
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 66 ‚t.1-10-2019 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :-þnuh fûtt™wk „rý‚-rð¿tt™-…Þtoðhý «Œþo™ r™nt¤ðt ƒtƒ‚. 

ytÚte BÞwr™. þt¤t™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu þnuh fûtt™kwk „rý‚-rð¿tt™-…Þtoðhý 

«Œþo™ ‚t.2 Úte 4 ytufxtuƒh ŒhBÞt™ yur÷Ëƒúes þt.™k.h …„th¾t ƒòh,…t÷ze ¾t‚u Þtuò™th Au. yt 

«Œþo™{tk f÷Mxh fûttyu «Út{ ytðu÷e «íÞuf f]‚eytuyu ¼t„ ÷uðt™tu ntuE yt ËtÚtu ÞtŒe {wsƒ™e 301 f]r‚™t 

{t„oŒþof rþûtf©e ‚Útt ‚u f]r‚™t ƒu ƒt¤ ði¿ttr™ftu ËtÚtu ‚t.2-10-19™t htus ƒ…tuhu 2-00 f÷tfu yur÷Ëƒúes 

þt.™k.h ¾t‚u W…ÂMÚt‚ hnuðt™wk hnuþu.  

f]r‚ ÷E™u ytð™th Œhuf rþûtfu ‚u{™t f÷Mxh™t Ëe.yth.Ëe.ftu.ytuŠz™uxh ‚Útt ƒex Ëw…hðtEÍh …tËu 

…tu‚t™e W…ÂMÚtr‚ Ëwr™rù‚ fhtððt™e hnuþu. rð¿tt™ {u¤t{tk W…ÂMÚt‚ hnu™th ƒt¤ ði¿ttr™ftu Þwr™Vtu{o{tk ytðu 

‚u{s ƒt¤ftu rþM‚ƒØ he‚u yt «Œþo™{tk ¼t„ ÷u ‚u Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu. rðãtÚteoytu™u Ë{ÞËh, Ë÷t{‚ 

y™u Ëwhrût‚ he‚u ‚t.2 Úte 4 ytufxtuƒh ŒhBÞt™ yur÷Ëƒúes þt.h ¾t‚u ÷tððt-÷E sðt™t hnuþu. 

ƒt¤ði¿ttr™ftu rð¿tt™{u¤t™t MÚt¤u Ë{ÞËh …ntU[u, ™tM‚t-¼tus™ {u¤ðu, …tu‚t™e f]r‚ rðþu yLÞ {w÷tft‚eytu™u 

Ë{òðu ‚Útt …tu‚u yLÞ f]r‚ytu™u Ë{su ‚u Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu. 
� rð¿tt™ {u¤t{tk ‚{t{ þt¤tytuyu {w÷tft‚ ÷uðt ƒtƒ‚ 

‚t.3 y™u 4 ytufxtuƒh ŒhBÞt™ Ätuhý-6 Úte 8™t ‚{t{ rþûtftu ËtÚtu {wÏÞ rþûtfu …ý rð¿tt™{u¤t™e 

{w÷tft‚ ÷uðt™e hnuþu. Ëðth…t¤e™e þt¤tytuyu þt¤t Ë{Þ ƒtŒ y™u ƒ…tuh…t¤e™e þt¤tytuyu þt¤t Ë{Þ 

…nu÷t rð¿tt™{u¤t{tk …ntU[e™u …tu‚t™t Ëw…hðtEÍh …tËu …tu‚t™e W…ÂMÚtr‚ Ëwr™rù‚ fhðt™e hnuþu.  

f]r‚ r™Œþo™™tu Ë{Þ :  ‚t.3 ytufxtuƒh   Ëðthu 10-00 Úte 4-00  

‚t.4 ytufxtuƒh   Ëðthu 10-00 Úte h-00  

 

™tUÄ :- ¾t™„e þt¤tytu™e f]r‚ytu Ë{ÞËh ntsh hnu ‚u {txu™e sðtƒŒthe su ‚u Ítu™™t Ëe.yth.Ëe.™e hnuþu.   

 

rƒztý :- þnuh fûtt™t rð¿tt™{u¤t{tk W…ÂMÚt‚ hnu™th f]r‚ytu™e ÞtŒe  

 

‚t.1-10-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
ઓમ િદપેન શાહ
દેવાશંુ એ. સોની
સીમા એમ. ઠાકોર
િપ્રયા આર. પરમાર
સીમોનાઝે શેખ
ઝૈનલ શેખ
દેવલ પી. િશરફે
યાના જી. દેસાઈ
મદંાર એમ. યાસ
કબીર એ. સોલકંી

વષાર્ પી. ખલાસી
િદપીકા પી. પ્રજાપિત
િમનાક્ષી . નવલ
સીમા પી મોલપરુીયા

િડ પલ એસ લવાિરયા
વીર એફ દોડે
ગૌતમ ડીગોિહલ
િનલેષ બી. ઠાકોર
ભિૂમ વી. પ્રજાપિત
િદ યા આર રાવળ
અ ફીના મકવાણા
સાિનયા કુરેશી

