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વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૧।।

�ી જડાવબા િશશુક��ે
િપકિનકનું આયોજન

 �ી જડાવબા િશશુ કે��માં તા:-૨૦/૧૨/૧૯ ને શુ�વારના રોજ િપકિનકનું આયોજન કરવામાં આ�યું 

જમાં �લે�ુપ, જુિનયર કે.�., િસિનયર કે.�.ના બધા બાળકોને બસમાં સરદાર બાગ લઈ જવામાં આ�યા, �યાં ે

બાળકોને મુ�ત રીતે રમાડવામાં આ�યા પછી બાળકોને ��કેટ, બોલ વગેર રમતો રમાડવામાં આવી �યાર બાદ ે

બાળકોને વન ભોજન કરા�યુ. આમ બાળકોએ િપકિનક ખુબ જ મ� માણી. 



વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।                                              ।।પૃ�ઃ૨।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૨।।

 �ી �પંદન બાલમં�દરમાં નાના ભૂલકાઓને અ�યાસ�મના ભાગ�પે હ�તકલા અને �કેચબુકમાં વક�  

કરાવવામાં આ�યું. જમાં �લેગૃપના બાળકોએ રતીકામ કયુ�, �થમ વષ�ના બાળકોએ મકાઈના દાણા હ�તકલામાં ેે

ચ�ટાડયા. અને બી� વષ�ના બાળકોએ મૂળા�રોની ગોઠવણી કરી શ�દ બનાવી �કેચબુકમાં ચ�ટાડયા. આમ 

�વૃિ�મય િશ�ણ �ી �પંદન બાલ મં�દરની આગવી લા�ણીકતા દશા�વે છ.ે

�ી �પંદન બાલમં�દર
હ�તકલાની �વૃિ�ઓ



વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

 �ી અગ��ય ઇ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન �ારા પૂના મુકામે નેશનલ લેવલ િવ�ાન મેળાનું આયોજન કરવામાં ે
આ�યું હતું જમાં �ીમતી સી. ડી. ગાંધી �િ�લશ મી�ડયમ �કૂલ C2 િવભાગમાં �થમ �મે રહી શાળા તથા ગુજરાત ે
રા�યનું નામ રોશન કરલ છ. િવજતા િવ�ાથ�ઓને  ટોફી તથા �િપયા ૧૦૦૦૦/- રોકડ પુર�કાર મળેલ છ. િવજતા ે ે � ેે ે
િવ�ાથ�ઓ �ેયશ શાહ તથા ત�ણ કે�ા અને માગ�દશ�ક િશિ�કા �કજલબેન િ�વેદીને આચાય��ી, મંડળ તથા ં
શાળા પ�રવાર શુભે�છાઓ પાઠવી છ.ે ે

�ીમતી સી. ડી. ગાંધી ઈ. મી. �કલુ
નેશનલ લેવલ િવ�ાનમેળામાં �થમ



વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૪।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।                                              ।।પૃ�ઃ૩।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૩।।

�ી એસ.સી.દાણી �ાયમરી �કલૂ
પો�ટ ઓ�ફસની મુલાકાત

 તા.૧૯-૧૨-૨૦૧૯ બુધવારના રોજ ધો.૩-૪ ના બાળકોને અ�યાસમાં આવતી �હર સં�થા પો�ટ ે
ઓ�ફસની મુલાકાત માટ લઈ ગયા. �યાં બાળકોને પો�ટમા�ટર સાહબ �ારા ��ય� જુદા જુદા પ�ો જવા કે ે ે ે
અંતરદેશી પ�, સાદી ટપાલ, મની ઓડ�ર,પરિબડીયું, રવ�યુ �ટ�પ, સાદી �ટકીટ અને તેનો ઉપયોગ કઈ જ�યા ે ે
પરઅને કઈ રીતે કરવામાં આવે છ અને બચતખાતું, રીકર�ગખાતું વગેર ખાતાઓની મા�હતી આપી. ગામમાં, ે ે
તાલુકામાં, િજ�ામાં કઈ રીતે ટપાલનું િવતરણ કરવામાં આવે છ તેનાથી સંિ��માં મા�હતગાર કયા� હતા તથા પો�ટ ે
મા�ટર સાહબ �ારા બાળકોને ચોકલેટ આપી બાળકોના ઉ�સાહમાં વધારો કય�.ે



વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।                                              ।।પૃ�ઃ૫।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૫।।

અનાજ છૂટુ પાડવાની �વૃિ�ં

 તા.૧૭-૧૮-�ડસે�બર-૨૦૧૯ ના રોજ ધો.૧ અને ૨ ના અ�યાસ અંતગ�ત બાળકોને અનાજ છૂટુ ં
પાડવાની �વૃિ� કરાવવામાં આવી જનાથી બાળકોને િવિવધ અનાજ કઠોળની ચો�સ ઓળખ કરાવી તેમની ે
માનિસક શિ�તમાં વધારો થઈ શકે જમાં બધા જ બાળકોને લાઈનમાં બેસાડી એક �ડશમાં િવિવધ કઠોળ જવાકે ે ે
ચણા, વાલ, વટાણા મી� કરીને આ�યું �યારબાદ બાળકોને તેને છૂટુ પાડવાની હ�રફાઈ કરાવવામાંઆવી આ ં
�વૃિ�માં જ બાળકોએ સૌથી પહલા અનાજ છૂટુ પા�ુ તેમને �માંક �થમ, ��તીય અને તૃ�ીય આપવામાં ેે ં
આ�યા.આ �વૃિ�ના �ો�સા�હત ઈનામ વાિષ�કો�સવમાં અપણ� કરવામાં આવશે.



વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૬।।                                              ।।પૃ�ઃ૬।।વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૦ માસઃ �ડસે�બર,૨૦૧૯                                              ।।પૃ�ઃ૬।।

�વાિમનારાયણ મં�દરની મુલાકાત

 તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ ધો.૧ અને ૨ ના બાળકોને ર�નાકરમાતા રોડ પર આવેલ �ી �વાિમનારાયણ 

મં�દરની મુલાકાત કરાવી જમાં બાળકોને �વાિમનારાયણ ભગવાનના દશ�ન કરા�યા, ધુન કરાવી તથા મં�દરના ે
સંચાલક�ીએ બાળકોને �વાિમનારાયણ ભગવાનની મા�હતી આપી. �યારબાદ બાળકોને ચોકલેટ અને ના�તો 

આપી બાગમાં મુ�ત રમા�ા.

ખેલમહાકભ �કટ�ગમાં �થમુ ેં
 તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ રોજ ધો.૭ માં અ�યાસ 

કરતા વલય કેયુરભાઈ શાહ �કેટ�ગની Endurance ે

Association of Gujarat organized 1st 

open endurance race માં ૧૨વષ�થી નીચેના 

િવભાગમાં �થમ �થાન �ા� કરલ છ.  કપડવંજ ે ે

કેળવણી મંડળ તથા �કલ પ�રવાર વલય તથા તેના ુ

માતા ડૉ�ટર તેજલબેન તથા િપતા ડૉ�ટર કેયુરભાઈને 

અિભનંદન પાઠવે છ.  અ�ે ઉ�ેખનીય છ કે ચાલુ વષ� ે ે

ખેલમહાકભમાં િજ�ા લેવલે �કેટ�ગ હરીફાઈમાં ું

૩૦૦િમટરતથા ૧૦૦૦િમટરમાં �થમ આવી સં�થાને 

ગૌરવ અપા�યું છ.ે
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