
વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧।।ે

�ી જડાવબા િશશુ કે��માં તા:-૫-૨-૨૦૨૦ને બુધવારના રોજ “�લૂ ડ”ની ઊજવણી કરવામાં આવી. ે

જમાં બાળકોને ભૂરા રગનો �યાલ આવે તે માટ બાળકો અને િશિ�કાબહનો ભૂરા(�લૂ) રગના કપડાં પહરીને ે ે ેે ં ં

આ�યાં. િશિ�કાબહનોએ (�લૂ)ભૂરા રગની વ�તુઓ બતાવી �યારબાદ ગીત ગવડા�યું. આમ બાળકોને ે ં

(�લૂ)ભૂરા રગ િશખવાડવાનો કો�સે�ટ ઉ�સાહભેર પૂરો કરવામાં આ�યો.  ં

“Change is the end result of all true learning”    
                                                                             Leo Buscaglia

�ી જડાવબા િશશુ ક��ે�ી જડાવબા િશશુ ક��ે�ી જડાવબા િશશુ ક��ે
“�લૂ ડ” ની ઊજવણીે

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



વા�સ�ય િમલન

�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૨।।ે

દરક મ�હનાના અંતમાં વાલી�ીઓ ે
માટ શાળામાં વા�સ�ય િમલનનું ે
આયોજન કરવામાં આવે છ. દરક ે ે
વા�ત�ય િમલનમાં િવિવધ 

�વૃિતથી વાલીિમ�ોને મા�હતગાર 

કરવામાં આવે છ, જને �યાનમાં ે ે
રાખી આ મ�હનાન ંુવા�સ�ય િમલન 

તા.31/1/2020 ને શુ�વારના 

તા.29- 1 - 2020 બુધવારના 

રોજ શાળાના જૂિનયર કે�ના 

બાળકોને ભા�યોદય કોટન 

મીલની મુલાકાતે લઇ જવામાં 

આ�યાં હતાં.જમાં ભા�યોદય ે
કોટન િમલના માિલક પટલ ે
ભૂપે��કમાર ચીમનભાઈએ ુ
�વયમ હાજર રહી કોટન મીલની 

સંપૂણ� મા�હતી આપી હતી. જમાં કોટનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરાય છ તેની િવગતવાર �ણકારી આપી હતી. ેે
કપાિસયા છૂટા પાડી ઘર વપરાશના ઉપયોગમાં લેવાતું તેલ, સાબુ તેમજ તેની બનાવટોથી બાળકોને મા�હતગાર 

કરાયાં હતાં. ભૂપે��ભાઈએ મુલાકાત બદલ દરક બાળકને શુભે�છા ભેટ આપી હતી.ે

રોજ શાળામાં યો�યું હતું. જમાં શાળામાં ચાલતી લાય�ેરી �વૃિ�માનં ી એક �વૃિ� (DEAR – Drop Everything ે
And Read concept)થી વાલીઓ મા�હતગાર થાય તે માટ વાલીિમ�ોને પુ�તકો આપી વેલકમ કરવામાં આ�યાં ે
હતાં. વાલીઓ અને િશ�કોએ સાથે બેસીને ૧૦ િમિન�સનું  વાંચન કયુ� હતું. વાલી�ીઓએ બાળકોની વાંચનમાં 

ઋચી વધે તે માટના શાળાના �યાસને ખુબ જ િબરદા�યો હતો. વધુમાં અમુક વાલી�ીઓએ શાળાથી �ેરાઈને ઘરમાં ે
પણ નાની લાય�ેરી ઉભી કરી છ તેવાં �િતભાવો આ�યાં હતાં. િશ�કોના ન� સૂચનોને �યાનમાં લઇ ઘર મોબાઈલ ે ે
તેમજ TV નો ઉપયોગ ઓછો થયો છ અને હ� ઓછો થશે તેવી રસ�દ ચચા� આ મ�હનાના વા�સ�ય િમલનમાં થઇ ે
હતી. મી�ટગની િવશેષ બાબત કે જમાં માતાઓની સાથે િપતાઓની સં�યામાં વધારો �વા મ�ો તેમજ Activity માં ં ે
પણ િપતાઓએ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો હતો.

