઈ શાહ
�ી નીલાબેન પંડયા  �ી નીલાબેન પંડયા  
�ી અનંતભાઈ શાહ
�ી નીલાબેન પંડયા  

�કાશક 

કપડવણજ કેળવણી મંડળકપડવણજ કેળવણી મંડળ
ડાકોર રોડ, ડાકોર રોડ, 

કપડવંજ - ૩૮૭ ૬૨૦કપડવંજ - ૩૮૭ ૬૨૦
૦૨૬૯૧ - ૨૬૨૦૨૬૦૨૬૯૧ - ૨૬૨૦૨૬

કપડવણજ કેળવણી મંડળ
ડાકોર રોડ, 

કપડવંજ - ૩૮૭ ૬૨૦
૦૨૬૯૧ - ૨૬૨૦૨૬

ંવષ� : ૧           અક : ૩        માસ : એિ�લ - ૨૦૧૯  ંવષ� : ૧           અક : ૩        માસ : એિ�લ - ૨૦૧૯  ંવષ� : ૧           અક : ૩        માસ : એિ�લ - ૨૦૧૯  

ે ં ેકપડવણજ કળવણી મડળની �થાપનાન ૭૮ વષ� પરા   ં થયાં. ૭૮ વષ� સધી ૂ ુ
ે ેં ે ેકોઈ સ�થા ટકી રહી છ અન આટલી સફળતાથી કાય� કરી રહી છ, તના 

ે ેેમળમા ંસં�થાના મ�યો, િસ�ાંતો અન ઉદશ◌્ ો જ હોઈ શક; નહીં તો ૂ ૂ
ેંમોટાભાગની સ�થાઓ ૧૫ થી ૨૦ વષ� માં મરી પરવારે છ. આટલા વષો�માં 

ં ે ે ે ૈમડળ તના સ� "Affordable education for all"ન તની શ�િણકુ
ે ેં ે ં ેસ�થાઓના ઉદશ◌્ ો �ારા સાથ�ક કરી રહી છ. મારા મત આવતા ં ૭૮ વષ� સધી મડળન આ જ ુ

ે ેે ં ં ે ેઉદ્શ સાથ �વત રાખવ ુત આપણા સૌની જવાબદારી છ. શાળાના તમામ િવધાથી�ઓ અન 
ં ં ે ેે ે ંતમના માતા-િપતાનો   �દયપવ�ક આભાર માનવા ઈ�છ છ ક તમણ મડળની શાળાઓમાં આટલો ૂ ુ ુ

ે ે ે ેે ે ેિવ�ાસ બતા�યો છ. હવ શાળાના આચાયો�ની જવાબદારી છ ક તઓ માતા-િપતાન અહસાસ 
ે ેે ે ે ેકરાવ ક અહીં આવતા તમામ િવધાથી�ઓની આવડતન વધારે બહતર બનાવવામાં આવ છ. 

ે ં ે ેકોઇપણ �કારના ભદભાવ વગર મડળની દરેક શાળામાં િવધાથી�ઓન શીખવાની સમાન તક છ. 
ં ે ેંઆવ ુહ કહીશ તો તમાં અિતશયોિ�ત નહીં હોય. િવધાથી�ઓ ��યની આ �િતબ�તામાં શાળાના ુ

ે ેે ૈ ં ેઆચાયો�, િશ�કો અન િબનશ�િણક �ટાફ સમજવાન છ ક િશ�ણની ગણવ�ામાં સધારો ુ ુ ુ
ેે ે ે ં ે ેલાવવા આપણ હ� ઘણો લાંબો ર�તો કાપવાનો છ. પરંત આપણ ત કરી શકીશ ુતવો મન ુ

ે ે ે ેિવ�ાસ છ કારણક આપણો પાયો મજબત છ અન મજબત પાયા ઉપર ઈમારત ચણવા આપની ૂ ૂ
ેે ેે ૈ ંસાથ કાય� કરવાની મારી તયારી છ. િશ�ણ ઉપરાંત મડળમાં ચાલતી અ�ય �વિૃ�ઓ જવી ક 

ે ે ે ેસાં�કિતક ક�� તમજ રમતગમતનો ઉપયોગ દરેક બાળક પરી �મતાથી કરી શક ત પણ ૃ ૂ
ે ેે ંઆપણ �યાન રાખવાન છ. શાળાઓમાં નવી-નવી �વિૃતઓ િવકસાવવાની હોય ક કાય��મો ુ

ે ે ં ં ે ેઘડવાના હોય તમાં માતા-િપતા અન સમદાયના લોકોન જોડાણ હોવ ુજ જોઈએ તમાં બ મત હોઈ ુ ુ
ે ં ે ં ે ે ે ે ે ં ં ે ંશક નિહ. હ માતા-િપતા અન મડળ સાથ જોડાયલા હોય ત બધાંન કહવા ઈ�છ છ ક મડળ ુ ુુ

ેં ે ે ે ે ે ેઆપણા સૌન છ અન તન આગળ વધારવા આપના સઝાવ અન સચનો અમ ખ�લા મન ુ ુ ૂ ુ
ંઆવકારીશ.ુ

         - જલજ દાણી 

ઉપ�મુખ�ીની કલમે...

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
ે ં ંકપડવણજ કળવણી મડળનુે ં ંકપડવણજ કળવણી મડળનુ

માિસક મખપ�ુમાિસક મખપ�ુ
ેં(ફ�ત અગત િવતરણ હત ) ુેં(ફ�ત અગત િવતરણ હત ) ુ

�થાપના વષ� - ૧૯૪૦
ે ં ંકપડવણજ કળવણી મડળનુ

માિસક મખપ�ુ
ેં(ફ�ત અગત િવતરણ હત ) ુ

ેિવશષ ઉજવણી
  વાિષ�ક ઉજવણી

ં  આતરરા�ીય મિહલા િદવસ

િવચાર
  િશ�કના ગણોુ
ંસ�થાકીય �વિૃત

  પવ� �ાથિમક િવભાગૂ
  �ાથિમક િવભાગ
  મા�યિમક િવભાગ
  ઉ��તર મા�યિમક િવભાગ

ે  કોલજ

અ�ય �વિૃતઓ
ે ે  ઓ.સી.શઠ ક��યટુર સ�ટર 

  �પોટ્�સ આઉટરીચ �ો�ામ
ે  સાય�સ આઉટરીચ �ોજ�ટ

ઊભરતી �િતભાઓ
ે  નશનલ ટોપર

કાયદાકીય જવાબદારી
ે  બાળ સરુ�ાન લગતી 

  �ણકારી

સહયોગી દાતાઓ

િવશેષ ઉજવણીિવશેષ ઉજવણીિવશેષ ઉજવણી

શાળા કોલેજોમાં વાિષ�કો�સવની ઉજવણીશાળા કોલેજોમાં વાિષ�કો�સવની ઉજવણીશાળા કોલેજોમાં વાિષ�કો�સવની ઉજવણી

(1)

ં ે ૈ ં ે ેમડળની ��યક શ�િણક સ�થા વષ� દર�યાન અ�યાસ�મની સાથ-સાથ િવધાથી�ઓની સષ�ુત ુ
ેે ે ંશિ�તઓન �ગત કરવા અનકિવધ �વિૃતઓન આયોજન કરે છ. આવી �વિૃતઓમાં ભાગ લઈ ૃ ુ

ે ે ે ેિવિશ� દખાવ કરનાર તમજ અ�યાસમાં તજ�વીતા દાખવનાર િવધાથી�ઓન ઇનામ આપી 
ે ેિબરદાવવા એટલ શાળા / કોલજોના વાિષ�કો�સવ. મંડળની પૂવ� �ાથિમક િવભાગથી લઈ 

કોલેજ સુધી માચ� મિહનાના અંતથી એિ�લ મિહનાની શ�આતનો સમય એટલે 
વાિષ�કો�સવનો સમય. આ સમારંભની િવશેષતા એ છે કે રંગમંચ પર મૂકેલા ટેબલો જુદાં-જુદાં 
મોમે�ટો અને �માણપ�ોથી સ�યેલા હોય છે અને િવધાથી�ઓ હષ�સભર તે મેળવવાની રાહ 
જોઈ ર�યા હોય છે.