પ્રીત એમ રાવળ
પાયલ આર રાવળ
વુી . પટેલ
ખ્યાતી વી. ચૌહાણ

નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત,અમદાવાદ
સાય સ ફર 2019

િક રીબેન પટેલ

િકશનભાઈ દેસાઈ

NIL

ડૉ.  વાતી પી. િલ બોિચયા

એકતાબેન પટેલ

નારણપરુા

નારણપરુા

નારણપરુા

નારણપરુા

નારણપરુા ૧

નારણપરુા

નારણપરુા ૧

નારણપરુા ૧

નારણપરુા ૧

નારણપરુા ૧

નારણપરુા ૨

નારણપરુા ૨

િશ પાબેન એન. પટેલ

નીલમબેન પચંાલ

NIL

િકશનભાઈ દેસાઈ

સાબરમતી

નારણપરુા ૨

નારણપરુા ૪ 1

3 લાિ ટક રોડ

4

1

5

5

ટપક િસંચાઈ પ િત

હાઈડ્રોિલક િલ ટ

ટપક િસંચાઈ પ િત ારા ખેતી

ગાિણતીક કોયડાઓ

નારણપરુા ૨

નારણપરુા ૨

નારણપરુા ૨

િવ ાનગર પ્રાથિમક શાળા

મોગ કંટ્રોલર મશીન

િધર જૂથનુ ંમોડલે

િવ ાનગર અંગ્રજી પ્રા. શાળા

ેણી સમાતંર જોડાણ

એિલસબ્રીજ ૧૪ 2

4

2

3

સૌર ઉજાર્મા ંખેતીનો ઉપયોગ1

NIL 1

માઉ ટ કામેર્લ

િવ ાનગર અંગ્રજી પ્રા શાળા

NIL

નારણપરુા ૧

NIL

નારણપરુા ૧

પોટબલ એસી.

4 સીવેજ વોટર ટ્રીટમે ટ લા ટ

3

દુ યાતંકુમાર વી. પટેલ

5 બલુેટ ટ્રન

મકુેશભાઈ બી પટેલ

સમતોલ આહાર અને િુટજ ય રોગોએિલસબ્રીજ ૧૦

એિલસબ્રીજ ૪

એિલસબ્રીજ 10

સાબરમતી ક યા િવ ાલય

NIL

2

1

2

3

દક્ષાબેન આર પટેલ

મીસ. બીજી કોરેયા

મકુેશભાઈ બી. પટેલ

મકુેશભાઈ બી પટેલ



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
મૌયર્ કૃિષકા આર.
પરમાર ચાહના એ
મયરુ એ. પરમાર
આિદ ય પી.  ીમાળી
નીશા .  ીમાળી
જીતીશા પી ચાવડા
યામ આર પરમાર
દક્ષા ડી ઠાકોર
ભિૂમકા વી.રાઠોડ
સતંોષ .મીણા

ધિમર્ ઠા વી.ચૌહાણ
િરંકલ ડી.પરમાર

ગાયી જી.રાઠોડ
હષર્ વી.રાઠોડ
સેજલ એસ.ભરવાડ
ક પેશ બી.રાઠોડ
મયરુે ર કે.મકવાણા
ભાવેશ પી.ભાટી
જીતુ એન.મારવાડી
નરે દ્ર .ભાટી

