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નવા ઓનલાઈન શૈ�િણક વષ�નો �ારભં

વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૦ માસઃ જૂન,૨૦૨૧                                                                                      ।।પૃ�ઃ૧।।

 માચ�-2020 સુધી બાળકો સાથે ધમધમતા વગ� એક વષ�થી પણ વધાર સમયથી સંપૂણ� બંધ થઈ ે
ગયા છ. બાળકો વગર આખું વષ� શાળાનું કે�પસ સૂનું ર�ું. િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો એકબી�થી અળગા ે

થઈ ગયા. નવા શૈ�િણક વષ� માટ �ડે �ડે ક�ક આશા હતી કે શાળાઓ રાબેતા મુજબ શ� થઈ જશે. પરતુ ે ં
કોરોનાની બી� લહર ખૂબ જ ઘાતક નીકળી. જણે બાળકોને પણ પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધાં, જના લીધે ે ે ે
નવા વષ� પણ શાળાઓએ બાળકો માટ ઓનલાઈન િશ�ણ શ� કરવું પ�ું. ગયા વષ�ના અનુભવ પરથી ે
આ વષ�ની શ�આતથી જ કપડવંજ કેળવણી મંડળની સં�થાઓ ઓનલાઈન િશ�ણ માટ સ� છ. જના ે ે ે
પ�રણામ �વ�પે િશ�કોએ પોતાનું ટાઈમ ટબલ, પુ�તકો તથા જ�રી સાધન સામ�ીઓ અને ે
મ�ટ�રય�સની �યવ�થા પહલે થી જ કરી દીધી અને �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ પોતાને તૈયાર કરી દીધાં.     ે ે
 ઘણા વાલીઓના મંત�ય આ�યા છ કે લાંબા લોકડાઉન બાદ હ� પણ શાળાઑ નહ� ખૂલવાથી ે

બાળકો ઘર સાચવવા કેટલા અઘરા છ તેવું અમને સમ�યું છ અને આટલા બધા બાળકોને એક સાથે ે ે ે

સાચવવા બદલ શાળા અને િશ�કોને ધ�યવાદ આપીએ છીએ અને બી� વાલીઓને અનુરોધ કરીએ 

છીએ કે ઓનલાઈન એ�યુકેશન એ �લાસ�મના એ�યુકેશન જવુ ના બની શકે પરતુ અ�યારની ે ં
પ�રિ�થિતમાં આપણી પાસે કોઈ જ િવક�પ નથી. � આ વષ� પણ આપણે બાળકોને િશ�ણથી વંિચત 

રાખીશું તો બાળકોનું ભિવ�ય �ખમાશે. 
 િવ�ાથ� સામે �લાસ�મમાં ઊભા રહી ભણાવનાર િશ�કો આજ કેમેરા સામે ઊભા રહીને ે
ભણાવતા શીખી ગયા છ, ઘણા મહનતુ િશ�કોએ નવી નવી પ�િતઓ શોધી બાળકોને �વૃિતમય ે ે
રાખવાના �ય�નો કયા� છ  તે માટ કેળવણી મંડળ િશ�કોને અિભનંદન પાઠવે છ અને નવા વષ�ની ે ે ે

શુભકમનાઑ આપે છ. ે
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કપડવંજ કેળવણી મંડળ માચ� ૨૦૨૦ થી કોરોના મહામારી સામે લડવામાં સ��ય રીતે સંકળાયેલ છ. મંડળે ે
સરકારને �વોરટાઈન સે�ટર તરીકે DLSS હો�ટલ આપીને તથા �થાિનક હોિ�પટલોને જ�રી ઉપકરણો ેં
પૂરા પાડીને સહયોગ કય� છ. કપડવંજ કેળવણી મંડળના ઉપ�મુખ તથા દાણી ફાઉ�ડેશનના મુંબઈ િ�થત ે
�ી જલજભાઇ દાણીના સ��ય �ય�નોથી મે મ�હનામાં �થમ ફાઉ�ડેશન(યુ.એસ.એ. અને ભારત) અને 
િવનમાર ઇ�ટરનેશનલ સાથે મળીને ખેડા, આણંદ અને મહીસાગર િજ�ાઓને કોિવડ રાહત માટ મદદ ે
કરવાનું ન�ી કરવામાં આ�યું. જમાં ખેડા ��ામાં �ી �વાિમનારાયણ હોિ�પટલ-વડતાલને ૧૦, ે
મહાગુજરાત હોિ�પટલ-ન�ડયાદને ૧૦ અને મહીસાગર ��ામાં કે.એમ.�. જનરલ હોિ�પટલ-
બાલાિસનોરને ૫ ઓિ�સજન કો�સંટ�ટર મશીનો (મીની ઑ�સીજન મશીનો) આપવામાં આ�યાં હતાં. ે
�યાર બાદ ક�છી જનૈ સેવા સમાજ સંચાિલત નવનીત મે�ડકલ સે�ટર, અમદાવાદને ૪ મશીનો અને �ી 
િન�યાનંદ �વામી એ�યુકેશન ટ��ટ, નાર િજ.આણંદને ૬ મશીનો આપવામાં આ�યાં. ઑ�સીજનની જ�ર 