�ાથિમક શાળાઓ�ાથિમક શાળાઓ�ાથિમક શાળાઓ

�ી એસ.સી.દાણી �ાથિમક શાળા�ી એસ.સી.દાણી �ાથિમક શાળા�ી એસ.સી.દાણી �ાથિમક શાળા

ધો-૮ માં �થમ આવનાર િવધાથી�ને ઇનામ�પે મુ�ય ધો-૮ માં �થમ આવનાર િવધાથી�ને ઇનામ�પે મુ�ય 
મહેમાનના હ�તે સાયકલની ભેટ મહેમાનના હ�તે સાયકલની ભેટ 

ધો-૮ માં �થમ આવનાર િવધાથી�ને ઇનામ�પે મુ�ય 
મહેમાનના હ�તે સાયકલની ભેટ 

�ો. મયંકભાઈ પટેલ ના હ�તે બાળકોને ઇનામ �ો. મયંકભાઈ પટેલ ના હ�તે બાળકોને ઇનામ 
િવતરણ  િવતરણ  

�ો. મયંકભાઈ પટેલ ના હ�તે બાળકોને ઇનામ 
િવતરણ  

પૂવ� �ાથિમક શાળાઓપૂવ� �ાથિમક શાળાઓપૂવ� �ાથિમક શાળાઓ

વાિષ�કો�સવની ઉજવણી �સંગે મુ�ય મહેમાન તરીકે �ી 
તારાબેન વી. પટેલ, અિતિથ િવશેષ તરીકે �ી એસ.પી. 
શાહ, તેમજ મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ અને ક�વીનર�ી 
પુિનતભાઈ ભ�ે કાય��મમાં ઉપિ�થત રહીને બાળકોને 
ઇનામ આપી �ો�સાિહત કયા� હતાં. બાળકોને ઇનામ 
મળવાથી બાલમંિદરમાં આનંદ છવાઈ ગયો હતો.

મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્ય મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્ય મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્ય 

વાિષ�કો�સવમાં યો�યેલ ઇનામ િવતરણ કાય��મમાં મુ�ય 
મહેમાન �ી તારાબેન વી. પટેલે �. ૫૦,૦૦૦/- નું દાન 
આ�યું હતું દાનની રકમના �યાજમાંથી દર વષ� ૯મી 
િડસે�બરે તેમના તરફથી બાળકોને ના�તો આપવામાં આવે 
તેવું જણા�યું હતું. 

યોગદાન �વીકાર  યોગદાન �વીકાર  યોગદાન �વીકાર  

વષ� દરિમયાન બાલમંિદરમાં યો�યેલ િવિવધ �વૃિતઓ તેમજ રમત-ગમત �પધા�ઓમાં િવજેતાઓ અને ભાગ લીધેલ બાળકોને 
ઇનામ તેમજ �માણપ�થી સ�માિનત કયા� હતાં. તે િસવાય બાલમંિદરથી િવદાય થઇ રહેલાં અને �થમ ધોરણમાં �વેશ 
મેળવવાની ખુશીની ઉજવણી પણ વાિષ�કો�સવમાં થઇ હતી. કાય��મમાં બાલમંિદરના બધાજ બાળકોના માતા-િપતાએ 
કાય��મમાં હાજરી આપી હતી અને બાળકોએ રજુ કરેલ કૃિતઓ માણી હતી. કાય��મમાં મુ�ય મહેમાન તરીકે હાજર રહેલ 
�ી ઉ�સવભાઈ પટેલે શાળાને �. ૧૦,૩૫૧ શુભે�છા ભેટ અપ�ણ કરી હતી.  

�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર

શાળાના ૫૧ માં વાિષ�કો�સવની ઉજવણી �સંગે મુ�ય 
મહેમાન તરીકે �ી �. આર. શાહ અને અિતિથ િવશેષ 
તરીકે ભૂતપૂવ� િવધાથી�ઓ �ી રી�ુલ તલાટી, �ી આર. 
સી. ગાંધી અને �ીમહંમદશાહીદ શેખ ઉપિ�થત ર�યા હતાં 
અને તેમની હાજરીમાં શાળાના તેજ�વી તારલાંઓને 
મોમે�ટો અને �માણપ�ો આપી સ�માનવામાં આ�યા હતાં.

વષ� દરિમયાન િશ�ણની સાથે િવિવધ �વૃિતઓ અને 
�પધા�માં િવિશ� િસિ◌� મેળવેલ િવધાથી�ઓને 
વાિષ�કો�સવમાં ઇનામ આપી િબરદાવવામાં આ�યા હતાં આ 
કાય��મમાં આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજના ગુજરાતી 
િવભાગના આ.�ો. �ી મયંકભાઈ પટેલ અને નાયબ 
મામલતદાર �ી િનશાબેન પટેલ ઉપિ�થત ર�યા હતાં.

(2)

�ી જડાવબા િશશુ કે���ી જડાવબા િશશુ કે���ી જડાવબા િશશુ કે�� િવશેષ યોગદાનિવશેષ યોગદાનિવશેષ યોગદાન

�ી �પંદન બાલમંિદર�ી �પંદન બાલમંિદર�ી �પંદન બાલમંિદર



�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ િમડીયમ (�ાયમરી) �કૂલ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ િમડીયમ (�ાયમરી) �કૂલ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ િમડીયમ (�ાયમરી) �કૂલ

કોલેજ િવભાગકોલેજ િવભાગકોલેજ િવભાગ

શાહ કે.એસ.આટ�સ એ�ડ વી.એમ.પારેખ કોમસ� કોલેજશાહ કે.એસ.આટ�સ એ�ડ વી.એમ.પારેખ કોમસ� કોલેજશાહ કે.એસ.આટ�સ એ�ડ વી.એમ.પારેખ કોમસ� કોલેજ

કોલેજના ૫૯માં વાિષ�કો�સવ સમારોહમાં �ી અિપ�તાબેન 
પટેલ, �ી અનંતભાઈ શાહ અને �ી રાજેશભાઈ 
લાલવાણી(ભૂતપૂવ� િવધાથી�)એ હાજરી આપી હતી. 
વાિષ�કો�સવમાં કોલેજનો વાિષ�ક અહેવાલ, િવધાથી�ઓનું 
સ�માન અને મહેમાનોનું ઉ�બોધન મુ�ય આકષ�ણ ર�યા હતાં.
આ િદવસે બહેનોએ સાડી ડે અને ભાઈઓએ ટાઈ ડે ની 
ઉજવણી કરી ઉ�સવ જેવું વાતાવરણ ખડું કયુ�ં હતું.

