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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

�ી �પંદન બાલમં�દર
રગોળી �પધા�ં
દરક �યિ�તમાં �યાંક ને �યાંક કલાકાર છુપાયેલો હોય છ મા� જ�ર છ તેને ે ે ે

બહાર લાવવાની. જનો એક નાનકડો �યાસ કપડવંજ કેળવણી મંડળ ે

સંચાિલત �ી �પંદન બાલ મં�દર કય�. તારીખ ૧૯/૧૧/૧૯ નાં રોજ ે

વાલી રગોળી �પધા� યો�ઈ જમાં વાલી બહનોની સાથે ભાઈઓએ પણ ં ે ે

ઉ�સાહથી ભાગ લીધો. �પધ�કોએ કલર, ફલો વગેરનો ઉપયોગ કરીને ેૂ

રગોળી બનાવી. િનણા�યક તરીકે �ી એસ. સી. દાણી �કૂલના �ાયમરી ં

િવભાગનાં િચ� િશ�ક�ી નર��ભાઈ પરમાર હાજર રહયાં. જમાં �થમ ે ે

�થાન કોમલબેન તુષારભાઈ પટલ અને ��તીય �થાન િ�મતાબેન ે

ધીરજભાઈ વાઘેલાએ મેળ�યું. શાળા તરફથી િવજતાઓને �ો�સા�હત ે

ઇનામ આપવામાં આ�યાં તથા દરક �પધ�કને ભાગ લેવા બદલ અિભનંદન ે

પાઠ�યાં. પોતાના વાલી શાળાની �પધા�માં ભાગ લે છ એ �ઈ બાળકો પણ ઉ�સાહમાં આવી ગયાં. વાલીઓએ પણ શાળાને આવી ે

�પધા� કરવા બદલ િબરદા�યા. ખાસ કરીને �પધ�ક ભાઈઓએ ભાગ લેવાની તક આપવા બદલ શાળા પ�રવારને ધ�યવાદ ક�ાં.

પુ�તક વાંચન
એક પુ�તક, એક પેન, એક બાળક

અને એક િશ�ક િવ�ને બદલી શકે છ.ે

આ પં�કતને યથાથ� કરતાં �ી �પંદન બાલમં�દરમાં બાળકોને બાળપણથી જ વાંચનની આદત પડ તે હતુથી દર મ�હનાની ૨૧ મી ે ે

તારીખે પુ�તક વાંચન �દવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છ. જમાં શાળાના તમામ બાળકો તેમજ િશ�કો રસપૂવ�ક ભાગ લઇ વાંચન ે ે

કર છ. પૂવ� �ાથિમક િવભાગનું બાળક નાનું અને ચંચળ હોય છ પરતુ તેનામાં ધીર ધીર એકા�તા અને િ�થરતાના ગુણો કેળવાય તેનો ે ે ે ં ે ે

�યાલ રાખી વાંચન �દવસ ઉજવવામાં આવે છ.ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ શાળામાં �વયંશાસન �દનની 

ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જમાં ૩૨ િવ�ાથ�ઓ ે

બાળિશ�ક બ�યા હતાં. તમામ બાળકોએ ગૌરવ સાથે 

ઉ�સાહપૂવ�ક �દવસભર િવિવધ વગ�માં ખૂબ જ સરસ કાય� 

કયુ� હતું.

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

તા ૧૯/૧૧/૧૯ ના �દવસે શાળા માં �ી વી. એસ.ગાંધી ચે�રટબલ ટ�ટ અને ચાઇ�ડ લાઈન-૧૦૯૮ અંતગ�ત ભવાઇનો કાય��મ ે �

યો�યો. જમાં કલાકારોએ ભવાઈ �ારા �ેણી ૬ થી ૮ના બાળકોને ચાઇ�ડ લાઇન ૧૦૯૮ િવશેની સમજ આપી હતી. આ કાય��મમાં ે

�ી વી.એસ.ગાંધી ચેરીટબલ ટ�ટના સુિ�ટ�ડ�ટ �ી �તુભાઈ અને ચાઈ�ડલાઇન ૧૦૯૮ ના ક�વીનર�ી ભા�યેશભાઇ ઉપિ�થત ે � ે ે

ર�ા હતાં.

