
૧. નવસ�ન દપ
ણ  

� MLA ���� : -  

 �દયોદર તા�કુાના ધારાસ�ય �ી શીવાભાઈ �રૂ�યા સાહ બ તરફથી લોકિનક તન િવનય મ�ંદર ,

પાલડ� (મીઠ�) શાળાને એક /મ બનાવવા (૩,૦૦,૦૦૦ / - ) 2ણ લાખ /િપયા ની 4ા5ટ મ7ુંર કરવામા ંઆવી . 
 

� ��.��.��.	� .к����:- 

શાળામા ંનવી ઓફ�સ આગળ એક ક મેરો લગાવવામા ંઆ;યો .તથા ન<ુ ંવાયર=ગ કર�ને બધં 

સી.સી.ટ�.વી .ક મેરા ચા� ુકરવામા ંઆ;યો .  

� ������ ����� 	�� ��� ������ ���к��� ����- 

         શાળાના ખેતરના ?ોટ @શન માટ  દ�વાલ પછ� થાભંલા સાથે જોડ�ને તારની વાડ કરવામા ં

આવી .Cથી. શાળાની Dદર કોઈ માણસ ક  ?ાણી ?વેશી શક  ન�હ .ઉપરાતં પાણીની ઓવરહ ડ ટાકં�ની સફાઈ 

કર� તેમા ંટાકં� સાફ કરવા માટ  પાઈપ Fકુવામા ંઆવી . 

� ����к�� :-  

  ������� �� ш�	�!�� "#������ ��������� $к %� ���		� 	к&  '�� �(� ��) * . 

��� ,	 ����к�� ш-# к�	�.#� * . /�� ���� 

0�1,����,к�3�,����,����� 4	� ��) * . 

� બાધંકામ : - ધારાસ�ય �ી શીવાભાઈ �રુ�યાની 4ા5ટ માથંી 

મ7ુંર થયેલ /મIુ ંબાધંકામ Jણૂ
 થવાને આર  છે .Cમા ંધાKુ ભર�ને 

LલાMટર કામ કરવામા ં આ;Nું  .C /મIુ ં કામ Oંુક સમયમા ં Jણૂ
 

કરવામા ંઆવશે.  

૨. િવશેષ �દનની ઉજવણી અને િવિવધ ઉSસવો  
� 5	6 �1� 78	� 9:	�� :    

�� .21-06-2019 �� �1: 5	6 �1� 78� 

5�5�@ �	��� 6.40 к)�к� �� $� .$) .�17,� 347 

5	D��E' ��� к��&к��&' ��� ���:�1� �F#,��� �1� 

к��G�� ��� �. #� �,H	 ��IGJ#�. 

� 5	6 	K�� 78� :-  

  તા.૧૨/૭/૧૯ ના રોજ િવV વMતી �દન િનિમતે 

?ાથ
ના સભામા ંવWૃSવ Mપધા
 યોજવામા ંઆવી. વMતી 

વધારો અને પયા
વરણીય સમMયાઓ િવશે ચચા
 કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 



� L#% M N�E���� 9:	�� :-  

  તા.૧૬/૭/૧૯ ના રોજ ?ાથ
ના સભામા ંિવધાથZઓ [ારા \]ુુજનોના આશીવા
દ લીધા અને 

^વનમા ં\]ુુI ુ ંમહSવ િવિવધ ઉદાહરણો [ારા ;ય@ત કરવામા ંઆ;Nુ.ં 

� к����) 5	:� 78� : -  

  તા.૨૬/૭/૧૯ ના રોજ ?ાથ
ના સભામા ંકારગીલ િવજય �દન િનિમતે તેના િવશે ચચા
 કરવામા ં

આવી .તથા શહ�દોને �_ાજંલી આપવામા ંઆવી. 

� 7,�1ш���78� :-  

  તા.૬ -૮ -૨૦૧૯ ના રોજ અમે�રકાએ aપાનના �હરોશીમા પરમાbુ ંબોcબ ઝ=eો .હતો તે િનિમતે 

?ાથ
ના સભામા ંમૌન પાળવામા ંઆ;Nુ ં.અને વ@ત;ય યોજવામા ંઆ;Nુ ં.પરમાbુ ંgુમલામા ંFSુNુ ંપામેલા તથા 

તેની ભયાનકતાની ચચા
 કરવામા ંઆવી. 

� �O .5	P� ����!�� :�� :��5� :-  

  તા.૧૨-૮-૨૦૧૯ નારોજ ડૉ .િવiમ સારાભાઈ ની ૧૦૦ મી જ5મ જયિંત િનિમતે તા.૧૩ -૮ -

૨૦૧૯ ના રોજ ?ાથના સભામા ંવ@ત;ય રાખવામા ંઆ;Nુ ં .અને િવjાન િશkક �ી વાય.એમ.પટ લે તેમના 

^વન અને સશંોધન ની વાતો કર� હતી. 