જીતે દ્ર પી.ભાટી
કોમલ એન.પરમાર
તેા આર.િસંગ

રોિહત એસ.કુમાવત
ગાયી એસ.પાસી
િપ્રયાશંુ એચ.પાલ
િનિમષા આર.હવુર
હતેલ બી.િઝં વાિડયા

અંિકતાબેન પટેલ

NIL

મીનાબેન દરજી

અ પેશકુમાર પટેલ

રોશનીબેન પટેલ

NIL

સિુનતાબેન એમ.પવાર

જય ીબેન એન.પટેલ

વે ટ વોટર ટ્રીટમે ટ લા ટ

મહશેભાઇ .પટેલ

NIL

ભિૂમકાબેન એસ. પડંયા

સિુમાબેન એલ પ્રજાપિત

જય ીબેન આર. સખુિડયા

તિૃ તબેન બી.પટેલ

સાબરમતી

સાબરમતી

સાબરમતી

સાબરમતી

NIL

એિલસબ્રીજ ૨૬ 5 ડ ેઓફ એ ટી ડટે

હવાના દબાણથી પાણી કાઢતા 
સીંચવાનુ ંમોડલે

થાનિકંમત

4
ચુબંકીય ઉજાર્નુ ંિવ તુ ઉજાર્મા ં
પાતંરનુ ંમોડલે

4

2

5

5

1

1

એિલસબ્રીજ ૧

1એિલસબ્રીજ ૧૮એિલસબ્રીજ ૧

એિલસબ્રીજ ૧

જય ીબેન આર. સખુિડયા

2

એિલસબ્રીજ ૧

એિલસબ્રીજ ૧

3

2

સાબરમતી ૫

સાબરમતી ક યા િવ ાલય

એિલસબ્રીજ ૭ વૈિદક ગિણતથી ગણુાકાર

એિલસબ્રીજ ૭

NIL

સાબરમતી ૫

સાબરમતી ૬

એિલસબ્રીજ ૨૬ 3

3

એિલસબ્રીજ ૩

એિલસબ્રીજ ૩

વાસણા અંગ્રજી પિ લક કૂલ

એિલસબ્રીજ ૭ 2

એિલસબ્રીજ ૮ 3

4NIL

એિલસિબ્રજ-૩૦

વાસણા

વાસણા

વાસણા

લીમડાના વક્ષની િવશેષતા

વાસણા ૧

સોલાર ઇિરગેશન િસ ટમ

ભકૂંપની જાણ દશાર્વત ુએલામ

સે ફ વોટિરંગ લા ટ

એકવીસમી સદીનુ ંક પવક્ષ સરગવો

પાણીનુ ંશિુ કરણ

લીમડાના વક્ષની િવશેષતા

સિુમતાબેન .પાનસિુરયા

દયાબેન કે.િસંધવ

એિલસબ્રીજ ૩

એિલસબ્રીજ ૩

એિલસબ્રીજ ૩

મૌિલકાબેન પટેલ

4

5

6

7



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
નેહલ એસ.ચનુારા
ભિુમકા એસ.ચનુારા
મિનષ પી.દંતાણી
જયેશ આર.દાતિણયા
તનુ ી ટી. શાહ
દ્ર . વકીલ
ક પ એચ જોષી
િન ય પી શેઠ
પ્રાશંુ કે પજારા
કેવલ ડી શાહ
િક્ર ા એચ જોષી
જીનલ કે શાહ
લોક એચ શાહ
વેદાતં સોની
અજૂ ર્ન અમરિસહ યાદવ
શરદ શૈલેષકુમાર કોરી
મલૂારામ ખીમારામ સથુાર
િનિકતા સરુેશકુમાર વૈ ણવ
આરતી સભુાષચદ્ર િનષાદ
ખશુાલી હનમુાનપ્રસાદ રાઠોર
હિરઓમ િવ ણભુાઇ કંસારા
આિદ ય પ્રભનુાથ ભારતી
સપના કેશવ સોની
ઓમી િવ ણભુાઇ કંસારા
રેખા સરુેશજી રેગર
કૌશ યા દયારામ લવાિરયા
દેવ રા શભાઇ ીવાસ
દેવે દ્ર લ મણલાલ માલી
સમુન પવન ગો વામી
મ શા ગોપાલજી ઉજનપિુરયા

