
વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૧।।

“अगर तुम सूरज क� तरह चमकना चाहते हो तो तु�� पहले सूरज क� तरह जलना होगा...”“अगर तुम सूरज क� तरह चमकना चाहते हो तो तु�� पहले सूरज क� तरह जलना होगा...”“अगर तुम सूरज क� तरह चमकना चाहते हो तो तु�� पहले सूरज क� तरह जलना होगा...”

 આ કાય��મ અંતગ�ત �ાંત અિધકારી�ી િમરાંત પરીખ સાહબના માગ�દશ�ન હઠળ કપડવણજ ે ે

કેળવણી મંડળ અને કપડવંજ નગરપાિલકા �ારા મંડળના કે�પસમાં વૃ�ારોપણ કરવામાં આ�યું. તેમાં 

અલગ અલગ ૫૦ થી વધુ વૃ�ો વાવવામાં આ�યાં. 

 આ �સંગે કપડવંજ �ાંત અિધકારી�ી િમરાંત પરીખ સાહબ, ચીફ ઓ�ફસર�ી બી.એન. મોડ ે

સાહબ, �મુખ�ી પંકજભાઈ પટલ, સદ�ય�ી િચ�ટભાઈ પટલ તથા �ી �દનેશભાઈ ભીલ, �ી નયન પટલ ે ે ુ ે ે

ેતથા કપડવણજ કેળવણી મંડળના હો�દાર�ી અનંતભાઈ શાહ, �ીમતી નીલાબેન પં�ા, સી.ઈ.ઓ. �ી 

િવનયભાઈ ઐયર અને સી.એ.ઓ. �ી  મૌિલકભાઈ ભ� ઉપિ�થત ર�ાં હતાં. 

આપ� કપડવંજ �ીન કપડવંજ...

-APJ Abdul Kalam

કપડવણજ કળવણી મંડળમાં વૃ�ારોપણનો કાય��મ યો�યોેકપડવણજ કળવણી મંડળમાં વૃ�ારોપણનો કાય��મ યો�યોેકપડવણજ કળવણી મંડળમાં વૃ�ારોપણનો કાય��મ યો�યોેકપડવણજ કળવણી મંડળમાં વૃ�ારોપણનો કાય��મ યો�યોે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦

S50J6H S[/J6L D\0/S50J6H S[/J6L D\0/S50J6H S[/J6L D\0/
Affordable Education For AllAffordable Education For AllAffordable Education For All



કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૨।।

Dear Bhai Vinay and Dr. Kundalia,

 Since no one stepped forward for Chemistry and Biology Labs, I consider it a message 

from God that I should step forward and help you complete the project of making a new 

Science building for future generations.  I also remembered Tagore song, " eklo jane eklo jane 

eklo jane re,  taari jo haak suni koi naa aave to eklo jane re! "  Among all schools, colleges and 

universities I attended as a student, I feel most grateful to CNV (C.N. Vidyalaya) and KKM 

(Kapadwanj Kelvani Mandal) as this place built my foundation and gave me the dreams for 

my future.  The credit for it goes to all my teachers.  In a sense, my donation is a tribute to 

these teachers for making me what I am today!

 We will call the entire building Dr. D. O. Shah Science Hall. The three individual 

laboratories will be labeled as follows.

   Physics Lab .............Dr. Prerak D. Shah Physics Laboratory

   Chemistry Lab.........Dr. Bijal Shah Mehta Chemistry Laboratory

   Biology Lab.............Mrs. Suvarna D. Shah Biology Laboratory

 Thus my entire family will be linked to these laboratories. I also hope that my 

grandchildren feel emotionally linked to these laboratories in the coming years.  

 My request to KKM is that please make sure that it is good quality construction and 

make sure cracks do not show up or plaster does not peel off in a few years.  Please ask 

Shitalbhai and Dr. Prakash Mehta to do good water proofing of the building using their silane 

surfactants.  I also would like KKM to maintain it regularly on a year to year basis.  It should 

look like a new building even after 20 or 30 years.  Please buy the best quality desks, cabinets, 

etc for these labs. Please visit Changa Univ near Nadiad, I was pleased to see their lab 

furniture.  Jivan Shilp School in town also had new furniture for labs.  Write to several 

companies that specialize in lab furniture and see their recent installations.  They will give a 

substantial discount in cost.  It should be a role model labs in the Gujarat State and possibly in 

the country.

 મૂળ કપડવંજના અને હાલ અમે�રકામાં રહતા ઉદાર દાતા અને વૈ�ાિનક ડૉ. �દનેશ ઓ. ે

શાહ કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી સી.એન.િવ�ાલયની સાય�સ લેબોરટરીના ે ે

બાંધકામ માટ �િપયા ૬૦ લાખનું દાન આપેલ છ. જ બદલ કપડવણજ કેળવણી મંડળના ે ે ે
ે�મુખ�ી સ�હત તમામ હો�દાર�ીઓએ તેમનો આભાર �ય�ત કય� છ. આવેલ ઈ-મેઈલ અહ� ે

�કાિશત કરલ છ. ે ે



કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૩।।

 I am hoping and wishing that from these laboratories many dedicated doctors, 
scientists, engineers, and industrialists will come out in the future.  They will bring pride to 
KKM and these schools and help KKM to reach greater heights of excellence.

