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

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

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૧।।

 કપડવંજ કેળવણી મંડળ �શ�ણની સાથે સાથે બાળકાેના �વા�થ માટે પણ કાય�રત છે. દાણી ફાઉ�ડેશનના 

સહયાેગથી �કશાેરાવ�થામાં અારાે�યની સંભાળ લઇ શકાય તે માટે તા ૨૧/૦૭/૨૨ ને ગુ�વારના રાેજ ડાૅ.�વરેન દાેશી અને 

નીતા દાેશી �ારા �વ�ાથ�અાેમાં અેની�મયા બાબતે �ગૃતતા અને તેનાે ઉપચાર �વષય પર �શ�કાે સાથે �થમ સે�મનાર 

કરવામાં અા�યાે. જેમાં �ી સી. અેન. �વ�ાલય, �ી અેસ. સી. દાણી �કલ, �ીમતી સી. ડી. ગાંધી ઈ. મી. �કલ અને �ી ૂ ૂ

માણેકલાલ દેસાઈ �કશાેર મં�દરના કલ ૧૯ �શ�ક�મ�ાે હાજર ર�ા.ં અા ઉપરાંત મંડળમાંથી  પુ� અાચાય,�   કરણ દેસાઈ ુ

અને મનીષા પટેલ પણ હાજર ર�ાં હતાં. દરેક �શ�કાે�મ�ાેમાં ખુબ જ ઉ�સાહ અને ધગશ �ેવા મળી, મા� સાંભળનાર ન�હ 

પણ ખરેખર �વંત સહયાેગ સાથે તમામ �શ�કાેઅે ભાગ લીધાે. અા ઉપરાંત �શ�કાેઅે “અમારી શાળા અેની�મયા મુ�ત 

શાળા” બનાવવાનાે સંક�પ લીધાે. અાવનાર સમયમાં અા �શ�કાે તેમની શાળાના ધાેરણ ૬ થી ધાેરણ ૧૨ ના �વ�ાથ�અાેમાં 

અેની�મયા �વષેની �ગૃતતા અને ઉપાયાે ઉપર કામ કરશે. સે�મનારના અંતે કપડવંજ કેળવણી મંડળના �મુખ�ી ડાૅ. 

હરીશભાઈ કંડલીયા સાહેબે અા બાબતે  સાૈને �ાે�સા�હત કયા�.ુ

કપડવંજ કેળવણી મંડળ �ારા �વ�ાથ�અાેમાં અેની�મયા બાબતે 

�ગૃતતા અને તેનાે  ઉપચાર �વષય પર �શ�કાે સાથે સે�મનાર

��તભા��તભા��તભા��તભા��તભા��તભા
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��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૨।।

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

��તભા��તભા��તભા

 ૧૫ અાેગ�ટના ૭૬ મા �વાતં�ય �દવસના રાેજ કપડવંજ કેળવણી મંડળ �ારા મંડળ સંચા�લત તમામ સં�થાઅાેના 

સામુ�હક �વજવંદન સમારાેહનું અાયાેજન �ી કે. અેસ. શાહ અાટ�સ & વી. અેમ. પારેખ કાેમ�સ કાેલેજ, કપડવંજના 

યજમાનપદે અને કપડવંજ કેળવણી મંડળના કારાેબારી સ�ય �ી હેમલ �વનાેદચં� શાહ �વારા �વ�રાેહણ કરી કરવામાં 

અા�યું. અાઝાદીના અમૃત મહાે�સવની ઉજવણી અંતગ�ત કપડવંજ કેળવણી મંડળ �વારા �વ�વધ �પધા�અાેનું અાયાેજન 

કરવામાં અા�યું. અા �પધા�અાેમાં “દેશભ��ત ગીત �પધા�” નું ઉ�ાટન કપડવંજ કેળવણી મંડળના અા�વનસ�ય �ી 

��ેશભાઈ સી. શાહ �વારા, “દાણી ફાઉ�ડેશન બેડ�મ�ટન �પધા�” નું ઉદઘાટન �ી કે. અેસ. શાહ અાટ�સ & વી. અેમ. પારેખ 

