
“We are what our thoughts have mad us; So take care about what you think. 
Words are secondary. Thoughts live; They travel far.

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

Swami Vivekanand

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦
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 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત તમામ સં�થાઓના સામૂ�હક �વાતં�ય�દનની ઊજવણી 

કૉલેજ કે�પસમાં યો�ઈ. જમાં ક.કે.મંડળના �મુખ ડૉ.કુડલીયા સાહબના વરદ હ�તે �વજવંદન ે ેં
ેકરવામાં આ�યું. આ ઉજવણીમાં મંડળના તમામ હો�દાર�ીઓ, આચાય��ીઓ, અ�યાપક�ીઓ, 

િશ�ક�ીઓ, િબનશૈ�િણક કમ�ચારીઓ તથા આમંિ�ત મહમાનો હાજર ર�ાં હતાં. �વ�રોહક ે
ડૉ.કુડિલયા સાહબે �ાસંિગક ઉ�બોધન કયુ�. કોિવડ-૧૯ માટની ગાઈડલાઈનને આધાર સો�યલ ે ે ેં
�ડ�ટનસ�ગ �ળવી દરક બાબતોની કાળ� લઈ કાય��મ પૂણ� કરાયો.ે

�વાતં�ય �દનની ઉજવણી



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૨।।
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી જડાવબા િશશુક��ે

 કોિવડ-19 કોરોના 

વાયરસ મહામારીએ �યાર ે

આપણા દેશમાં માઝા મૂકી છ ે

�યાર આફતને અવસરમાં ે

અને સંકટને સેિલ�ેશન 

ઘણી ર�તામાં આવતા 

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે

મનીષ પરમાર અને �નલ પરમાર(હતના વાલી)ે

પ�થરોને પગિથયાં બનાવી મંિઝલ સુધી પહ�ચવાનું �યેય તો આપણા ભારતીયોના લોહીમાં છ જ. ે

આવા સમયમાં આપણી સં�થા �ી જડાવબા િશશુકે�� કે જ બાળ દેવોના િશ�ણનો પાયો મજબુત ે

કર છ, એમણે બાળકોના િશ�ણની િચંતાનો ભાર પોતાના િશર લઈ ખૂબ જ �શંસનીય કામ કરલ ે ે ે ે

છ. જમાં સંચાલક મંડળ તથા િશ�ક ભાઈ બહનોનો ફાળો સરાહનીય છ. હવે વાત છ બાળ દેવોને ે ે ે ે ે

અંતર િશ�ણ આપવાની, તો બાળકો રમતા રમતા પાયાનું �ાન સહજતાથી મેળવી લે તે માટ તૈયાર ે

કરલ ઓ�ડયો-વી�ડયો ખુબ જ સરસ હોય છ. માતા-િપતા ઉ�મ ગુ� છ અને ગુ� ગોિવંદનો મારગ ે ે ે

બતાવે છ �યાર ગુ�એ બતાવેલા ર�તે આજ માતા-િપતા પોતાના બાળકોને િશ�ણ આપી ર�ા ં છ. ે ે ે ે

આ પ�રિ�થિતમાં વાલીઓએ પોતાના જ બાળકને અને એ બાળક કે જ શાળાનું પગિથયું પણ ચડયા ે

નથી તેવા સમયે તેને િશ�ણ આપવું ખરખર અઘ�ં છ પણ અશ�ય તો નથી જ. “કોરોના” ે ે

મહામારીના આ સંકટ �પી વાદળો �યાર હટશે એ કોઈ �ણતું નથી તો તેની સામે લડવું, એ જ એક ે

માગ� ર�ો છ તેથી સૌના સ�હયારા �યાસથી આવનાર ભિવ�ય કે જ આજ ઘર બેઠાં �ાન મેળવી ે ે ે

રહલ છ તેવાં બાળકોને �ેમપૂવ�ક િશ�ણ આપવું જ ર�ું. તો �ડ�ટ�સ લિન�ગ થકી આનંદદાયી અને ે ે

રમતાં રમતાં બાળકો ભણી શકે તેવો આપણો આ �યાસ ચો�સ સફળ બની રહશે. આભાર... ે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૩।।
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 This is to express 

our sincere grati tude 

towards the entire M. V. 

