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થાપના વષ - ૧૯૪૦

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

“િશ ણ એ એક એવું શિ તશાળી હિથયાર છે જનાથી
આપણે દુિનયા બદલી શકીએ છીએ.”
ે
A. P. J. Abdul Kalam

ી પંદન બાલમં દર
િ રગા
ં થીમ
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત
ી પંદન બાલમં દરમાં ૨૬મી
યુઆરી
પવ િનિમ ે િ રગા
ં થીમની ઉજવણી કરવામાં
આવી. રા વજના ણ રગોમાં
કે સરી રગ
ં
ં
િવરતા અને શોયનું િતક છ.ે અને સફદ
ે રગ
ં
શાંિતનું િતક, લીલો રગ
ં હ રયાળીનું સુચન
કરે છ.ે ભૂરા રગના
અશોકચ માં ચોવીસ
ં
આરા હોય છ.ે બાળકો અને િશ કો કે સરી,
સફદ,
કપડાં પહરીને
ે લીલા અને ભુરા રગના
ે
ં
આ યાં હતાં. તેમજ બાળકો ભારતમાતા,
સરદાર વ ભભાઈ પટલ,
ગાંધી અને
ે
ઝાંસીની રાણી જવા
ે િવિવધ પા ોમાં તૈયાર
થઇ આ યાં હતાં. તેમજ પા ોને અનુ પ
સંવાદ પણ રજુ કરલ
ે હતા. વાલી ીઓએ
પણ િ રગા
ં થીમને લગતા રા ીય િતકોના
ચાટ જવા
ાણીે કે રા ીય ફલ-કમળ,
ૂ
વાઘ, રમત-હોકી, પ ી-મોર અને ફળ-કે રી
તેમજ િવિવધ વ તુ બનાવી ઉ સાહભેર ભાગ
લીધો હતો. િશ કો ારા બાળકોને ૨૬મી
યુઆરી તેમજ રા વજ અને રા ીય
િતકો િવષે સમજ આપવામાં આવી હતી.
વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ
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ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર
બુિ કસોટી અને િવિવધ પધાઓ...
શૈ િણક કાયની સાથે બાળકોના
યિ ત વનો િવકાસ થાય તે માટની
વૃિતઓ
ે
શાળા વષ દરિમયાન કરે છે તેના ભાગ પે
યુઆરી મ હનામાં બાળકોની વયક ા
માણે નીચે મુજબની પધાઓનું આયોજન
કરાયું હતું.
િવ ાથ ઓના જનરલ નોલેજનો
િવકાસ થાય તે માટે તા.૨૧/૧/૨૦૨૦ ના
રોજ ેણી ૫ થી ૮ માં બુિ ધકસોટીનું
આયોજન કરાયું હતું, જમાં
૩૨૫
ે
િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધો હતો. આમાં ૨૫
ગુણના પેપર ારા ટે ટ લેવામાં આ યો હતો.
એ પેપરના જવાબો લખવા માટે ૨૫ િમિનટનો
સમય આપવામાં આ યો હતો. પેપરની
ચકાસણી કયા બાદ ધોરણ માણે થમ અને
તીય નંબર આપવામાં આ યાં હતાં.
તા. ૨૨/૧/૨૦૨૦ ના રોજ ેણી ૧
માં બાળવાતા પધા, ેણી ૨ અને ૩ માં
િનબંધ લેખન અને બાળવાતા પધા અને
ેણી ૪ અને ૫ માં ગીત પધા યો ઈ હતી.
જમાં
ે બાળકોએ સરસ મ ની બોધદાયક
વાતાઓ કહી હતી અને ખંજરીના તાલે સુંદર
ગીતો રજૂ કયા હતાં.
તા. ૨૩/૧/૨૦૨૦ ના રોજ ેણી ૬ અને ૭ માં વકતૃ વ પધા યો ઈ હતી. જમાં
ીજુ ં િવ યુ ધ
ે '
થાય તો...' તેના પર બાળકોએ પોતાના સુંદર િવચારો રજૂ કયા હતાં. આવી પધાઓ ારા િવ ાથ ઓને ટજ
ે
પરનો ભય દૂર થાય છ.ે
વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ
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ીમતી સી.ડી ગાંધી

