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વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૧।।

�ી જડાવબા િશશુક��ે�ી જડાવબા િશશુક��ે�ી જડાવબા િશશુક��ે
ઉ�રાયણની ઉજવણીઉ�રાયણની ઉજવણીઉ�રાયણની ઉજવણી

તા:-૧૦/૧/૨૦૨૦ને શુ�વારના રોજ 

જડાવબા િશશુ કે��માં “ઉ�રાયણ”ની 

ઉજવણી કરવામાં આવી. જમાં બાળકોને ે
ઉ�રાયણ કેવી રીતે ઉજવવી એની સમજ 

આપી અને બાળકોએ ઉ�રાયણનું ગીત 

ગાયું, પતંગ ચગાવી અને ડા�સ પણ કય�.  

બાળકોએ પતંગ કપાતા “કા�યો છ” ની ે
બૂમો પાડી અને તલની ચીકીનો ના�તો 

કય�. આમ બાળકોએ ખૂબ જ મ� કરી 

સુર�ીત રીતે ઉ�રાયણ ઉજવી.

બાળકોને રગો ખુબ જ િ�ય હોય છ ં ે
નાનપણથી જ બાળકોમાં રગોની સમજ ં
િવકસે તે હતુથી તા:૮/૧/૨૦૨૦ને ે
બુધવારના રોજ �ી જડાવબા િશશુ કે��માં 

“�લેક એ�ડ �હાઇટ ડ” ની ઉજવણી ે
કરવામાં આવી હતી. જમાં બાળકો તથા ે
િશ�કો સફદ અને કાળા કલરના કપડાં ે
પહરીને આ�યાં હતાં. બાળકોને �લેક એ�ડ ે
�હાઇટ રગની વ�તુઓનો �યાલ અને ં
સમજ આપી હતી �યાર બાદ તેમણે રગ ં
�માણે ગીતો ગવડા�યાં હતાં. આમ ખુબ જ 

ઉ�સાહ પૂવ�ક “�લેક એ�ડ �હાઇટ ડ” ની ે
ઉજવણી કરવામાં આવી.

�લેક એ�ડ �હાઇટ ડની ઉજવણીે�લેક એ�ડ �હાઇટ ડની ઉજવણીે�લેક એ�ડ �હાઇટ ડની ઉજવણીે
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વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૨।।

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

રમત હ�રફાઈરમત હ�રફાઈરમત હ�રફાઈ

બાળકોનો શારી�રક િવકાસ થાય અને તેમને રમતોનો �યાલ આવે તે માટ દર વષ�ની જમ આ વષ� પણ ે ે
તા.૬/૧/૨૦૨૦ ને સોમવારના રોજ જડાવબા િશશુ કે��માં રમત હ�રફાઈનું આયોજન કરવામાં આ�યું. જમાં ે
�લે�ુપ, જુિનયર કે.�., િસિનયરકે.�ના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. તેમાં સાદી દોડ, સંગીતખુરશી, દ�તર ગેમ, 

સાઈકલદોડ, બટાકાવીણ, લ�બુ ચમચી, લોટમાથં ી ગોળી શોધવી વગેર જવી રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આ�યો ે ે
હતો. આમ બાળકોએ દરક રમતમાં ખુબ જ ઉ�સાહ પૂવ�ક ભાગ લીધો હતો.ે

�ી એમ.વી.પરીખ �.મી.�કલ (નસ�રી)ૂ�ી એમ.વી.પરીખ �.મી.�કલ (નસ�રી)ૂ�ી એમ.વી.પરીખ �.મી.�કલ (નસ�રી)ૂ
યોગનું મહ�વયોગનું મહ�વયોગનું મહ�વ

બાળકના િવકાસ માટ જવી રીતે અ�યાસ અને ઈતર ે ે

�વૃિત મહ�વની છ તેવીજ રીતે �યાન અને યોગ પણ ે

તેટલુંજ મહ�વ ધરાવે છ. જને �યાનમાં રાખી �ી ે ે

એમ.વી.પરીખ �િ�લશ મી�ડયમ �કૂલમાં િશિ�કા 

બહનો �ારા બાળકોને ના�તો કયા� પછી ે

“��સન”ની િ�થતીમાં બેસાડવામાં આવે છ, જથી ે ે

બાળકોની પાચન-શિ�ત �ટ�ગ બની શકે, સાથે-�

સાથે આવા િવિવધ આસનો �ારા યોગાસનની મુ�ા 

શીખવવામાં આવે છ. જથી બાળકોના �નાયુઓ ે ે

કેળવાય અને શારી�રક રીતે બાળક મજબૂત બને.
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વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૩।।