સાલેહા એમ. ખાલેફા, નીતાબેન આર. પરમાર અને રી�કેશ િમ��ીને યુિનવસી�ટીમાં રે�ક �ા�ત કરવા બદલ, િવવેક 
પટેલને ઓલ ઇિ�ડયા થલ સૈિનક કે�પમાં તેમજ િહંમતિસંહ ચૌહાણને રીપિ�લક ડે કે�પમાં િદ�હી ખાતે ભાગ લેવા બદલ 
સ�માિનત કરવામાં આ�યા હતાં.

િવિશ� �િતભાઓનું સ�માન 

વાિષ�કો�સવમાં પધારેલ મહેમાનોવાિષ�કો�સવમાં પધારેલ મહેમાનો
સાથે કોલેજ �ટાફ સાથે કોલેજ �ટાફ 

વાિષ�કો�સવમાં પધારેલ મહેમાનો
સાથે કોલેજ �ટાફ 

વાિષ�કો�સવમાં મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્યવાિષ�કો�સવમાં મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્યવાિષ�કો�સવમાં મહેમાનો �ારા દીપ �ાગટ્ય

વાિષ�કો�સવમાં પધારેલ �ી સી. એન. િવધાલયના 
પૂવ�િશ�ક �ી �. આર. શાહ તરફથી તેમના િપતા�ી 
�વ. રમણલાલ શંકરલાલ શાહના �મરણાથ� ચારેય 
સેિમ�ટરમાં કુલ ગુણાંકનમાં �થમ, િ◌�તીય, તૃતીય નંબરે 
ઉતીણ� થનારને �િપયા ૫૦૦૦/- ઇનામ �િત વષ� આપવાનું 
�હેર કરાયું. 
�ીમતી તારાબેન પટેલ તરફથી તેમના પિત અને સાય�સ 
કોલેજના પૂવ� આચાય��ી વી.ડી. પટેલના �મરણાથ� 
�.૫૦,૦૦૦ની �હેરાત કરવામાં આવી હતી. આ રકમના 
�યાજમાંથી બંને વષ�માં �થમ, િ◌�તીય, તૃતીય નંબરે ઉિ�ણ� 
થનારને ઇનામો આપવામાં આવશે. 

બોરસદ કોલેજના આચાય��ી ડૉ. જે. કે. તલાટી, �ી �. 
આર. શાહ તથા �ી તારાબેન પટેલની ઉપિ�થિતમાં ૧૨મો 
વાિષ�કો�સવ ખૂબ ધામ-ધૂમથી ઉજવવામાં આ�યો હતો.

કોલેજના તાલીમાથી�ઓએ એકપા�ીય અિભનય, ગરબો 
તેમજ નૃ�યનાિટકા રજૂ કયા� હતાં. 
વષ� દરિમયાન �ે� દેખાવ કરનાર િવધાથી�ઓને 
મહેમાન�ીઓના હ�તે મેડલ તથા �માણપ�ો આપી 
સ�માનવામાં આ�યા હતાં.

નાટક ભજવી રહેલા િવધાથી�ઓનાટક ભજવી રહેલા િવધાથી�ઓનાટક ભજવી રહેલા િવધાથી�ઓ

શૈ�િણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯ના વાિષ�કો�સવ દરિમયાન મુ�ય મહેમાન તરીકે �.ઈ.બી.ના ઓિફસર �ી િચરાગભાઈ ભ� 
ઉપિ�થત ર�યા હતાં. તેમણે િવધાથી�ઓને ઇનામ આપી સ�માિનત કયા� હતાં અને વીજળી સંબંિધત ખૂબજ સુંદર માિહતી 
આપી હતી.

વાિષ�કો�સવ ઉજવણીવાિષ�કો�સવ ઉજવણીવાિષ�કો�સવ ઉજવણી

(3)

�ીમતી એસ.કે.શાહ (�હાવાલા) કોલેજ ઓફ એ�યુકેશન (બી. એડ કોલેજ)�ીમતી એસ.કે.શાહ (�હાવાલા) કોલેજ ઓફ એ�યુકેશન (બી. એડ કોલેજ)�ીમતી એસ.કે.શાહ (�હાવાલા) કોલેજ ઓફ એ�યુકેશન (બી. એડ કોલેજ)



આંતરરા�ીય મિહલા િદવસ આંતરરા�ીય મિહલા િદવસ આંતરરા�ીય મિહલા િદવસ 

િવશેષ ઉજવણી િવશેષ ઉજવણી િવશેષ ઉજવણી 

િવચાર િવચાર િવચાર 
િશ�કના ગુણો િશ�કના ગુણો િશ�કના ગુણો 
આપણા દેશના એક મહાન િશ�ક અને ભૂતપૂવ� રા�પિત ડૉ. એસ. સવ�પ�લી રાધાકૃ�ણે િશ�કોને એક સલાહ આપી 
હતી કે " આપણે બૌિ�ધક સંવાિદતા અને વૈિ�ક ક�ણાના આ�વન સાધક થવાનું છે. આ બે ગુણો જ સાચા િશ�કને 
બી�થી અલગ પાડે છે.
િશ�કે િશ�ણને ખૂબ ચાહવાનું છે તેમજ પોતાના �યવસાયને �િતબ�ધ રહેવાનું છે. િશ�કો તો આ�વન િવધાથી� હોવા 
જોઈએ. તેમણે પોતાના િવષયોની મા� સૈ�ાંિતક અને �યવહા� વાતો જ નથી ભણાવવાની પણ સમાંતરે, તેમણે સમાજની 
સ�યતાના વારસા તથા મૂ�ય �યવ�થાનો ન�ર પાયો પણ નાખવાનો છે. આધુિનક ટેકનોલો�થી િશ�કે િવધાથી�ઓને 
�તે શીખવાની તાલીમ આપી તૈયાર કરવાના છે.

મને �ભાિવત કરનાર િશ�કો:
મને �ભાિવત કરનાર મુ�ય બે િશ�કની વાત અહીં ક�ં છું. એક છે રામે�રમ્ ની શાળાના �ી િશવ સુ�મ�યમ ઐયર 
અને બી� છે. �ો. સતીશ ધવન. �ી િશવ સુ�મ�યમ ઐયર એક વખત વગ�ખંડમાં પ�ી કેવી રીતે ઉડે છે તે �લેક બોડ� 
પર દોરીને અમને સમ�વતા હતાં. તે મારા સિહત કોઈને બહુ સમ�યું નિહ. તેઓ અમારા જવાબથી નાખુશ ન થયાં અને 
અમને સાંજે રામે�રમ્ ના દિરયાિકનારે બોલાવી પ�ીને ઉડતાં જોઈ તેનું �યાનપૂવ�ક િનરી�ણ કરવા ક�યું.પછી તેમણે 
�� કયો� " પ�ીનું ઇિ�જન �યાં છે અને તેને શિ�ત �યાંથી મળે છે?" તેમણે સમ��યું કે પ�ી પોતાના �વનમાંથી અને 
પોતે જે ઈ�છે છે તેની �ેરણાથી જ શિ�ત મેળવે છે. તેમણે અમને બધું જ �વનના અનુભવ �ારા સમ��યું. �ી ઐયર 
મહાન િશ�ક હતા. તે અમને કુદરતમાં હોય તેવા �યવહા� ઉદાહરણો આપી સૈ�ાંિતક પાઠો શીખવતા. આ જ સાચું િશ�ણ 
છે. મારા માટે તે અનુભવ પ�ી કેમ ઉડે છે તેની મા� સમજ ન બની પણ પ�ીના ઉ�યનના પાઠે મારામાં એક િવિશ� 
સંવેદના જગાડી અને મ� િવચાયુ�ં કે મારા ભિવ�યનો અ�યાસ ઉ�યન અને તેની �ણાલી િવષે જ હશે. �ી ઐયરનું િશ�ણ 
અને સમુ� િકનારાની ઘટનાએ મને મારી ભાિવ કારિકદી� ઘડવામાં મદદ કરી.        
         (�મશઃ  'આતમ વીંઝે પાંખ'માંથી સાભાર)

