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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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�ીમતી એસ.ક.શાહ(�હાવાળા) બી.એ�.કોલેજે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ીમતી એસ. કે. 

શાહ (�હાવાળા) કોલેજ ઓફ એ�યુકેશન, કપડવંજના 

અ�યાિપકા સરલા યુ. ચૌધરીએ િશ�ણ શા�માં 

‘�રલે�સેશન તકિનકની ધો.૧૧ના િવ�ાથ�ઓના �વિનયમન 

અને માનિસક �વા��ય પર થતી અસરનો અ�યાસ’ િવષય 

પર શોધિનબંધ િચ�ડ�ન યુિનવિસ�ટી, ગાંધીનગરમાં રજુ કય� 

હતો. જને મા�ય રાખી િચ�ડ�ન યુિનવિસ�ટીએ તેમને પી.એચ.ડી. ે

ની પદવી એનાયત કરી, જ બદલ કપડવંજ કેળવણી મંડળના ે

ેતમામ હો�દારો, બી.એ�. કોલેજના આચાય��ી પરશભાઈ તેમજ ે

�ટાફ િમ�ોએ શુભે�છા પાઠવી.

કોલેજના �ા�યાિપકાને પી.એચ.ડી.ની પદવી એનાયત



5l| TEF5l| TEF5l| TEF
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

શાહ ક.એસ.આટ�� એ�ડ વી.એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે ે

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ 

સંચાિલત શાહ કે. એસ. આ�સ� એ�ડ 

વી. એમ. પારખ કોમસ� કોલેજ, ે

કપડવણજના અથ�શા� િવષયના 

�ા�યાપક ભાગ�વ મહતા િલિખત ે

‘અથ�શા�ના િસ�ાંતો’ પુ�તકનું 

��સ�ાક�દનની પૂવ� સં�યાએ 

િનવૃ� આમ�મેન મધુરમ મહતાના ે

હ�તે િવમોચન કરવામાં આ�યું. 

આ�સ� કોમસ� િવ�ાશાખામાં ચાલતા 

અ�યાસ�મોમાં અથ�શા�ના 

િસ�ાંતો, સમીકરણો, મોડેલ, 

સૂ�ોને િવ�ાથ�ઓ સમ� શકે તે 

�માણે રજૂઆત કરવાનો લેખકનો આ 

�યાસ તેમના અ�યાપક તરીકેના 

છ�વીસ વષ�ના અ�યાપન કાય�ના 

અનુભવનો નીચોડ પણ છ. અ�યાર ે

સુધીમાં �ો.ભાગ�વ મહતાના ે

અથ�શા� િવષયક જુદા-જુદા 

મુ�ાઓને આવરી લેતા ચાર પુ�તકો 

�કાિશત થયા છ. તેઓની આ ે

િવ�ાથ� ઉપયોગી કામગીરી બદલ 

કોલેજના આચાય��ી ડૉ.ગોપાલ શમા� 

અને �ટાફ પ�રવાર અિભનંદન ે

પાઠ�યાં હતાં.

કપડવણજના �ા�યાપક ભાગ�વ મહતાના ે

‘અથ�શા�ના િસ�ાંતો’ પુ�તકનું િવમોચન

વષ�ઃ૨ અંકઃ૪૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૧                                                                             ।।પૃ�ઃ૨।।ે
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 કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી 

ફાઉ�ડેશન �ારા ચાલતા સાય�સ �ોજ�ટ ે
અંતગ�ત અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન 

અને �ી િસિ�િવનાયક દેવ�થાન 

મહમદાવાદ, બી. આર. સી. ભવન ે
મહમદાવાદના સંયુ�ત ઉપ�મે ખેડા િજ�ાના ે
મહમદાવાદ ખાતે ૭૨ માં ��સ�ાક પવ�ના ે
�દવસની ઉજવણી ખૂબ જ અનોખી રીતે 

કરવામાં આવી હતી. જમા મહમદાવાદ ે ે
શાળાના િશ�કો, રા��ીય શૈ�િણક સંઘના 

િશ�કો, અગ��ય ફાઉ�ડેશનના �ટાફ િમ�ો 

અને �વયંસેવકો �ારા સાયકલ રલીમાં ે
ભાગ લેવામાં આ�યો હતો. આ સાયકલ રલી ે
�ારા પયા�વરણ �ગૃિત, �વા��ય સુર�ા, 

ઘર બેઠા ભણતર, �વ�છતા અંગે તેમજ 

કોરોના �ગૃિતના બહ િવચાર સાથે ુ
મહમદાવાદ નગરના લોકોમાં �ગૃિત ે
ફેલાવવાના આશય સાથે આયોજન કરવામાં 

આ�યું હતું. આ સાયકલ રલી િસિ�િવનાયક ે
મં�દરથી મહમદાવાદ નગરના જુદા જુદા ે
િવ�તારોમાં જઇ ખા�જ ચોકડીથી 

