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વષઃ૧ અંકઃ૧૭ માસઃ ડસે બર,૨૦૧૯

।।પૃ ઃ૧।।

કપડવંજ કળવણી
મંડળ
ે
સૌય ઉ થી વીજળી બચત કરી પયાવરણ બચાવવાની દશામાં શુભારભ
ં

ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર અને ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈ. મી. કલ
ારા વીજળી ઉ પ કરી શકે
ુ ખાતે આજરોજ સૌય ઉ
તેવા સોલર પેનલ તેમજ તેને સંલ તમામ ઉપકરણોનોિવિધવત રીતે ારભ
ં કરવામાં આ યો. આ સોલર પેનલ અંદાજે ૫૫ યુનીટ
િત દન ઉ પેદા કરશે અને િત વષ ૧૯૦૦૦ કલો કાબન ડાયો સાઈડને હવામાંભળતો અટકાવશે અને તે રીતે પયાવરણની
ળવણીમાં આ િસ ટમ ખુબ ઉપયોગી સાિબત થશે. સોલર પેનલના અનાવરણ
યામાં મંડળના મં ી ી અનંતભાઈ તથા
નીલાબેન ઉપિ થતર ાં હતાં. સાથે CEO િવનયભાઈ, CAO મૌિલકભાઈ તથા બંને શાળાના આચાય ીઓ સામેલ થયા હતાં.
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।।પૃ ઃ૨।।

ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર
શાળામાં િવિવધ પધાઓનું આયોજન

શાળામાં ભણતરની સાથે સાથે બાળકોનો સવાગી િવકાસ થાય તે હતુ
ે થી ધો-૧ થી ૮ ના બાળકો માટે િવિવધ વૃિતઓનું આયોજન
કરવામાં આ યું હતું. તા-૨૭/૧૧/૨૦૧૯ અને ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ િચ , રગ
ગીત, િનબંધ
ં પુરણી, બાળવાતા, રગોળી,
ં
લેખન તેમજ માટીના રમકડાં બનાવવા જવી
વૃિતઓની પધાઓ યો ઈ હતી. જમાં
ે
ે બાળકોએ ઉ સાહભેર મોટી સં યામાં ભાગ
લીધો હતો. આ વૃિતઓથી બાળકોની િચ કલા, સુંદર અવાજમાં ગાવું, છટાથી બોલવું, પોતાના મૌિલક િવચારોથી લેખન કરવું
વગેરે શિ તઓ ખીલે છ,ે નાના બાળકોને ગમતી ચીજ માટી અને એ માટી માંથી જુ દા-જુ દા આકારોના રમકડાં બનાવતાં બાળકોને
વાની ખરખર
ર ાં હતાં. દરક
ે ખુબ જ મ આવી હતી. આ કારની િવિવધ વૃિતઓથી શાળામાં આનંદના મો ં લહરાઈ
ે
ે
વૃિતમાં થમ અને તીય નંબર આપવામાં આ યાં હતાં અને તેઓને શાળા પ રવારે અિભનંદન પાઠ યાં હતાં.
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ી એસ. સી. દાણી ાયમરી અને સેક ડરી કલ
ૂ
રગોળી
પધા
ં

