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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

કપડવંજ કળવણી
મંડળ સંચાિલત
ે
ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કિતક
કે ના
ૃ
મુ ય દાતા અને મંડળના આ વન સ ય
ી યોગે ભાઈ શંકરલાલ શાહનું

વન ચ ર

કપડવંજ કે ળવણી મંડળના આ ય થાપક ી
શંકરલાલ હર વનદાસ શાહના પાંચ સંતાનોમાંના
જયે પુ યોગે ભાઈ શાહનો જ મ ૩૧મી ઓગ ટ
૧૯૨૫ ના રોજ મો બાસા, કે યામાં થયો હતો. પહલે
ે થી જ
ભણતરમાં તેજ વી એવા યોગે ભાઇ 11 વષની વયે
તેમના િપતા સાથે આ કાથી વતન કપડવંજ પાછા ફયા
હતાં. તેમનું ાથિમક અને મા યિમક િશ ણ એમ.પી.
યુિનિસપલ હાઇ કૂ લ કપડવંજથી થયું હતું. તેમણે
અમદાવાદ ગુજરાત કોલેજમાંથી બીએસસી પાસ કયુ હતું.
અને મુંબઈથી ફડૂ ટકનોલો
માં બીએસસી કયુ હતું.
ે
માં
યારબાદ તેમણે બ લોરમાં ફડૂ એ ડ ડગ ટકનોલો
ે
એમએસસીની ડ ી પૂણ કરી હતી. યોગે ભાઈ બહુ
િતભાશાળી હતા. અ યાસની સાથે તેમને રમત-ગમત અને સંગીત યે પણ ગહન રસ હતો. તે
હોકીના ખુબ સારા ખેલાડી હતા અને એક વખત હોકીની રમત દરિમયાન આંખમાં વાગવાથી તેમણે તેમની
એક આંખ ગુમાવી હતી. પરતું આ ખામીને તેમણે યારય
ે તેમની કાર કદ માં કાવટ બનવા દીધી નથી.
સંગીતના શોખીન એવા યોગે ભાઈએ ભારતીય િવ ાભવનમાંથી લાિસકલ સંગીતના લાસ પણ
કરલા
ે હતાં તથા અનેક ો ામોમાં પણ ભાગ લેતાં હતાં. વાંચન, ફોટો ાફી અને ટે નોલ નો શોખ હતો.
યોગે ભાઇ વષ 1965 માં “એ સપ રમે ટ ઈન ઇ ટરનેશનલ િલિવંગ” સં થાના એ સચજ ો ામ
અંતગત યુ.એસ. ગયા હતાં. તેમણે યાના લોકો તથા યાની સં કૃ િતનો અ યાસ કય હતો. તેમને યુ
જસ ટે ટન િસટી માનદ નાગ રક એવોડ પણ મ ો હતો અને તે વષ દરિમયાન તેઓ નેશનલ િજયો ા ફક
(UDCT)
સોસાયટીના સ ય પણ ર ાં હતાં. તેમણે ઘણા વષ સુધી યુિનવિસટી ઓફ કે િમકલ ટકનોલો
ે
માં (અ યારે જ ે ICT તરીકે ઓળખાય છ)ે તેમાં ફડુ ટકનોલો
ના અનુ નાતક િવભાગમાં ફે ક ટી,
ે
સલાહકાર અને પરી ક તરીકે કામ કયુ હતું. તેમણે URALAB(યુિનવસલ રસચ અને એનાિલ ટકલ લેબ)
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૧।।
ઃ૧।।

5l|TEF
કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ની થાપના પણ કરી હતી, જ ે ફડ,
ુ ડગ અને રાસાયિણક પરી ણમાં તે જમાનાની અ ણી લેબમાંની એક
ગણાતી હતી. વભાવે ઢ મનોબળ, વેલ ડીસી લીન એવા યોગે ભાઈએ સખત પ ર મને પોતાનો
વનમં ગણી આ િસ ીઓ હાંસલ કરી હતી.િપતા ી શંકરલાલ પાસેથી મળેલ સમાજ સેવાના ઉ ચ
િવચારોને

વનમાં ઉતારતા ી યોગે ભાઈ સતત 40 વષ સુધી Rotary club of bombay central માં

ac ve member ર ાં હતાં અને સમાજ સેવાના ઘણા કાય કયા હતાં. તથા મુંબઈ યુનીવસ ટીમાં સતત ૩

