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

વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૨૧                                                                                  ।।પૃ�ઃ૧।।

 કપડવંજ તાલુકાના �વ�ાધામ 

કપડવંજ કેળવણી મંડળની ૮૧મી વા�ષ�ક 

સાધારણ સભા કપડવંજ કેળવણી મંડળ 

સંચા�લત અાટ�સ અે�ડ કાેમસ� કાેલેજ ��થત 

અાેડીટાેરીયમ ખાતે ૩૦ અાે�ટાેબર, ૨૦૨૧ 

ના રાેજ યાે�ઈ હતી. અા સભા ડાે. હરીશ 

કંડલીયાના �મુખ �થાને મળી હતી. ડાે. ુ

હરીશ કંડલીયા �ારા સભાને સંબાેધતા ુ

જણા�યું હતું કે કપડવંજ કેળવણી મંડળ તેના 

��ાઅાેની લાંબી ���, મૂળભૂત મુ�યાે, 

દાતાઅાેના સહકાર, કમચારીઅાેની મહેનત 

અને સમપ�ણને કારણે �વકાસ કરત ંુર�ું છે. 

તેમણે અેમ પણ જણા�યું કે સં�થાના ેમૂળ  

હેતુ �શ�ણ ઉપરાંત જ��રયાત �માણે 

સમાજ ઉપયાેગી અ�ય �ે�ાેમાં મંડળ 

�વૃ��અાે સતત વધારતું ર�ું છે, છતાં 

મૂળભૂત �યેય અને મૂ�યા ે છાે�ા નથી. 

વા�ષ�ક સાધારણ સભાના અાયાેજનના ભાગ  

�પે મંડળના અા�વન સ�યાેને મંડળના 

કે�પસ અને સં�થાઅાેની મુલાકાતનું 

અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. અા મુલાકાત 

દર�યાન સ�ય�ીઅાેઅે અાચાયા� અને �ટાફ 

સાથે ચચા� કરી તેમના �ારા કરવામાં અાવેલ 

કામની મા�હતી મેળવવી હતી. અા મુલાકત 

દર�યાન મંડળ સંચા�લત દરેક સં�થાના 

�ી સી.એન. િવ�ાલયકપડવંજ કેળવણી મંડળની ૮૧મી વા�ષ�ક સાધારણ સભા યાે�ઈ

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

અાચાય� �ારા ગત વષ� દર�યાન થયેલ કાય�નું �ેસે�ટેશન અા�વન સ�યાે માટે કરવામાં અા�યું હતું. કપડવંજ કેળવણી મંડળના 

હાે�ેદાર�ીઅા ે�દીપભાઈ તેલી, અ�ભ�જતભાઈ �ેશી, નીલાબેન પં�ા, ગાેપાલભાઈ શાહ અને અનંતભાઈ શાહ સભામાં 

ઉપ��થત ર�ા ંહતા.ં  અા ઉપરાંત હાેદેદાર�ી જલજભાઈ દાણી અને �ી ગાેકલ મંજે ર �વડીયાે કાેલ �ારા ખાસ ઉપ��થત ુ �

ર�ા હતા. સભામાં કપડવંજ નગરપા�લકાના �મુખ અને નગર�થમા �ીમતી માે�નકાબેન પટેલની �વશેષ ઉપ��થ�ત હતી.  

સભાનું સંચાલન મંડળના મં�ી �ી અનંતભાઈ શાહ �ારા કરવામાં અા�યું હતું.

http:// www.instagram.com/kkm1940
http://www.facebook.com/kkm1940
http:// www.kkmtrust.org
http:// www.twitter.com/kkm1940


વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૨૧                                                                                  ।।પૃ�ઃ૨।।

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

�ી સી.એન. િવ�ાલય

"નવચેતન પાેષણ યાેજના"ઉ�ાટન સમારાેહ

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી સી.અેન �વ�ાલયમાં તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ ના રાેજ "નવચેતન પાેષણ યાેજના"ના 