“શ દ બોલતાની સાથે ટપકામાંથી લીટી,
લીટીમાંથી ભાત અને ભાતમાંથી બનતી ડઝાઇન એટલે રગોળી”
ં
જયારે શાળામાં આવી પધાનું આયોજન થાય છ,ે
યારે બાળકોમાં કલાનું િશ ણ આપવાનો હતુ
ે સાથે તેની
સજનશિ ત,િવચારશિ ત,અવલોકનશિ તને િવકિસત કરવાનો છ.ે રગોળી
પધા ારા બાળકો પોતાના મૌિલક િવચારો
ં
અિભ ય ત કરી પોતાની વતં તા અને સજનનો આનંદ અનુભવે છ,ે અને માનિસક રીતે ઘડાય છ.ે આવી જ પધાનું આયોજન ી
એસ સી દાણી શાળામાં તા ૨૩-૧૧-૨૦૧૯ ના દવસે કરવામાં આ યું હતું. જમાં
ે ધોરણ ૫ અને ૬ ના ૨૫ િવધાથ ઑએ ભાગ
લીધો હતો, જમાં
થમ થાન પટલ
તીય થાન
પિત િસ પરશકમાર
અને તૃતીય થાન પટલ
ે હની િવમલકમાર,
ુ
ે ુ
ે મીત
ે
સંજયભાઈને ા થયું હતું. ધોરણ ૭ અને ૮ માં ૨૮ િવધાથ ઑએ ભાગ લીધો હતો, જમાં
થમ થાન પટલ
ે કશીશ હરીશભાઈ,
ે
અને તૃતીય થાન પટલ
પંચાલ શા કૃ ણાલભાઈ, તીય થાન સોલંકી ભૂિમકા રાજશભાઈ
ે પરી ભરતભાઇ, પટલ
ે અવધ
ે
િવજયભાઈને ા થયું હતું. ીમતી સી.ડી ગાંધી કૂ લના ી દલીપભાઇ એન ભાવસાર સાહબે
ે બાળકોના કાયને યાનમાં રાખીને
િનણાયક તરીકે ની ભૂિમકા િનભાવી હતી.
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રા ય ક ાની ખેલ મહાકભ
અ ડર-૧૪ પધા
ું ફટબોલ
ૂ

“અડગ મનના મુસાફરને હમાલય પણ નડતો નથી,
િનબળ મનના મુસાફરને ર તો પણ જડતો નથી”
એવી જ િસિ કપડવણજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી એસ.સી દાણી શાળા ાયમરી િવભાગની િવધાથ નીઓની ફટબોલ
ટીમે
ૂ
અથાગ પ ર મ અને સંઘષની વ ચે રમત-ગમત સંકુ લ ભાલે ર, હમતનગર
ખાતે યો યેલ રા ય ક ાની ખેલ મહાકભ
ું ફટબોલ
ં
ૂ
અ ડર-૧૪ પધામાં તૃતીય થાન ા કરી શાળા તથા કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું નામ રોશન કયુ છ.ે પી.ટી િશ ક મહે ભાઇ
અને ઉવ શભાઈના માગદશન હઠળ
ે િવધાથ નીઓએ આ િસિ ા કરી હતી.

ી સી.એન. િવ ાલય
ી કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી સી. એન. િવ ાલયમાં નવા સ માં નામાં કત, િતિ ત અને િવ ાથ ેમી
યિ તઓ ારાશાળા અને િવ ાથ ઓના હતાથ સારી એવી મા ામાં રાિશ ભેટ સોગાદ પે ા થઈ છ.ે
ી બીપીનભાઈ પરીખ,
મૂળ કપડવંજના, હાલ અમે રકા િ થત તરફથી ી સી. એન. િવ ાલયમાં 12 સાય સનો એક વગ માટ લાસ બનાવવા માટે અંકે
.150000 નું દાન મળેલ છે જે શાળા પ રવાર માટે ગૌરવની વાત છ.ે એજ રીતે કપડવંજના એક દાતા તરફથી ી સી. એન.
િવ ાલયના 100 જટલા
ે ગરીબ િવ ાથ ઓને વેટરની ભેટ અપાઈ છે જે ખૂબજ પુ યની ભાવના ગણાય. એજ રીતે ગોધરા,ઓને ટ
મોટસના માિલક ી આર. કે . પટલ
ે તરફથી શાળાના નવચેતન સહાયક મંડળને અંકે .11000 દાન પેટે મળેલ છ.ે ચાલુ વષ ચાર
િશ કો ી એસ સી ભાભોર, એમ કે ચૌધરી, એ એન પટલ,
ી સી. એન. િવ ાલયમાંથી િવદાય લીધી. ચારય
ે જે ડી મેકવાન જમણે
ે
ે
િમ ોએ નવચેતન સહાયક મંડળને પાંચ-પાંચ હ ર િપયાતેમજ લાય ેરીમાં એક-એક હ ર િપયા ભેટ આ યા છ.ે ચારય
ે
િશ કોને શાળા પ રવાર આભારની લાગણી ય ત કરે છ.ે
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ી એમ.વી.પરીખ

લીશ મીડીયમ કલ
ૂ (નસરી)
વાલી િતભાવ

।।પૃ ઃ૫।।

