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-: અખફાયી માદી:- 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા આંગણવાડી ખાતે 
પણુાાદિવસ કાયાક્રમની ઉજવણી કરાઈ 

તારીખ: ૨૩-૦૬-૨૦૨૨ 
યાજકોટ ળશયે આઈ.વી.ડી.એવ. વલબાગ યાજકોટ ળશયેનાાં ફાકોન ાં, કકળોયી,  વગબાા, ધાત્રીન ાં 

ોણ સ્તય લધે તે ફાફતે વતત જાગતૃ અને કામાયત યશ ેછે. ફાકો , વગબાા, ધાત્રી અને કકળોયી કે જે 
આલતીકારન ાં સ યક્ષીત અને સ્લસ્થ બવલષ્મ છે તેને ધ્માનભાાં યાખીને આંગણલાડી ખાતે ભકશનાના ચાય 
ભાંગલાયે વલવલધ કામાક્રભોન ાં આમોજન અને ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. આઝાદી કા અમ્ર ત ભશોત્વલ-
૭૫ તેભજ સ વાળન વપ્તાશ કામાક્રભ અંતગાત ભકશરા અને ફાવલકાવ વલબાગ , ગાાંધીનગય દ્વાયા ભેર 
સ ચના અન વાય જ ન ભાવના ત્રીજા ભાંગલાયે યાજકોટ ળશયેના અફાન ઘટક ૧ , ૨, ૩ભાાં કામાયત ૩૬૫ 
આંગણલાડી ખાતે તા.૨૧/૬/૨૨ના યોજ તભાભ લકાય ફશનેોને ફાકોભાાં ામાન ાં વળક્ષણન ાં સ્તય લધે તે 
શતે  થી વયકાયશ્રીની સ ચના મ જફ તારીભન ાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શત ાં. 

ફાકોભાાં વળક્ષણન ાં પ્રત્માયોણ ભાતબૃાાના ભાધ્મભથી લધ  અવયકાયક કઇ યીતે ફનાલી 
ળકામ તે શતે  થી યાજકોટ અફાન ખાતેના કામાયત તભાભ લકાય ફશનેોને  લા પ્રાથભીક વળક્ષણની ભાકશતી 
તારીભ આલાભાાં આલેર શતી. ફાકોને FUN WITH LEARN CONCEPT આધાયીત તારીભભાાં ૬ 
લાથી નાના ફાકોને પે્રક્ટીકર ભાધ્મભથી ભી યશ ેતે શતે  થી TEACHING &  LEARNING METHOD 
નો વળક્ષણભાાં કૈ યીતે ઉમોગ કયી ળકામ અને તેની વલળે વભજ તી આલાભાાં આલી લધ ભાાં ેટ , 
પ્રોજેકટ ક્રાપટીંગ ભાધ્મભથી ફાકોને યવ લાક વળક્ષણ આી ળકામ તે ફાફત જાણકાયી આલાભાાં 
આલી શતી . આંગણલાડીભાાં ફાકોના આગભનથી ભાાંડી અને ફાકોના વનગભન સ ધી કઇ પ્રવ્ર તીઓ 
કયાલલી જોઇએ તેન ાં વભમત્રક ફનાલી અને વભમત્રક અન વયલાની સ ચના આલાભાાં આલેર શતી. 
ફાકોનાભાાં થમેર વલકાવભાાં પેયપાય જાણલા ભાટે ભાયી વલકાવમાત્રા અને તેના ઉમોગ વલે વભજ તી 
આલાભાાં આલેર શતી જેભાાં ફાકોનો વલાાગી વલકાવ અને ફાકોભાાં ભૌરીક ગ ણોના વલકાવ ય બાય 
મ કલાભાાં આલેર શતો. લધ ભાાં ફાકના વલકાવ ભાટે PERENTING CONCEPT ના બાગરૂે ફાકોના 
RESALT CARD તૈમાય કયીને આલાના વલે જણાલલાભાાં આલેર છે. વયકાય DIGITLAIZATION ભાાં 
આઇ.વી.ડી.એવ. વલબાગ તત્ય યશ ેતે શતે  થી “ઉંફયે આંગણલાડી” કામાક્ર્ભની વભજ તી આલાભાાં આલેર 
શતી.  
 ફાકોના વલાાગી વલકાવ ભાટે મોજામેર આ તારીભને વપ ફનાલલા ભાટે આઇ.વી.ડી.એવ. 
અફાન ઘટકના પ્રોગ્રાભ ઓપીવય ઘટક ૧ ,૨ અને ૩ના વી.ડી.ી.ઓ. , ખ ફ જશભેત ઉઠાલલાભાાં આલેર 
અને વભગ્ર કામાક્રભની તારીભ મ ખ્મવેલીકા અને વપ્ર-સ્ક ર તારીભ ઇન્સ્ટસ્રકય દ્વાયા આલાભાાં આલેર શતી  
અને ક ર ૩૨૫ લકાય ફશનેોએ ઉત્વાશ  લાક આ તારીભભાાં બાગ રીધેર શતો.   

(જન વાંકા અવધકાયી) 


