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मझुम कोई व श

થાપના વષ - ૧૯૪૦

तभा नही ं है । मझुम के वल जनुनू क हद तक उ कुता है।

ી ચંપકલાલ નવચેતન િવ ાલય
શાળાનું િવ ાન વાહનું ઝળહળતું પ રણામ
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી સી. એન. િવ ાલયનું િવ ાન વાહનું પ રણામ 61.45%આ યું છ.ે
તથા કપડવંજ કે નું પ રણામ 52% અને સમ બોડનું પ રણામ 71.94% આ યું છ.ે માચ 2020ની િવ ાન
વાહ બોડની પરી ામાં ી સી. એન. િવ ાલય ના કુ લ 96 િવ ાથ ઓ પરી ામાં બેઠા હતાં જમાં
ે થી 59
િવ ાથ ઓ પાસ થયાં છ.ે 75 વધારે વષથી શાળા િવ ાથ ઓના વન ઘડતરનો પાયો મજબૂત બને તે
માટે કાયશીલ છ.ે કત યિન
િશ કો, આધુિનક ટકનોલો
નો ઉપયોગ, ન વી ફીમાં
ે
JEE/NEET/GUJCET જવી
પધા મક પરી ાઓની તૈયારી તથા શૈ િણક ટટે ે થી શાળાનું પ રણામ
ે
ઉ રો ર વધતું ય છ.ે સમાજના દરક
ે વગના િવ ાથ ઓને િશ ણ પૂ ં પાડવા તથા તેમના સવાગી
િવકાસ માટે ય નશીલ રહવા
ી સી. એન. િવ ાલય અને કપડવંજ કે ળવણી મંડળ ક ટબ છ.ે
ે

માચ -૨૦૨૦ િવ ાન વાહ
વષ

સં યા

પરી ામાં બેઠા

પાસ થયા

માચ-૨૦૨૦

૯૬

૯૬

૫૯

શાળાનું પ રણામ કપડવંજ કે નું પ રણામ
૬૧.૪૫

બોડનું પ રણામ

૫૨.૦૦

૭૧.૭૪

િવ ાન વાહના તેજ વી તારલાઓ

પરીખ પિનલ િનલેશકમાર
ુ
PR. 97.78( થમ)

દવે િવશાલ જ મેજયભાઈ
PR. 97.00(
ીય)

પટલ
ે યશવધન રો હતભાઈ
PR. 94.49(તૃતીય)

મનસુરી અફાન ઈિલયાસભાઈ
PR. 91.86(તૃતીય)

ઉ ીણ થયેલા તમામ િવ ાથ ઓને શાળા તથા મંડળ પ રવાર શુભે છાઓ પાઠવે છે
તથા તેમના ઉ વળ ભિવ યની કામના કરે છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૧।।
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ી જડાવબા િશશુકે
ઓનલાઈન સમર કે પ

વૈિ ક મહામારી કોરોના વાઇરસને લીધે આખું િવ

લોકડાઉનમાં ઘરે જ સમય પસાર કરી ર ું છ.ે જના
ે

લીધે શાળાઓ સદંતર બંધ છ.ે જને
ે યાનમાં રાખીને કપડવંજ કે ળવણી મંડળે બાળકોને ગિતશીલ રાખવા
ઓનલાઈન સમર કે પનું આયોજન કરલ
ે છ.ે જમાં
ે િશ ક રોજ વાલીઓના ુપમાં એક લ ક મોકલે છ.ે
વાલીઓ બાળક સાથે બેસી વાતા સંભાળે છ,ે બાળકો િચ ો દોરે છ,ે િચ માં રગ
ં પૂરે છે અને આનંદ સાથે
કાયરત રહે છ.ે જના
ે ફોટો ાફ વાલીઓ ુપમાં મોકલે છે જથી
ે બાળક પણ આનંદ અનુભવે છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૨।।
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ી એમ.વી.પરીખ