Parikh English Medium 

School Team, teachers 

and Honorable Principal 

Ma'am. Simply expressing 

Nimesinh Jam(Parents of Reevaba)

thank you is not enough towards your efforts in the direction of enriching our kid's 

learning process. We, the parents of Reevaba Nimesinh Jam, are highly oblidged as 

your school has not only justified our expectations but also added all the valuable 

suggestions provided by us.

 We as parents always strive to impart best of everything to our kids but it is not 

feasible always being surrounded by an era of pandemic. Your team has brought 

the school to our doorsteps and our biggest worry could be placed to our end by 

having school in the form of fun in mobile, Every activity, every story, every lesson, 

each topic has been explained specifically and in detail, When we suggested to use 

bilingual method to prepare those videos, you all have did it so well and 

implemented it from the very next lesson. Thank you so much for every lesson 

prepared with so much care and concern and zest to provide best to our child. We 

are happy and satisfied with the fact that our kid is the student of M. V. Parikh 

English Medium school, Kapadwanj. Looking forward to the same support and 

Knowledgable lessons for upcoming sessions too. Thank you.

�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ િમડીયમ �કલ (નસ�રી)ૂ

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૪।।
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 કપડવંજ કેળવણી મંડળ 

�ારા ચાલતી �ી એમ.વી. 

પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કુલ કે 

જ હાલમાં કોરોના મહામારીને ે

કારણે ઓનલાઇન વગ� ચલાવે 

છ તે ઘણી જ �શંસનીય બાબત ે

છ. ઓનલાઇન વગ� તો આખા ે

રા�યમાં ચાલે છ પરતુ નાના ે ં

બાળકોને �યાનમાં રાખીને જ એિ�ટિવટી કરાવે છ તે સારી બાબત છ. �કૂલના િશ�કો એટલી સરસ ે ે ે

સમજ આપે છ કે બાળકોને તરત જ �યાલ આવી �ય છ અને બાળકો હ�શે-હ�શે  કાય� કર છ અને ે ે ે ે

એિ�ટિવટીથી બાળકો િશ�ણમાં એિ�ટવ રહ છ અને િશ�ણ મેળવે છ. �કૂલના િશ�ક ઘણી મહનત ે ે ે ે

કરીને િવડીયો બનાવે છ અને સમયસર બાળકો સુધી પહ�ચાડે છ. બાળકોનું વષ� ન બગડે તેથી ઘર ે ે ે

રહીને પણ બાળક શીખે છ, �કૂલ વાલીઓને કોઈ �� હોય તો તેનું પણ િનરાકરણ લાવે છ અને ફોન ે ે

�ારા પણ માગ�દશ�ન આપે છ. આવા કપરા સમયમાં પણ સં�થા બાળકોના ભિવ�યનો િવચાર ે

કરીને બાળકો અને વાલીઓ સાથે ચાલે છ તે ઉ�મ બાબત છ તો �ી એમ.વી પરીખના  �ટાફ તથા ે ે

િ�િ�સપાલ અને બધા િમ�ોને ખૂબ જ ધ�યવાદ. 

 સહષ� જણાવવાનું કે આપની સં�થા અને આપના �ટાફ તરફથી ઓનલાઇન િશ�ણની 

���યા ખૂબ જ સારી અને સફળ રીતે ચાલી રહી છ જ બદલ આપને ખુબ ખુબ અિભનંદન. ે ે

ઓનલાઇન િશ�ણ બાબતે અમને કોઈ જ �તી કે તૃટી જણાઈ આવતી નથી. બાળકો પણ ઘર ખૂબ જ ે

રસ દાખવીને �વૃિ�મય �ાન મેળવી ર�ા છ જ બદલ અમને સંતોષ છ. વધુમાં િસિનયર કે.�. માં ે ે ે

આવતો અ�યાસ�મ અને અ�યાસ�મ માં આવતું મટીરીયલ �યાંથી મળી શકશે જ જણાવવા ે

આપને ન� િવનંતી જથી અમે ઘર રહીને બાળકોનો અ�યાસ �મ આગળ ધપાવી શકીએ.ે ે

આભાર સહ…                                                                                                   ખેવના એમ ચૌધરી

�ી �પંદન બાલમં�દર

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે

રફીક અને અનીશા િસંધી(મો.અરકાનના વાલી)



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૫।।
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

