
વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૫ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧।।ે

અ�યાસ અને �વૃિતની સાથે �યાયામ અને રમતો પણ જ�રી છ. તેને �યાનમાં રાખી તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ને ે
સોમવારના રોજ �ી એમ.વી. પરીખ �િ�લશ મીડીયમ �કૂલમાં રમતો�સવનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં ે
Indoor/Outdoorgame નો સમાવેશ કરવામાં આ�યો હતો. Indoor game માં 1 િમનીટ ગેમ જવી કે picking ે
up marbles with toes, passing the ball, making pyramidusing by paper cups etc. �યાર ે
outdoor game માં flag race, hurdle race, frog jump વગેરનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો હતો. દરક ે ે
રમતમાં બાળકોએ ઉ�સાહ ભેર ભાગ લીધો હતો. �યાર બાદ દરક બાળક આપણાં માટ િવજતા જ છ તેને �યાનમાં ે ે ેે
રાખી દરકને �ણામપ� એનાયત કરવામાં આ�યાં હતાં.ે

“Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides 
knowledge and knowledge makes you great.”                        - A. P. J. Abdul Kalam

�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ�ી એમ.વી.પરીખ ��લીશ મીડીયમ �કલૂ
Sports day Celebra�on
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે



રમતો�સવ

�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર

�વનમાં રમતોનું ખુબજ મહ�વ છ. રમતો શરીરને ે

તંદુર�ત રાખવામાં મદદ કર છ. “FIT INDIA HIT ે ે

INDIA” એટલે જ કહવાય છ કે દેશના બાળકો તથા ે ે

યુવાધન િવિવધ રમતો �ારા ફીટ રહશે તો જ દેશના ે

િવકાસમાં યોગદાન આપી શકશે. રમત રમવાથી 

બાળકોમાં સમૂહભાવના, ખેલ�દલી, ચોકસાઈ, 

એકા�તા વગેરનો િવકાસ થાય છ. આજના ક��યુટર ે ે

અને મોબાઈલના યુગમાં બાળકોને મેદાની રમતો 

તરફ લઇ જવા ખુબજ જ�રી છ. જને �યાનમાં રાખી ે ે

અમારી શાળામાં તા: ૨૩ અને ૨૪ ��યુઆરી-

૨૦૨૦ના રોજ બાળકોના રમતો�સવનું આયોજન 

કરવામાં આ�યું જમાં બાળકોએ િવિવધ રમતો જવીકે ે ે

સાદીદોડ, કૂદકાદોડ, લોટફક, સંગીત ખુરશી અને ં ૂ

િવિવધ �વૃિ�ઓ જમાં બાળકોએ ખુબ ઉ�સાહપૂવ�ક ે

ભાગ લીધો.

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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૫ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૨।।ે



વાતા� �વૃિ�

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ

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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૫ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૩।।ે

તા.૨૭-૧-૨૦૨૦ ના રોજ ધો.૧ અને તા.૨૮-૧-૨૦૨૦ ના રોજ ધો.૨ તથા તા.૩૦-૧-૨૦૨૦ ના રોજ 

ધો.૪ ની વાતા� હ�રફાઈ યો�ઈ. ધો.૧ માં ૧૮, ધો.૨ માં ૧૮ અને ધો.૪ ૧૯ એમ કલ ૫૫ િવ�ાથ�ઓએ ઉ�સાહભેર ુ

ભાગ લીધો. ધો.૧ માં િનણા�યક તરીકે સેવાસંઘ �ાથિમક શાળાના �ી પૂિવ�કાબેન, ધો.૨ માં િનણા�યક તરીકે 

મા.દે.�કશોર મં�દરના િશ�ક�ી િ�તેશભાઈ અને ધો.૪ માં શાળાના િશિ�કાબેન �ી પૂિવ�તાબેન િનણા�યક તરીકે 

બોલાવવામાં આ�યાં. બાળકોએ જુદી-જુદી બોધ�પી વાતા�ઓ પોતાની આગવી શૈલીમાં અને હાવભાવ સાથે રજુ 

કરી. િનણા�યક�ીઓ �ારા �થમ, ��તીય અને તૃ�ીય �માંક �હર કયા� બાદ િનણા�યક�ી પૂિવ�કાબેને અકબર ે

િબરબલની વાતા� સંભળાવી તથા િનયા�ણક�ી િ�તેશભાઈ �ારા પહલા રમાતી રમતોના મહ�વને વાતા� �વ�પે ે

સંભળાવી બાળકોના ઉ�સાહમાં વધારો કરી �વૃિ�માં ભાગ લેવા બદલ �ો�સા�હત કયા�.



કા�યગાનની �વૃિ�

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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૫ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૪।।ે

િવ�ાથ�ઓનો �ટજ ફીઅર દૂર થાય તથા ે
આ�માિવ�ાસ વધે તે હતુસર તા.૨૯-૧-૨૦૨૦ ે
ના રોજ ધો.૩ માં કા�યગાનની �વૃિ� કરાવવામાં 
આવી. આ �વૃિ�માં ધો.૩ ના ૨૮ િવ�ાથ�ઓએ 
ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો. િવ�ાથ�ઓએ પોતાના 
મધુર કઠ અ�યાસલ�ી કા�યનું ગાન કયુ�. ં ે
શાળાના િશ�ક�ી ભાવેશકમાર િનણા�યક તરીકે ુ ે
કામગીરી બ�વી �યારબાદ �થમ, ���ીય અને 
તૃ�ીય �માંક આપી બાળકોને �ો�સા�હત કરવા 

િજ�ાક�ાની કલામહાકભમાં ઉ�ક� �દશ�નુ ૃં

�વૃિ�ના અંતે “સારા સારા િવચારો, સારી સારી વાતો, સારા સારા કામો કરવાના છ” નો ગીત રજુ કયુ�, જમાં ે ે
િવ�ાથ�ઓને ખુબ જ મ� આવી અને િવ�ાથ�ઓએ પણ સાથે સુર પુરાવી ગીત ગાયું.

