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Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu :- 

 

િવષય   – બાળકો માટ� સ�ં કાર િસ�ચન િશ�બર તથા સ�ંકાર �ેરનાર કાય��મ બાબત.      

સદંભ�- – કમાકંઃ �ાિશિન/િનિત/૨૦૧૮/૫૬૦૯-૫૬૬૧, તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮  
 
 
 

આથી . /િુનિસપલ શાળાના તમામ 34ુ યિશ5ક6ીઓને ઉપરોકત િવષય અને સદંભ� અ: વયે 

જણાવવા=ુ ં ક�, દાદાભગવાન �ે?રત િ@મદંAર સBુંલ, અમદાવાદ-કલોલ હાઇવ,ે અડાલજ, 

તા.Fજ.ગાિંધનગરમા ં તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ થી તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૮ દર. યાન સવાર� ૯-૦૦ કલાકથી 

સાજંના ૪-૩૦ Jધુી અડાલજ ખાતે દાદા ભગવાનની ૧૧૧ મી જ: મજયતંી ઉજવનાર હોઇ આ 

મહોL સવમા ં િવના 3Mુ યે �ચN ્Pન પાક�ની 3લુાકાત લેવા િશ5કો/િવધાથQઓને લાભ લેવા જણાવવામા ં

આવે છે. આ �ચM Pન પાક�મા ં ખાસ આકષ�ણોમા ં�ામા�ણકતા પર ખાસ એિનમશેન શો, ઉડાન નાના 

બાળકોને અT સાસકાળ દર.યાન આવતી 3Uુક�લીઓનો સામનો કરA શક� ત ે માટ� મોટAવેશન શો, 

મોબાઇલ એ?ડકશન પર � પેશીયલ શો, આ િસવાય રમતોનો ઝોન, એ?કટવીટA સે: ટર અન ે�ચM Pન Wલે 

એ?રયા, ?કડઝાિનયા બાળકો માટ�=ુ ં લિનXગ શો તથા એ. ફA િથયેટરમા ં ભાગ લેનાર દર�ક શાળાના 

બાળકોને � ટ�જ ઉપર કાય��મ રZુ કરવાની તક [વા કાય��મો થનાર છે. � ���� к���	�
��� ��� 

��� �� ��ш ��. વ\મુા ં આ મહોL સવમા ં બાળકોની સ�ં કાર િસ�ચન િશ�બર ]ારા સ�ં કાલ5ી ^વન 

^વવાની ચાવીઓ મેળવવા, બાળકો માટ�ના પપેટ શો, ?ફM મ શો, �દશ�નો, _ાનવધ�ક `�ુ તકો તથા 

રમતો=ુ ં િવશાળ પાયા પર આયોજન કરવામા ં આવનાર છે. તથેી દર�ક �ાથિમક શાળાના બાળકો 

ભારતીય સ�ં Bૃિતને ઓળખી શક� પોતાના ^વનમા ંસારA રAતે ઉતારA શક� તે હ�bસુર શાળાઓ મારફતે 

બાળકો આ કાય��મનો લાભ લે તેc ુ ં ઇd છનીય છે. ઉપરોકત કાય��મો શાળાની અ=Bુૂળતા 3જુબ 

સવૈિd છક રAતે લાભ લેવા જણાવવામા ંઆવે છે.           

 

‚t.10-9-17         ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

   þtË™trÄfthe 

 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™kkk.59-B  ‚t.10-9-18 

Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu :- 

 

 ��� :   �
�� 3 અ�� 4 ��� � �! અ�� �
�� 4 ��� "#$%&'�� �ш(� к��� )�)�. 

 *�%+�    :  1.!*-.��/&//C&E/2018/20560 -20600  ��.06/09/2018.  

     2.�ш(� �+�8�
 ��.02/07/2011 �
 :�� 	���к/;ш+/1211/101/�     
 

�<- ���� =>���.ш�?��� ��@� �ш(кA-B�� CD�
E� ��� અ�� *�%+� અ$�� ;���'�� кF 

��G� *�к���� *�%H+I� :�� J��� ���� <�� ��;) �
�� 3 �� KL��� *M<- � �! અ�� 

�
�� 4 �� KL��� *M<- "#$%&'�� �ш(�к��� к��'�� ��.� ��/F �
�� 3 અ�� 4 � �! ��/F 

�ш(к �N O�P(Teacher’s Navigator -1 અ�� Teacher’s Navigator -2 )���; "#$%& �
�� 4 �- 

�ш(к �N O�P �R��� к����� ��S- �� . T અ8�C %�Fк ш�?���� �D���� �- #�-. ���; 

!*-.��/&�- �)*�./ D� D� CDSU� ��.�
�� 3 ��� � �! ��/F CD�
8- �"V�
 D�  

http://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/standard-3  eng.htm D� CDSU� ��. �
�� 4 

"#$%& અ�� � �!�� D�:WX�Y�к
 D� Z�;��� ��G� ш�?� D�:W X�Y�к ��V? J��� ��*[� <��S 

�� અ�� ���- �)*�./ http://gujarat-education.gov.in/Textbook/index.htm D� D� CDSU� 

��.��G�*�к�� J��� ���� <��S અ\��*	� ��;) �ш(�к��� к��N�� ]�^;��� #
. ���� 

ш�?�B��� ���� અ\��*	� ��;) �
�� 3 �� KL��� *M<- � �! અ�� �
�� 4 �� KL��� 

*M<- "#$%&'�� �ш(�к��� <�� �� _����`� к��'�� �#Fш�. 

_�D��.a�A- અ�� *-��*- к
.B.J��� <�- ������ ш�?� ��S�к�� %������ CD�
E� 

)�)�� �
�-/�b8 к����� �ш�.  

 

‚t.10-9-17         ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

   þtË™trÄfthe 

 

 