એપે� િબ�ડકોમના �ી �હતેશભાઇ પટલ તરફથી �વ. ે

કેશવલાલ માધવભાઈ અને જયાબેન કેશવલાલના નામે 

શાળાને આપેલ ફડમાંથી ૧૦૪ જ��રયાતવાળા ં

િવ�યાથ�ઓને શૈ�િણક સહાય પેટ શૈ�િણક કીટનું ે

િવતરણ કરવામાં આ�યું હતું. 

ચાઈ�ડ લાઈન અંતગ�ત ભવાઈ કાય��મ

શૈ�િણક કીટનું િવતરણ�વયંશાસન �દનની ઉજવણી



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

�ીમતી સી.ડી ગાંધી ઈ.મી.�કલૂ
બાળકોની વૃ�ા�મ મુલાકાત

કપડવંજ મંડળ સંચાિલત �ીમતી સી. ડી. ગાંધી �િ�લશ મી�ડયમ �કૂલ 

અ�યાસ અને અ�યાસેતર �વૃિતમાં અ�ેસર તો છ પણ સામાિજક ે ે

�વૃિતમાં પણ પોતાનું યોગદાન આપીને એક સામાિજક સંવેદનાનું 

�વંત ઉદાહરણ પૂ� પાડતી એક યશ�વી �વૃિત �થમ સ�ાંત ં

પરી�ાના �ય�ત કાય��મમાં કરી હતી. �વનની આથમતી 

સં�યાએપ�રવારની િનકટતા અને હફ જખતા માનવસમાજની વાડીના ં ૂ ં

પીળા-પાકટ પણ� સમા શાંિતલાલ મોહનલાલ શાહ અશ�તા�મ 

સોસાયટીના પ�રવાર�ેમ ભૂ�યા વૃ�ધોની મુલાકાત લઈ એક આખો 

�દવસ તેમની સાથે ગાળી પ�રવારની ખોટ પૂરી પાડવાનો ન� �યાસ 

કય� હતો. �દવાળીમાં લોકો સાફ-સફાઈ કરી ઘરને �દવડાઓથી સ�વે 

છ �યાર શાળાના બાળકોએ વૃ�ધોના જજ�રત મનમાં ખુશીઓની આશા ે ે �

શાળાની �ફ�ડ ટીપ કમીટી �ારા કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી �પંદન બાલમં�દરની મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આ�યું �

હતો જનો મુ�ય ઉ�ેશ learning, Caring and Sharing હતો.  આને �યાનમાં રાખીને ધો.5 ના િવ�ાથ�ઓએ નાના ે

બાળકોની મુલાકાત લઈને તેમની સાથે તેમના િવચારવત�ન અને લાગણીઓને સમ� ઘરમાં પોતાના નાના ભાઈ બહન સાથે કેવી ે

રીતે તાલમેલ રાખવો તેનું�ાન �ા� કયુ� હતું.

જગાવી �દવાળી પવ�ને અનોખી રીતે ઉજવવાનો સામાિજક �યાસ કય� હતો. આખા �દવસ દર�યાન વૃ�ધો સાથે હળી મળી નાટક, 

એક પાિ�ય અિભનય, ગરબા જવી સાં�કૃિતક �વૃિતઓ કરી મનોરજન પૂ� પાડયું હતું અને ગરબામાં આ�મના વૃ�ધો સાથે ે ં ં

િવ�ાથ�ઓ તથા િશ�કોએ પણ સામેલ થઈ પ�રવાર જવું વાતાવરણ ઉભું કયુ� હતું. 'અંધારામાં જુ�ૂ' જવા આ 'સામાિજક ક�યાણ ે ે

ય�'માં ધોરણ 9 થી 12ના િવ�યાથ�ઓ, વાલી, શાળાના કમ�ચારીગણ તથા પરોપકારી અને સંવેદનશીલ દાનવીરોનો આિથ�ક 

સહયોગ મેળવી � ૪૦૦૦ રોકડા અને મીઠાઈ, �દવડા, ફટાકડા તથા ભેટ ખરીદી આ�મના વૃ�ધોને સ�ેમ અપ�ણ કરી તેમના શુભ 