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

�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર�ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર
િવિવધ �પધા�ઓનું આયોજન 
તા.૮-૧-૨૦૨૦ ના રોજ �ેણી-૧ ગીત�પધા�. જમાં બાળકોએ નાના ે

નાના બાળગીતો રજૂ કયા� હતાં. �ેણી ૨,૩ ના િવભાગમાં કોલાઝ વક�  એટલે 

કે કાતરનો ઉપયોગ કયા� વગર રગીન કાગળમાંથી નમૂના બના�યા હતાં. ં

�ેણી ૪,૫ માં પેપરકટ�ગ �પધા� યો�ઈ તેમાં િવ�ાથ�ઓએ રગીન કાગળનો ં

ઉપયોગ કરી સુંદર ઘર બના�યા હતાં અને �ેણી ૬ થી ૮ ની િવ�ાિથ�ન�ઓ 

માટ મહ�દી �પધા� યો�ઈ હતી. જમાં િવ�ાિથ�નીઓએ હાથમાં સુંદર મહ�દી ે ે

મૂકી હતી. 

િશયાળુ રમતો�સવિશયાળુ રમતો�સવિશયાળુ રમતો�સવ

ભણતરની સાથે સાથે �યાયામ જ�રી છ. તે માટ તા.૯/૧/૨૦૨૦ અને તા.૧૦/૧/૨૦૨૦ ના રોજ શાળામાં ે ે
િશયાળુ રમતો�સવનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં મુ�ય મહમાન અને ઉ�ઘાટક તરીકે �ી કલદીપિસંહ ે ુે
ઉપિ�થત રહયા હતાં. તેઓ�ીએ દીપ �ગટાવી રમતો�સવને ખુ�ો �હર કય�. બંને �દવસ દર�યાન શાળાના તમામ ે
બાળકોએ બે રમતમાં ભાગ લીધો. રમત રમીને ખેલાડી ભાઈ – બહનોએ ખૂબજ આનંદ કય�.ે

શાળા િસવાયની ભારત િવકાસ પ�રષદ �ારા આયોિજત 

વેશભૂષા �પધા�માં િવભાગ 'અ' અને  િવભાગ 'બ' બંને 

િવભાગમાં થઈ કલ ૨૨ બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. જમાં ુ ે
૮–બ ની િવ�ાિથ�ની િ�વેદી �િ� મનોજકમાર ઝાંસીની ુ ે
રાણીલ�મીબાઈનું પા� ભજવીને �થમ �થાન �ા� કરી 

શાળાનું ગૌરવ વધાયુ� છ.ે
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વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૪।।

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

�ીમતી સી.ડી ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલુ�ીમતી સી.ડી ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલુ�ીમતી સી.ડી ગાંધી ��લીશ મીડીયમ �કલુ
િવ�ાથ�ઓ �ારા નાટકની રજૂઆતિવ�ાથ�ઓ �ારા નાટકની રજૂઆતિવ�ાથ�ઓ �ારા નાટકની રજૂઆત
�ીમતી સી.ડી ગાંધી �કૂલમાં ભણતા ધો ૯ અને ૧૦ ના િવ�ાથ�ઓએ 

�ભુ ઇસુ િ��તના �વનના િસ�ાંતો પર આધા�રત ના� રજુ કયુ� 

હતું. આ ના� �ારા �ભુના �વનના અનેક ખાસ �સંગો રજુ કરીને 

િ��તી �વનના મુ�ય મુ�યો િવ�ાસ, માફી, સેવા અને �ેમનો સંદેશ 

આ�યો હતો.

શાળાના િવ�ાથ�ઓ �ારા �વેટર િવતરણશાળાના િવ�ાથ�ઓ �ારા �વેટર િવતરણશાળાના િવ�ાથ�ઓ �ારા �વેટર િવતરણ
શાળા �ારા ચાલતા ઉ�મીદ �ોજ�ટ હઠળ િવ�ાથ�ઓ �ારા ગરમ ેે

વ�ો એક� કરવામાં આ�યાં હતાં. અને ઠડીની ઋતુને �યાનમાં ં

રાખીને જ��રયાતમંદ લોકોને આપવામાં આ�યાં હતાં. આ ઉમદા કામ 

�ારા સમાજમાં સેવાનો સંદેશ આ�યો હતો.