ેહોય તેવા દદ�ઓને આ મશીનોથી જ�ર રાહત મળશે તેવી આશા હોિ�પટલ હો�દારો �ય�ત કરી છ.ે

વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૦ માસઃ જૂન,૨૦૨૧                                                                                      ।।પૃ�ઃ૨।।
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 �ડ�ટ�સ લિન�ગમાં ટ�નોલો�નું મહ�વ આપણને સૌને આ કોિવડ મહામારીના લોકડાઉનની ે
પ�રિ�થિતમાં સમ�ઈ ગયું છ. કપડવંજ કેળવણી મંડળ પણ ટ�નોલૉ�થી સ� થવા અને બાળકો ે ે
િશ�ણથી વંિચત ના રહી �ય તે માટ શ�ય દરક �કારની તાલીમ િશ�કોને આપે છ. જમાં દાતા�ીઓ ે ે ે ે
તરફથી પણ ખૂબ જ સારો સહયોગ મળે છ. મંડળના મુ�ય દાતાઓમાંના એક િ�વેદી પ�રવારના �ી ે
કુજભાઈ િ�વેદીએ મંડળને ૯ �માટ બોડ�  અને માણેકલાલ દેસાઇ �કશોર મં�દરના મુ�ય દાતા �ી માણેકલાલ �ં
દેસાઈના સુપુ�ી મનોરમાબેન મુ�શા તરફથી ૧ �માટ બોડ�  આપવાનું ન�ી કયુ� છ. જમાથં ી ૪ �માટ બોડ�  � ે ે �
આવી ગયા ં છ અને મંડળની તમામ સં�થાઓમાંથી �િતિનિધ િશ�કો તેની ટ�ન�ગ લઈ ર�ાં છ. ટ�ન�ગ ે ે ે ે
લીધા બાદ જઓ મા�ટર ટ�નર બનશે અને પોતાની શાળાના બધા િશ�કોને તાલીમ આપશે. જનાથી દરક ે ે ે ે
િશ�ક �માટ બોડ�  વાપરવા માટ સ�મ થઈ જશે.� ે
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 ખેડા િજ�ાના મહમદાવાદ તાલુકામાં કપડવણજ કેળવણી મંડળ આયોિજત અને દાણી ફાઉ�ડેશનના ે
સહયોગથી ચાલતા સાય�સ આઉટરીચ �ોજકટ અંતગ�ત અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડેશન તેમજ ે
મહમદાવાદ તાલુકાના બી. આર. સી.ભવનના સયુંકત ઉપ�મે સતત 12 �દવસ સુધી િનયિમત �વૃિ�ઓ ે
સાથે ઓનલાઇન સમર કે�પનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું.
 આ લાઇવ સમર કે�પ કરવા પાછળનો હતુ બાળકોનાં રસ અને સજના�મક િવચારો અને કળા ે �
શિ�તનો િવકાસ થાય એ હતો. આ લાઈવ સમર કે�પમાં પેપર �ાફટ વક� , િવ�ાન મોડલ, આહારના ઘટકો, 
સે�ડ આટ, પાંદડાંની છાપ, ટલે�ટ સચ�, િચ�કામ એમ િવિવધ �વુિતઓ સાથે કોિવડ-19 અને તેની � ે
ગાઇડ લાઇનની સમજ આપવામાં આવી હતી, જમાં મહમદાવાદ તાલુકાના જુદા જુદા ગામોના બાળકો ે ે
ઓનલાઈન �ડાઇ િવિવધ �વૃિ�ઓ શી�યાં હતાં. િનયિમત �ાથ�ના તથા કોઈ એક બાળક �ારા 
બોધા�મક વાતા� રજુ કરી �દવસ શ� કરવામાં આવતો હતો તેમજ બાળકો હોમ વક�માં પણ �વૃિ�ઓ કરીને 
બતાવતા ં હતા.ં  આ લાઈવ સમર કે�પમાં બાળકોને �માણપ� આપી સ�માનવામાં આ�યાં હતાં. તેમજ 
બાળકો અને વાલીઓ �ારા ખૂબ સારા �િતસાદ અને અનુભવો રજુ કરવામાં આ�યાં હતાં. 
 AIF ના કરન દેસાઈ તથા BRC કૉ. �ી �દપકભાઈ સુથાર �ારા સુંદર આયોજન કરવામાં આ�યું 
હતું. બાળકોને િનયિમત ટ�િનંગ આપવાનું કામ LOB �ો�ામના ઇ��ટ��ટર�ી પંકજભાઈ ડાભી, િવર��ભાઈ ે ે
ઝાલા તથા �ગરભાઈ �ારા કરવામાં આ�યું હતું. 
 "K. K. M., A.I.F. અને B.R.C. મહમદાવાદ �ારા થયેલા આ સમર કે�પ �ારા બાળકો ઘ�ં બધું ે
શી�યા.ં  આપ ે કોરોનામાં ઉપયોગી �વૃિ� શ� કરી, વૈ�ાિનક વલણ, બાળકોમાં રહલી સુષુ� શિ�ત અને ે
અલગ-અલગ ઉપયોગી �વૃિ�ઓ �ારા વૈિવ�યસભર આ સમર કે�પ યોજવા માટ જ ઉ�સાહ દશા��યો તે ે ે
બદલ હ એક વાલી તરીકે અને �યાર પછી એક િશ�ક તરીકે આપને ખુબ ખુબ અિભનંદન પાઠવું છુ, જય ં ુ ં
િવ�ાન" વાલી�ી કેયુરભાઈ શાહનો અિભ�ાય.
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 કોરોના મહામારીએ આપણને ઓિ�જનનું મહ�વ સમ��યું છ. ઓિ�જન વગર આ ધરતી પર ે

