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પ્રસ્તાિના:-  
 

આિરોિતા.૩૦/૧૦/૨૦૨૧ નેશપનવારનારોિ “આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ“ 
ઉિવણીના ભાગરૂપે ડાયેટ 

પાટણખાતેજી.સી.ઈ.આર.ટી.ગારં્ીનગરપે્રરરતજિલ્લાપશક્ષણઅનેતાલીમભવનપાટણખાતેમાધ્યપમક
અનેઉચ્ચમાધ્યપમકશાળાઓનાપવદ્યાથીઓએ ણભન્નણભન્નસ્પર્ાાઓમાભંાગલીરે્લહતો. 
 આસ્પર્ાામા ં(૧)ણચત્રસ્પર્ાાતથા (૨) બાળકપવ (૩)પનબરં્ (૪) વકૃત્વ એમકુલચાર સ્પર્ાાના 
નવ તાલકુાના.માથંીપ્રથમપવજેતાએવાકુલ ૩૬  પવજેતાઓ ૩૨ બાળકોએજિલ્લાકક્ષાનાઆકલા-
ઉત્સવકાયાક્રમમાખંબૂિઉત્સાહઅનેઆનદંપવૂાકભાગલીર્ો. 
  તરુણ અને તરુણીઓઆપણા સારહત્ય અને શહાદત 
પ્રત્યેસભાનબનેતથાવાલીઓમાપંણજાગતૃતાઆવેસાથેસાથેદેશભક્ક્ત ની ભાવના 
કેળવાયઅનેબાળકોમારંહલેીસષુપુ્તશક્ક્તઓબહારઆવેઅનેતેમનેપ્રોત્સાહનમળેએહતેથુીઆકલા-
ઉત્સવનુઆંયોિનકરવામાઆંવેલહત ુ.ં 
 

[A]કલા-ઉત્સિનાહતેઓુ:- 

[i] ણચત્ર-સ્પર્ાગ:- 

 બાળકણચત્રકલાનુમંહત્વજાણે. 

 બાળકમાસંૌંદયાભાવનાનોપવકાસથાય. અવલોકનશક્ક્તનોપવકાસથાય,કલ્પનાશક્ક્ત, 

પ્રયોગશીલતાતથાહસ્તકૌશલ્યપવકસે. 

 બાળકકુદરતનાતત્વોનીસમિકેળવે. 

 બાળકરંગોનીશે્રણીતથાસાસં્કૃપતકકલાવારસાનેજાણેમાણેઅનેતેનાઆર્ારેપવપવર્મલૂ્યોકે
ળવે. 

 બાળકમારંહલેીશક્ક્તઓજાગતૃથાયઅનેપોતેપોતાનાનવાસર્જનનોઆનદંમાણે. 

 બાળકનાકલાપ્રવાહોપવકસે,એકાગ્રતાતથાતેનીસર્જનશક્ક્તનોપવકાસથાય. 

 બાળકનીસ્મપૃતશક્ક્તસતેિથાયનવીનપ્રવાહોઆત્મપવશ્વાસઅનેવ્યવસાપયકરીતેકલાનોઉ
પયોગકરે. 

 બાળકમાસં્વચ્છતા અનેચોક્સાઇનાગણુોપવકસે. 

 બાળકણચત્રમાપંવપવર્પ્રકારનીકલાશૈલીપવશેજાણેતથાતેનુમંહત્વસમજે. 

 
 

[ii] કાવ્ર્ર્ાન  
 બાળકમારંહલેીમૌણલકતાઅનેસર્જનાત્મકતાપવકસે. 

 બાળકોમાતંારકિકશક્ક્તનોપવકાસથાય. 



 

 

 બાળકભાષાશૈલીમાછંદંતથાઅલકંારયકુ્તરજૂઆતકરતાશીખે. 

 બાળકોનીરચનાશક્ક્તતથાકલ્પનાશક્ક્તઅનેઉપમિશક્ક્તનોપવકાસથાય. 

