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પ્રસ્તાિના:-  
 

આિ રોિ તા.૩૦ /૧૦/૨૦૨૧ ને શપનવારના રોિ “આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ“   
ઉિવણીના ભાગરૂપે ડાયેટ પાટણ ખાતે જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગારં્ીનગર પે્રરરત જિલ્લા પશક્ષણ અને 
તાલીમ ભવન પાટણ ખાતે માધ્યપમક અને ઉચ્ચમાધ્યપમક શાળાઓના પવદ્યાથીઓએ  ણભન્નણભન્ન 
સ્પર્ાાઓમા ંભાગ લીરે્લ હતો. 
 આ સ્પર્ાામા ં (૧) ણચત્ર સ્પર્ાા તથા (૨) બાળકપવ (૩) પનબરં્ (૪) વકૃત્વ એમ કુલ ચાર 
સ્પર્ાાના ચાર એસ.વી.એસ.માથંી પ્રથમ પવજેતા એવા માધ્યપમક અને ઉચ્ચમાધ્યપમક 

પવભાગમાથંી ચાર-ચાર પવજેતાઓ એવા બને્ન પવભાગમાથંી કુલ ૩૨ બાળકોએ જિલ્લા કક્ષાના આ 
કલા-ઉત્સવ કાયાક્રમમા ંખબૂ િ ઉત્સાહ અને આનદંપવૂાક ભાગ લીર્ો. 
  તરુણ અને તરુણીઓ આપણા સારહત્ય અને શહાદત  પ્રત્યે સભાન બને તથા 
વાલીઓમા ંપણ જાગતૃતા આવે સાથે  સાથે  દેશભક્ક્ત ની ભાવના કેળવાય અને બાળકોમા ં
રહલેી સષુપુ્ત શક્ક્તઓ બહાર આવે અને તેમને પ્રોત્સાહન મળે એ હતેથુી આ કલા-ઉત્સવનુ ં
આયોિન કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં 
 

[A] કલા-ઉત્સિનાહતેઓુ:- 

[i] ણચત્ર-સ્પર્ાગ:- 

 બાળક ણચત્રકલાનુ ંમહત્વ જાણે. 

 બાળકમા ંસૌંદયાભાવનાનો પવકાસ થાય. અવલોકનશક્ક્તનો પવકાસ 
થાય,કલ્પનાશક્ક્ત, પ્રયોગશીલતા તથા હસ્તકૌશલ્ય પવકસે. 

 બાળક કુદરતના તત્વોની સમિ કેળવે. 

 બાળક રંગોની શે્રણી તથા સાસં્કૃપતકકલા વારસાને જાણે માણે અને તેના આર્ારે 
પવપવર્ મલૂ્યો કેળવે. 

 બાળકમા ંરહલેી શક્ક્તઓ જાગતૃ થાય અને પોતેપોતાના નવા સર્જનનો આનદં 
માણે. 

 બાળકના કલાપ્રવાહો પવકસે,એકાગ્રતા તથા તેની સર્જનશક્ક્તનો પવકાસ થાય. 

 બાળકની સ્મપૃતશક્ક્ત સતેિ થાય નવીન પ્રવાહો આત્મપવશ્વાસ અને વ્યવસાપયક 
રીતે કલા નો ઉપયોગ કરે. 

 બાળકમા ંસ્વચ્છતા અને ચોક્સાઇના ગણુો પવકસે. 

 બાળક ણચત્રમા ંપવપવર્ પ્રકારની કલા શૈલી પવશે જાણે તથા તેનુ ંમહત્વ સમજે. 

 
 

[ii] બાળકમિ:- 



 

 

 બાળકમા ંરહલેી મૌણલકતા અને સર્જનાત્મકતા પવકસે. 

 બાળકોમા ંતારકિકશક્ક્તનો પવકાસ થાય. 

 બાળક ભાષા શૈલીમા ંછદં તથા અલકંારયકુ્ત રજૂઆત કરતા શીખે. 

