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ઉપ મુખ ીની કલમે...

ઉપ મુખ તરીકે હં ુ મંડળની ગત અને સિ ઓ માટે ગવ અનુભવું છું . કે આ
મંડળના દરે ક સ યએ કરે લ સંયુ ત ય નોનું પ રણામ છે . હં ુ તેમાં ખાસ ડો ટર
કડિલયાના
યોગદાનનો ઉ ેખ કરવા ઇ છું છું કારણ કે તેઓ હમે
ું
ં શા કાય મમાં
િનયમતતા, લગાવ અને બધાને સાથે લઈને ચા યા છે . અ યારે મંડળ અ યાસ
છોડી દીધેલ અથવા કોઈ ખાસ આવડત કે ળવી વન તરમાં સુધારો કરવા ઈ છે
છે તેવા યુવાનો માટે શ થયેલ (કૌશ ય વધન) કાય મ માટે હં ુ ઉ સાહી છું .
મંડળ યેની મારી તબ તાને હં ુ ફરીથી દોહરાવું છું . સાથે મળી આપણે આવી જ રીતે સમાજમાં
ઉ મ કાય કરતા રહીએ તેવી શુભે છા પાઠવું છું .
-કે યુર ગાંધી

ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કૃિતક કે ની
શ આત ને એક વષ પૂણ...

નવી શ આત...

ી કપડવણજ કે ળવણી મંડળ ની શૈ િણક સં થાઓમાં િશ ણની સાથે કલા અને સં કૃ ત િવષયનો
ઉમેરો કરવા આ વષથી મંડળના ી સી.એન.િવ ાલયના ાંગણમાં ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ
સાં કૃ તક કે ની શ આત થઈ.

ઓ.સી.શઠે ક યટુર સે ટર

ઊભરતી િતભાઓ
કાયદાકીય જવાબદારી
બાળ સરુ ાને લગતી
ણકારી

ઝળહળતાં પિરણામો
ભાવ- િતભાવ

ં
સપાદક
ટીમ
ી સોનલ ઐયર
ી મયુરી શાહ
ી પુ આચાય
માગદશક
ી અનંતભાઈ શાહ
ી નીલાબેન પંડયા
કાશક
કપડવણજ કેળવણી મંડળ
ડાકોર રોડ,
કપડવંજ - ૩૮૭ ૬૨૦
૦૨૬૯૧ - ૨૬૨૦૨૬

ી સી.એન. િવધાલયના

ાંગણમાં આવેલ

ી શં.હ. શાહ સાં કૃિતક કે

સાં કૃિતક કે ની શ આત િવશે
કપડવણજ કે ળવણી મંડળના આ
થાપકોમાંના
એક વ. ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહનો ફાળો
મંડળના િવકાસમાં ખુબ મહ વનો હતો. તેમના સમૃ
વારસાને આગળ વધારવા તેમના પુ ી યોગે ભાઈ
શાહે મંડળમાં સાં કૃ તક કે શ કરવાની પહે લ કરી.
કે ની શ આત કરવા તેમણે અને સમ શાહ
પ રવારે સાથે મળી . ૧.૫ કરોડનું અનુદાન કયુ.
ે ાંથી ૫૦ લાખ કે ના બાંધકામ અને સમારકામ
જમ
માટે ખચાયા અને પયા ૧ કરોડ ભંડોળ વ પે
ે ાંથી કે
ચલાવવાનો ખચ
રાખવામાં આ યા છે . જમ
નીકળશે.

ી શં.હ.શાહ સાં કૃિતક કે નું લોકાપણ કરી
રહેલ ી અિનલ રેલીયા સાથે
મંડળના હો ેદારો અને શાહ પિરવાર

(1)

સાં કૃિતક કે નો હેતુ
શ કરવાનો
માનવીના સવાગી િવકાસમાં િશ ણ સાથે ગીત-સંગીત, ગાયન-વાદન, રમત-ગમત પણ જ રી છે .સાં કૃ તક કે
મુ ય હે તુ એ છે કે કપડવંજ તથા આજુ બાજુ ના િવ તારો અને સમ ગુજરાતના િવધાથ ઓ કલા અને સં કૃ ત ે ે રા ીય અને
આંતરરા ીય તરે પહોચવા સ મ બની શકે .

સાં કૃિતક કે માં ચાલતી મુ ય

વૃિતઓ

(૧) સંગીત (૨) ડા સ (નૃ યકલા) (૩) આટ એ ડ ા ટ

સંગીત

ગાયન

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

નાદવાદન

શા ીય રાગ
સુગમ સંગીત
ગરબા / ગઝલ
ઠુમરી, િફ મ ગીતો
ાથના ગીતો, લોકસંગીત

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

તબલા
ઢોલ
કો ગો
ઓ ટોપેડ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

વરવાદન
હામોિનયમ
કેિશયો
ઓગન
ગીટાર
વાયોલીન

ડા સ (નૃ યકલા)
Ÿ

આટ એ ડ

શા ીય નૃ ય
ભારત નાટ્યમ

ો ગ
ેડ પેઈ ટીંગ
િ ટ મેિકંગ
ે પેઈ ટીંગ
મોડન આટ
નેચર ો ગ
કલે વક

િવિવધ તરે કલાઓનું

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

વે ટન ડા સ

યોગ

ા ટ
કોલાજ વક
પેપર કટીંગ
ડીઝાઇન કટીંગ
પે ટીંગ વક
ઓરેગામી
પેપર ફો ડીંગ

દશન કરી રહેલ સાં કૃિતક કે ના તાલીમાથીઓ

વષ દરિમયાન સાં કૃિતક કે માં થયેલ મુ ય
Ÿ

ઇ ડીયન ફોક ડા સ

ા ટ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

અ ોિબક

વૃિતઓ

સમ વષ દરમયાન અ યાસની સાથે ીમતી સી.ડી. ગાંધી લીશ મીડીયમ કલ
ૂ અને ી એસ. સી દાણી ાથમક શાળાના
થઈ કલ
ુ ૧૩૦૦ જટેલા બાળકોએ સંગીત, નૃ ય કલા, આટ એ ડ ા ટની તાલીમ લીધી હતી.
ે ાં કપડવંજ તાલુકાના ૫૫ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો
યો યો જમ
થમવાર સાં કૃ તક કે ખાતે તાલુકા ક ાનો 'કલા મહાકભ'
ું
ે ા બનેલ ૧૫ િવ ાથ ઓ િજ ા ક ાના 'કલા મહાકભ'માં
ભાગ લીધો અને તેમાંથી િવજય થયેલ
હતો. તાલુકા ક ાએ િવજત
ું
(૫) પાંચ િવ ાથ ઓએ ઝોનલ ક ાએ ભાગ લીધો હતો. િવ ાથ ઓએ કલ
. ૫૦૦૦/- ના ઇનામો મેળ યા.
ુ
ભારત િવકાસ પ રષદ આયોિજત સમૂહ દેશભિ ત ગીત પધામાં ી એસ.સી. દાણી ાથમક અને મા યમક શાળા તેમજ ીમતી
ે ાં આઠ િવ ાથ ઓ િવજત
ે ા બની
સી.ડી. ગાંધી લીશ મીિડયમ શાળાના ૪ જુ થ માણે ૩૨ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો હતો. જમ
ટોફી મેળવી હતી યારબાદ અમદાવાદ ભાગ લેવા ગયા હતા.
ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મ જયંતી િનમ ે 'કપડવંજ નગર સેવાસદન' ારા આયોિજત વ છતા કાય મમાં સાં કૃ તક કે ના
િવ ાથ ઓએ ાથના, સમૂહ દેશભિ ત ગીત, યિ તગત દેશભિ ત ગીત ારા કાય મમાં ઉ કૃ
દશન કયુ હતું.
ડીસે બર ૨૦૧૮માં ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કૃ તક કે ના લોકાપણ કાય મમાં કે માં જ તાલીમ પામેલા ૨૩૬
િવ ાથ ઓએ સંગીત અને ડા સની કલ
ુ ૧૧ કૃ તઓમાં ભાગ લઈ કાય મને રોચક બના યો હતો.
લાય સ લબ ારા ગાંધી િનવાણ દન િનમ ે આયો ત સાં કૃ તક કાય મમાં કે ના ૪૫ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો હતો.
ગુજરાત રા ય પરી ા બોડ ારા આયોિજત ાથમક અને મા યમક ડો ગ ેડ પરી ા માટે તાલીમ વગનું આયોજન કરવામાં
આ યું હતું. સંચાિલત શાળાઓના ૮૧ િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો હતો.

