
�ી જડાવબા િશશુ ક��ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૧।।

“�લાવર ડ” ની ઉજવણીે
તા.૪-૩-૨૦૨૦ને બુધવારના 

રોજ જડાવબા િશશુ કે��માં 

“�લાવર ડ”ની ઉજવણી ે
કરવામાં આવી. જમાં બધા ે
બાળકો અલગ અલગ ફલો ૂ
લઈને આ�યા તેમજ ફલોના ૂ
અલંકારો પહરીને આ�યા. ે
િશિ�કા બહનોએ �લાવરની ે
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કપડવણજ કેળવણી મંડળનું મુખપ� (ફ�ત અંગત િવતરણ હતુ)ે �થાપના વષ� - ૧૯૪૦

Affordable Education For All

તમારી િન�ફળતાને તમારી �ત સાથે �ડી ના દેતાં તેમાંથી કઈક શીખવાનો �ય�ન કરી સફળ ં
થવા વધુ મહનત કરવી �ઈએ.  ે

તા.૯-૩-૨૦૨૦ને સોમવારના રોજ �ી 
જડાવબા િશશુ કે��માં હોળી- ધૂળેટીની 
ઉજવણી કરવામાં આવી જમાં બાળકોને હોળી-ે
ધૂળેટી આનંદ-ઉ�સાહનો તહવાર છ તેની ે ે
સમજણ આપવામાં આવી. હોળીમાં બાળકોને 
ગુલાલ લગાવવામાં આ�યો. બાળકોને 
ધાણી,ખજૂર અને ચણાનો ના�તો આપવામાં 
આ�યો. �યારબાદ હોળીનું ગીત પણ 
ગવડાવવામાં આ�યું આમ, ઉ�સાહભેર 
બાલમં�દરમાં હોળી-ધૂળેટીની ઉજવણી કરવામાં 
આવી.

(ફલો) રગોળી પૂરી અને િવિવધ ફલોના ગીતો પણ ગવડા�યા. બધા ફલોની ઓળખ કરાવી. આ રીતે ંૂ ૂ ૂ
બાળકોને ફલોની ઓળખ કરાવવાનો અને સમજ આપવાનો કો�સે�ટ પૂરો કરવામાં આ�યો.ૂ

હોળી-ધૂળેટીની ઉજવણી



�ી �પંદન બાલમં�દર

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૨।।

વાલી�ીઓના �િતભાવ

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



�ી એમ.વી.પરીખ �.મી.�કલ(નસ�રી)ૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૩।।

વાલી�ીઓના �િતભાવ

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



�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૪।।

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

વે�ટમાંથી બે�ટ તેમજ પેપર ક�ટગના નમૂનાનું �દશ�નં
તા. ૬-૩-૨૦૨૦ ના રોજ સચી-શનીન 

�ાથ�ના ખંડમાં ધોરણ ૩ થી ૫ માં કાતર, 

ફિવિ�ટક, રગીન કાગળ જવા સાધનોનો ે ં ે
ઉપયોગ કરીને બાળકોએ પોતાની કળા- 

કારીગરી �દિશત� કરી હતી. થમ�કોલ 

ડીશમાંથી સા�તાકલોઝ, ફલદાની, ૂ
હ�ચકો, સાદા અને રગીન કાગળમાંથી ં
મા�ક, પેપરનું તોરણ, ઢ�ગલી, પેન 

મૂકવાનું બો�, પાણીમાં ચાલતી બોટ 

વગેર બના�યું હતું. નાના-નાના ભૂલકાંઓએ આનંદપૂવ�ક આ કાય� કયુ� હતું. આ િવધાથ�ઓને માગ�દશન ે
િચ�િશ�ક �ી વૈ�ણવીબેન ભાવસાર આ�યું હતું.ે

ધોરણ ૮નો િવદાય સમારભં
તા. ૭-૩-૨૦૨૦ ના રોજ ધોરણ–૮નો 

િવદાય સમારભ યો�યો હતો. આ ં
કાય��મમાં મુ�ય મહમાન તરીકે �ી સી. ે
એન. િવધાલયના આચાય��ી પી.બી. 