િસિ�િવનાયક મં�દર પરત આવી હતી. જમાં ે
ટોટલ 7 �કલોમીટર જટલું સાયકિલંગ કયુ� હતું. ે
િસિ�િવનાયક દેવ�થાન મં�દરમાં 26 

��યુઆરી ૭૨માં ��સ�ાક �દનની 

ઊજવણીના રા�� �વજવંદન કાય��મમાં 

અગ��સ ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા 

રા�ય ક�ાના િવ�ાન મેળામાં ખેડા િજ�ાના 

િવજતા થયેલા કરોલી �ાથિમક શાળાના ે

અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશને

વષ�ઃ૨ અંકઃ૪૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૧                                                                             ।।પૃ�ઃ૩।।ે
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રા�ય ક�ાના િવ�ાન મેળામાં ખેડા િજ�ાના 

િવજતા થયેલા કરોલી �ાથિમક શાળાના ે

િશ�ક�ી મેહલભાઈ વોહરા તથા વાવડી �ાથિમક ુ

શાળાના િશ�ક�ી �હરનભાઈ શમા� તથા ે

બાળકોનું �ી િસિ�િવનાયક દેવ�થાનના 

ટ��ટી�ી નર�� ભાઈ પુરો�હતના હાથે સ�માન ે

કરવામાં આ�યું હતું. સાથે સાથે સાઇકલ રલીમાં ે

ભાગ લીધેલ સાઈકિલ�ટોનું ટ��ટી�ી નર��ભાઈ પુરો�હતના હાથે સટ�ફીકેટ તથા િસિ�િવનાયક ે

મં�દરનો ખેસ પહરાવી સ�માન કરવામાં આ�યું હતું. આ સપં ૂણ � કાય��મનું આયોજન મં�દર તરફથી ે

રાજ��િસંહ રાઉલ�, �દપકભાઈ સુથાર (બી. આર. સી. મહમદાવાદ) અને કરન દેસાઈ (ખેડા એ�રયા ે ે

લીડ, એ. આઇ. એફ.) એ કયુ� હતું. 

વષ�ઃ૨ અંકઃ૪૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૧                                                                             ।।પૃ�ઃ૪।।ે
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 બ�ગલોર િ�થત અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ 
ફાઉ�ડેશન જ ગુજરાત રા�યના ૮ િજ�ા માં કામ કર ે ે
છ અને ખેડા િજ�ામાં કપડવંજ કેળવણી મંડળ અને ે
દાણી ફાઉ�ડેશનના સહયોગથી કામ કર છ. આ ે ે
અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા રા��ીય 
ક�ાની િવ�ાન �િતયોિગતા "િજ�ાસા" 
ઓનલાઇન મા�યમ �ારા યોજવામાં આવી હતી. 

રાિ��ય ક�ાની િવ�ાન �િતયોિગતા 
“િજ�ાસા”ના િવજતાનું સ�માન ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૪૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૧                                                                             ।।પૃ�ઃ૫।।ે

જમાં 17 રા�યોએ ભાગ લીધો હતો. આ રા��ીય �િતયોિગતામાં ગુજરાત રા�યની ખેડા િજ�ાની વાવડી ે
�ાથિમક શાળાના િશ�ક�ી �હરનભાઇ શમા� જઓ િશ�ક િવભાગમાં �થમ �થાન �ા� કરીને ગુજરાત ે ે
રા�ય અને ખેડા િજ�ાનું સ�માન વધાયુ� છ. ગુજરાત રા�યનું ગૌરવ વધારવા તથા કપડવણજ કેળવણી ે
મંડળનું તથા ખેડા િજ�ાનું નામ રોશન કરવા બદલ કપડવણજ કેળવણી મંડળ �ારા �હરનભાઇ શમા� ે
સાહબ�ીની િસિ�ન ે િબરદાવવા માટ તેમનો સ�માન સમારોહ યોજવામાં આ�યો હતો. જમાં ક.કે.મંડળ ે ે ે
વતી મંડળના મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ અને મૌિલકભાઈ ભ�, (C.E.O. KKM)�ારા શાલ ઓઢાડી અને 
પુ�તક આપી તેમનું બહમાન કરવામાં આ�યું હતું. આ કાય��મમાં મંડળના કે�પસની શાળાના �ટાફ િમ�ો ુ
તથા મંડળ ઓ�ફસના �ટાફ િમ�ો હાજર ર�ાં હતા ં તથા તેમને પણ સાહબ�ીને શુભે�છાઓ પાઠવી હતી. ે
જઓ આ કોિવડ-૧૯ ની પ�રિ�થતમાં બાળકોને ભણતર પૂ� પડી રહ તે માટ તેમને �ડિજટલબુક અને ે ે ેં
�લીપબુક બનાવી જમાં �ડિજટલબુકમાં દરક એકમ પર ટચ કરતા તેનો વીડીયો ઓપન થાય છ. તેમજ ે ે ે
આખા પુ�તકમાં જ પણ ફોટા છ આ ફોટાને ટચ કરતા તેની િવગત ઓપન થાય છ. પોતાને કેટલું યાદ ર�ું તે ે ે ે
�વા માટ તે �વા�યાય શ�દ પર ટચ કરશે એટલે આખું �વા�યાય ઓનલાઇન �વ�પે ખુલે છ. તેમજ તેમાં ે ે
ઇ�ટરિ�ટવ નકશા પણ મુકવામાં આ�યા ં છ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ની સામાિજક િવ�ાનની ચોપડીને AR VR ે ે
ટકનોલો� સાથે પણ કને�ટ કરી દેવામાં આવી છ. જનાથી અ�યાર હાલ જ augmented reality અને ે ે ે ે ે
વ�યુ�અલ �રયાિલટીનો અનુભવ બાળકો કરી શકે છ. અને તેનાથી અ�યયન િન�પિતઓ િસ� કરી શકાય ે
છ. આ �ડિજટલબુક પીડીએફ �વ�પે અને �લીપબુક �વ�પે પણ ઓનલાઈન �ઈ શકાય છ. � બાળકો ે ે
એક વખત પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી લે તો વારવાર ડાઉનલોડ કરવાની જ�ર પડતી નથી. અને એવું ના ં
કરવું હોય તો ઓનલાઇન લ�ક પરથી �લીપબુક મેળવી શકે છ.ે
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�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