પજા િત્રલોકભાઇ ખોરવાલ
યોિત સોનજી બાલોિટયા
અિભ િદનેશભાઇ િમ ી
વેદા ત કરશનભાઇ પરમાર

કરુણાબેન એસ.દવે

જા મીન વકીલ

પજાબેન મહતેા

3 િજઓ થમર્લ પાવર ટેશન દીપીશભાઈ ડગલી

ભિૂમકાબેન એસ. પડંયા

નારણપરુા િહ દી ૧

નવા વાડજ

દીપીશભાઈ ડગલી4 માટર્ બટુની ફેક્ટરી

5 ઈલેક્ટ્રીક ડોન પજાબેન મહતેા

નારણપરુા િહ દી

અમરપરુા િહ દી 1 2

નારણપરુા િહ દી

નારણપરુા િહ દી ૧

એિલસબ્રીજ ૨

નવાવાડજ િહ દી 1 1 ટપક િસચાઈ પ િત

ક પના કટાિરયા

ક પના કટાિરયા

કોમલ એન. ગરુવાની

એિલસબ્રીજ ૨

એિલસબ્રીજ ૨

નારણપરુા િહ દી ૧

નારણપરુા િહ દી ૧

નારણપરુા િહ દી ૧

હાલતી ચાલતી કચરાપેટી

એિલસબ્રીજ ૨

વાસણા

એિલસબ્રીજ ૨

4

5

શેઠ સી.એન. િકશોર િવ ાલય 1

વાસણા ૧ 4 ટબાર્ઇન

િવક ખાતર અને બળતણ

વતુર્ળ દોરતો રોબટર્

સાબરમતી િહ દી 3

નારણપરુા િહ દી 3

શેઠ સી.એન. િકશોર િવ ાલય

શેઠ સી.એન. િકશોર િવ ાલય

શેઠ સી.એન. િકશોર િવ ાલય 2

નારણપરુા િહ દી શાહીબાગ િહ દી 1 3

વાસણા

2

5

5

4

3

હાઈડ્રોફોિનક્સ

મે સ વીથ ફન

દાિમની એસ શમાર્

રા શકુમાર પાસી

મમતા એમ. િતવારીનારણપરુા િહ દી

વાડજ િહ દી 1

મોિનકા ન

વાસણા ૭

એિસડ વષાર્ ન ુવિકર્ ગ મોડલે

નવાવાડજ 3

NIL

1

ભોયતિળય ુસાફ કરવાની મશીન

મૈિજક ઑફ મે સ

દૂિષત જળ ઉપચાર સયંત્ર

શેઠ સી.એન. િકશોર િવ ાલય

NIL

નારણપરુા િહ દી 3

નારણપરુા િહ દી 3

થમ  ઇલેક્ટ્રીક કૂલર

વોટર યિુરફાયર

નારણપરુા િહ દી

વાડજ િહ દી 1

િનમર્લા એચ. પા ડયે

મોિનકા ન

ભિુમકાબેન મોદી1 પોટેટો કેનલ ગન

8

9

10



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
ય ી અ પેશભાઈ પટેલ
જાનવી િવપલુભાઈ પટેલ
િક્ર ના સજંયભાઈ ચૌહાણ
વિતર્કા િકશોરભાઈ ચૌહાણ
િક જલ ઘન યામભાઈ કંસારા
ગિરમા જયરામભાઈ શમાર્
િત ના નાગે દ્રજી િમ ા
િદ યા બસંીલાલ સોની
પિક્ત પચંાલ
કા યા શાહ
તનુ પટેલ
ર યા િત્રવેદી
હમેાશંી મહતેા
િહમાશંી પટેલ
લ મી દાતિણયા
િવજય બાવરી
પ્રાજંલ કાકુ
વરુણ ઠાકોર
અજમેરી સાિમયા સાબીરભાઈ
ઘાચંી રેહાન હબીબ અહમેદ
ફજીલા યસુફુભાઈ િદવાન
રેહાન રઝાકભાઈ વણઝારા
Shriya Mahghbhai‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

પ્રીયાશંુ કાબ્રા
શેખ િમસબા અકબરભાઈ
ઠાકોર પ્રશાતં ખોડાજી
રાજપતૂ ઝીલકુવારજ બસીર્હા
રાઠોડ િક્ર ના અશોકભાઈ
રાઠોડ િસ ાથર્ સજંયભાઈ
સોલકંી િવવેક હરીશભાઈ
જાનવી કા ભાઈ પરમાર
તનીષા જશવતંભાઈ ઠાકોર
પાઠક િમત તેજસકુમાર
પવાર નીશ ગીરધરલાલ
િમ ી કુશ રાકેશભાઈ
ઝાલા તીથર્રાજ જી.
ડી પલ કાનારામ
ભાિવકા ડુગંાજી

3 Rosource Mancgawl

4

5

હોમ મેડ વોટર પપં રોનકકુમારી બી કાપડીયા

નવા વાડજ ૧ મહા માગાધંી આ મ શાળા ન ં૧

નવા વાડજ ૧ my own school

નવા વાડજ ૧ my own school

માટર્ એિલમેટેડ એ યલુે સ

સાબરમતી ૧

નવા વાડજ

દૂધે ર

ી પી. એમ. પ્રાથિમક શાળા

સાબરમતી ૧ ી પી. એમ. પ્રાથિમક શાળા

સાબરમતી ૧

4

સાબરમતી ૧ 1

2

5 Palece value model

દૂધે ર ગજુ. ૬

શાહીબાગ ગજુ. ૬

ધ રોઝરી કૂલ

નવા વાડજ

2

1 રણમા ંખેતી, ટપક, િસંચાઈ પ િત િબ તાબેન

પજા બારોટ

નવા વાડજ

વરસાદી પાણીન ુસરંક્ષણ

ી ય ુિવ ા િવહાર

પજા બારોટ

4 ડ્રોગીંગ રોબોટ

ડી ટીલેસન & વોટર હાવેર્ ટીંગ

4 ગેસ અને તરલ કચરાન ુ યવ થાપન

3

હતેલ પટેલ

એમ.એચ.િહ દી પ્રા. શાળા

રીટાબેન સોલકંી

સાબરમતી ૧

એમ.એચ.િહ દી પ્રા. શાળા 5

ઉ માનપરુા2

નવા વાડજ ૧ વદંેમાતરમ પ્રા. શાળા

નવા વાડજ

ધરા એન ગદાણી

ક્લીનલાઈનનેસ & હે થ

રોકેટ

લાઈફ કેટ

ટકાઉ િવકાસ માટે િવજ્ઞાન અને 
તકનીકી મોડલે

વ છતા અને વા ય

દૂધે ર

દૂધે ર

સોનલ પ્રાથિમક શાળા

3

5 રોપ વે

1

2 િધર જૂથ નક્કી કરવું

દૂધે ર

દૂધે ર

ી પી. એમ. પ્રાથિમક શાળા

કેશવનગર ગજુ. શા. ન.ં ૧

શાહીબાગ ગજુ. ૧

બારડોલપરુા ગજુ. ૧

નવા વાડજ ૧

િપ્રયકંાબેન . રાઠોડ

દક્ષા સોલકંી

સાબરમતી પિ લક કૂલ

3 કુલર

તિૃ તબેન  દવે

હષર્દ પટેલ

પટેલ સગંીતાબેન ટી

હનીશાબેન બચાની

િબંગનપરમાર

પ્રદૂષણમકુત નગર2

ફેનાબેન શાહ

િવ ણભુાઈ પટેલ

ફેનાબેન શાહ

મનીષ પી. પટેલ

ધતુીબેન એ પરુબીયા

હાઇડ્રોલીક લીફટ

11

12

13

14



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
આયેશાઝેડ. શેખ
અઝરા એ. મનસરુી
સાલેહાબાનું એમ. શેખ
ક પના પી.પિઢયાર
સનોફાર યાકુબ પઠાણ
રેહાન મો. રફીક શેખ
સોહલેએન. સૈયદ
સિુફયાન આઈ.શેખ
સલીના એસ. અંસારી
સાયમા વાય. સધંી
પરમાર અનીરાજએ.
પરમાર સૈલેશ વી.
રોહતે જયિંતભાઈ પરમાર
પ્રકાશ પ્રતાપભાઈ પરમાર
પઠાણ હુ રઆિદલ શાહ
પઠાણ સ નદ િફરોજખાન
મમતા પરથીભાઇ પરમાર
જાગિૃત અમરતભાઈ પરમાર
અ મા એફ. શેખ
ફા ગનુીઆર. પઢીયાર
િરયા આર. વણઝારા
મયકં એસ. હડીયેલ
વરુણ . મકવાણા
િવરાજ એ. પરમાર
કા વી રોિહતભાઈ
હતેવી પટેલ
પચંાલ મેહષર્
પટેલ જીલ
જિતન જી. પટણી
દીપ એન. મેસિરયા