પટલ ઉપિ�થત ર�ાં હતાં. કાય��મની ે
શ�આત �ાથ�નાથી કરી હતી. 

ધોરણ–૮ના િવ�ાથ�ઓએ તેમના 

શાળા�વનના સં�મરણો વ�ત�ય�પે રજુ 

કયા� હતાં. અને ભાવિવભોર િવદાયગીતો 

પણ રજૂ કયા� હતાં. �ી પી.બી.પટલ ે
સાહબે �ેરણાદાયી ઉ�બોધન કયુ� હતું. ે
શાળાના આચાયા��ી યાિમનીબેને 

િવદાય લઈ રહલા િવ�ાથ�ઓને શુભે�છા પાઠવી હતી. આ સમ� કાય��મનું સંચાલન ધોરણ–૮ની ે
િવ�ાિથ�ની પટલ મૈ�ીએ કયુ� હતું. ે



�ીમતી સી.ડી.ગાંધી �.મી.�કલૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૫।।

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

શાળાનું ગૌરવ 
 દેશ આપનાયે સંચાિલત 

એિ�ટજન �પધા� ૨૦૨૦ યો�ઇ 

હતી. જમાં ભારતની ૮૦૦ ે
શાળાઓએ ભાગ લીધો હતો. 

તેમાં કપડવંજ કેળવણી મંડળ 

સંચાિલત �ીમતી સી. ડી. 

ગાંધીએ છ� �થાન મેળવી ુ ં
અવોડ�  �ા� કય� છ. અવોડ�  ે
ફકશન મુંબઈ ખાતે રાખવામાં ં
આ�યું હતું. જમાં શાળાના ે
�િતિનિધ તરીકે િશિ�કા મીરાં 

ભાવસાર અને નફીસાબેન પુનાવાલાએ અવોડ�  �ા� કય� હતો. મંડળના હો�ેદારો તથા �ટાફ પ�રવાર આ ે
અવોડ�  મેળ�યા બદલ ગવ�ની લાગણી �ય�ત કરી શુભે�છાઓ પાઠવી હતી.

दशे अपनाए
आओ हम सब दशे अपनाए,
यवाओ को सिह राह िदखाएु
चलो, एक एसा काम कर जाए
जहां म � ऊँचा नाम कर जाए,

सभी धम� को साथ ल ेआए,
िश�ा को आधार बनाए,
नाग�र�ा का हो आवकार,
हम चन ेएक सिह सरकारु
घर-घर म � अब यिह पकारु
कोई ना करे इस ेइनकार

