
વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।

બી� શું કર છ તેની સામે ના �વું પણ મારી શું ફરજ છ, તે િવચારનાર અને �વનમાં ઉતરનાર ે ે ે
મહાન બને છ. ે -સરદાર વ�ભભાઈ પટલે

પૌિ�ક આહારનું મહ�વ

બાળકોને અ�યાસ માટ જ�રી છ તેનું સા� �વા��ય. શરીર તંદુર�ત હોય તો તે ખુબ સારી રીતે શાળાની દરક ે ે ં ે
�વૃિ� કરી શકે છ તો બાળક તંદુર�ત રહ તે માટ તેને આહાર પણ તંદુર�ત આપવો �ઈએ માટજ ે ે ે ે
અમારીશાળામાંપૌિ�ક ના�તો આપવામાં આવે છ.શાળામાં િશયાળા દરિમયાન બાળકોને કાચાશાકભા� ે
જવાકે ગાજર, બીટ, ટામેટા, મૂળો વગેર ખવડાવવામાં આવે છ.જમાંથી આપણને જ�રી િવટાિમ�સ મળે છ જ ે ે ેે ે ે
આપણી તંદુર�તી માટ ખુબ જ જ�રી છ જથી કાચા શાકભા� રોજ ખાવા �ઈએ તેવું બાળકોને સમ�વવામાં ે ે ે
આ�યું.
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦

Affordable Education For All

�ી �પંદન બાલમં�દર



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।

�ી �પંદન બાલમં�દર
વાલી�ીઓના �િતભાવ

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



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૩।।

�ી એમ.વી.પરીખ �.મી.�કલ(નસ�રી)ૂ
વાલી�ીઓના �િતભાવ

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



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૪।।

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ

રા�ય પરી�ા બોડ�, ગુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર �ારા �ડસે�બર ૨૦૧૯માં ધોરણ-૬ ના િવ�ાથ�ઓની 

�ાથિમક િશ�યવૃિ�ની પરી�ા લેવાઈ હતી. જમાં શાળાના ધોરણ-૬ના �ણ િવ�ાથ�ઓએ સમ� રા�યમાં  ે

બી�,�ી� અને ચોથો �થાનની ઉ�વળ િસિ�ધ �ા� કરી કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને શાળાનું ગૌરવ 

વધારલ છ. જ બદલ શાળાના સમ� પ�રવાર શુભે�છા પાઠવી.ે ે ેે

િશ�યવૃિ�

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

રા�ય પરી�ા બોડ�  �ારા �ડસે�બર ૨૦૧૯માં ધોરણ-૬ ના િવ�ાથ�ઓ માટ ે

�ાથિમક િશ�યવૃિ�ની પરી�ા લેવાઈ હતી. જમાં ધોરણ-૬(ક)માં અ�યાસ ે

કરતા િવ�ાથ� પટલ શુભ �ક�મતકમાર સમ� ગુજરાત રાજયમાં છ� �થાન ે ુ ંુ

�ા� કરી મેરીટમાં �થાન મેળવી શાળાનું ગૌરવ વધારલ છ.  ે ે

િશ�યવૃિ�

ધો.૬

પટલ �� પરશકમારે ે ુ

સમ� ગુ.રા.�થાનઃ બી� 

ગુણ-૧૮૬

ધો.૬

��િપત િસ� પરશકમારે ુ

સમ� ગુ.રા.�થાનઃ �ી� 

ગુણ-૧૮૫

ધો.૬

ગરાિસયા રાજ જયેશભાઈ

સમ� ગુ.રા.�થાનઃ ચોથો

ગુણ-૧૮૪

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



આ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજઆ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજઆ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજ

 કોલેજમાં એચ.આઈ.વી/એઈ�ઝ 

સે�સેટાઝેશન કાય��મ યો�યો. જમાં ે
ગુજરાત �ટટ એઈ�ઝ ક�ટોલ સોસાયટી, ે �
આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગ 

ગુજરાત રા�યના ડ�યુટી ડાયરકટર-ે ે
મેઈ��ટીિમંગ �ી મનુભાઈ વાઘેલા અને �
ટકિનકલ એ�સપટ�  �ી િવરાટ નાગર �ારા ે
એચ.આઈ.વી./એઈ�ઝની ચચા� કરવાના 

પ�રબળો, એચ.આઈ.વી. અને એઈ�ઝ શું 

છ ? એનો ચેપ કઈ રીતે લાગી શકે છ તથા ે ે

કોલેજમાં એચ.આઈ.વી/એઈ�ઝ સે�સેટાઝેશન કાય��મ

તેનાથી કઈ રીતે સરળતાથી બચી શકાય છ, એચ.આઈ.વી. નો ચેપ કઈ રીતે લાગતો નથી તથા જુદા-જુદા ે
�ખમી જૂથોમાં એચ.આઈ.વી. નું �માણ, એચ.આઈ.વી. ટા�સિમશન ડાયનાિમક િવ�ડો િપરીયડ, �
એચ.આઈ.વી. પોઝીટીવ સગભા� માતા આવનાર બાળકમાં એચ.આઈ.વી. નો ચેપ ન લાગે તે માટની ે
સારવાર, ભારત અને ગુજરાતમાં તથા ખેડા િજ�ામાં અને કપડવંજ તાલુકામાં એચ.આઈ.વી. િ�થિત, તેની 