 બાળકોની રચનાશક્ક્ત તથા કલ્પનાશક્ક્ત અને ઉપમિશક્ક્તનો પવકાસ થાય.  

 

[iii] મનબરં્સ્પર્ાગ:- 
 લેખન કૌશલ્યનો પવકાસ થાય. 
 ભાષાશદુ્ધિ કેળવાય. 
 મૌણલકલેખન કરતા થાય. 
 પવષયવસ્ત ુઆર્ારરત લેખનકાયા કરતા શીખે. 
 કલ્પનાશક્ક્ત અને ણચિંતનશક્ક્તનો પવકાસ થાય. 

 

[iv] િકૃત્િસ્પર્ાગ:- 
 વાકછટ્ટાનો પવકાસ થાય. 
 ભાષા ઉચ્ચાર શદુ્ધિ થાય. 
 આત્મપવકાસ કેળવાય. 
 કલ્પનાશક્ક્ત અને ણચિંતનશક્ક્તનો પવકાસ થાય. 

 
 

[B] આયોિન અને વ્યહુરચના:- 
  જી.સી.ઇ.આર.ટી. ગારં્ીનગર પે્રરરત જિલ્લા પશક્ષણ અને તાલીમ ભવન 
પાટણ આયોજિત તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૧ શપનવારના રોિ જિલ્લા કક્ષાના આઝાદી કા અમતૃ 
મહોત્સવ“ ઉિવણીના ભાગરૂપે ડાયેટ પાટણ ખાતે આ સ્પર્ાાઓ ઉિવવામા ંઆવી હતી. 
કાયાક્રમની રૂપરેખા નીચે મિુબ હતી. 

 રજિસ્રેશન   ૮= ૦૦ થી ૮=૩૦ 

 પ્રાથાના    ૮ =૩૦ થી ૯=૦૦  
 શાબ્દદકસ્વાગત   ૯=૦૦  થી ૯=૩૦  
 પ્રાસણંગકઉદ્દબોર્ન  ૯=૩૦  થી ૯-૪૫  
 સ્પર્ાાઅંગેનીસચૂના  ૯=૪૫  થી ૧૦=૦૦  
 સ્પર્ાાનીશરૂઆત  ૧૦=૦૦  થી ૦૨.૩૦ 

 પવરામ    ૨.૩૦ થી 0૩.૦૦ 

 પવદ્યાથીઓનાપ્રપતભાવો ૩.૩૦ થી 0૩.૪૫ 

 પનણાાયકોનાપ્રપતભાવો  ૩.૪૫ થી 0૪.૦૦ 

 ઈનામપવતરણ   ૪.૦૦ થી 0૪.૩૦ 



 

 

 આભારપવપર્   ૪.૩૦ થી 0૫.૦૦ 

 
  

 રૂપરેખામા ં દશાાવ્યા મિુબ તા.૩૦ -૧૦-૨૦૨૧ ના રોિ સવારે ૮ :૦૦ કલાકે જિલ્લા 
પશક્ષણ અને તાલીમ ભવન પાટણ ખાતે ચાર એસ.વી.એસ.માથંી પવપવર્ સ્પર્ાાના બને્ન 
પવભાગમાથંી કુલ. ૩૨  સ્પર્ાકો તથા તેમના માગાદશાક પશક્ષકો પણ આવી પહોંચ્યા હતા. 
 .  ત્યારબાદ ૮:૦૦  થી ૮ :૩૦ સરુ્ીમા ંતમામ સ્પર્ાકો અને પશક્ષકોનુ ં રજિસ્રેશન કાયા 
પણૂા કયુું. ત્યારબાદ કાયાક્રમની ડાયટ ભવનની તાલીમાથી દ્વારા સુદંર અને સમુધરૂ અવાિથી 
પ્રાથાના દ્વારા શરુઆત કરવામા ંઆવી હતી. ત્યારબાદ અહી પર્ારેલ તમામ સ્પર્ાકો, પનણાાયકો 
અને પશક્ષકોનુ ંશાબ્દદક સ્વાગત કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં અરહયા GCERT – ગારં્ીનગર થીઆવેલા 
શ્રી દશાનાબેન પટેલ નુ ં સ્વાગત કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ ં  ડાયટ પ્રાચાયાશ્રી ડૉ.પી.આર.રાવલ   
દ્વારા પ્રસગંને અનરુૂપ ઉદ્દબોર્ન કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ંઅને સ્પર્ાકોનો ઉત્સાહ વરે્ એ માટે િરૂરી 
માગાદશાન આપ્યુ ં હત ુ.ંદશાનાબેને પણ સ્પર્ાકોને મોટીવેશન મળે એમાટે સરસ પે્રરણાદાયી 
પ્રવચન કયુું હત ુ ં અને તમામ સ્પર્ાકોને કીટ પવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

