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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

�ી એમ. વી. પરીખ ઈ. મી. �કલુ
'Children's day'ની ઉજવણી સાથે બી� સ�ની શ�આત

આપણાં લોકલાડીલા નેતા અને આઝાદ ભારતના �થમ વડા �ધાન કે જઓને બાળકો ખૂબ જ �હાલાં હતાં, એવા ે

પં�ડત જવાહરલાલ નહ�નો જ�મ �દવસ એટલે બાલ �દવસ. બી� સ�ના �થમ �દવસે �ી એમ.વી.પરીખ ે

ઈ.મી.�કૂલમાં બાળ�દવસ ઉજવાઈ ગયો. બાળકો તે �દવસે રગબેરગી પોશાકમાં આ�યાં  હતાં. િશ�કોએ ફ�ગાઓ ં ુ

લગાવી ડકોરશન કયુ� હતું. અને બાળકો માટ એક સે�ફી ઝોન તૈયાર કયુ� હતું. �યાર બાદ બાળકોને Movie બતાવી ે ે ે

હતી. અને ચાચાનેહ� િવશે તથા બાળ�દવસ કેમ ઉજવાય છ, તેની મા�હતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી.ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

પં�ડત જવાહરલાલ નહ�નો જ�મ ૧૪ નવે�બર ૧૮૮૯ ને અ�હાબાદમાં થયો હતો. તેમના જ�મ�દવસને બાળ�દવસના �પમાં ે

ઉજવાય છ. ચાચા નહ�ને બાળકોથી ખુબ �નેહ હતો. તે બાળકોને દેશના િનમા�તા માનતા હતા. બાળકોને પણ તેમનાથી ખુબજ ે ે

લાગણી અને �ેમ હતો.આજ કારણે ચાચા નહ��ના જ�મ�દવસને બાળ�દવસ તરીકે ઉજવાય છ. બાળ�દનની ઉજવણી િનિમતે ે ે

શાળાને સુશોિભત કરવામાં આવી. બાળકોને નહ� ચાચા િવશે સમજણ આપવામાં આવી. દરક બાળકોને ગુલાબ આપી �વાગત ે ે

કરવામાં આ�યું. તેમજ બાળકોને લગતા બાળગીત ગવડાવવામાં આ�યા. આમ ખુબ જ સુંદર રીતે �ી �પંદન બાલમં�દરમાં 

બાળ�દનની ઉજવણી કરવામાં આવી.

�ી �પંદન બાલમં�દર
બાળ�દનની ઉજવણી

आज़ का �दन है ब�चो का,

कोमल मन का और कि�च क�लओ का,

मन के स�चे यह �यारे ब�चे,

चाचा नहे� को हे �यारे ब�चे.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

�ીમતી સી.ડી ગાંધી ઈ.મી.�કલૂ
રા�ય ક�ાની પૂવ� ઝોન ર�સાખ�ચ �પધા�નું સૌ �થમવાર કપડવંજમાં આયોજન 

કપડવંજ કેળવણી મંડળ ખેડા ��ાની અ�સર સં�થાઓમાની એક છ જના ઉદાહરણ �વ�પે ગુજરાત રા�યના પૂવ� ઝોનના નવ ે ે

��ાની તમામ વય જૂથની ર�સાખ�ચ �પધા�ની ઝોન ક�ાનું આયોજન ખેલ મહાકભ અને ખેલો ઇિ�ડયા અંતગ�ત કપડવણજ ું

કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ીમતી સી.ડી.ગાંધી શાળાના યજમાનપદે  તારીખ ૪ થી ૭ નવે�બર દર�યાન થયું હતું. �પધા�નો 

ઉ�ઘાટન સમારોહ કપડવણજ કેળવણી મંડળ કે�પસ ખાતે મંડળના �મુખ�ી ડૉ. કડલીયા સાહબના અ�ય� �થાને યો�યો હતો. ું ે

�પધા�ના ઉ�ઘાટક અને કપડવંજ ડી.વાય.એસ.પી.�ી અિપ�તાબેન પટલ, અિતથીિવશેષ ગોપાલભાઈ શાહ, ��ા રમત-ગમત ે