करे दशे का हम सजनृ
एक हो हम सब का िवजन
करे लोगो का हम मंथन
कहलाए तब हम एकहीजन

नया यग, नई ��ेड, ु
अब आएगा एक एसा मोड
लोगो को अब कर के जंजोड, 
सभी बातो एक िनचोड

बाधाओ स ेहम दशे बचाए
आओ हम एक दशे बनाए

-मीरा भावसार



�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૬।।

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

�ી એસ.સી.દાણી �કૂલ, અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ 
ફાઉ�ડશન તેમજ �પેસ �લબના સ�હયારા �યાસથી ે
તા.૨૮/૨/૨૦૨૦ શુ�વાર શાળામાં ગિણત-ે
િવ�ાન �દશ�ન યોજવામાં આ�યું હતું. િવ�ાન 
�દશ�નમાં મુ�ય મહમાન તરીકે �ીમતી સી.ડી.ગાંધી ે
�કૂલના આચાય��ી મનોજભાઈ પટલ તેમજ ે
ક.કે.મંડળના મં�ી�ી િનલાબેન પં�ાએ  હાજર રહી 
બાળકોને �ો�સા�હત કયા� હતાં. જમાં શાળાના ધો.૧ ે
થી ૯ ના ૨૫૦ જટલાં િવ�ાથ�ઓએ ૧૦૧ જટલી ે ે
કિતઓ રજૂ કરી હતી. જમાં હવાનું દબાણ, �યુટનની ૃ ે
ગિતનો �ી� િનયમ, �કાશ પરાવત�નના િનયમો, 
ચં�ની કળાઓ અને રોકેટ લો�ચ�ગ ત�ઉપરાંત 
ગિણત ગ�મતની કિતઓજવા િવષયો આધા�રત ૃ ે
કિતઓ સામેલ હતી તથા આ તમામ કિતઓ ૃ ૃ
િવ�ાથ�ઓ �ારા શાળાના િશ�કોના માગ�દશ�ન તથા 
વાલી�ીઓના યોગદાન હઠળ લો-કૉ�ટમાં તૈયાર ે
કરાવાઈ હતી.આ િવ�ાન �દશ�નને િનહાળવા 
આવેલ વાલી�ી, ક.કે.મંડળના �િતિનિધઓ, 
અગ��યના ઈ��ટ�ટસ� તથા અ�ય શાળાના �
િવ�ાથ�ઓ અને �ટાફને કિત રજૂ કરનાર ૃ
િવ�ાથ�ઓએ પોતાની આગવી શૈલીમાં સમજૂતી 
આપી હતી. િનહાળવા આવેલ મહમાન�ી તથા અ�ય ે
વાલી�ીઓને “પંખી બચાવો અિભયાન” અંતગ�ત 
બાળકોએ કાગળ, પૂંઠા તથા ઘાસમાંથી �તે જ 
બનાવેલ પંખીઘર ભેટ �વ�પે આ�યાં હતાં. િવ�ાન 
�દશ�નમાં ભાગ લેનાર તમામ િવ�ાથ�ઓને 
અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન �ારા �માણપ�ો ે
અને �ો�સાહન ઈનામો એનાયત કરવામાં આ�યાં 
હતાં.

નેશનલ સાય�સ ડ સેલી�ેશને



�ીમતી એસ. ક. શાહ (�હાવાલા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકશને ે

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૭।।

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

ગુજરાત સરકાર રમત-ગમત યુવા અને સાં�કિતક ૃ
�વૃિ� િવભાગ �ારા આયો�ત ખેલ-મહાકભ ું
અંતગ�ત ફટબોલ �પધા�માં શાળાની અ�ડર-૧૪ ૂ
બહનોની ટીમ િજ�ા તથા ઝોનલ ક�ાએ �થમ ે
�થાન �ા� કરીને �હમતનગર ખાતે રા�યક�ાએ ં
રમવા માટ ગયા હતા. �યાં તમામ િજ�ાઓ વ�ચે ે
રમાતી ફટબોલ અ�ડર-૧૪ ની રમતમાં ખૂબ જ ુ
ઉ�ક� દેખાવ કરીને સમ� રા�યમાં તૃિ�ય �થાન ૃ
હાંસલ કરલછ. રા�યક�ામાં ભાગ લેવા બદલ ે ે

રા�યક�ાએ ઉ�ક� �દશ�ન બદલ ટકશૂટનું િવતરણૃ ે�

સરકાર�ી તરફથી તમામ ખેલાડી બહનોને ટકશુટ અને �માણપ� એનાયત કરવામાં આ�યા. જ બદલ શાળા ે ે � ે
પ�રવાર તમામ િવજતા બહનો, પી.ટી. િશ�કો અને કોચ-ટઈનરોને ખૂબ ખૂબ અિભનંદ પાઠ�યા. ે ે ે �ે