ઉ�ાટન સમારાેહમાં ઉ�ાટક�ી �શ�પાબેન પટેલ (ખેડા �જ�લા �શ�ણા�ધકારી�ી), અ�ત�થ�વશેષ�ી રણ�ત�સ�હ ડાભી 

સાહેબ (નાયબ �ાથ�મક �શ�ણા�ધકારી�ી), મુ�ય મહેમાન મંડળના �મુખ�ી ડાે. હરીશભાઈ કંડ�લયા તથા કપડવંજ ુ

કેળવણી મંડળના ઉપ�મુખ�ી �દીપભાઈ તેલી, મં�ી�ીઅાે અ�ભ�જતભાઈ �ેષી, અનંતભાઈ શાહ અને નીલાબેન પં�ાના 

વરદ હ�તે દીપ �ાગ� કરીને "નવચેતન પાેષણ યાેજના "નાે શુભારંભ કરવામાં અા�યાે. �જ�લા �શ�ણા�ધકારી�ી 

�શ�પાબેન પટેલે પાેતાના વ�ત�યમાં જણા�યું કે તેઅાે માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દર અને �ી સી. અેન. �વ�ાલયના પૂવ� 

�વ�ા�થ�ની છે તથા તે અાજે જે પદ પર છે તેનાે �ેય અા બંને શાળાને �ય છે. તેમણે �વ�ાથ�અાેને સ�ય બાેલવું, �વ�છતા 

રાખવી, વૃ�ાે વાવવા, મા-બાપ અને ગુ�ની અા�ાનું પાલન કરવું જેવા સંક�પાે લેવડા�યાં. �વ�ાથ�અાેને પાેતાના �યેય �ા�ત 

કરવા માટે તનતાેડ મહેનત કરવાની સલાહ અાપી. કાય��મના અ�ત�થ�વશેષ નાયબ �ાથ�મક �જ�લા �શ�ણા�ધકારી�ી 

રણ�ત�સ�હ ડાભી પણ પૂવ� �વ�ાથ� હતા અને તેમને શાળાના સં�મરણાે રજ કયા� તેમણે પણ બાળકાેને �ેરણા��ક સંબાેધન ૂ

કરતા ક�ું કે તમે જે જ�યાઅે બેઠા છાે અે જ�યાઅે અમે પણ બેઠા હતા. અામાંથી જ ડાે�ટરાે, ઇજનેરાે, વેપારીઅાે અને 

અ�ધકારીઅાે બનતા હાેય છે તમારે તમારા �વનમાં અાગળ વધવું હાેય તાે તમા� �યેય ચાે�સ હાેવું �ેઈઅે. કપડવંજ 

કેળવણી મંડળના �મુખ�ી ડાે�ટર હરીશભાઇ કડ�લયાઅે વીર ભામાશાની જેમ કપડવંજને પાેતાની કમ�ભૂ�મ બનાવી નગરની ુ

રેડકાેસ સાેસાયટી, વી.અેસ.ગાંધી ચેરીટેબલ ટ�� ટ અને ��ભુવનદાસ ફાઉ�ડેશનમાં સહકાર અાપીને કપડવંજ કેળવણી 
ંમંડળની સં�થાઅાેને યાેગદાન અાપી ર�ાં છે. અાજે લગભગ ૭૫ વષ�ની ઉમરે પણ યુવાન �ય��તને શરમાવે અેવા અ�વરત કામ 

કરી ર�ા છે. નવચેતન પાેષણ યાેજના ૧૬મી સ�ટે�બર ૨૦૨૧થી સી. અેન. �વ�ાલય પ�રવાર તથા કપડવંજ કેળવણી મંડળના 

સહયાેગથી કાય�રત છે. અેમાં સી.અેન. �વ�ાલય પ�રવાર તથા �વ�ાથ�અાેનાે સહયાેગ મ�ાે જેથી અા યાેજના અા�વન ચાલુ 