અિધકારી ડો. અિમત ચૌધરી, ટગ ઓફ વોર એસોિસએશનના સે�ટરી રાજુભાઈ પટલ, કે.કે.એમ.ના મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ અને ે ે

�ીમતી નીલાબેન પં�ા, સી.ડી.ગાંધી શાળાના આચાય� મનોજભાઈ પટલ સમારભમાં ઉપિ�થત ર�ાં હતાં. મંચ�થ ે ં

મહાનુભાવોએ ૪૦ ની ઉપરની �પધ�ક બહનોને ભાગ લેવા બદલ િબરદા�યા હતાં સાથે દરક ભાગ લેનાર ભાઈઓ - બહનોને ે ે ે

શુભે�છા આપી હતી. �પધા�ના ક�વીનર�ી સુરશભાઈ રાજગોરને  અિભનંદન પાઠ�યા હતાં. તથા સમ� કાય��મનું સંચાલન કરનાર ે

ડૉ. જગ�તિસંહ ચૌહાણ ે કયુ� હતું.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।

કપડવંજ શહર અને તાલુકામાં બેડિમ�ટન રમતની જમ ટબલ-ટનીસની રમતનો �ચાર-�સાર થાય, તે માટ કપડવંજ કેળવણી ે ે ે ેે

મંડળના રમત-ગમત િવભાગ �ારા �દવાળી વેકેશનના સમય દર�યાન ૮ �દવસીય ત�ન િનશુ�ક બેઝીક ટબલ-ટનીસ કે�પનું ે ે

આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. આ કે�પમાં કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત શાળાઓના કલ ૧૭ િવ�ાથ� અને ુ

િવ�ાથ�ઓનીઓએ ભાગ લીધો હતો. કે�પમાં ટબલ-ટનીસ રમતની કશળતા કેળવાય એ �માણેની પ�િતથી બાળકોને તાલીમ ે ે ુ

આપવામાં આવી હતી.સમ� કે�પનું આયોજન અને સંચાલન �ી પરશભાઈ સોઢા અને �ી કેશરીિસંહ ચૌહાણ �ારા કરવામાં આ�યું ે

હતું. કે�પના સમય દર�યાન ખેડા ��ા રમત-ગમત અિધકારી�ી અિમતભાઈ ચૌધરી, કપડવંજ ડી.વાય.એસ.પી.�ી અિપ�તાબેન 

પટલ અને કેકેમના મં�ી�ી અનંતભાઈ શાહ તથા �ીમતી નીલાબેન પં�ાએ મુલાકાત લીધી હતી અને રમતવીરોનો ઉ�સાહ વધાય� ે

હતો.

ડી�ટીક લેવલ �પો�સ� �કલ (DLSS)� ુ
�દવાળી વેકશન દર�યાન ટબલ ટનીસ ક�પનું આયોજને ે ે ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૫ માસઃ નવે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર
બાળગીત

અમે સૌ માણેકલાલના બાળ

માણેકલાલના બાળ

માણેકલાલના બાળ

માણેકલાલ છ શાળા અમારી તેનું છ અિભમાને ે

હા હા તેનું છ અિભમાને

અમે સૌ માણેકલાલના બાળ

ભણતર ગણતર એવું થાય આ શાળામાં અમા�ં

હા હા આ શાળામાં અમા�ં

તેનું છ ગૌરવ અમોને તેનું છ ગૌરવે ે

સૌથી સુંદર શાળા અમારી સર�વતીનો વાસ

સુંદર તેનો બાગ-બગીચો ને સુંદર િશ�કગણ

હા હા સુંદર િશ�કગણ

અમે સૌ માણેકલાલના બાળ

અહ� અમા� ઘડતર થાય ને િવધ-િવધ �ાન અપાયં

હોશે હોશે િશ�ણ લઈએ અમે સૌ બાળ ગોપાળ

દરક�ે�માં પાછા ન પડીએ એવું દે વરદાને

માતા એવું દે વરદાન

નામ શાળાનું ઉજજવળ બનાવી કરશું કામ મહાન

હા હા કરશું કામ મહાન

અમે સૌ માણેકલાલના બાળ
િ�િત પી.ખડાયતા

ધો.૫(ક) લુહાર આફરીન ઈસામુ�ીનધો.૫(ક) પટલ મૈ�ી સુહાગભાઈે
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