� �Q����� �	&�� 9:	�� :-  

   તા.૧૫-૮-૨૦૧૯ રkાબધંન હોવાથી 

તા.૧૪-૮-૨૦૧૯ ના રોજ શાળામા ં તેની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવી .અને બહ નોએ ભાઈઓ ને રાખડ� બાધંી 

મn મીoંુ કરા;Nુ ં હp ુ ં .શાળાએ દર ક બહ નને નાMતાનો 

ડqબો (ટ�ફ�ન બો@સ) ભેટ તર�ક  આપી હતી. 

� K	���R� 78��� 9:	�� :-  

   તા.૧૫-૮-૨૦૧૯ Mવાતrંય �દનની 

િનિમતે વહ લી સવાર  ગામમા ં s2ુોtચાર સાથે ર લી 

યો^ હતી .Sયાર બાદ ગામમા ંસરપચં [ારા uવજ 

ફરકાવીને uવજ વદંન કાય
iમ યોaયો હતો .

શાળાને મળેલ દાનની aહ રાતો કર� હતી .અને નવ 

િનN@ુત આચાય
�ી ઉદયિસvહ   ચૌહાણે આભાર િવિધ 

કર� હતી. 
 

� S	�3�8 �T��� :�� :��5� :-  

  તા.૨૮-૮-૨૦૧૯ ના રોજ ઝવેરચદં 

મેઘાણી (રાxy�ય શાયર)ની  જ5મ જયિંત િનિમતે 

તેમના ^વન અને સા�હSય સ�ન િવશે ચચા
 

કરવામા ંઆવી. 

 



� 7,�8� 78��� 9:	�� : -  

  તા .૧૪/૯/૨૦૧૯ ના રોજ �હ5દ� �દન િનિમતે શાળામા ંધોરણ -૯ થી ૧૨ ના િવધાથZઓ [ારા 

વ@ત;ય ર7ુ કરવામા ં આ;યા ં .રાxyભાષા �હ5દ� I ુ ં મહSવ સમaવીને �હ5દ� �દવસની ઉજવણી કરવામા ં

આવી. 

� ����� ��&8� к��&P� : -  

  તા.૧૭/૯/૨૦૧૯ ના રોજ સવાર  શાળામા ંનમામી નમ
દ  કાય
iમ યોaઈ ગયો. તેમા ંગામના 

સરપચં�ી, નાયબ મામલતદાર�ી, તલાટ��ી તથા ગામના આગેવાનો હાજર રzા હતા. ?ાથ
ના, ગરબો, 

આરતી, Cવા કાય
iમો કયા
 હતા. 4ામજનો 

[ારા બહ નોને રોકડ ઇનામ આપી ?ોSસા�હત 

કરવામા ં આવી હતી. તથા આગેવાનો [ારા 

વ@ત;યો આપવામા ંઆ;યા હતા.ં 

� ga>@aI sPtaah nI ]jv~aI:  
           taa.02\10\2019  ga>@aI 
jy>taI ]jv~aI inimtae taa.1,2,3-10-2019 
Aem R~a idvs ga>@aI+ne lgtaa iviv@a 
kay_k/mo nu> Aayojn krvama> AaVYau>.jema> ga>@aI 
gItao, vktaVy, p/s>gk$aaAo, Ga>a@aI+na 
+vnne lgtau> p/dx_n, PlaSTIk mukta warta 
maTenI p/ita)a, vNy p/a~aI sPtaahnI ]jv~aI maTe vk<tv, inb>@a leQan Sp@aa_ vgere kay_k/monu> Aayojn 
krvama> AaVYau>.ta$aa p/$am R~a k/ma>kne [nam 

AapI p/otsahIta krvama> AaVya. 
� nvraRI nI ]jv~aI:  
        taa.3\10\2019 na roj 

xa%aama> nvraRInI ]jv~aI  krvama> AavI. 
Jema> èLla be taas Aek klak maTe grbanu> 
Aayojn krvama> AaVyu>.taema> xa%aana tamam 
iv@aa$aI_nIAo Ane iv@aa$aI_Ao Alg- Alg 
g<pma> mn mukIne grba rMya. 

 

� !����� ������78� �� 9:	��:- 

તા  - ૨૬/૧૧/૧૯ મગંળવાર  ભારતીય બધંારણ�દન િનિમતે ?ાથ
ના સભામા ંભારતીય બધંારણ 

તથા તેના ઇિતહાસ િવશેની મા�હતી મહ 5|ભાઈ }ારા િવધાથZઓ સમkને ર7ુ કરવામા ંઆવી. 
 