�ફ�ડ ટીપનું આયોજન�



કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૩।।ે

શાળામાં ૩૧મી ��યુઆરીના રોજ 

વાલીઓ માટ વા�સ�યિમલનનું ે
આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં ે
વાલીઓને ફ�ુઆરી માસનો ે
અ�યાસ�મ આપી તેની િવ�તૃત 

મા�હતી આપવામાં આવી સાથે 

બાળકોના સવા�ગી િવકાસ િવશે પણ 

ચચા� કરવામાં આવી. ફ�ુઆરી ે
મ�હનાની �વૃિ�ઓને વાલી�ીઓ 

�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર
વા�સ�ય િમલન

િશયાળો એ તંદુર�તીની ઋતુ ગણાય છ. િશયાળાની સવારની નયન ર�યતા, શીતળતા અને �વાભાિવકતા કઈ ઓર ે ં
જ હોય છ. શાળામાં િશયાળાના ગેલેરીવોકનું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં બાળકો તેમજ િશ�કો ઋતુને અનુ�પ ે ે
િવિવધ વ�તુઓ લઈને આ�યા.ં િશ�કોએ બાળકોને િશયાળામાં આવતા ફળ, શાકભા�, તહવારો, પોશાક અને ે
ખોરાક વગેરની ��ય� વ�તુઓ બતાવી િવશેષ સમજ આપી.ે

પાસે પણ કરાવવામાં આવી તથા વાલીઓએ મૂળા�ર અને શ�દોના �લેશકાડ�  બના�યાં. શાળામાં ચાલતી લાય�ેરી 

�વૃિતને વેગવંતી બનાવવા વાલીઓ અને િશ�કોએ દસ િમનીટ શાંિતથી પુ�તક વાંચન પણ કયુ� અને �યિ�તના 

�વનમાં વાંચનના મહ�વ િવષે ખાસ ચચા� કરી વા�સ�ય િમલનને સફળ બના�યું.

ગેલેરીવોક - િશયાળાની ઋતુ



કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૪।।ે

ખેડા િજ�ા કલામહાકભમાં િવભાગ-એ અને િવભાગ- બી માં િવિવધ �પધા�ઓમાં ું

શાળાના િવધાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. ઘણી બધી �પધા�ઓમાં ��તીય અને 

તૃતીય �થાન મેળવી શાળાના િવ�ાથ�ઓ તાલુકા ��ાએ િવજયી બ�યાં તેમજ 

તબલાવાદન અને િનબંધલેખન હરીફાઈમાં �થમ �થાન મેળવી િવ�ાથ�ઓ  િજ�ા 

ક�ાએ શાળાનું �િતિનિધ�વ કરશે. નકામી વ�તુઓનો ઉપયોગ કરીને કોઈ સારી 

નવી વ�તુનું સજન કરવું એટલે સજના�મક કારીગરી. [વે�ટમાંથી બે�ટ] ખેડા � �

િજ�ા કલામહાકભમાં સજના�મક કારીગરીમાં િવભાગ-એ માં બે બાળકોએ ભાગ ું �

લીધો હતો. એક બાળકે આઇ��ીમની ચમચી, સાવરણીનાં પ�છા, પોપકોન� જવી ે

વ�તુનો ઉપયોગ કરી આબેહબ ફલદાની બનાવી હતી અને બી� બાળકે ૂ ૂ

આઇ��ીમ-�ટીકનો ઉપયોગ કરી સરસ મ�નો હ�ચકો બના�યો હતો. જઓએ ે

િજ�ા ક�ાએ ��તીય અને તૃતીય �થાન �ા� કરી શાળાનું ગૌરવ વધાયુ� છ. શાળા ે

પ�રવાર િવધાથ�ઓને અિભનંદન પાઠ�યા છ. ે ે

��તીય-  �ણામી હતુલ િજ�ેશભાઈ - 5અ ે

તૃતીય- પટલ તેજસ િનલેશભાઇ- 5અે

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર
કલામહાકભમાં િસિ�ું



કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૫।।ે

DRY WASTE, WET WASTE, E-WASTE �ોજ�ટે

�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલૂ

એ�ટીજન �ટજ-૨ અંતગત શાળામાં WASTE MANAGEMENT THEME  �ોજકટ પસંદ કરીને િવિવધ �ોજકટનું ે ે ે
આયોજન કયુ�. િવ�ાથ�ઓ અને માગ�દશ�ક િશ�કોના સહયોગથી શાળામાં િપરાિમડ ગાડ�ન બનાવામાં આ�યો. જમાં ે
લાકડાની વે�ટ પ�ીઓનો ઉપયોગ કરીને િપરાિમડ આકારમાં �ેમ બનાવી તેની ઉપર જૂની �લાિ�ટકની બોટલો 