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।

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



આ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજઆ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજઆ�સ� એ�ડ કોમસ� કોલેજ
અટાકયત અને િનયં�ણ માટ સરકાર�ી �ારા અમલમાં મૂકેલ સેવાકે�� અને પોઝીટીવ �યિ�તઓ માટની ે ે
સરકાર�ીની િવિવધ સામાિજક સુર�ાની યોજનાઓની મા�હતી આપી હતી. અને પી.પી.ટી (�ેઝ�ટશન) ે
કયુ� હતું. િવ�ાથ�ઓના સવાલના સંતોષકારક જવાબ આ�યા હતા. એચ.આઈ.વી. પર�વેની ગેરમા�યતાઓ 

દૂર કરી આ ચેપની સાથે કઈ રીતે �વ�થ અને લાંબુ �વન �વી શકાય તેની મા�હતી આપી હતી. અને 1097 

ની ટોલ�ી સેવાનો લાભ લેવા જણા�યું હતું. કાય��મના આરભે આચાય� ડૉ.ગોપાલ શમા�એ �વાગત �વચન ં
અને સંચાલન અને એન.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર �ો.એલ.પી.વણકર અને આભારિવિધ સહાયક �ો�ામ ે
ઓ�ફસર �ા.મયંકભાઈ પટલે કરી હતી.િજ�ા ટી.બી. સુપરવાઈઝર �ી િવનોદભાઈ ટી.�દવ અને ે
આઈ.સી.ટી.સી. કાઉ�સેલર �ી ગુણવંતભાઈએ તેઓની સેવાઓ પુરી પાડી હતી.

શૈલે��િસંહ ડી.સોઢા પરમાર 
B.A.Sem.1 Guj 

Uni. Rank-1

દશરથિસંહ એમ. ઝાલા
B.A.Sem.1 Guj 

Uni. Rank-2

સાનોવરબાનું એસ. સૈયદ
B.A.Sem.1 Guj 

Uni. Rank-5

પૂ�બેન એન. પં�ા 
B.A.Sem.1 Guj 

Uni. Rank-6

�વિનબેન વી.ચૌહાણ
B.A.Sem.1 Sans. 

Uni. Rank-7

�ીિતબેન પી.��પિત
B.A.Sem.1 Sans. 

Uni. Rank-13

સોનલબેન જ.વણકરે
B.A.Sem.1 Guj 

Uni. Rank-15

હમંગ વી.પટલે ે
B.A.Sem.1 Eco. 

Uni. Rank-19

કપડવણજ કોલેજના િવ�ાથ�ઓનો યુિનવિસ�ટી ક�ાએ ઉ�ક� દેખાવૃ

 કોલેજના યુિનવિસ�ટી મેરીટમાં �થમ વીસમાં આઠ િવ�ાથ�ઓ �થાન મેળવી કોલેજનું ગૌરવ વધાયુ� 

છ. જમાં નીચે દશા�વેલ િવ�ાથ�ઓએ યુિનવિસ�ટી ક�ાએ સારો દેખાવ કય� છ. તેઓની આ િસિ� બદલ ે ેે
કોલેજના આચાય��ી ડૉ.ગોપાલ શમા� અને સૌ અ�યાપકોએ અિભનંદન પાઠ�યા હતા. અ�ે ઉ�ેખનીય છ કે ે
શૈલે��િસંહ ડી.સોઢાપરમાર અને દશરથિસંહ એમ. ઝાલા બી.એ. સેમ.-1માં ગુજરાતી િવષયની સાથે 

તમામ ગૌણિવષયમાં પણ ટોપરમાં ર�ા છ.ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૬।।

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



ડી.એલ.એસ.એસ.ડી.એલ.એસ.એસ.ડી.એલ.એસ.એસ.

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૭।।

 કપડવણજ કેળવણી 
મંડળ �ારા શેફલર ઈ�ડીયા 
(વડોદરા) ના (સી. 
એસ.આર. �ોજ�ટ) અંતગ�ત ે
�યુટી પાલ�રની તાલીમ  માટ ે
પાંચ બહનોને મોકલવામાં ે
આવી હતી, તે બહનોએ �ણ ે
મ�હનાની તાલીમ વડોદરા 
ખાતે લીધેલ હતી જઓ હવે ે
બી� �યુટી પાલ�રમાં ઘની� 
તાલીમ લેશે. એક �યિ�ત માટ ે

 કપડવણજ કેળવણી 

મંડળ સં�થાના િવ�ાથ�ઓ 

નવી રમતથી મા�હતગાર થાય 

એ માટ, શાળા સંકલ ખાતે ે ુ
આવેલ ટબલ-ટનીસ કોટ�માં ે ે
�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર 