 

[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]આર્ોિનઅનેવ્યહુરચના:- 
  જી.સી.ઇ.આર.ટી. 
ગારં્ીનગરપે્રરરતજિલ્લાપશક્ષણઅનેતાલીમભવનપાટણઆયોજિતતા.૩૦-૧૦-૨૦૨૧ 
શપનવારના રોિજિલ્લાકક્ષાનાઆઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ“ઉિવણીના 
ભાગરૂપેડાયેટપાટણખાતેઆ સ્પર્ાાઓ ઉિવવામા ં આવી 
હતી.કાયાક્રમનીરૂપરેખાનીચેમિુબહતી. 

 રજિસ્રેશન   ૮= ૦૦થી૮=૩૦ 

 પ્રાથાના    ૮ =૩૦થી૯=૦૦  
 શાબ્દદકસ્વાગત   ૯=૦૦ થી૯=૩૦  
 પ્રાસણંગકઉદ્દબોર્ન  ૯=૩૦ થી૯-૪૫  
 સ્પર્ાાઅંગેનીસચૂના  ૯=૪૫ થી૧૦=૦૦  
 સ્પર્ાાનીશરૂઆત  ૧૦=૦૦ થી૦૨.૩૦ 

 પવરામ    ૨.૩૦થી0૩.૦૦ 

 પવદ્યાથીઓનાપ્રપતભાવો ૩.૩૦થી0૩.૪૫ 

 પનણાાયકોનાપ્રપતભાવો  ૩.૪૫થી0૪.૦૦ 

 ઈનામપવતરણ   ૪.૦૦થી0૪.૩૦ 

 આભારપવપર્   ૪.૩૦થી0૫.૦૦ 



 

 

 
  

 રૂપરેખામાદંશાાવ્યામિુબતા.૩૦ -૧૦-૨૦૨૧ નારોિસવારે૮ 
:૦૦કલાકેજિલ્લાપશક્ષણઅનેતાલીમભવનપાટણખાતેચારએસ.વી.એસ.માથંીપવપવર્સ્પર્ાાનાબને્નપવ
ભાગમાથંીકુલ. ૩૨સ્પર્ાકોતથાતેમનામાગાદશાકપશક્ષકોપણઆવીપહોંચ્યાહતા. 
.  ત્યારબાદ૮:૦૦ થી૮ :૩૦સરુ્ીમાતંમામસ્પર્ાકોઅનેપશક્ષકોનુરંજિસ્રેશનકાયાપણૂાકયુું. 
ત્યારબાદકાયાક્રમનીડાયટભવનનીતાલીમાથીદ્વારાસુદંરઅનેસમુધરૂઅવાિથીપ્રાથાનાદ્વારાશરુઆતક
રવામાઆંવીહતી.ત્યારબાદઅહીપર્ારેલતમામસ્પર્ાકો,પનણાાયકોઅનેપશક્ષકોનુશંાબ્દદકસ્વાગતકર
વામાઆંવ્યુહંત ુ.ં અરહયા GCERT – ગારં્ીનગર થીઆવેલા શ્રી દશાનાબેન પટેલ નુ ં સ્વાગત 
કરવામા ં આવ્યુ ં હત ુ ં ડાયટપ્રાચાયાશ્રીડૉ.પી.આર.રાવલ 
દ્વારાપ્રસગંનેઅનરુૂપઉદ્દબોર્નકરવામાઆંવ્યુહંત ુ.ંઅનેસ્પર્ાકોનોઉત્સાહવરે્એમાટેિરૂરીમાગાદશાન
આપ્યુહંત ુ.ંદશાનાબેને પણ સ્પર્ાકોને મોટીવેશન મળે એમાટે સરસ પે્રરણાદાયી પ્રવચન કયુું હત ુ ં 
અને તમામ સ્પર્ાકોને કીટ પવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

ત્યારબાદઅહીડાયટપ્રાચાયાશ્રીડૉ.પી.આર. રાવલ અને દશાનાબેન 
દ્વારારદપપ્રાગટયકરીકાયાક્રમનેખલૂ્લોમકૂ્યોહતો.સમયપ્રમાણેકાયાક્રમની (સ્પર્ાાની) 
શરૂઆતકરવામાઆંવીહતી. 