નીલેશ એચ. પરમાર
હાિદર્ક જી. હડીયેલ

૧૦૦ સધુીના ઘિડયા ઝડપી 
શીખવાની પ િત

ઔષધીઓની ઓળખ

ગિણત સાથે ગ મત

હાઈડ્રોિલક ટ્રી િસ ટર

ટાવર ગાડર્નીંગ

સયૂર્પ્રકાશ ારા િસંચાઈ

વ છતા અને વા ય

બોડાણા ગોિવંદભાઈ બી.

ભાઇપરુા હાટકે ર

NIL

NIL

પ્રયશ ઈંગ્લીશ મીડીયમ

મનસરુી અમરીન મો. અબરાર3 મુન રેસોસીર્સ

પૌલોમીબેન એમ. મહતેા4

શાહપરુ

શાહપરુ

3

5

2

3

શાહપરુ િવ ભારતી બાલિવ ાલય

શાહપરુ શાળા ન.ં ૪

િવ ભારતી બાલિવ ાલય

શાહપરુ શાળા ન.ં ૧

ભાઇપરુા હાટકે ર

અમરાઇવાડી

અમરાઇવાડી

સોલર બોટ

5

જીતે કુમાર બોદર

લલીતકુમાર પચંાલ

3 NIL

1

શાહપરુ ૧ શાહપરુ શાળા ન.ં ૫

ભલા યા મીનબેન

2

4

બાલપાડં ેઅંિકતાબેન સાહબેરાવ

મનસરુી અમરીન મો. અબરાર

અમરાઇવાડી

ભાઇપરુા હાટકે ર

અમરાઇવાડી

અમરાઇવાડી

ભાઇપરુા હાટકે ર

શેખ યા મીન

4

4

5

શાહપરુ ૧

કાજલબેન પટેલ

ટ્રી મે ટ વોટર લાન કાજલબેન પટેલ

NIL

1

વોટર લેવલ ઇ ડીકેટર

ટે ય ૂઓફ યિુનટી

ખુ બબુેન સથુાર

નીલમબેન પ્રજાપિત

18

અમરાઈવાડી ગજુ‐ ૧૧

શાહપરુ

શાહપરુ

શાહપરુ ૧ શાહપરુ શાળા ન.ં ૧૫

શાહપરુ ૧ શાહપરુ અંગ્રેજી શાળા

શાહપરુ ૧ પ્રયશ ઈંગ્લીશ મીડીયમ

2

1

શારદા િવ ામિંદર પ્રા.શા.

શારદા િવ ામિંદર પ્રા.શા.

અમરાઈવાડી ગજુ‐ ૧૨

NIL

અમરાઈવાડી ગજુ‐ ૯

શાહપરુ શાળા ન.ં ૧

અમરાઈવાડી ગજુ‐ ૧૩

NIL

સાડંસેરા જય ીબેન એચ.1 સીડ બો સ

હતેલબેન પી. ગાધંી2 ફેફસાનુ ંમોડલ

તારાબેન આર. સાગર

ધમ્રપાન શોષક મોડલ

ગિણત સાથે ગ મત

15

16

17



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
આરતી એ. િશરસાટ
સાિહલ એ. સાવતં
મિુક્ત એસ. પરમાર
જાનવી એન. સોલકંી
િત્રશા કે. િક્રિ યન
િક્ર ના પી. કો ટી
િવવેક એમ. પરમાર
િક્ર ના ય.ુ ગરુવ
િપ્ર સ રાજપતૂ
િરયા મકવાણા
પ્રીિત ટી. કમળે
કરણ એસ. ગ હાણે
પા લ
જીનલ
આરતી
ટ્િવંકલ
પાયલ
િનરાલી