 

 

 



� 5	6 $UV� 78��� 9:	��- 

  ��.01/12/19�� �1: 5	6 $UV� 78� 5�5�� W��&�� �!���� 5	X�� 5шQк �� 

�1�ш!�� ���) $UV� к�	� ��� ��)�� * . � ���� Y��� ��х	��� ����1 5	ш ��7,�� 4��. ��� 

5	D��E' [��� 	\�G�1 4�	���� 4G��. 

� 98�!�� �� M#]�5�5�:- 

           તા.૧૪-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ �ી ઉદયભાઈ ચાવડા સાહ બ ની J~ુયિતિથ હોઈ શાળામા ં?ાથ
ના 

અને તેમને કર લ કાય�ની વાતો કરવામા ંઆવી ભજન અને �નુ ગાઈ બે િમનીટIુ ંમૌન રાખવામા ંઆ;Nુ.ં             

� ��^_�� 5	X�� 78��� 9:	��:- 

           તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ રાxy�ય િવjાન �દન િનિમતે સાMંWૃિતક ?<તૃીના તાસમા ં િવ�ાથZઓ [ારા 

વ@ત;ય આપવામા ંઆ;Nુ.ં Cમા ં િવjાનની વાતો અને વૈjાિનકૉ [ારા થયેલા સસંોધનોની વાતો કરવામા ં

આવી અને િવjાનના સાધનોIુ ં?દશ
ન રાખવામા ંઆ;Nુ.ં 

૩. Kla, ba%ame%ao Ane ixibr p/v<i| 

� к)� �,1H�	 :-  

 ��.24/9/2019 �� �1: ш�(��� �1�� 9 �� 12 �� 5	���E'$ к)� �,1H�	 5�5�� 

!�� )��1 ./��� `3a K���& ,	bcH	 K���& ,5���� 

)х� K���& �1:	���� 4	� ./��� W�� 

4	��� 5	���E' 78�18� х�� 48ш& 

5	��)���� K���& ���� �1к)	���� 4G���. 

� 5	X�� �(1 :-  

 s.v.s.  \Q�$ �`��-5	X�� W8ш&�-

2019 ��� F#к�� ��.12/9/2019 �� �1: 

�1I� �J#� ./��� ш�(��� 5	X�� 5шQк 

�1�ш!�� ���) ш�(��� 3�� 5	���E d� � 

bc5�'.#� W8ш&� )�� ��� ��� �O .5	P�����!�U 	bcH	 K���&��� �� !�� )��1 ,�1. 
 

� W�bc5�к – �	�8( 5ш`�� –  

   ��.05/12/19 �� 10/12/19 f#�� * 78	� ���� ��)�� ш�(������ 14 5	D��E'� 

к��&к� �1�ш!�� ,)1к5�к��� 4��ш�(� ,�g�)���� )�� ��� .�K����� 4	�� K�(1 ��)���� ,

5	��M#� ��� h��i �� $�� )�� ��� .4� ,5	D��E� ���1 W	�� ��1 .d� ��)���� b#8��� 

	���	����� , j#���1��� 5	5	� Wk c5�' к�� �l#� ш�х	� �mJ#�. 
 

 

 
 

 



� ��(�(1 : -  

         તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૦ Kધુવારના રોજ ખણોદર ?ાથિમક શાળામા ં

બાલમેળો કરવામા ં આ;યો. કાય
કર �ી યોગેશભાઈ પટ લ અને �ી 

મહ 5|િસvહ વાઘેલા એ સમ4 બાલમેળાIુ ંઆયોજન અને સચંાલન કNુ� હp ુ.ં 

તેમા ં િવિવધ ?<િૃત� કરાવવામા ંઆવી. Cવી ક  (વેશ�ષૂા) રાa અને 

જોકર, એક જ કાગળ માથંી આઠ ?કાર ની ટોપીઓ, ઓર�ગામીમા ં

હોડ�,બો@સ,દ ડWંુ,પkી, ઉપરાતં �બુ જ મજ પડ  તેવા માટ�ના રમકડા 

બનાવવા, �ચ2કામ, રંગોળ� Jરૂવી, મહ�દ� Mપધા
, િવિવધ ?કારની રમતો 

રમાડવી . અને છે�લે ઇનામ િવતરણ કરવામા ં આ;Nુ.ં દર ક બાળક  

?<િૃતમા ંરસ Jવૂ
ક ભાગ લઈ સહકાર આLયો હતો. શાળાના નવા આચાય
�ી સદં�પભાઈ રાવલે આભાર 

;ય@ત કય� હતો.   

� ��(�(1 : -  

         તા. ૧૦-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ માધJરુા 

?ાથિમક શાળામા ં બાલમેળો કરવામા ં આ;યો. 

કાય
કર �ી યોગેશભાઈ પટ લ અને ચાર 

િવ�ાથZઓ એ સમ4 બાલમેળાIુ ંઆયોજન અને 

સચંાલન કNુ� હp ુ.ં તેમા ં િવિવધ ?<િૃત� 

કરાવવામા ંઆવી. Cવી ક  (વેશ�ષૂા) રાa અને 

જોકર, એક જ કાગળ માથંી આઠ ?કાર ની 

ટોપીઓ, ઓર�ગામીમા ં હોડ�,બો@સ,દ ડWંુ,પkી, 

ઉપરાતં �બુ જ મજ પડ  તેવા માટ�ના રમકડા 

બનાવવા, �ચ2કામ, રંગોળ� Jરૂવી, મહ�દ� 

Mપધા
, િવિવધ ?કારની રમતો રમાડવી . અને 

છે�લે ઇનામ િવતરણ કરવામા ં આ;Nુ.ં દર ક 

બાળક  ?<િૃતમા ં રસ Jવૂ
ક ભાગ લઈ સહકાર 

આLયો હતો. શાળાના  આચાય
 અને Mટાફ િમ2ો 

સાથ સહકાર આLયો હતો.   

