
વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧।।ે

“Educa�on without values, as useful as it is, seems rather to make man a cleverer devil”
                                                                                          C. S. Lewis
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

�ી જડાવબા િશશુ ક��ે�ી જડાવબા િશશુ ક��ે�ી જડાવબા િશશુ ક��ે
અિભનયગીત �પધા�

 તા-૧૮/૨/૨૦૨૦ને મંગળવારના રોજ જુિનયર કે.�ના બાળકોની અિભનય ગીત �પધા� યો�ઇ અને 

તા-૧૯/૨/૨૦૨૦ને બુધવારના રોજ િસિનયર કે.�ના બાળકોની અિભનયગીત �પધા� યો�ઇ જમાં જુિનયરના ે
૨૫ તેમજ િસિનયરના ૨૫ બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. અિભનય ગીત �ારા બાળકની ભાષાશુિ�ની સાથે તેમનો 

�ટજ પરનો ડર પણ દુર થાય છ સાથે તેમની શુષુ� શિ�તઓ બહાર આવે છ. િવજતા થયેલા જુિનયર કે.� ના ે ે ે ે
બાળકોના નામ નીચે �માણે છ. મઠાડુ ઈશિ�તકૌર મંદીપિસંગ, શેખ સમીરા સદામહસેન  મેમણ ે ુ�થમ: ��તીય:

મોહમદઅયાન આસીફભાઈ  શેખ �યા ઇલીયાસભાઈ, પટલ મા�યા મેહલકમાર. િસિનયર કે.� માં િવજતા ે ુુ ે તૃતીય:

થયેલા બાળકોના નામ નીચે �માણ છ. ��પિત ખુશી કેતનભાઈ, કસારા િન�યા અિમત  લુહાર ે ં �થમ: ��તીય:

ઝ�કયા અનવ��ીન, પટલ �ુિત િમતુલભાઈ પટલ �ીયા સુિનલકમાર. અિભનયગીત �પધા�ના અંતે ે ે ુતૃતીય:

િનણા�યક તરીકે પધારલા �ી એસ.સી.દાણીના િશિ�કાબહન �નેહાબેન પં�ા અને �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર ે ે
મં�દરના િશિ�કાબહન અનસૂયાબેન પટલે બાળકોને �ો�સાહન આ�યું હતું.ે ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૨।।ે

તા:- ૨૦/૨/૨૦૨૦ને ગુ�વારના રોજ �ી જડાવબા િશશુ કે��માં મહાિશવરા�ીનું આયોજન કરવામાં 

આ�યું જમાં િશ�કાબહનોએ િશવિલંગ બના�યું અને બાળકો સાથે પુ� તથા આરતી કરી, ભગવાન ેે
િશવ�ના ભજનો ગવડા�યાં તેમજ િશવરા�ીનું મહ�વ સમ��યું. આખા બાલમં�દરમાં ભિ�તમય વાતાવરણ 

સાથે ભ�ય ઉજવણી કરવામાં આવી.

મહાિશવરા�ીની ઉજવણી



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૩।।ે

Grandparents Day ની ઉજવણી

�ી એમ. વી. પરીખ �િ�લશ મી�ડયમ �કલુ�ી એમ. વી. પરીખ �િ�લશ મી�ડયમ �કલુ�ી એમ. વી. પરીખ �િ�લશ મી�ડયમ �કલુ

તા.20/2/2020, ગુ�વારના રોજ �ી એમ.વી.પરીખ �િ�લશ મીડીયમ �કલમાં grandparents ુ

dayની ઉજવણી ખુબજ સરસ રીતે કરવામાં આવી હતી જમાં શાળા પ�રવાર શાળામાં ભણતા બાળકોના ેે
દાદા-દાદી, નાના-નાનીને આમં�ણ આ�યું હતું. બાળકોના માતા-િપતા દરક મી�ટગ તેમજ શાળા ે ં
આયોિજત �ો�ામમાં ભાગ લેતા જ હોય છ પંરતુ દાદા-દાદી, નાના-નાનીને આવી તક મળે તે હતુથી દર ે ે

વષ�ની જમ આ વષ� પણ grandparents dayનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં ખૂબજ મોટી ે ે