ત્યારબાદ અહી ડાયટ પ્રાચાયાશ્રી ડૉ.પી.આર. રાવલ અને દશાનાબેન  દ્વારા રદપપ્રાગટય 
કરી કાયાક્રમને ખલૂ્લો મકૂ્યો હતો. સમય પ્રમાણે કાયાક્રમની (સ્પર્ાાની)  શરૂઆત કરવામા ંઆવી 
હતી. 

 
 

[i] ણચત્રસ્પર્ાગ:- 
                       આ સ્પર્ાામા ંપણ ચાર એસ.વી.એસ.માથંી પર્ારેલ સ્પર્ાક બાળકોએ સ્વાતતં્ર્ય 
સગં્રામના સેનાનીઓ અને આઝાદીનો સદેંશો આપતા ણચત્રો દોયાા હતા. અહી બાળકોમા ંપોતાની 
કાલ્પપનક શક્ક્તના દશાન થયા હતા .ણચત્રસ્પર્ાામા ંબાળકોએ ખબૂિ આનદંપવૂાક તથા તેમનામા ં
રહલે ણચત્રકલાનો એકખબૂિ આકષાક  રીતે રંગ-પરૂવણી તથા શહાદત નો  સદેંશો પાઠવ્યો હતો. 
અહી ણચત્રની સ્પર્ાામા ં પ્રથમ નબંર આવનારને ૧૦૦૦રૂપપયા, દ્ધદ્વપતય નબંર આવનારને 

૮૦૦રૂપપયા તથા તપૃતય નબંરે આવનારને ૫૦૦રૂપપયા રોકડ રકમ પ્રોત્સારહત રૂપે આપવામા ં
આવી તથા પ્રમાણપત્રો અને પશલ્ડ પણ એનાયત કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 
 
 
 
 
 

માધ્યમમક મિભાર્માથંી ણચત્ર સ્પર્ાગમા ંપ્રથમ, દ્વિમતય અને તતૃીય આિનાર મિદ્યાથીઓની 
નામાિલી 

ક્રમ મિભાર્ મિદ્યાથીનુ ંનામ ર્ાળાનુ ંનામ 



 

 

પ્રથમ 

માધ્યપમક પટેલ બસંરી ડી.  સરસ્વતી પશશમુરંદર  પાટણ 

ઉચ્ચ માધ્યપમક 
પ્રજાપપત જીનલ 
જી. 

શેઠ બી.એમ.હાઇસ્કુલ ,પાટણ  

દ્વિતીય 
માધ્યપમક 

વાઘેલા ભાગાવ 
એચ.  

કે. પી.હાઇસ્કુલ ,હારીિ 

ઉચ્ચ માધ્યપમક ઠાકોર રકિંિલ કે.  કે.એ.ગલ્સા સ્કુલ ,ચાણસ્મા  

તતૃીય 
માધ્યપમક 

દીવાન પનખીલપસિંહ 
કે.  