૪.smaj seva Ane AaroGynI p/v<i|Ao  

� �1)��1 ILc5� ��)� : -     

          તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ શાળાના તમામ િવધાથZઓ [ારા તથા આરો�ય કાય
કતા
ઓ [ારા 

ગામમા ં પોલીયો a\િૃત ર લીI ુ ં આયોજન કNુ� હp ુ.ં Cથી દર ક 4ામ જનો પોલીયોની રસી પોતાના  

બાળકોને પીવડાવે.  

 

 



૫. sfa[ kay_k/mo 

� к�n�� ���� : 

તા .૧૦ અને ૧૧ 7ુન ૨૦૧૯ ના રોજ 

બે �દવસ શાળાના ક cપસની સFહૂ સફાઈ કરવામા ં

આવી .Cમા ંતમામ િવ�ાથZઓ તથા કાય
કતા
ઓ 

જોડાયા .દર ક વગ
 ખડં ,પાણીની ટાકં� ,શાળાIુ ં

મેદાન .?યોગ શાળા ,ઓફ�સ ,Mટાફ /મ િવગેર ની 

સફાઈ કરવામા ંઆવી .Mવtછતા માટ  કચરા પેટ� 

Fકુવામા ંઆવી. 

� �8���� �F N, ���� : -  

  તા.૬/૭/૧૯ શિનવાર  સFહૂ 

કવાયતના તાસ મા ંધો.૯ થી ૧૨ ના િવ�ાથZ 

તથા કાય
કરો [ારા મેદાનમા ંઉગી નીકળેલ ઘાસ 

તથા કાટં� સાફ કરવામા ંઆવી. 

� �F N, ����  

          તા-૧૪/૧૧/૧૯ ના ?થમ �દવસે 

શાળાના ક cપસ ,વગ
ખડં ,મેદાન અને aજ/ 

બાથ/મ ની િવ�ાથZઓ અને કાય
કરો [ારા સFહૂ 

સફાઈ કરવામા ંઆવી. �લ ,છોડ અને <kૃો ને પાણી પાવામા ંઆ;Nુ ં. 

� ���� к��& 

           તા. ૧૧-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ િવિવધ Oુકડ�ઓ પાડ� કાય
કરો [ારા બસMટ 5ડ,Mમશાન \હૃ, 

ટ કર�યા Cવા aહ ર Mથળો પર સફાઈ કાય
 કરવામા ંઆ;Nુ.ં 

૬. p/vas Ane vnwojn 

� 	�!1:� :-  

           તા.૨૬ -૮ -૨૦૧૯  સોમવારના રોજ સવાર  ૮:૩૦ કલાક  શાળાના તમામ િવધાથZઓ અને 

કાય
કરો વનભોજન માટ  ગામની ન^કIુ ંટ કર�યા હIમુાન ના મ�ંદર  ગયા હતા.�યા ંમ�ંદરની આસપાસ 

સફાઈ કાય
 કરવામા ંઆ;Nુ ં .પછ� સFહૂ ?ાથના કર� અને પછ� િવિવધ રમતો Cવી ક  કોથળા દોડ,Mલો 

સાઈકલ,લ=K ુ-ચમચી ,તર� -પગી દોડ Cવી રમતો યોજવામા ંઆવી અને દર ક રમતમા ં િવધાથZ ભાઈઓ 

અને બહ નોને ?થમ 2ણ િવCતાને આચાય
�ી [ારા ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા ં .અને Dતે નાMતા મા ં

ફરાળ� ક વડો આપી Dતે �ટા પડ�ા હતા. 
 



૭. puStak ta$aa saykl ivtar~a 

� ��op M#K�к 5	��� : 

       તા .૧૪-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ િવ�ાથZઓને સવ
 િશkા અ�ભયાન Dતગ
ત મળેલ ધો .૯ થી 

૧૨ ના પાઠ� JMુતકો I ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆ;Nુ.ં 

� ���к) 5	��� : -  

            તા.૨૭-૮-૨૦૧૯ ના રોજ  ૩૮ ઓ.બી.સી .ધોરણ:૯ ની બહ નોને સાઈકલ િવતરણ કરવામા ં

આવી. 
 

 ૮. mhavro, mag_dx_n, pir~aam su@aar~aa kay_k/mo,pir(aa 

� ш�(� ��3����� �3�� : 

      તા .૨૨-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ છે�લા તાસમા ંશાળા પચંાયતની રચના કરવામા ંઆવી .Cમા ં

શાળાના મહામ2ંી તથા િવિવધ ?<િૃ�ઓના મ2ંી અને દર ક વગ
ના વગ
 મ2ંીઓની િસલેકશન પ_િતથી 

સવા
Iમુતે ન�� કરવામા ંઆ;યા .તેમની મીટ=ગ કર� દર કની જવાબદાર� સnપવામા ંઆવી. 
 