�વન શ�ય જ નથી. કુદરતી રીતે ઓિ�જન પૂ� પાડવામાં વૃ�ો ખૂબ જ મહ�વનો ભાગ ભજવે છ. ેં

સમાજમાં વધુને વધુ વૃ�ો વવાય એની સાથે શુ� ઓિ�જન યુ�ત હવા મળી રહ, �દૂષણ ઓછુ થાય અને ે ં
ેપયા�વરણની �ળવણી થાય એવા મુ�ય ઉ��યથી કપડવંજ કેળવણી મંડળ અ�ય સં�થાઑ સાથે ચચા� 

કરી એક િવિશ� �કારના વૃ�ા રોપણના કાય��મનું આયોજન કરવા જઈ ર�ું છ. ે

 આપણને સૌને �યાલ છ જ કે વૃ�ો રોપવા ખૂબ સહલા છ પણ તેની કાળ� રાખી ઉછર કરવો તે ે ે ે ે

અ�યંત મહનત અને ધીરજ માંગી લે છ. તેથી જ નવા અિભગમ સાથે કેળવણી મંડળે વૃ� વાવવાનું ન�ી કયુ� ે ે

છ. જમાં કોરોના દરિમયાન મંડળ પ�રવારના કમ�ચારીઑ તથા તેમના પ�રવારજનમાં જમનું અવસાન ે ે ે

થયું હોય તેઓની યાદમાં સં�થામાં વૃ�ારોપણ કરવું. આ ઉપરાંત કપડવંજ ગામ તથા ખેડા ��ામાં િવિવધ 

સં�થાઑ, શાળાઓ, �ામ પંચાયત તથા ડેરી મારફતે આ �કારના આયોજન કરાવવા અને જ ે

પ�રવારમાં આ આપિ� આવી હોય, તેમના હાથે જ તેમના પ�રવાર જનની યાદમાં આ વૃ�ા રોપણ કરાવવું 

જથી તે કુટબ ભાવના�મક રીતે વૃ� સાથે �ડાય અને તે વૃ�ની તેઓ અથવા ગામની શાળા કે પંચાયત ે ુ ં

જતન કર. વધુમાં દર વષ� સદગતની યાદમાં એ વૃ�ની પ�ૂ  પણ કરવામાં આવે તો દરક વૃ�ની અંગત ે ે

કાળ� લેવાય અને એક પણ વૃ� ના ઉગે એવું શ�ય ના બને.

વષ�ઃ૩ અંકઃ૫૦ માસઃ જૂન,૨૦૨૧                                                                                      ।।પૃ�ઃ૫।।

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

Click on the above icons to know more about KKM
@kkm1940

5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF5l| TEF
કપડવંજ કળવણી મંડળ �ારા વૃ�ારોપણનું અનોખું આયોજને

http:// www.instagram.com/kkm1940
http://www.facebook.com/kkm1940
http:// www.kkmtrust.org
http:// www.twitter.com/kkm1940