SPELL BEE COMPETITION

િનબંધ �પધા�નું આયોજનિનબંધ �પધા�નું આયોજનિનબંધ �પધા�નું આયોજન
�ીમતી સી.ડી ગાંધી �કૂલમાં ધો ૬ થી ૧૨ ના િવ�ાથ�ઓ માટ િનબંધ ે

�પધા�નું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. આ �પધા�માં બાળકો �વારા 

ખુબજ સુંદર િનબંધો લખવામાં આ�યાં હતાં. બાળકોને ભાષા ��યે 

સમજ કેળવાય અને �ચી રહ તેવા હતુથી આ �પધા� કરવામાં આવી ે ે

હતી. તમામ િવજતા બનેલા બાળકોને �પધા�ના ક�વીનર મુનીરાબેન ે

કોલ�બોવાલાએ અિભનંદન પાઠ�યા હતાં.

શાળામાં ધો ૧ થી ૧૦ ના િવ�ાથ�ઓ માટ SPELL BEE COMPETITION ે

નું �ણ િવભાગ(ધો ૧ થી ૫, ધો૬ થી ૮ અને ધો ૯ થી૧૨)માં 

આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. �ણેય િવભાગમાં ચેિ�પયન બનેલા 

િવ�ાથ�ઓને SPELL BEE COMPETITION ના ક�વીનર સપનાબેન કે�ા 

તથા અજયભાઈ ચૌહાણે અિભનંદન પાઠ�યા હતાં.



�ી એસ. સી. દાણી �કલૂ�ી એસ. સી. દાણી �કલૂ�ી એસ. સી. દાણી �કલૂ
રમતો�સવરમતો�સવરમતો�સવ

�ી એસ. સી. દાણી શાળામાં તારીખ ૭/૧/૨૦૨૦ ના રોજ રમતો�સવનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતું. જમાં ે

ધોરણ ૧ થી ૪ ના િવ�ાથ�ઓએ ૨૫ મીટર દોડ, લોટ ફક, લ�બુ ચમચા દોડ, સંગીત ખુરશીમાં અને ધોરણ ૫ થી ૯ ંૂ

ના િવ�ાથ�ઓએ ૧૦૦મીટરદોડ, લાંબીકૂદ,લંગડીદોડ, કોથળાદોડ, દોરડા કૂદ જવી રમતમાં ઉ�સાહપૂવ�ક ભાગ ે

લીધો હતો. દરક ધોરણના બાળકોને વગ� �માણે નંબર આપવામાં આ�યાં હતાં. આ િવજતા બાળકો આંત�રક ે ે

શાળાઓ વ�ચે યો�તી “િશયાળુ રમતો�સવ”માં ભાગ લઈ પોતાનામાં રહલી શિ�તનું �દશ�ન કરશે. રમત ે

િશ�ણનો અિભ� ભાગ છ અને કહવાયું છ કે તંદુર�ત મગજ તંદુર�ત શરીરમાં જ રહ છ. રમતથી બાળકોમાં એક ે ે ે ે ે

�યેય, સમૂહભાવના, �હમત, સહનશિ�ત જવા ગુણોનો િવકાસ થાય છ.ં ે ે

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

વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૫।।



�વામીિવવેકાનંદના જ�મ�દનની ઉજવણી�વામીિવવેકાનંદના જ�મ�દનની ઉજવણી�વામીિવવેકાનંદના જ�મ�દનની ઉજવણી

 �ી એસ.સી.દાણી શાળામાં તારીખ ૧૦/૧/૨૦૨૦ ના રોજ પતંગ બનવાવની �વૃિત યોજવામાં આવી, 
જમાં ધોરણ ૫ થી ૮ ના િવ�ાથ�ઓએ ભાગ લીધો. બાળકોએ જુદા જુદા રગની અને જુદી જુદી ભાતની સુંદર પતંગો ે ં
બનાવી. બાળકોએ તે પતંગો આકાશમાં ઉડાવી શકાય એવી ગુણવ�ાવાળી બનાવી હતી. િવ�ાથ�ઓને ધોરણ 
�માણે નંબર આપવામાં આ�યા હતાં. જમાં અમુક બાળકોએ સામાિજક �તરને જુદા જુદા સંદેશ આપતી પતંગોનો ે
સમાવેશ કય� હતો. આવી �વૃિતથી બાળકોની કલા�મક શૈલી િવકિસત થતી �વા મળે છ.ે