રહેશે અને �વ�ાથ�અાેમાં પાેષણયુ�ત ખાેરાક લેવાની �ગૃ�ત અાવે અે હેતુસર અા યાેજનાની શ�અાત કરેલ છે. જેમાં 

રીશેષમાં �વ�ાથ�નીઅાેને સફરજન, કેળા, ચણા, ગાેળ, ખજર, બાફેલા મગ, બાફેલા ચણા અાપવામાં અાવે છે. અા યાેજનામાં ૂ

હાલમાં ૭૦ જેટલી �વ�ા�થ�નીઅાે લાભ લઈ રહી છે. 

http:// www.instagram.com/kkm1940
http://www.facebook.com/kkm1940
http:// www.kkmtrust.org
http:// www.twitter.com/kkm1940


વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૨૧                                                                                  ।।પૃ�ઃ૩।।

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

શાહ ક.એસ.આ�સ� એ�ડ વી.એમ.પારખ કોમસ� કોલેજે ે
"લીગલ અવેરનેસ" �વષયક અેડવાેકેટ �દનેશ પરમારન ું �યા�યાન

 કાેલેજના કાેમસ� �વભાગ �ારા બી.કાેમ.ના �વ�ાથ�અાે માટે તજ� �યા�યાન યાે�યું હતું. કપડવંજના �ણીતા 

અેડવાેકેટ �ી �દનેશભાઈ પરમારે "લીગલ અવેરનેસ" (કાયદાકીય સમજ) �વષયક �યા�યાનમાં લીગલ અવેરનેસ અંતગ�ત 

કાયદાે કઈ રીતે બને, અ�ધકારાેનાે ભંગ થાય તાે તેના ઉપાયાે, કાયદાના �કારાે-�ીમીનલ લાે અને �સ�વલ લાે અંગે મા�હતી 

અાપી, ફ�રયાદ કેવીરીતે અાપવી અને પાેલીસ ફ�રયાદ ના લે તાે શું કરવું વગેરે બાબતાેની �વ�ાથ�અાેને �વગતવાર સરળ 

શૈલીમાં સમજણ અાપી હતી. ����સપાલ ડાૅ. ગાેપાલ શમા�અે કાય��મના અારંભે શ�દાેથી �વાગત કરી વકતાનાે પ�રચય 

કરા�યાે હતાે. કાય��મનું સંચાલન અને અાભારદશ�ન કાેમસ� �વભાગના અ�ય� ડાૅ. જે. બી. બાેડાતે કયુ� હતું. 

અેસ.વાય.બી.કાૅમ.ના તમામ �વ�ાથ�અાે હાજર ર�ા ંહતા.ં

કાેલેજમાં સી.ડબ�યુ.ડી.સી.ના ઉપ�મે 'વીમેન અે�પાવરમે�ટ '�વષયક �યા�યાન

 કાેલેજમાં C.W.D.C અંતગ�ત �વ�ા�થ�ની બહેનાે માટે 'વીમેન અે�પાવરમે�ટ' (�ી સશ��તકરણ)�વષય પર  નાેલેજ 

હાઈ�કલ, ન�ડયાદના અેકેડેમીક કાે-અાેડીનેટર અને  �ણીતા માેટીવેશનલ �પીકર  �ીમતી �નરાલીબેન દેસાઈનુ �યા�યાન ૂ

યાે�યુ હતું. તેમણે �ી સશ��તકરણ અેટલે ફકત અેવું જ નહ� કે �ીઅાેઅે અા�થ�ક રીતે પગભર થવું, પરંતુ કટંબ અને ુ ુ

સમાજમાં પાેતાનું મહ�વ �થા�પત કરવુ, અેમ જણાવી ઉમેય ુ� હતું કે, હવે હાઉસવાઈફ માટે હાેમ મેકર શ�દ વધારે યાે�ય છે. 