િનિતન
મયકં
આ ષ
ગોપી
િપ્ર સ
પરેશ
શિન
કી

રેશમા
પાયલ
મોિહત
જયિદપ
મીસા
તીથર્
અજય
યશ

ખોખરા પિ લક કૂલ

ખોખરા મરાઠી‐ ૩

ખોખરા

ખોખરા

ખોખરા

ઓઢવ

પરુુષો મનગર ગજુ 2લીલાનગર

કરસનનગર ગજુ 1

ઓઢવ ગજુ 4

કરસનનગર

કરસનનગર

કરસનનગર

એર કુલર

હાઇડ્રોયોનીક્સ અને ડ્રીપ ઇરીકેશન

કેલે ડરનો જાદુ

જી.આઇ.ડી.સી. ગજુ 2

આંકડાઓના કાયર્ક્ષમ યવહાર અને 
માિહતીનુ ંપથૃક્કરણ વ ૃ દારાણી વાય. બામ

4

િવરલભાઇ3

4

3

5

1

લીલનગર ગજુ 2

ઓઢવ

લીલાનગર

5

NIL

પરુુષો મનગર ગજુ 1

ખોખરા

વષાર્બેન આર. પટેલ

પરેસ

લીલાનગર

લીલાનગર

3ઓઢવ

ેયા સધુીર નાઈક

િડ પલબેન સદાિદયા

પ્રીતીકુમારી કે. રાજપતૂ

લીલાનગર

ઓઢવ

2

1

નમ્રતાબા જી. ઝાલા

કસરથી બચવાના ઘર ગ થ ુઉપાય

બીજ અંકુરણ

જાસદૂના લની ચા

હતેલબેન

દેવાગંભાઇ

સિુનતાબેન પ્રજાપિત

ધમેર્શભાઇ ચૌહાણ

5  િપયના િસક્કાથી ચા તી બેટરી

ઓધૌિગક િવકાસ

ક્લીન ટ બુ

ગીતાબેન પટેલ

િવવેકભાઇ ઠાકોર

હતેલબેન પ્રજાપિત

શિમર્લાબેન પરમાર

ભાઇપરુા હાટકે ર

ઓઢવ

ચેતનાબેન એન. પટેલ

હબર્લ ઓલ આઉટ

પેટ્રોલ,પાણી,હવા થી ઉજાર્ ઉ પ

હાઇડ્રોિલક લી ટ

ધમેર્શભાઇ ચૌહાણ

NIL

સિુનતાબેન પ્રજાપિત

દેશી ગાય આધાિરત ખેતી

લીલાનગર પિ લક કુલ

પરુુષો મનગર ગજુ 1

અમરાઈવાડી મરાઠી‐ ૨

ઓઢવ ગજુ 1

ઓઢવ ગજુ 3

ખોખરા ગ‐ુ ૨

ઓઢવ ગજુ 3

ઓઢવ ગજુ 1

2

5

2

1

19

20

ખોખરા

4

ખોખરા ગ‐ુ ૧૨

એર પો યશુન

લાઈડ પ્રો ક્ટર

ખોખરા ગ‐ુ ૧૨ ખેતી માટેના સાધનો

ધમ્રપાન અને વા ય

1

5

2

3

21

22



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
મીત
રાજ
જીતુ
િકંજલ

સેનવા ભાવના એ.
પરમાર એલેન એસ.
પરમાર વુ બી.
રાઠોડ િનરવ ડી.

ચૌહાણ રોનક .
અંસારી વેહાન એમ.
અંસારીદાબાનુ
મસંરુી મુ કાન

સૈયદ નબ એસ.
શેખ નેહા પરવીન

સોલકંી ખશુાલી બી.
પરમાર િબંદલ વી

લ મીબેન ગમાર
અિભશેક નાગર
ઇ ર દરજી
યવુરાજ કિડયા
જતીન િબહોલા
જીલેક્ષ દંતાણી
માના કુરેશી
અ લીમ શેખ

ેયા મોદી
અંજલી સતપાલ

જી.આઇ.ડી.સી. ગજુ 2

રાજપરુ

કાલપુરુ

કાલપુરુ

સુદંરમનગર

રાજપરુ

લાઇંડ યિક્ત માટે

વોટર હીટર

2 હવાન ુશુ ધીકરણ

2 વ છતા લોગન

1

4

3

NIL

કરસનનગર

કાલપુરુ ગજુ 6

ી વી.આર.  મિૃત િવ યાલય

ી વી.આર.  મિૃત િવ યાલય

સુદંરમનગર

કાલપુરુ NIL

કાલપુરુ

ગાિણિતક કોયડા

1NIL

ગોમતીપરુ ગજુ 6

કાલપુરુ ગજુ 17 5

રાજપરુ ગજુ 8

અંતર પરથી ઊંચાઇ

નરમ અને કઠીન પાણીની ચકાસણી

રાઠોડ અતલુ એસ.િવ તુ ઘટંડી

ધરતી પરન ુજાદુઇ વક્ષ સરગવો

કરસનનગર જી.આઇ.ડી.સી. ગજુ 2

સતં આલોઇસ પ્રાથિમક શાળા

રાજપરુ ગજુ 17 1

3

2

નદીઓના જોડાણ

NIL

રાજપરુ

ગોમતીપરુ

વણકર એિનયસભાઇ કાિંતભાઇ

સોલકંી યોગેશ બી.

NIL

વૈભવભાઇ પ્રજાપિત

પલબેન પ ૂઠંીર

NIL

મકવાણા સજંયભાઇ એ.

NIL

સુદંરમનગર

રાજપરુ ગજુ 11

5 યલુરન ુસત્ર સમજાવતા 3D આકારો

વોટસ હાવેર્ ટીંગ િસ ટમ

4NIL

મીની રોબોટ

5

કાલપુરુ

ગોમતીપરુ

સુદંરમનગર

રાજપરુ

રાજપરુ

NIL

રાજપરુ ગજુ 3

રાજપરુ ગજુ 17

સુદંરમનગર

2

4

5

1

4

3

NIL

પરમાર કોમલબેન પી.

પરમાર હમેાગંીની જી.