(2)

િવચાર

િશ કના ગુણો: - ડૉ એ.પી.જે. અ દુલ કલામ
મારા બી

િશ ક

એરો પેસ એિ જિનયર તરીકે હં ુ દ હીમાં સંર ણ ખાતા સાથે કામ કરતો હતો, તે પછી બગલોરમાં સંર ણ િવભાગ સાથે ડાયો, યાં
કો ટરોટે ટ ગ ોપેલરની ડીઝાઈન કે મ થાય તે સમજવાની મને જ ર પડી હતી. યારે મારા મ ોના સૂચનથી હં ુ ઇિ ડયન ઇિ ટટયૂટ
ઓફ સાય સના એરોનો ટકલ સંશોધનોના િન ણાંત ો. સતીશ ધવનને મ ો. તેમણે િવષયની સમજ મેળવવા ઈિ ટ ૂટમાં દર
શિનવારે બે થી ણ વા યા દરમયાન ચાલતાં તેમનાં લાસમાં આવવાની પરવાનગી મને આપી અને વાંચવા માટે મને કે ટલાક સંદભ
ો પુછતાં, પહે લીવાર મને યાલ
પુ તકો પણ આ યા. લાસ શ કરતાં પહે લાં મા ં િવષયનું ાન ચકાસવા તે કે ટલાંક અગ યના
આ યો કે એક ઉ મ િશ ક પોતે સારી રીતે શીખવી શકે અને િવ ાથ સા ં ાન મેળવી શકે તે માટે કે વું ચો સ આયોજન કરતાં હોય છે .
કો ટરોટે ટ ગ ોપેલરની િડઝાઇન સંક પના સમ યા પછી ો. ધવને મને એક હોવર ા ટ નું ચ આપી અને તેનું કો ટરોટે ટ ગ
ોપેલર બનાવવા ક ું યારે મને ફરી સમ યું કે ો. ધવન મા સારા િશ ક જ ન હતા પણ એરોનો ટકલ યવ થાઓના એક અ ભુત
િવકાસશીલ ઇજનેર પણ હતા.
મ જયારે કો ટરોટે ટ ગ ોપેલર બનાવવાની શ આત કરી યારે અનેક સમ યાઓનો સામનો કય . સમ યાઓનું સમાધાન શોધવામાં
જ ર પડે ોફે સર ધવન મદદ કરતાં. ચકાસણી પછી યારે તે તૈયાર થઈ ગયું યારે ો. ધવને મને ખૂબ અ�ભનંદન આ યા. તેમની
પાસેથી હં ુ મા ડીઝાઈન બનાવતા ન શી યો પણ, િવકાસના તબ ાઓ દરમયાન જ ે ઘણી િન ફળતાઓ આવતી હોય છે , તેને
ઉકે લવાનું અને યવ થાઓને કામ કરતી કરવાનું પણ શી યો.
મારાં વનમાં મારા આ બે િશ કોએ મને બે મહ વની બાબતો શીખવી. એક િશ ક િવ ાથ ને ાન પૂ ં પાડે છે અને મહાન વ નાં
અને યેયો વડે િવ ાથ ના વનને આકાર આપવામાં મદદ કરે છે , બીજુ ં કે િશ ક િવ ાથ માં આ મિવ ાસ ઊભો કરે છે . િશ ણ અને
શીખવાની િ યા ારા તેમના માં 'હં ુ શું કરી શક'ની
ભાવના આરોપે છે . માતા-પતા અને િશ કે આ સમજવાની જ ર છે કે પૃ વી પર
ું
આપણામાંની દરે ક યિ ત પોતે કોણ છે તેની ચતા કયા િવના માનવ ઇતહાસનું એક પાનું રોકી શકે છે . મને ખબર છે . મારો અનુભવ એ
માનવ ઇતહાસમાં એક નાનકડું ટપકું જ છે , પણ તે ટપકું વંતતાથી અને કાશથી ભરપૂર છે પણ િશ કનું વન તો આવા અનેક
દીપકોને ગટાવે છે .
'આતમ વીઝે પાંખ' માંથી સાભાર

આવો

સં થાકીય

ણીએ મંડળ સંચાિલત સં થાઓને...

વૃિતઓ

કપડવંજના રહે વાસી અથવા કપડવંજ સાથે ડાયેલ યિ ત 'કપડવણજ કે ળવણી મંડળથી પ રચત ન હોય તેવું ભા યે જ બને.
સામા ય રીતે લોકોમાં 'મંડળ' તરીકે ઓળખાતું 'કપડવણજ કે ળવણી મંડળ' તેની થાપનાના ૭૮ વષ પૂરા કરી ચૂ યું છે . આટલા
વષ માં મંડળ સંચાિલત શાળાઓમાં કપડવંજની લગભગ ણ પેઢી મંડળ સંચાિલત શાળાઓમાં અ યાસ કરી ચૂકી હશે.
વષ ૧૯૪૦માં 'બુિનયાદી િશ ણ'ના યાલથી તે સમયના વાતં સેનાનીઓ અને ગામના આગેવાનો ી ચં કાંતભાઈ મણીલાલ
પરીખ, ી માણેકલાલ દેસાઈ, ી મોહનભાઈ અંબાલાલ પરીખ, ી મનુભાઈ .શાહ, ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ, ી જયશંકર
ભાઈ  વેદી અને ી નટુ ભાઈ ઝવેરી સાથે મળી 'કપડવણજ કે ળવણી મંડળ'ની થાપના કરી.
જુ ન ૧૯૪૦થી ૧૦૨ િવ ાથ ઓ સાથે 'નવચેતન િવ ાલય'ના નામે થમ શાળાની થાપના થઇ. આટલા વષ માં મંડળની
વૃતઓનો ખૂબ યાપ વ યો. મંડળની છ છાયા હે ઠળ િશ ણની અનેક સં થાઓ પાંગરી છે . આ અંકમાં મંડળની વૃતઓ અને
તેની હે ઠળની સં થાઓ િવશે મા હતી આપવામાં આવેલ છે .

