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

�ી એસ.સી.દાણી સેક.એ�ડ હા.સેક.�કલૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૫ માસઃ જૂન,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૧।।
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Educating the mind without educating the heart is no education at all

કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી એસ. સી. દાણી સેક�ડરી એ�ડ હાયર સેક�ડરી �કૂલ, કપડવંજનું 
માચ� ૨૦૨૦નું એસ.એસ.સી.નું પ�રણામ 83.60% આવેલ છ. પંચાલ હિષ�લ રાજશકુમાર 600 ગુણમાંથી ે ે
549 ગુણ અને 99.88 P.R. સાથે સમ� કપડવંજ કે��માં �થમ �થાન મેળવેલ છ. ગો�હલ ��� મહ��કુમાર ે ે
539 ગુણ અને 99.71P.R. સાથે ���ીય �થાન, ��પિત રિચત ચ��કા�ત 512 ગુણ અને 98.75P.R. સાથે 
શાળામાં તૃ�ીય �થાન મેળવેલ છ. સમ� શાળામાંથી ૨૨ િવ�ાથ�ઓએ 90P.R.થી વધુ ગુણ �ા� કરલ છ. ે ે ે
તમામ િવ�ાથ�ઓને કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને શાળાના આચાય� તથા શાળાપ�રવાર તરફથી 
હા�દ�ક શુભકામના પાઠવેલ છ.ે

માચ� -૨૦૨૦ એસ.એસ.સી.બોડનું ઝળહળતું પ�રણામ�
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�ીમતી સી. ડી.ગાંધી ��લીશ મી�ડયમ �કલૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૫ માસઃ જૂન,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૨।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ીમતી ચં�ાબેન ડી. ગાંધી ��લીશ મી�ડયમ �કૂલનું માચ� 

2020નું એસ.એસ.સી.નું પ�રણામ ૧૦૦ % આવેલ છ. જમાં �વાિત પાંડા 99.97 P.R. સાથે ે ે
શાળામાં �થમ આવેલ છ. �યારબાદ આ�દ�ય િમ�ી 99.64 P.R. સાથે ��તીય અને આય�ન સોની ે
99.61 P.R. સાથે શાળામાં તૃતીય આવેલ છ. ઉ�ીણ� થયેલા તમામ િવ�ાથ�ઓને કપડવણજ ે
કેળવણી મંડળ, શાળાના આચાય� તથા શાળા પ�રવાર ખુબ ખુબ શુભે�છાઓ પાઠવે છ. અને ે
તેમના ઉ�વળ ભિવ�યની કામના કર છ.ે ે

માચ� -૨૦૨૦ એસ.એસ.સી.બોડનું ઝળહળતું પ�રણામ�



�ી ચંપકલાલ નવચેતન િવ�ાલય

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

5|lTEF

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૫ માસઃ જૂન,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૩।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી ચંપકલાલ નવચેતન િવ�ાલયનું માચ� 2020નું 

એસ.એસ.સી.નું પ�રણામ ૭૬% આવેલ છ. જમાં શેખ ઈિ�સયા મકસુદ 99.38 P.R. સાથે ે ે

શાળામાં �થમ આવેલ છ તથા શાહ મીત તેજશકુમાર, સોની માનવ ધમ���ભાઈ, પટલ ય�ી ે ે

િનિતનભાઈ 99.23 P.R. સાથે ��તીય અને સુતરીયા હ�વી દ�ેશકુમાર 98.64 P.R. સાથે શાળામાં ે

તૃતીય આવેલ છ. ઉ�ીણ� થયેલા તમામ િવ�ાથ�ઓને કપડવણજ કેળવણી મંડળ, શાળાના આચાય� ે

તથા શાળા પ�રવાર ખુબ ખુબ શુભે�છાઓ પાઠવે છ અને તેમના ઉ�વળ ભિવ�યની કામના કર છ.ે ે ે

માચ� -૨૦૨૦ એસ.એસ.સી.બોડનું ઝળહળતું પ�રણામ�



�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૫ માસઃ જૂન,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૪।।

મ�યાહન ભોજનના અનાજનું િવતરણ

સરકાર�ીના આદેશ અનુસાર વેકેશન દરિમયાન �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરમાં ચોથા 