સં�યામાં grandparents ઉપિ�થત ર�ાં હતાં. કાય��મના મુ�ય મહમાન તરીકે �હોરા સમાજ મ�હલા ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૪।।ે

િવભાગના મં�ી �ીમતી હસેનાબેન કે. બંગડીવાલા તેમજ ુ
ક.કે.મંડળના �ો�ામ મેનેજર �ીમતી પૂ� આચાય� અને 

શાળાના આચાયા� �ીમતી માનસીબેન િ�વેદી ઉપિ�થત 

ર�ાં હતાં. બાળકોના �વનમાં દાદા-દાદી અને નાના-

નાનીનું મહ�વ સમ�વતા �ીમતી બંગડીવાલાએ 

ઉપિ�થત સવ� વડીલોને �વૃિતમય રહી તેમના 

grandchildનું બાળપણ માણવા સુચન કયુ� હતું. 

સીનીયર કે�ના બાળકોએ ઢોલ અને ખંજરી વગાડી 

બધાને �ાથનામાં મં�મુ�ધ કયા� હતાં. કાય��મને વધુ 

મનોરજક બનાવવા સીનીયર કે�ના બાળકો �ારા �ુપ ં
ડાંસ અને િશિ�કાબહનો �ારા કાય��મને આધા�રત ે

નાટક રજુ કરવામાં આ�યું હતું. છ�ે grandparents ે
માટ રમતોનું આયોજન પણ કરવામાં આ�યું હતું. જમાં ે ે
ખુબ જ ઉ�સાહપૂવ�ક ભાગ લઇ તેઓએ પોતાના 

�િતભાવો રજુ કયા� હતાં. કાય��મના અંતમાં પોતાનાજ 

પૌ�-પૌ�ી �ારા બનાવેલ એક letter કે જમાં બાળકો ે

તથા શાળા પ�રવાર તેમનું importance લખીને ભેટ ે

�પે અપ�ણ કયુ� હતું. બધા grandparents એ 

આિશવ�ચન આપી શાળાના કામને િબરદાવી કાય��મ 

પૂણ� કય� હતો.



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૫।।ે

મહાિશવરા�ીની ઉજવણી

�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર

િશવરા�ી એટલે દેવોના દેવ મહાદેવને 

સમિપ�ત �દવસ. વષ�માં ૧૨ િશવરા�ી આવે 

છ. જમાં મહા મ�હનાની િશવરા�ી ે ે
મહાિશવરા�ી કહવામાં આવે છ. તારીખ ે ે
૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ શાળામાં 

મહાિશવરા�ીની ઉજવણી કરવામાં આવી. 

જમાં બાળકો ઘરથી બીલીપ� અને પુ�પ ેે
લા�યાં હતાં. િશ�કો અને બાળકોએ દૂધ, 

પાણી, અબીલ તથા ગુલાલથી િશવિલંગની 

પૂ� કરી તેમજ બાળકોને ડાકોર રોડ પર 

આવેલા છોટ િસ�નાથ મં�દરના દશ�ન ે
કરા�યાં. ભગવાન શંકરની ધૂન અને ભજન 

સાથે િશવરા�ીનું મહ�વ બાળકોને સમ��યું.



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૬।।ે

માનવીનું છ�... તેનું ને�...

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

       માનવ શરીરના દરક અંગો ખૂબજ �કમતી અને મહ�વના છ. પરતુ તેમાં ને� ખૂબજ અગ�યનું અંગ છ. ે ં ે ેં

એને અનુલ�ીને તા.૧૨/૨/૨૦૨૦ ના રોજ શાળામાં આતરસુંબા P.H.C. સે�ટરમાંથી આંખોની તપાસ 

કરવા માટ ચાર ડો�ટર�ીઓ આ�યા હતાં. તેઓ�ીએ ધોરણ – ૧ થી ૮ના બાળકોમાંથી ચ�માવાળા લગભગ ે

૧૦૦ જટલાં બાળકોની આંખોનું ચેકઅપ કયુ� હતું.ે

�ી મા.દે.�કશોર મં�દર

ધો.૮બ-ભાવસાર ખુશી

�ી મા.દે.�કશોર મં�દર

ધો.૮ક સોની પૃ�વી



ધો.૧૦ નો િવદાય સમારભં

�ી એસ.સી.દાણી સેક�ડરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી સેક�ડરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી સેક�ડરી �કલૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૭।।ે