પૂવ

ાથિમક િવભાગ

પૂવ ાથમક િવભાગમાં મંડળ સંચાિલત ણ બાલમં દર ચાલે છે :
૧. ી જડાવબા િશશુ કે
૨. ી પંદન બાલમં દર

૩.

ી એમ.વી પરીખ

લીશ મીડીયમ કલ
ૂ (નસરી)

ી જડાવબા િશશુ કે

કપડવંજ શહેરની મ યમાં આવેલ

ી જડાવબા િશશુ કે નું મકાન

આચાય ી નયનાબેન કંસારા અને િશ કો

ી જડાવબા િશશુ કે ની થાપના ૧૯૬૬માં થઈ હતી. થાપના થઈ યારથી શ આતથી ગામની વ ચોવચ નગરપાિલકાની સામે
િવશાળ મકાનમાં બાલમં દર ચાલે છે . મકાનનું બાંધકામ યારે ી પી.સી. પારે ખ અને પ રવાર તરફથી મળેલ દાનમાંથી થયું હતું.

(3)

અ યારે શાળા સવાર અને બપોર એમ બે પાળી (shift)માં ચાલે છે . દર વષ આશરે ૩૫૦ થી ૩૭૦ જટેલા બાળકો બાલમં દરમાં વેશ
મળવે છે . મો ટે સરી પ તની તાલીમ મેળવેલ િશ કો બાળકોને ગ મત સાથે ાન મળે તે રીતનું િશ ણ આપે છે . વષ દરમયાન
શાળામાં સાં કૃ તક કાય મો, િવિવધ તહે વારોની ઉજવણી, પયટનનું આયોજન, રસ દ પધાઓ અને સમૂહ ભોજનનું આયોજન થાય
છે . દરરોજ ઢોલક-ખંજરી સાથે થતી સમૂહ ાથના બાલમં દરનું મુ ય આકષણ છે .

ી પંદન બાલમંિદર

ી પંદન બાલમંિદરનું મકાન

ી પંદન બાલમંિદરના િશ કો

વષ ૨૦૦૫થી મંડળના ાગણમાં પંદન બાલમં દરની શ આત થઈ. ગુજરાતી મા યમના આ બાલમં દરની શ આત ૩૨ બાળકોથી
થઇ હતી, જ ે અ યારે ૨૫૦થી ૨૭૦ સુધી પહ ચી છે . અહ આવતા બાળકો સાથે પણ ભાર િવનાનું ભણતર અ�ભગમથી વષ દરમયાન
અનેક વૃિ ઓ કરવામાં આવે છે . વષ દરમયાન બાલમં દરમાં આવતાં દરે ક બાળકના જ મ દવસની ઉજવણી. હોળી, ઈદ, દવાળી,
ે ા તહે વારોની ઉજવણી, વાલીઓ માટે ની િવિવધ હરીફાઈઓ, પયટનનું આયોજન, ગેલેરી વોક (ઋતુઓ, જગલી-પાલતુ
ં
ર ાબંધન જવ
ં
ે
.
બાળકના
િવકાસને
લગતી
બાબતોમાં
માતા-પતાનુ
ં
ડાણ
ી
વૃ

તઓ
કરવા
આવે
છે
ાણીઓ, ફળ, ફલ,
શાકભા
)
જવ
ૂ
બાલમં દરમાં વધે તે માટે વા સ ય મલનનું આયોજન િનયમત રીતે કરવામાં આવે છે .

ી એમ.વી. પરીખ

નવી ઢબે બંધાયેલ

િ લશ મીડીયમ કૂલ (નસરી)

ી એ.વી. પરીખ

િ લશ મીડીયમ (નસરી)નું મકાન

આચાય ી માનસીબેન િ વેદી િશ કગણ સાથે

ે ાં અ યારે નસરી,
ી એમ.વી. પરીખ િ લશ મીડીયમ કલ
ૂ (નસરી) મંડળના ાંગણમાં ચાલતું અં ે મા યમનું બાલમં દર છે . જમ
જુ િનયર કે . અને સિનયર કે . ના લાસ ચાલે છે . અહ પણ અ યાસની સાથે-સાથે વષ દરમયાન આવતા તહે વારોની ઉજવણી,
િવિવધ 'ડે ' ની ઉજવણી થાય છે . બાલમં દરમાં બાળકોના માતા-પતા નું ડાણ વધારવા માતાઓ માટે વા ય આહાર પધા,
દાદા-દાદી માટે ' ા ડ પેરે સ ડે ' ની ઉજવણીઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે . બાળકો સાથે થતી શૈ િણક વૃિ ઓમાં
મિ ટમિડયા તેમજ પપેટ થયેટર નો પણ ઉપયોગ થાય છે .

ાથિમક િવભાગ
ાથમક િશ ણ માટે મંડળની છ છાયા હે ઠળ આ મુજબની સં થાઓ કાયરત છે :
૧. ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મં દર
૨. ીમતી સી.ડી. ગાંધી લીશ મીડીયમ કલ
ુ
૩. ી એસ.સી. દાણી ાથમક શાળા

ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર
ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મં દર ની થાપના વષ ૧૯૬૮માં થઈ હતી. ી નવચેતન િકશોર મં દરથી શ થયેલ શાળાને મંડળના
થાપકોમાંના એક ી માણેકલાલ દેસાઈ ના પ રવારે શાળાનું નવું મકાન બાંધવા આપેલ દાનથી વષ ૧૯૭૬થી શાળાનું નામ ી
માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મં દર રાખવામાં આ યું. શાળાની શ આતમાં ૨૮૮ બાળકો ન ધાયા હતાં. અ યારે ૧૧૧૫ જટેલા બાળકો દર
વષ ન ધાય છે . અ યારે ધોરણ ૧ થી ૮ ના ૨૪ વગ છે અને ૨૫ િશ કો ારા બાળકો િશ ણ મેળવે છે . મંડળ સંચાિલત આ શાળા
સરકાર ારા ા ટ મેળવતી ા ટ-ઇન-એઇડ શાળા છે .

(4)

તાજેતરમાં સુવણ જયંિત ઉજવી ચૂકેલ

ી માણેકલાલ દેસાઈ િકશોર મંિદર

શાળાના િશ કો આચાય ી યાિમનીબેન પટેલ સાથે

ે ી અ તન સુિવધાઓ ઉપલ ધ છે . બાળકોના
શાળામાં િશ ણ ઉપરાંત ચ કલા યાયામ ક યુટર મ ટીમિડયા, ઇ ટરનેટ જવ
સવાગી િવકાસ માટે વષ દરમયાન રમતો સવ, સાં કૃ તક કાય મો, અનેક હ રફાઈઓ તેમજ ઉજવણીઓ કરવામાં આવે છે . સરકાર
ારા આયોિજત ગુણો સવ કાય મમાં શાળાને છે ા ણ વષથી A ેડ મળે છે અને તે બદલ ઇનામ વ પે પયા ૧૦,૦૦૦નું રોકડ
ઇનામ મળેલ છે ગત વષ ખેલ મહો સવમાં િજ ા ક ાએ સૌથી વધારે િવ ાથ ઓની ન ધણી બદલ શાળાને િ તીય માંક ા થયો
ે ા કાય મોનું આયોજન કરી
ે રમાં ર તદાન કે પ, ચેસ ટુ નામે ટ જવ
હતો અને પયા ૧૫,૦૦૦ નું પા રતોષક પણ મ ું હતું. તાજત
શાળામાં ખૂબ ધામધૂમથી સુવણ જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ીમતી સી.ડી. ગાંધી

