
Affordable Education For AllAffordable Education For AllAffordable Education For All

S50J6H S[/J/L D\0/S50J6H S[/J/L D\0/S50J6H S[/J/L D\0/

વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

નવરા�ી એટલે આ�થા,ઉ�માદ અને ઉ�સાહનો પવ�. નવરા�ી શ�દ સાંભળતા જ �દયમાં એક થનગનાટ અને ચહેરા પર 

આનંદ છવાઈ �ય. માતાની આરાધના અને ગરબાનો સમ�વય એટલે નવલા નોરતાં. તા:૦૫/૧૦/૧૯ના રોજ નાના-

નાના ભૂલકાઓ સાથે િશ�કગણે ખુબજ આંનદ અને ઉમળકાભેર નવરા�ીની ઉજવણી કરી. સૌ�થમ માતા�ની આરતી 

કરી �યારબાદ રંગબેરંગી ચિણયાચોળી અને કે�ડયું, ઝ�ભો ધોતી પહેરીને આવેલ બાળકોએ ગરબાની રમઝટ બોલાવી. 

બાળકો અને િશ�કો સંગીતના સાથ અને ઢોલના નાદ સાથે ઝૂમી ઉ�યાં. ગરબાના સમાપન બાદ બાળકોને �હાણી �પે ડીશ 

આપવામાં આવી.

�ી �પંદન બાલમં�દર
નવરા�ીની ઉજવણી

�ી.એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલ (નસ�રી)
લાય�ેરીની નવી પહેલ

બાળકોમાં નાનપણથી જ વાંચન ��યે �િચ વધે અને તે તરફ 

�ેરાય તે હેતુથી �ી.એમ.વી.પરીખ ઇ.મી.�કૂલ માં library 

સેટ કરવામાં આવી. જેમાં િશ�કો તથા બાળકો સાથે બેસી 

વાંચન કરે એવું આયોજન કરાયું.આ 

���યા મિહનામાં બે વખત કરવામાં 

આવશે. તથા બાળકોને લેવા આવનાર 

વાલી કે અ�ય �યિ�ત સમય મળે �યારે 

વાંચન કરી શકે તે હેતુથી શાળાના 

�રશે�સન હૉલમાં Book Shelf તૈયાર 

કરવવામાં આ�યું. આ નવા અિભગમને 

વાલીઓ �વારા સહષ� આવકારવામાં 

આ�યું.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કૂલ

શાળાના િવધાથ�ઓનો ખેલ મહાકુંભમાં ઉ�કૃ� દેખાવ

  આ વષ� ખેલ મહાકુંભની અંદર તાલુકા ક�ાએ ખો-ખો, કબ�ડી, વોલીબોલ, ર�સાખ�ચ તથા એ�લેટી�સ 

જેવી િવિવધ �પધા�માં િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લઇ શાળાનું નામ રોશન કયુ�. િવજેતા બનેલ ટીમ તથા ખેલાડીઓની િવગતો 

નીચે �માણે છે.

Ÿ ખો-ખો,  વોલીબોલ  તથા   કબ�ડી   �પધા�માં ભાઈઓની ટીમ તાલુકા ક�ાએ િવજતા બની િજ�લા ક�ાએ રમવા 

જશે.

Ÿ �ટબોલU-14 �પધા�માં ભાઈઓ તથા બહેનોની ટીમ િજ�લા ક�ાએ િવજતા બની રા�ય ક�ાએ રમવા જશે.

Ÿ ટેબલ ટેિનસમાં િજ�લા ક�ાએ પટેલ નીલ (�થમ�થાને), ખાંટ �દિ�ત (તૃતીય �થાને), મકવાણા ��શ (ચોથા �થાને) 

તથા સોલંકી આયુષી (પાંચમા �થાને) િવજેતા બની રા�ય ક�ાએ રમવા જશે. ટેબલ ટેનીસ ઓપન િવભાગમાં �રચા 

પટેલે બીજુ �થાન મેળવેલ છે.

Ÿ બેડિમ�ટન �પધા�માં પરમાર �દપ મહેશભાઇ તૃતીય �થાન મેળવી રા�ય ક�ાએ રમવા જશે.

