
વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧।।ે

રમત અને શારી�રક કસરત �યિ�તના 

�વનમાં ખુબ જ મહ�વ ધરાવે છ જ ે ે

આજની હરીફાઈયુ�ત જ�દગીમાં 

આપણે �યાંક  ભુલી ગયા છીએ. 

વાલીઓ માટ રમતો�સવનું આયોજન ે

કરી �ી �પંદન બાલમં�દર વાલીઓ ે

શારી�રક રીતે ફીટ રહવાના લ�યને ે

કે��માં રાખે તેનું �યાન દોરવાનો 

�યાસ કય� છ. આ રમતો�સવનું ે

આયોજન તારીખ ૧૧/૨/૨૦૨૦ને 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”                  
                                                                         Mahatma Gandhi

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

Affordable Educa�on For AllAffordable Educa�on For AllAffordable Educa�on For All
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે

�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર�ી �પંદન બાલમં�દર
વાલી રમતો�સવ



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૨।।ે

મંગળવારના રોજ શાળા �ાંગણમાં થયું હતું. 

જમાં વાલીઓને િવિવધ રમતો રમાડવામાં ે

આવી હતી  જવી કે કોથળાદોડ, ૧૦૦ મીટર ે

સાદીદોડ, માટલાફોડ, કપ�સગેમ વગેર. જમાં ે ે

લગભગ ૮૦ થી ૯૦ જટલા વાલી ભાઈઓ અને ે

બહનોએ ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ ે

વાલી રમતો�સવનાં મુ�ય મહમાન તરીકે ે

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી ઈ. મી.�કલના પી.ટી. ુ

િશ�ક �ી સુરશભાઈ રાજગોર સાહબે હાજરી ે ે

આપી ખુબજ મદદ�પ ર�ાં હતાં. રમતો�સવમાં 

િવજતા થનાર વાલી ભાઈ-બહનોને શાળા પ�રવાર તરફથી �થમ, ��તીય અને તૃતીય નંબરના �માણપ� ેે

તેમજ મેડલ આપી સ�માિનત કરવામાં આ�યાં હતાં. રમતોની અંતે વાલીઓ માટ એક સર�ાઈઝ ગેમ ે

ર�સાખ�ચનું પણ આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં પણ વાલીઓએ ખુબ ઉ�સાહથી ભાગ લીધો હતો.ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૩।।ે

અિભનયગીત �પધા�

બાળકની અંદર રહલી શિ�તઓને બહાર ે
લાવવા શાળા વષ� દરિમયાન ઘણી બધી 

�પધા�ઓનું આયોજન કર છ જના ભાગ�પે ે ે ે
તા.૧૦ અને ૧૧-૨-૨૦૨૦ ના રોજ ધો. ૧ 

અને ૨ માં અિભનયગીત �પધા� યોજવામાં 

આવી. જમાં કલ ૪૧ િવ�ાથ�ઓએ ભાગ ુે
લીધો. આ �પધા�માં િશ�કો અને 

વાલી�ીઓનું િવશેષ યોગદાન ર�ું હતું. 

િવ�ાથ�ઓએ પોતાની આગવી શૈલીમાં 

અિભનય સાથે ગીતો રજુ કયા�. આ 

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

અિભનયગીત �પધા�માં િનણા�યક તરીકે �ી �પંદન બાલમં�દરના સુિમ�ાબેન અને �ી જડાવબા િશશુકે��ના 

પ�ાબેન હાજર ર�ાં હતાં. જઓએ �પધા�ના અંતે �માંક આપી િવ�ાથ�ઓને તેમની અમૃતવાણીનો લાભ ે
આ�યો હતો. આવેલ િનણા�યક�ીઓએ િવજતા િવ�ાથ�ઓને ભેટ આપી હતી. જનાથી િવ�ાથ�ઓમાં આવી ે ે
�પધા�ઓમાં ભાગ લેવા માટ અનેરો ઉ�સાહ�વા મ�ો.ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૪।।ે

તા.૧૩ અને ૧૪-૨-૨૦૨૦ ના રોજ 

ધો.૪ અને ૫ માં ગુજરાતી અને �હ�દી બંને 

ભાષામાં કા�યગાન �વૃિ�નું આયોજન 

કરવામાં આ�યું. જમાં કલ ૬૧ ુે

િવ�ાથ�ઓએ રસપૂવ�ક ભાગ લીધો. ૧૩ 

િવ�ાથ�ઓએ �હ�દીમાં અને ૪૮ 

િવ�ાથ�ઓએ ગુજરાતીમાં કા�યગાન કયુ� 

હતું.િવ�ાથ�ઓ �ારા“સૈિનક સૈિનક 

રમીએ...”, “ध�मक-ध�मक आता हाथी...” 

જવી કિવતાઓ સુંદર રીતે રજુ કરાઈ  હતી. ે

િનણા�યક તરીકે શાળાના િશ�ીકાબહન �ી ે

કા�યગાન �વૃિ�

��ાબેન અને �ી મનીષાબેને �માંક આ�યાં હતાં  તથા ��ાબેને “હ જ તારા આંગિણયા પૂછીને કોઈ આવેર..” ે ેે

લોકગીત ગાઈ િવ�ાથ�ઓને �ો�સા�હત કયા� હતાં. �વૃિ�ને અંતે િવ�ાથ�ઓની કા�યગાનમાં રસ�ચી વધે તે માટ ે

િશ�ીકા�ી મનીષાબેને “ચપટી વાગી ચપટી વાગી ચપ ચપ ચપ...” બાળગીત રજુ કયુ�. જમાં િવ�ાથ�ઓએ પણ ે

સાથ પુરા�યો હતો અને શાળાના સં�કૃત િશ�ક પાથ�ભાઈએ �થમ અને ��તીય આવેલ િવ�ાથ�ઓને ભેટ આપી 

�ો�સા�હત કયા� હતાં તથા આજ રીતે ઉ�રો�ર �ગતી કર તેવા આશ�વાદ બાળકોને આ�યાં હતાં.ે



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

વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૫।।ે

Creative CornerCreative CornerCreative Corner

પટલ જુલી આર. ધો.૮-કે�ી મા. દે. �કશોર મં�દર

પં�ા હ�વી િપ�કેશભાઈ ધો.૭-બે�ી મા. દે. �કશોર મં�દર



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૬।।ે

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

Creative CornerCreative CornerCreative Corner

�ી મા. દે. �કશોર મં�દર  ભાવસાર ખુશી  ધો.૮-બ

ખ�ી સૌ�ય પ�કલભાઈ  ધો.૬-બ �ી સી.ડી.ગાંધી �.મી.�કૂલ 



વષ�ઃ૨ અંકઃ૨૭ માસઃ ફ�ુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૭।।ે

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

CAT   DOG   FOX   DUCK   PIG   EGG   HORSE   OWL   COW

Fun CornerFun CornerFun Corner
SEE WHO YOU CAN FIND IN THE FARM?
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