લીશ મીડીયમ કૂલ ( ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક)

મંડળ સંચાિલત અંગે મા યમની શાળાીમતી સી.ડી.ગાંધી િ લશ મીડીયમ કૂલ

ીમતી સી.ડી.ગાંધી િ લશ મીડીયમ કૂલના
આચાય ી મનોજભાઈ સાથે િશ કગણ

ે ી શ આત વષ ૨૦૦૨માં થઈ હતી. શાળાની
ીમતી ચં ાબેન ડી. ગાંધી ( ીમતી સી.ડી. ગાંધી) અં ે મા યમની શાળા છે , જન
શ આતથી અ યાર, સુધી શાળાનું દશન ઉ રો ર વધતું ય છે તેમાં ગત વષ રા ીય તરે ૧૦૦ શાળાઓમાં સી.ડી. ગાંધી કલને
ૂ
ે આ શાળાઓમાં િવિવધ ઉજવણીઓ
ગો ડન એવોડ એનાયત થયો હતો. બાળકોના સવાગી િશ ણ માટે અ ય શાળાઓની જમ
િવિવધ
હ રફાઈઓનું આયોજન તેમજ રમતો સવની ઉજવણી ખૂબ ધામધૂમથી થાય છે . ગત વષ યો યેલ 'ખેલ મહાકભ'ની
ું
પધાઓમાં ભાગ લઇ શાળાના િવ ાથ ઓએ પયા ૬૦,૦૦૦ના ઇનામો મેળ યા હતા. શાળામાં અ યાસ કરતા પલાશ . શમાએ
ે ી જ નવા કારની ફટ
જવ
બેડમ ટન નેશનલ કે પમાં ભાગ લીધો હતો. ફટબોલ
ૂ
ૂ સેલ નામની રમતની પધામાં ઉ ેખ એલ. ચૌધરી
ગુજરાત ટીમમાંથી બ લોર રમવા ગયો હતો.

ી એસ. સી. દાણી

ાથિમક શાળા

ફોટામાં દેખાઈ રહેલું ી એસ.સી. દાણી ાથિમક
શાળા (ગુજરાતી મા યમ)નું મકાન

શાળાના ટાફ અને
આચાય ી પરેશભાઈ પટેલ

ે ી શ આત વષ ૨૦૦૫માં 'એકલ ય
ી એસ.સી. દાણી મંડળ સંચાિલત વિનભર ગુજરાતી મા યમની ાથમક શાળા છે . જન
ાથમક શાળા'ના નામે શ થયેલ હતી. વષ ૨૦૧૨માં ી સૂયકાંત ચંદુલાલ દાણી પ રવાર તરફથી શાળાના નિવન િનમાણ માટે
મળેલ દાનથી શાળાનું નામ ી એસ સી દાણી ાથમક શાળા રાખવામાં આ યું હતું. ૧૯ બાળકો થી શ થયેલ શાળામાં અ યારે ધોરણ
૧ થી ૮માં ૮૦૦ જટેલા િવ ાથ ઓ અ યાસ કરી ર ા છે .
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દર વષ શાળાની શ આત વેશો સવથી થાય છે . વેશો સવમાં નવા વેશ મેળવનાર દરે ક બાળકને ભેટ આપી ો સા હત કરવામાં
ે ી કલાઓ શીખે તે માટે ' ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ
આવે છે . િશ ણ ઉપરાંત અહ પણ બાળક સંગીત, નૃ ય તેમજ ચ કલા જવ
સાં કૃ તક કે 'માં તાલીમ આપવામાં આવે છે . રમત-ગમત ે ે બાળકોમાં છુપાયેલ શિ તઓને બહાર લાવવા શાળામાં કોચની પણ
યવ થા કરવામાં આવી છે .

મા યિમક િવભાગ
ીમતી સી ડી ગાંધી અં ે મા યમની શાળામાં ચાલતા મા યમક અને ઉ ચતર મા યમક ઉપરાંત આ બે મા યમક શાળાઓ
મંડળમાં ચાલે છે :
૧. ી ચંપકલાલ નવચેતન (સી.એન.) િવ ાલય
૨. ી એસ.સી. દાણી મા યમક શાળા

ી ચંપકલાલ નવચેતન (સી. એન.) િવધાલય

મંડળ સંચાિલત

થમ શાળા ી ચંપકલાલ નવચેતન
(સી.એન.) િવધાલય

ી ચંપકલાલ નવચેતન (સી.એન.) િવધાલયના
આચાય ી પી.બી.પટેલ તેમજ સમ િશ કગણ

મંડળની શ આત સાથે વષ ૧૯૪૦માં શ થયેલ શાળાઓમાં થમ શાળા ી ચંપકલાલ નવચેતન (સી. એન.) િવ ાલય હતી.
અ યારે ગુજરાતી મા યમની સરકારી ા ટથી ચાલતી અને ખેડા િજ ામાં સૌથી વધારે િવ ાથ ઓ ધરાવનાર મા યમક અને
ઉ ચતર મા યમક શાળા છે . શાળામાં ૯ થી ૧૨ માં આટસ, કોમસ અને સાય સ વાહમાં ૧૨૦૦ જટેલા િવ ાથ ઓ અ યાસ
ે ાં
કરે છે . અ યાસ સાથે થતી ઈ ર વૃિ ઓમાં એન.સી.સી. હે ઠળ િવિવધ સામાિજક વૃિ ઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે . જમ
ે ા કાય િવ ાથ ઓ ારા કરવામાં આવે છે . શાળાના અનુભવી િશ કો િવ ાથ ઓને રમતવ છતા અ�ભયાન, વૃ ારોપણ જવ
ગમત તેમજ સાં કૃ તક ે ે આગળ વધવા સતત માગદશન આપે છે .

ી એસ. સી. દાણી મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળા

મંડળ સંચાિલત વિનભર મા યિમક શાળા - ી એસ.સી.દાણી
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળા (ગુજરાતી મા યમ)

શાળાનો ટાફ
આચાય ી પૌરવભાઈ પટેલ સાથે

ી એસ.સી. દાણી મા યમક અને ઉ ચતર મા યમક શાળા મંડળ ારા ચલાવતી વિનભર ચાલતી મા યમક શાળા છે . શાળામાં
ધોરણ ૯ અને ૧૦ ના વગ ચાલે છે . અ યાસમાં સહયોગ પુરો પાડવા ધોરણ-૧૦ના િવ ાથ ઓમાટે શાળા સમય બાદ વધારાના વગ
ચલાવવામાં આવે છે . ધોરણ-૧૦ના િવધાથ ઓ માટે વેકેશન તથા હે ર ર ઓમાં વધારાના લાસીસનું પણ આયોજન કરવામાં આવે
છે . તે ઉપરાંત
યુઆરી મ હનાથી તેમને બોડની પરી ાના નમૂના પેપર લખવાની ે ટીસ કરાવવામાં આવે છે . િશ કો ારા થતાં આ
સંયુકત યાસોની અસર પ રણામોમાં ખૂબ સારી રીતે વા મળે છે , િવધાથ ઓના િવકાસ માટે િનયમત રીતે વાલી મીટ ગોનું પણ
આયોજન કરવામાં આવે છે .