બી.એ�. કોલેજનો ૧૩મો વાિષ�કો�સવ ઉજવાયો

�ીમતી એસ. કે. શાહ (�હાવાલા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકેશન, કપડવંજનો ૧૩મો વાિષ�કો�સવ તા.૦૧-૦૩-
૨૦૨૦ રિવવારના રોજ ધામધૂમથી ઉજવાયો. કાય��મના મુ�ય મહમાન તરીકે ડૉ. સુરશભાઇ સી. પાડવી ે ે
(અ�ય�, પી.�. �ડપાટ�મે�ટ ઓફ એ�યુકેશન અને િશ�ણશા� િવભાગ ડીન, સરદાર પટલ યુિનવિસ�ટી, ે



વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૮।।

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

વ�ભ િવ�ાનગર), અિતિથ િવશેષ તરીકે �ી 
�દલીપભાઇ જ. વસાવા (કા.આચાય��ી, �ીમતી ે
બી.સી.જ. કૉલેજ ઓફ એ�યુકેશન, એમ.એ�. ે
કૉલેજ, ખંભાત) તેમજ બી.એ�. કોલેજના ક�વીનર 
અને કપડવંજ કેળવણી મંડળના મં�ી �ીમતી 
નીલાબેન પંડયા, કપડવંજ કેળવણી મંડળના 
સી.ઈ.ઓ. �ી િવનય ઐયર સાહબ, તાલીમાથ�ઓને ે
�ો�સાહન પૂ� પાડવાના શુભ આશયથી આપેલ ં
દાનના દાતા�ીઓ ડૉ.કે.ડી. પટલ, ગોિવંદભાઇ ે

શાહ, �ીમતી તારાબેન પટલ ત�ઉપરાંત  જુદી જુદી શાળાના આચાય� ઉપિ�થત ર�ા હતાં. આવેલ મુ�ય ે
મહમાન તેમજ અિતિથ િવશેષ�ીએ સેમે�ટર–૪ના તાલીમાથ�ઓને તેમના આવનાર ઉજજવળ ભિવ�ય માટ ે ે
શુભે�છાઓ પાઠવી. વષ� દર�યાન જુદી જુદી �વૃિ�ઓમાં િવજતા બનેલ તાલીમાથ�ઓને મહમાનો �ારા ેે
�માણપ� તેમજ મેડલ આપીને �ો�સા�હત કરવામાં આ�યાં. તાલીમાથ�ઓ તેમજ અ�યાપક�ીઓ �ારા 
જુદી જુદી ૨૬થી પણ વધાર સાં�કિતક કિતઓનું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં નાટક, ગરબો, નૃ�ય, ે ૃ ૃ ે
ગઝલ, �વરિચત કા�ય જવી કિતઓનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો.ૃે



Important Days in March 2020

વષ�ઃ૨ અંકઃ૩૦ માસઃ માચ�,૨૦૨૦                                                                                ।।પૃ�ઃ૯।।

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

16 માચ�, 1995 એ ભારતમાં ઓરલ 

પોિલયો રસીનો �થમ ડોઝ આપવામાં 

આ�યો હતો. પૃ�વી પરથી પોિલયોના 

નાબૂદી માટ �ગૃિત લાવવા માટ આ ે ે
�દવસ ઉજવવામાં આવે છ.ે

16 March 
Na�onal Vaccina�on Day

18 March
Ordnance Factories Day (India)

સમ� ભારતમાં ઓડ�ન�સ ફ�ટરી, ે
ફી�ડ ગન ફ�ટરી, �મોલ આ�સ� ે
ફ�ટરી, ઓડ�ન�સ પેરાશુટ ફ�ટરી ે ે

અને ઓડ�ન�સ ઇિ�વપમે�ટ ફ�ટરીને ે
મહ�વતા આપવા માટ આ �દવસ ે

ઉજવાય છ.ે

20 March 
Interna�onal Day of Happiness

વષ� 2013થીસંયુ�ત રા�એ �
િવ�ભરના લોકોના �વનમાં ખુશીના 
મહ�વને ઓળખવા માટ આ �દવસની ે
ઉજવણી કરાય છ. ગરીબીને સમા� ે
કરવા, અસમાનતા ઘટાડવા અને 