� W��&�� �,�	�1: 

  ш�(� �� ш%4��� $к �q��, f#�� ���� 5	D��E'� W��&�� �1 �,�	�1 к��		���� 

4G�1 . 

� 5	8�� �����! :-         

  તા.૧૮/૭/૧૯ ના રોજ શાળાના 

ગ�ણત-િવjાનના િશkક �ી શૈલેશભાઈ એલ .

ગો�રયા સાહ બ તેમના વતનમા ંWુ5તાસી ગામે તા .

મોરબી મા ં આચાય
 તર�ક  પસદંગી પામવાથી 

િવદાય સમારંભ ગોઠવવામા ંઆ;યો .વ@ત;યો તથા 

�ગ�ટો અપ
ણ કર� છે�લે શાળાના બાળકોને નાMતો 

કરા;યો હતો. 

� 3�r��� -2:-  

  તા.૨૩/૭/૧૯ ના રોજ ભારતે ઈસરો [ારા છોડવામા ંઆવેલ ચ|ંયાન-૨ િવશે સJંણૂ
 મા�હતી 

આપવામા ંઆવી .િવjાન િશkક �ી યોગેશભાઈ પટ લે પણ તેના ફાયદા અને િવશેષતાની ચચા
 કર� હતી. 

� p/$am vai*a_k pir(aa : 
     taa.10-10-2019 $aI 23-10-2019 su@aI p/$am vai*a_k prI(aaAo levama> AavI. ta$aa 

kay_ktaa_Ao [ારા inrI(a~a kaYao_ Ane prI(a~a kay_ krI prI~aam taEyar krvama> AaVYau>. 

 
 



� @aor~a -10Ane 12 na boD_na> fom_nI kay_vahI: 
         S.S.C Ane H.S.C na iv@aa$aI_Ao na boD_na fom_ wrvanI kay_vahI krvama> 

AavI.jema> vg_ ix(ak d<ara iv@aa$aI_Ao na foTa,nmUnanI shIAo Ane fI l[ne fom_ wrvanI  kay_vahI  
krvama> AavI. ta$aa fom_ma> ko[ wUl n rhI jay taenI p~a ckas~aI krvama> AavI. 
� �7���� f#����� –  

        ધો -૧૦ ના િવ�ાથZઓ માટ  ગ�ણતના એ@Myા વગ� ચા� ુકરવામા ંઆ;યા .તથા દર ક િવષયના 

૫૦ \ણુના ?કરણ ?માણે ટ Mટ પેપર પણ લેવામા ંઆવે છે .ઉપરાતં એકમ કસોટ�યો ૨૫ \ણુની ધો - ૯,૧૦ 

માટ  લેવામા ંઆવે છે .ક  Cથી ધો -૧૦ Iુ ંપ�રણામ સા]ંુ લાવી શકાય. 

�  ’�7�Q� � 33�&‘  

          તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ SSC/HSC િવ�ાથZઓને બાયસેગ પર ‘પર�kા પે ચચા
’ કાય
iમ 

બતાવવામા ંઆ;યો. Cથી િવ�ાથZઓ તણાવ વગર F@ુત વાતાવરણમા ંપર�kા આપી શક . 

� ‘3�� 5шu�� ���к� 5шQк�� " N5�к�’ к��&P 

  તા.૨૨-૦૨-૨૦૨૦ ના સાCં ૪ વાગે લોકિનક તન રતનJરુ Fકુામે તમામ કાય
કરો ‘ચેતા િશ�પી 

તર�ક  િશkકની �િૂમકા’ �� 	\�G���� :� 4G��. /��� 	\�� ���к� !�� ш�,, �O. 	��� Iv# , 

�O.9w� 	K���� 5шQк1� ��(к1� ��:	� d� ��� 5шQ� к�	� ��� 4�k#� ��� 	��1 к��. 

� 78Q��� ����1,  

 તા.૨૭-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ 

ધોરણ; ૧૦ અને ૧૨ નો દ�kાતં 

(િવદાય) સમારોહ રાખવામા ં

આ;યો. ગણપતિસvહ વાઘેલા,ડૉ. 

હsભુાઈ પટ લ, ડૉ.કમલેશભાઈ 

sથુાર, ?ાથિમક િશkક ઉદાભાઈ 

તથા ભરતભાઈ અને મોજ/ આચાય
 

ડાzાભાઈ તથા લાલભાઈ વગેર  મહાIભુાવો ઉપ�Mથત રzા હતા અને િવધાથZઓને �ભેુtછાઓ પાઠવી 

હતી. અ�યાિસક અને સહઅ�યાિસક ?<િૃતઓમા ંઅ4ેસર િવ�ાથZઓને કાય
કરો તથા આચાય
�ી [ારા 

?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા હતા. છે�લે �પુફોટો પાડ�ને દર ક િવ�ાથZઓને નાMતો કરવામા ંઆ;યો 

હતો. 

