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વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

કપડવંજ કળવણી મંડળે
શરદો�સવની ઉજવણી

 કહેવાય છ કે શરદ પૂિણ�માના �દવસે ભગવાન �ીકૃ�ણએ 'મહા રાસલીલા' રચી હતી. તેથી આપણી સં�કૃિતમાં આ �દવસે રાસ-ગરબાનું ે

અને� મહ�વ છ. કપડવંજ કેળવણી મંડળના �ાંગણમાં તારીખ ૧૨/૧૦/૨૦૧૯, શિનવારની રા�ે આવું જ મનમોહક વાતાવરણ સ��યું હતું. જમાં ે ે

મંડળનાં હો�ેદારો, આ�વન સ�યો, મહેમાન�ીઓ, તમામ સં�થાના આચાય��ીઓ તથા �ટાફ પ�રવાર અને તેમના કુટુબીજનોએ સાથે મળીને શરદ ં

પૂિણ�માની ઉજવણી કરી હતી. શરદ પૂનમનો ચં� સૌથી સુંદર અને મનમોહક હોય છ �યારે રગ ભવન પાસે �ણે કેટલાય ચં� સોળે કળાએ ખીલી, �ી ે ં

કૃ�ણના રાસમાં મ� બની ગરબાની રમઝટ બોલાવી �યારે કપડવંજ કેળવણી મંડળ પણ �યાંય મથુરા કે ગોકુળથી ઓછુ નહોતું લાગતું...! આ ઉ�સવમાં ં

બધાની સાથે અગ��ય ફાઉ�ડશનના સદ�યો તથા �ડ�ટીકટ લેવલ �કૂલના બાળકોએ સાથે મળીને રાસ-ગરબાનો આનંદ મા�યો હતો. સાં�કૃિત ે �

કે��ના વડા�ી પારસભાઈ ભ� અને તેમના કલાવૃંદે સંગીતના સુર અને તાલ આપી સૌને મં�મુ�ધ કરી દીધા હતાં. શરદપૂિણ�મા હોય એટલે દૂધ પૌવા તો 

હોય જ.. દૂધ પૌવા અને બટાકા વડા સાથેનું �વા�દ� ભા�ં લેતા લેતા �ટાફ િમ�ો તથા એમના પ�રવારજનોએ એકબી� સાથે ગ�પા ગો�ી કરી હતી. 

બાળકો અને �ટાફ પ�રવારે છ�ે અંતા�રીની મ� માણી અને સૌ છુટા પ�ા હતાં.ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

 નવલી નોરતાની રા�ે ખેલૈયાઓ �યારે ગરબા રમવા થનગનતા હોય છ �યારે નાના ભૂલકાઓ પોતાના parents, Relatives, ે

Friends સાથે ગરબા રમતાજ હોય છ.પરતુ �કૂલમાં પોતાના િમ�ોતથા િશ�કો સાથે ગરબા રમવાની કઈક અલગજ અનુભૂિત સાથે ઉ�સાહપૂવ�ક ે ં

Traditional dress પહેરી ગરબાનો આનંદ માણતાં હોય છ. તો આવા જ એક કાય���મનું આયોજન �ી.એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કૂલ માં ે

તા.07/10/19 ના રોજ થયું હતું.

�ી એમ.વી.પરીખ ઈ.મી.�કુલ (નસ�રી)

નવલી નવરા�ીની ઉજવણી

�ી જડાવબા િશશુ ક��ે
નવરા�ી મહો�સવની ઉજવણી

 આપણા દેશમાં માં શિ�તને ખૂબ જ મહ�વ આપવામાં આવે છ ે

અને આપણો દેશ કૃિષ�ધાન છ.તો માંના નોરતા(નવરા�ી)માં નવા ે

અનાજના �વારાપણ વવાય છ. તો આવી રીતે આપણા દેશમાં નવરા�ીનું ે

ખૂબ જ મહ�વ છ. તા:૫/૧૦/૧૯ને શિનવારના રોજ જડાવબા િશશુ ે

કે��માં નવરા�ી મહો�સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. જમાં માં અંબાનો ે

ગ�બર બના�યો અને આરતી કરી,બાળકો રગબેરગી(ટે�ડશનલ) કપડાં ં ં �

પહેરીને આ�યા અને ગરબાની રમઝટ બોલાવી. આ સાથે 

તા:૧૦/૧૦/૧૯ને ગુ�વારના રોજ વાલી�ીની પણ નવરા�ી ઉજવવામાં 

આવી. જમાં દરેક વાલી ટે�ડશનલ પોશાકમાં આ�યા. જમાં �ણ તાળી, બે �ે ે

તાળી, ઘુમર, હ�ચ વગેરે તાલમાં વાલી�ીઓએ રમઝટ બોલાવી હતી. 

