
વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૯ માસઃ સ�ટ�બર,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૧।।ે
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 સિવનય સહ જણાવવાનું 
કે મારી પુ�ી (પંચાલ દુવા� 
િચંતનભાઈ) �ી એમ. વી. પરીખ 
��લીશ િમડીયમ �કૂલમાં 
સી.કે�.માં અ�યાસ કર છ. ે ે
હાલના સં�ગોમાં પુરા ભારતમાં 
કોરોનાની મહામારીના કારણે 
આપની સં�થા �ારા જ ે
ઓનલાઈન િશ�ણ આપવામાં 

આવે છ. તે ખુબ જ સરસ છ. તેમજ ઓનલાઈન િશ�ણના મા�યમ �ારા બાળક �ાનથી વંિચત ન રહ તે ે ે ે
માટ એમ.વી.પરીખ �કૂલ �ારા જ િશ�ણ આપો છો તે ખુબ જ સા� અને બાળકોને સમ�ય તે રીતે ે ે ં
સરસ છ. તમારા �ારા જ ઓ�ડયો અને િવડીયો મોકલવામાં આવે છ તે બાળક સરસ રીતે સમજ છ અને ે ે ે ે ે
એ �વૃિ� પણ સારી રીતે કરી શકે છ. તમારા �ારા કરવામાં આવેલ �ય�ન ખુબ જ સસર છ. આપ સૌ ે ે
િશ�કગણને ખુબ જ ધ�યવાદ.

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે

 Thanks to M. V. Parikh School and all 

teachers for this distance learning. I have 

seen good progress in my child.  She is 

doing all ac�vi�es with herself and with 

amazing interest, she learned always new 

things in this learning, She spends her �me 

with this video and stories, She always asks 

about school and teachers. 

Thank you all.

Mansi Patel(Hardi’s Mother)

�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ િમડીયમ �કલ (નસ�રી)ૂ

ं“जो तलवार चलाना जानते �ए भी अपनी तलवार को �ान म� रखता है उसी को स�ी अिहसा कहतै ह�”
भारत के लौह पु�ष सरदार व�भभाई पटेल
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મંડળનું મુખપ�મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

કપડવણજ કેળવણી 

મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી જડાવબા િશશુક��ે

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે
 જયભારત સાથે જણાવવાનું કે 

આપણે સૌ �ણીએ છીએ કે આજની 

કોિવડ-૧૯ ની મહામારીમાં આપની 

શાળાનો સમ� �ટાફ પ�રવાર જ ે

ખૂબ મહનત કરી નવીન ટકનોલો�નાં ે ે

ઉપયોગ �ારા બાળકોને ઘર બેઠા જ ે ે

િશ�ણ આપે છ તેનો હ વાલી તરીકે ે ં ુ

ખુબ �દયપૂવ�ક આભાર માનું છુ.  ં

બાળકને �યાર શાળામાંથી આવતી ે

એિ�ટિવટી િવશે મ� જણા�યું �યાર તેને ે

મારા િશ�કે મારા માટ શું મોક�યું છ ે ે

તેવું �ણવાનો ઉ�સાહ થયો. તે ઉ�સાહ �ઈને હ પણ ખુશ થઈ કે તેના મનમાં કઈક �ણવાની મનોવૃિ� ં ુ

ઉ�પ� થઈ છ કારણ કે... શાળા બંધ છ તો મારા મનમાં ભય હતો કે કઈ રીતે શીખશે ? તેના ભણતરમાં કઈ ે ે

અડચણ આવશે તો ? પરતુ �યાર શાળામાંથી આવતી એિ�ટિવટી બાળક જુએ છ અને સમજ છ �યાર તે ે ે ે ે ેં

પણ �ઈને �તે શીખવાનો �ય�ન કર છ અને તે પોતે તે એિ�ટિવટી કરવા માટ આ�મિનભ�ર બને છ. તે ખુબ ે ે ે ે

જ ઉ�સાહ, ધગશ અને મન લગાવીને તે કાય� પૂણ� કર છ. પરતુ �યાર કાય� પૂણ� થયા બાદ તેનો ફોટો ે ે ેં

મોકલવામાં આવે છ અને િશ�ક ��યેથી જ �ો�સાહન મળે છ તે �ો�સાહન બાળકને આગળ લઈ જવામાં ે ે ે

ખુબ જ મદદ�પ બને છ. બાળક બી� �દવસે પણ પૂછ છ કે મ�મી આજ મારા િશ�કે મારી એિ�ટિવટી ે ે ે ે

મોકલી? બાળકમાં એિ�ટિવટી કરવાની અને નવીન કઈ �ણવાની અિભલાષા ઉ�પ� થાય છ.  ે

બાળકના મગજનો િવકાસ થાય છ સાથે-સાથે બાળક �ય�નશીલ અને �ગિતશીલ પણ બને છ. આમ, ે ે

બાળકની આ �ગિતમાં સમ� �ટાફ પ�રવારનો તેમજ કપડવણજ કેળવણી મંડળનો ખુબ જ સાથ સહકાર 

અમને મળી ર�ો છ તે બદલ હ તમારો પુનઃ આભાર �ય�ત ક� છુ. કહવામાં આવે છ કે... “િશ�ક કભી ે ે ેં ુ ં ં

સાધારણ ન�હ હોતા, �લય ઔર િનમા�ણ ઉનકી ગોદ મ� ખલતે હૈ” આ કહવત એકદમ સાચી છ કારણકે... ે ે