શાળાનું ગૌરવ
ગુજરાત મા યમક અને ઉ ચતર મા યમક િશ ણ બોડ ારા ફે ુઆરી ૨૦૧૯માં લેવાયેલ ' ખરતા શોધ કસોટી' માં શાળાના ૧૯
ે ાં નીચે જણાવેલ ણ િવધાથ ઓએ ૯૫% ઉપર ગુણ મેળવી શાળાનું ગૌરવ વધાયુ હતું. તે સવાય
િવ ાથ ઓએ પરી ા આપી હતી. જમ
શાળાના પાંચ િવ ાથ ઓ ૯૦% ઉપર ગુણ મેળવેલ છે .
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ગોિહલ િ ન મહે કુમાર
૯૭.૨૭ %

પંચાલ હિષલ રાજેશકુમાર
૯૬.૮૩ %

પટેલ

જ જસવંતકુમાર
૯૬.૨૩ %

કોલેજ િવભાગ
શાહ કે. એસ. આટ્સ એ ડ વી. એમ. પારેખ કોમસ કોલેજ

કોલેજનું િવશાળ મકાન

કોલેજના

ા યાપકો આચાય ી ગોપાલભાઈ શમા સાથે

કપડવંજ શહે ર અને આજુ -બાજુ ના ગામોના લોકોને આટસ અને કોમસમાં ઉ ચ અ યાસ માટે મંડળ ારા વષ ૧૯૬૧માં કોલેજની
થાપના કરવામાં આવી હતી. થાપનાને ૫૯ વષ પૂરા થયાં આટલાં વષ માં કપડવંજ િવ તારમાં કોલેજમાંથી અ યાસ કરે લ અનેક
ે ા હો ાઓ પર સેવા આપી ર ા છે . કોલેજમાં ચં.પૂ. યાસ, ડૉ સુમન
િવધાથ ઓ-િશ ક, એડવોકે ટ, પોલીસ, પ કાર, કલે ટર જવ
ે ા સા હ યકારોએ કોલેજમાં ા યાપક તરીકે સેવા આપી છે , જ ે
શાહ, કનુ સુણાવકર, ચં કાંત શેઠ, ચનુ મોદી, પુ પાબહે ન ભ જવ
કોલેજ માટે ગૌરવની બાબત છે .
અ યારે આટસ અને કોમસ વાહમાં થઇ ૧૨૦૦ જટેલા િવ ાથ ઓ કોલેજમાં અ યાસ કરી ર ા છે . અ યાસની સાથે િવ ાથ ઓને
રમત-ગમત ે ે તેમજ યુિનવસટી તરે થતાં યુવક મહો સવમાં ભાગ લેવા અનેક તકો પૂરી પાડવામાં આવે છે . અ યાસ પછી
િવધાથ ઓ તેમની કારિકદ ઉ મ રીતે ઘડી શકે તે માટે વષ દરમયાન તજ ોના યા યાનો અને અનેક કારના કાય મો પણ
યોજવામાં આવે છે .

કોલેજનું ગૌરવ
કોલેજના આચાય ડૉ. ગોપાલ શમાના પુ તક 'હવા મ ઠહરા સવાલ' ને હ દી સા હ ય એકે ડમી ારા
ે રમાં
૨૦૧૬ના ે પુ તકોમાં તૃતીય થાન અને પુર કાર હે ર થયું હતું. આજ પુ તકને તાજત
રાજ થાનના આચાય િનરજનના
મૃત સં થાન ારા વષના ે
હ દી પુ તકોમાં િ તય થાન
ં
અને પુર કાર ઘોષત કરવામાં આ યું. કોલેજ માટે આ ખૂબ ગૌરવની બાબત છે . મંડળ પ રવાર ડૉ.
ગોપાલ શમાને તેમની આ સ ી બદલ શુભે છા પાઠવે છે .
કોલેજના આચાય ડૉ.ગોપાલ શમા

પારેખ

ધસ સાય સ કોલેજ

આટસ અને કોમસ કોલેજની સાથે મંડળ ારા ૧૯૬૧માં પારે ખ ધસ સાય સ કોલેજની થાપના કરવામાં આવી હતી. કોલેજ માં
મુ ય િવષય કે મે ટી સાથે નાતક અને અનુ નાતક ક ાના અ યાસ મો ચલાવવામાં આવે છે . બ ે ક ામાં થઈ અ યારે આશરે
૩૫૦ જટેલા િવધાથ ઓ અ યાસ કરે છે .
િવ ાથ ઓને અ યાસની સાથે કોલેજમાં રોજગારલ ી સેમનાર, પધા મક પરી ાઓની 'માગદશન િશ�બર', શૈ િણક ટૂ રનું
ે ી વૃતઓ િનયમત પે યોજવામાં આવે છે . તે સવાય ટાિફક ગૃત કાય મ, વૃ ારોપણ
આયોજન, પ ી દશનનો કાય મો જવ
ે ા સમાજપયોગી કાય મો, અને રમતો સવનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે .
કાય મ જવ
શાળાના આચાય તેમજ કોલેજના સવ ા યાપકોના સિ ય યાસોથી સરદાર પટે લ યુિનવસટીની સાય સ કોલે માં પી.બી. સાય સ
કોલેજનું નામ આગળ પડતું છે .
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ીમતી એસ કે શાહ ( હાવાળા) કોલેજ ઓફ એ યુકેશન (બી.એડ.) કોલેજ

મંડળ સંચાિલત વખચ ચાલતી બી.એડ. કોલેજ

કોલેજનો ટાફ આચાય ી ડૉ.કે.ડી.પટેલ સાથે

ીમતી એસ.કે . શાહ ( હાવાળા) કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, મંડળ ારા વખચ ચાલતી બી.એડ. કોલેજ છે . કોલેજની થાપના વષ
૨૦૦૭થી કરવામાં આવીહતી. કોલેજની શ આતથી અ યાર સુધી સરે રાશ ૯૫ થી ૧૦૦ િવ ાથ ઓ દર વષ બી.એડ કોલેજમાં વેશ
ે ાં ભણવાની રીત
અ યાસ છે , જમ
મેળવે છે .મા યમક તરે ભણાવી શકાય તે માટે િશ કને તૈયાર કરતો બી.એડ. બે વષનો ફલટાઈમ
ુ
સમ વતાં ે ટીકલ અનુભવ સાથેના લેકચર, ભણવાની ેિ ટસ, િનરી ણ શાળાઓમાં ઇ ટનશીપ કાય મો, ોજે ટ વક, ક યુટર
િશ ણ તેમજ િશ ણ ે માં આવેલા અ તન બદલાવો સાથે િશ ણ આપવામાં આવે છે .
તે સવાય િશ ણ સાથે િવિવધ તહે વારોની ઉજવણી, પધાઓ તેમજ રમત-ગમત હ રફાઈઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે .
મોટાભાગે કોલેજનું પ રણામ ૧૦૦% આવે છે . યુિનવસટી ક ાએ પણ ૧ થી ૧૦ માંકમાં કોલેજના િવ ાથ ઓ થાન મેળવી
કોલેજને નામના અપાવે છે . એ લ ૨૦૧૯માં લેવાયેલ પરી ામાં સેમ ટર-૪ ખડાયતા ઉ ત કાંતભાઈ એ ૯૩.૮૭ ટકા સાથે
યુિનવસ ટીમાં ચોથો મ અને કોલેજમાં થમ મ મેળ યો છે . સેમ ટર-૪માં કોલેજના ૫૦માંથી ૩૦ િવ ાથ ઓએ યુિનવસટી
ે ાં પટે લ પીનલ િનમેષભાઈએ
ક ાએ થમ ૫૦માં થાન મેળ યું છે . સેમ ટર-૨માં પણ કોલેજનું ૧૦૦% પ રણામ આ યું છે . જમ
યુિનવસ ટીમાં છ ો મ (કોલેજમાં થમ) મેળ યો છે . સમ સરદાર પટે લ યુિનવસ ટીમાં થમ પચાસમાં કોલેજના ૧૮ િવધાથ ઓએ
રે ક મેળ યો છે .

