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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

ગુજરાતની સં કૃ તને

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ીવંસી.એન.
ાલયહ રફાઈનું કપડવંજમાં
ત રાખતીિવ
ગરબા

સાૈ થમવાર અાયાેજન

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચા લત

ી શંકરલાલ હર વનદાસ શાહ સાં કૃ તક કે

ારા તા.૨૧-૧૨-૨૦૨૧

ગુ વારના રાેજ કાેલેજ અાે ડટાેરીયમ ખાતે ગરબા હ રફાઈનું અાયાેજન કરવામાં અા યું હતું. જે માં ૩ વભાગમાં ૧૭ જે ટલી
ટીમાેઅે ઉ સાહપૂવક ભાગ લઈ અા પધાને

વંત બનાવી હતી. કાય મના મુ ય મહે માન અને મંડળના મુખ ડાૅ.હ રશ

કંુ ડ લયા સાથે પધાના ઉ ાટક નગર થમા માે નકાબેન પટે લ તથા કપડવંજ નગરપા લકા ચીફ અાે ફસર અેસ. સી. રતાણી
સ હત કે ળવણી મંડળના હાે ે દારાે ઉપ થત ર ાં હતાં. અા સંગે પધાના નણાયક તરીકે અિ વનભાઈ પટે લે (તેનપુર) અને
બપીનભાઈ પટે લે (બાયડ) ફરજ બ વી હતી. મં ી અનંતભાઈઅે સાૈને અાવકાયા હતાં. યારબાદ મંચ થ મહે માનાે ારા
દીપ ાગ
યુ

કરી પધાને ખુ લી

હે ર કરાઈ હતી. અા પધાનું કપડવંજ કે ળવણી મંડળના અાે ફ સયલ ફે સબુક પેજ અને

ુબ ચેનલ પર લાઈવ સારણ કરાયું હતું. જે માં ફે સબુકમાં ૩૪૦ લાેકાે તથા યુ

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨

ુબ પર ૨૯૭ લાેકાે

ેડાયા હતાં. અ યાર
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કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

થાપના વષ - ૧૯૪૦

સુધીમાં ૫૭૦૦ કરતાં વધારે લાેકાેઅે અા વીડીયાે
તેમના પ રવાર સાથે અા અાેનલાઈન કાય મ નહા

ેયાે છે . સાં કૃ તક કે ના મુ ય દાતા યાેગે ભાઈના પુ સંજયભાઈ શાહે
ાે હતાે. અને કાય મની સફળતા માટે સવને અ ભનંદન પાઠ યાં હતાં.

ગરબા હ રફાઈના વજે તાઅાે
વભાગ

થમ

તય

તૃ તય

(અ) ાયમરી

ી અેસ.સી.દાણી ાયમરી કલ
ૂ

ી સી.ડી.ગાંધી ઈં.મી. કલ
ૂ

ી માણેકલાલ દે સાઈ કશાેર મં દર

(બ) મા ય મક

ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈં.મી. કલ
ૂ

ી સી.અને. વ ાલય

વન શ પ કલ
ૂ

(ક) અાેપન

શાહ કે . અેસ. હાવાળા બી.અેડ્ . કાેલેજ ભારત વકાસ પ રષદ

ક છ કડવા પાટીદાર સમાજ

વજે તાઅાેને દાતા તારાબેન વી.પટે લ તરફથી ાે. વી.ડી. પટે લ ટાેફી અેનાયત કરવામાં અાવી હતી. અા ઉપરાંત પધકાેને
અા વાસન ઈનામ તથા સ ટ ફકે ટ અેનાયત કરવામાં અા યાં હતાં. અા વાસન ઈનામ ભવાની ટી બર માટ વાળા વસંત કે .
પટે લ, પંચામૃત રે ટાેરે ટના રાઘવ દવે તથા જગદં બા કે ટસના કાૈ શક ભ ના સાૈજ યથી અાપવામાં અા યાં હતાં.

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨
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થાપના વષ - ૧૯૪૦

શાહ ક.એસ.આટસ
એ ડ. વી.એમ. પારખ
ે
ે કોમસ કોલેજ
વ ાથ અાે માટે સાે ટ

ક સની તાલીમનું અાયાેજન

શાહ કે . અેસ. અાટસ અે ડ વી. અેમ.

પારે ખ કાેમસ કાેલેજ કપડવંજ ખાતે કે . સી.
ઉ ચ

શ ણ

ફીનીશ ગ

કલ
ુ

.