આશીવા�દ મેળવી બાળકો તથા શાળા પ�રવાર ધ�યતા અનુભવી હતી. “પીપળ પાન ખરતા હસતી કૂપળીયા મુંજ વીતી તુજ િવતશે ે ં

ધીરી બાપુ�ડયા”
ધોરણ ૫ ના િવ�ાથ�ઓની બાલમં�દર મુલાકાત



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૬ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।

અગ��ય ફાઉ�ડશને
“��ાસા-૨૦૧૯” આયોજન-તા.૪,૫ �ડસે�બર-૨૦૧૯, કોલેજ �ાઉ�ડ,કપડવંજ

 િવ�ાનને �યાર �યોગો �ારા શીખવામાં આવે છ �યાર તે એક ે ે ે
��ાસામાં અને ��યા�મકતામાં વધારો કરી મૂકે તેવો િવષય બની �ય છ. ે
��ાસા એ સં�કૃત શ�દ છ જનો મતલબ અં�ે�માં �યુરીયોસીટી થાય છ. ે ેે
કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડશનના સહયોગથી અગ��ય ે
ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન �ારા મળી બાળ વૈ�ાિનકો તૈયાર થાય તથા ે
સમ� ખેડા િજ�ાના િવ�ાથ�ઓ/બાળકોમાં િવ�ાનના મોડલ અને 
�ોજ�ટને સમજવાની સાથે ��ાસાવૃિ� વધે તેમણએ બનાવેલ નવા ે
�ોજ�ટ લોકો સમ� મુકવાનું મંચ મળે તે હતુથી ��ાસા -૨૦૧૯ િજ�ા �તર િવ�ાન મોડલ બનાવવાની �પધા�નું િજ�ા િશ�ણ ે ે ેે
તાલીમ ભવનની પરવાનગી સાથે સૌ�થમવાર આપણા ખેડા િજ�ામાં આવી �પધા�નું આયોજન કરવામાં આવેલુ છ. ે
 આ વષ� “��ાસા-૨૦૧૯” નું ચોથી અને પાંચમી �ડસે�બર-૨૦૧૯, કપડવંજ કોલેજ �ાઉ�ડ ખાતે આયોજન કરવામાં 

આવેલ છ. આ �દશ�નમાં િવ�ાનકૃિતઓને �ણ િવભાગમાં વહ�ચવામાં આવેલ છ. જમાં C1 કેટગરીમાં ધો.6 અને 7 ના બાળકો ભાગ ે ે ેે

લઈ શકશે અને C2 કેટગરીમાં ધો.8ના બાળકો ભાગ લઈ શકશે અને C3 કેટગરીમાં િશ�કો ભાગ લઈ શકશે.ે ે
 આ વૈ�ાનની કૃિતઓને બાળકોએ તેના વૈ�ાિનક િસ�ાંતો, વૈ�ાિનક સમજૂતી તથા રોજ�દા �વનમાં �યા �યા ઉપયોગી 
થાય છ તેની સચોટ સમજ સાથે મુલાકાતીઓને તેની સમજણ પૂરી પાડલ હતી. આ બે �દવસીય કાય��મમાં િવ�ાન મોડલ �ટોલ ે ે ે
ઉરાંત બી� અ�ય દસ �ટોલ પણ રાખવામાં આવશે. જમાં ગિણતને �યોગો �ારા કેવી સરળ રીતે શીખી શકાય તે માટ “મે�સ લેબ” ેે
નો �ટોલ, તેવી જ રીતે “કોન બનેગા િવ�ાનપિત” બાળકોમાં રહલ િવ�ાનના �ાનની ચકાસણી તથા તેમાં વધારો કરતી �વૃિ�નો ે