શ્રીમતી એમ.જે. મોમીન 
હાઇસ્કુલ,સમોડા  

ઉચ્ચ માધ્યપમક સથુાર રકિંિલ ડી.  શ્રી આદશા પવદ્યાલય , રાર્નપરુ  
 
 
 

[ii]કાવ્યર્ાન :-  
 કાવ્યગાન  સ્પર્ાામા ંરાષ્ટ્રીય કપવ શ્રી  ઝવેરચદં મેઘાણી ના શૌયાગીત  પવષય પર ચાર 
એસ.વી.એસ.માથંી દરેક બાળકે પોતાની આગળ મૌણલકશક્ક્તનો ઉપયોગ કરી ખબૂ િ 
ઉત્સાહપવૂાક ભાગ લીર્ો હતો. અહી દરેક બાળકે પોતાની આગવી શૈલીમા ં એવી સચોટ 
રજૂઆત કરીને પનણાાયકોને દ્ધદ્વર્ામા ં મકૂી દીર્ા હતા. અહી માધ્યપમક પવભાગમા ં અને ઉચ્ચ 
માધ્યપમક પવભાગમા ંઅહી બાળકપવની સ્પર્ાામા ંપ્રથમ નબંર આવનારને ૧૦૦૦રૂપપયા, દ્ધદ્વપતય 
નબંર આવનારને ૮૦૦રૂપપયા તથા તપૃતય નબંરે આવનારને ૫૦૦રૂપપયા રોકડ રકમ પ્રોત્સારહત 

રૂપે આપવામા ંઆવી તથા પ્રમાણપત્રો અને પશલ્ડ પણ એનાયત કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 

માધ્યમમક મિભાર્માથંી કાવ્યર્ાન  સ્પર્ાગમા ંપ્રથમ, દ્વિમતય અને તતૃીય આિનાર મિદ્યાથીઓની 
નામાિલી 

  

ક્રમ મિભાર્ મિદ્યાથીનુ ંનામ ર્ાળાનુ ંનામ 

પ્રથમ 
માધ્યપમક તીથા જે. દરજી  કે. પી.હાઇસ્કુલ ,હારીિ 

ઉચ્ચ માધ્યપમક ઠાકોર જીગર જે. રાર્ાકૃષ્ટ્ણ હાઇસ્કુલ ,મેસર  

દ્વિતીય 

માધ્યપમક સમુરા તસ્લીમ આર.  એડનવાલા હાઇસ્કુલ ,પસધ્ર્પરુ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક ઠાકોર આરતી વી.  
શ્રીમતી એમ.જે. મોમીન 
હાઇસ્કુલ,સમોડા 

તતૃીય 
માધ્યપમક ગોસ્વામી જાનવી ય.ુ  

શ્રી સી.એલ.પરીખ હાઇસ્કુલ 
સાતંલપરુ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક નેહા કે. ઝલા  શક્ક્ત પવદ્યાલય સણુસર 
 
 



 

 

 
 
 

[iii] મનબરં્સ્પર્ાગ:-  
 પનબરં્સ્પર્ાામા ં સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામના સેનાનીઓ  પવષય પર ચાર એસ.વી.એસ.માથંી 
દરેક બાળકે પોતાની આગળ મૌણલકશક્ક્તનો ઉપયોગ કરી ખબૂ િ ઉત્સાહપવૂાક ભાગ લીર્ો 
હતો. અહી દરેક બાળકે પોતાની આગવી શૈલીમા ં એવી સચોટ રજૂઆત કરીને પનણાાયકોને 
દ્ધદ્વર્ામા ં મકૂી દીર્ા હતા. અહી માધ્યપમક પવભાગમા ં અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગમા ં અહી 
બાળકપવની સ્પર્ાામા ં પ્રથમ નબંર આવનારને ૧૦૦૦રૂપપયા, દ્ધદ્વપતય નબંર આવનારને 

૮૦૦રૂપપયા તથા તપૃતય નબંરે આવનારને ૫૦૦રૂપપયા રોકડ રકમ પ્રોત્સારહત રૂપે આપવામા ં
આવી તથા પ્રમાણપત્રો અને પશલ્ડ પણ એનાયત કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 