યો�ય આકારમાં કટ�ગ કરી તેને આકષ�ક �પ આપી તેમાં ફલછોડ રોપવામાં આ�યાં. િવધાથ�ઓએ ન�કની ૂ
શાળાઓમાં પો�ટર અને ચાટ�નું �દશ�ન કરી વે�ટ ચી�ના સદઉપયોગથી વાતાવરણને સુંદર કેવીરીતે બનાવવું અને 

વાતાવરણને નુકસાન કરતી વ�તુઓના ઉપયોગ પર િનયં�ણ કેવીરીતે કરવું તે સમ�વવાનો એક સુંદર �યાસ 

કય�. �લા�ટીક થેલીના ઉપયોગ પર િનયં�ણ લાવવા િવધાથ�ઓએ પેપર-પ�તીમાંથી િવિવધ કદની થેલીઓ 

બનાવી અને એને �લાિ�ટક થેલીની જ�યાએ વપરાય એ હતુથી શાકભા� વેચતા લારીવાળા અને ફરીયાઓને ે ે
િવતરણ કરી. શાળાના િવધાથ�ઓમાં પણ આ િવચાર ફલાય તે માટ અલગ �કારના કચરા માટ અલગ અલગ કચરા ે ે ે
પેટી “DRY WASTE, WET WASTE, E- WASTE”  બનાવી �કૂલમાં મુકવામાં આવી. જથી તેમાં કચરાનો સં�હ કરી ે
શકાય.



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૬।।ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

શાહ ક. એસ. આ�સ� એ�ડ વી. એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે ેશાહ ક. એસ. આ�સ� એ�ડ વી. એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે ેશાહ ક. એસ. આ�સ� એ�ડ વી. એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે ે
15 િવધાથ�ઓએ બી.એ.સેમ.5 માં યુિનવિસ�ટીમાં ટોપ 20 માં �થાન મેળ�યું

કોલેજના કલ 15 િવધાથ�ઓએ બી. એ. સેમ.5 ની માચ�-એિ�લ 2019-20 દર�યાન લેવાયેલી પરી�ામાં સરદાર ુ
પટલ યુિનવિસ�ટીમાં ટોપ-20 ના મે�રટમાં �થાન મેળવી યુિનવિસ�ટી ક�ાએ કોલેજનું ગૌરવ વધાયુ� છ. જમાં સમ� ે ે ે
યુિનવિસ�ટીમાં કલ 15 િવ�ાથ�ઓમાંથી 13 િવ�ાથ�ઓ મનોિવ�ાન િવષયના છ. એક િવ�ાિથ�ની અથ�શા� ુ ે
િવભાગની તથા એક િવ�ાિથ�ની સં�કૃત િવભાગની મે�રટમાં �થાન પામેલા છ. કોલેજના આચાય� ડૉ.ગોપલ શમા�એ ે
અને સમ� �ટાફપ�રવાર િવ�ાથ�ઓને અિભનંદન પાઠ�યાં.ે

બારૈયા અિમત બી. 

(મનોિવ�ાન) 

Uni.Rank.1

બારૈયા મેહલ ડી. ૂ
(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.1

પરમાર �હરલ આર. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.3

સોઢાપરમાર �હતેશ વી. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.4

સોલંકી સંદીપ આર. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.7

પરમાર યુ�તા આર. 

(અથ�શા�)

Uni.Rank.8

પટેલ સુરાગી આર. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.9

સોલંકી સુિનલ એફ. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.10

સોલંકી ઉિમ�લા એ. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.12

ખોખર સમીરભાઈ વાય. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.13

ગો�હલ અં�કત ટી. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.14

સોલંકી િ�યંકા બી. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.15

ખારવા િનશા એસ. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.16

સોલંકી મિનષાબેન કે. 

(સં�કૃત)

Uni.Rank.18

ચૌહાણ સુિનલ �. 