વભાગ, ગાંધીનગરના ઉપ મે
ક પ હે ઠળ ૨૦ દવસ (૮૦

કલાક)ના તાલીમ કાય મનું અાયાેજન કરવામાં
અા યું

હતું.

સાં ત

પધા મક

સમયમાં

વ ાથ અાેમાં કાૈશ ય કે ળવણી તેમજ અં ે
ભાષા પરનું ભુ વ વધે તે હે તુથી અાયાે જત કરાયેલ
અા તાલીમમાં બેઝીક ઇં લશ અને સાે ટ ક સ-લાઇફ ક સને લગતા જદા
ુ જદા
ુ વષયાેને અાવરી લેવામાં અા યા હતા.
બે ઝક ઇં લશના તજ વ તા તરીકે દી તમયી વેન ઉપ થત ર ા હતા. જે અાેઅે ૧૦ દવસ - ૪૦ કલાકની તાલીમ અાપી
હતી.

યારે સાે ટ ક સ-લાઇફ ક સના તજ

વ તા ી સુનીલ અાચાય ૧૦ દવસ - ૪૦ કલાકની તાલીમ અાપી હતી.

સમ તાલીમ કાેલેજના અાચાય ી ડાે. ગાેપાલ શમાના માગદશન હે ઠળ યાે ઇ હતી. બી.અે. /બી.કાેમ.ના ૪૨ વ ાથ અાે
અા તાલીમ કાય મમાં સહભાગી થયા હતાં તથા ફીનીશ ગ કલના
કા-ૅઅાેડ નેટર તરીકે ડા.ૅ મયંક પટે લે ફરજ બ વી હતી.
ુ

કાેલેજના વ ાથ ની રા ીય ક ાઅે ફટબાે
લ ટીમમાં પસંદગી
ૂ

શાહ કે . અેસ. અાટસ અે ડ વી. અેમ. પારે ખ કાેમસ

કાેલેજ, કપડવજ
ં ના વ ાથ પવ ઉ મેશભાઈ ભાવસારની
સરદાર પટે લ યુ નવસ ટી, વ ાનગરની ફટબાે
લ ટીમમાં
ૂ
પસંદગી થતાં તેઅાે રા ીય ક ાઅે જયપુર ખાતે યાે નારી
ફટબાે
લ પધામાં ભાગ લેશે. અેફ.વાય.બી.કાેમ.માં અ યાસ
ૂ
કરતા પવ ભાવસારની રા ીય ક ાની સ

બદલ કાેલેજના

અાચાય ી ડા.ૅગાેપાલ શમા અને પાેટ્ સ ઇ ચાજ ડા.ૅ જે . બી.
બાેડાત અને

ા.અે.બી.પ ડા તથા ટાફના સાૈ

અ ભનંદન પાઠવી અેની ઉ રાેઉ ર

સ યાેઅે

ગ ત માટે શુભે છા

પાઠવી હતી.

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨
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થાપના વષ - ૧૯૪૦

પારખ
ધસ સાય સ કોલેજ
ે
અાંતર કાેલેજ બાે

ગ પધામાં વ ાથ ની પસંદગી

સરાદર પટે લ યુ નવ સટી ારા અાટસ,
્ સાય સ કાેલેજ પેટલાદ ખાતે યાે યેલ અાંતર કાેલેજ બાે સ ગ પધામાં

પી.બી. સાય સ કાેલેજમાં બી.અેસ.સી.સેમે ટર ૫ માં અ યાસ કરતા નમેષ મકવાણાઅે ૬૦ કલાે વજન ુપમાં ભાગ લેતા

પાેતાની કાર કદ ના ી

વષ જબરજ ત પરફામ સ બતાવીને ણેય ફાઈટમાં હરીફ પધકાેને નાેકઅાઉટથી પરા ત કરી

ઇ તહાસ ર યાે હતાે. સખત પ ર મનાે કાેઈ વક પ નથી અે કથન સ કરતા કાેરાેનાકાળમાં પણ અ વરત મહે નતના અંતે
નમેષને અા સ

ા ત થઈ હતી. અા ઝળહળતી સફળતા બદલ સં થાના અાચાય ડાૅ. અે. જે . રાવલ, ફ ઝકલ અે યુકેશન

ડાયરે ટર ડાૅ. જગ ત સહ ચાૈહાણ, તેમજ માનદ કાેચ અમજદ રાઠાેડે અા સ

બદલ અાનંદ ય ત કયા હતાે તેમજ

અ ભનંદન પાઠ યાં હતા. સમ કપડવંજ કે ળવણી મંડળ પ રવારે નમેષને અ ભનંદન પાઠ યાં હતાં.

