S50J6H S[/J/L D\0/
Aﬀordable Educa on For All

થાપના વષ - ૧૯૪૦

ÔlTEF
કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

ી જડાવબા િશશુકે
સમસ ડે ની ઉજવણી

જડાવબા િશશુ કે માં તા:-૨૪/૧૨/૧૯ને મંગળવારે નાનાનાના ભૂલકાઓ તથા ટાફે “ સમસ ડ”ની
ઉજવણી કરી. જમાં
ે
ે
શાળાના બાળકો જ શાંતાકલોઝ બ યાં હતાં અને તેમણે બધા બાળકોને
ચોકલેટ ખવડાવી હતી તથા બધાએ “ સમસ ડ”
ે ને લગતા ગીતો પણ
ગાયા હતા. બાલમં દરમાં બધા બાળકો અને બહનો
ે લાલ અને સફદ
ે
રગના
કપડાં પહરીને
ે આ યા હતાં અને બધાએ એકબી ને મેરી સમસ
ં
ક ું હતું. િશ કે નાતાલના તહવારની
ઉજવણીનું મહ વ સમ
ે

યું હતું.

બાળકોએ ખૂબ જ ઉ સાહ પૂવક “ સમસ ડ”ની
ે ઉજવણી કરી હતી.
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ી એમ.વી.પરીખ ઈ.મી. કલ
ૂ
“Jingle bells Jingle bells” song સાથે
grand birthday & Christmas celebration

બાળકો ઘરે પોતાના પેર સ સાથે બથડે તેમજ
તમામ તહવારો
ઊજવતાં હોય છ.ે પરતુ
ે
ં તેમનામાં
એકતાની ભાવના કે ળવાય તે હતુ
ે થી ી.એમ.વી.પરીખ
િ લશ મી ડયમ
ગુ વારના રોજ

કૂ લમાં તા. ૨૪/૧૨/૧૯ ને
ખૂબજ મોટા પાયા પર

Birthday & Christmas નો કાય

Grand

મ ઉજવાઈ ગયો. આ

કાય મમાં કપડવણજ કે ળવણી મંડળના મં ી ીમતી
િનલાબેન પં

ા મુ ય મહમાન
ી મનીષભાઈ પટલ
ે
ે અને િવવેકભાઈ

મ તથા પુ બેન આચાય અને શાળાના

આચાયા ીમતી માનસીબેન ઉપિ થત ર ા હતા. આ સમ કાય મ િનહા ા બાદ મહમાન
ી િવવેકભાઈએ
ે
તેમના વક યમાં જણા યું કે તેમની ી પેઢી આ સં થામાં અ યાસ કરી રહી છે અને વધુમાં તેમણે જણા યું કે આ
પેઢીના બાળકો મોબાઈલનો ઉપયોગ જે માણે કરે છે તેને રોકવા માટે સમ વાલીગણે

ગૃત થવાની જ ર છ.ે

જમાં
ે શાળાના બાળકો ારા પરફોમ સ, તેમજ રટન િગ ટમાં તેમની માતાઓ ારા પણ 5 પરફોમ સ આપવામાં
આ યાં હતા. જમાં
ે 800 જટલા
ે વાલીઓ હાજર ર ા હતા. િશ કો ારા શાળાને ખૂબ જ સુંદર રીતે સ વવામાં આવી
હતી. જમાં
ે Birthday તેમજ Christmas ને યાનમાં રાખી Decoration કરવામાં આ યું હતું અને એક Selﬁezone
પણ તૈયાર કરવામાં આ યો હતો. જમાં
ે વાલીઓ, બાળકોએ પોતાના photos santa

ડે પડાવી આનંદ લીધો

હતો.
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ી પંદન બાલમં દર

સમસ અને રડ
ે ડે ની ઉજવણી

આપણો ભારત દેશ તહવારોના
દેશ તરીકે ઓળખાય છ.ે અહી દરક
ે
ે તહવાર
ે ખૂબજ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છ.ે
જમાં
ે છ.ે ભગવાન ઈસુિ તનાં જ મ દને શાળાઓ, મહાશાળાઓ,
ે નાતાલ પવનો પણ ખૂબ મ હમા રહલો
ઓ ફસો, હોિ પટલો તેમજ ચચમાં તથા સમ ભારત દેશમાં નાતાલ પવની ઉજવણી કરવામાં આવે છ.ે બાળકોમાં
ધમની લાગણી પેદા થાય તે હતુ
ે થી અમારી શાળામાં 'નાતાલ પવ' અને 'રડ
ે ડ'ે ની ઉજવણી કરવામાં આવી. જમાં
ે
બાળકો લાલ કપડાં અને સા તા લોઝનો ડસ
ે ખુબ સુંદર તૈયાર થઈને આ યાં હતાં તથા નાતાલના ગીત ગાઈ
ે પહરીને
સૌએ ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. તેમજ બાળકોને ેરણા મળે તે હતુ
ે થી દરક
ે િશ ક પણ લાલ કપડા પહરીને
ે
આ યાં હતાં. િશ કોએ નાતાલ અને રડ
ે ડે ની સમજ બાળકોને આપી હતી.