- ડૉ.એ.પી.જે અ�દુલ કલામ- ડૉ.એ.પી.જે અ�દુલ કલામ- ડૉ.એ.પી.જે અ�દુલ કલામ

સં�થાકીય �વૃિતઓ સં�થાકીય �વૃિતઓ સં�થાકીય �વૃિતઓ 

પૂવ� �ાથિમક િવભાગ પૂવ� �ાથિમક િવભાગ પૂવ� �ાથિમક િવભાગ 

િપકિનકનું આયોજન

બાળકોમાં સમૂહભાવના િવકસાવવા જુિનયર કે�ના 
બાળકોને સરદારબાગ તથા મહાકાળી માતાના મંિદરે 
િપકિનક લઇ જવાયા હતાં �યાં બાળકોએ મુ�તપણે રમતો 
રમીને વનભોજનનો આનંદ ઉઠા�યો હતો.

િપકિનકમાં મુ�તપણે રમતાં બાળકો

કપડવંજ કેળવણી મંડળમાં કાય�રત તમામ મિહલાઓએ મંડળના ' સચીસનીન' હોલમાં એકઠા થઈ સિહયારી રીતે ' 
આંતરરા�ીય મિહલા િદનની ઉજવણી કરી હતી. કાય�કમની શ�આતમાં હાજર રહેલ િશિ�કાઓને આ ખાસ ઉજવણી 
માટે �ી યાિમનીબેન પટેલે આવકાયા� હતાં. મિહલા કમ�ચારી તેમના રોજના કાય�માંથી થોડો િવરામ લઇ સાથે મળી રમતો 
રમી ખાસ િદવસની ઉજવણી કરે તેવું આયોજન માનસીબહેન અને અઝીઝાબહેને કયુ�ં હતું. પોતાના ખાસ િદવસની ઉજવણી 
માટે બહેનો સુંદર પોશાકમાં આવી અને મનભરીને મ� કરી હતી.  
આ વષ�ની મિહલાિદનની ઉજવણીની જવાબદારી �ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદરે લઇ સુંદર આયોજન કયુ�ં 
હતું.કાય��મમાં મંડળના મં�ી�ી નીલાબેન પંડયાએ હાજરી આપી કાય��મમાં જોશ પૂયો� હતો. અ�પાહાર બાદ સૌ હોંશભેર 
છૂટા પડયા હતાં. 
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�ી જડાવબા િશશુ કે�� �ી જડાવબા િશશુ કે�� �ી જડાવબા િશશુ કે�� 



�ી �પંદન બાલમંિદર �ી �પંદન બાલમંિદર �ી �પંદન બાલમંિદર 

િશવિલંગની પૂ� કરી રહેલા બાળકો િશવિલંગની પૂ� કરી રહેલા બાળકો િશવિલંગની પૂ� કરી રહેલા બાળકો 

હોળીની �દિ�ણા હોળીની �દિ�ણા 
ફરતાં બાળકો ફરતાં બાળકો 

હોળીની �દિ�ણા 
ફરતાં બાળકો 

�ી. એમ.વી.પરીખ ઈ.મી. �કૂલ (નસ�રી)�ી. એમ.વી.પરીખ ઈ.મી. �કૂલ (નસ�રી)�ી. એમ.વી.પરીખ ઈ.મી. �કૂલ (નસ�રી)
�ી એમ.વી.પરીખ નસ�રી �કૂલમાં સીનીયર કે�ના બાળકોનો 
િવદાય સમારંભ યો�યો હતો, મોટી સં�યામાં બાળકોના 
વાલીઓએ હાજરી આપી હતી જેમાં વાલીઓને સી.ડી.ગાંધી 
ઈ.મી.�કૂલમાં ધોરણ-૧ ની એડમીશનની તેમજ િશ�ણના 
અિધકાર અિધિનયમન િવશે ની માિહતી પૂરી પાડવામાં આવી 
હતી. " વા�સ�ય�પી �ેમ મેળવી બેથી �ણ વષ� �યારે પૂરા 
થઇ ગયા તે◌ે �યાલ જ ન ર�યો" તેવા �િતભાવો વાલીઓ 
તરફથી મ�યા હતાં. બાળકોને િવદાય આપતા એમ.વી.પરીખ 
ઈ.મી. �કૂલના આચાય� તથા �ટાફ પિરવારે બાળકોના 
ઉ�જવળ ભિવ�યની શુભે�છા આપી હતી અને સીનીયર 
કે�ના ��યેક બાળકોને પુ�તક ભેટ �વ�પે આ�યું હતું.

િવદાય સમારંભિવદાય સમારંભિવદાય સમારંભ

િવદાય સમારંભમાં ભેટ મળેલ પુ�તક સાથે બાળકો િવદાય સમારંભમાં ભેટ મળેલ પુ�તક સાથે બાળકો િવદાય સમારંભમાં ભેટ મળેલ પુ�તક સાથે બાળકો 

મહાિશવરા�ીની ઉજવણીમહાિશવરા�ીની ઉજવણીમહાિશવરા�ીની ઉજવણી

એકબી�ને ગુલાલ લગાવી હોળીની ઉજવણી એકબી�ને ગુલાલ લગાવી હોળીની ઉજવણી 
કરી રહેલા બાળકો કરી રહેલા બાળકો 

એકબી�ને ગુલાલ લગાવી હોળીની ઉજવણી 
કરી રહેલા બાળકો 

વષ� દરિમયાન જુદાં-જુદાં તહેવારોની ઉજવણી પૈકી માચ� 
મિહનામાં આવતાં મહાિશવરા�ી અને હોળીની ઉજવણી 
કરવામાં આવી. મહાિશવરા�ીની ઉજવણીમાં બાળકોની 
સાથે મળીને િશિ�કા બહેનોએ િશવિલંગ બનાવી 
િબલીપ�થી પૂ� કરી તથા બાળકોને મહાિશવરા�ીનું 
મહ�વ સમ��યું હતું અને િશવ ધૂન-ભજન સાથે ઉજવણી 
કરી હતી. બાળકોને શાળામાં ધાણી- ચણા અને ખજૂર 
ખવડાવી હોળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 
બાળકોએ એક-બી�ને ગુલાલ લગાવી ડા�સની મ� 
માણી હતી. 