સાથે �ીના �ય��ત�વ અને કાૈશ�યની સમજ અાપી અને �ીની સમાજ ��યેની ફર�ે અને સમાજમાં �ીન ું �થાન કેટલુ 

મહ�વપૂણ� છે. તે સરળ શૈલીમાં સમ��યું હતું. ����સપાલ ડાૅ. ગાેપાલ શમા�અે વકતાન ું પુ�પગુ�છથી અને શ�દાેથી �વાગત 

કયુ� હતું. C.W.D.C ના ક�વીનર ડાૅ.રીટા રાણાઅે �યા�યાનની ઉપયુ�તતા સમ�વી, કાેલેજ �વમે�સ ડેવલપમે�ટ સેલની 

�વૃ��ની મા�હતી અાપી હતી. કાય��મનું સંચાલન �શવાની પરમારે અને અાભાર દશ�ન �દ�યા �મે કયુ� હતું.  કાય��મના 

અારંભે ડાૅ.જવ�નકા શેઠે શ�દ�તુ�ત કરી હતી. �થમ વષ� બી.અે.બી.કાેમની તમામ �વ�ા�થ�ની બહેનાે  હાજર રહી હતી.
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કાેલેજમાં બાર અેસાે�સઅેશન �ારા "�ાહક સુર�ા અને માનવ અ�ધકાર" �વષયક �યા�યાન

 કાેલેજના કાેમસ� �વભાગ �ારા અેફ.વાય. 

બી.કાેમ.ના �વ�ાથ�અાે માટે કપડવંજ બાર અેસાે�સયેશન 

�ારા કાનૂની �ગૃ�ત અંગે �યા�યાન યાે�યું હતું. 

કપડવંજના �ણીતા અેડવાેકેટ �ી શૈલેષભાઈ અે. પટેલે 

"�ાહક સુર�ા" �વષયક �યા�યાનમાં જણા�યું હતું કે 

ઊતરતી ક�ાના માલસામાન કે ધારાધાેરણના માપદંડ 

�માણેની વ�તુ ન હાેય �યારે �ાહક સુર�ા હેઠળ ફ�રયાદ 

કરી શકાય. �ાહક સુર�ા કાયદાની શ�અાત અને બંધારણ અંતગ�ત �વ�વધ બંધારણીય અા�ટ�કલની �વગતવાર મા�હતી 

અાપી હતી. અેડવાેકેટ�ી ભા�વક ભ�ે લીગલ કાય�વાહી અને કાેટ�  �વશે મા�હતી અાપી હતી. પેરા�લગલ વાેલે��ટયર અેડવાેકેટ 

અારતી પં�ાઅે �ાહકને સરકાર �ારા મળતા લાભ અને સરકારી વકીલ અંગે માગ�દશ�ન અા�યું હતું. અેડવાેકેટ ભરતભાઇ 

અાર. પટેલે માનવ અ�ધકાર અંગે માગ�દશ�ન અાપી, માનવ અ�ધકારનુ હનન થતું હાેય, �ય��તના સમાનતા અને �વતં�તાના  

અ�ધકારાેનાે થતાે ભંગ અને તેના ઉપાયાેની મા�હતી અાપી હતી. અેડવાેકેટ ર�વભાઈ ��વેદીઅે કાયદાના અ�યાસ �ારા 

કાર�કદ�માં અેક વકીલથી લઈને સુ�ીમ કાેટ�ના જજ બનવા સુધીની તકાે �વશે �વ�ાથ�અાેને હળવી શૈલીમાં મા�હતી અાપી 

હતી. ����સપાલ ડાૅ. ગાેપાલ શમા�અે  �યા�યાનની ઉપયુ�તતા સમ�વી, મહેમાનાેનુ શ�દાેથી �વાગત કયુ� હતું. કાય��મનું 

સંચાલન  �ાે. ડાૅ. અેલ. પી. વણકરે અને અાભારદશ�ન કાેમસ� �વભાગના અ�ય� ડાૅ.જે.બી.બાેડાતે કયુ� હતું. �ી ધમ�શ 