ટમ એટલે કે ૧૫ વષ સુધી સેનેટ
મે બર પણ ર ાં હતાં...................
ખાદી યે ખાસ લગાવ અને
સાદું તથા સંયમી વન વનાર
યોગે ભાઈએ વતનનું ઋણ ચૂકવવાના
ઉમદા આશયથી કપડવંજ અને તેની
આજુ બાજુ ની જનતા માટે કલાને વંત
રાખવાના હતુ
ે થી કપડવણજ કે ળવણી
મંડળના સાં કૃ િતક કે
માટે દોઢ
કરોડનું માતબર દાન આ યુ છ.ે જનુ
ે ં
નામ તેમના િપતા ી અને કપડવણજ
કે ળવણી મંડળના આ ય થાપક ી
શંકરલાલ
હર વનદાસ
શાહ
સાં કૃ િતક કે આપવામાં આ યું છ.ે
જમાં
ે યોગે ભાઈના પુ સંજયભાઈ
તથા પુ ી નીલાબેને પણ ખુબ સહકાર
આ યો છ.ે

૭૫ વષના સુખી દાંપ ય વન અને તેમને મળેલ
સફળતા પાછળ તથા સંતાનોના ઉ ચ અ યાસ માટનો
ેય
ે
તેઓ તેમની ધમપ ની ીમતી ઈ દુમતીબેનને આપતા હતાં.
જમને
ે તેઓએ મુંબઈની ઘણી સં થાઓમાં ડાવા અને સમાજ
સેવા કરવા હમે
ં શા ો સા હત કયા હતાં.
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦
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95 વષના વનની અનેક સફળતા, િન ફળતા, અને િસિ ઓ સાથેના અનુભવી વનનો દીવો
ચોમેર કાસ ફે લાવી અંતે ભુમાં િવલીન થઈ ગયો. ી યોગે ભાઈનું દુખદ અવસાન તારીખ ૨૭
નવે બર, ૨૦૨૦ના રોજ મુંબઈ ખાતે થયું. યોગે ભાઈ આપણા સૌ માટે ેરક, બોધક અને માગદશક
બ યાં છે અને આવનાર પેઢી માટે પણ ેરણાદાયી બની રહશે
ે .

તેમને
૩

ાંજલી આપવા કપડવંજ કે ળવણી મંડળ પ રવારે ઓનલાઈન ાથના સભાનું આયોજન તારીખ

ડીસે બર, 2020 ના રોજ કરલ
ે હતું. જમાં
ે તેમના ધમપ ની ઇ દુમતીબેન, પુ સંજયભાઈ, પુ ી

નીલાબેન, તેમના પ રવારના સ યો તથા સંબધી અને મંડળના

મુખ ી, તમામ હો ેદાર ીઓ,

સં થાના આચાય ીઓ સાથે ૧૦૦ થી વધારે લોકો ડાયા હતાં. જનુ
ે ં લાઇવ સારણ ઝૂમ એ લીકે શન
અને કે કેએમના ઓ ફિસયલ ફે સબુક પેજ પરથી કરવામાં આ યું હતું. કાય મની શ આતમાં મંડળના
મુખ ી ડૉ.કું ડલીયા સાહબે
ે શ દ પી ધાંજિલ આપી હતી. આ ાથના સભાનું સંચાલન અને ી
યોગે ભાઈના

વન ચ ર ની રજૂ આત

ીમતી પૂ બેન આચાયએ તથા ભજન-સંગીત

ી

પારસભાઈ ભ અને ી દેવે ભાઈ આચાયએ આ યું હતું. કાય મના અંતમાં સંજયભાઈ અને નીલાબેને
િપતા ી યોગે ભાઈના

વન સંગો વાગોળી તેમને ધાંજિલ અ ી હતી. અને આ ાથનાસભાના

આયોજન બદલ મંડળનો આભાર ય ત કય હતો. આખી ાથના સભાને ટકનીકલ
સપોટ ત નીમ
ે
નલાવાલા તથા મેધ ષીએ આ યો હતો. સૌ થમ વખત થનાર આ ાથના સભાનું આયોજન કપડવંજ
કે ળવણી મંડળના મં ી ી અનંતભાઈ શાહ અને CEO ી મૌિલકભાઈ ભ ના માગદશન હઠળ
ે થયું હતું.
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૩।।
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લીશ મીડીયમ કલ
ૂ (નસરી)