કાેમ�સ કાેલેજ, કપડવંજના અાંતર યુ�ન. ક�ાઅે બેડ�મ�ટનમાં �વજેતા થયેલા �વ�ાથ�અાે �વારા અને “��કેટ ટના�મે�ટ” નું ુ

ઉદઘાટન પી. બી. સાય�સ કાેલેજના અ�યાપક �ી જગ�ત�સ�હ ચાૈહાણ તથા �ી કે. અેસ. શાહ અાટ�સ & વી. અેમ. પારેખ 

કાેમ�સ કાેલેજના અ�યાપક �ી �વાભાઈ બાેડાત �વારા કરવામાં અા�યું. મંડળના �મુખ�ી ડાે. હરીશભાઈ કંડલીયા, ુ

ઉપ�મુખ �ીમતી �નલાબેન પં�ા, મં�ી�ી અ�ભ�જતભાઈ �ેષી, �ી અનંતભાઈ શાહ, �ી ગાેપાલભાઈ શાહ તથા ખ�નચી 

�ી ગાૈતમભાઈ પટેલ, સી.ઈ.અાે. �ી માૈ�લકભાઈ ભ� તથા સં�થાઅાેના અાચાય��ીઅાે, �શ�કાે, �વ�ાથ�અાે તેમજ માેટી 

સં�યામાં અેન.સી.સી. અને અેન.અેસ.અેસ.ના �વયંસેવકાે અને અામં��તાે મહેમાનાે ઉપ��થત ર�ા હતા.

૧૫ અાેગ�ટ,૨૦૨૨ના “૭૬ મા �વાતં�ય �દવસ”ના રાેજ મંડળ 

સંચા�લત તમામ સં�થાઅાને ાે સામુ�હક �વજવંદન સમારાેહ

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૩।।
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�ી અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મી�ડયમ �કલ (નસ�રી)ૂ

��તભા��તભા��તભા

 કપડવણજ કેળવણી મંડળ સંચા�લત �ી 

અેમ.વી.પરીખ ઈં�લીશ મી�ડયમ �કલમાં ‘ગાૈરી�ત’ ૂ

�નમી�ે તા.૧૧/૭/૨૦૨૨થી તા.૧૫/૭/૨૦૨૨ સુધી 

વાલી તથા બાળકાે માટે �વ�વધ કાય��માેનું અાયાેજન 

કરવામાં અા�યું હતું. જેમાં પહેલા �દવસે માતાઅાે 

માટે મહ�દી હ�રફાઈમાં ૧૫ માતાઅાેઅે ભાગ લીધાે 

હતાે. અા ઉપરાંત બાળકાે માટે ફે�સી ડેસ� , રંગાેળી, 

‘મીસ મેચ�ગ ડે’ વગેરેનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું 

હતું.

 ફે�સી ડેસ� માં બાળકાે fairy, parrot, 

bird, soldier, doctor, dustbin, save 
environment, spider man, save tree ના 

concept સાથે જદા-જદા વેશમાં સજજ થઈને ુ ુ

ઉજવણી કરી હતી.

 રંગાેળી �પધા�માં લગભગ ૪૫ જેટલા 

બાળકાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. જેમાં જદા જદા ફલાે ુ ુ ૂ

ગાૈરી�ત �નમી�ે વાલી તથા બાળકાે માટેના �વ�વધ કાય��માેનું અાયાેજન

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૪।।

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

��તભા��તભા��તભા

તેમજ �વ�વધ વ�તુઅાે વાપરી ખૂબજ સરસ રંગાેળીઅાે બનાવી હતી. 

 તદઉપરાંત �ાચીનકાળથી અષાઢ સુદ પૂનમના �દવસે ગુ�પૂ�ણ�મા ઉજવવામાં અાવે છે. અા �દવસે ક.કે.મંડળના ્

ઉપ�મુખ નીલાબેન પં�ા ની �વશેષ ઉપ��થ�ત રહી હતી શાળાના ����સપાલ તેમજ �શ�કાેઅે બાળકાેને ગુ�નું મહ�વ 

સમ��યું હતું. �યાર બાદ દરેક બાળકે તેમના �લાસ ટીચરને ફલ અાપી ગુ� પૂજન કયુ� હતું. તેમજ ઘરે માતા �પતા, દાદા-દાદીને ૂ

પણ તેમના �થમ ગુ� કહેવાય, તેમની પણ પૂ� કરવી �ેઈઅે તેવી સમજ અાપી હતી.