માચ� મિહનામાં અહીં પણ મહાિશવરા�ી અને હોળીની 
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. િશવરા�ી િનિમતે િશિ�કા 
બહેનોએ બાળકો પાસે િશવિલંગ બનાવડાવી તેની પૂ� 
કરી હતી. હોળીની ઉજવણીમાં િશિ�કા બહેનોએ હોળી 
�ગટાવી બાળકો સાથે �દિ�ણા ફરી અને બાળકોને 
ધાણી ચણા અને ખજૂર ખવડા�યા હતાં. બાળકોએ 
એકબી�ને ગુલાલથી રંગી હોળીની ઉજવણી કરી હતી. 
બાળકોમાં સજ�ના�મકતાનો િવકાસ થાય તે હેતુથી વગ�માં 
બાળકો પાસે ભીંડાનું છાપકામ, અલગ-અલગ આકારોનું 
છાપકામ, ટીલડા વક� તથા માટીકામ કરાવવામાં આ�યું 
હતું. િવિવધ �વૃિ�ઓ �ારા િશ�ણ એ �પંદન બાલમંિદર 
ની આગવી િવશેષતા છે.
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�ી જડાવબા િશશુ કે�� �ી જડાવબા િશશુ કે�� �ી જડાવબા િશશુ કે�� 



મુવી શોનું આયોજનમુવી શોનું આયોજનમુવી શોનું આયોજન

બાળકોને મનોરંજન માટે �ીડી િફ�મ શોનું આયોજન 
કરવામાં આ�યું હતું. જેમાં બાળકોએ એડવે�ચર અને 
ચાલી� ચે�લીન જેવી િફ�મો �ીડી સી�ટમથી જોઇને રોમાંચ 
અનુભ�યો હતો. આ કાય��મ માટે વગ�ખંડના �માટ� બોડ�માં 
િફ�મોનું �દશ�ન કરવામાં આ�યું હતું. િફ�મ માટે �ીડી 
ગોગ�સ શાળા તરફથી ઉપલ�ધ થયા હતાં.

�ીડી મુવી જોઈ રહેલા બાળકો  �ીડી મુવી જોઈ રહેલા બાળકો  �ીડી મુવી જોઈ રહેલા બાળકો  

�ાથિમક િવભાગ�ાથિમક િવભાગ�ાથિમક િવભાગ

િવદાય સમારંભિવદાય સમારંભિવદાય સમારંભ

�ાથિમક િશ�ણ પૂણ� કરીને મા�યિમક િવભાગમાં જતાં 
ધોરણ ૮ ના િવધાથી�ઓનો િવદાય સમારંભ યો�યો હતો. 
આ કાય��મમાં ભૂતપૂવ� િવધાથી� ઊિમ�લ કે.શાહ મુ�ય 
મહેમાન તરીકે ઉપિ�થત રહીને િવધાથી�ઓને યો�ય 
માગ�દશ�ન પૂ�ં પાડયું હતું. સમારંભમાં ધોરણ ૮ના 
િવધાથી�ઓએ પોતાના આઠ વષ�ના શાળાના સં�મરણો 
વણ��યા હતાં. આચાય��ી યામીનીબેને �ગિત માટે 
િવધાથી�ઓને �દયપૂવ�ક શુભે�છાઓ પાઠવી હતી.

રા�ીય �તરે શાળાનું ગૌરવરા�ીય �તરે શાળાનું ગૌરવરા�ીય �તરે શાળાનું ગૌરવ

મુંબઈ િ�થત સં�થા �ારા દર વષ� ધોરણ અને િવષય 
આધાિરત ઇ�ડીયન ટેલે�ટની પરી�ા લેવાય છે. જેમાં આ 
વષ� ૩૨૬ િવધાથી�ઓએ ભાગ લીધો હતો; જેમાંથી ૧૪૬ 
િવધાથી�ઓ બી� રાઉ�ડમાં પસંદ પા�યા હતાં જેમાંથી 
બી� રાઉ�ડમાં ૧૪  િવધાથી�ઓ �ટેટ ટોપર થયાં અને ૨ 
િવધાથી�ઓ નેશનલ ટોપર થયાં.

�ો�ગ પરી�ાનું કે���ો�ગ પરી�ાનું કે���ો�ગ પરી�ાનું કે��

ગુજરાત સરકાર �ારા લેવાતી '��ટરમીડીયેટ' અને 
એિલમે�ટરી �ો�ગ �ેડ' પરી�ાનું કે�� �થમવાર સી. 
ડી. ગાંધી �કૂલને આપવામાં આ�યું હતું. જેમાં િવિવધ 
�કૂલોના ૫૬ બાળકોએ સફળતાપૂવ�ક પરી�ા આપી હતી.

પદાથ� િચ� દોરી રહેલા બાળકો પદાથ� િચ� દોરી રહેલા બાળકો પદાથ� િચ� દોરી રહેલા બાળકો "ઇિ�ડયન ટેલે�ટ"માં ટોપર થયેલ બાળકો "ઇિ�ડયન ટેલે�ટ"માં ટોપર થયેલ બાળકો "ઇિ�ડયન ટેલે�ટ"માં ટોપર થયેલ બાળકો 

(6)

�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર�ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર �ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ �ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ 
મીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલમીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલ

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ 
મીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલ

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ મીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ મીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી �િ�લશ મીિડયમ (�ાયમરી) �કૂલ

આચાય��ીનું બાળકોને સંબોધન  આચાય��ીનું બાળકોને સંબોધન  આચાય��ીનું બાળકોને સંબોધન  



મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગ મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગ મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િવભાગ 

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી મા�યિમક �કૂલ �ીમતી સી.ડી.ગાંધી મા�યિમક �કૂલ �ીમતી સી.ડી.ગાંધી મા�યિમક �કૂલ 

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ના િવધાથી�ઓ સાથે શાળાની ભૂતપૂવ� 
િવધાથી�ની મૈ�ી પટેલ - જે હાલ કેનેડા ખાતે એરો�પેસનો 
અ�યાસ કરી રહી છે. તેની સાથે ભારતીય અને િવદેશી 
િશ�ણમાં શું તફાવત છે? તે િવષય પર સમૂહ ચચા�નું 
આયોજન થયું હતું.

ટી.વાય.બી.એ./બી.કોમ.નો િવદાય સમારંભ, એસ.વાય. 
બી.એ./બી.કોમ.ના િવધાથી�ઓ �ારા આયો�ત કરવામાં 
આ�યો હતો. જેમાં એસ.વાય.ના િવધાથી�ઓએ કુમકુમ િતલક 
લગાવી પુ�પ અપ�ણ કરી ટી. વાય.ના િવધાથી�ઓને શાિ�દક 
શુભે�છા પાઠવી હતી.
િવદાય થતા િવધાથી�ઓએ �ણ વષ�ના સં�મરણો વાગોળતાં 
કોલેજની િવશેષતાઓ �ય�ત કરી હતી.
કોલેજના આચાય��ી અને  અ�યાપકગણે િવધાથી�ઓને 
શુભે�છા પાઠવી હતી અને સખત પિર�મ કરવા માટે 
િવધાથી�ઓને આ�વાન કયુ�ં હતું 
કાય��મના અંતે િવધાથી�ઓએ કોલેજને કૂંડા સાથેના છોડ 
�મૃિતભેટ તરીકે અપ�ણ કયા�.  

િવદાય સમારંભિવદાય સમારંભિવદાય સમારંભ

શાહ કે. એસ. આટ�સ એ�ડ વી. એમ. પારેખ કોમસ� કોલેજ શાહ કે. એસ. આટ�સ એ�ડ વી. એમ. પારેખ કોમસ� કોલેજ શાહ કે. એસ. આટ�સ એ�ડ વી. એમ. પારેખ કોમસ� કોલેજ 

િવધાથી�ઓ �ારા કોલેજને �મૃિત ભેટ િવધાથી�ઓ �ારા કોલેજને �મૃિત ભેટ િવધાથી�ઓ �ારા કોલેજને �મૃિત ભેટ 

ભૂતપૂવ� િવધાથી� સાથે સમૂહ ચચા� ભૂતપૂવ� િવધાથી� સાથે સમૂહ ચચા� ભૂતપૂવ� િવધાથી� સાથે સમૂહ ચચા� 

િરલાય�સ સેફટી મીટિરલાય�સ સેફટી મીટિરલાય�સ સેફટી મીટ

િરલાય�સ ગેસ એજ�સી �ારા રાંધણ ગેસ અને બાટલાના 
ઉપયોગની સુર�ા અંગે િવધાથી�ઓને  પાવર પોઈ�ટ 
�ેઝ�ટેશનથી માગ�દશ�ન પૂ�ં પાડવામાં આ�યું હતું. 
િરલાય�સ ગેસ એજ�સીની ટીમે સુર�ા અને સાવચેતીના 
પગલાં અંગે િવધાથી�ઓ માિહતગાર  કયા� હતાં. અંતમાં આ 
બાબતે ��ાસાસભર ��ોતરી થઇ હતી.