પોટ્
પોટ્સ
સ આઉટરીચ
આઉટરીચ

ો ામ

અ ય

વૃિ ઓ

અ યાસની સાથે બાળકોને શારી રક િશ ણ યે બાળપણથી જ ચ રહે
તે માટે હમે
ં શા મંડળ સંચાિલત શૈ િણક સં થાઓમાં રમત-ગમત મુ ય
વૃિ હતી જ પરતુ
ં છે ા થોડાં વષ માં દાણી ફાઉ ડે શનના સહયોગથી
મંડળમાં રમત-ગમતના ો સાહન માટે એક યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ
ે ાં શાળા કપડવંજ તાલુકા તથા
ા લેવલે રમત-ગમતનો ચારછે . જમ
સાર થાય, ગવનમે ટ યોજનાઓની ણકારી તથા ડી ટીક લેવલ પો સ
ે ી યવ થા કરવામાં
કલમાં
એડમીશન િ યામાં સફળતા માટે કોચગ જવ
ૂ
આવી.

રમત-ગમતની તાલીમ પહેલાં વામ-અપ કરી રહેલા બાળકો

ફૂટબોલની તાલીમ મેળવી રહેલા, બાળકો કોચ સાથે

મંડળમાં આવે ટેબલ ટેનીસ કૉટમાં કોચની મદદથી ટેબલ ટેિનસની
તાલીમ મેળવી રહેલા બાળકો
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૧. પો સ માં ચ વધે તેવા ય નો
શાળાઓમાં રમત-ગમતમાં િવધાથ ઓની ચી વધે તેવા ય નો કરવામાં આવે છે . મંડળ સંચાિલત બધી જ શાળાઓમાં િશયાળુ
વાષક રમતો સવનું આયોજન, બેડમ ટન ટુ નામે ટ, ખેલ મહાકભ,
પો સ કે પ તેમજ ટે બલ ટે િનસ કે પનું આયોજન કરવામાં આવે
ું
છે .
૨. િડિ ટ ટ લેવલ પો સ કલ
ૂ (DLSS) નું સંચાલન
ગુજરાત સરકારની પો સ ઓથો રટી ઓફ ગુજરાત (SAG) ારા દરે ક િજ ામાં હો ટે લમાં રહી અ યાસની સાથે રમત-ગમત સઘન
તાલીમ લઇ શકે તે માટે િડિ ટ ટ લેવલ પો સ કલ
ૂ (DLSS) કાય મની શ આત થયેલ છે . ખેડા િજ ાની (DLSS) માટે જુ ન
૨૦૧૭થી સંચાિલત ી સી.એન.િવધાલયને મા યતા મળી અને ૨૦૧૮ થી તેમાં ૮૦ બાળકોએ વેશ મેળવી રમતોની તાલીમ મેળવી
અને મંડળની શાળાઓમાં વેશ મેળવી અ યાસ પણ પૂણ કય .
૩. પો સ આઉટરીચ ો ામ
આ કાય મ હે ઠળ કપડવંજ તાલુકાની સરકારી કલના
બાળકોનો અ યાસમાં રમત-ગમત પણ િવષય તરીકે સામેલ થાય તે માટે
ૂ
ય નો કરવામાં આવે છે .

સાય સ આઉટરીચ ોજે ટ
િવ ાન િવષયના પ રણામોમાં સુધારો થાય તેવી જ રયાત મંડળની તેમજ કપડવંજ તાલુકાઓની શાળાઓમાં ઘણા વખતથી લાગી
રહી હતી. આ જ રયાતને યાનમાં રાખી વષ ૨૦૧૩થી સાય સ આઉટરીચ ોજે ટ અંતગત અગ ય ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શન સાથે
મંડળે ડાણ કયુ છે . આ ડાણથી અગ ય ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શન મંડળ સંચાિલત શાળાઓ ઉપરાંત કપડવંજ, કઠલાલ,
મહધા,
મહે મદાવાદ, નિડયાદ અને ઠાસરા તાલુકાની ૨૭૩ શાળાઓમાં િવ ાનને રચના મક રીતે ભણાવવાની પ ત પર કાય કરી ર ું
ુ
છે . આ ોજે ટ અંતગત યોગા મક રીતે શીખવી શકાય તે માટે આ મુજબની વૃિ ઓ ચાલે છે :
ી સૂયકાંત દાણી સાય સ સે ટર
સાય સ આઉટરીચ ોજે ટ

સાય સ ઓન હી સ (વાનમાં હરતી-ફરતી િવ ાન યોગશાળા)
લેબ ઓન બાઈક(બાઈક પર સુટકે સમાં યોગશાળા)
ઓપરશન વસંતા (વંચત વગના બાળકોને એ ટીવીટી

સાય સ ઓન હી સ

લેબ ઓન બાઈક

આ ઉપરાંત આ વષ કપડવંજ ખાત િજ ાસા
િવ ાન મેળાનું આયોજન કરવામાં આ યું હતું.
ે ાં કપડવંજ અને કઠલાલ તાલુકાની
જમ
શાળાઓના ૬૦ શાળાઓના ૫૪૦ િવ ાથ ઓએ
ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી થવાદ પે-સે ટરની
કૃ તને થમ નંબર મ ો હતો. તેમને રા ીય
ક ાના િજ ાસા ૨૦૧૯માં ભાગ લેવાની તક
મળી હતી. તેમાં તેમનો તૃતીય માંક આ યો
હતો અને તેમને રોકડ પા રતોષક અને િશ ડ
એનાયત થયું .
તે સવાય
ોજે ટ હે ઠળ તાલુકા ક ાની
શાળાઓમાં ૩૬ િવ ાન મેળાઓનું આયોજન,
ે ી
સાય સ સમર કે પ, િશ કોની તાલીમ જવ
વૃતઓ પણ થઇ હતી.

ારા િશ ણ)

ઓપરે શન વસંતા હે ઠળ
લાસમાં
આવતાં
તાલુકાના ચૌહાણપુરા
શાળાના
િવધાથ
ગણેશ ની સુંદર મૂત
હતી.