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨
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થાપના વષ - ૧૯૪૦

ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર
બેડ મ ટન પધામાં શાળાના વ ાથ અાેની સ ી

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ

ારા ડાે ટર પનાકીન ડી. શાહ

બેડ મ ટન

પધા

૨૦૨૧-૨૨નું

અાયાેજન તારીખ ૨૨/૧૨/૨૦૨૧

થી તારીખ ૨૪/૧૨/૨૦૨૧ દર મયાન

બેડ મ ટન હાેલ કાેલેજ કે પસ,

કપડવંજ ખાતે કરવામાં અા યું
હતું. જે માં ૫ અને ૬ ધાેરણના

ભાઈઅાેના

ુપમાં

કલ
ુ

૪૦

પધકાેમાંથી માણેકલાલ દે સાઈ

કશાેર મં દરના

વ ાથ અાેમાં

થમ બારૈ યા કે યુર દલીપકમાર
ુ

(ધાે.૬-બ) અને

તય પટે લ અવી

મેહલુકુ માર (ધાે.૫-બ)
થયેલ

છે .

શાળા

વજે તા

પ રવાર

વજે તાઅાેને અ ભનંદન પાઠવે છે .

રા ીય સમૂહગાન પધામાં શાળાના વ ાથ અાે વજે તા
ભારત વકાસ પ રષદ કપડવંજ ારા અાેનલાઈન રા ીય સમૂહગાન
પધાનું અાયાેજન કરે લ હતું. અા પધામાં પધકે અેક ગીત હ દી કે સં કત
ૃ
ભાષામાં સંગીતના વા નાે ઉપયાેગ કયા વગર ગાઈને ગીતનાે વડીયાે રે કાેડ
કરીને માેકલવાનાે હતાે, જે નું પ રણામ

હે ર થતા થમ નંબરે મા.દે . કશાેર

મં દરના વ ાથ ઝાલા વ ધ મહે શભાઈ (ધાેરણ ૮ બ) અને તૃતીય નંબરે શેખ
માેહ મદસૈફ અા સફભાઇ (ધાેરણ ૬ ક) અે થાન ા ત કરી શાળાનું ગાૈરવ
વધાયુ છે . શાળા પ રવારે બંને વ ાથ અાેને અ ભનંદન પાઠ યા છે . વજે તા
પામેલ વ ાથ અાેની ાંત ક ાઅે કપડવંજનુ

ત ન ધ વ કરવા માટે પસંદગી

થશે, તેમજ તારીખ ૨૨ /૧૨ /૨૦૨૧ ના રાેજ લાય સ લબ ખાતે તેઅાેને ઇનામ
અાપી નવાજવામાં અા યાં હતા.ં

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨
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થાપના વષ - ૧૯૪૦

ી એસ. સી. દાણી ાયમરી કલ
ૂ
બાળકાે માટે લ બુ શરબત પધાનું અાયાેજન

ી અેસ.સી.દાણી ાયમરી કલમાં
તા.૨૯,૩૦-૧૨-૨૦૨૧ બુધવાર, ગુ વારે ધાે.૪ અને ૫ માં લ બુ શરબત પધાનું
ૂ

અાયાેજન કરવામાં અા યું હતું. જે માં બાળકાેઅે માેટી સં યામાં ભાગ લીધાે હતાે પધામાં ઉપયાેગી અેવી સાધન સામ ી

બાળકાે ઘરે થી જ લઈને અા યાં હતાં. ધાેરણ મુજબ બાળકાેને ણ નંબર અાપવામાં અા યાં હતાં.

ી જડાવબા િશશુ કે
અાેનલાઈન ‘પી ક ડે ’ ની ઉજવણી

બાળકાેને ગુલાબી રં ગ વશે શ કાેઅે વગતવાર મા હતી અાપી હતી. જે માં બાળકાેઅે ગુલાબી રં ગના કપડાં પહે રી
તથા ગુલાબી રં ગની વ તુ સાથે રાખી ‘પી ક ડે ’ ની અાેનલાઈન ઉજવણી કરી હતી.

‘નાતાલ’ ની ઉજવણી
ી જડાવબા શશુ કે માં તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૧ ના રાેજ નાતાલની ઉજવણી વડીયાે ારા કરવામાં અાવી હતી. જે માં
શ કાેઅે બાળકાેને નાતાલની સમજ અાપી હતી. જે માં ઈશુ
તના જ મ દવસ વશે બાળકાેને સમ યું અને વ ડયાે
ારા સમજ અાપવામાં અાવી હતી.

વષઃ૪ અંકઃ૫૮ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૨

।।પૃ ઃ૬।।