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

�ી એસ. સી. દાણી મા�યિમક શાળા સદાય 

�ગિતના પથ પર આગળ વધી રહી છ, �યાર ે ે
િવધાથ�ઓને નવું નવું શીખવવા શાળાના 

િશ�કોએ સતત માગ�દશ�ન પૂ� પા�ું છ. ં ે
ધોરણ ૧૦નાં િવધાથ�ઓનો િવદાય 

સમારભ અને શુભે�છા કાય��મ તા ં
૧૭/૦૨/૨૦૨૦ના �દવસે િવધાથ�ઓના 

વાલી સ�હત ઉજવવામાં આ�યો. જમાં મુ�ય ે
મહમાન�ી િવજયભાઇ પટલ અને કપડવંજ ે ે
કેળવણી મંડળના �િતિનિધ તરીકે 

�ેતાબહને હાજરી આપી. ધોરણ ૧૦ના �ારભથી િવષયલ�ી માગ�દશ�ન અને સતત પ�ર�મના ફળ�ુિત ે ં
િવધાથ�ઓએ તેમના દરક િવષયના કરલા કાય�ની અસાઈનમે�ટ ફાઇલ વાલીઓને બતાવવામાં આવી, જથી ે ે ે
તેમના બાળકની આખા વષ� દરિમયાન કરલ �વૃિતઓને �યાનમાં લઈ બાળકની �મતા �માણે તેમને ે
માગ�દશ�ન આપી શકે. બે વષ� શાળાના સાંિન�યમાં રહીને ઉછરી રહલા િવધાથ�ઓ આજ શાળા છોડી �ય છ. ે ેે
આ �સંગે શાળાના િશ�કો અને િવ�ાથ�ઓની આંખોમાં આંસુ છલકાયા સાથે વાલીઓની આંખો પણ નમ 

થઇ ગઈ. િવ�ાથ�ઓ અને વાલીઓએ શાળાની �ગિતની કામના સાથે િવદાય લીધી.



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 ે

દાતા�ીનું સ�માન

�ી સી.એન.િવ�ાલય�ી સી.એન.િવ�ાલય�ી સી.એન.િવ�ાલય

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૮।।ે

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

�ી સી. એન. િવ�ાલયમાં છ�ા કેટલાક વષ�થી બંધારણ ે
નવીનીકરણ થઈ ર�ું છ જના ભાગ �પે �ી સી એન ે ે
િવ�ાલયમાં િવ�ાન �વાહની નવી લેબોરટરી બની રહી ે
છ જમાં િવિવધ દાતા�ીઓએ યથા યો�ય દાન આ�યું છ. ે ેે
�ી પી. બી. સાય�સ કોલેજ, કપડવંજ ના ભૂતપૂવ� 

આચાય� �ી �વ. વી. ડી. પટલના ધમ�પ�ની ગં.�વ ે
તારાબેન તરફથી અંકે �.૪,૦૦,૦૦૦ લેબોરટરીને દાન ે
�વ�પે મ�ા છ. ગત શુ�વાર તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ના ે

રોજ ગં.�વ.તારાબેનનું કપડવણજ કેળવણી મંડળના મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ તથા �ી સી. એન. 

િવ�ાલયના  આચાય� �ી પી. બી. પટલ સાહબ થકી સ�માન કરાયું હતુંે ે

કોલેજમાં મુ�ય િવષય મનોિવ�ાન  

અને સલાહ સિમિત �ારા 

“મનોિવ�ાનમાં કાર�કદ� અને તકો” 

િવષય પર ડૉ. �તુભાઈ ખાિણયા 

(અ�ય�, મનોિવ�ાન િવભાગ, 

આણંદ આ�સ� કોલેજ, આણંદ) નું 

તા.૧૪-૨-૨૦૨૦ ના રોજ િવશેષ 

�યા�યાન યો�યું. જમાં મનોિવ�ાન ે
િવષયના િવ�ાથ�ઓએ મોટી 

મનોિવ�ાન િવષયમાં િવશેષ �યા�યાન યો�યું

સં�યામાં ભાગ લીધો. ડૉ. ખાણીયાએ �યા�યાન દર�યાન મનોિવ�ાન િવષયમાં કાર�કદ� બનાવવા માટના ે
િવિવધ અ�યાસ�મોની, અ�યાસ બાદ �યવસાયની િવશાળ તકો અંગેની તથા િવ�ાથ�ઓને મળતી િવિવધ 