િબ્ર શ ચૌધરી

23

24

25

સેજલબેનચૌધરી

અનપુમાબેન

ધવલભાઇ

NIL

NIL

ધવલભાઇ



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
આરજુ નાઝ અંસારી
િમસબાહ શેખ
યશ વાઘેલા
આરબ ભરવાડ
સલુેમાન અંસારે
અનમોલ નાિડયા
મબુશરીંનબાનુ અંસારી
આિફયાબાનુ શેખ
આમેનબાનુ અંસાિર
માહરેાબાનુ શેખ
તબુાબાનુ એમ.શેખ
મો. અ ફાન એન. અંસારી

મુ કાનબાનુ એમ.અંસારી
માહનેરૂ . અંસારી
ફૈઝાનઅલી સૈયદ
સોની પવીર્ન શેખ
માહનેરૂ અંસારી
અ ફીના અંસારી
િફદો બાનુ પઠાન
મો. અક્બર શેખ
મો. તૌકીર શેખ
અક્શપવીર્ન શાહ
િજશાન િનયાજ અંસારી
મો. િબલાલ અંસાિર
યાદવ પવન
કોરી ક પેશ
ગુ તા સાિહલ
િપ્રયકંા ચૌહાણ
રેખા પટેલ
સનુીતા કુસવાહ

િગિરશ રાજપતુ
રાહલુ પ્રજાિ ત

ગોમતીપરુ ઉદુર્ શાિહબાગ ઉદુર્  શાલ.1

ગોમતીપરુ

4

વોટર લેવલ િડટેકટર

ચોકલેટ વેિડંગ મશીન

5 ઇલેક્ટ્રીક બોટ

સર પરુ ઉદુર્  શાલા .1 ક્ષો વાવો

ઘઊ માથંી કોિફ બનાવવી

રી ઈન વાટર મોડલ

કૃિષ સરંક્ષણ યત્ર

ગોમતીપરુ ગજુ 4 3

ગોમતીપરુ ગજુ 2ગોમતીપરુ

નયનાબેન

સૌર ઉજાર્ ારા િસંચાઈ

ઔિ ધયા ક્ષૉ અને ઉપયોગ

વે મુ િક્લનર

NIL

હાિદર્ક પાડંવ

નયનાબેન

શૈક્ષિણક રચનાના ભોિમિતક નમનૂા

વા યની વ છતા

ઔધોિગક િવકાસ

અમરાઇવાડી િહ દી

અમરાઇવાડી િહ દી

5 ખણુા ની જોડ

અમરાઇવાડી િહ દી‐9

અમરાઇવાડી િહ દી‐7

NIL

અમરાઇવાડી િહ દી

NIL

અમરાઇવાડી િહ દી 1

બાપનુગર ઉદુર્

1

5

1

4

3

ગોમિતપરુ ઉદુર્શાલા.3

સર પરુ ઉદુર્  શાલા .2

ગોમતીપરુ ગજુ 2

બાગેિફરદોષ િહ દી 1 2

રા પરુ ઉદુર્  શાલા .1

અમરાઇવાડી િહ દી બાગેિફરદોષ િહ દી 1

ઓ ોિગક િવકાસઅમરાઇવાડી િહ દી

બાપનુગર ઉદુર્

1

2

4

રા પરુ ઉદુર્  શાલા .7

બાપનુગર ઉદુર્  શાલ.2

ગોમતીપરુ

ગોમતીપરુ ઉદુર્

બાપનુગર ઉદુર્

બાપનુગર ઉદુર્

ગોમતીપરુ ઉદુર્ NIL

ગોમતીપરુ ઉદુર્

બાપનુગર ઉદુર્ બાપનુગર ઉદુર્  શા.4

ગોમતીપરુ ઉદુર્

રિખયાલ ઉદુર્  શાલા.1 3

અનવખાર્ન એન.પઠાન

નાિઝયાબાન ુએમ.અંસાિર

િનજામુ ીન શેખ

કાિલચરન પ્રજાપિત

યાદવ િગિરશ

રાય કમલેશ

િદલીપકુમાર પટેલ

રુખ્સાનબાન ુકે.શેખ

િર વાનબાન ુપઠાન

26

27

28

29

1 સાિદક અહમેદ શેખ

2 ગલુ બિહ ત એમ.અંસારી

3

4

રૈસાબાન ુપઠાણ

5

NIL

NIL

આરીફ .છાવણીવાલા



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
િશવમ શમાર્
મકુેશ દુબે
મિનષા િસસોદીયા
અંજલી િદવાકર
નાઝરીન અંસારી
તર મુ અંસારી
રાય પવન
િગિર રાહલુ
શભુમ ગુ તા
આનદં િતવારી
અનરુાગ તોમાર
નીિતન તોમાર
ઉમેશ કેવટ
આકાશ કુશવાહ
ઠાકુર શભુમ
રાય રાહલુ
સજંય પ્રમચદં
અજુ ર્ન પ્રજાપિત

વદંના ચૌરિસયા
રાગીણી રાજપતૂ
રોશની પ્રજાપિત
ખશુી પ્રજાપિત
ખટીક રાહલુ
ગરડીસં યા
રોિહત રાય
જાદવ વાલા
પચંાલ િપ્રયકંા નરેશભાઇ
વણકર િહરલ િદનેશભાઇ
હરસોરા િક્ર ના એ.
ફફલ એલેન ડી.
પચંાલ વની પી.
ખમાર પ્રાચી એ.
હરસોરા હરી ી આર.
દુલેરા અનેરી રાજુભાઇ
મકવાણા મયરુી િનલેશભાઇ
પરમાર ગૌરાગં લ મણભાઇ