સમાવેશ કરલ છ. િવ�ાનના મોડલ ઓછી �કમતે કેવી રીતે બનાવવા અને તેનો ઉપયોગ માટ “Low cost Model Making ે ે ે ં ે

and DIY (Do it yourself)”, પેપર �ા�ટ એકટીિવટીનો �ટોલ જમાં ઓપરશન વસંતાના વોલે�ટીયર મલુ ાકાતીઓને ેે
પેપર(કાગળ)માંથી ટોપી, મા�ક, ફલ કેવી રીતે બને તે શીખવાડશે. બાળકોની કતુહલ વૃિ�માં વધારો કરતી �વૃિ�માં વ�તુ કેવી રીતે ુૂ
બનેલ છ અને કેવી રીતે કાય� કર છ તે માટ તોડ-ફોડ-�ડનો �ટોલ રાખેલ છ તથા બાળકો માટ હ�થ-હાઈ�ન અન ે�લીનલીનેસ, ે ે ે ે ે ે ે
�ટુડ�ટ પેનલ સેશન, ફાયર સે�ટી, સં�કૃત અને આપણા વેદોમાં કઈ રીતે િવ�ાન ઉ�ેખ કરલ છ તે �ણશે અને સંગીતમાં પણ ે ે
િવ�ાન જવા િવષયો ઉપર તજ�નોએ સેમીનાર આપશે તથા આ બે �દવસીય કાય��મમાં આવેલ િશ�ણ�ી માટ તેમના સાય�સ ેે
નોલેજનો �યાપ વધે તે માટ “�પેિસયલ ટોક વીથ �ોફસર” સેમીનારનું આયોજન કરલ છ. તેવી જ રીતે િશ�ક�ીઓ માટ તજ� ે ે ે ે ે
પસ�નાલીટી ડવલોપમે�ટ પર સેમીનારનું આયોજન કરલ છ. ે ે ે
 આ બે �દવસીય કાય��મમાં ભાગ લીધેલ બાળકો અને િશ�ક�ીઓ માટ શાળાએથી લાવવા અને મૂકવા માટ િવના મૂ�યે ે ે
ટા�સપોટશનની �યવ�થા, ચા-ના�તો તથા ભોજનની �યવ�થા રાખવામાં આવેલ છ. તદઉપરાંત આ િવ�ાનમેળાને િનહાળવા � ે ે
શાળાઓ માટ િવનામૂ�યની બસ સેવા પણ રાખવામાં આવેલ છ.ે ે
  આ ��ાસા-૨૦૧૯ કાય��મમાં િનણા�યક�ીઓ �ાર દરક કેટગરી �થમ, �ીતીય, તૃ�ીય િવજતા શાળાઓને �ો�સાહન ે ે ે
�વ�પે ઈનામમાં રોકડ રકમ તથા સટ�ફીકેટ અને સી�ડ એનાયત કરી �ો�સાહીત કરવામાં આવશે. આ �પધા�માં �ણેય િવભાગમાં 
�થમ િવજતા બનેલ િવ�ાનની કૃિતઓને મહારા�માં પૂના મુકામે યો�નાર રા�ીયક�ાના “��ાસા-૨૦૧૯”માં ભાગ � �ે
લેવડાવવામાં આવશે.
 ગયા વષ� પણ કપડવંજ અને કઠલાલ તાલુકા ક�ાએ ��ાસા �ો�ામનું આયોજન કરલ હતું જમાં િવ�ાથ�ઓ �ારા બનાવેલ ે ે
કલ ૩૮૦ િવ�ાનકૃિતઓનું �પધા�માં ર��ટર થયેલ હતી. તેમાંથી ૭૩ િવ�ાનકૃિતઓનું સીલેકશન કરવામાં આવેલ હતું. જનો લાભ ુ ે
૬૩ શાળાઓ ૭૦૦૦ જટાલ િવ�ાથ�ઓ ૪૦૦ જટલા િશ�કો આ �ો�ામનો લાભ લીધો હતો. જમાં બે કેટગરી રાખલે હતી. �થમ ેે ે ે
�થાને �તપુરા �ાથિમક શાળા, કઠલાલ અને થવાદ પે સે�ટર શાળા, કપડવંજ ��તીય ઈનામ �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર, 
કપડવંજ અને કલેસર �ાથિમક શાળા, કઠલાલ તથા �ીજુ ઈનામ દંતાલી �ાથિમક શાળા, કપડવંજ અને હાઈ-ટક �કૂલ, નીરમાલી ે
આ શાળાઓના નંબર આવેલા હતા અને તેમાં થવાદ પે સે�ટર શાળા, કપડવંજને ��ાસા રા�ીય ક�ાએ �ી� નંબર આવેલ હતો.�
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