
વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૨ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૧।।

“Education is not preparation for life 
Education is life itself.”                - John Deway
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦

Affordable Education For All
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કપડવણજ કેળવણી મંડળના કમ�ચારીઓ �ારા કોરોના વાયરસથી સાવચેતીના પગલે કે�પસને �લીિચંગ અને 
પાણીના િમ�ણ(દવા)નો છટકાવ કરીને જતુર�હત કરવામાં આ�યું. જમાં મંડળના કમ�ચારીઓ ભરતભાઈ સોલંકી, ં ેં
ફરીદભાઈ ચૌહાણ, �તાપભાઈ ઝાલા, િનકજ પરમાર, �હરાભાઈ, અનીલભાઈ �ારા સેનેટાઈઝ કરવામાં આ�યું. ું
�યાર બી� વખત કપડવંજ નગર સેવા સદન �ારા આખા કે�પસનું સેનેટાઈઝેશન કરવામાં આ�યું. ે

ક�પસ સેનેટાઈઝેશને



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૨ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૨।।

હાલમાં ચાલી રહલા કોરોના વાયરસનાં કારણે લૉકડાઉનની પ�રિ�થિત સ��તા તારીખ ૨૩માચ�થી શાળા સદંતર ે
બંધ છ પરતુ શાળામાં બાળકોને શૈ�િણક મા�હતી મળી રહ તે માટ �હો�સએપ �ુપ �ારા દર અઠવા�ડયે પી.ડી.એફ. ે ં ે ે
ફાઈલ મૂકવામાં આવે છ. બાળકો તેનો અ�યાસ કર છ અને વાલીિમ�ો એ અ�યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓના ફોટા ે ે ે
િશ�કગણને મોકલાવે છ. આ ઉપરાંત શાળા ગુજરાત િશ�ણ િવભાગ �ારા િવ�ાથ�ઓ માટ વાતા�, ગીત, �વૃિ�, ે ે
રમત, ઉખાણાં જવી મનોરજક અને �ેરણાદાયક મા�હતીની પી.ડી.એફ. “પ�રવારનો માળો” એવી ફાઈલ મૂકીને ે ં
બાળકોને કાય�રત રાખવાનો �ય�ન કર છ. આ બંને �કારની ફાઈલો �થમ શાળાના આચાયા��ી યાિમનીબેન ે ે
મા.દે.�કશોર મં�દરના �ુપમાં મૂકે �યારબાદ િશ�કિમ�ો પોતાના ધોરણ �માણે િવ�ાથ�ઓને પહ�ચાડ છ. આમ, ે ે
આચાય�, િશ�ક, વાલી અને િવ�ાથ�ઓની સાંકળ �ાર બંધ શાળામાં પણ કાય� �વંત છ.  ે

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

શાળાનું મકાન બંધ પરતુ શૈ�િણક કાય� �વંતં

મ�યાહન ભોજનનું અનાજ તથા રકમનું િવતરણ
સરકાર�ીના આદેશ મુજબ મ�યાહન ભોજનના 

અનાજ િવતરણ માટ લૉકડાઉન સમયમાં ૮ થી ૧૧ ે
દરિમયાન િશ�કિમ�ોએ શાળામાં આવી સો�યલ 

�ડસટ�ટ �ળવીને તબ�ાવાર ધો.૧ થી ૮ ના 

િવ�ાથ�ઓને અનાજ આપવામાં આ�યું. 

આચાયા��ી યાિમનીબેન તથા �ી ફા�ગુનીબેને 

શાળાના તમામ િવ�ાથ�ઓના ખાતમાં મ�યાહન 

ભોજનની રકમ પણ જમા કરાવી.

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૨ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૩।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ િમડીયમ �કૂલ

“માસ િમ�ડયાના સ�પયોગથી િશ�ણકાય�”