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

વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૬।।

 �વામી િવવેકાનંદે આપેલ આ સૂ� ખુબ જ �ચિલત છ  “ઉઠો ે
�ગો અને �યેય �ાિ� ન થાય �યાં સુધી કાય�રત રહો.”શાળામાં 
તા.૧૧ /૦૧/૨૦૨૦ ને શિનવારના રોજ �વામી િવવેકાનંદના જ�મ 
�દવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જમાં ધો ૮ના િવધાથ�ઓએ ે
�વામી િવવેકાનંદના �વન અને તેમણે કરલાં કાય� િવશે વ�ત�ૃવ ે
શૈલીમાં મા�હતી આપી હતી. 
 ભારતમાં અસામા�ય િવચારકોએ �ાચીન વારસાની એક 
સમાન અને �મરણા�ીત સરવાણી આપેલી છ. એમાં ધમ�ધુરધરોમાં ે ં
�વામી િવવેકાનંદનું �થાન અનોખું છ. તેમણે આપેલી િવચારણી ે
નુતન �ાિ� અને અ�ચિલત થઈ ગયેલી �ણાલીઓનો �યાગ કરીને 
��ને ગળે ઉતર તેવા �ેરણા�મક અને �દય�પશ� િવચારો આ�યા ે
હતા. ભારતીય સં�કૃિતના મૂ�યોને િવ�ભરમાં ગજું તા કરવામાં 
અમૂ�ય યોગદાન આપનાર ભારતના યુગ પુ�ષે અ�પ આયુ�યમાં 
આપેલા િવચારો આજ અને આવતીકાલ ના િવ� સમુદાય માટ ેે
�ેરણાદાયક છ, અને રહશે.ે ે

પતંગ બનાવવાની �વૃિતપતંગ બનાવવાની �વૃિતપતંગ બનાવવાની �વૃિત



શાહ ક.એસ.આટસ એ�ડ વી.એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે � ેશાહ ક.એસ.આટસ એ�ડ વી.એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે � ેશાહ ક.એસ.આટસ એ�ડ વી.એમ. પારખ કોમસ� કોલેજે � ે
પ�ી બચાવો �ગૃિત રલીેપ�ી બચાવો �ગૃિત રલીેપ�ી બચાવો �ગૃિત રલીે

ઉ�દશા �ક�પ અંતગ�ત ‘ભારતીય બંધારણ’ િવષયક 

�યા�યાન યો�યું હતું. કાય��મના �ારભે સહને આવકારતા ં ુ

કોલેજના આચાય� ડૉ. ગોપાલ શમા�એ સાં�તમાં ભારતીય 

બંધારણથી અવગત થવા પર ભાર મૂ�યો હતો. કાય��મમાં 

ઉપિ�થત વ�તા �ીમતી સોનલબેન ઐયર ભારતીય ે

બંધારણની રચના-���યા તેમજ બંધારણના આમુખ િવશે 

િવશદ છણાવટ કરી હતી. વ�તા તેમજ ઉપિ�થત સવ� 

િવ�ાથ�ઓએ ભારતીય બંધારણના આમુખનું સામૂ�હક 

વાંચન કયુ� હતુ. કાય��મનું સંચાલન ઉ�દશા �ક�પના 

સંયોજક �ો.મયંક પટલે કયુ� હતું.ે

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

વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૭।।

ભારતીય બંધારણ િવષયક �યા�યાન યો�યુંભારતીય બંધારણ િવષયક �યા�યાન યો�યુંભારતીય બંધારણ િવષયક �યા�યાન યો�યું

કોલેજના એન.એસ.એસ. એકમ અને 

કપડવંજ વન િવભાગના સંયુ�ત 

ઉપ�મે ક�ણા અિભયાન-૨૦૨૦ 

અંતગ�ત “પ�ી બચાવો �ગૃિત 

રલી”નું આયોજન કરવામાં આ�યું ે

હતું. સદર રલીનું ��થાન કોલેજના ે

આચાય��ી ડૉ.ગોપાલ શમા� અને 

વનિવભાગના કમ�ચારી �ારા કરવામાં 

આ�યું હતું. સદર રલી કોલેજથી ડાકોર ે
રોડ થઈને ટાઉનહોલ અને ર�નાકરમાતા રોડ પરથી વનસંર�ક�ીની કચેરીએ પૂરી થઈ હતી. જમાં ચાઈનીઝ દોરીનો ે

ઉપયોગ ન કરવો તથા વહલી સવાર અને સાંજ આકાશમાં પ�ીઓ િવહાર કરતા હોય �યાર પતંગ નહ� ચગાવવાનો ે ે ેે

સંદેશ લોકોને પહ�ચાડીને પ�ીઓને બચાવવાનો સંદેશ લોકો સુધી પહ�ચે એ આશય હતો. સદર રલી ે

એન.એસ.એસ. �ો�ામ ઓ�ફસર �ોફ.એલ.પી. વણકરની રાહબરી હઠળ યો�ઈ હતી. આ રલીમાં વનઅિધકારી ે ે ે

કચેરીના �ી એમ.�.બારીયા (વનપાલ), �ી �.ડી.ખટાણા (વનર�ક) તથા એલ.આર. ડામોર, 

સી.એમ.રબારી, એમ.આર. સોલંકી, કે.કે. સોલંકી અને એમ.જ.પરમાર ઉપરાંત એન.સી.સી.ના કેડટ પણ ેે

�ડાયાં હતાં.



અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશનેઅગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશનેઅગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશને
�ફિઝ�સ િવથ �પોટ�સ થીમ સાય�સ ફરે�ફિઝ�સ િવથ �પોટ�સ થીમ સાય�સ ફરે�ફિઝ�સ િવથ �પોટ�સ થીમ સાય�સ ફરે

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

વષ�ઃ૧ અંકઃ૨૩ માસઃ ��યુઆરી,૨૦૨૦                                                                         ।।પૃ�ઃ૮।।

કપડવણજ કેળવણી મંડળ અને દાણી ફાઉ�ડશન �ારા સંચાિલત અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશન �ારા ૭ ે ે

��યુઆરી ૨૦૨૦ નાં રોજ એસ.સી.દાણી  સાય�સ સે�ટર અને �ી માણેકલાલ દેસાઈ �કશોર મં�દર �ારા �ફિઝ�સ 

િવથ �પોટ�સ થીમ ઉપર સાય�સ ફરનું આયોજન કરવામાં આ�યું હતુ. જમાં કલ ૩૦ જટલાં મોડ�સ મૂકવામાં આ�યા ે ુ ેે ે

હતા. ૬૦ યંગ ઈ��ટ�ટસ� �ારા આ મોડ�સની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ સાય�સ ફરની મહ�વની બાબત એ � ે ે

હતી કે તેમાં દરક યંગ ઈ��ટ�ટસ� �ારા દરક મોડલ રમત-ગમત સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલા છ તે સમ�વવામાં આ�યું ે � ે ે ે

હતું. તેમજ રમતોમાં �યાં-�યાં વૈ�ાિનક િસ�ાંતોનો ઉપયોગ થાય છ તે જણાવવામાં આ�યું હતું. �ો�ામમાં મુ�ય ે

મહમાન તરીકે કપડવણજ કેળવણી મંડળના એ�યુકેશન વટ�કલ હડ �ી �ેતાબેન ડોભાલ તેમજ અિતિથ િવશેષ ે ે

તરીકે અતુલભાઈ પટલ (િવ�ાન િશ�ક �ી એસ.સી.દાણી સે. �કૂલ), અગ��ય ઈ�ટરનેશનલ ફાઉ�ડશનનાં ખેડા ે ે

િજ�ાનાં એ�રયા લીડ �ી કરણભાઈ દેસાઈ તેમજ આઈ.એમ.ટી. (ઈ��ટ�ટર  મા�ટર ટનર) �ી �ગરભાઈ ભા�ટયા � ે �

ઉપરાંત શાળાનાં આચાય��ી યાિમનીબેન પટલ હાજર ર�ા હતાં. જઆના હ�તે દીપ�ાગ� કરીને �ો�ામને ખુ�ો ે ે

�હર કરવામાં આ�યો હતો. આ સાય�સ ફર કલ ૫ જટલી શાળાઓનાં િવ�ાથ�ઓએ િનહા�ો હતો. જમાં કલ ૭૫૦ ે ે ુ ુે ે

જટલાં િવ�ાથ� અને ૬૫૦ જટલી િવ�ાિથ�નીઓનો ઉપરાંત કલ ૬૫ જટલા િશ�કોનો પણ સમાવેશ થાય છ. જમાં ુ ેે ે ે ે

ઘણાં વાલીિમ�ો પણ ઉપિ�થત રહીને િવ�ાન િવશેની મા�હતી મેળવી હતી. આ સમ� �ો�ામમાં બાળકોને કલ બે ુ

�દવસીય તાલીમ એસ.સી.દાણી સાય�સ સે�ટરમાં ઈ��ટકટસ� �ી સુરશભાઈ ઝાલા, �ી �ગરભાઈ ભા�ટયા તેમજ � ે

�ી �ુવીબેન ધોબી �ારા આપવામાં આવી હતી. સમ� �ો�ામને અંતે કલ �ણ િવજતા નંબર આપવામાં આ�યાં ુ ે

હતાં. દરક યંગ�ટરને �ો�સા�હત ઈનામ અને �માણપ� શાળાનાં આચાય��ી તેમજ શાળાનાં િવ�ાન િશ�ક �ી ે

િનકજભાઈ પટલ, �ી જુલીબેન પટલ તેમજ �ી કોમલબેન �ારા એનાયત કરવામાં આ�યાં હતાં.ું ે ે
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