 

 

 



૯. v<(aarop~a 

� k cQ��1�� :-  

  તા.૧ -૮ -૨૦૧૯ ના \]ુુવાર  

શાળાના કંપાઉ5ડમા ં <kૃારોપણ 

કાય
iમ રાખવામા ં આ;યો .Cમા ં

લ=મડા, બોગનવેલ,�બરા,કર ણ ૫૦ 

Cટલા �kુો વાવવામા ં આ;યા. 

કાય
કરો અને િવધાથZઓ [ારા 

<kૃારોપણ કયા
 બાદ દર ક �kુ દ�ઠ 

િવધાથZઓને તેની aળવણી માટ  

જવાબદાર� આપવામા ંઆવી. 
 

 

 

૧૦ iviv@a Sp@aa_Ao, KvIz, qelkud rmtaotsv 

�  ̀3aK���& :-  

  તા.૫/૭/૨૦૧૯ ના રોજ ”પયા
વરણ a\િૃત “િવષય પર �ચ2 Mપધા
 યોજવામા ંઆવી .Cમા ંધો-

૯ થી ૧૨ ના ૨૫ િવ�ાથZ અને િવધાથZનીઓ એ ભાગ લીધો .Cમા ં?થમ પાચં �ચ2ો ને ઇનામ િવતરણ 

કર� ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા. 

� 	w�&��� K���& : -  

  તા.૧૯/૭/૧૯ ના રોજ સાMંWૃિતક ?<િૃતના તાસમા ંધો .- ૯ થી ૧૨ ની િવધાથZનીઓ [ારા 

વષા
ગીત Mપધા
 યોજવામા ંઆવી .?થમ 2ણ નબંરને ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા. 

� ��� ��� :-       

  તા.૨ -૮ -૨૦૧૯ ના રોજ 

�iુવાર  સાMંWૃિતક ?<તૃીના 

તાસમા ં િવિવધ દોડ Mપધા
 ૧૦૦ 

મી ., ૨૦૦ મી ., ૪૦૦ મી ., ૮૦૦ 

મી,તથા Mલો સાઈકલ Mપધા
 

યોજવામા ંઆવી .Cમા ં?થમ 2ણ 

નબંર લાવનારને પેન અને 

ડાયર� આપી ?ોSસા�હત કરવામા ં

આ;યા.ં 

 
 



� ��x#к��� $y)��к K���& :-  

  તા.૭ -૮ -૨૦૧૯ ના રોજ તા�કુા કkાની એ�લેટ�ક 

Mપધા
 �દયોદર ખાતે યોaઈ ગઈ .Cમા ં ,શાળાના કાય
કર 

�ી એમ.એલ.રો�હત િવધાથZઓ લઈને ગયા હતા .તેમા ં

૪૦૦ મી .દોડમા ંઘાચંી મ7ુંલાબેન મફા^ અને ૮૦૦ મી .

દોડમા ંદર^ િવજયWુમાર નો ?થમ નબંર આ;યો હતો .

શાળા [ારા ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા.ં 

� z:u)��� $y)��к K���& :-  

  તા.૨૮-૮-૨૦૧૯ ના રોજ ^�લા કkાની એ�લેટ�ક Mપધા
 પાલનJરુ ખાતે યોaઈ ગઈ Cમા ં ,

શાળાના કાય
કર �ી એમ.એલ.રો�હત િવધાથZઓ લઈને ગયા હતા .તેમા ં ૪૦૦ મી .દોડમા ં ઘાચંી 

મ7ુંલાબેન મફા^ નો ?થમ નબંર આ;યો હતો .શાળા [ારા ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા.ં 
 

 

� х) �,�b#�! :z:u)� ��� W�� 

 ��.10/9/2019 $ 78�18� ��x#к� \Q�$ х) 

�,�b#�! �1I�1 ,�1 .���� ш�(��� 5	���E'$ !�� 

)��1 ,�1 .���� $y)7�к ��� 400 �� .81�,800 �� .

81�,100 �� .81���� W�� P�-2 ,��I P� -2 ,a�I P�-

2 ,$� b#) 6 (*) ����1 W�q� к��& . 

 �� .17/9/2019 �� �1: z:u)� \Q� �� $y)7�\� 

�~�� F#к�� �1I� ���� !�� )��1 .H��� iu)���� 400 

�� .81���� W�� ����� T��3� ��v#)��� ���i d� o�к1� 

5	M#)b#��� :����!�� 7r��� ���� W�q� к�� ,�1 .�' ���� \Q�$ ��	� :ш .��� 

�,��r!�� ��� 43��&��$ W1H��7,� к��& ,��. 

� KF c5� к�1�� : -  

 ��.13/9/2019 �#P	��� ���Kbc5�к Wk#5@�� ������ KF c5� к�1��. #� 4�1:� кJ#� .���� 

�1�&�� h8� 8ш ш�81 d� 8ш hк1 )х	���� 4G�� .���3 5���� :1�� �*� �1�� )х	� 

4q��� .���� ��8 ш�\� ����� d� W�� a� 5	/��� W1H��7,� к�	���� 4G���. 