 સમ� િવ�માં જ મહામારી ે
ફેલાઈ છ તેની અસર બધી જ ે
જ�યાએ થઈ છ પણ સૌથી વધાર ે ે
િશ�ણ પર અને નાના બાળકો 
(J.KG, S.KG.) પર વધાર થઈ છ ે ે
પણ જ �પંદન બાલમં�દરના ે
�ડ�ટ�સ લિન�ગ �ારા શૈ�િણક 
કાય� ચાલુ કયુ� છ તે ખૂબ જ ે

ધ�યવાદને પા� છ કેમે કે  બાળકોન ું આખ ુ વષ� બગડે એના કરતા  જ આવી રીતે િશ�ણ ચાલુ કયુ� છ ે ે ે
તેનાથી બાળકોના િવકાસ અને ઘડતરમાં મદદ�પ થાય છ અને જ રીતે િશ�કો મહનત કરીને ે ે ે
સમજણ પડે તેવા િવ�ડયો અન ેવક�શીટ બનાવી મોકલે છ જ બાળકોને મોબાઈલ આ�યા વગર પણ ે ે
સારી રીતે ભણાવી શકાય. આમાં બાળકોને વધાર મોબાઈલ આપવાની જ�ર પડતી નથી એમ પણ ે
આજના જમાનામાં મોબાઈલથી બાળકોને દૂર રાખી શકાતા નથી તો થોડીવાર માટ મોબાઈલ �ઈને ે
બાળકોની આંખ પર કોઈ અસર નહ� થાય અને જ પણ �ડ�ટ�સ લિન�ગ �ારા મોકલવામાં આવે છ ે ે
તેમાં બાળકોને મોબાઈલ આપવો પડતો નથી. આવી મહામારીમાં �ડ�ટ�સ લિન�ગ ચાલુ રાખવુ તે 
બાળકો અને વાલીઓ માટ સા� છ. આવા ઉ�મ કાય� બદલ �પંદન બાલમં�દરના િશ�કગણનો ે ેં
ધ�યવાદ છ.                  ે કોમલ તુષાર પટલ(જલના વાલી)ે

 સિવનય જણાવવાનું કે મારો 
પુ� (પૂવ� પટલ) �ી �પંદન ે
બાલમં�દરમાં િસિનયર કે.� 
(�વન) માં અ�યાસ કર છ, ે ે
હાલના સં�ગોમાં કોરોના 
મહામારીના કારણે આપની સં�થા 
�ારા જ ઓનલાઈન િશ�ણના ે
મા�યમ �ારા બાળકોને િશ�ણ 

આપવાનું કાય� કરો છો તે ખૂબ જ �શંસનીય છ. બાળક �ાનથી વંિચત ના રહ તે માટ �ી �પંદન ે ે ે
બાલમં�દર �ારા (કપડવંજ કેળવણી મંડળ) જ ઓનલાઇન િશ�ણ આપો છો તે ખૂબ જ સરસ અને ે
બાળકોને સમ�ય એવ ંુછ. તમારા �ારા જ ઓ�ડયો અને િવડીયો મોકલવામાં આવે છ એ બાળક ે ે ે
સરસ રીતે સમજ છ અને એ �વૃિ� પણ સારી રીતે કર છ. પણ આપ જ �કૂલમાં એમને જ રીતે ે ે ે ે ે ે
ભણાવો છ અને બાળક તમારી પાસે શીખે છ એ ઘર શ�ય નથી કારણ કે માતા-િપતા પાસે બાળક ે ે ે
અ�યાસ કરવા કે શીખવા બેસતો નથી. તમારા �ારા કરવામાં આવેલા �ય�નો ખુબ જ સરસ છ ે
આપ સૌ િશ�ક ગણને ધ�યવાદ..              િવનય પટલ(પૂવ�ના વાલી)ે



અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશને
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વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૬।।

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી 

ફાઉ�ડેશનના સહયોગથી ખેડા િજ�ામાં 

અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા 

િજ�ા િશ�ણ  અને તાલીમ ભવન કઠલાલ થકી 

િજ�ા િશ�ણ તાલીમ ભવન, કઠલાલ �ાંગણમાં 

તા:૨૦/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વૃ�ારોપણ 

કરવામાં આ�યું. આ વૃ�ારોપણમાં કોરોના 

વાયરસની સામે લડવા આયુ�વૈ�દક ઉકાળામાં જ ઔષધીઓ વપરાય છ તેવા વૃ�ોના છોડોન ુંે ે

વૃ�ારોપણ કરવામાં આ�યું જમા ં અલગ અલગ ૧૦૦ જટલી ઔષધીય, બારમાસ લીલા અને ે ે ે

સુશોભનીય વૃ�ો અને છોડવા વાવવામાં આ�યાં, જમા ં અરડૂસી, આંબળા, આંબલી, તુલસી, ે

દાડમ, લીમડો, શતાવરી, સરગવો અને ફદીનો જવા ઔષધીય વૃ�ો વાવવામાં આ�યા ં અને કોરોના ેુ