 વત�માન સમયમાં દુિનયા કોરોના-૧૯ નામની વૈિ�ક િબમારીનો સામનો કરી રહી છ. લૉકડાઉનના સમયમાં ે
શાળાકાય� સંપૂણ� બંધ છ પણ બાળકોના ભિવ�યનો િવચાર કરી લૉકડાઉન િવ�ાથ�ઓના ‘લક’ડાઉન ના કર એ ે ે
હતુથી �ીમીત સી.ડી.ગાંધીના િશ�કો ઑનલાઈન-ટીચ�ગનો એક સુંદર �યાસ કરી વાલીઓનો િવ�ાસ કેળવી ે
મોબાઈલ અને નેટના ઉપયોગથી ધો.૧૦ અને ૧૨ ના વગ�નું િશ�ણકાય� કરી ર�ાં છ. જમાં િશ�કો �ારા દરક ે ેે
િવષયમાં અ�યાસ�મના બે-બે �કરણનું સફળ િશ�ણ કાય� પૂણ� કરવામાં આ�યું છ. આ દર�યાન � બાળકોને ે
કોઈ �� ઊભો થાય તો તે ટિલફોિનક વાતચીતથી પોતાની સમ�યાનો હલ િશ�કો પાસેથી મેળવે છ. જમાં વાલીઓ ે ે ે
પણ બાળકોના ભિવ�યને �યાનમાં રાખીને પોતાનો સહયોગ આપી ર�ાં છ. આ ઑનલાઈન વગ� �ારા ે
િશ�ણકાય�ના �યાસ �ારા િશ�ક અને િવ�ાથ�ઓના સુભગ સમ�વયથી એ સાિબત કયુ� છ કે નેટ અને ે
મોબાઈલનો સ�ઉપયોગ બાળકોનું �ાન-વધ�ન પણ કર છ. અને સી.ડી.ગાંધી �કૂલ બાળકોના ઉ�વળ ભિવ�ય ે ે
માટ ક�ટબ� છ. ે ે



�ીમતી સી.ડી.ગાંધી ��લીશ 
િમડીયમ �કૂલ ગમે તેવા સમય-
સં�ગો હોય પોતાની રચના�મક 
અને શૈ�િણક �વૃિ�ઓ �ારા 
સુરખીઓમાં ચમકતી જ રહ છ. ે ે
અ�યારની પ�રિ�થિત �તાં 
લૉકડાઉનમાં સૌ ઘરમાં કૈદ છ. ે
વત�માન સમ�યા એકબી�ના 
સહારા િવના છૂટકારો આપે તેમ 
નથી. આ ભયાનક િબમારીમાં 
સામાિજક હતાશા ફલાઈ છ એવા ે ે
કપરા સમયમાં સી.ડી.ગાંધીના 
પ�રવાર કોરોના સામે સામાિજક ે
�ગૃિત લાવવાનો અથાગ �યાસ 

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૨ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૪।।

Ms. Khushi, Grade 10
Smt. C.D.Gadhi Eng. Med. School Gujarat

Mst. Drashti Kadwa, Grade 7
Smt. C.D.Gadhi Eng.Med. School Gujarat

કય� છ. જમાં બાળકોએ કોરોના સંદભ� કિવતા-િચ�-પો�ટરો જવી કૃિતઓની રચના કરી બાળકો અને િશ�કોએ ે ે ે
પોતાની સજના�મક અને કલા�મક શિ�તનો પ�રચય કરા�યો છ. જમાં �ેયસ શાહ - ધો.૯, ભ� હ�વી ધો.૯, ખુશી � ે ેે
ધો.૧૦, કડવા �િ� ધો.૭, વગેરએ પો�ટરો બના�યા હતા અને ધો.૧૦ ખુશી દલવાડીએ કોરોના િવષયક કિવતાનું ે
સજન કરી પોતાની સા�હિ�યક �િ�નો પ�રચય આ�યો છ. � ે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૨ માસઃ મે,૨૦૨૦                                                                                  ।।પૃ�ઃ૫।।

�ી એસ.સી.દાણી �કૂલમાં શાળાના િશ�કો �ારા તારીખ ૧૨-૪-૨૦૨૦ના રોજથી ઝુમ એિ�લકેશન �ારા 

ધો.૧૦ના િવ�ાથ�ઓ માટ ઑનલાઈન વગ�નું આયોજન કરવામાં આ�યું. દરરોજ એક કલાકના અ�યાસનો લાભ ે

૫૦ થી ૫૫ િવ�ાથ�ઓ લઈ ર�ાં છ. જમાં શાળાના િશ�કો વનરાજિસંહ રાઠોડ ગુજરાતી િવષયનું, અતુલભાઈ પટલ ે ેે

િવ�ાન િવષયનું, િનરવભાઈ શમા� ગિણત િવષયનું અને ઘન�યામભાઈ શમા� અં�ે� િવષયનું િશ�ણ આપી ર�ાં 

છ જમાં િવ�ાથ�ઓનો ખુબ સરસ સહકાર મળી ર�ો છ. ે ેે

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે
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�ી એસ.સી.દાણી �કૂલ
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