� �� �#� �k#� �� , ?K���& :-  

 ��. 23/9/2019 �� �1: �� �#� �k#� �� ?5	w� �� 	bcH	 K���& d� 5���� )х� K���& 

�1I� ��. ���� 	bcH	 K���& ��� 9 5	���E' d� 5���� )х���� 25 5	���E'$ !�� )��1 

,�1. 5шQк, ���, �^o ���7�к, ��5�к, к)\��, хjN�, 	��� 5	w�1 ���8 к��& ,��. W�� a� 

���� W�q� к����� W1H��7,� к�	���� 4G���. 



 

� kvIz Sp@aa_: 

   taa.04-10-2019  na roj sa>Sk<itak p/v<itana taasma> ga>@aI+na +vnne lgtaa p/&nonI kvIz 

Sp@aa_nu> Aayojn krvama> AaVyu>.jema> p/$am Aavnarne pen, copDo AapI p/otsahIta kya_. 

� �`��-5	X�� �\	S K���&:-  

    તા - ૨૨/૧૧/૧૯ �iુવાર  સાMંWૃિતક ?<િૃત ના તાસમા ંગ�ણત િશkક �ી યોગેશભાઈ પટ લ 

}ારા �@વઝ Iુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ;Nુ ં.Cમા ંધો  - ૯ થી ૧૨ ના વગ
 દ�ઠ ૬ Oુકડ� પાડ�ને ગ�ણત-

િવjાન ની ?�ોતર� કરવામા ંઆવી .ધો .૯ અ ની િવCતા ટ�મને ?ોSસાહક ઇનામ આપવામા ંઆ;Nુ.ં 

� ���1(� ,�,�8� ,к�ш L#��� K���& – 

           તા.૦૭/૧૨/૧૯ ,�iુવાર  સાMંWૃિતક ?<િૃતના તાસમા ંધો - ૯ થી ૧૨ ની બહ નોની રંગોળ� 

Mપધા
, મહ દ� Mપધા
 અને ક શ \ુથંણ M?ધા
 રાખવામા ંઆવી. તેમા ંધણી બધી બહ નોએ ઉSસાહ Jવૂ
ક ભાગ 

લીધો .sુદંર રંગોળ�, મહ�દ� તથા ક શ \ુથંણ કયા
. દર ક Mપધા
મા ં?થમ 2ણ િવCતાઓને ઈનામ આપી 

?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા. 

 

� ��� ��� х1 -х1 K���& – 

               તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ભાઈઓ–બહ નોની ધો  - ૯ થી ૧૨ ના િવ�ાથZઓની ખો -ખો 

Mપધા
 યોજવામા ંઆવી. Cમા ં7ુદા -7ુદા ધોરણોને સામે-સામે રમાડવામા ંઆ;યા હતા. અને િવCતા ટ�મને 

?ોSસા�હત કરવામા ંઆવી. 

� 	K� ����� �K� ��� )1������ 31к)� ш1�	� K���& : -  

      તા. ૧૩-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ સાMંWૃિતક ?<િૃતના તાસમા ં વેMટ માથંી બેMટ Mપધા
 રાખી 

હતી. Cમા ં િવ�ાથZઓ [ારા વેMટ વMpઓુ માથંી ફોટો� મ તથા પગ �ુછંનીNુ,ં રમકડા,ં �લદાની વગેર  

વMpઓુ બનાવવામા ંઆવી. લોટ માથંી �ંક માર�ને ચોકલેટ મોઢામા ંલેવાની Mપધા
 રાખવામા ંઆવી હતી. 

?થમ આવનાર ને ?ોSસા�હત કરવામા ંઆ;યા. 
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      તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજ દ શ ભ�@ત ગીત Mપધા
I ુ ં આયોજન કNુ�. હp ુ.ં Cમા ં ઘણા ં

િવધાથZઓએ ભાગ લીધો હતો. અને િવCતાને ?ોSસા�હત કયા
 હતા.  

� JMુતક વાચક Mપધા
 
     તા. ૧૫-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ પાલડ� ?ા. શાળામા ં CRC kે2ે JMુતક વાચક Mપધા
 

ગોઠવવામા ંઆવી. Cમા ંધો-૯ નો િવધાથZ મોદ� નર 5| મફા^ અને ધો-૧૧ ની િવધાથZની બોડાણા 

Jxુપાબેન મફા^ ?થમ આ;યા. હતા. તેમને તા. ૨૨-૦૨-૨૦૨૦ તા�લકા કkાની JMુતક વાચક 

Mપધા
મા ં – �દયોદર ખાતે ભાગ લીધો હતો. Cમા ંધો-૧૧ ની િવધાથZની બોડાણા Jxુપાબેન મફા^ 

?થમ આવી હતી. તે હવે  જ�લા કkાએ ભાગ લેશે. 