તબ�ાનું અનાજ જમાં ચોખા અને ઘ� ધોરણ ૧ થી ૮ ના તમામ િવ�ાથ�ઓના વાલીને તબ�ાવાર ે

બોલાવી સો�યલ �ડ�ટ�સ �ળવીને િશ�ક િમ�ો �ારા િવતરણ કરવામાં આ�યું હતું. ધોરણ ૧ થી 

૫ ના િવ�ાથ�ઓને અનાજ આપીને કાય� પૂણ� કરલ છ અને આવતા અઠવા�ડયામાં ધોરણ ૬ થી ૮ ે ે

ના િવ�ાથ�ઓના વાલીને બોલાવીને અનાજ િવતરણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત મ�યાહન 

ભોજનની મળતી રકમ પણ જુદી-જુદી બે�કમાં િવ�ાથ�ઓના ખાતમાં જમા કરાવવાની કામગીરી 

આચાયા��ી �ારા થઈ રહી છ. ે
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લોકડાઉનનો સ�ઉપયોગ િચ�ની કલામાં

હાલમાં ચાલી રહલા લોકડાઉનના સમયમાં �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરના ે

િવ�ાથ�ઓએ �વ�છ અને સુઘડ સફેદ કાગળ પર રગબેરગી કલરો વડે આબેહબ િચ� દોરીને ં ં ૂ

એ કાગળને મનમોહક બનાવવા ખૂબજ સુંદર �ય�ન સાથે પોતાની કલાને �દિશ�ત કરી 

િચ�કલાના માગ� પર આગળ વધવાનો અદભુત �ય�ન કય� છ. આ કારણે િવ�ાથ�ઓએ ે

ગંભીર વાતાવરણમાં ઘરમાં રહી સલામતી સાથે પોતે �વૃિ�માં આનંદમ� બની િવિવધ િચ�ો 

બના�યાં હતાં.

Bhavsar Khushi Bhavsar Khushi

Bhavsar Khushi
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શાહ ક.એસ.આ�સ� એ�ડ વી.એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે ે

કપડવંજમાં NCC કડ� �ારા મા�ક િવતરણ કરાયાં અનેે ે
સોિશયલ �ડ�ટ�સ અંગેની મા�હતી અપાઇ

કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત આ�સ� 

એ�ડ કોમસ� કોલેજના એન.સી.સી. કેડે� 

�ારા મા�ક તૈયાર કરી “એ�સરસાઈઝ 

એન.સી.સી.યોગદાન” અંતગ�ત આચાય��ી 

ડૉ.ગોપાલ શમા� અને એન.સી.સી. 

ઓ�ફસર કે�ટન એ.બી.પાંડાની રાહબરી 

હઠળ ઘ�ડયા, આં�ોલી અને અંિતસર ે

ગામમાં મા�કનું િવતરણ કરાયું. આ 

સેવાકીય �વૃિતમાં માનસી પટલ, દાિમની ે

બારોટ, રાહલ વણકર, સા�હલ િમઝા� ુ

સ�હતનાએ દરક ગામમાં સોિશયલ ે

�ડ�ટનિસંગ �ળવવા અંગે અને કોરાનાથી 

બચવા અંગે �ગૃિતનું કામ કયુ�. આં�ોલીના 

સરપંચ �તાપભાઈ રાઠોડએ ગામમાં કેડે�ની 

સાથે રહીને સહયોગ આ�યો. હાલમાં ૫૦૦ 

જટલા મા�કનું િવતરણ કયુ�. ૨૮ ગુજરાત ે

બટાલીયન અને એન.સી.સી. ન�ડયાદના 

કમાિ�ડગ ઓ�ફસર કન�લ એન. એસ. ં

િસ�એ આ અંગે માગ�દશ�ન પૂ� પાડી એન. ુ

સી. સી. ના િવ�ાથ�ઓને �ે�રત કયા�. 



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૫ માસઃ જૂન,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૭।।
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નવા શૈ�િણક વષ�માં DISTANCE LEARNINGિશ�ણની શ�આત

અં�ે� મા�યમ

ગુજરાતી મા�યમ
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