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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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કપડવંજ કળવણી મંડળની િવિવધ હોિ�પટલોને સહાયે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૧।।

 આ કોરોના મહામારીના 
સમયમાં સમાજને મદદ કરવી 
એજ રા��ભિ�ત છ અને ે
કપડવણજ કેળવણી મંડળ 
સમાજ માટ કામ કરવા હમેશા ે ં
તૈયાર રહ છ. મંડળ પોતે તો ે ે
સહાય કર જ છ સાથે બી� ે ે
સં�થાઓ પાસેથી દાન 

લાવીને પણ સહાય કરવા આગળ આવે છ. જમાં કપડવણજ કેળવણી મંડળ, �થમ ે ે
ફાઉ�ડેશન(યુ.એસ.એ. અને ભારત) અને િવનમાર ઇ�ટરનેશનલ સાથે મળીને ખેડા, આણંદ અને 
મહીસાગર િજ�ાઓને કોિવડ રાહત માટ મદદ કરવા માટ ભાગીદારી કરી ર�ું છ. આ �ય�નના ભાગ�પે ે ે ે
દાતાના અનુરોધથી �ી �વાિમનારાયણ હોિ�પટલ-વડતાલને 10, મહાગુજરાત હોિ�પટલ-ન�ડયાદને 
10 અને કે.એમ.�. જનરલ હોિ�પટલ-બાલાિસનોરને 5 ઓિ�સજન કો�સંટ�ટર મશીનો (મીની ે

ેઑ�સીજન �લા�ટ) 18મી મે ના રોજ આપવામાં આ�યા. હોિ�પટલોના હો�દારોએ દાતા સં�થાઓનો 
આભાર મા�યો હતો અને જણા�યુ હતું કે આ મશીનો �ારા અમે વધારમાં વધાર દદ�ઓની સેવા કરી ે ે
શકીશું. 
આપ પણ કપડવજં કેળવણી મડંળની આ સહાય યા�ામા ંસહભાગી થઈ સમાજન ેજ�રી મદદ કરી શકો છો.
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માતૃસં�થાને અંતરમનમાં રાખનાર અને સોલર પેનલ માટ ે
�.૫ લાખનું દાન આપનાર ડો. હ�રબાળાબેન ક. શાહે

 બાળપણ �યાં વી�યું હોય એના સંભારણા �મૃિતપટ પર હમેશાં તરો-
તા� રહ જ છ �યાર િવચારીએ �યાર તરત જ યાદ આવી �ય. લગભગ ૫૦ ે ે ે ે
વષ� ડૉકટર તરીકે સેવા આપનાર ડૉ. હ�રબાળાબેન શાહ આજ પણ પોતાની ે
શાળા �ી સી.એન િવ�ાલયને યાદ કરી જૂના સં�મરણો વાગોળે છ અને ે
સમયે સમયે મંડળને દાન�પી ભેટ આપી સં�થા ��યેનું ઋણ અદા કર છ. ે ે
કપડવણજ કેળવણી મંડળના આ��થાપક �ી શંકરલાલ હર�વનદાસ 
શાહના સૌથી નાના સંતાન હ�રબાળાબેને એસ.એસ.સી. સુધીનો 
અ�યાસ �ી સી.એન.િવ�ાલયમાં કય�. �યારબાદ સુરતમાંથી ડૉ�ટરનો 

અ�યાસ પૂણ� કરી ગોધરામાં તેમના પિત ડૉ. કે. કે. શાહ સાથે વ�યા. એક તબીબી �યવસાયને �વાથ� 
વગર સેવાનો માગ� સમ� સેવા�મ નામની હો�પીટલ �થાપી. જમાં ગાયનેકોલોિજ�ટ તરીકે આખી ે
િજદગી સેવા આપી. ં
 સેવાકીય �વૃિત કરવા માટ �મરનો કોઈ બાધ નડતો નથી તેનું ઉ�મ ઉદાહરણ હ�રબાળાબેન છ. ે ે
વષ�થી ચો�સાઈવાળા �વભાવ, વાંચન તથા સંગીતના શોખ સાથે હાલમાં કમ�ભૂિમ ગોધરામાં જ એક 
વૃ�ા�મનું સંચાલન કરી ર�ા છ. િપતાએ �થાપેલ અને પોતે અ�યાસ કરલ સં�થા માટ તેમને અ�યંત ે ે ે
લગાવ છ. આ લાગણી તેમને સં�થા માટ કઈક કરવા તરફ દોરી ગઈ. જના ફળ �વ�પે તેમણે સમયે સમયે ે ે ેં
કપડવણજ કેળવણી મંડળને લગભગ ૭ લાખ �િપયાનું દાન આપી સં�થા તરફ ઋણની લાગણી �ય�ત કરી 
છ. �દયમાં પોતાની માતૃસં�થા ��યેની લાગણી તેમણે પ� �ારા રજૂ કરી છ.ે ે