૧૧. p/dx_no 

�  M#K�к W8ш&� :-  

  તા.૨૬/૭/૧૯ ના રોજ સાMંWૃિતક-?<િૃતના છે�લા તાસમા ંJMુતક ?દશ
ન યોજવામા ંઆ;Nુ ં.Cમા ં

િવિવધ JMુતકોના ?દશ
નમા ંક ટલાક મહSવના JMુતકો િવશે નારણભાઈ પટ લે ચચા
 કર� હતી. 
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તા .૧૫/૧૧/૧૯ �iુવાર  સાMંWૃિતક ?<િૃ�ના તાસમા ંWૃિષ િશkક મહ 5|ભાઈ રો�હત [ારા Wૃિષના 

Mવિનિમ¡ત સાધનોIુ ં?દશ
ન ગોઠવવામા ંઆ;Nુ ં.Cમા ંદર ક ખેતી ઓaરોની મા�હતી આપવામા ંઆવી . 
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             તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૦ રાxy�ય િવjાન �દન િનિમતે સાMંWૃિતક ?<તૃીના તાસમા ંિવ�ાથZઓ [ારા 

વ@ત;ય આપવામા ંઆ;Nુ.ં Cમા ંિવjાનની વાતો અને વૈjાિનકૉ [ારા થયેલા સસંોધનોની વાતો કરવામા ં

આવી અને િવjાનના સાધનોIુ ં?દશ
ન રાખવામા ંઆ;Nુ.ં 

૧૨. ;ય�@ત િવશેષ Fલુાકાત 
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 તા -૧૪/૧૧/૧૯ \]ુુવાર  શાળાઓ �દવાળ� વેક શન બાદ ?થમ �દવસે શ/ થઈ. Cમા ં

લોકિનક તન રતનJરુ થી સચંાલક�ી �કરણભાઈ ચાવડા અને F¢ુાભાઈ ચૌહાણ શાળાની Fલુાકાતે આ;યા 

હતા. અને જ/ર� sચૂનો અને માગ
દશ
ન આLNુ ંહp ુ.ં 
 

 

 

 

 

 



 

3.  STaf p/ofa[l 
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n> 

foTo Km_carInI ivgta 
 

1. 

 

Km_carIn>u  nam: �� 98�5��, ��. 3�,��  
Ho°o:  43��&  

Laaykata: $�.$., ��.$�. 

inm~au>k taarIq: 01-08-2019 

Kya iv*ay w~aave `e: ��Kbc�, 7,�8�  

fon n>br: 9727942046 

2. 

 

Km_carIn>u  nam: &I nar~awa{  Aem.pTel 

Ho°o: [. ca. Aacay_ \ mddnIx ix(ak 

Laaykata: bI. Ae. ,  bI. AeD. 

inm~au>k taarIq: 3-4-1987 

Kya iv*ay w~aave `e: A>g/e+, ihNdI 

fon n>br: mo.9638238106 

3. 

 

Km_carIn>u  nam: &I  mheN• wa{  Ael. rohIta 

Ho°o: m.].ix(ak 

Laaykata: Aes. Aes. sI. K<i*a DIPloma 

inm~au>k taarIq: 31-3-1987 

Kya iv*ay w~aave `e: DerI.pxu.,   Xaa..ix,   Saa. iv. 

fon n>br: 9638530092 

4. 

 

Km_carInu>  nam: &I yogexkumar  Aem. pTel 

Ho°o: mddnIx ix(ak 

Laaykata: Aem.Aes.sI. bI.AeD 

inm~au>k taarIq: 26-3-2001 

Kya iv*ay w~aave `e: gi~ata, iv)an Tek. 

fon n>br: mo,9913805551 

5. 

 

Km_carInu>  nam: &I +taeN•kumar Ae. ravl 

Ho°o: ju. Klak_ 

Laaykata: bI.Ae. 

inm~au>k taarIq: 21-10-08 

Kya iv*ay w~aave `e: ---------- 

fon n>br: 9428137248 

6. 

 

Km_carInu>  nam: &I kr~ais>h Aec.va^aela 

Ho°o: pTava%aa 

Laaykata: bI.Ae. 

inm~au>k taarIq: 12-02-09 

Kya iv*ay w~aave `e: ---------- 

fon n>br: 9979745669 



 
Aes. Aes. sI. pir~aamnI zlk 

         v*a_              pir~aam Tkama> 
  2007 - 08     95.00 
  2008 - 09     91.78 
  2009 - 10     88.46 
  2010 - 11     98.72 
  2011 - 12     97.60 
  2012 - 13     87.20 
  2013 - 14     42.50 
  2014 - 15     50.00 
  2015 - 16     48.43 
  2016 - 17     64.63 
  2017 - 18     75.00 
  2018 - 19       88.17  
  2019 - 20   
    

 Aec.Aes. sI. pir~aamnI zlk 
 

     v*a_      pir~aam Tkama> 
  2017 - 18     96.15  

  2018 - 19    92.85  

  2019 - 20   

 
 