 It is also my tribute to Dr. Kundalia sir, for his selfless service to KKM.  In my opinion, 
like Shri Shankarlal Shah, he has provided vision, leadership, and inspired colleagues to join 
him in taking all schools and colleges to a higher academic level.  I do not have enough words 
to thank him.

 I have already given 23 K USD for physics lab, and will send an additional 57.5 K USD 
(Total 80.5 K USD) in three installments, 20K, 20K, and 17.5 K during the next 9 months for 
biology and Chemistry lab. 

 મ �   કો�ડયા  ઉપર એક કિવતા લખી હતી. તેની થોડી પંિ�તઓ અહ� રજુ ક� છુ.ં ં

 " સૂરજ ડૂ�યો અંધાર છવાયા કો'કે મુને �ગટા�યો ર ે

 દૂર ન થાય અંધારા જગના મ� ગોખલો એક ઉ��ો ર ે

મુને ચાકડે ખુબ ઘુમા�યો ર ......... ે

તેલ ખુ�ું ને વાટ ખૂટી મારા સપનાનો અંત ન આ�યો ર ે

લાખ �દવા એક �યોતમાં દીઠા મ� સાર �વનનો ��યો ર ે

મુને ચાકડે ખુબ ઘુમા�યો ર। ..............ે

           �દનેશ ઓ. શાહ 

મારી શાળા એજ મારો ગોખલો છ અને  હમેશ માટ ! ે ેં રહશેે

 �વનમાં દરક �યિ�તએ પોતાના ઋણ ચૂકવવાના હોય છ.  મારા િપતા�ી તો હ દસ વષ�નો હતો �યાર  ે ે ેં ુ
દેવલોક પામેલા.  મને પાંચ માતાઓએ મોટો કય� છ અને આ સવ�નાં ઋણ ચૂકવી ર�ો છુ. ે ં

1. શારદાબેન- મારા જ�મદાતા 

2. કપડવંજની ધરતી અને વરાસી નદીનું પાણી 

3. માધુરીબેન દેસાઈ જમણે મને કોલેજનું ભણતર અપા�ય ુંે

4. ગુજરી ભાષા જણે મને કિવતા લખતા કય� - મારી માતૃભાષા � ે

5. અમે�રકા- મારી કમ�ભૂિમ જણે મને દુિનયામાં િવ�ાનના �ે�ે �ણીતો કય�.ે

આ પાંચે માતાઓનો હ  હમેશનો ઋણી છુ.  ં ુ ં ં

With best wishes and warmest regards,

Dinesh O. Shah

Professor Emeritus and the First Charles Stokes Professor of Chemical 

Engineering and Anesthesiology, University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૪।।

�ી �પંદન બાલમં�દર
�ડ�ટ�સ લન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે

 સમ� િવ�માં ચાલી રહલ કોરોના વૈિ�ક ે
મહામારીના કારણે કપડવંજની �િતિ�ત સં�થા 
કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી �પંદન 
બાલમં�દરમાં ભણતા નાના ભૂલકાઓનું શૈ�િણક કાય� 
અને સવા�ગી િવકાસ અટકે નહ� તે પગલે છ�ા કેટલાક ે
સમયથી ખુબ જ સુંદર મો�ટસરી પ�િત �ારા તેમજ ે
કપડવણજ કેળવણી મંડળના કાય�કતા� િશ�કોના બહોળા 
અનુભવ �ારા સમ� અઠવા�ડયાના અમુક �દવસો એટલે 
કે આંતર �દવસે િવ�ાથ�ઓનો માનિસક અને શારી�રક ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

જપન �ષી (હસલના િપતા)ંજપન �ષી (હસલના િપતા)ંજપન �ષી (હસલના િપતા)ં

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

બંને �કાર િવકાસ થાય એ મુજબ ખુબ જ સુંદર અને �પ� અવાજ, િશ�ક િમ�ો ખુબ જ મહનત કરી અને ે ે ે
નાના ભૂલકાઓ માટ સરસ મ�ના ��એ�ટવ િવડીયો મોકલે છ. જમાં દર અઠવા�ડયે જુદા જુદા �દવસોમાં ે ે ે
અલગ અલગ �કારની એિ�ટિવટી અને શૈ�િણક કાય� સામેલ કરલું હોય છ જના થકી િવ�ાથ�ઓ ઘર બેઠા ે ે ે ે
પણ શાળાકીય �વૃિ�ઓનો અનુભવ કરી ર�ા છ. ે હ મારા પુ�ને આ સં�થામાં મૂકીને ખુબ જ ગવ� અનુભવું ં ુ
છુ. શાળા િવ�ાથ�ઓનું શૈ�િણક કાય� �યાનમાં રાખીને ખુબ જ સુંદર કામ કરી રહી છ. જય ભારત....ેં