 પાંચમાં �દવસે ‘મીસ મેચ�ગ ડે’ ની ઉજવણી કરવામાં અાવી જેમાં બાળકાે મેચ�ગ વગરનું ડેસ� �ગ કરી તેમાં ઉ�સાહભેર 

ભાગ લઈ અાનંદ મા�યાે હતાે. 

http://www.kkmtrust.org
http://www.facebook.com/kkm1940
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��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૫।।

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

��તભા��તભા��તભા
�ી જડાવબા �શશુ કે��

 �ી જડાવબા �શશુકે��માં નાના-નાના ભૂલકાઅાેેઅે �શ��કા બહેનાે સાથે તા.૧/૭/૨૦૨૨ને શ�નવારના રાેજ 

રથયા�ાની ઉજવણી કરી. જેમાં બાળકાેઅે બાળ ગાેપાલની અારતી ઉતારી અને મગ, કાકડી, �ંબુ, કેરીનાે �સાદ કરી અને 

બાલમં�દરનાજ �ાથ�ના હાેલમાં રથયા�ા કાઢી અને બાળકાે ખૂબ જ ઉ�સાહભેર ના�યાં તેમજ ‘ગાેપાલ ક�ણ રાધે ક�ણ’ જેવા ૃ ૃ

નારા પણ ગાયા. અામ અાનંદનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું અને ઉ�સાહભેર જડાવબામાં રથયા�ા’ ની ઉજવણી કરવામાં અાવી 

હતી. 

રથયા�ાની ઉજવણી

 �ી જડાવબા �શશુકે��માં નાના-નાના 

ભૂલકાઅાે �ારા તા.૨૦-૭-૨૦૨૨ને બુધવારના 

રાેજ ‘રેડ ડે’ની ઉજવણી કરવામાં અાવી. જેમાં 

બાળકાે લાલ રંગના કપડાં પહેરીને અા�યાં હતાં.  

તેમજ �શ��કા બહેનાેઅે લાલ રંગની વ�તુઅાેનાે 

�યાલ અા�યાે અને લાલ વ�તુઅાે બતાવીને  

લાલ રંગનું ગીત ગવડા�યું. અામ ઉ�સાહભેર 

બાલમં�દરમાં ‘રેડ ડે’ ની ઉજવણી કરવામાં અાવી 

હતી. 

‘રેડ ડે’ ની ઉજવણી

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૬।।

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

��તભા��તભા��તભા

 �ી જડાવબા �શશુકે��માં તા.૧૫-૭-૨૦૨૨ ને શુ�વારના રાેજ ગાૈરી�તની ઉજવણી કરવામાં અાવી જેમાં ગાૈરાે વાવી 

ગાૈરાેની પૂ� કરવામાં અાવી હતી. જેમાં છાેકરીઅાેઅે પૂ� કરી અારતી ઉતારી અને ‘ગાૈરમાનાે વર કેસ�રયાે’ અેવા ગરબા પણ 

ગાયા. તેમજ ગાૈરી�ત �ન�મતે પાંચ �દવસ બાળકાેને સૂકાે મેવાે તેમજ ફરાળી ના�તાનું અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. અામ 

ઉ�સાહભેર ગાૈરી�તની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. 