�િત,
�મુખ�ી, કપડવણજ કેળવણી મંડળ
ઉપ�મુખ�ીઓ, મં�ી�ીઓ, ટ��ટી�ીઓ તથા સવ� કારોબારી સ�ય�ીઓ,
૮૦ મો વાિષ�ક અહવાલ મ�ો, વાંચી ગઈ.ે
 મારી શાળા સી.એન. િવ�ાલયની �યોગશાળાનું નવિનમા�ણ થવા જઈ ર�ું છ. અહવાલના છ�ા ે ે ે
પાન ઉપર ભિવ�યના દાન માટનું આયોજન �યુ. મારી શાળા �ી સી.એન. િવ�ાલયના પગિથયાં ચઢતાં ે
જ આનંદ ઉ�ાસ હતો તેનું �મરણ તી�તાથી થયું. વષ� કદાચ ૧૯૪૪નું. અમારા સમયની એસ.એસ.સી. ે
બોડ�ની પરી�ા પૂણ� થતાં, આગળ અ�યાસ માટ વતન અને િ�ય શાળા છોડવાનું, સહા�યાયી મૈ�ી ે
છોડવાનું તથા આગળ અ�યાસ માટ ઘર છોડવાનું દુઃખ આંસુ બનીને આંખ વાટ વહી ર�ું હતું. તે આજ જવું ે ે ે ે
ને તેવું યાદ છ. આ મારી શાળાએ મને સં�કારી છ, સાં�કૃિતક, સા�હિ�યક, શૈ�િણક રાહ ચ�ધી છ, એમાં ે ે ે
સૌથી અગ�યનો ફાળો મારા ગુ�જનોનો છ. મારા સામા�ય �ાનની વૃિ� મારી શાળાએ કરી છ. આજ ે ે
�દન સુધી મારી શાળા �ી સી.એન. િવ�ાલયને યાદ કરતાં ગવ� અનુભવું છુ.  સોલર �ફ રોપ માટ પુ�પ તો ેં
ન�હ, એક પાખંડી અપણ�  કરીન ેહ કૃતાથત� ા અનભુવ ંુછુ, કઈક ઋણ ચકૂ�યાની અનભૂિુતનો અહસાસ થાય  છ.ે ેં ુ ં ં

 એજ. િલ. ડૉ. હ�રબાળા શાહના જયભારત

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૨।।
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 પોતાના િસ�ાંતોને વળગી રહીએ સાથે લ�યાંક ન�ી કરીએ તો 
ધારલા પ�રણામો હાંસલ કરી શકાય. પોતાના �વનમાં આ િસ�ાંતને ે
વરલા �ી િબિપનભાઇ ��પિત કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી ે
સી. એન. િવ�ાલયના ભુતપૂવ� િવ�ાથ� છ. C R C  તરીકે �ી ે
િબિપનભાઈ પાસે ૧૨ શાળાઓની જવાબદારી છ. તેઓ દરક શાળાને ે ે
બધી રીતે સપોટ પૂરો પાડે છ જમાં શૈ�િણક, વહીવટી, સમુદાયની � ે ે
�વૃિતઓ અને સૌથી અગ�યનું આચાય�, િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓને 
�ો�સાહન પૃ� પાડવાનું કાય� સામેલ છ. ૧૧ વષ�ની નાની �મરથી �ી ેં
િબિપનભાઈએ િશ�ક બનવાની ઇ�છા રાખી અને તેન ે પૂરી પણ કરી. 
દંતાલીમાં �ાથિમક િશ�ણ પૂ� કયા� પછી તેમણે કપડવંજની શાળામાં ં
�વેશ મેળ�યો. તે સમયે, તે �ાથિમક શાળાના િશ�કનો અ�યાસ�મ 
(PTC) કરવા માંગતાં હતાં અને શ�ય તેટલી વહલી તકે તેમના પ�રવારને ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૩।।