વાયરસના સમયમાં વૃ�ારોપણ દરિમયાન સોિ�યલ �ડ�ટસ�ગનુ પણ �યાન રાખવામાં આ�યું. 

આ �સંગે િજ�ા િશ�ણ  તાલીમ ભવન કઠલાલના �ાચાય� ડૉ.આર.સી. મુલવાણી સાહબ અને ે

બીએ� કોલેજ િજ�ા િશ�ણ તાલીમ ભવન કઠલાલના લેકચરર ડૉ. છાયાબેન આર. મુલવાણી,  

સિતષભાઈ ગોર, જ. બી. ��ભ� સાહબ, અ�વાલ સાહબ  અને AIF ના એ�રયા લીડ કરન દેસાઈ ે ે ે

તથા કઠલાલ મહધા અને મહમદાવાદના ઇ��ટ��ટર ઉપિ�થત ર�ાં હતાં તથા દરક છોડવાન ે સંપૂણ� ે ેુ

ઉછરવાનો તથા તેની કાળ� લેવાનો િનયમ પણ ઉપિ�થત સવ�એ લીધો હતો.ે

Tree Plantation 2020



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૮ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૭।।
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Online Science Fair

 ૧૫મી ઓગ�ટ ૨૦૨૦ના રોજ કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડેશનના 

સહયોગથી ખેડા િજ�ામાં અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન �ારા ગુજરાતમાં સૌ�થમ વખત 

ઓનલાઇન િવ�ાનમેળાનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં સમ� ગુજરાતનાં જુદા-જુદા ે

ગામમાંથી કુલ 20 જટલાં બાળ વૈ�ાિનકોએ ભાગ લીધો હતો અને દરક બાળવૈ�ાિનકોએ zoom ે ે

app �ારા ઓનલાઇન પોતાના મોડેલને �દિશ�ત કરીને તેની સમજૂતી આપી હતી. આ ઓનલાઇન 

સાય�સ ફેરમાં મુ�ય મહમાન તરીકે �ી મહશભાઈ મેહતા(નાયબ િશ�ણ િનયામક કિમશનર �ી, ે ે

મહકમ િવભાગ, ગાંધીનગર) તેમજ અિતિથ િવશેષ તરીકે �ી અનંતભાઈ શાહ (સે�ટરી- ે ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળ, કપડવણજ) હાજર રહીને બાળકોનાં આ�મિવ�ાસમાં વધારો થાય તેવું 

વ�ત�ય રજૂ કયુ� હતું. આ ઓનલાઇન િવ�ાન મેળામાં કપડવંજની કુલ ૩ શાળાનાં ૮ િવધાથ�ઓએ 

ભાગ લીધો હતો. આ ઓનલાઇન મા�યમથી આ િવ�ાનમેળાને �વા અને �ણવા ૫૦૦થી વધુ 

સં�યામાં બાળકો �ડાયા હતા.ં  િનણા�યક�ી �ારા કુલ ૨૦ બાળ વૈ�ાિનકમાંથી ૩ િવજતા ે

િવધાથ�ઓ �હર કરવામાં આ�યા. આ �ણેય િવજતા કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત ે ે

સં�થાઓમાં અ�યાસ કરતાં િવધાથ�ઓ છ જઓએ કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને તેમની ે ે

સં�થાના ગૌરવમાં વધારો કય� છ.ે

�ષી િ�વિત મીતશે ભાઈ 

(રાઉ�ડ વોટર પંપ)

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

રાણા તિનષ ઉમેશભાઈ 

(અિ�શામક યં�)

�ી એસ. સી. દાણી �કૂલ

�ેયશ એ. શાહ 

(�ાણી કોષ અને વન�પિત કોષ)

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી �.મી.�કૂલ

1st 2nd 3rd
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