મં�દરના ૧૨૦ િવ�ાથ�ઓને 

અઠવા�ડયામાં બે �દવસ માટ ે
શાળાના શારીરીક િશ�ણના 

િશ�ક �ારા ટબલ ટનીસની ે ે

Skill

Sports

તાલીમનો અંદા�ત ખચ� ૫૦,૦૦૦/- છ. આ વખતે ક.કે.મંડળ �ારા બી� ૭ બહનોને આ તાલીમમાં ે ે
મોકલવામાં આ�યા છ જમાંથી ૪ �દ�યાંગ બહનો છ. ે ે ેે

રમત શીખવાડવામા આવશે. જ સફળ થયે અ�ય શાળાના િવ�ાથ�ઓને પણ શાળા સમય દર�યાન આની ે
તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમ આખા વષ� માટ મળી રહ તે �માણેનું આયોજન સાધન સામ�ી સહીત ે ે
ક.કે.મંડળની રમત-ગમત શાળા �ારા કરવામાં આ�યું. 

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



1st March
Zero Discrimina�on Day

ઝીરો �ડિ��િમનેશન ડ જમાં ે ે
દરક વય, િલંગ, �િત, ે

ચામડીનો રગ, �ચાઈ, વજન ં
વગેરને �યાનમાં લીધા િવના ે

દરકગૌરવ સાથે �વન �વે તે ે
માટ યુ.એન. �ારા આ ે

�દવસની ઉજવણી કરવામાં 
આવે છ.ે

1st March 
World Civil Defence Day

નાગ�રક સંર�ણના મહ�વ 
િવશે િવ�ના લોકોનું �યાન 

દોરવા અને આપિ�ઓ સામે 
લડવા માટ જવાબદાર તમામ ે
સેવાઓનાં �ય�નો, બિલદાન 

અને િસિ�ઓને ��ાંજિલ 
આપવા માટ આ �દવસ ે

ઉજવવામાં આવે છ. ે

3rd March 
World Wildlife Day

િવ�ની જવિવિવધતાના મુ�ય ૈ
ઘટકો �પે તમામ જગલી ં
�ાણીઓ અને વન�પિત 

��િતઓને સમાિવ� કરીનેવષ� 
૨૦૨૦ની થીમ “પૃ�વી પરના 
બધા �વનને ટકાવી રાખવા 
(Sustaining all life on 
Earth)” િવ�વ�ય�વન 

�દવસની ઉજવણી કરવામાં 
આવ છ.ે

3rd March 
World Hearing Day

બહરાશને કેવી રીતે ે
અટકાવવું અને સમ� 

િવ�માં તેની �ગૃિત લાવવા 
માટ આ �દવસની ઉજવણી ે

કરવામાં આવે છ.ે

4th March 
Na�onal Safety Day

ભારતની રા�ીય સુર�ા પ�રષદ �
�ારા ૪ માચ� લોકોને આિથ�ક 

નુકસાન, �વા��ય સમ�યાઓ 
અને લોકોની િજદગીમાં આવી ં

રહલી કોઈપણ અ�ય ે
સમ�યાઓથી સુરિ�ત રહ તે માટ ે ે
આ �દવસ ઉજવવામાં આવે છ.ે

8 March
Interna�onal Women’s Day

મ�હલાઓની સામાિજક,
આિથ�ક, સાં�કૃિતક અને રાજકીય 
િસિ�ઓની ઉજવણી માટ તથા ે

િલંગ સમાનતાને વેગ આપવા માટ ે
આ �દવસ ઉજવાય છ. �ંબલી રગ ે ં

મ�હલાઓને આંતરરા�ીય �તર � ે
�તીક કર છ.ે ે

Important Days in March 2020

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૯ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૮।।

11 March 
No Smoking Day

(Second Wednesday
of March)

તમાક, �ુમપાન �ારા હાિનકારક ુ
�વા��ય અસરો િવશે �ગૃિત 

લાવવા અને સમ� િવ�ના લોકોને 
ધૂ�પાન છોડવા માટ �ો�સા�હત ે
કરવા માચ�ના બી� બુધવાર આ ે

�દવસ મનાવવામાં આવે છ.ે

14 March

Pi Day

પાઇ એ એક �તીક છ જનો ે ે

ઉપયોગ ગિણતમાં કો��ટ�ટ 

(સતત) રજૂ કરવા માટ થાય છ. ે ે
તે વતુ�ળના પ�રઘના �યાસનું 

ગુણો�ર છ જ લગભગ 3.14 છ.ે ેે

15 March
World Consumer 

Rights Day
�ાહક અિધકારો અને 

જ��રયાતો િવશે વૈિ�ક 
�ગૃિત લાવવા માટ અને ે
તમામ �ાહકોના હકોનું 

સ�માન અને સંર�ણ કરવામાં 
આવે અને સામાિજક 

અ�યાયનો િવરોધ કરવામાં 
આવે તે ઉ�ેશથી આ �દવસની 

ઉજવણી કરવામાં આવે છ.ે

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