િશ�ક જ સાચું િશ�ણ આપે છ, િશ�ક જ બાળકને િશખવે છ, િશ�ક જ બાળકને એક માતાની જમ ે ે ે

સાચવે છ, િશ�ક િવના િશ�ણ અધૂ� છ.ે ેં

પટલ પુ�પલબેન મંથનભાઈે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૯ માસઃ સ�ટ�બર,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૨।।ે
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મંડળનું મુખપ�મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

કપડવણજ કેળવણી 

મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી જડાવબા િશશુક��ે

હ પટલ હતલ કે. મારી પુ�ી વીરા ે ેં ુ

કે. પટલ કે જ બીજુ  વષ� વગ� - ક  માં ે ે ં

અ�યાસ કર છ. માનનીય ે ે

િશિ�કા બહનો કે જ ે ે

અઠવા�ડયામાં �ણ વખત િવિવધ 

�કારની �વૃિ�ઓ વાલીઓના 

વોટસ અપ ઉપર મોકલે છ. જમાં ે ે

સરસ વાતા�, મૂળા�રની ઓળખ 

િવિવધ વ�તુઓ ની ઓળખ,  ���ય િવકાસની ઘણી બધી �વૃિ�ઓ નો સમાવેશ થાય છ. આ �વૃિતઓ ે

સારી હોય છ. જના �ારા અમે તે �વૃિ� બાળક ને ઘર કરાવી એ છ અને બાળક ઘર રહીને શીખી શકે છ. ે ે ે ે ે ે

આ કોરોના મહામારી માં �યાર શાળા બંધ છ �યાર જડાવબા િશશુ કે�� �ારા બાળકો ને ઘર ભણાવવાના ે ે ે ે

આ સારા �ય�નોને હ િબરદાવું  છુ.  હ શાળા સંચાલક અને તમામ િશિ�કા બહનોનો આભાર માનું છુ.ેં ુ ં ં ુ ં

 �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ વાલી�ીના �િતભાવે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૯ માસઃ સ�ટ�બર,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૩।।ે

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

સી. આર. સી. ક�ાએ ગંદકી મુ�ત ભારત 

અંતગૅત "Gandaki  mukt  mera 

Gaon" િવષય પર ઑનલાઇન પેઇિ�ટગ ં

�પધા�નું આયોજન કરલ હોવાથી �ી ે

માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દરના ધોરણ 

૬ થી ૮ ના  ૧૬  િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લઈ 

સુંદર િચ�ો કડારીને પોતે �વ�છતાનો ં

પાઠ ભણી, સમાજને પણ �વ�છતા તરફ 

�ેરી જવાનું ઉમદા કાય� કરલ છ. ે ે

 બાળકોની કલામાં �વ�છ ભારત
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મંડળનું મુખપ�મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

કપડવણજ કેળવણી 

મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૯ માસઃ સ�ટ�બર,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૪।।ે
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મંડળનું મુખપ�મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

કપડવણજ કેળવણી 

મંડળનું મુખપ�

(ફ�ત અંગત િવતરણ હેતુ)

�ી ક.એસ.આ�સ� એ�ડ વી.એમ.પારખ કોમસ� કોલેજે ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૯ માસઃ સ�ટ�બર,૨૦૨૦                                                                              ।।પૃ�ઃ૫।।ે

કે�� સરકાર �ારા ઘોિષત રા��ીય િશ�ા 

નીિતના અમલ માટ િવિભ� યુિનવિસ�ટીઓએ ે

નવી િશ�ા નીિત ��યા�વયન સિમિતની 

રચના કરી છ. જ અંતગ�ત સોમનાથ સં�કૃત ે ે

યુિનવિસ�ટી �ારા સં�કૃત અને તેના સંબંધી 

બાબતોએ રોડ મેપ બનાવવા માટ માનનીય ે

કુલપિત�ી ડો. ગોપબંધુ િમ� �ારા એક 

કિમટીનું ગઠન કરવામાં આવેલ છ. જ કિમટી �ી ે ે

સોમનાથ સં�કૃત યુિનવિસ�ટીમાં નવી રા��ીય 

િશ�ણ નીિત અંતગ�ત કરવાની થતી કામગીરી 

અને રોડ મેપ બનાવશે. આ કિમટીમાં આખા 

ગુજરાતની કોલે�માંથી કુલ આઠ સ�યો 

િનયુ�ત થયા છ જમાં કપડવંજ કેળવણી મંડળ ે ે

સંચાિલત આટસ અને કોમસ� કોલેજના ડો. �

�તે��કુમાર ��ભ�ની પણ પસંદગી કરાઈ 

છ. અ�ે ઉ�ેખનીય છ કે �ી ��ભ� સં�કૃત ે ે

ભાષાના �ચાર અને �સારના કાય� સાથે 

�ડાયેલ સં�કૃત ભારતીમાં ગુજર �ાંતના મં�ી �

તરીકે સેવાઓ આપી ર�ાં છ. તેઓ�ી સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટીમાં ગુજરાત સરકાર �ારા િનયુ�ત ે ે

સેનેટ મે�બર અને �ી સોમનાથ સં�કૃત યુિનવિસ�ટીની એ�યુકેટીવ કાઉિ�સલના સ�ય તરીકે પોતાની 

સેવાઓ આપી ર�ાં છ. આ િસિ� બદલ કપડવંજ કેળવણી મંડળ તથા કોલેજ પ�રવાર તેમને હા�દ�ક ે

અિભનંદન પાઠવે છ.ે

કપડવંજનું ગૌરવ
�ી સોમનાથ સં�કત યુિનવિસ�ટીની નવી રા�ીય િશ�ણ નીિતના ૃ �

રોડ મેપ કિમટીમાં ક.ક.એમ. સંચાિલત  આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજના ે ે

�ા�યાપક ડો. �તે��કમાર ��ભ�ની િનયુિ�તુ
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