કપડવંજના સી.ડબ�યુ.ડી.સી. િવભાગના ઉપ�મે �થમ 
વષ� બી.એ./બી.કોમ.ના િવધાથી�ઓનો ચેક-અપ કે�પ 
યો�યો હતો. જેમાં ૧૪૫ િવધાથી�ઓનું થેલેસેિમયા ચેક-અપ 
કરવામાં આ�યું હતું. અમદાવાદ અને કપડવંજના 
ઇ�ડીયન રેડ�ોસ સોસાયટીના સહયોગથી આ કાય��મ  
યો�યો હતો.

થેલેસેિમયા ચેક-અપ કે�પથેલેસેિમયા ચેક-અપ કે�પથેલેસેિમયા ચેક-અપ કે�પ

લાય�ેરી મેનેજમે�ટ કિમટીલાય�ેરી મેનેજમે�ટ કિમટીલાય�ેરી મેનેજમે�ટ કિમટી

કોલેજમાં આ કિમટી અંતગ�ત બુક બ�ક યોજના શ� 
કરવામાં આવી છે જેમાં યુનીવિસ�ટી  પરી�ામાં ૮:૦૦ કે 
તેથી વધુ G.P.A. �ા�ત કરનાર િવધાથી�ને પોતાના 
અ�યાસ�ના પુ�તકોનો સંપૂણ� સેટ પરી�ા પૂણ� થાય �યાં 
સુધી વાંચન કરવા માટે આપવાનું આયોજન કરવામાં 
આ�યું. આ યોજનાનો ૧૪ િવધાથી�ઓએ લાભ લીધો આમ, 
આ યોજનાથી પુ�તકોનો મોટો ખચ� બચાવી શકાય તેવો 
અનુભવ ર�યો. ૨૦૧૮-૧૯ ના અ�યાસ�મમાં દાખલ થયેલ 
સં�કૃત િવષયનું પુ�તક 'સ�્બોધશતક' ના ૧૦૦ નંગ 
(િકંમત � ૬૩૦૦) �ા.ડૉ. અજયભાઈ સી. પટેલ તરફથી 
િવધાથી�ઓને અ�યયન માટે આપવામાં આવેલ હતાં. 
લાય�ેરી મેનેજમે�ટ કિમટીમાં ડૉ. અજયભાઈ સી. પટેલ 
અને �ા. મયંકભાઈ પટેલ આચાય��ીના માગ�દશ�ન હેઠળ  
કામ કરી રહેલ છે.

સેફટી પર  પાવર પોઈ�ટ �ેઝ�ટેશનસેફટી પર  પાવર પોઈ�ટ �ેઝ�ટેશનસેફટી પર  પાવર પોઈ�ટ �ેઝ�ટેશન

(7)

કોલેજ િવભાગકોલેજ િવભાગકોલેજ િવભાગ



�કોલરશીપ અને �ટુડ�ટ અફેયસ� કિમટી �કોલરશીપ અને �ટુડ�ટ અફેયસ� કિમટી �કોલરશીપ અને �ટુડ�ટ અફેયસ� કિમટી 

માચ� ૨૦૧૯ માં જનરલ કેટેગરીના આિથ�ક પછાત ૨૧ િવધાથી�ઓને ૮૦૦ � લેખે કુલ ૧૬,૮૦૦ � કોલેજે િશ�ણ ફી તરીકે 
સહાય કરી. ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના શૈ�િણક વષ�માં એચ.એસ.સી. પરી�ામાં ઉ�ચ ટકાવારી �ા�ત કરેલ F.Y.B.com ની 
િવધાિ◌થ�ની ધરતી પી. શાહને જે. એમ શેિઠયા ચેરીટેબલ ��ટ, કલક�ા �ારા ૩૬૦૦ � ની િશ�યવૃિ� એનાયત થઇ.
શૈ�િણક ૨૦૧૮-૧૯ ના વષ� દરિમયાન આિથ�ક પછાત િવધાથી� િશ�ણ �ા�ત કરી શકે તે માટે ૨૦ િવધાથી�ઓને કુલ 
૨૨,૨૧૦/-� પૂવ� િવધાથી� મંડળના ફંડમાંથી ચૂકવવામાં આ�યાં. આ કિમટીના ઇ�ચાજ� તરીકે ડૉ.અજયભાઈ પટેલ અને 
ડૉ.અરિવંદગીરીએ આચાય��ીની રાહબરી હેઠળ આિથ�ક પછાત િવધાથી�ઓને સહાય કરવાની કામગીરી કરી. 

ઓ. સી શેઠ ક��યુટર સે�ટરઓ. સી શેઠ ક��યુટર સે�ટરઓ. સી શેઠ ક��યુટર સે�ટર

સે�ટરમાં દર વષ�ની જેમ આ વષ� પણ ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની 
પરી�ા પછી િવધાથી�ઓ માટે ખાસ ક��યુટર કોસ�ના વેકેશન 
બેચની શ�આત થઇ. જેમાં ૧૫૦ થી વધુ િવધાથી�ઓએ �વેશ 
લીધો અને આઈસ �ેકીંગ સેશનથી બેચની શ�આત થઇ.
આઈસ �ેકીંગ સેશનની શ�આતમાં �વેશ મેળવેલ 
િવધાથી�ઓને આવકારવામાં આ�યા. કોસ�ની િવગત 
જણાવવામાં આવી અને િન�ણાંતો �ારા �ેરણા�મક વાતા�લાપ 
કરવામાં આ�યો. િવધાથી�ઓને �ો�સાિહત કરવાં �ી 
ગોપાલભાઈ શાહ, પી.બી. સાય�સ કોલેજ ના આચાય� ડૉ. 
એ.જે.રાવલ અને બી.એડ. કોલેજના િ��સીપાલ ડૉ. 
કે.ડી.પટેલ હાજર ર�યા હતાં.  

અ�ય �વૃિ�ઓઅ�ય �વૃિ�ઓઅ�ય �વૃિ�ઓ

િવધાથી�ઓ સાથે આઈસ �ેકીંગ સેશનિવધાથી�ઓ સાથે આઈસ �ેકીંગ સેશનિવધાથી�ઓ સાથે આઈસ �ેકીંગ સેશન

રમત-ગમતનો �ચાર-�સાર રમત-ગમતનો �ચાર-�સાર રમત-ગમતનો �ચાર-�સાર 

દાણી ફાઉ�ડેશનના સૌજ�યથી કપડવંજ તાલુકાની ચાર 
સરકારી શાળામાં રમત-ગમતને શાળાના અ�યાસ�મમાં 
દાખલ કરવા માટે �ાયોિગક રીતે થયેલ કે�પનું મૂ�યાંકન 
કરવામાં આ�યું હતું, જેમાં જોવા મ�યું કે ભાગ લીધેલ કુલ 
૫૨૬ િવધાથી�ઓમાંથી ૩૯૦ િવધાથી�ઓએ (૭૫%) બધીજ 
�કારની �વૃિ�ઓમાં ભાગ લીધો. રમત-ગમતના કારણે 
તેમનામાં થયેલ ફેરફારની તપાસ કરતા જણાયું કે - સૌથી 
વધારે સુધારો બે�ડ એ�ડ રીચ (શારીિરક લચીલાપણું)માં 
જોવા મ�યો હતો. દોડવાની �મતામાં અંદા�ત ૩%નો સુધારો 
અને લાંબો કૂદકો મારવાની �મતામાં ૯.૭૫%નો સુધારો જોવા 
મ�યો હતો.
આ પિરણામોના આધારે કપડવંજ તાલુકાની ૫૦ જેટલી 
શાળાઓમાં િવધાથી�ઓનું શારીિરક કૌશ�ય વધે તે માટે 
તજ�ની મદદથી અ�યાસ�મ તૈયાર થઇ ર�યો છે.