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

Click on the above icons to know more about KKM
@kkm1940

5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF

ટકો આપવા માંગતાં હતાં. આિથ�ક અવરોધોને કારણે તે સાય�સમાં એડિમશન લેવામાં અસમથ� નીવ�ા. ે
અને �ી સી. એન. િવધાલયમાં આટસ �ટ�ીમમાં એડિમશન લીધું. �ી િબિપનભાઈ ��પિત એક મહનતુ � ે
િવ�ાથ� હોવાને કારણે િશ�કો �ારા સ�પવામાં આવેલ કાય� સમય કરતાં વહલું પૂ� કરી દેતા. એક વખત ે ં
એક સહપાઠીએ પોતાનું કામ પૂ� કરવા તેમને �. ૫૦  આ�યા �યારથી તેઓ પોતાના સહપાઠી અને બી� ં
િવ�ાથ�ઓને �ુશન આપતા થયા. જથી તેમના ભણતરને આિથ�ક સહાય થતી હતી. �યારબાદ આિથ�ક ે
અવરોધોને �યારય તેમના લ�યમાં આડે આવવા દીધા નથી. �ી સી. એન. િવધાલયમાં તેમના અં�ે� ે
િશ�ક પી.બી.પટલ સાહબે તેમને વધુ અ�યાસ માટ �ો�સા�હત કયા� અને પીટીસી કરવાને બદલે લાંબા ે ે ે
ગાળાના લ�યો ન�ી કરવા અને અં�ે� અ�યાસ તરફ આગળ વધવા માગ�દશ�ન આ�યું. જના પ�રણામ ે
�વ�પે તેમણે નડીઆદમાંથી અંગે� િવષય સાથે B.A. અને અમદાવાદથી M.A. પૂણ� કયુ�. �યારબાદ 
તેમનું લ�ય બી.એ� કરી િશ�ક બનવાનું હતું. જ તેમણે પૂ� કયુ�. થોડો સમય કપડવંજની શાળામાં િશ�ક ે ં
તરીકે ફરજ બ�વી, સરકારી શાળામાં �ડાયા અને િશ�ક તરીકે ખૂબ જ ખંતથી બાળકોને ભણા�યા. 
થોડા વષ� બાદ CRC તરીકે િનયુ�ત થયા. 
 �ી િબિપનભાઈ ��પિતનું બાળપણ પડકારોથી ભરલું હતું જનો તેઓ �કૂલ કે કોલેજ છોડી દેવાના ે ે
બહાના તરીકે ઉપયોગ કરી શ�યા હોત, પરતુ તેમનું દરક પગલું પોતાને િશિ�ત કરવાના �ય�નો તરફ જ ેં
લઈ જતું હતું. તમામ િશ�કોને ત ે જણાવે છ કે િશ�કની નોકરી ખૂબ મોટી જવાબદારી વાળી છ, તેથી ે ે
િશ�કોએ િવ�ાથ�ઓને મોટા �વ�ન �તાં શીખવવાનું અને તેને પામવા શ�ય બધુ જ કરવું તે શીખવવું જ 
�ઈએ. 

ક.ક.એમ.ના �િતિ�ત ભૂતપૂવ� િવ�ાથ�ે ે
MR. BIPIN PRAJAPATI

A story of pursuing passion and resilience

�ી િબપીન ��પિત િવશે વધુ �ણવા માટ કપડવંજ કેળવણી મંડળની ઓ�ફિશયલ વેબસાઈટે
www.kkmtrust.org                       પર જઈ પર િ�લક કરશો.our alumni stories
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�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર
 કપડવંજની સૌથી ��યાત શાળા �ી માણેકલાલ દેસાઇ �કશોર મં�દર િવ�ાથ�ઑના ભણતરની 

સાથે તેમના સવા�ગી  િવકાસ માટ િવશાળ આકાશ ખોલે છ, જમાં બાળકો પોતાની �મતાનો �ે� ઉપયોગ ે ે ે
કરી શકે તેવી �પધા�ઑ અને પરી�ાઓમાં ભાગ લેવા િશ�કો �ેરણા અને તક આપે છ અને તૈયારી કરવા ે
માટ પૂરતું માગ�દશ�ન પણ પૂ� પાડે છ. શાળાનું નામ રોશન કરલ િવ�ાથ�ઓની િસિ�ની ઝલક અહ� ે ે ેં
આપેલ છ. ે

સૈિનક �કૂલ �વેશ પરી�ામાં શાળાનો િવ�ાથ� ઉતીણ�
 દર વષ� ઓલ ઇિ�ડયા લેવલે સૈિનક �કૂલ �વેશ પરી�ા યો�ય છ આ વષ� ે
પણ છ�ા ધોરણમાં એડિમશન માટ પરી�ા લેવાઈ હતી. જમાં �ી માણેકલાલ દેસાઇ ે ે
�કશોર મં�દરમાં ધોરણ ૫(ક) માં ભણતો �ુવ હષ�દભાઇ પટલ ઉ�ીણ� થયો હતો.  �ુવ ે
લેિખત પરી�ામાં પાસ થઈ મેરીટમાં �થાન પામેલ છ તે ખૂબ જ આનંદ સાથે શાળા ે
માટ ગવ�ની બાબત છ. શાળા અને મંડળ પ�રવાર �ુવને તેની આ િસિ� બદલ ે ે
અિભનંદન પાઠવે છ. ે
 �મનગર ��ામાં બાલાચડીમાં આવેલ સૈિનક �કૂલ િનવાસી શાળા છ. ે