એ ટીિવટી ડે ની ઊજવણી
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી એમ.
વી.પરીખ લીશ મીડીયમ કૂ લ (નસરી) Covid-19
પ રિ થિતમાં પણ બાળકોને Distance Learning
Educa on પુ પાડી રહી છે તે સાથે બાળકો ફ ત
Educa on જ નહી પણ Other Ac vity માં પણ રસ
ધરાવે છ.ે તેમનામાં રહલુ
ે ં Talent બાળકોનો Conﬁdance
તેમજ Crea ve thinking level વધે તે હતુ
ે થી December
મ હનામાં એક Ac vity નું આયોજન કયુ હતું જમાં
ે
બાળકો Poem recita on, Story telling અને Project
work of word wall જવી
ે Ac vity માં ભાગ લઈ
ઉ સાહપૂવક પોતાના audio, video & Photograph
િશ કોને મોક યાં હતાં યારે બાળકોના કામને િબરદાવી
િશ કગણ પણ તેમને પૂરતો સાથ સહકાર આપી
ો સા હત કરે છ.ે

વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૪।।
ઃ૧।।
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શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
કપડવણજ કળવણી
મંડળ અને કોલેજનું ગૌરવ
ે
કોલેજના ગુજરાતી િવષયના ોફસર
ે એલ.પી.વણકર Ph.D. થયા

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે કોમસ કોલેજના
ગુજરાતી િવષયના ા યાપક એલ.પી.વણકરે વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનિસટીમાંથી આ સ એ ડ
કોમસ કોલેજ, ભ ચના આચાય ડૉ.અજુ નિસંહ ગઢવીના માગદશન હઠળ
તૈયાર કરલ
ે
ે ‘ગુજરાતી
સા હ યમાં દલપત ચૌહાણનું દાન’ િવષય પર તુત કરલ
ે મહાશોદ િનબંધને દિ ણ ગુજરાત યુિન.એ
મા ય રાખી તેઓને પી.એચ.ડી ની પદવી એનાયત કરી છ.ે તેઓની િસ ી બદલ કપડવંજ કે ળવણી
મંડળના હો ેદારોએ અિભનંદન પાઠ યા છે તેમજ કોલેજ ખાતે યો યેલ સ માન કાય મમાં આચાય ી
ડૉ.ગોપાલ શમાએ શાલ ઓઢાડી પુ પગુ છથી સ માન કયુ હતું. કોલેજ ટાફ િતિનિધ ડૉ.જ.બી.
ે
બોડાતે સમ ટાફ વતી અિભનંદન પાઠ યા હતાં. ો.એલ.પી. વણકરે સતત છ વરસ સુધી અ યાસ
કરીને તૈયાર કરલ
ે શોધ મહાિનબંધનું તારણ બતા યું કે , ગુજરાતી ભાષા અને સા હ યમાં સમાજના
દબાયેલા, શોષત ઉ પીડીત તેમજ ચગદાયેલા દિલત પા ોની વેદનાઓને દલપત ચૌહાણે મા અિભ ય ત
જ નથી કરી, પરતુ
ં યવ થા સામે આ ોશની સાથે ચેતના ારા ગૃત કરીને સતત સંઘષ માટે તૈયાર
પણ કયા છ.ે દલપત ચૌહાણના સા હ યની મોટી િવશેષતાએ રહી છે કે , તેઓ જ ે સમાજમાંથી આવે છે તે
સમાજની યથા-વેદનાને તેમણે પોતે અનુભવી છ.ે તેથી ભાવક પર ડી છાપ છોડે છ.ે જ ે આ સંશોધનની
વતમાનકાળમાં સૌથી મોટી ઉપયોગીતા છ.ે કાય મમાં ગુજરાતી િવભાગના અ ય ડૉ. હતે
શીએ
ો.એલ.પી. વણકરને અિભનંદન પાઠ યા હતાં. ઈ રભાઈ પરમારે કાયાલય ટાફ તરફથી પુ પગુ છથી
સ માન કયુ હતું. સમ કાય મનું સંચાલન અને આભારદશન ગુજરાતી િવભાગના અ યાપક ડૉ.મયંક
પટલે
ે કયુ હતું. કોરાનાની વતમાન પ રિ થતીને યાનમાં રાખી, સમ ટાફ પ રવાર કાય મમાં સો યલ
ડ ટ સ સાથે ડાયાં હતાં. રા ીય અંધજનમંડળ, કપડવંજ શાખાના સૌ સ યોએ અને સવાસો
પરગણા વણકર સમાજના સૌ િશ ણ ેમી શુભિચંતકોએ તેમને અિભનંદ પાઠ યાં હતાં.
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૫।।
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કપડવણજ કળવણી
મંડળ અને કોલેજનું ગૌરવ
ે
કોલેજના ા યાપક મયંક પટલને
ે Ph.D.ની પદવી એનાયત