લીશ મીડીયમ કલ
ુ
રગપૂ
ં રણી પધાનું આયોજન

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ીમતી સી.ડી.ગાંધી
કૂ લમાં ખેડા િજ ા િચ િશ ક સંઘ આયોિજત રગ
ં પૂરણી પધા
યો ઈ હતી.
શાળાના ધો-૧ થી ૧૦ ના ૪૭૦ િવધાથ ઓએ ઉ સાહ
ભેર ભાગ લીધો હતો. િવધાથ ઓએ પોતાની કલા અને રગો
ં ની
સમજ વારા િચ ોમાં સુંદર રગ
ં પૂરી ઉપરો ત આયોજનને સફળ
બના યું હતું. આ સંગે ી અતુલભાઈ પંચાલે િચ િશ ક
દલીપભાઇ ભાવસાર અને િ િ સપાલ ીનું તથા મોટી સં યામાં
િવધાથ ઓના ભાગ લેવા બદલ અને આયોજન બદલ આભાર
ય ત કય હતો તથા િવધાથ ઓને શુભેછા પાઠવી હતી.

રગોળી
પધાનું આયોજન
ં
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ીમતી સી. ડી. ગાંધી
પધાનું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. જમાં
કૂ લમાં રગોળી
ં
ે
કિુ મ કે િમકલ યુ ત રગોનો
ઉપયોગ ન કરતાં કદરતી
રગો
ુ
ં
ં તથા
કદરતી
ચીજ વ તુનો ઉપયોગ જમ
ુ
ે કે ફલ,
ૂ પાંદડા, િવિવધ અનાજ
વારા સુંદર રગોળી
શાળાના િવધાથ ઓએ બનાવી પોતાનામાં
ં
રહલી
ે કલાસૂજનું ઉ મ ઉદાહરણ પૂ ં પાડયું હતું. જમાં
ે “બેટી
બચાવો”, “જળ એજ વન” ગાંધી તથા િવિવધ ડીઝાઇનમાં
ફલ
ે િવધાથ ઓ વારા
ૂ અને અનાજનો ઉપયોગ કય હતો. જમાં
ઉપયોગમાં લેવાયેલ અનાજ પ ીઓને ખવડાવી દેવામાં આ યું
હતું. તથા સુંદર કલા ુ િતને થમ, તીય અને તૃતીય નંબર આપી
િવધાથ ઓને ો સા હત કરવામાં આ યાં હતાં.
વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ
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ી એસ. સી. દાણી કલ
ૂ
જ મ દવસે શાળાને પુ તકોની ભેટ
“પુ તકાલય ઉપવન છે
તો પુ તકો ક ોલ કરતા પંખીઓ છ”
ે

વનમાં વાંચનનું ખુબ જ મહ વ રહલુ
ેરણા મળી રહે તેના ભાગ પે
ે ં છે અને બાળકોને વાંચવા માટની
ે
શાળામાં એક નવીન વૃિ ની શ આત કરવામાં આવી છ.ે જમાં
ે જે બાળક અને શાળાના િશ કનો જ મ દવસ હોય
તે ચોકલેટ વહચવા કરતાં શાળામાં પોતાની યથાશિ ત મુજબ પુ તકની ભેટ આપે. આ વૃિ માં વાલી ીઓએ
પણ ઘણો જ સહાકર આ યો છ.ે આ વૃિ ની શ આત છે ા એક માસથી કરવામાં આવી. જમાં
ે ઘણા પુ તકો જવાં
ે
કે હતોપદેશની વાતા, સોનેરી બોથકથાઓ, અકબર બીરબલની વાતા, પરપરાગત
ચાલી આવતી કહવત
ે કથાઓ,
ં
ડૉ.ભીમરાવ આંબેડકર, શહીદ ભગતિસંહ, િશવા વગેરે ના વન ચ ર જવા
ે ૫૪ પુ તકો આજ દન સુધી
શાળાને ભેટ પે મળેલ છ.ે આ પુ તકોની શાળાના પુ તકાલયમાં ર ટર ારા ન ધ રાખવામાં આવે છે અને
વાંચનના તાસમાં િવ ાથ ઓ તથા િશ કો તેનો ઉપયોગ કરે છે તથા ગમતાં પુ તકો બાળકો અને િશ કો પોતાના
ઘરે વાંચન માટે લઈ જઈ શાળામાં પરત કરે છ.ે આમ, આ વૃિ થી બાળકોમાં રહલી
ે મૌિલક શિ ત અને િવચાર
શિ ત ઉ ગર થાય છ.ે
વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ
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સ એ ડ વી.એમ. પારખ
શાહ ક.એસ.આ
ે
ે કોમસ કોલેજ
'હ ત ત િવ ાનનો પ રચય' િવષયક રા ય તરીય કાયશાળા યો ઈ