ગાૈરી�તની ઉજવણી

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૭।।

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

�ી અેસ.સી.દાણી �કલૂ

�મહદી �પધા� - કેશગૂંફન �પધા�

 અાજના �પધા��મકયુગમાં બાળક પાસે બધીજ અાવડત જ�રી છે 

બાળકને પુ�તકના �ાનની સાથે સાથે સહઅ�યા�સક �વૃ��અાે અાપવી 

પણ જ�રી છે. તેથી બાળકમાં રહેલી સુષુ�ત શ��તનાે �વકાસ થાય અને 

તેમનામાં રહેલી કળા બહાર અાવે. અા ઉ�ે�યથી શાળામાં �વ�વધ 

�વૃ��અાેનું અાયાેજન કરવામાં અાવે છે અાના અનુસંધાનમાં �ી 

અેસ.સી.દાણી �કલમાં ગાૈરી�ત �ન�મતે મહ�દી �પધા� અને કેશગૂંફન �પધા�નું ૂ

અાયાેજન કરવામાં અા�યું હતું. તા.૧૨-૭-૨૦૨૨ના રાેજ યાેજવામાં અાવેલ 

મહ�દી �પધા�માં ૩૫ �વ�ાથ�અાેઅે ભાગ લીધાે હતાે, જેમાં ૩ કમારાેઅે પણ ભાગ લીધાે હતાે. કેશગૂંફન �પધા� તા.૪-૭-૨૦૨૨ના ુ

રાેજ યાેજવામાં અાવી હતી જેમાં કલ ૩૮ �વ�ા�થ�નીઅાેઅે ભાગ લીધાે હતાે. બ�ને �પધા�અાેમાં ધાેરણ મુજબ �ણ નંબર ુ

અાપવામાં અા�યાં હતાં. ભાગ લેનાર �વ�ાથ�અાેમાં અનેરાે ઉ�સાહ �ેવા મ�ાે હતાે. 

ધાેરણ

૫

૫

૫

૬

૬

૬

૭

૭

૭

૮

૮

૮

�માંક

�થમ

��તીય

તૃ્તીય

�થમ

��તીય

તૃ્તીય

�થમ

��તીય

તૃ્તીય

�થમ

��તીય

તૃ્તીય

મહ�દી �પધા� �વજેતા

સાેલંકી ��� અશાેકભાઈ

ચાૈહાણ બીજલ હષ�દભાઈ

બારાેટ કા�યા જશવંતભાઈ

પટેલ વંશી �પયૂષભાઈ

પટેલ જે�યા કણાલકમારૃ ુ

વાઘેલા હે�પી સંગીતભાઈ

મકવાણા મનીષા પ�પુભાઈ

પટેલ હેતા �વીણભાઈ

પરમાર �દશા નર�સ�હભાઈ

��પ�ત હે�વી જયેશકમારુ

તંવર �રતીકા કેયુર�સ�હ

પટેલ ઋ�વા સનતભાઈ

કેશગૂંફન �પધા� �વજેતા

-

-

-

મા�રાણા સલાેની અ�પેશકમારુ

વૈ�નવ હા�દ� �પનલબેન

પઠાણ સમીહા સરફરાજખાન

��પ�ત મહેક �વજયકમારુ

પટેલ અનાેખી સંજયભાઈ

મકવાણા મ�નષા પ�પુભાઈ

��પ�ત હે�વી જયેશકમારુ

કા.પટેલ માહી જતીનકમારુ

શાહ વૃંદા સૂય�કા�તભાઈ

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૮।।

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

રથયા�ાની ઉજવણી
‘થઈ અાજે રથમાં સવાર, ફરીને કરશે નગરમાં �વહાર... સંગે લઈ સુભ�ા અને બલરામ, જગતનાે નાથ અાવશે મારવા લટાર!!’

 ગાજે ગગનમાં મેહલા ને રથયા�ીની લહેર ઉમટી અાભે વાદલડીને ક�છીઅાેને નવા વષ�ની મહેર થાય ુ

અાકાશે ગાજવીજ અરે વાલા અાતાે અાવી અષાઢી બીજ’

 રથયા�ા અેક ��યાત �હ�દ તહેવાર છે. પુરીની રથયા�ા �વ�વ ��સ� છે અેવું કહેવાય છે કે રા� ઈ���ુ�ને પુરીના ુ

મં�દરમાં ભગવાન જગ�નાથ, બલભ� અને દેવી સુભ�ાની મૂ�ત�અાે �થા�પત કરી હતી. તેઅાે સવા��ચ વૈ�ણવ હતા અને વૈ�ણવ 

ધમ�ના સાૈથી માેટા �ચારક હતા. પુરીમા તેમના શાસનકાળ દર�મયાન રથયા�ાની પરંપરા શ� કરવામાં અાવી હતી. ભગવાન 

જગ�નાથની બહેન સુભ�ાઅે ભગવાન જગ�નાથ� પાસે �ારકાની મુલાકાત લેવાની ઈ�છા �ય�ત કરી હતી. જેના પ�રણામે 

ભગવાને સુભ�ાને રથ �ારા યા�ા કરાવી હતી. �યારથી દર વષ� અા �દવસે જગ�નાથની યા�ા કાઢવામાં અાવે છે. 