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ.પારખ
ે કોમસ કોલેજ,
કપડવંજના ો.મયંક પટલે
‘ગુજરાતી નવલકથામાં આદશ
ે ડૉ. માનિસંહ ચૌધરીના માગદશન હટળ
ે
ામની પ રક પના’ િવષયક શોધિનબંધ સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીમાં રજુ કય હતો. જને
ે મા ય રાખી
સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીએ તેમને પી.એચ.ડી.ની પદવી એનાયત કરી છ.ે જ ે બદલ કપડવંજ કે ળવણી
મંડળ, કોલેજના આચાય ડૉ.ગોપાલ શમા અને ટાફ પ રવારે તેમને શાલ ઓઢાડી સ માન કરી
અિભનંદન પાઠ યાં હતાં. ગોવધનરામ િ પાઠી, રમણલાલ દેસાઈ, મનુભાઈ પંચોળી, રઘુવીર ચૌધરી,
લાભશંકર ઠાકર , મધુરાય, કુ િ દકા કાપડીયા, ગુજરાતી નવલકથા સજકોએ પોતાના સા હ ય સજન થકી
આદશ ામ માટે પાયાની આવ યકતાઓમાં િશ ણ, રોજગારીની યવ થા, ામસુખાકારી માટે જ રી
ભૌિતક સગવડો, સવધમ અને સામા ક સમરસતા વગેરે ની મહ ા રજૂ કરી છ.ે તેને આધારે આદશ
ગામનો સુરે ખ આલેખ

તુત સમયમાં શહરી
ે

વનની દુષણ, બેરોજગારી જવી
ે અનેક સમ યાઓનું

િનવારણ, ાકૃ િતક સંપિ ધરાવતા ગામડામાં દશાવી તૂટતા જતાં ગામડાંને પુનઃ બેઠા કરી શકાય તે માટનુ
ે ં
આવ યક માગદશન આ શોધ િનબંધમાં રજૂ થયું કે સમા પયોગી નીવડે તેમ છ.ે
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૬।।
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ીમતી એસ.ક.શાહ
( હાવાળા) બી.એ .કોલેજ
ે
કપડવણજ કળવણી
મંડળ અને કોલેજનું ગૌરવ
ે
કોલેજની તાલીમાથ એ સુવણચં ક મેળ યો

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ીમતી શાંતાબહન
શાહ ( હાવાળા) કોલેજ ઓફ
ે કચનલાલ
ં
એ યુકેશન, કપડવંજની તાલીમાથ ની પાયલ દનેશભાઈ પટલ
ે સરદાર પટલ
ે યુિનવિસટીની ઓગ
૨૦૨૦માં લેવાયેલ બી.એ . ની પરી ામાં સમ યુિનવિસટીમાં થમ થાને ઉ ીણ થઈને સુવણચં ક
મેળવેલ છ.ે તેમની આ િસિ બદલ કપડવંજ કે ળવણી મંડળના મુખ ી, હો ેદાર ીઓ, કોલેજના
આચાય ી પરશભાઈ
પટલ
ે
ે તેમજ ટાફ પ રવારે અિભનંદન પાઠ યા છ.ે