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત શાહ
કે .એસ.આ સ એ ડ વી.એમ. પારખ
ે કોમસ કોલેજ,
કપડવંજ અને સં કૃ ત સા હ ય અકાદમી, ગાંધીનગર
સંયુ ત ઉપ મે 'હ ત ત િવ ાનનો પ રચય' િવષયક
રા ય તરીય એક દવસીય કાયશાળાનું આયોજન
કરવામાં આ યું હતું. ભારતીય સં કૃ િતનો વૈભવ અને
વારસો ાચીન હ ત તોમાં છુ પાયેલો છે યારે નવી પેઢી તેનાથી સુપેરે પ રિચત બને તે હતુ
ે સર આ કાયશાળાનું
આયોજન થયું છે તેમ કાયશાળાના સંયોજક ડૉ.અજય પટલે
ે જણા યું હતું. કાય મના ારભે
ં કોલેજના આચાય
ડૉ.ગોપાલ શમાએ ઉપિ થત િવ ાથ ઓ, અ યાપકો અને વ તાઓને આવકાયા હતાં. કાયશાળામાં મુ ય મહમાન
ે
તરીકે ઉપિ થત કપડવણજ કે ળવણી મંડળના મુખ ડૉ. હરીશ કડિલયાએ
કૃ િત યે ીિત કે ળવવાની સાં ત
ું
જ રયાત પર કાશ પાડી કાયશાળાની સફળતા માટે શુભે છા પાઠવી હતી. પાંચ સ ોમાં વહચાયેલી આ
કાયશાળામાં ડૉ.વસંતકમાર
ુ ભ (પૂવ િનયામક, ભાષા સા હ ય ભવન, ગુજરાત યુિનવિસટી) હ ત ત િવ ાનનો
પ રચય અને તેની ઉપાદેયતા, ડૉ.કમલેશ ચોકસી (ભાષા સા હ ય ભવન, ગુજરાત યુિનવિસટી, અમદાવાદ) –
ભારતીય લેખન પ િતની િવશેષતાઓ અને
પાઠની સમ યાઓ, ડૉ.નંદ કશોર મહતા
ે ( ી રાજકીય સં કૃ ત
પાઠશાળા, પેટલાદ) – ાચીન ભારતીય િલિપઓ અને લેખનસામ ી, ડો. મંજુલાબેન વીર ડયા (આ સ એ ડ
કોમસ કોલેજ, નરોડા)- હ ત તનું વ પ અને તેના સંર ણના ઉપાયો – એમ અનેક વ તાઓએ હ ત ત
િવ ાનને પશતા િવિવધ મુ ાઓને આવરી લઈ વ ત યો રજૂ કયા હતા. કાયશાળા અંતગત હ ત તોના ય
િનદશન માટે દશનનું પણ આયોજન થયું હતું. આ કાયશાળામાં િવ ાનગર, ડાકોર, કઠલાલ, બોરસદ એમ અનેક
કોલેજના ૨૨૫ િવ ાથ ઓ અને અ યાપકોએ ભાગ લીધો હતો. સ સંચાલક તરીકે ો. િજતે
ભ , ો.
એલ. પી. વણકર અને ો. મયંક પટલે
ે ફરજ બ વી હતી. કોલેજ પ રવારના સહયોગથી સફળ થયેલી આ
કાયશાળાને અંતે ો. યશવંત મહાલેએ આભાર િવધી કરી હતી.
વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૫।।

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

Fun Corner
Find the Differences

વષઃ૧ અંકઃ૨૪ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૬।।