શાળાનું ગૌરવ
 બાળકોમાં રહલી સુષુ� ે
શિ�તઓને બહાર લાવવા માટ ે
િશ�કો હમેશા બાળકોને િવિવધ ં
�પધા�ઓમાં ભાગ લેવા �ો�સાહન 

આપતા જ હોય છ જના ભાગ �પે આ ે ે
વષ� કોરોનાની મહામારીને કારણે 

ભારત િવકાસ પ�રષદ �ારા 

તારીખ ૨૪/૧/૨૦૨૧ના રોજ 

ઓનલાઇન બાળવેશભૂષાનું  

 રા�ય પરી�ા બોડ�  ગુજરાત રા�ય �ારા લેવાયેલ ડ� ો�ગ �ેડ પરી�ા વષ� ૨૦૧૯-૨૦ની એલીમ�ટ� ી 

તથા ઇ�ટરિમડીયેટ પરી�ા કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત સી.ડી.ગાંધી �.મી.�કૂલના કે�� ખાતે 

યો�ઈ હતી. તેમાં તાલુકામાંથી ૯૫ જટલા િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. જનું સંપૂણ� સંચાલન શાળાના ે ે
િચ� િશ�ક �દલીપભાઈ ભાવસાર કે�� સંચાલક તરીકે કયુ� હતું. અને શાળાના િવ�ાથ�ઓને ે
પરી�ાલ�ી તાલીમ આપી હતી. કુલ શાળાના ૪૫ માંથી ૩૪ િવ�ાથ�ઓ A-�ેડ સાથે પાસ થયા હતાં. 

જમાં એલીમેટ� ીમાં કે��માં �થમ મા�યા આર. શાહ, ��તીય દેવ એચ. પટલ અને તૃિતય અકસાબાનુ ે ે
પી.�દવાન ર�ાં હતાં. આ ઉપરાંત ઇ�ટરિમડીયેટમાં કે��માં �થમ ખુશી ડી. ગો�વામી, ��તીય નફીસા 

એમ. પાટલાવાળા અને તૃિતય �િ� વી.પટલ ર�ાં હતાં. આ ઉપલ�ધી બદલ સવ� િવ�ાથ�ઓને અને િચ� ે
િશ�ક �દલીપભાઈ ભાવસારને શાળાના િ��સીપાલ મનોજભાઈ પટલ તથા શાળા પ�રવાર અિભનંદન ે ે
પાઠ�યાં હતાં. 

�ી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલૂ

શાળાનું ગૌરવ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૪૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૧                                                                             ।।પૃ�ઃ૬।।ે

આયોજન  કરવામાં આ�યું  હતું. તેમાં બાળકોએ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો હતો. તેનું પ�રણામ તારીખ 

૩૧/૧/૨૦૨૧ના રોજ  આપવામાં  આ�ય ું હતું. જમાં માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરના ધોરણ ૬ માં  ે
ભણતા �ણામી  હતુલે  આપણા રા�� િપતા ગાંધી�નું  પા�  ભજવીને  ખૂબ  સુંદર  દેખાવ  કય�  હતો અને  ે
તેણે  �થમ  નંબર  �ા�  કરી ટ�ોફી અને �માણપ� મેળવી શાળાનું ગૌરવ વધાયુ� હતું. શાળા પ�રવાર ે
અિભનદંન આપી તેનો ઉ�સાહ�ે�રત કરી શુભે�છા  પાઠવી  હતી. 
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