ી સી. એન. િવ ાલય
િશ ક

વન િચ માં અિવરત પૂરતો રગ
ં છે િશ ક,
સમાજનું એક અિભ અંગ છે િશ ક.
ાન છે િવ ાન છ,ે િતવાદથી અ ાન છ,ે
બાળ માનસ પટલે રાચતો તરગ
ં છે િશ ક.
કા ય િનચોડી મમ કહ,કદીક
મહાભારતનો પવ કહ,ે
ે
ાન સાથે ગ મત પીરસતો ઉમંગ છે િશ ક.
ચોક ને ડ ટર, કલમ ને મ ટર જવા
ે જના
ે હિથયાર છ,ે
તોપ તમંચા વગરનો િનભય દબંગ છે િશ ક.
સહજ
ે મનમાં પાપ નહ ભે કદીયે શાપ નહ ,
‘હરપલ’ હર ણ સમાજ માટે સતસંગ છે િશ ક.
એચ.એસ. પિત ‘હરપલ’
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦
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કપડવણજ કળવણી
મંડળ સંચાિલત
ે
ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કિતક
કે
ૃ
ખાતે િજ ા ક ાના “કલા મહાકભ-૨૦૨૦”
આયોજન સંપ
ું
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કૃ િતક કે ખાતે િજ ા
યુવા િવકાસ અિધકારી અને િજ ા રમતગમત કચેરી, ખેડા કપડવંજના સંયુ ત ઉપ મે િજ ા ક ાનો કલા
મહાકું ભ-૨૦૨૦ તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ યો ઈ ગયો, કોરોના મહામારીને કારણે ઉપરો ત આયોજન
મોબાઈલ-ટી ટ મોકલવામાં
ુ પોટ અંતગત કરવામાં આ યું હતું અને િજ ા ક ાએ ઈવે ટની
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કૃ િતક કે નું મહ વનું
યોગદાન હતું. આ આયોજનમાં ૦૬ થી ૧૪ વથના િવભાગમાં ૩( ણ) િવ ાથ ઓએ અને ૨૧ થી ૫૯
વષના ઓપન િવભાગમાં ૪(ચાર) પધકોએ ભાગ લીધો હતો. આ િજ ા ક ાની સાં કૃ િતક પધાઓમાં
લ ગીત, લોકગીત અને સુગમ સંગીત જવી
ે ૩ ઈવે ટોનું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. િવજતાઓમાં
ે
સુગમસંગીત પધા (૦૬ થી ૧૪ વષના બાળકોનો િવભાગમાં) યાની એન.પટલ
ે - થમ નંબરે અને
ધૃિત વાય.શાહ - તીય નંબર મેળવી િવજતા
ે બ યા હતાં. આ બંને િવ ાિથનીઓ કપડવણજ કે ળવણી
મંડળ સંચાિલત ીમતી સી.ડી.ગાંધી .મી. કૂ લની છ.ે ઓપન િવભાગની સુગમ સંગીત પધામાં
ેમાબેન ઉમેશભાઈ શાહ - થમ નંબર,ે લોકગીત પધામાં મિનષાબેન એન.પટલ
ે - થમ નંબર,ે
શા ીય કઠય
ાબેન
ં સંગીત પધામાં જય ીબેન .શમા - થમ નંબરે અને લ ીગીત ધામાં
એ.રાવલ - તીય નંબરે િવજતા
િજ ા ક ાએ િવજતા
ે બ યા હતાં. આ ૬(છ) િવજતાઓ
ે
ે બની રા ય
ક ાએ થાન મેળ યું છ.ે મંડળ પ રવાર સૌ િવજતાઓને
અિભનંદન પાઠવે છ.ે
ે

જ રયાતમંદ િવ ાથ ઓ માટે કપડવંજ કળવણી
મંડળની નવી પહલ
ે
ે
ન અપીલ
કોિવડ – ૧૯ ની કપરી પ રિ થિતમાં બાળકો ડી ટલ મા યમથી િશ ણ લઇ ર ાં છ.ે જમાં
ે ઘણા
બાળકો નબળી પ રિ થિતના કારણે િશ ણથી વંિચત થતા ય છ.ે આ પ રિ થિતમાં સમાજના લોકો જ
સમાજને મદદ કરે એ ઉ ેશ સાથે જ રયાત મંદ િવધાથ સહાય ફડ
ઉપયોગ ફ ત
ે છ.ે આ ફડનો
ં શ કરલ
ં
જ રયાતમંદ બાળકોના િશ ણ માટે કરવામાં આવશે. જમાં
ે સહયોગ આપી ભાવી પેઢીના ઘડતરમાં
સહાય પ થવા આપ સવ કપડવંજ કે ળવણી મંડળના વાલી ીઓ તથા હર
ે જનતાને ન અપીલ છ.ે જમાં
ે
આપ ઓછામાં ઓછા . ૧૦૦ નું દાન આપી બાળકોને મદદ કરી શકો છો.
વષઃ૨
વષઃ૨અંઅંકકઃ૪૪
ઃ૪૧માસઃ
માસઃ ડસે
ઓ બર,૨૦૨૦
ટોબર,૨૦૨૦

।।પૃ।।પૃઃ૮।।
ઃ૪।।