પરીખ, ��નેશ સાેની, અાકાશ પરમારે કાય��મને સફળ બનાવવા જહેમત ઉઠાવી હતી. કાય��મ માં અેફ.વાય.બી.કાૅમ.ના 

તમામ �વ�ાથ�અાે હાજર ર�ા ંહતા.ં

 કાેલેજના સં�કત �વભાગ �ારા બી.અે ના સં�કત �વષયના ૃ ૃ
�વ�ાથ�અાે માટે તજ� �યા�યાન યાે�યું હતું. સરદાર પટેલ યુ�નવ�સ�ટી, 
વ�લભ �વ�ાનગરના અનુ�નાતક સં�કત �વભાગના અ�ય�, અાટ�સ ૃ
ફેક�ટીના ડીન અને �ણીતા સંશાેધક - �વવેચક �ાેફેસર ડાે. �નરંજન પટેલે 
તક�સં�હ �વષયક �યા�યાનમાં તક�સં�હ અંતગ�ત સાતપદાથા� અને નવ 
��યાેની �યા�યા અને ઉદાહરણ અાપીને  સરળ શૈલીમાં સમજતી અાપી ૂ
હતી. ����સપાલ ડાૅ. ગાેપાલ શમા�અે કાય��મના અારંભે શ�દાેથી �વાગત 
કરી વકતાનાે પ�રચય કરા�યાે હતાે સંચાલન ડાૅ.અજયભાઈ પટેલે અને 
અાભારદશ�ન �ા.યશવંત મહાલે કયુ� હતું. �ા.�જતે�� ��ભ�ે અાયાેજન 
અને �યવ�થામાં સહયાેગ અા�યાે હતાે.

કપડવંજ કાેલેજમાં " તક�સં�હ " �વષયક ડાે. �નરંજન પટેલનું �યા�યાન
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�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

 �વ�ાથ�અાેમાં નેતૃ�વ શ��ત ખીલે તેમજ �શ�કનું પા� લઈને તે 

જવાબદારી �નભાવવાનાે અાનંદ કંઈક અનેરાે જ મળતાે હાેય છે, તાે અે અાનંદને 

અ�ભ�ય�ત કરવા માટે �વયં શાસન �દનનું અાયાેજન કરેલ હતું. અા �વૃ��ની 

સુચના થતા જ �વ�ાથ�અાે �શ�કાેનું પા� લેવા માટે તલપાપડ થઇને �રસેસ 

દર�મયાન ઉ�સાહ પૂવ�કની તૈયારી કરવા લા�યા.ં  �શ�કાેઅે તેઅાેની �મતા 

�નહાળીને લે�ખત મંજરી સાથે પા� અા�યું, તેમજ �દવસ દર�મયાન કેવી રીતે ૂ

વગ�માં કાય� કરવું તેની સમજ અાપી, ઉપરાંત �વ�ાથ� ક�વીનર �શ�કે અા 

�દવસની સંપૂણ� રીતે જવાબદારીપૂવ�ક કાય� કરવાની સુચના અંગે મીટ�ગ ભરી 

અને મા�હતી અાપી. અાચાય��ી અને �શ�કાેના માગ�દશ�ન હેઠળ તા.૧૬-૯-૨૦૨૧ 

ના રાેજ બાળ �શ�કાેઅે સુંદર વ� પ�રધાન કરીને અાનંદપૂવ�ક કાય� કયુ�. તેના 

બી� �દવસે �ાથ�ના દર�મયાન બાળ �શ�કાેઅે પાેતાના અનુભવાેની વ�ત�ય 

�ારા ઝાંખી કરાવી અા રીતે �વયં શાસન �દનની ઉ�સાહભેર ઉજવણી કરી.