(મનોિવ�ાન)

Uni.Rank.19
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સ�ય, અ�હસા અને �ેમથી રાજકીય, આિથ�ક, સામાિજક �ાંિત ં
સંભવ છ - �ો. હમંતકમાર શાહે ે ુ

કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત આ�સ� 

એ�ડ કોમસ� કોલેજમાં �વનિશ�પ પ�રવારના 

સહયોગથી કિવ�ી રાજ�� શાહ �મૃિત ે
�યા�યાન માળાના સાતમાં �યા�યાનમાં 

અમદાવાદની એચ. કે. આ�સ� કોલેજના �ો.ડૉ. 

હમંતકમાર શાહ ગાંધી લોકશાહી અને વત�માન ે ુ ે
િવષય પર િવ�તારથી િવ�ેષણા�મક અને 

િવવેચના�મક આંકડાકીય મા�હતી સાથે 

ભારપૂવ�ક જણા�યું હતું કે ગાંધી સનાતની �હદુ ં
હતાં અને તેઓની રામ રા�યની ક�પના 

અધભુત હતી જમાં કોઈ પણ મનુ�ય ગૌરવ અને ે
સ�માન સાથે ભય વગર �વી શકે. તેમણે 

વધુમાં જણા�યું હતું કે ગાંધી હમેશા િવ� માટ ેં
સનાતન છ તે �યારય અ�ાસંગીક થઈ શકે નહ� ે ે
અને આજ પણ ગાંધી ચ��યા માગ�  એટલે કે ે
સ�ય, અ�હસા અને �ેમ �ારા જ રાજકીય, ં
સામાિજક અને આિથ�ક �ાંિત સંભવ છ. તેમણે ે
આજ ભારત અને િવ�ની િ�થિત આંકડાકીય ે
મા�હિત �ારા �ોતાઓ સમ� રજુ કરીને 

જણા�યું હતું કે આજ િવ� પાસે એટલા બધા ે
બો�બ છ કે િવ�ની જનસં�યાને દસ વખત ે
ને�તનાબુદ કરી શકાય તેમ છ. આખી દુિનયામાં ે
યુ� નહ� પણ ગાંધીના િવચારો �ારા િવ� શાંિત 

�થાપી શકે છ. કાય��મના આરભે �યા�યાન ે ં
સિમિતના ચેરપસ�ન આચાય��ી ડૉ.શમા�એ 

�યા�યાનની ઉપયુ�તતા સમ�વી, �વાગત 

�વચન અને �વનિશ�પ પ�રવારના ટ�ટી �
િવપુલભાઈ પટલે �ાસંિગક વ�ત�યમાં કિવે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૬ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૮।।ે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

દેશભિ�ત ગીત �પધા�

કોલેજમાં દેશભિ�ત ગીત �પધા�નું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં �થમ �મે પરમાર કોમલ બી. ��તીય �માંકે ઝાલા ે
ચેતનાબેન તેમજ તૃતીય �માંકે સોલંકી િ�યંકા આર. િવજતા બ�યા.ં  કાય��મમાં િનણા�યક તરીકે ડૉ. અરિવંદિગરી ે
અપારનાથી અને ડૉ.જવિનકા શેઠ સેવાઓ આપી. કાય��મનું સંચાલન કોલેજની િવ�ાિથ�ની ખુ�બુએ તથા ે
આભારિવિધ ડૉ.�હતે�� �શીએ કરી હતી.

રાજ�� શાહની �વન ઝરમર રજૂ કરી હતી. ે
�વનિશ�પ પ�રવારના �ી મણીભાઇ પટલની ે
િવશેષ ઉપિ�થિત હતી. �યા�યાન સિમિતના 

સે�ટરી �ો. એલ.પી.વણકર વ�તાનો પ�રચય અને ે ે
કાય��મનું સંચાલન કયુ� હતું. આભાર દશ�ન �ો. 