CBSE બોડ�ની ધોરણ ૬ થી ૧૨ ની અં�ે� મા�યમની શાળા છ. �કૂલનો �ાથિમક �યેય િવ�ાથ�ઓને ે

શૈ�િણક, શારી�રક અને માનિસક રીતે રા��ીય ર�ા અકાદમી (National Defence Academy - 

NDA), પૂણે અને ભારતીય નેવલ એકેડેમી, એિઝમલામાં �વેશ મેળવી અિધકારી તરીકે �ડાવવા માટ ે
તૈયાર કરવાનો છ. આ વષ�થી તેમાં છોકરીઓને પણ �વેશ આપવાની શ�આત કરવામાં આવેલ છ. કોઈ ે ે
િવ�ાથ�ને વધુ મા�હતી �ઈતી હોય તો  પરથી મેળવી શકાશે. www.ssbalachadi.org

 િજ�ા િશ�ણ અને તાલીમ ભવન, કઠલાલ અને સી. આર. સી. કપડવંજ �ારા માઈ�ોસો�ટ 

ટીમના મા�યમથી ગિણત, િવ�ાન અને પયા�વરણ �દશ�ન ૨૦૨૦-૨૧ નું આયોજન કરાયું હતું. જમાં ક�યા ે

િવભાગમાં �ી માણેકલાલ દેસાઇ �કશોર મં�દરની િવ�ાિથ�નીઓએ ભાગ લીધો હતો જમાં �ષી ��તી ે

િમતેશભાઇ અને પટલ પલક તુષારભાઈએ ‘�કડની મોડેલ’ બનાવીને સુંદર દેખાવ કરી િવજતા બની ે ે

તાલુકા ક�ા માટ પસંદગી પામેલ છ. િવધાિથઁનીઓને માગ�દશ�ન શાળાના િવ�ાન િશ�ક�ી િનકુજભાઈ ે ે

પટલે આ�યું  હતું. CRC એ િવ�ાિથ�નીઓને, માગ�દશ�ક િશ�ક અને શાળાને તાલુકા ક�ાએ પસંગી બદલ ે

અિભનંદન પાઠ�યા હતાં. 

શાળાની િવ�ાિથ�નીઓની તાલુકા ક�ાએ પસંદગી

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૪।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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શાળાનું ગૌરવ
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કોલેજમાં ભરતનો રસિવચાર િવષયક �યા�યાન

િશ�યવૃિત પરી�ામાં ખેડા િજ�ામા �થમ �થાન

વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૫।।

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

Click on the above icons to know more about KKM
@kkm1940

5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF
 શૈ�િણક વષ� ૨૦૨૦-૨૧ માં સરકાર�ી �ારા ધોરણ ૮ માં લેવામાં આવતી 
NMMS (NATIONAL MEANS CUM MARRIT SCHOLARSHIP) િશ�યવૃિ� પરી�ા યો�ઇ 
હતી. જમાં �ી માણેકલાલ દેસાઇ �કશોર મં�દર શાળાનો િવ�ાથ� �જ મુકેશકુમાર પટલ ે ે
સમ� ખેડા િજ�ામાં �થમ �થાને આવેલ છ. િવશેષ મા�હતીમાં છ�ા �ણ વષ�થી ે ે
શાળાના િવ�ાથ�ઑ �થમ �થાન મેળવે છ તે ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવની વાત છ. આ ે ે
વષ� શાળાના કુલ ૧૯ િવ�ાથ�ઓએ મેરીટમાં �થાન �ા� કરલ છ. હાલ ચાલી રહલી ે ે ે

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

 શાહ કે. એસ. આ�સ� એ�ડ 
વી. એમ. પારખ કોમસ� કોલેજ ે
કપડવંજમાં ગુજરાતી િવષયના  
િવ�ાથ�ઓ માટ “ભરતનું રસસૂ�” ે
િવષયક �યા�યાન યો�યું હતું. આ 
�યા�યાનના િવ�ાન વ�તા સં�કૃત 
િવભાગના ડૉ. અજયભાઈ પટલે ે
ભરતના રસસૂ�ને િવ�ાથ�ઓ 
સરળતાથી સમ� શકે તે માટ સં�કૃત ે

નાટકોના િવિવધ ઉદાહરણ ��તુત કયા� હતાં. રસ �િતિતની ���યાની િવ�તૃત છણાવટ કરી હતી. વ�તાનો 
પ�રચય આપી કાય��મનું સંચાલન ગુજરાતી િવભાગના અ�ય� ડૉ.�હતે�� �શીએ કયુ� હતું. વ�તાએ 
અઘરા િવષયને સરળ ભાષામાં સમ�વી િવ�ાથ�ઓની ��ાસાને સંતોષી હતી.