િશ�યવૃિ� અને ફલોશીપ અંગે �ણવટભરી મા�હતી આપી. જ િવ�ાથ�ઓના ભિવ�ય માટ ઉ�મ તક �પ ે ેે
નીવડી. કાય��મનું સંચાલન તથા આભારિવિધ મનોિવ�ાન િવભાગના અ�ય�ા ડૉ.જવિનકા શેઠ કરી. ે
ડૉ.અરિવંદગીરી અપારનાથીએ ડૉ.�તુભાઈ ખાણીયા સાથે સતત સંપક�માં રહીને કાય��મને સફળ બના�યો. 



�ે� મુલાકાત

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૯।।ે

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

�ીમતી એસ.ક.શાહ (�હાવાળા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકશને ે�ીમતી એસ.ક.શાહ (�હાવાળા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકશને ે�ીમતી એસ.ક.શાહ (�હાવાળા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકશને ે

કૉલેજના તાલીમાથ�ઓને અ�યાસના 

ભાગ�પે તા.૨૦- ૨- ૨૦૨૦ ના રોજ 

આઈ.ટી.આઈ. (ઈ�ડીયન ઈ��ટી�ુટ 

ઑફ એ�યુકેશન) ગાંધીનગર ખાતે �ે� 

મુલાકાતે લઈ જવામાં આ�યાં. �યાં 

આઈ.ટી.આઈ. સં�થાના અ�યાિપકા 

�ીમતી �હરલબેન મહતાએ શૈ�િણક, ે
ભૌગોિલક માળખાની મા�હતી 

�ડાણપૂવ�ક તાલીમાથ�ઓ અને આપણી 

કૉલેજના અ�યાપક�ીઓને આપી હતી. 

તેમણે જણા�યા મુજબ આઈ.ટી.આઈ. નું કાય��ે� એ�યુકેશન, ટન�ગ, રીસચ�, �કીલ, એ�ટ�શન જવા ે� ે ે
િવભાગોમાં કાય�રત છ. તાલીમાથ�ઓએ સં�થામાં ચાલતા જુદા-જુદા અ�યાસ�મો અંગે તેમજ ે
પુ�તકાલયની મુલાકાત લઈને �ણવટ પૂવ�ક મા�હતી એકઠી કરી.

માતૃભાષા �દવસ
તા.૨૦-૨-૨૦૨૦ ના રોજ માતૃભાષા 

�દનની ઉ�સાહભેર ઉજવણી કરવામાં 

આવી. મુ�ય મહમાન તરીકે પી.ટી.સી. ે
કૉલેજના પૂવ� અ�યાપક અને હાલના 

�ાથિમક શાળામાં આચાય� તરીકે ફરજ 

બ�વતા �ી મહ��ભાઈ રો�હત ઉપિ�થત ે
રહી માતૃભાષાનું મહ�વ સમ��યું. જુદા 

જુદા તાલીમાથ�ઓએ માતૃભાષા 

આધા�રત બાળગીત, લોકગીત, કિવતા, 

ગરબો, અિભનયગીત, ગઝલ તેમજ 
માતૃભાષા�દન શા માટ ઉજવવામાં આવે છ તે અંગે િવશેષ મા�હતી પૂરી પાડી હતી. કૉલેજના અ�યાપક ે ે
�ીમતી �યોિતકાબેન, સરલાબેન, તેમજ ક.માધવીબેને માતૃભાષા ગૌરવ િવશે વ�ત�ય રજૂ કયુ�. સં�થાના ુ
કાય�કારી આચાય��ી પરશભાઈ પટલ માતૃભાષા અંગે મા�હતી �દાન કરી સવ�નો આભાર �ય�ત કય�.ે ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૮ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧૦।।ે

FIND YOUR WAY HOME!

PARKING
50

Fun CornerFun CornerFun Corner
THE ROAD HOME MAZE
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