ચાલતાં
કઠલાલ
ાથમક
િનકલે
ુ
બનાવી

આ વેકેશનમાં યો યેલા સમર
કે પમાં
કઠલાલ
તાલુકાના
લસુ ાના બાળકોએ પોલીસ
ે ાં
ટે શનની મુલાકાત લીધી હતી જમ
પ તોલ, મશીનગન, સંપ એ શન
ે ા હ થયારો િવશે મા હતી
ગન જવ
મેળવી હતી.
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ઓ.સી.શેઠ ક યુટર સે ટર

ે ું લાગતું હતું. આ સમયે ી ઓ છવલાલ છોટાલાલ શેઠે મંડળને ક યુટર
વષ ૧૯૯૧માં ક યુટર નવું નવું આ યું યારે અ યબી જવ
ખરીદવા સહાય કરી અને તેમના જ નામથી મંડળમાં ઓ.સી. શેઠ ક યુટર સે ટર ની શ આત થઈ છે ા ૨૮ વષથી આ સે ટર
કપડવંજમાં ક યુટર શીખવા માટે મુ ય સે ટર બની ગયું છે . અ યારે સે ટરમાં એ BCA & DCA, NCCC, DCA, Tally અને
ે ાં િવ ાથ ઓ તેમજ અ ય ે ે કાય કરતા લોકો વેશ મેળવી ક યુટરનું ાન મેળવે છે .
ે ા કોસ ચલાવવામાં આવે છે . જમ
Combo જવ
સે ટરમાં ક યુટરના ખાસ વેકેશન બેચ, તેમજ ઈ ટરનેટ સો ટ કીલ, પોકન લીશ તથા ફોરે ન લ વેજ ના સેમનારો નું પણ
આયોજન કરવામાં આવે છે . ક યુટર શીખવા આવતા િવ ાથ ઓને તેમની કારિકદ માં પણ સહાય પ થવાનો ય ન કરવામાં આવે છે .

િવ ા થની સિ ઓ

ઊભરતી

ીમતી એસ. કે .શાહ ( હાવાળા) કોલેજ ઓફ એ યુકેશન કોલેજની સેમ ટર-૪ની િવ ાથ ની
ખડાયતા ઉ ત કે .એ ૯૩.૮૭ % સાથે યુિનવસટીમાં ચોથું અને કોલેજમાં થમ થાન મેળ યું છે .
નિડયાદનીજ ે એ ડ જ ે કોલેજમાં કે મે ટી સાથે B.Sc.કરી િશ ક બનવાની ઈ છા સાથે બે વષ પહે લા
ઉ તીએ બી.એડ.માં વેશ મેળ યો હતો. અ યાસમાં આગળ રહે વા તે સતત મહે નત કરતી હતી પરતુ
ં
યુિનવસટી ક ાએ થાન મેળવવા થી તેને લા યું કે મહે નતનું ફળ મ ું તેની આ સિ થી તેના અને
તેના પ રવારના ચહે રા પર િ મત હોય તે વાભાિવક છે . પોતાની સિ બદલ ઉ તીએ ક ું કે તે િશ ણ
ે માં જવા માટે ો સા હત કરનાર તેની માતા, કોલેજના આચાય ી, બધા જ અ યાપકો,
લાઈ ે રયન અને કમચારીઓના સાથ સહકાર અને માગદશન માટે દયપૂવક આભારી છે .

િતભાઓ

ખડાયતા ઉ િત કે.
યુિનવસીટીમાં ચોથું થાન

ી સી.એન. િવ ાલયના દસમા ધોરણમાં ૬૦૦ માંથી ૫૮૨ ગુણ મેળવી, (P.R. ૯૯.૯૯ ) ખેડા િજ ામાં
થમ આવનાર હે લી જણાવે છે કે તેણે વષ દરમયાન ૩ થી ૪ વખત દરે ક િવષયનું પુનરાવતન કરી લીધું હતું.
રોજ ે રોજનું વાંચન તેને ખૂબ જ ફાયદાકારક ર ું. શાળાના તથા કોચગ લાસના િશ કોનું માગદશન અને
ે ા લીધે આ પ રણામ હાંસલ કરી શકી છે . હે લીએ પરી ાના છે ા ણ
પ રવારનો સપોટ ખુબ જ મ ો છે , જન
મ હના પહે લાથી જ પેપર લખવાનું શ કરી લીધું હતું. પરી ાનો ટાઇમ ૧૦ થી ૧ નો હોય તો ે ટીસ માટે રોજ
ે ી સમયસર પેપર પૂ ં થઈ શકે અને ચેક
તે જ સમયે પેપર લખતી હતી. દરે ક િવષયના પેપર વારવાર
લ યા જથ
ં
પિત હેલી અશોકભાઈ પણ થઈ શકે તે બી િવ ાથ ને સંદેશ આપવા માંગે છે કે બોડ અને પરી ાનું ટે સ નહ લેવું, હળવા થઇને
ધોરણ-૧૦
લામાં થમ
ભણવાનું અને પરી ા આપવાની. દવસમાં અડધો કલાક ગમતી સરીયલ વી, પ રવાર સાથે વાતો કરવી
ે ાથી ફિુ ત મન સાથે ટે સ વગર વાંચન કરી
યારે ક ફરવા પણ જવું, મઝા કરવી અને સાથે છ થી આઠ કલાકનું વાંચન રાખવું. જન
શકાય. હે લીને ભિવ યમાં મેિડકલ લાઈનમાં જઈ યુરોસજન કે હાટ પેિશયાિલ ટ બનવાની ઈ છા છે , કપડવંજ કે ળવણી મંડળ તેની
સિ બદલ શુભે છા ય ત કરે છે અને ભિવ ય માટે શુભકામના પાઠવે છે .

કાયદાકીય જવાબદારીઓ

બાળકોને તીય ગુનાઓ સામે ર ણ
બાળકો તેમની કમળી
ઉંમરના કારણે તીય સતામણીનો ભોગ બને તો પણ બોલી શકતા નથી. આ મુ ે શાળાઓમાં
ુ
બાળકો સલામતી અનુભવે તે માટે બાળકોને ' તીય ગુનાઓ સામે ર ણ અિધિનયમ ૨૦૧૨ (પોકસો એ ટ ૨૦૧૨)'ની
ણકારી અહ આપવામાં આવી છે .