મયંકભાઈ પટલે કયુ� હતું. કાય��મમાં કોલેજના ે
અ�યાપકો અને મોટી સં�યામાં િવ�ાથ�ઓ 

ઉપિ�થત ર�ાં હતાં.
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Study Tips for StudentsStudy Tips for StudentsStudy Tips for Students
1. Have a Designated Study Space
 ભણવા માટ એવી જ�યા ન�ી કરો કે જનું વાતાવરણ તમને અનુકળ હોય, �યાં તમે કોઈ પણ �કારનાે ુે
 િવ�ેપ વગર �યાનપૂવ�ક વાંચી શકો. જમકે લાય�ેરી, ઘરનો બગીચો કે ઘરનો કોઈ પણ ખૂણો �યાં બેસવાે
 માટની જ�યા શરીરને અનુકળ આવે અને મનને �ફિ�ત રાખે.ે ુ ુ
2. Put the Phone Away
 ભણતી વખતે સેલફોન તમા� �યાન ભટકાવવામાં ખુબ જ મોટો ભાગ ભજવે છ. નોટીફીકેશન ટોન, બ�ઝં ે
 વગેરમાં તમા� �યાન વારવાર �ય છ. તેથી એકા�તા માટ સેલફોન �યાંતો બંધ કરી દો અથવા બી�  ે ં ે ેં
 �મમાં મુકીને જ ભણવા બેસો.
3. Fuel Your Mind
 જયાર તમા� પેટ ભરલું હશે �યાર જ તમે એકા�તાથી વાંચી શકશો, એટલે જયાર ભણવા બેસો તે પહલાે ં ે ે ે ે
 હળવો ના�તો કરીને અને પૂરતા �માણમાં પાણી પીનેજ બેસો જથી ભૂખ કે તરસ વગર લાંબા સમય સુધીે
 એકા�તાથી ભણી શકો.
4. Stay Organized
 િસલેબસ અને પાઠનું તમારી �મતા મુજબ સમય મયા�દા સાથે �લાિનંગ બનાવો, જને તમારા �ટડીની જ�યાે
 પર ચ�ટાડી રાખો. આ �લાિનંગ તમને તેના પર �ઢ રહવા માટ મદદ કરશે. ખાસ યાદ રાખો કે અશ�ય ડડે ે ે
 લાઈન બનાવશો ન�હ.
5. Take Handwritten Notes
 સાયકોલો�કલ સાય�સમાં હાથથી લખેલ નો�સનું ખુબ જ મહ�વ દશા�વેલું છ જમાં તમે મુ  અથવા keyે ે Æk
 take away લખો જ તમને ચે�ટર યાદ રાખવામાં મદદ કરશે. ે
6. Turn Your Notes into Flashcards
 �લેશ કાડ�  કોઈ પણ ટોિપકને યાદ રાખવા અને સે�ફ-�ટડી માટ ખુબ જ ઉપયોગી છ. ઓછા સમયમાંે ે
 ઝડપથી યાદ રાખવા માટ તેનો ઉપયોગ કરો.ે
7. Split up Your Work
 તમારી અ�યાસ �વૃિતને �યવિ�થત રીતે િવભા�ત કરો જથી આખા કાય�માં િનપુણતા મેળવી શકો. તથાે
 ભણવાના સમય દરિમયાન ખુબ જ નાનો િવરામ પણ લો જમાં એક આંટો મારવો, થોડુ �ેશ �યુસ પીવું કેે ં
   હળવો ના�તો કરવો, આ  લાંબા સમય સુધી એકા�તાથી ભણવા માટ તમને મદદ ે“Mental down time”
 કરશે.
8. Review Consistently
 િસલેબસ કે પાઠનું રોજ કે અઠવા�ડક મૂ�યાંકન (રી�યુ) કરો. જના પરથી સમય મયા�દા �માણે કામ થાય છ કેેે
 નહી તે �ણવા મળશે. જ�ર મુજબ �લાિનંગમાં ફરફાર કરો.ે
9. Quiz Yourself
 �વ-મૂ�યાંકન કરો જનાથી તમારી પકડ કયા ટોિપક પર છ તે �ણવા મળશે અને જમાં સમજ ઓછી પડતીેે ે
 હોય તેવા ટોિપક માટ િવષય િશ�કને પૂછો અથવા બી� સંસાધનોનો ઉપયોગ કરો જથી ધારલી સફળતાે ેે
 મેળવી શકાય.
10. Identify How You Learn Best
 દરક �યિ�તની શીખવાની પ�િત અલગ હોય છ. તમારા માટ કઈ �ે� પ�િત છ તે ન�ી કરો. ન�ી કયા�ે ે ે ે
 બાદ તેને વળગી રહો જનાથી ન�ી કરલ લ�યને ચો�સ મેળવી શકશો.ેે
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