ખેડા-િજ�ાની સંતરામ �કૂલ, નડીયાદ ખાતે 

યો�યેલ િજ�ાક�ાની તમામ શાળાઓનો 

કલામહાકભ યો�યો. જમાં તા.૧-૨-૨૦૨૦ ું ે

ના રોજ રાસ, લોકનૃ�ય, એકપા�ીય અિભનય 

અને તા.૨-૨-૨૦૨૦ ના રોજ લ�ગીત અને 

ભજનની �પધા� યો�ઈ જમાં શાળામાંથી કલ ુે

૩૮ િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો હતો જમને ે

પારસભાઈ ભ� અને દેવે��ભાઈ �ારા તૈયાર 

કરાવવામાં આ�યાં હતાં. જમાં રાસની �પધા�માં ે

શાળાનો ��તીય �મ તથા એકપા�ીય 

અિભનય �પધા�માં તૃ�ીય �માંકનું �માણપ� 

મેળવી શાળાનું નામ રોશન કયુ� છ આ કામમાં ે

િશ�ક�ી મહ��ભાઈ મકવાણા, િવનીતભાઈ ે

પટલ અને �ડ�પલબેન શાહ અગ�યની ભૂિમકા ે ે

ભજવી તે બદલ શાળા પ�રવાર તમામને હા�દ�ક 

શુભે�છાઓ પાઠવે છ.ે



Important days in FebruaryImportant days in FebruaryImportant days in February

1 February – Indian Coast Guard Day

વચગાળાના ભારતીય કો�ટ ગાડ�ની �થાપના 1 ફ�ુઆરી 1977 ના રોજ દ�રયાઈ માગ� થતી િવિવધ વ�તુઓની ે
�મગિલંગ અટકાવવા માટ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય કો�ટ ગાડ�  એ ભારતનું સશ� સૈ�ય છ જ દ�રયાઇ �હતોનું ે ે ે
ર�ણ કર છ.ે ે

4 February - World Cancer Day

દર વષ� 4 ફ�ુઆરીએ િવ� કે�સર �દવસ વૈિ�ક �તર ઉજવવામાં આવે છ અને WHO �ારા કે�સર અને તેના ઇલાજ ે ે ે
માટ લોકોને �ગૃત કરવા આ �દવસ ઉજવવામાં આવે છ. ે ે

13 February – Sarojini Naidu's Birth Anniversary

ભારતીય રા�ીય ક��ેસની પહલી મ�હલા રા�પિત અને ભારતીય રા�ય યુનાઇટડ �ાંત (હાલ ઉ�ર �દેશ) ના � ે � ે
�થમ મ�હલા રા�યપાલ સરો�ની નાયડુનો જ�મ 13 ફ�ુઆરી, 1879 ના રોજ હૈદરાબાદમાં થયો હતો. જમને ે ે
Nightingale of India (ભારતની બુલબુલ) તરીકે પણ બીરદાવવામાં આ�યાં હતાં.

14 February - Saint Valentine's Day

14 ફ�ુઆરીએ વેલે�ટાઇન ડ અથવા સે�ટ વેલે�ટાઇનના તહવાર તરીકે આખા િવ�માં ઉજવવામાં આવે છ. ે ે ે ે
વેલે�ટાઇન ડનું નામ સે�ટ વેલે�ટાઇન નામના કેથોિલક પાદરી પરથી રાખવામાં આ�યું, જ રોમમાં ૩� સદીમાં થઇ ે ે
ગયા.

21 February - International Mother Language Day

સમ� િવ�માં ભાષા અને સાં�કૃિતક િવિવધતાની �ગૃિત માટ �ો�સાહન આપવા 21મી ફ�ુઆરી આંતરરા�ીય ે ે �
માતૃભાષા �દવસ ઉજવવામાં આવે છ. 17 નવે�બર, 1999 ના રોજ�થમવાર UNESCO �ારા તેની �હરાત ે ે
કરવામાં આવી.

22 February - World Scout Day

�કાઉ�ટગના �ણેતા લોડ�  બેડન-પોવેલના જ�મ�દવસ િનિમ�ે દર વષ� 22 ફ�ુઆરી વ�ડ�  �કાઉટ ડની ઉજવણી ે ેં
કરવામાં આવે છ. ે

24 February – Central Excise Day

ઉ�પાદન �યવસાયમાં ��ાચાર અટકાવવા અને ભારતમાં ઉ�મ સંભિવત સેવાઓ આપવાતથા આબકારી 
િવભાગના કમ�ચારીઓને �ો�સા�હત કરવા માટ ભારતમાં દર વષ� 24 ફ�ુઆરીએ કે��ીય આબકારી �દવસ ે ે
(Central Excise Day)ની ઉજવણી કરવામાં આવે છ.ે

28 February – National Science Day

ભારતીય ભૌિતકશા�ી સર ચં�શેખર વ�કટ રામને 28 ફ�ુઆરી, 1928 ના રોજ Raman Effectની શોધ કરી ે
તેના માટ તેમને 1930મા ં ભૌિતકશા� િવષયના નોબલ પુર�કારથી સ�માિનત કરવામાં આ�યા માટ ભારતમાં દર ે ે
વષ� 28 ફ�ુઆરીએ રા�ીય િવ�ાન �દવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છ.ે � ે

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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૫ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૫।।ે
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