શાળાની �ે� �વૃ�� – �વયંશાસન �દન 

સી.અાર.સી ક�ાઅે શાળાનું ગાૈરવ

 અાઝાદીકા અમૃત મહાે�સવ અંતગ�ત �ચ�, વ�તૃ�વ અને �નબંધલેખન જેવી હરીફાઇ સી.અાર.સી.ક�ાઅે યાે�ઇ 

હતી. અા �પધા�મા ં�થમ શાળા ક�ાઅે હરીફાઈનું અાયાેજન કરવાનું હતું. અે �પધા�માં જે �વ�ાથ�નાે શાળા ક�ાઅે �થમ 

નંબર અા�યાે હાેય તેણે સી.અાર.સી.ક�ાઅે �પધ�ક તરીકે જવાનું હતું, જેમાં �નબંધ લેખન �પધા�માં ��તીય �થાન �ેષી ��તી 

�મતેશભાઇઅે �ા�ત કયુ� હતું અને �ચ� �પધા�માં �થમ �થાન પટેલ હીર અ�મતભાઈઅે �ા�ત કયુ� હતું. અા બંને 

�વ�ાથ�નીઅાેને શાળા પ�રવારે અ�ભનંદન પાઠ�યા ં હતાં. સી.અાર.સી.ક�ાઅે �થમ �થાન �ા�ત કરનાર �વ�ાથ� 

બી.અાર.સી ક�ાઅે �પધ�ક તરીકે ભાગ લેવાનાે રહેશે, તાે અે અનુસંધાને �ચ� �પધા�માં �થમ �થાન �ા�ત કરનાર પટેલ હીર 

અાગળ જશે. શાળા પ�રવારે અા �પધ�કને અ�ભનંદન સહ શુભે�છા પાઠવી હતી. અાપણા વડા�ધાન માનનીય �ી નરે��ભાઈ 

માેદીના જ�મ�દવસ �ન�મ�ે �નબંધલેખન �પધા� યાે�ઇ હતી. અા �પધા�માં શાળાના ધાેરણ ૬ થી ૮ના સમ� �વ�ાથ�અાેઅે 

ભાગ લીધાે હતાે, તેમાંથી �ણ �વધાથ�અાેના �નબંધ સી.અાર.સી.ક�ાઅે માેક�યા હતા, તેમાં સી.અાર.સી.ક�ાઅે ઝાલા 

�વ�ધ મહેશભાઈઅે ��તીય �થાન �ા�ત કરીને શાળાનું ગાૈરવ વધાય ુ� હત ંુશાળા પ�રવારે અા �વ�ાથ�ન ેઅ�ભનદંન પાઠ�યા હતા.ં
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�ચ�ડ�� સ યુ�નવ�સ�ટી ગાંધીનગર �ારા તાલીમનું અાયાેજન

 ગાંધીનગર �ચ�ડ�� સ 

યુ�નવ�સ�ટીમાં સં�કત �વષય ૃ

પર તાલીમ યાે�ઇ હતી. 

જેમાં શાળમાંથી �શ�ક�ી 

કનૈયાલાલ પટેલ તેમજ �ી 

ગુલામ હૈદર મલેક અા 

તાલીમમાં ભાગ લીધાે હતાે. 

કાેઈપણ ભાષા માટે 

�યાકરણ શીખવુ ખૂબજ 

જ�રી છે તાે અે હેતુને 

�યાનમા રાખીને સં�કત ૃ

�યાકરણની સુંદર મા�હતી 

અાપી. �ચ�ડ�� સ યુ�નવ�સ�ટી 

�ારા  વડાેદરા �જ�લાના 

�શનાેર તાલુકામાં અાવેલ 

માેટા ફાેફળીયા ખાતે 

શારી�રક �શ�ણ �વષયના 

નાવી�ય સભર ��શ�ણ 

વગ�ની તાલીમ યાે�ઇ હતી. 