મહામારીની પ�રિ�થિતમાં પણ િવ�ાથ�ઓએ પોતાની મહનત �ારા આ સફળતા મેળવી તેમની ે
મહનતને સાથ�ક કરી છ. આ પરી�ા માટ િવ�ાથ�, િશ�ક િમ�ો, આચાયા��ી અને વાલીગણના ે ે ે
સહકારથી શાળાને ગૌરવવંતી િસિ� �ા� થઇ છ. ે
 આ િશ�યવૃિત પરી�ામાં કોઈ પણ �ા�ટ-ઇન-એઇડ શાળાના ધો. ૮ માં ભણતા િવ�ાથ�ઓ ભાગ 
લઈ શકે છ અને િવ�ાથ�ના વાલીની આવક �. ૧,૫૦,૦૦૦ ની નીચે હોવી �ઈએ. મે�રટમાં �થાન મેળ�યા ે
પછી િવ�ાથ�ઓને ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના અ�યાસ દરિમયાન માિસક ૧૦૦૦ �િપયા એમ ચાર વષ� સુધી 
��યેક િવધાથ�ને કુલ ૪૮૦૦૦ �િપયા િશ�યવૃિ�ના િનયમોનુસાર મળવાપા� હોય છ. પરી�ામાં બૌિ�ક ે
અને શૈ�િણક યો�યતા કસોટીના િવભાગ હોય છ. બૌિ�ક કસોટીમાં તા�ક�ક, સા��ય, ગાિણિતક, ે
સં�યા�મક જવા ��ો અને શૈ�િણક િવભાગમાં ધો.૭ અને ૮ના ગિણત, િવ�ાન અને સામાિજક િવ�ાન ે
િવષયના ��ોનો સમાવેશ થાય છ. ે
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વષ�ઃ૩ અંકઃ૪૯ માસઃ મે,૨૦૨૧                                                                                       ।।પૃ�ઃ૬।।

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

વાયરસની અક�પનીય મહામારીના 

સમયમાં �યાં સોિશયલ �ડ�ટ�સ 

રાખવામાં જ �હત રહલું છ તેવા ે ે

સમયમાં ઘર જ બાળક માટ સુરિ�ત ે

�થાન છ. આજ બાળક એટલા કપરા ે ે

સમયમાંથી પસાર થઈ ર�ું છ કે તે ે

શાળામાં પણ જઈ શકતું નથી, આવા 

સમયમાં બાળકનું ભણતર બગડે નહ� 

અને તેનો િવકાસ અટકે નહ� તેવા 

�ય�નો કેળવણી મંડળનું એ�યુકેશન 

િવભાગ, ઇ�ચાજ આચાય��ી તથા �

શાળાના િશ�કગણ સતત નવી-

નવી �વૃિ�ઓ �ારા �ડ�ટ�સ 

લિન�ગથી �ડિજટલ િશ�ણ આપવાના 

�ય�નો કર છ અને અ�યાર �યાર ે ે ે ે

તાપ-ગરમીનો સમય ચાલી ર�ો છ ે

તેવા સમયમાં બાળકો �વૃિ�મય રહ તે ે

માટ સમર �વૃિ�ઓનું આયોજન ે

કરવામાં આ�યું છ. જમાં શાળા �ારા ે ે

બાળકોને રગપૂરણી, આટ એ�ડ �ં

�ી �પંદન બાલમં�દર
�ડ�ટ�સ લિન�ગ �ારા સમર એિ�ટિવટી

�ા�ટ, બાળગીત, િવિવધ છાપકામ, વાતા� જવી �વૃિત મોકલવામાં આવે છ. આ િવિવધ �વૃિ�ઓમાં ે ે

બાળકો ખૂબ જ ઉ�સાહભેર ભાગ લે છ તેમજ બાળકોના વાલીગણ પણ ખૂબ જ ઉ�સાહથી નવીન �વૃિ�ઓ ે

બાળકો સાથે કરાવવામાં સાથ સહકાર આપી શાળાના ઉ�સાહમાં વધારો કર છ.ે ે
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