રમત-ગમતરમત-ગમતરમત-ગમત

�પોટ્�સ આઉટરીચ �ો�ામ �પોટ્�સ આઉટરીચ �ો�ામ �પોટ્�સ આઉટરીચ �ો�ામ 

�યાયામ કરતાં બાળકો �યાયામ કરતાં બાળકો �યાયામ કરતાં બાળકો 

રમત-ગમતની ખાસ આવડત ધરાવનાર િનવાસી શાળામાંથી ફૂટબોલ માટે ૧૦ િવધાથી�ઓની �માિણત �િતભાઓ 
(Proven Talent) માટે પસંદગી થઈ ગયેલ છે. તેના કારણે ફૂટબોલ �ે�ની �પધા�ઓમાં ભાગ લેવા તેમને �ાધા�ય મળશે.

(8)

ડી��ીક લેવલ �પોટ્�સ �કૂલ (DLSS) ડી��ીક લેવલ �પોટ્�સ �કૂલ (DLSS) ડી��ીક લેવલ �પોટ્�સ �કૂલ (DLSS) 

આઈસ �ેકીંગ સેશનથી વેકેશન બેચની શ�આતઆઈસ �ેકીંગ સેશનથી વેકેશન બેચની શ�આતઆઈસ �ેકીંગ સેશનથી વેકેશન બેચની શ�આત



સંકલનસંકલનસંકલન

સાય�સ આઉટરીચ �ોજે�ટ  સાય�સ આઉટરીચ �ોજે�ટ  સાય�સ આઉટરીચ �ોજે�ટ  

અગ��ય �ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા િવ�ાન મેળાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં િવિવધ શાળાઓમાં ભૌિતક િવ�ાન, 
ખગોળ શા��, �વ િવ�ાન તથા અંધ��ા જેવા િવષયો પર િવિવધ મોડે�સ �ારા �દશ�ન યો�યું હતું. શાળા દીઠ થયેલ 
િવ�ાન મેળાઓની માિહતી નીચે મુજબ છે.

બાળકો સાથે અગ��ય ફાઉ�ડેશનના ઇન��કટર  બાળકો સાથે અગ��ય ફાઉ�ડેશનના ઇન��કટર  બાળકો સાથે અગ��ય ફાઉ�ડેશનના ઇન��કટર  બાળકો �ારા� સાય�સ મોડે�સનું �દશ�ન  બાળકો �ારા� સાય�સ મોડે�સનું �દશ�ન  બાળકો �ારા� સાય�સ મોડે�સનું �દશ�ન  

વ�ડ� વોટર ડેની ઉજવણીવ�ડ� વોટર ડેની ઉજવણીવ�ડ� વોટર ડેની ઉજવણી

સાય�સ ઓન �હીલ �ારા ૨૨મી માચ� વ�ડ� વોટર ડેની 
ઉજવણીના ભાગ�પે મોટીઝેર �ા.શાળા ખાતે ધો-૫ થી ૮ 
ના બાળકોની િચ� હરીફાઈ અને િનબંધ�પધા�નું 
આયોજન કરાયું હતું.

વુમ�સ ડેની ઉજવણી વુમ�સ ડેની ઉજવણી વુમ�સ ડેની ઉજવણી 

૮ મી માચ� વુમ�સ ડે િનિમ�ે ' girls health and hygiene' િવષય પર સાય�સ ઓન �હીલના ઈ���કટર 
િશવાની જુને� �ારા સેિમનાર યોજવામાં આ�યો હતો. 

અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશનઅગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશનઅગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન
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શાળાનું નામ

છીપડી ક�યા �ા. શાળા
કઠલાલ

માનકાવા કુમાર �ા. શાળા
મહેમદાવાદ

દાવડા �ા. શાળા
નિડયાદ

ડભાણ �ા. શાળા  

(કુલ)
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શાળા દરિમયાન બાળકોની સુર�ા જળવાઈ રહે તે માટે ગત માસ દરિમયાન થયેલ તાલીમમાં બાળ સુર�ાને લગતી જ�રી 
માિહતીઓ િવશે બાળકોને માિહતગાર કરવામાં આવેલ તેમાંથી મહ�વના કેટલાક કાયદાઓની માિહતી નીચે આપવામાં 
આવેલ છે.

કુટુંબની આિથ�ક પિરિ�થિત નબળી હોય �યારે કેટલીકવાર બાળકોને કામ કરવાની ફરજ પડતી હોય છે. પરંતુ જો 
બાળકો જોખમકારક ધંધામાં કામ કરે તો તેઓ બાળ સહજ �વૃિ�ઓથી વંિચત રહે છે અને સાથે-સાથે તેમના �વન સામે 
પણ ખતરો ઉભો થઇ શકે છે. તેથી વષ� ૧૯૮૬ માં "બાળમજૂરી (�િતબંધ અને િનયમન) અિધિનયમ - ૧૯૮૬" અમલમાં 
આ�યો. જે મુજબ ૧૪ વષ�થી નીચેના બાળકોને કોઈપણ �કારના કામમાં રાખવું તે દંડનીય અપરાધ છે. આવું કરવા 
પાછળનો હેતુ એ જ છે કે બાળક ૧૪ વષ� સુધી તો િશ�ણ લે જ અને ૧૪ વષ� પછી જો બાળક ને કામ કરવાની ફરજ પડે 
તો કાયદામાં દશા�વેલ અમુક �કારના કામોમાં જ બાળકોને રાખી શકાય છે. ૧૪ થી ૧૮ વષ�ના બાળકોને જો કોઈ કામ પર 
રાખે તો કામ કરવાની સમયમયા�દા ૬ કલાકની જ હોવી જોઈએ અને �ણ કલાક ના કામ પછી બાળકને એક કલાકનો 
આરામ મળવો જોઈએ તેમજ અઠવાિડયામાં એક િદવસની ર� મળવી જોઈએ. કાયદાની જોગવાઈ મુજબ કોઈપણ 
બાળકને રા�ે ૭-૦૦ વા�યાથી સવારના ૬-૦૦ વા�યા સુધી કામ પર રાખી શકાય નિહ. 

જો આપ બાળમજૂરી કરતાં બાળકોને જુઓ તો તેની ફિરયાદ યો�ય જ�યાએ કરી તેને અટકાવવામાં સહાય�પ 
થઇ શકો છે. બાળ-મજૂરીને લગતી ફિરયાદ નીચે મુજબ થઇ શકે છે.