Ÿ �કે�ટગ U-14 ભાઈઓની �પધા�માં શાહ વલયે 1000 મીટરમાં �થમ અને 500 મીટરમાં ���ીય �થાન મેળવેલ છે. 

U-14 બહેનોના િવભાગમાં પટેલ દેવાંશી એ 1000 મીટર અને 500 મીટર બંનેમાં �થમ �થાન મેળવેલ છે.પટેલ 

પૃથાએ બંને િવભાગમાં ���ીય અને U-11માં પટેલ વૃિ�એ બંને િવભાગમાં ���ીય �થાન મેળવેલ છે. આ તમામ 

િવધાથ�ઓ રા�યક�ાએ રમવા જશે.

Ÿ એ�લે�ટ�સમાં બહેનોના િવભાગમાં શેખ નાઝબાનુ U-14 ૪૦૦ મીટરમાં િજ�લા ક�ાએ �થમ �થાન મેળવેલ છે. અને 

ભાઈઓમાં મુિ�લમખાન ૬૦૦ મીટર હડ�લ માટે િજ�લામાં �થમ �થાન મેળવી રા�ય ક�ાએ ભાગ લેવા જશે.

Ÿ િશ�ક િવભાગમાં પટેલ ઉવ�શ િજ�લા ક�ાએ ગોળફ�ક �પધા�માં �થમ તથા મકવાણા મહે�� ૧૦૦ મીટર દોડમાં તૃતીય 

�થાન �ા�ત કરેલ છે.

Ÿ ઉપરો�ત તમામ િવધાથ�ઓને તથા તૈયાર કરનાર મકવાણા મહે��કુમાર તથા પટેલ ઉવ�શભાઈને શાળા પ�રવાર વતી ખુબ 

ખુબ અિભનંદન પાઠવવામાં આ�યા તથા આવી િસિ�ધઓ આગળ પણ �ા�ત કરતા રહે તે  માટે શુભે�છાઓ પાઠવવામાં 

આવી.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૨ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

�ી સી. એન. િવ�ાલય

“ઢબુકતા ઢોલના તાલ,ે  ગરબાની હાર,ે

ઝૂમી ઉ�યા સહુ વહેલી સવારે."

હા, ઉપરો�ત ઉિ�તના સંદભ� તા:૦૫/૧૦/૨૦૧૯, શિનવારની સવારે �ી સી. એન. િવ�ાલય, કપડવંજમાં ગરબા 

મહો�સવ ઉજવાયો હતો. શાળાના યુિનફોમ�માં આવવા ટેવાયેલા િવ�ાથ�ઓને જયારે પરંપરાગત પહેરવેશમાં સ�જ થઈ 

ગરબે ઘૂમતા િનહાળીને �યાં ઉભેલા સવ�ની આંખો રંગબેરંગી બની ગઈ હતી. શાળાના િશ�ક િમ�ો પણ ગરબાના રંગમાં 

રંગાઈ ગયા હતાં. સવારે 8:00 થી લઈ 11:00 વા�યા સુધી િવ�ાથ�ઓએ લગાતાર ગરબાની રમઝટ ઉડાડી હતી. ગરબાથી 

િવ�ાથ�ઓમાં એક અનેરો ઉ�સાહ જોવા મ�યો હતો જેની સા�ી પૂરતા કેટલાક ��યો અહ� શેર ક�ં છંુ.

ગાંધી જયંતીની ઉજવણી

‘ગાંધીબાપ ુઅમર રહો'ના નારાની ગુંજ સાથ ે તા: ૦૨/૧૦/૧૯, બુધવાર ેગાંધીજયંિતન ે �દવસ ે�ી સી.એન.િવ�ાલયના 

આંગણેથી �વ�છતા રાખવાની ક�ટબ�ધ �િત�ા લઈ શાળાના િવ�ાથ�ઓ અને શાળાના આચાય��ી અને સાર�વત 

કમ�ચારીઓએ એક મહા રેલી યો� શાળા �ાંગણથી ગાંધીબાવલે ભારતના હીર, ખમીર, ધીર – ગંભીર એવા ગાંધી બાપુની 

મૂ�તને �લ હાર ચઢાવી, પૂ� અચ�ના કરી અંધા�રયા વડે થઈ ટાઉનહોલ અને �યાંથી ફરી શાળાના આંગણે પાછા ફયા� હતાં.
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