જેમાં શાળાના �શ�ક �ી સંકેતભાઈ પટેલ અને �ી �કરપાલ�સ�હઅે ભાગ લીધાે હતાે. �યાં તેઅાેને �વ�વધ �તની રમતાેની 

તેમજ યાેગની તાલીમ અાપવામાં અાવી હતી. જેમાં શાળાના કે�પસમાં ખૂબ અાેછી જ�યામાં રમતના મેદાનાેનું ખુબ સુંદર 

અાયાેજન હતું. અા �થળ રમણીય, અાકષ�ક અને અાયાેજનપૂવ�કની જ�યા ધરાવતું હાેવાથી શારી�રક �શ�ણની તાલીમ માટે 

ખુબ જ અનુકળ જ�યા હતી. તે �શ�કાે માટે અા તાલીમ �મરણીય રહેશે તેવી રજઅાત કરી હતી.ૂ ૂ

નેતૃ�વ શ��તના �વકાસ માટે શાળામાં �.અેસ. અને અેલ. અાર. ની �નયુ��ત

 �વ�ાથ�અાેમાં નેતૃ�વ શ��ત ખીલે અને તેનાે �વકાસ થાય તે માટે વગ� ��ત�ન�ધ યાે�વા તા.૨૪-૦૯-૨૦૨૧ ના રાેજ 

વગ�ના �વ�ાથ�અાે �ારા ચૂંટણી યાે�  માે�નટરની પસંદગી કરવામાં અાવી, ઉપરાંત �.અેસ. તરીકે પટેલ શુભ �ક�મત કમાર, ુ

ધાે- ૮ (ક), અેલ.અાર. તરીકે પટેલ ��તી �મતેશભાઇ ધાે-૮ (બ) અને સહમં�ી તરીકે પટેલ જય રાકેશભાઈ ધાે-૭ (અ) ની 

વરણી કરવામાં અાવી. અા �વજેતા પામેલા �વ�ાથ�અાેને શાળા પ�રવારે અ�ભનંદન પાઠ�યાં હતા.ં
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http:// www.twitter.com/kkm1940
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

 સમાજ સેવા માટે હમેશા 

ત�પર અેવી કપડવંજની સેવા 

સં�થાની સાથે મળી �ી માણેકલાલ 

દેસાઇ �કશાેર મં�દરઅે ધાેરણ ૬ થી 

૮ના �વ�ાથ�અાેને તા.૬-૧૦-૨૦૨૧ના 

રાેજ માેટા હનુમાન દાદા સેવા મંડળ 

ટ�� ટ �ારા પાૈ��ક અને અાયન�થી 

ભરપૂર અઢીસાે �ામ ખજર તથા �ી ૂ

વ�લભ સેવા કે�� �ારા  ભણવામાં 

ઉપયાેગી નાેટબુક અને ચાેપડાનું 

�વતરણ કરવામાં અા�યું હતું. અા 

સેવાકીય કાય��મમાં સંમ�લત થવા 

કપડવંજ મામલતદાર�ી જયભાઇ 

પટેલ અને નાયબ મામલતદાર�ી 

યુ�નકભાઈ પટેલ ઉપ��થત ર�ા 

હતા. બાળકાેને ઉ�જવળ 

ભ�વ�યની શુભકામનાઅાે અાપી 

કાય��મને સફળ બના�યાે હતાે.

મામલતદાર�ીના હ�તે શાળામાં પાૈ�ીક અાહાર તથા નાેટબુકનું �વતરણ

 �વ�ાથ�અાેને હમેશા અાગળ વધવા માટે �ેરતી સં�થા �ી માણેકલાલ દેસાઇ �કશાેર મં�દરના �વ�ાથ�અાેઅે નવાેદયની 

�વેશ પરી�ામાં ભાગ લીધાે હતાે. ધાેરણ પાંચમાં અ�યાસ કરતા શાળાના ૪૩ �વ�ાથ�અાેઅે પરી�ા અાપી હતી. અા 