�ડ�ટ�સ લન�ગ (અંતર િશ�ણ) બાબતે અમારો 
અિભ�ાય �ી �પંદન બાલમં�દરના િશ�કની મહનત, ે
સમય અને ત�પરતાના લીધે બાળકના ઘડતરમાં 
અંતર િશ�ણ...
�ડ�ટ�સ લન�ગ એ ખુબ જ મહ�વપૂણ� ભાગ ભજ�યો છ ે
કે જના કારણે બાળકને ટકનૉલૉ�ની હકારા�મક સમજ ે ે
આવી છ, પહલા અમારા જવા ઘણા વાલીઓેને એક ે ે ે

�� હતો કે બાળક ભણશે ? પરતુ શાળા તરફથી યો�ય સમય સુચકતા રાખી ને જ �વૃિ� કરાવે છ તેમાં ે ેં
બાળકને રસ આવે છ અને દર બી� �દવસે અમા� બાળક સામેથી પૂછ છ કે આજ કઈ �વૃિ� છ. બાળકનો ે ે ે ે ેં
આ અિભગમ રસ ધરાવતી �વૃિ�ના કારણે ઉ�પ� થયો છ તેના માટ શાળા પ�રવાર ઉપર અમોને વધાર ે ે ે
િવ�ાસ થયો છ, શાળા તરફથી જ �વૃિ� અપાય છ તે તમામ �વૃિ� ભણતરની સાથે સાથે ઘડતરમાં પણ ે ે ે
ભાગ ભજવે છ, શાળા તરફથી જ �વૃિ� માટ િશ�કોની િવડીયો બનાવવાની મહનતને િબરદાવવા જવી છ ે ે ે ે ે ે
કારણ કે �વનમાં �યાર કોઈ �યિ�તને �ઈને કોઈનું ઘડરત થાય એ જ તે �યિ�ત માટ સૌથી મોટી �ત ે ે ે
કહવાય. શાળાના િશ�કો, આચાયા��ી અને સુપરવાઈઝર તરફથી વાલીઓને ફોન કરી શાળા તરફથી જ ે ે
�વૃિ�ની રચના થાય છ તે બાબતે અિભ�ાય લેવાય છ તે ખુબ �ેરણાદાયી વાત કહવાય કારણ કે શાળા ે ે ે
પ�રવાર પોતાના િવચારની સાથે બાળકો અને વાલીઓના અિભ�ાયને સાથે રાખીને જ કાય� કર છ તે ે ે ે
�શંસનીય છ અને આ �કારની �યૂહરચનાથી િશ�ક-વાલી-બાળકોનો સમ�વય જળવાઈ રહ છ. વધુમાં ે ે ે
જણવવાનું કે આ અિભગમ સદાય રહશે તો દરક બાળકનું એક આગવું ઘડતર થશે તેમાં કોઈ શંકા નથી.ે ે

િલ. રીતુલ અને ખુશાલી તલાટી (આરવના વાલી)

�ડ�ટ�સ લન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૫।।

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

 વત�માન પ�રિ�થિતમાં િવ�ાથ�ઓ શાળામાં આવી શકતા નથી પરતુ િશ�ણ િવભાગ �ારા ં

આયોિજત ડી.ડી.ગીરનાર ચેનલ પરનું �સારણ િનહાળીને ધો ૧ થી ૫ ના િવ�ાથ�ઓને �હો�સએપ 

�ારા અને ધો.૬ થી ૮ ના િવ�ાથ�ઓને ઝૂમ એ�લીકેશન �ારા િશ�કો િવષયવાર સેશન લઈને પાઠ કે 

�કરણની મા�હતી આપે છ અને છ�ે ૧૦ િમિનટના સમયમાં િવ�ાથ�ઓના અ�યાસના ��ોની ચચા� કર ે ે ે

છ. આ ઉપરાંત દરક િશ�કિમ�ો ફોન �ારા િવ�ાથ� અને વાલી સાથે અ�યાસ અંગેની વાતચીત કરી, ે ે

જ�રી માગ�દશ�ન આપી, �િતભાવ લઈને તથા તેની ન�ધ રાખીને િશ�ક અને િવ�ાથ� વ�ચે એક �વંત 

વાતાવરણ �થાિપત થાય તેવો �ય�ન કર છ. ે ે

વત�માન પ�રિ�થિતમાં િવ�ાથ�ઓનું િશ�ણકાય�

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૭ માસઃ જુલાઈ,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૬।।

�ી સી.એન.િવ�ાલય
 માચ�-૨૦૨૦ માં GSEB �ારા લેવાયેલ સામા�ય �વાહની પરી�ામાં કે��માં �થમ �થાન હાંસલ 

કરનાર િવ�ાિથ�ની સોલંકી આરતીબેન ભલાભાઈ સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટીમાં એડિમશન ���યામાં ે

�થમ મેરીટ �માંક હાંસલ કરલ છ જ શાળા પ�રવાર માટ ગવ�ની વાત છ.ે ે ે ે ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