લીશ મી ડયમ કલ(નસરી)
ૂ

ઓનલાઈન સમર કે પ
હાલમાં ચાલી રહલ
ે કોરોના
વાઇરસ મહામારીના કારણે
અને તેને લઈને જ ે લોકડાઉનની
પ રિ થતી સ ઈ છ,ે જમાં
ે
બાળકો પોતાની રીતે હરીફરી
શકતા નથી કે રમી પણ શકતા
નથી. ઘરે બેસીને બાળકો વાતા
વાંચી અને સજના મક િચ
બનાવી પોતાનો સમય પસાર
કરી શકે તેમજ કાયશીલ રહે તેને
યાનમાં રાખીને કપડવંજ
કે ળવણી
મંડળ
ારા
ઓનલાઈન સમર કે પનું
આયોજન કરવામાં આ યું છ.ે
જમાં
તા.૪-૫-૨૦૨૦ ને
ે
મંગળવારના રોજથી ી એમ.
વી. પરીખ લીશ મી ડયમ
કૂ લના વાલીઓના વો સ
એપ ુપમાં દરરોજ એક વાતા કે
ગીત, વૃિત કે િચ જવી
ે
મનોરજક
અને ેરણાદાયક
ં
મા હતી સાથે એક પી.ડી.ઍફ
ફાઇલ મૂકવામાં આવે છ.જમાં
ૂ જ ઉ સાહપૂવક ભાગ લઈ ર ાં છે તેમજ દરક
ે ે ઘણા બધા બાળકો ખબ
ે વાલી
િમ ોનો સરસ સહકાર મળી ર ો છ.ે તેમના બાળકના Story reading અને drawing કરતાં photos
વાલીિમ ો ુપમાં મૂકી ર ાં છ.ે જના
ે લીધે બાળકોને પણ મ આવે છે અને િશ કોનો પણ ઉ સાહ
જળવાઈ રહે છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૩।।
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ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર
વેકે શન દર યાન ગ મત સાથે ાન ાિ

માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દરમાં દરક
ે વગના વાલીિમ ોના વો સ એપ ૂપ છ.ે આચાય ી અને તમામ
િશ કિમ ો િવધાથ ઓના ભણતર માટે તેમજ મનોરજન
સાથે ાન ા કરે તેવી િવિવધ વૃિતઓની
ં
pdf ફાઈલ મૂકે છ.ે વાલીગણ એ ફાઈલ માણે બાળક પાસે કાય કરાવે છે ઉપરાંત અ યાસ કરી રહલા
ે તેમજ
વૃિ માં તરબોળ થયેલા િવ ાથ ઓના ફોટા મોકલે છ.ે એ ફોટાને દરક
ે િશ કિમ ો તેમજ આચાય ી
િનહાળે છે અને અિભનંદન પાઠવે છ.ે આમ, િવધાથ ઓ ગ મત સાથે ાન ા કરી કોરોનાને લીધે
ઘરમાં રહી સલામતી સાથે ભણતરનો આનંદ લે છ.ે

િચ ડન યુિનવિસટીનો વેબનાર
ગાંધીનગર ખાતે આવેલ િચ ડન યુિનવિસટી ારા તારીખ ૧૦/૫/૨૦૨૦ના રોજ ૧૧ થી ૧ સમય
દરિમયાન વેબનાર યો યો હતો, જમાં
ે રા યના િશ ણમં ી ભૂપે િસંહ ચુડાસમા, કાજલ બેન ઓઝા,
દેવે ભાઈ, અંજુબેન શમૉ, હષૅદભાઈ શાહ જવા
ે મહાનુભાવોએ 'કુ ટું બ અને સામાિજક આરો ય
સમ યાઓ અને ઉપાયો' િવષય પર સુંદર વ ત ય આ યું હતું. આ વેબનારમાં શાળાના અમૂક
િવ ાથ ઓ, િશ કો, વાલીઓ અને આચાયા ીએ ભાગ લીધો હતો. ભાગ લેનાર દરકને
િચ ડન
ે
યુિનવિસટી ારા સ ટ ફકે ટ પણ એનાયત થયા હતાં.
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૪।।
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ીમતી સી.ડી.ગાંધી
કૂ લ

લીશ િમડીયમ કલ
ૂ

ારા ડ ટલ પધાનું આયોજન

વતમાન સમયમાં ચાલી રહલી
ે કોરાનાની વૈિ ક સમ યામાં શાળા અને વગ બંધ છે બાળકો પણ ઘરમાં
નજર કે દ બની વેકેશન ભોગવી ર ા છે અને બધાનું મોશન તેમના ઉપલા ધોરણમાં કરી દેવામાં આ યું છ.ે
લોકડાઉનની અસર બાળકોના કુ મળા માનસને થિગત ના કરે એ બાબતને યાનમાં રાખી ધો.૧ થી ૧૦
ના િવ ાથ ઓ માટે ‘ એટ ટુ મોટીવેટ’ ઓનલાઈન કો પી ટશનનું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. જમાં
ે
લાસ ૧ અને ૨ માટે મા ક મે કગ,
લાસ ૩ અને ૪ માટે સે ટી લોગન એકશન સાથે િવડીયો બનાવીને
ં
અને લાસ ૫,૬ અને ૭ માટે પો ટર ઓન કોરોના વાઈરસ અવેરનેસ અને લાસ ૮,૯,૧૦ માટે િનબંધ
પધા ‘કોરોના વાઈરસ એ ડ લોબલ પેનેડેમીક’નું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. તેમના પફ મંસ પર
દરક
હર
ે લાસમાંથી િવજતા
ે
ે કરવામાં આ યા હતાં. શાળા પ રવાર તરફથી દરકને
ે ખૂબ ખૂબ અિભનંદન
પાઠવવામાં આ યા હતાં.

વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૫।।
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'દેશ અપનાયે'માં શાળાના િશ કો અને િવ ાથ ઓની
કૃ િતઓનો સમાવેશ

મુંબઈ િ થત 'દેશ અપનાયે સહયોગ ફાઉ ડે શન'
િવ ાથ ઓની સજના મકતાને ો સા હત કરે છ.ે આ
સં થામાં દેશભરની ૮૦૦ જટલી
ે શાળાઓ ડાયેલ છ.ે
જમાં
કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ીમતી
ે
સી.ડી.ગાંધી લીશ મી ડયમ કૂ લ પણ ડાયેલ છ.ે
સં થાને મોકલેલ કૃ િતઓમાંની અમુક કૃ િતઓ અહી
તુત કરલ
ે છ,ે જ ે 'દેશ અપનાયે'ની વેબસાઈટ ઉપર
કાિશત થયેલ છ,ે જમાની
અમુક કૃ િતઓનો િતભાના
ે
અંક-૩૩માં પણ સમાવેશ કરવામાં આ યો છ.ે તથા
'એ ટીજન -૨૦૨૦ પધા' માં શાળાને મળેલ એવોડની
િવગત િતભાના અંક-૩૦માં દશાવેલ છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૬।।
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અગ ય ઈ ટરનેશનલ ફાઉ ડશન
ે
Online camp Achievement

કપડવણજ કે ળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ ડે શનના સહયોગથી
તથા અગ ય ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શન
ારા ચાલતા
બાળકોએ ભાગ લીધો
ઓનલાઈન સમર કે પમાં િવિવધ શહરોના
ે
હતો તેમાં િવિવધ વૃિ ઓની સાથે સાય સ એિ ટિવટી તથા
િ વઝ કોિ પ ટશન પણ રાખવામાં આવી હતી તેમાંથી ી બળવંત
પારખ
ે સાય સ સીટી, ભાવનગર ારા કોરોના વાઇરસ પર
િ વઝ કોિ પ ટશન રાખવામાં આવી હતી જમાં
અગ ય
ે
ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શનના ઠાસરા તાલુકા ુપની િવ ાથ ની િનરાિલબેન ગો હલ તેઓ ગાંધીનગર
કુ ળાશણમાં રહે છે તેમણે પણ ભાગ લીધો હતો અને ી રાઉ ડમાં 1750 પધકોમાં તેઓ િવનર બ યાં
હતાં અને અગ ય ફાઉ ડે શનના લેટફોમથી બાળકો સફળતાઓ મેળવે યારે કપડવણજ કે ળવણી મંડળ
અને અગ ય ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શન ખુશીની લાગણી સાથે તેમને અિભનંદન પાઠવે છ.ે