પરી�ામાં શાળાના પટેલ �ુવ હષ�દભાઈ ઉ�ીણ� થઈ પસંદગી પામેલ છે તાે અા �વ�ાથ� જવાહર નવાેદય �વ�ાલયમાં અ�યાસ 

માટે જનાર છે. અા �વ�ાથ�ને શાળા પ�રવારે અ�ભનંદન પાઠ�યા છે. નવાેદય �વ�ાલય, ભારત સરકાર �ારા �યાેગમાં 

લાવવામાં અાવેલ અેક �શ�ણ પ�રયાેજના છે. જે ભારત સરકારના માનવ સંશાધન �વકાસ મં�ાલયની દેખરેખમાં કામ કરતી 

અેક �વયં-સંચા�લત સં�થા છે. જેનાે હેતુ ભારતના નાનામાં નાના ગામ સુધી �શ�ણ પહાેચાડવાનાે છે માટે, દરેક �જ�લા 

�માણે શાળાના ૭૫% �થાન �ા�મણ �વ�ાથ�અાે માટે સંર��ત રાખવામાં અાવે છે. અેવાે �ય�ન કરવામાં અાવે છે કે ૧/૩ 

ભાગના �થાન પર છાેકરીઅાેને �વેશ મળે. અા શાળામાં �વ�ાથ� પાંચમાં ધાેરણમાં �વેશ મેળવી ૧૨ ધાેરણ સુધી અ�યાસ 

કરી શકે છે. �વ�ાથ�ને ભણતર-રહેવા-જમવાથી માંડી શાળાનાે ગણવેશ �ન:શુ�ક પુરાે પાડવામાં અાવે છે. અા સંપૂણ� ખચ� 

ભારત સરકાર �ારા ઉઠાવવામાં અાવે છે.

નવાેદય �વેશ પરી�ામાં શાળાનાે �વ�ાથ� ઉ�ીણ�
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી જડાવવા િશશુ ક��ે
 ‘�ીન ડે’ ની ઉજવણી

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી જડાવવા �શશુ કે��માં ‘�ીન ડે’ ની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. જેમાં 

�શ�કાેઅે બાળકાેને લીલા રંગ �વશે મા�હતી અાપી હતી. બાળકની �યારે શીખવાની ���યા ચાલુ હાેય �યારે નવા �શખતા 

�વષયને �વૃ��મય અને રસ પૂણ� રીતે શીખવાડવામાં અાવે તાે તે બાળકના મગજમાં ખૂબ સચાેટ રીતે સં�હ થઈ �ય છે. જેથી 

મા�ટેસરી પ�ધ�તથી બાળકાેને લીલા રંગ �વષે મા�હતગાર કયા� હતા. જેમાં જણા�યુ હતું કે લીલા રંગની �વ�વધ શાકભા�અાે 

તથા ફળાે હાેય છે, અાપણા રા��� વજમાં પણ લીલાે રંગ અાવે છે, લીલાે રંગ અાંખાેને ઠંડક અાપે છે તથા તે હ�રયાળીનું �તીક 

છે તેવી �વ�વધ મા�હતી �વડીયાે �ારા અાપી હતી. બાળકાેઅે લીલી વ�તુઅાે સાથે રાખી અને લીલા રંગના કપડાં પહેરીને 

ફાેટાે�ા�સ માેકલા�યા હતા.
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�ી જડાવવા િશશુ ક��ે��ધાંજલી

�વ.�ી કજભાઈ િ�વેદીું

�ભુ આપના આ�માને 
શાંિત અપ�  એ જ �ાથ�ના...

કપડવણજ કળવણી મંડળ પ�રવારે

(ક.ક.મંડળની િવિવધ સં�થાઓમાં લગાવેલ �માટ�બોડના દાતા�ી)ે �

:: �વગ�વાસ ::
૦૪-૧૧-૨૦૨૧

:: જ�મ તારીખ ::
૨૦-૦૫-૧૯૩૧
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