 
 

[i] ણચત્રસ્પર્ાગ:- 
આસ્પર્ાામાનંવ તાલુકંામથી પર્ારેલ સ્પર્ાકબાળકોએસ્વાતતં્ર્ય સગં્રામના સેનાનીઓ અને 
આઝાદીનો 
સદેંશોઆપતાણચત્રોદોયાાહતા.અહીબાળકોમાપંોતાનીકાલ્પપનકશક્ક્તનાદશાનથયાહતા.ણચત્રસ્પર્ાામાં
બાળકોએખબૂિઆનદંપવૂાકતથાતેમનામારંહલેણચત્રકલાનોએકખબૂિઆકષાકરીતેરંગ-

પરૂવણીતથાશહાદત નો 
સદેંશોપાઠવ્યોહતો.અહીણચત્રનીસ્પર્ાામાપં્રથમનબંરઆવનારને૧૦૦૦રૂપપયા, 
દ્ધદ્વપતયનબંરઆવનારને૮૦૦રૂપપયાતથાતપૃતયનબંરેઆવનારને૫૦૦રૂપપયારોકડરકમપ્રોત્સારહતરૂપે
આપવામાઆંવીતથાપ્રમાણપત્રોઅનેપશલ્ડપણએનાયતકરવામાઆંવ્યાહતા. 
 
 
 
 
 
 

ઉચ્ચ પ્રાથમિક મિભાર્િાથંી ણચત્ર 
સ્પર્ાગિાપં્રથિ,દ્વિમતર્અનેતતૃીર્આિનારમિદ્યાથીઓનીનાિાિલી 

ક્રિ મિભાર્ મિદ્યાથીનુનંાિ ર્ાળાનુનંાિ 



 

 

પ્રથિ ઉચ્ચ પ્રાથપમક  પટેલ પપ્રન્સી પવ. માડંોત્રી પ્રાથપમક શાળા  
દ્વિતીર્ ઉચ્ચ પ્રાથપમક ઠાકોર સેિલ કે.  અઘાર પ્રાથપમક શાળા  
તતૃીર્  ઉચ્ચ પ્રાથપમક પટેલ સ્વપ્નીલ પી.  જિતોડા પ્રાથપમક શાળા 

 
 
 

[ii]કાવ્ર્ર્ાન :-  
 કાવ્યગાન સ્પર્ાામા ં રાષ્ટ્રીય કપવ શ્રી ઝવેરચદં મેઘાણી ના શૌયાગીત  પવષય પર 
ચારએસ.વી.એસ.માથંીદરેકબાળકેપોતાનીઆગળમૌણલકશક્ક્તનોઉપયોગકરીખબૂિઉત્સાહપવૂાકભા
ગલીર્ોહતો.અહીદરેકબાળકેપોતાનીઆગવીશૈલીમાએંવીસચોટરજૂઆતકરીનેપનણાાયકોનેદ્ધદ્વર્ામામં ૂ
કીદીર્ાહતા.અહીમાધ્યપમકપવભાગમા ં અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગમા ં અહી 
બાળકપવનીસ્પર્ાામાપં્રથમનબંરઆવનારને૧૦૦૦રૂપપયા, 
દ્ધદ્વપતયનબંરઆવનારને૮૦૦રૂપપયાતથાતપૃતયનબંરેઆવનારને૫૦૦રૂપપયારોકડરકમપ્રોત્સારહતરૂપે
આપવામાઆંવીતથાપ્રમાણપત્રોઅનેપશલ્ડપણએનાયતકરવામાઆંવ્યાહતા. 
 

ઉચ્ચ પ્રાથમિક મિભાર્િાથંી કાવ્ર્ર્ાન 
સ્પર્ાગિાપં્રથિ,દ્વિમતર્અનેતતૃીર્આિનારમિદ્યાથીઓનીનાિાિલી 

 

ક્રિ મિભાર્ મિદ્યાથીનુનંાિ ર્ાળાનુનંાિ 

પ્રથિ ઉચ્ચ પ્રાથપમક  ઓઝા ર્ામી પી.  કુકરાણા  પ્રાથપમક શાળા  

દ્વિતીર્ ઉચ્ચ પ્રાથપમક 
સોલકંી િશ્મીન 
એન.  