Online EPL Training(E-Explore, P-Play, L- Learn)
કપડવણજ કે ળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ ડે શનના સહયોગથી તથા અગ ય
ઇ ટરનેશનલ ફાઉ ડે શન ારા અ યારે કોરોના મહામારી વ ચે બાળકો ઘરે
રહીને પણ િવ ાન શીખી શકે તે હતુ
ે થી Explore, Play, Learn (EP) ો ામ
ચાલુ કરવામાં આ યો છ.ે જમાં
ે 6 અને 7 ધોરણના િવ ાથ ઓમાટે એક ુપ અને
બીજુ ં ુપ ધોરણ 8 અને 9 ધોરણના િવ ાથ ઓમાટે રાખવામાં આ યું છ.ે આ
સમ ો ામમાં કોઈ એક િવષય પર એક અઠવા ડયામાં જુ દી જુ દી વૃિતઓ
આપવામાં આવે છ.ે જમાં
ે બાળકો ઘરે રહીને િવ ાન િવષયમાં રસ કે ળવી ર ાં
છ.ે આ ઉપરાંત અઠવા ડયા દરિમયાન જ ે િવષય શી યા હોય તેનો દર શુ વારે
ુપમાં ઓનલાઇન ટે ટ લેવામાં આવે છ.ે જમાં
ે પણ િવધાથ ઓ ઉ સાહપૂવક
ભાગ લઇ ર ાં છ.જમાં
ે ે હાલ ુપ-1 માં કુ લ 530 બાળકો અને ુપ-2 માં 440
એમ કુ લ 970 બાળકો E-explore, P-play, L- learn ારા ઘરમાં જ મળી રહે તેવી
વ તુઓથી િવ ાન શીખી ર ાં છે અને તેમાં 40 થી વધારે િશ કિમ ો પણ
સહભાગી થઇને બાળકોને પૂરતો સાથ આપી તેમનો ઉ સાહ વધારી ર ાં છ.ે
વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦
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શાહ ક.એસ.આ
સ એ ડ વી.એમ. પારખ
ે
ે કોમસ તથા પી.બી.સાય સ કોલેજ
કોલેજના િવ ાથ ઓ માટે ઓનલાઈન િન:શુ ક કોસ સનું આયોજન
િવ ની િતિ ત સં થાઓ ારા આપવામાં આવતા િવિવધ ઉપલ ધ મફત ઓનલાઈન કોસ સ િવશે
પ રચય આપવા માટે કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ અને સાય સ
કોલેજના િવ ાથ ઓ માટે કપડવંજ કે ળવણી મંડળ ારા એક પહલ
ે કરવામાં આવી છ.ે યાં િવ ાથ ઓ
તેમના શૈ િણક અને િબન શૈ િણક ભાિવ માટે જ રી 21મી સદીની કુ શળતા િવશે શીખી શકે છ.ે બંને
કોલે ના 25 થી વધુ િવ ાથ ઓ બહિવધ
િવિશ શાખાઓમાં સ યપણે આ િન:શુ ક અ યાસ મો
ુ
શીખી ર ાં છ.ે અને ડ ટલ સ ટ ફકે ટ સાથે 21 અ યાસ મો પૂણ કરલ
ે છ.ે કોલેજના આચાય ીઓ
િવ ાથ ઓને ભિવ ય માટે યો યતા િવકસાવવા માટે આ િન:શુ ક ઓનલાઇન કોસ સમાં ભાગ લેવા
ો સા હત કરી ર ાં છ.ે આ અ યાસ મો અને ો ામ િવશેની મા હતી મેળવવા માટ,ે િવ ાથ ઓ
તેમના સંબંિધત આચાય ીઓને પૂછી શકે છ.ે

વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦
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ડી ટીક લેવલ પો સ કલ
ૂ (DLSS)
DLSS ના િવ

ાથ ઓની શારી રક મતા જળવાઈ રહે તેનું આયોજન

બાળકો રમત-ગમતમાં
ા અને રા ય ક ાએ આગળ વધે તે માટે ગુજરાત સરકાર ારા મા યતા
મળેલ ડી ટીક લેવલ પો સ કૂ લ (DLSS), કપડવંજમાં િવ ાથ ઓ િનિ ત રમતનું કોિચંગ તથા
શારી રક મતા વધારવાનું િશ ણ લઇ ર ાં છે પરતુ
ં કોરોના મહામારીના કારણે લોકડાઉનની
પ ર થિતમાં િવ ાથ ઓએ પોતાના ઘરે જવું પ ું. પરતું કપડવંજ કે ળવણી મંડળે આ િવ ાથ ઓ ઘરે
રહીને પણ શારી રક કસરતો અને સી ુલને અનુસરે તે માટે પાંચ કસરતો આપવામાં આવી છ.ે
જમાં
ે 1. Jumping jacks, 2. Lateral leg swing, 3. High knee, 4.Mountain climbers, 5. Power squats
નો સમાવેશ થાય છ.ે બાળકો િનયિમત રીતે આ કસરતો કરે અને તેમનો ઉ સાહ ટકી રહે તે માટે સમયેસમયે કસરત કરતો િવડીયો તેમના વાલીના વો સ એપ ુપમાં અપલોડ કરે તેવું આયોજન કરલ
ે છ.ે કુ લ
124 ખેલાડીઓમાંથી 94 ખેલાડીઓ ારા િનયિમત રીતે િવડીયો મોકલવામાં આવે છ.ે સાથે િવ ાથ ઓ
માટે ના તો, બપોરના ભોજન તથા રા ીના ભોજનનું મેનુ પણ મોકલવામાં આવે છે જથી
ે તેમની શારી રક
મતા જળવાઈ રહ.ે

વષઃ૨ અંકઃ૩૪ માસઃ મે,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૯।।