આપણી પૃ�વીને સુરિ�ત રાખવા માટ ે
આ �દવસ ઉજવાય છ.ે

િવ�માં ચકલીઓના સંર�ણ 
અંગે �ગૃિત લાવવા, ચકલીનું 
આપણા �વનમાં મહ�વ અને 
�ેમ ફલાવવા માટ આ �દવસ ે ે

ઉજવાય છ.ે

20 March 
World Sparrow Day

21 March 
World Forestry Day

પૃ�વી પરના �વનચ�ને સંતુિલત કરવા 
માટ જગલોના મૂ�યો, મહ�વ અને યોગદાન ે ં
િવશે લોકોમાં �ગૃિત લાવવા આ �દવસની 

ઉજવણી કરવામાં આવે છ. 1971 ે
માંયુરોિપયન કોિ�ફડરશન એિ�ક�ચરની ે
23મી સામા�ય સભામાં વ�ડ�  ફોર�ટી ડની ે � ે

�થાપના કરવામાં આવી હતી.

21 March  
World Down syndrome Day

ડાઉન િસ�ડોમ એ કદરતી રીતે બનતી � ુ
રગસૂ�ીય �યવ�થા છ જમાં માણસની ં ે ે

શૈલીઓ, શારી�રક લા�િણકતાઓ અથવા 
�વા��ય પર બદલાવ આવે છ. યુનાઇટડ ે ે
નેશ�સની જનરલ એસે�બલીએ �ડસે�બર 
2011માં આ �દવસને વ�ડ�  ડાઉન િસ�ડોમ �

ડ તરીકે �હર કય� છ.ે ે ે

21 March 
World Poetry Day

22 March 
World Water Day

23 March  
World Meteorological Day

માનવીય મનની સજના�મક �
ભાવનાકિવતાના �પ આપી લોકોના 

�દયને �તવાની અન�ય �મતાને માન 
આપવા માટ આ �દવસની ઉજવણી ે
કરવામાં આવે છ. ૨૧મી માચ� આ ે

�દવસની ઉજવણી 1999માં 
પે�રસમાંયુને�કોના 30માં સ�દરિમયાન 

કરવામાં આવી હતી.

િવ� જળ �દવસ �વ�થ પાણીના મહ�વ િવશે 
�ગૃિત લાવવા અને તેના સંસાધનોના ટકાઉ 

સંચાલન માટે �હમાયત કરવાઆ �દવસ 
ઉજવવામાં આવે છ. 1992માં �રયો ડી ે

જને�રઓમાં યુનાઇટેડ નેશ�સ એ�વાયન�મે�ટ ે
એ�ડ ડવલપમે�ટ (UNCED)માં ઉજવણી ે
કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. 
�યારપછી, 1993માં �થમ િવ� જળ 
�દવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

સમાજની સલામતી અને સુખાકારી 
માટ હવામાન અને આબોહવા તરફ ે
�યાન આકિષ�ત કરવા માટ દર વષ� ે

િવ� હવામાન પવ�ની ઉજવણી 
કરવામાં આવે છ. 23મી માચ�, 1950 ે

ના રોજિવ� હવામાન સંગઠન 
અમલમાં આ�યું. 

24 March
World Tuberculosis (TB) Day

27 March 
World Theatre Day

ડૉ. રોબટ�  કૉચેટીબીનું કારણ 
માયકોબે�ટ�રયમ ે

�ુબર�યુલોિસસબેિસલસ વાયરસ છ. ે
તેની શોધ ૧૮૮૨માં કરી હતી. આ 

�દવસ લોકોને ટીબી અને તેની અસર 
િવશે �ગૃત કરવા માટ ઉજવવામાં ે

આવે છ.ે

આટ�  ફોમ� "િથયેટર" ની મહ�વતાને 
વધારવા અને તેનો આિથ�ક િવકાસમાં 
શું ફાળો હોઈ શકે તે ઉ�ગર કરવા 
૧૯૬૨થી આ �દવસની ઉજવણી 

કરવામાં આવે છે
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