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ા બાળકોએ કાળીયા નાગ દમન કરી સૌ અિભ ત કય

GS Exclusive

 બાળકો વ ; બાળકો ારા : ધમના સચન રજ કરતો અિભનય


એિરયાની વ ણવ હ લી : ીમય િવ ામિદ

નો ૮મો વા ષક િદન ઉજ યો
(રા શ શાહ ારા)

એિરયા, તા. ૨

એિરયાના િમલિપટાસ ખા ની સૌ થમ
વ ણવ હ લી '' ીમયા
ણધા '' નવી
ઢીના ઘડતર મા , બાળકો અ
વાવગમા
મા ભાષા  િહ દી ભાષાના સતત અ યાસમા
રહી સા સા ભારતની સિ ત અ સ કારો
ળવી રાખી કલા  સાિહ ય  સગીતમા
અિભઋિચ વધારવાના વગ શઋ કરી સ બર
૨૦૦૮મા ીમય િવ ામિદરની થાપના ક લ.
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તો ૨૦૦૩ના વષથી ીમય િવ ામિદરની
અ સા સા વાલીઓ પણ સિ ય થયા.

ીમય િવ ામિદ નવી ઢી
વનનો રાહ
બતાવવા મા અ ચાિર યના ઘડતર મા
િનકજ વા વાનો પણ ારભ કય હતો. આમ
િ ઓ ચાલતી હતી પણ ૨૦૦૮ના વષથી વ ણવ હ લીના વાભાવી વ ણવ િશ કોએ જવાબદારી ઉપાડી લીધી
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ઉ ર ગજરાતમા કાળઝાળ ગરમીનો કોપ ચરમસીમાએ..

ીમય િવ ામિદર સ ણપ વોલ ટરી વાઓથી જ ચા
. ૩૦થી વ િશ કો વષ દર યાન ૨૫૦થી પણ વ િવ ાથ ઓ ગજરાતી, િહ દી ભાષા, ધમ,
િ ઝક, આટ્સ અ ાફ્ટસ, યોગા, કો ટસ, હ લી સગીત, ગીતા ાાન િવ નો િનયમીત અ યાસ કરા .
ીમય િવ ામિદ રિવવા ૨૪ એિ લ ૨૦૧૬ના રોજ ના ૮મા વા ષક િદવસની ઉજવણી થ
ઉજવવા ન ી ક લ.

ગ

ટીવલ૨૦૧૬ના અતગત ધમ ો

ટના થીમ સા

ીમય િવ ામિદર દર વષ અલગ અલગ થીમ લઇ વા ષક િદવસની ઉજવણી ક . અગાઉના વષ મા સમપણ, શરણાગિત િવ. થીમ બાદ આ વષ ધમના થીમ
ઉપર ીમય િવ ામિદરના િશ કોએ બાળકોિવ ાથ ઓ નાટકની ી ટ, ડા સ, િડ ટ, પો ટરો, િ ઝક ારા તયાર કય હતા. ધમની િ તકા મા ની
યા યા ઉપરાત યવહારીક રી ધમનો અથ શ થાય અ રોજબરોજના યવહારોમા ધમના ાન વી રી અમલમા કી શકાય, ધમ એટ પોતપોતાના કામ
કત ય
ની નિતક ફર અ જવાબદારીઓ, ફરજ બ વવી એટ ધમ પાલન કર અ
નિતક ય શ િવ િ કટ ારા અિભનય ારા નાના નાના
બાળકોએ આ હબ રજ ક હ .
વધમ પાલન કરતી વખ કયા કયા િનયમોનો યવહાઋ વનમા વાપરી ઉ મ કાયિસિ ધ ારા ચાિર ય ઘડતર કર
અિભનય ારા દર રજઆત કરી
હતી. ૬ વષથી ૧૪ વષ ધીના બાળકો સમ વષ દર યાન ધમના વગ મા અ યાસ કય આ વા ષક િદવસની ઉજવણીમા અિભનય ારા રજ કરવાનો
હતો તકનો સવ બાળકોએ દર ઉપયોગ કય .
૧૦ થી ૧૫ મીનીટની ચા ય િ

ટમા SVM ના બાળ કલાકારોએ અિભનય આપી ધમના િવષયની સાદી પણ દર રજઆત કરી.

કાળીયા નાગ દમનની િ કટમા અ ય અ
િ માગના િસ ધાતો અ

િધ ીરની વાત ની િ

િ માગની કથા રજ કરતા

ટમા બાળકોનો અિભનય દાદ માગી

મા સૌથી વ ..
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વો હતો.

એનઆઈડીના ટડ ટ રજ ક

ક ડા સમા પણ બાળકલાકારોએ ભાગ લીધો.

મહા
ના હાલા િશ ય દામોદરદાસ હરસાણી (દામલા)ના વાત સગથી બાળ કલાકારોએ બતા
ગઋ વા કરતી વખ
મના ગઋ સવ સમપણ ક હોય મ વામા લાગી જ અ ગઋ વા વખ બી ના ડા
પરમ ધમ .

સમ ગજરાતમા હીટ વનો કોપ યથાવત . રિવવા રા

સ િડઝાઈન પર

એિક્ઝિબશન
વધમ પાલન એ જ

સબધના અ ધમગઋ વા એજ પરમ ધમના પો ટરો સમ હ લીમા છવાઇ ગયા હતા.
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એન.આઈ.ડી. અમદાવાદ ખા

સ િડઝાઈન પર એિક્ઝિબશન યોજવામા આ

1/3