વાલી ીનો સહકાર

કપડવંજ કે ળવણી મંડળ સંચાિલત ી પંદન બાલમં દરમાં બાળકોના જ મ િનિમ ે ચોકલેટ, િબ કીટ વગેરે ન
આપતા ભેટ આપવા ઈ છતા વાલી ીઓનો ખૂબ ખૂબ સાથ સહકાર મળે છ.ે તેવા જ એક લે ુપ િવભાગમાં ઝાલા
મુકેશભાઈ તરફથી તેમના પા ય(દ ) ના જ મ દન િનિમ ે વગના બાળકોને બેસવા માટના
ે આસન સં થામાં ભેટ
આ યા છ.ે આ ઉપરાંત પણ ઘણા વાલી ીનો ભેટ આપવામાં સહકાર મળે છ.ે કપડવંજ કે ળવણી મંડળ તેમજ
બાલમં દર ટાફ પ રવાર સવ નો દય પૂવક આભાર માને છ.ે
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િચ

ીમતી સી.ડી.ગાંધી ઈ.મી. કલ
ુ
પધામાં િવ ાથ ઓ ઝળકયા.

કલાસારથી આટ ફાઉ ડશ
વારા યો યેલ “ઓલ ઈિ ડયા
ે
ચાઇ ડ એ ડ યુથ” કો ટે ટમાં કૂ લના ધોરણ 5 થી 9 ના 80
િવ ાથ ઓએ ભાગ લીધેલ હતો. તેમાં એર સજ કલ ટાઈક,
પાલામે ટ ઇલે શન 2019 જવા
ે િવષયો ઉપર સુંદર િચ ોનું સજન
કયુ હતું. જનુ
ે ં માગદશન શાળાના િશ ક ી દલીપભાઇ ભાવસારે
આ યું હતું. જમાં
ે નીચે જણાવેલ બાળકો િવજતા
ે થયા હતા.ં
પટલ
નેશનલ કલા યોિત એવોડ
ે િ વી.
વ તાની નં દની ડી. ગો ડ મેડલ
પટલ
િસ વર મેડલ
ે હે વી એ.
શાહ ઋ વી પી.
ો ઝ મેડલ
તથા બી ૮ િવ ાથ ઓએ હોનરબલ
મે શન સ ટ ફકે ટ મેળ યા
ે
હતા. આ સંગે શાળાના આચાય તથા ટાફગણે િવ ાથ ઓને
તથા િચ િશ ક ી દલીપભાઇને શુભે છા પાઠવી હતી.

રા ય પરી ાબોડ ારા લેવાયેલ ાથિમક િચ કામ ેડ પરી ા
આ પરી ા શાળામાં તા-૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ યો ઈ ગઈ.
ીમતી સી.ડી.ગાંધી િ લશ મી ડયમ કૂ લમાં
પરી ા કે
આપવામાં આ યું હતું. જનુ
ે ં સંપૂણ સંચાલન શાળાના િચ િશ ક
દલીપભાઇ ભાવસારે કયુ હતું. જમાં
ે ૭૫ િવ ાથ ઓએ ઉ સાહ
ભેર પરી ા આપી હતી. આ સમયે કપડવંજ બી.આર.સી.
કો ડનેટર ી ઈ િવજયિસંહ પરમારે કે ની મુલાકાત લીધી હતી.
અને આયોજનનું િનરી ણ કયુ હતું તથા જ રી સૂચનો આપી
િવ ાથ ઓને અને થળ સંચાલક ી દલીપભાઇ ભાવસારને
શુભે છાઓ આપી હતી. આ ઉપરાંત કપડવંજ કે ળવણી મંડળના
સી.ઈ.ઓ. ી િવનયભાઈ ઐયર પણ પ ર ા કે ની મુલાકાત લઈ
િવ ાથ ઓને શુભે છાઓ પાઠવી હતી. ઉપરો ત પ ર ા
સફળતાપૂવક પ રપૂણ થઈ હતી. તે બદલ શાળાના આચાય
મનોજભાઇ પટલ
ે અને સફળ સંચાલન બદલ દલીપભાઇ
ભાવસારે આભારસહ અિભવાદન કયુ હતું.
વષઃ૧ અંકઃ૨૧ માસઃ

યુઆરી,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૪।।

ÔlTEF
કપડવણજ કે ળવણી મંડળનું મુખપ (ફ ત અંગત િવતરણ હતુ
ે )

ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર

રગપૂ
ં રણી પધા

ી મા.દે. કશોર મં દર શાળામાં તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ને શુ વારના રોજ ખેડા િજ ા િચ કલા િશ ણ સંઘ
ારા આયોિજત રગપૂ
ં રણી પધા યો ઈ હતી. આ પધામાં ધોરણ ૧ થી ૫ ના ૨૯૧િવધાથ ઓ અને ધોરણ ૬ થી
૮ ના ૭૦ િવધાથ ઓએ ભાગ લઈ િચ ને િવિવધ રગોથી
રગીન
બનાવી પૂણ કયુ હતું.
ં
ં
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યુઆરી,૨૦૨૦

।।પૃ ઃ૫।।