કોડર્ા  પ્રાથપમક શાળા  

તતૃીર્  ઉચ્ચ પ્રાથપમક નાયી પપ્રયાશં કે.  લણવા કુમાર પ્રાથપમક શાળા 
 
 
 
 
 
 
 

[iii] મનબરં્સ્પર્ાગ:-  
 પનબરં્સ્પર્ાામાસં્વાતતં્ર્ય સગં્રામના સેનાનીઓ પવષય પર 
ચારએસ.વી.એસ.માથંીદરેકબાળકેપોતાનીઆગળમૌણલકશક્ક્તનોઉપયોગકરીખબૂિઉત્સાહપવૂાકભા
ગલીર્ોહતો.અહીદરેકબાળકેપોતાનીઆગવીશૈલીમાએંવીસચોટરજૂઆતકરીનેપનણાાયકોનેદ્ધદ્વર્ામામં ૂ
કીદીર્ાહતા.અહીમાધ્યપમકપવભાગમા ં અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગમા ં અહી 
બાળકપવનીસ્પર્ાામાપં્રથમનબંરઆવનારને૧૦૦૦રૂપપયા, 



 

 

દ્ધદ્વપતયનબંરઆવનારને૮૦૦રૂપપયાતથાતપૃતયનબંરેઆવનારને૫૦૦રૂપપયારોકડરકમપ્રોત્સારહતરૂપે
આપવામાઆંવીતથાપ્રમાણપત્રોઅનેપશલ્ડપણએનાયતકરવામાઆંવ્યાહતા. 
 

ઉચ્ચ પ્રાથમિક મિભાર્િાથંી 
મનબરં્સ્પર્ાગિાપં્રથિ,દ્વિમતર્અનેતતૃીર્આિનારમિદ્યાથીઓનીનાિાિલી 

ક્રિ મિભાર્ મિદ્યાથીનુનંાિ ર્ાળાનુનંાિ 

પ્રથિ ઉચ્ચ પ્રાથપમક  સથુાર પનષ્ટ્ઠા પી.   દૂર્ારામપરુા પ્રાથપમક શાળા  
દ્વિતીર્ ઉચ્ચ પ્રાથપમક પડંયા ભક્ક્ત એન.  બાસ્પા – ૧  પ્રાથપમક શાળા  
તતૃીર્  ઉચ્ચ પ્રાથપમક ઠાકોર પનપર્ જે.  શખેંશ્વર કન્યા પ્રાથપમક શાળા 

 
 

[iv] િકૃત્િસ્પર્ાગ:- 
 વકૃત્વસ્પર્ાામા‘ંસ્વાતતં્ર્ય સગં્રામના સેનાનીઓ’ પવષય પર 
ચારએસ.વી.એસ.માથંીદરેકબાળકેપોતાનીઆગળમૌણલકશક્ક્તનોઉપયોગકરીખબૂિઉત્સાહપવૂાકભા
ગલીર્ોહતો.અહીદરેકબાળકેપોતાનીઆગવીશૈલીમાએંવીસચોટરજૂઆતકરીનેપનણાાયકોનેદ્ધદ્વર્ામામં ૂ
કીદીર્ાહતા.અહીમાધ્યપમકપવભાગમા ં અને ઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગમા ં અહી 
બાળકપવનીસ્પર્ાામાપં્રથમનબંરઆવનારને૧૦૦૦રૂપપયા, 
દ્ધદ્વપતયનબંરઆવનારને૮૦૦રૂપપયાતથાતપૃતયનબંરેઆવનારને૫૦૦રૂપપયારોકડરકમપ્રોત્સારહતરૂપે
આપવામાઆંવીતથાપ્રમાણપત્રોઅનેપશલ્ડપણએનાયતકરવામાઆંવ્યાહતા. 
 
 
 
 
 

ઉચ્ચ પ્રાથમિક 
મિભાર્િાથંીિકૃત્િસ્પર્ાગિાપં્રથિ,દ્વિમતર્અનેતતૃીર્આિનારમિદ્યાથીઓનીનાિાિલી 
ક્રિ મિભાર્ મિદ્યાથીનુનંાિ ર્ાળાનુનંાિ 

પ્રથિ ઉચ્ચ પ્રાથપમક  
પીન્ર્ારા મહરેબાનુ ં
એ.  