માધ્યમમક મિભાર્માથંી મનબરં્સ્પર્ાગમા ંપ્રથમ, દ્વિમતય અને તતૃીય આિનાર મિદ્યાથીઓની 
નામાિલી 

ક્રમ મિભાર્ મિદ્યાથીનુ ંનામ ર્ાળાનુ ંનામ 

પ્રથમ 
માધ્યપમક અમીષા બી.દેસાઈ  સવોદય પવદ્યાલય કંબોઇ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક ફકીર સાન્યા આઈ . એડનવાલા હાઇસ્કુલ ,પસધ્ર્પરુ  

દ્વિતીય 
માધ્યપમક શે્રયા જે. પટેલ બી.ડી. હાઇસ્કુલ ,પાટણ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક ઠાકોર આરતી આર.  મોડેલ સ્કુલ , વાગડોદ  

તતૃીય 
માધ્યપમક રીના એન. વણકર  ડૉ.સી.આર. ગાડી , કંુવારદ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક  ભપૂમ બી. દેસાઈ  સવોદય હાઇસ્કુલ , કંબોઇ  
 
 

[iv] િકૃત્િસ્પર્ાગ:-  
 વકૃત્વસ્પર્ાામા ં ‘સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામના સેનાનીઓ’  પવષય પર ચાર એસ.વી.એસ.માથંી 
દરેક બાળકે પોતાની આગળ મૌણલકશક્ક્તનો ઉપયોગ કરી ખબૂ િ ઉત્સાહપવૂાક ભાગ લીર્ો 
હતો. અહી દરેક બાળકે પોતાની આગવી શૈલીમા ં એવી સચોટ રજૂઆત કરીને પનણાાયકોને 
દ્ધદ્વર્ામા ં મકૂી દીર્ા હતા. અહી માધ્યપમક પવભાગમા ં અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગમા ં અહી 
બાળકપવની સ્પર્ાામા ં પ્રથમ નબંર આવનારને ૧૦૦૦રૂપપયા, દ્ધદ્વપતય નબંર આવનારને 

૮૦૦રૂપપયા તથા તપૃતય નબંરે આવનારને ૫૦૦રૂપપયા રોકડ રકમ પ્રોત્સારહત રૂપે આપવામા ં
આવી તથા પ્રમાણપત્રો અને પશલ્ડ પણ એનાયત કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 
 
 
 
 



 

 

માધ્યમમક મિભાર્માથંી િકૃત્િસ્પર્ાગમા ંપ્રથમ, દ્વિમતય અને તતૃીય આિનાર મિદ્યાથીઓની 
નામાિલી 

ક્રમ મિભાર્ મિદ્યાથીનુ ંનામ ર્ાળાનુ ંનામ 

પ્રથમ 
માધ્યપમક પટેલ હતેવી જે.  પી.જે. ગલ્સા રહસ્કુલ ,પસિપરુ  

ઉચ્ચ માધ્યપમક સોલકંી મીત્તલબા બી.  સવોદય પવદ્યાલય , કંબોઇ  

દ્વિતીય 
માધ્યપમક પરુોરહત આરતી બી.  સવોદય પવદ્યાલય ,કાસંા   

ઉચ્ચ માધ્યપમક દેસાઈ ધ્રવુી એમ.  બી.ડી. હાઇસ્કુલ, પાટણ 

તતૃીય 
માધ્યપમક સૈયદ સનેુદા આર આઈ.ય.ુબી. સમી  

ઉચ્ચ માધ્યપમક ચૌર્રી આરતી આર.  આદશા પવદ્યાલય ,રાર્નપરુ  
 

 

