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

થાપના વષ - ૧૯૪૦

“When educating the minds of our youth,
we must not forget to educate their hearts.”

- Dalai Lama

ઓનલાઈન સમરકે પનું આયોજન
આપણા બાળકો લોકડાઉનના સમયમાં ઘરે રહીને કટાળી
ગયા હોય યારે કપડવંજ કે ળવણી મંડળ ારા બાળકો
ં
માટે ઓનલાઈન સમર કે પનું આયોજન તારીખ ૨૧મી એિ લથી શ કરાયું છ,ે જની
ે િવગતો નીચે માણે છ.ે આપ
િવ ાથ ઓને ન િનવેદન કે આ ઓનલાઈન સમર કે પનો વધુમાં વધુ લાભ ઉઠાવશો.

ષી તી
ધોરણ-૭
માણેકલાલ દેસાઈ
કશોર મ દર

હે ત ઓઝા
ધોરણ-૩
સી.ડી ગાંધી લીશ
મીડીયમ કૂ લ

નેહાબેન ઓઝા
હે ત ઓઝાના
વાલી ી

વષઃ૨ અંકઃ૩૧ માસઃ એિ લ,૨૦૨૦

આ સમર કે પ શ થયા ના બે- ણ દવસ માં જ િવ ાથ ઓ
અને વાલીઓના િતભાવો આ યાં છે તેમના જણા યા માણે
આ લોકડાઉનના સમયમાં બાળકો પાસે કોઈ રમવા માટની
ે
વૃિ નહતી અને તેઓ બહાર પણ જઈ શકતા ન હતાં. પરતુ
ં
આ સમયમાં કે ળવણી મંડળની પહલ
ે તરીકે આ સમર કે પ ખુબ
જ અસરકારક ર ો છ.ે િવ ાથ ઓએ અને વાલીઓએ
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સહીત દાણી ફાઉ ડશન
અને
ે
અગ ય ફાઉ ડશનનો
પણ આભાર મા યો છ.ે
ે
।।પૃ ઃ૧।।
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કપડવંજ કળવણી
મંડળ અને અગ ય ઈ ટરનેનલ ારા
ે
બાળકોએ કોરોના વાયરસ સામેની લડતમાં પો ટરો બના યા

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ અને અગ ય ઈ ટરનેશનલ ારા ચાલતા ડઝીટલ કે પમાં બાળકોએ કોરોના વાયરસ
સામેની લડતમાં પો ટરો બના યાં હતાં. અને સરકાર ીએ હરે કરલા
ે બી લૉકડાઉનને સમથન આપી વધા યું
હતું. જમાં
ે તથા મા ક પહરવા
ે માટે સંદેશો આ યો હતો.
ે લોકોને ઘરમાં રહવા
વષઃ૨ અંકઃ૩૧ માસઃ એિ લ,૨૦૨૦
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હરે જનતા માટે સુિવધા પુરી પાડવા કપડવંજ કળવણી
મંડળની પહલ
ે
ે
COVID 19 મહામારીને કારણે િવ