તીય ગુનાઓ સામે ર ણ અિધિનયમ 2012 (પોકસો એ ટ)
આ અિધિનયમ હે ઠળ ૦ થી ૧૮ વષના કોઈ પણ બાળક સાથે શારી રક છે ડતી કે અણછાજતું વતન (બળા કાર) ગુનો બને
છે . કાયદાકીય ગવાઇ મુજબ બાળકના આંત રક ભાગને માતા-પતા સવાય બી કોઈ યિ ત પશ કરી શકશે નહ .
સારવાર દરમયાન તપાસ કરવાની જ ર પડે તો તે માતા-પતાની હાજરીમાં જ તપાસ કરી શકે છે .
આ અિધિનયમ હે ઠળ કોઈપણ યિ ત બાળકને લલચાવી-ફોસલાવી શારી રક છે ડછાડ કે શોષણ કરે બાળકને અ ીલ
સા હ ય કે ગંદા ફોટા કે િફ મ બતાવે તો તે અપરાધ બને છે .
દંડની ગવાઈ
આ કાયદા હે ઠળ આરોપીને (૩) વષથી લઈ આ વન કારાવાસની સ અને દંડ થઇ શકે છે . બાળકો સાથે થતાં ગુનાને
કાયદામાં ગંભીર ગણાતાં કાયદા હે ઠળની તમામ બાબતો �બન મીનપા ગુનો બને છે .
ફ રયાદ યાં થઈ શકે
બાળક તેના માતા-પતા અથવા ગુનાની ણ હોય તેવી યિ ત ન કના પોલીસ ટે શને તેની ફ રયાદ ન ધાવી શકે છે .
વધારે મા હતી માટે નીચે જણાવેલ સરનામે સંપક કરી શકે છે .
િજ ા બાળ સુર ા એકમ નિડયાદ, મ નંબર ૨૦,સરદાર પટે લ ભવન,નિડયાદ. િજ ો ખેડા. ફોન ૦૨૬૮ -૨૫ ૬૩૦૭૭
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મંડળ સંચાિલત શાળાઓના ધોરણ ૧૦ના ઝળહળતા પિરણામો
ી ચંપકલાલ નવચેતન સી.એન.િવ ાલય
શાળામાંથી ધોરણ ૧૦ની પરી ામાં ૩૪૦ િવ ાથ ઓ બેઠા હતા તેમાંથી ૮૫ ટકા પ રણામ સાથે ૨૮૯ િવ ાથ ઓ પાસ થયા.

પત હે લી અશોકભાઈ
ખેડા િજ ા/કપડવંજ તાલુકામાં
થમ થાન, પી.આર. ૯૯.૯૯

દેસાઈ રિ

રામ ભાઈ

ખેડા િજ ામાં ીજુ ં
કપડવંજમાં બીજુ ં થાન પી.આર. ૯૯.૯૫

પટે લ િકવન હરે શભાઈ
કપડવંજમાં ી ,
ખેડા િજ ામાં પાંચમો, પી.આર. ૯૯.૯૩

ી એસ. સી. દાણી સેક ડરી એ ડ હાયર સેક ડરી કલ
ૂ શાળાએ ૪૮ ટકા પ રણામ સાથે ઉ મ દેખાવ કય છે .
ે ાં ૧૨િવ ાથ ઓએ ૯૦ ટકાથી વધારે માકસ મેળ યા છે .
જમ

P.R. ૯૯.૭૧
સોની તૃષી એસ.
શાળામાં થમ

P.R. ૯૯.૪૫
પટે લ સા ી વી.
શાળામાં િ તીય

P.R. ૯૮.૭૮
પરમાર માનસી
શાળામાં તૃતીય

ીમતી સી.ડી. ગાંધી િ લશ મીિડયમ કલ
ૂ
ે ાં ૯૯.૧૨% પ રણામ સાથે ૩૯ િવધાથ ઓ પાસ થયાં હતાં
શાળા માં ૪૧ િવ ાથ ઓ પરી ામાં બેઠા હતાં જમ

દયા જન
ૈ , ૯૫ ટકા
૯૯.૯૨ પી.આર.
શાળામાં થમ

પટે લ િન ા, ૯૩ ટકા
૯૯.૭૫ પી.આર.
શાળામાં િ તીય

મામતોરા જતીન,૯૨ ટકા
૯૯.૬૨ પી.આર.
શાળામાં તૃતય

મંડળ સંચાિલત શાળાઓના ધોરણ ૧૨ના ઝળહળતા પિરણામો
ીમતી સી.ડી. ગાંધી િ લશ મીિડયમ કલ
ૂ
શાળાનું પ રણામ ૮૮.૨૩%

રે વાની ડોલી
૯૭.૫૯ પી.આર.
શાળામાં થમ
૮૩%

શાહ ઝીલ
૯૭.૧૯ પી.આર.
શાળામાં િ તય
૮૨%

રાજગોર દયા
૯૬.૪૦ પી.આર.
શાળામાં તૃતીય
૮૦.૫ %
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ી ચંપકલાલ નવચેતન સી.એન.િવ ાલય
શાળામાંનું પ રણામ ૮૪.૮૮% (સામા ય વાહ)

કાઝી મોઈનુ ીન
૮૫.૦૬%, પી.આર. ૯૮.૫૬

ચૌહાણ દીપકા
૮૬.૭૧%

ઘાંચી નાઝેમા
૮૫.૦૦%, પી.આર. ૯૮.૮૬

ી ચંપકલાલ નવચેતન સી.એન.િવ ાલય
શાળામાંનું પ રણામ ૪૫.૮૭% (િવ ાન વાહ)
સોલંકી કજલબેન
૮૦.૮૫%

પત રિવ
૭૯.૩૮

પટે લ યશ
૭૫.૬૯

ી જડાવબા િશશુ કે

"

ી કમુ
ુ દચં નગીનદાસ દોશી આહાર યોજના"

હે ઠળ બાળકોને અપાતો ના તો
આપના તરફથી આપી તમારા ખાસ દવસની ઉજવણી બાળકો સાથે કરી શકો છો.
આ માટે નું અનુદાન આ મુજબ છે :

સાદો ના તો પયા ૩૦૦૦/મ ાન સાથેનો ના તો પયા ૫૦૦૦/-

આ રીતે ઉજવણીમાં ભાગ લઇ બાલમં દરના વધારાના ખચને પહ ચી વળવા આપ સહયોગ આપી શકો છો.
(૧) મંત ય:તભાનું વાંચન કયુ
કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ
મંડળ માં થઇ રહે લી તમામ વૃિ ઓની ણકારી મળી. મંડળે
ખૂબ ગત કરી છે પરતુ
ં હ ઘણી સફર કરવાની છે . બાળકોને
ઉ મ સેવા મળે તેવું કરો તેવી શુભકામના.
મનેશ
પત
ગાડીયારા ાથમક શાળા

ભાવ

િતભાવ

(૨) મંત ય:આ હાથમાં આવતાંની સાથે િવચાર આ યો કે "એક પતા
હમે
ં શા નોધપા હોય છે ." આવા િવચાર પાછળનું કારણ એ
છે કે - કપડવણજ કે ળવણી મંડળે તેની થાપનાના ૭૮
વષ પુરાં કયા જ ે બહુ મોટી સિ છે . શાળામાં થતાં દરે ક
દવસ અને તહે વારની ઉજવણી બહજ
ુ મહ વની છે ,
કારણકે તે બાળકોના મૂિળયાં ભાવા મક રીતે મજબુત કરે
છે જ ે તેમને ભિવ યમાં આશાવાદી બનાવે છે . આ રીતે જ
સરસ રીતે કાય કરતા ઓ તેવી શુભે છા.
િવિધ ગાંધી

ગત મિહનાનું મુખપ આપને મ યું હશે. મુખપ સંદભ આપના િતભાવો આવકાય છે.
આપના િતભાવો આપ નીચે જણાવેલ સરનામે / E-mail થી મોકલી શકો છો.
કપડવણજ કેળવણી મંડળ
ડાકોર રોડ, કપડવંજ ૩૮૭ ૬૨૦
ફોન - ૦૨૬૯૧-૨૬૨૦૨૬ / ૨૫૪૭૬૭
E-mail : newsletter@kkmtrust.org
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