 અાવા પ�વ� તહેવારની ઉજવણીના ભાગ�પે �ી અેસ.સી.દાણી �કલમાં રથયા�ાની ઉજવણી કરવામાં અાવી હતી. ૂ

જેમાં સાૈ�થમ રથયા�ાનું મહ�વ અને રથયા�ા શા માટે ઉજવાય છે તેની મા�હતી શાળાના �શ��કા બહેને અાપી હતી. અને અે 

�દવસે ક�છી લાેકાેનું નવું વષ� હાેવાથી તેની �વશેષ મા�હતી ધાે.૬ની �વ�ા�થ�ની પલ પં�ાઅે અાપી હતી. 

 તા.૧-૭-૨૦૨૨ શુ�વારના રાેજ પૂ.ર�વશંકર મહારાજની પૂ�ય�ત�થ હાેવાથી તેમના �વનના સારા પાંસાંઅાેનાે 

પ�રચય ધાે.૫ની �વ�ા�થ�ની ત�વીઅે કરા�યાે હતાે. બાળકાે રથની પાછળ “ડાકાેરમાં કાેણ છે રા� રણછાેડછે”, “જય રણછાેડ 

માખણચાેર” ના નારા સાથે �ેડાયા હતા જેમાં બાળકાેમાં અનેરાે અાનંદ અને ઉ�લાસ �ેવા મ�ાે હતાે. 

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


��તભા��તભા��તભા
�થાપના વષ� - ૧૯૪૦

કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ેકપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

વષ�ઃ૪ અંકઃ૬૪ માસઃ ઓગ�ટ,૨૦૨૨                                                                                    ।।પૃ�ઃ૯।।

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

ગાૈરી�તની ઉજવણી

 ગાૈરી�તનું અા�યા��મક મહ�વની સાથે સાં�ક�તક મહ�વ પણ છે. ગુજરાતના લાેક�વનમાં ઘડાઈ ગયેલાે અા ૃ

તહેવારનું સામા�જક �પે અાગવું મહ�વ છે. અા �ત નાની બાળકીઅાે ઉ�સાહ પૂવ�ક કરતી હાેય છે. દરેક માતા પાેતાની નાની 

ઢ�ગલીઅાેને સા�ાત ગાૈરીની જેમ તૈયાર કરે છે. શંકર ભગવાનની પૂ�, અચ�ના કરાવડાવે છે. પાંચ �દવસ સંયમ રાખીને પાેતે 

લીધેલું �ત તૂટવું ના �ેઈઅે તે શીખવે છે. અા પાંચ �દવસનાે તહેવાર દરેક ઘરાેમાં દીકરીના અ��ત�વની ઉજવણી સમાન હાેય 

છે. અા �ત દીકરીઅાેમાં અેક �ી તરીકે જ��યા હાેવાના શુભ અહેસાસની સાથે સાથે અેમનામાં તપ, સંયમ, શણગાર, ભ��ત 

અને સમપ�ણની ભાવના જગાવે છે. અાવા પ�વ� તહેવાર �ન�મતે �ી અેસ. સી. દાણી �કલમાં ધાે.૧ ની બાળાઅાેને જવારાની ૂ

પૂ� કરાવવામાં અાવી હતી અને સમ� અેસ.સી.દાણી �ા.�ટાફ તરફથી કેળા ખવડા�યા હતા અને લ�બુ શરબત પીવડા�યું 

હતું. 

ઉતારાે અારતી રે ગાેરમાં ઘરે અા�યાં...

શંકર સ�હત માંડી ગાેરમાં ઘરે અા�યાં...

હરખને હલામણે ગાેરમાં ઘરે અા�યાં...ુ

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