 ‘આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ“   કાયાક્રમ અંતગાત કલા-ઉત્સવની તમામ સ્પર્ાાઓ પણૂા  
થયા બાદ પનણાાયકો દ્વારા પરરણામ જાહરે કરવામા ંઆવ્યુ ંહત.ુ અને પશક્ષકો તથા પનણાાયકોએ 
પોતાના પ્રપતભાવો આપ્યા હતા. અહી પનણાાયકશ્રીઓએ સ્પર્ાા  માટે  પવશેષ માગાદશાન  અને  
સલાહસચૂન  આપ્યુ ં હત ુ.ં અહી  પનણાાયકથી  દ્વારા  સારૂ  પ્રભતુ્વ બતાવનાર પવદ્યાથીઓ ને  

એકથી ત્રણ નબંર આપવામા ં આવ્યા હતા. આહી માધ્યપમક પવભાગ તથા ઉચ્ચ માધ્યપમક 
પવભાગ એમ બને્ન પવભાગોમાથંી પ્રથમ નબંરે આવનાર સ્પર્ાકને ૧૦૦૦ રૂપપયા રોકડ ઇનામ, 
પશલ્ડ તથા પ્રમાણપત્રો આપવામા ં આવ્યા હતા. દ્ધદ્વપતયનબંરે આવનારને ૮૦૦રૂપપયા અને 
તપૃતય આવનારને ૫૦૦ રૂપપયા તથા પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવ્યા હતા. 
 

મનણાગયકોની માહહતી  
 ણચત્ર સ્પર્ાગ  

  
 
 
 
 
 
 

 કાવ્યર્ાન સ્પર્ાગ  
 
 

 
 
 
 
 

 મનબરં્ સ્પર્ાગ 

ક્રમ મનણાગયકનુ ંનામ સસં્થાનુ ંનામ 

૧ ડૉ. પી.ડી. ગોરડીયા  ડાયટ – પાટણ  
૨ શ્રી પ્રકાશભાઈ કાપડીયા  સવોદય પવદ્યાલય ,હારીિ   
૩ શ્રી િશવતંભાઈ એમ. મકવાણા હારીિ પ્રાથપમક શાળા-૨ 

ક્રમ મનણાગયકનુ ંનામ સસં્થાનુ ંનામ 

૧ ડો. જે.ડી.ભટ્ટી  ડાયટ-પાટણ 
૨ શ્રી મધભુાઈ ઠક્કર સી.આર.સી. બાલીસણા 
૩ શ્રી સરેુશભાઈ ઠક્કર મ.ુપશ. પીપરાણા, હારીિ 

ક્રમ મનણાગયકનુ ંનામ સસં્થાનુ ંનામ 



 

 

 
 

 
 
 

 

 િકતતૃ્િ સ્પર્ાગ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પાટણ જિલ્લાના ચાર એસ.વી.એસ.માથંી ણચત્ર, કાવ્યગાન , પનબરં્ અને વકતતૃ્વ 
સ્પર્ાામા ંએસ.વી.એસ. કક્ષાએથી પ્રથમ નબંર મેળવનાર કુલ-૩૨  પવજેતા સ્પર્ાકો અને તેમના 
માગાદશાક પશક્ષકો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા. અને સ્પર્ાાને સફળ બનાવવામા ંસહયોગ આપ્યો હતો. 

 

ત્યારબાદ કાયાક્રમના અંતે આભાર પવપર્ કરીને વહીવટી પ્રરક્રયાપણૂા કયાા બાદ સ્પર્ાા પણૂા 
કરવામા ંઆવી હતી.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

૧ શ્રીમતી  હતેલબેન પટેલ  વી.કે. ભલુા હાઇસ્કુલ ,પાટણ  
૨ શ્રી શ્રીમાળી રાહુલભાઈ  કે.પી. હાઇસ્કુલ , હારીિ  
૩ શ્રી મધસુદુનભાઈ ઠકકર  CRC , કુણઘેર  

ક્રમ મનણાગયકનુ ંનામ સસં્થાનુ ંનામ 

૧ ડૉ. ડી.આંર. ઓઝા  ડાયટ-પાટણ 
૨ ડૉ. અશોક ઠક્કર   ડાયટ-પાટણ 
૩ શ્રી ચતરુદાન ગઢવી  કોલીવાડા પ્રાથપમક શાળા  



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 