િ થર થઈ ગયું છ.ે ભારત પણ આ મહામારીથી બચી શ યુ નથી. 16 મી એિ લ
2020 ના રોજ ભારતમાં ન ધાયેલા કોરોના વાયરસ કે સની સં યા 12,380 થઈ ગઈ, જમાં
ે 10,477 સ ય કે સ,
414 મૃ યુ અને 1,488 recovered case નો સમાવેશ થાય છ.ે યાં સુધી ગુજરાતની વાત છ,ે ૧૬ મી એિ લ સુધી
766 કે સ ન ધાયા છે અને આ સં યામાં સતત વધારો થઈ ર ો છ.ે ખેડા િજ ામાં કોઈ કે સ ન ધાયેલ નથી, પરતુ
ં
અગમચેતી દાખવી કપડવંજ કે ળવણી મંડળે નીચેના પગલાં લઈ થાિનક િજ ા વહીવટને ટકો
ે આ યો છ:ે
૧. જ.બી.મહતા
મ યમાં િ થત એક
ે હોિ પટલમાં વોરે ટાઇન સુિવધા બનાવી: જ.ે બી. મહતા
ે હોિ પટલ શહરની
ે
ે
સામાિજક આરો ય કે છે અને તેનું સંચાલન સરકાર ારા કરવામાં આવે છ.ે કે કે એમ ારા હોિ પટલમાં
વોરે ટાઇન અને આઇસોલેશન સુિવધા માટે 10 બેડની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવી છ.ે
૨.ઇ ટિે સવ કે ર યુિનટ માટનાં
ે ઉપકરણો: કે કે એમએ કોિવડ 19 દદ ઓ માટે
વેિ ટલેટર સપોટની જ ર હોય તેવા આઇસીયુ થાપવા માટે જ રી તમામ
સામ ીની ખરીદી કરી છ.ે દાણી ફાઉ ડશનના
સમથનથી, કે કે એમએ કો ેસર
ે
સાથે વેિ ટલેટર (2 એકમો), સ શન પંપ (2 એકમો), િસર જ પંપ (2 એકમો),
ઓિ સજન રજનરટસ
(2 એકમો), મિ ટમોિનટર (1), પીપીઈ ક સ (50
ે
એકમો), િસર જ પંપ (2) અને 5000 ફસ
ે મા ક ખરી ા છ.ે
૩. ભૌિતક માળખાકીય સુિવધા પૂરી પાડવી: િજ ાના વહીવટીતં એ
કે .કે .એમ.ના છા ાલયને વોરે ટાઇન સુિવધા તરીકે ઉપયોગમાં લેવા સંપક કય
હતો. મંડળ ારા સમુદાયના િવશાળ હતને યાનમાં લેતા આ િવનંતીને
સરળતાથી વીકાર કરવામાં આવી હતી. આ સુિવધા હાલમાં
ા વહીવટીતં
ારા કોઈ પણ એવા યિ તઓને રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે
કોવીડ19 દદ ના સંપકમાં આવી હોય અથવા તેણે હોટ પોટ તરીકે ઓળખાતા
િવ તારોની મુલાકાત લીધી હોય.
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૪. વૃ ોની સંભાળ લેવી: ડાયાિબટીઝ, હાયપર ટે શન અથવા દયરોગ જવી
ે પૂવવત રોગો ધરાવતા વ ર
નાગ રકોમાં કોિવડ19ની વધુ સંભાવના છ.ે શહરના
વ ર નાગ રકો આ રોગ સામે સારી રીતે સુરિ ત છે તેની
ે
ખાતરી કરવા માટ,ે કે .કે .એમ., ભારત િવકાસ પ રષદ અને ઈિ ડયન મે ડકલ એસોિસએશન (કપડવંજ શાખા)ના
સહયોગથી થાિનક વયંસેવકોનો ઉપયોગ કરીને તે િવ તારના તમામ વ ર નાગ રકોનો સવ ણ કરવાનો અને
ઉપરો ત સૂિચબ રોગોની તપાસ કરવાનો િનણય કય . આ હતુ
ે માટે કે કે એમે બીપી મોિનટર (20 એકમો) અને
લુકોમીટર (20 એકમો) ખરી ા છ.ે હમે
ં શની જમ,
ે કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંકટના આ સમયમાં થાિનક વહીવટ
અને કપડવંજની જનતા સાથે એકતામાં ઉભા છ.ે સમુદાયની સેવા કરવાની અમારી િતબ તા અમારા શુભે છકો
અને દાતાઓના સમથન િવના શ ય ન હોત. સમાજને મદદ કરવાના અમારા આ ય નમાં તમે પણ અમારી સાથે
ડાઈ શકો છો.

માનવતાવાદી
સહાય
મેળવવાનો
તેમનો અિધકાર

એકતા કીટનું
દાન કરશો.

માનવતાવાદી
સહાય પૂરી
પાડવા માટની
ે
અમારી ફરજ
સૌથી સંવેદનશીલ લોકો સુધી પહ ચવામાં અમારી સહાય કરો.

દાન માટે બક ખાતની િવગત
KAPADWANJ KELAVANI MANDAL
BANK OF BARODA
BRANCH- KAPADWANJ
CURRENT A/C NO.:
02950200000585
IFSC: BARB0KAPADW

દાન કરવા માટે QR કોડ કે ન કરો.

દાન કરવા માટે અહ િ લક કરો.
https://kkmtrust.org/donate/

Donation to Kapadwanj Kelavani Mandal is exempted under Section 80-G Trust Reg. No. Kheda F-28 Society Reg. No. 1042 - Date:28.11.1940
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