આખા બાલમં�દરમાં ભિ�તમય નવરા�ીનું વાતાવરણ અદભૂત લાગતું હતું અને �ટાફ િમ�ો પણ આ �સંગને અનુ�પ પોશાક પહેરીને આ�યા હતા આમ 

ઉ�સાહભેર જડાવબા િશશુકે��માં નવરા�ી મહો�સવ ઉજવવામાં આ�યો.



�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર

બી.એડ.ના તાલીમાથ�ઓનો િવદાય સમારભ યો�યોં
તા.૩૦/૯/૨૦૧૯ ને સોમવારના રોજ બી.એડ. ના તાલીમાથ� ભાઈઓનો િવદાય સમારભ યો�યો હતો. આ કાય��મમાં મં�ી�ી નીલાબેન પં�ા, ં

આચાય��ી પરેશભાઈ અને �ી સરોજબેન ઉપિ�થત રહયા હતાં. ધો. ૬ થી ૮ ના િવ�ાથ�ઓ �ારા તૈયાર કરાવેલ સાં�કૃિતક કાય��મનું િનદશ�ન કરા�યું 

હતું. આચાયા��ી યાિમનીબેન, િશ�કો,િવ�ાથ�ઓ અને તાલીમાથ� ભાઈઓએ પોતાના સં�મરણો રજૂ કયા� હતાં. 

ગાંધી જયંતીની ઉજવણી
તા.૨/૧૦/૨૦૧૯ને બુધવારના રોજ મહા�મા ગાંધી�ની ૧૫૦મી 

જ�મજયંિતની ઉજવણી �સંગે સૌએ શાળામાં હાજર રહી �ેરણા�મક 

કાય��મો યોજયા હતાં. સૌ �થમ �ાથ�નામાં તેમનું િ�ય ભજન 

વૈ�ણવજન તો તેને રે .....તેનું ગાન કરાયું. �લા�ટીક મુ�ત ભારત કરવા 

માટેનું �વ�છતા અિભયાન િવશે �ી િનકુજભાઈએ મા�હતગાર કયા�. ં

�યારબાદ ��યેક િવ�ાથ�ગણ અને િશ�કગણે શપથ લીધા. �ાથ�ના 

બાદ વગ�માં િશ�કોએ ગાંઘી�ના �સંગોને વાચા આપી બાળકોને 

ગાંઘી�ના ગુણોથી વાકેફ કયા�. નગરપાિલકા �ારા આયો�ત 

ક.કે.મંડળના �િતિનિધ તરીકે ધો- ૬ થી ૮ના િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો 

સવારે ૯:૦૦ કલાકે ગાંઘી�ની �િતમા પાસે એક� થઈ રેલીમાં �ડાયા 

નવરા�ીની ઉજવણી

આસો માસના નવલાં નોરતાં એટલે ગુજરાતના લોકિ�ય ગરબા અને રાસની રમઝટ. શેરીમાં અને પાટ� �લોટમાં તો ગરબા ગવાય છ, પરતુ શાળામાં ે ં

પોતાના સહા�યાયી િમ�ો સાથે ગરબે ઘૂમવાની મ� કઈક ઓર જ હોય. એના સંદભ� તા.5/10/19 ને શિનવારના રોજ વહેલી સવારે ધો 1 થી 8 ના ં

ભૂલકાંઓએ ટેડીશનલ ડસમાં સંગીતના તાલે ગરબાની રમઝટ બોલાવીને સચી – શનીન �ાથ�નાખંડને ધમધમા�યો હતો. િશ�કોએ પણ સાથ આપીને � ે�

મ� માણી હતી. ગરબામાં િવ�ાંિત રાખીને માતા�ની આરાધના માટે આરતી ઉતારી હતી. માતા�નો જયજયકાર કરી ફરીથી ટીમલી અને સનેડાની 

મ� માણી હતી. અંતમાં �સાદી લઈ હરખભેર િવ�ાથ�ઓએ પોતાના ઘર તરફ �યાણ કયુ�.

હતાં. �યારબાદ િચ� �પધા�, િનબંધલેખન �પધા� યોજવામાં આવી. ધો–૧ થી ૫ના િવ�ાથ�ઓએ શાળાના મેદાનની સફાઈ કરી તેમજ ગાંધી� િવશે 

સુવા�યો લ�યા. ઉપરાંત ગાંધી�ના પુ�તકનું વાંચન કરીને વાતા�લાપ કય�. 

વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।

નવરા�ીની ઉજવણી
�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કૂલ

મ�યઝોન – વડોદરા અ�ડર -૧૪ (બહનો) ે
ફટબોલ ખેલ મહાકુભ �પધા�માં ભ�ય િવજયંૂ

 તા. ૮/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ ભવ�સ �કૂલ અને માંજલપુર �પોટ�સ કો��લે�, વડોદરામાં યો�યેલ મ�યઝોન ક�ાની ખેલમહાકુભ ફટબોલ ં ૂ

અ�ડર ૧૪(બહેનો) �પધા�માં કુલ ૮ ટીમોમાંથી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત �ી એસ.સી. દાણી �ા. �કૂલની બહેનોની ટીમે ઝળહળતો િવજય 

�ા� કરી રા�ય ક�ાએ પસંદગી પામી શાળા અને કપડવંજ કેળવણી મંડળનું નામ રોશન કરેલ છ, તે બદલ કપડવંજ કેળવણી મંડળ અને શાળાના ે

આચાય��ી િવજતા ટીમને શુભે�છા પાઠવી હતી.ે

આપણી સં�કૃિતમાં નવરાિ�ના તહેવારનું એક િવશેષ મહ�વ છ. દર વષ�ની જમ આ વષ� પણ તા.૫/૧૦/૨૦૧૯ શિનવારના રોજ નવરા�ીની ે ે

ઊજવણી �ી એસ.સી.દાણીના �ાંગણમાં ખૂબ જ હષ� અને ઉ�ાસ સાથે કરવામાં આવી હતી. શાળાના તમામ િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કગણે ગરબા-

રાસ-ડાંડીયા વ�ચે પારપ�રક પહેરવેશ સાથે નવરા�ીના ગરબાની રમઝટ માણી. નવરા�ીના ગરબામાં ધો.૧ થી ૧૦ ના તમામ િવ�ાથ�ઓ િવિવધ ં

ગરબા,રાસ અને ડાંડીયા રમવામાં ત�ીન થઈ ઝૂમી ઉ�ા હતાં. સમ� વાતાવરણ રાસ અને ગરબાથી થનગની ગયું હતું. 



વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૧૩ માસઃ ઓ�ટોબર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।

નવરા�ીની ઉજવણી

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

નવરા�ી પવ� એટલે માં શિ�તની આરાધના. નવ �દવસ માતાની આરતી, �સાદ, નૈવેધ વગેરે ધરાવી માતાના આશ�વાદ �ા� કરવાનું પાવન પવ� એટલે 

નવરા�ી- તાલીમાથ�ઓમાં માતાની આરાધના કરવાની ભાવનાનો િવકાસ થાય, આ�યાિ�મક મૂ�યો સમ� તેને પોતાના �વનમાં િવકસાવી ઉ�મ 

ચા�ર�યનું િનમા�ણ થાય તે હેતુથી તા.07/10/2019-સોમવારના રોજ �ીમતી એસ.કે.શાહ (�હાવાળા) કૉલેજ ઓફ એ�યુકેશન, કપડવંજ �ારા 

ફલબાઈમાતાના મં�દરે નવરા�ી મહો�સવનું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં સેમી�ટર-1 અને સેમી�ટર-3 ના બધા જ તાલીમાથ�ઓ, બી.એ�. �ટાફ ેુ

તથા કપડવણજ કેળવણી મંડળના મં�ી�ી અને બી.એ�. કૉલેજના ક�વીનર �ીમતી નીલાબેન પં�ા હાજર રહી તાલીમાથ�ઓના ઉ�સાહમાં વધારો 

કય� હતો. બધા ખુશી ખુશી ગરબે ર�યા હતા. આ મહો�સવમાં શ�આતથી અંત સુધી નોન�ટોફ ગરબા નવી નવી એકશનોમાં ટેડીશનલ ડશ સાથે ગાનાર � ે�

તાલીમાથ� ભાઈઓ તથા બહેનોને �થમ, ��તીય અને તૃ�ીય �માંક આપવામાં આ�યા હતા. 

નીક�ો છુ તુજને શોધવા ફાનસ લઈને,ં

હાથમાં ગીતા ને રામચ�રત માનસ લઈને.

� પ�થર મહ�  હોવાની છ અટકળો તારી,ે

તો લે મં�દરની સામેજ બેઠો છુ આરસ લઈને.ં

િનહારવા તને  ભલે �ઈએ દીઘ� �િ�!

�વો છ નાનકડી કીકીઓમાં સાહસ લઈને.ે

ભગવો, કપાળે િતલકને જુ�ી માળા નૈ ફાવે,

 કોણ ફરે 'હરપલ' આવી આળસ લઈને?

નીક�ો છુ તુજને શોધવા ફાનસ લઈન,ેં

હાથમાં ગીતા ને રામચ�રત માનસ લઈને.

�ી સી.એન. િવ�ાલય

-એચ એસ ��પિત 'હરપલ'

-(અં�ે� િશ�ક, �ી સી એન િવ�ાલય)
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