ચાદંરસણ પ્રાથપમક શાળા  

દ્વિતીર્ ઉચ્ચ પ્રાથપમક પટેલ પ્રીષા પવ.   પવસલવાસણા પ્રાથપમક શાળા  
તતૃીર્  ઉચ્ચ પ્રાથપમક પત્રવેદી ધ્રવુી પી.  બહુચરપરુા પ્રાથપમક શાળા 

 
 

 ‘આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ“  કાયાક્રમ અંતગાત કલા-ઉત્સવનીતમામ સ્પર્ાાઓ પણૂા 
થયા બાદપનણાાયકોદ્વારાપરરણામ જાહરે કરવામા ં આવ્યુ ં હત.ુ અને પશક્ષકો તથા પનણાાયકોએ 
પોતાના પ્રપતભાવો આપ્યા હતા. અહીપનણાાયકશ્રીઓએ સ્પર્ાા માટે પવશેષ માગાદશાન અને 



 

 

સલાહસચૂન આપ્યુ ંહત ુ.ં અહી પનણાાયકથી દ્વારા સારૂ પ્રભતુ્વબતાવનારપવદ્યાથીઓનેએકથી ત્રણ 
નબંર આપવામા ંઆવ્યા હતા. આહીમાધ્યપમકપવભાગતથાઉચ્ચ માધ્યપમક પવભાગ એમ બને્ન 
પવભાગોમાથંી પ્રથમ નબંરે આવનાર સ્પર્ાકને ૧૦૦૦ રૂપપયા રોકડ ઇનામ, પશલ્ડ તથા 
પ્રમાણપત્રો આપવામા ં આવ્યા હતા. 
દ્ધદ્વપતયનબંરેઆવનારને૮૦૦રૂપપયાઅનેતપૃતયઆવનારને૫૦૦રૂપપયાતથા પ્રમાણપત્ર આપવામા ં
આવ્યા હતા. 
 

મનણાગર્કોની િાહહતી  
 ણચત્ર સ્પર્ાગ  

  
 
 
 
 
 
 

 કાવ્ર્ર્ાન સ્પર્ાગ  
 
 

 
 
 
 
 

 મનબરં્સ્પર્ાગ 
 

 
 
 
 
 

 િકતતૃ્િ 
સ્પર્ાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ક્રિ મનણાગર્કનુ ંનાિ સસં્થાનુ ંનાિ 

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

ક્રિ મનણાગર્કનુ ંનાિ સસં્થાનુ ંનાિ 

૧ ડો. જે.ડી.ભટ્ટી  ડાયટ-પાટણ 
૨ શ્રીમતી ઝનાાબેન વ્યાસ  વડુ પ્રાથપમક શાળા  
૩ શ્રી રાિગોપાલ મહારાિ  કાસંા હાઇસ્કુલ  

ક્રિ મનણાગર્કનુ ંનાિ સસં્થાનુ ંનાિ 

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

ક્રિ મનણાગર્કનુ ંનાિ સસં્થાનુ ંનાિ 

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



 

 

પાટણ જિલ્લાના નવ તાલકુામાથંી   ણચત્ર, કાવ્યગાન , પનબરં્ અને વકતતૃ્વ સ્પર્ાામા ં
ઉચ્ચ પ્રાથપમક  કક્ષાએથી પ્રથમ નબંર મેળવનાર કુલ-૩૬   પવજેતા સ્પર્ાકો અને તેમના 
માગાદશાક પશક્ષકો ઉપક્સ્થત રહ્યા હતા. અને સ્પર્ાાને સફળ બનાવવામા ંસહયોગ આપ્યો હતો. 

 

ત્યારબાદકાયાક્રમનાઅંતેઆભારપવપર્કરીનેવહીવટીપ્રરક્રયાપણૂાકયાાબાદસ્પર્ાાપણૂાકરવામાં
આવીહતી. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