"બાળ સુર�ા"ની લગતી �ણકારી "બાળ સુર�ા"ની લગતી �ણકારી "બાળ સુર�ા"ની લગતી �ણકારી 

Ÿ ન�કના પોલીસ�ટેશને
Ÿ ફે�ટરી ઇ��પેકટરને
Ÿ કોટ�માં ખાનગી ફિરયાદ
Ÿ િજ�લા બાલ સુર�ા એકમ (નિડયાદ), �મ નં ૨૦, સી- �લોક, સરદાર પટેલ ભવન, નિડયાદ (િજ. ખેડા), 

ફોન- (૦૨૬૮) ૨૫૬૩૦૭૭
Ÿ ચાઈ�ડ લાઈન ૧૦૯૮

કાયદાકીય જવાબદારીઓ કાયદાકીય જવાબદારીઓ કાયદાકીય જવાબદારીઓ 

૧૪ વષ�થી નાનાં બાળકોને અથવાતો જોખમકારક કામોમાં બાળકોને કામ પર રાખનાર માિલક અથવા તો �યિ�તને 
કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર �. ૨૦,૦૦૦ થી �. ૫૦,૦૦૦ સુધીનો દંડ અથવા ૬ મિહનાથી ૨ વષ� સુધીની કેદ અથવા 
બંને સ� થઇ શકે છે.

બાળ સુર�ાબાળ સુર�ાબાળ સુર�ા

બાળમજૂરી અિધિનયમ (�િતબંધ અને િનયમન) ૧૯૮૬બાળમજૂરી અિધિનયમ (�િતબંધ અને િનયમન) ૧૯૮૬બાળમજૂરી અિધિનયમ (�િતબંધ અને િનયમન) ૧૯૮૬

કાયદાકીય જોગવાઈને આધારે િનવારણ (Prevention steps)કાયદાકીય જોગવાઈને આધારે િનવારણ (Prevention steps)કાયદાકીય જોગવાઈને આધારે િનવારણ (Prevention steps)

દંડની જોગવાઈ (Penalties)દંડની જોગવાઈ (Penalties)દંડની જોગવાઈ (Penalties)

(10)

ઊભરતી �િતભાઓઊભરતી �િતભાઓઊભરતી �િતભાઓ

મંડળ સંચાિલત �ીમતી સી.ડી. ગાંધી ��લીશ મીિડયમ 
�કૂલના ધો-૬માં અ�યાસ કરતાં સુમીત લુહાણા અને ધો-
૫માં અ�યાસ કરતાં હિર િ�વેદીએ રા�ીય ક�ાએ લેવતી 
'ઇિ�ડયા ટેલે�ટ'ના ટોપરમાં �થાન મેળ�યું હતું, જે શાળા 
માટે ગૌરવની બાબત છે. ટોપરમાં �થાન મેળવવા માટે 
િનયિમત અ�યાસની આદત, અ�યાસ માટે માતા-િપતાનું 
�ો�સાહન અને િશ�કોનું સતત માગ�દશ�ન જવાબદાર છે, 
તેવું બાળકોએ તેમની સાથેની વાત-ચીતમાં જણા�યું હતું. 
ટોપરમાં �થાન મેળવવાથી બંને િવધાથી�ઓને ટેબલેટ ઇનામ 
�વ�પે મળવાપા� છે. મંડળ તેમની િસિ◌�ને િબરદાવે છે 
અને ઉ�રો�ર �ગિત કરતાં રહે તેવી શુભે�છા પાઠવે છે.   

હરી િ�વેદીહરી િ�વેદી
ધો-૫ધો-૫

હરી િ�વેદી
ધો-૫

સુિમત લુહાણા સુિમત લુહાણા 
ધો-૬ધો-૬

સુિમત લુહાણા 
ધો-૬

નેશનલ ટોપરનેશનલ ટોપરનેશનલ ટોપર



છે�લા નાણાંકીય વષ�માં (૧-૪-૨૦૧૮ થી ૩૧-૩-૨૦૧૯) સુધી મંડળના િવકાસમાં સહયોગ આપનાર દાતાઓનો 
મંડળ સહષ� આભાર �ગટ કરે છે. 

અનુ.નં  દાતાનું નામ      રકમ (�િપયા)
૧.   �ી માિમ�ક બી. સોની        ૫,૦૦૦/-
૨.   �ી હેતાબેન એસ. સુખડીયા        ૫,૦૦૦/-
૩.   �ી બલાક� એ�ટર�ાઈઝ        ૧૧,૦૦૦/-
૪.   �ી નીલાબેન પી. શાહ        ૧૧,૦૦૦/-
૫.   �ી અ�મા ફકરી         ૧૧,૦૦૦/-
૬.   �ી ગોિવંદલાલ રમણલાલ શાહ (કપડવંજ)     ૧૫,૦૦૦/-
૭.   �ી હિસતભાઈ અિ�નભાઈ દાણી (મુંબઈ)     ૧૫,૦૦૦/-
૮.   �ી ગોિવંદલાલ રમણલાલ શાહ (કપડવંજ)     ૧૭,૮૦૦/-
૯.   �ી િહરેનભાઈ એચ. શાહ (મુંબઈ)      ૨૫,૦૦૦/-
૧૦.   �ી �તે��ભાઈ રિવશંકર જોશી       ૨૫,૦૦૦/-
૧૧.   �ી હિસતભાઈ અિ�નભાઈ દાણી (મુંબઈ)     ૨૫,૦૦૦/-
૧૨.   �ી ચંપકભાઈ સી. પરીખ        ૩૭,૫૦૦/-
૧૩.   �ી ગોિવંદલાલ રમણલાલ શાહ (કપડવંજ)     ૪૦,૦૦૦/-
૧૪.  �ી અમરીશભાઈ બી. પરીખ (અમદાવાદ)     ૬૫,૦૦૦/-
૧૫.   �ી તારાબેન િવનુભાઈ પટેલ      ૧,૦૦,૦૦૦/-
૧૬.   �ી અિ�નભાઈ એસ. દાણી (મુંબઈ)    ૧૦,૦૦,૦૦૦/-
૧૭.   �ી યોગે��ભાઈ એસ. શાહ (મુંબઈ)    ૨૫,૦૦,૦૦૦/-
૧૮.   �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૩૭,૦૦,૦૦૦/-
૧૯.   �ી યોગે��ભાઈ એસ. શાહ (મુંબઈ)    ૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૨૦.   �ી યોગે��ભાઈ શંકરલાલ શાહ     ૫૦,૦૦,૦૦૦/-
૨૧.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૫૦,૦૦,૦૦૦/-
૨૨.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૭૫,૦૦,૦૦૦/-
૨૩.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૭૫,૦૦,૦૦૦/-
૨૪.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૮૩,૦૦,૦૦૦/-
૨૫.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૯૦,૦૦,૦૦૦/-
૨૬.  �ી િ�મિત હો�ડીંગ એ�ડ �ેડીંગ કંપની �ા. િલ.  ૯૭,૦૦,૦૦૦/-

ગત મિહનાનું મુખપ� આપને મ�યું હશે. મુખપ� સંદભ� આપના �િતભાવો આવકાય� છે.
આપના �િતભાવો આપ નીચે જણાવેલ સરનામે / E-mail થી મોકલી શકો છો.

કપડવણજ કેળવણી મંડળ
ડાકોર રોડ, કપડવંજ ૩૮૭ ૬૨૦

ફોન - ૦૨૬૯૧-૨૬૨૦૨૬ / ૨૫૪૭૬૭
E-mail : newsletter@kkmtrust.org

સહયોગી દાતાઓસહયોગી દાતાઓસહયોગી દાતાઓ
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