દેવે દ્ર કુમાર

ફાયર એલામર્

જળચક્ર

અિનલકુમાર યાદવ

ખત્રી શિમર્ ઠા

2

1

5

SEWAGE WATER MANAGEMENT

પવના ચક્કી

શૈક્ષિણક રમતઇ દ્રપરુી પ લીક કૂલ 5

બાપ ુિહ દી ૮

મક્તજીવન ઇગ્લીંશ કૂલ 3

ી સરદાર પટેલ અને વામીિવવેકાનદં 
પ્રાથિમક શાળા 4

મિણનગર

મિણનગર

રિખયાલ િહ દી ૧ 4

બાપનુગર િહ દી બાપ ુિહ દી ૪

બાપનુગર િહ દી

રામાનદં શમાર્

શમાર્ બબીતા

સદંીપ આર

3

મિણનગર

ઓઢવ િહ દી

અમરાઇવાડી િહ દી 1

બાપનુગર િહ દી

ઓ ોિગક િવકાસ વા ય િવકાસ

ચુબંકીય રમકડા

પ્રિતભા ગોિહલ

ઝકંાર દવે

શાહ િક રી .

સરસપરુ િહ દી ૪

મિણનગર બાગેિફરદોશ ગજુ. ૧

5

2ઓઢવ િહ દી અંિબકાનગર િહ દી ૧

4અમરાઇવાડી િહ દી 1 રાજપરુ િહ દી‐2

અમરાઇવાડી િહ દી 1 અમરાઇવાડી િહ દી‐1

ઓઢવ િહ દી જી.આઈ.ડી.સી. િહ દી ૧

બાપનુગર િહ દી

મિણનગર મક્તજીવન ઇગ્લીંશ કૂલ

3

5

1

2

ઓઢવ િહ દી 3

ઓઢવ િહ દી ૧

ઓઢવ િહ દી 3

ઓઢવ િહ દી

ઓઢવ િહ દી

બાપનુગર િહ દી NIL

4

1

રાજપરુ િહ દી‐5

અમરાઇવાડી િહ દી 1 ખોખરા િહ દી 4 3

2

વે ટમાથંી બે ટ

વ છતાઅને વા ય
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વટવા ગજુ. શાળા ન.ં 3વટવા

ી મક્તજીવન પ્ર. શાળા, ઇસનપરુ

ી મક્તજીવન પ્ર. શાળા, ઇસનપરુ

ી મક્તજીવન િવ ામ◌ંંિદર

ી મક્તજીવન ઇંગ્લીશ િમિડયમ કૂલ

એ.આઇ.એમ. ઇ ટરનેશનલ કૂલ

ી મક્તજીવન પ્ર. શાળા, ઇસનપરુ

હીરા માણેક ઇંગ્લીશ િમિડયમ કૂલ

એ.આઇ.એમ. ઇ ટરનેશનલ કૂલ
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ી જી.સી,ગ સર્ પ્રાથિમક શાળા

ઓરીએ ટલ પ્રાથિમક

સૈયદ રે માબાનું

ઇલાબેન જોષી

મોનાલી આર. પરમાર

િનનામા સોનલબેન તાનિસંગભાઇ

સૌર ઊજાર્ માથંી વીજળીના ઉ પાદન

WIND MILL

OLDEST FARMING ND MODERNAGE 
FARMING
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રાહલુ ભદાને

િનરવભાઇ પટેલ

વટવા ગજુ. શાળા ન.ં 5

વટવા ગજુ. શાળા ન.ં 2

વટવા ગજુ. શાળા ન.ં 5

ી મક્તજીવન ઇંગ્લીશ િમિડયમ કૂલ

હતેલ દવે

રાજપતૂ ભાવના વાય.
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5
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2

4

3

2

2

સૌર ઊજાર્‐િસંચાઇ

ઔ ોિગક સોલાર લા ટ

ઇકો ફ્ર ડલી મિૂતર્

5

1

ખા  પદાથર્મા ંભેળસેળની ચકાસણી

STROME WATER MANAGEMENT 
PAVING SYSTEM

3

3

5

1

માટર્ રોડ

હે થ એ ડ યટ્રીશન

ઇમારતને વાતાનકુુલીનની પ્રયિુક્ત

યોગ ારા વા યના ંલાભો
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HYDROPHONICS િહરલ પિરિક્ષત દવે

લા ટીક અને ડામર રોડ સોની ાબેન સિંદપભાઇ

NIL
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કુરેશી આમેના
કુરેશી ફાતમા
રાવળ એરા
ગોિહલ આંનદી
રંગરેજ ઇકરા
ફોરીવાલા ફરહાન
મોટરવાલા અ મા
પઠાણ
પીંજારા ઇકરા
ખેરાણવાળાસીરા
ફકીર રમજાનશાહ
વાઘેલા રણજીત
શેખ મજુમીલ
શેખ અઝરા
પરમાર ધરતી
મારવાડી પાયલ
યાસ ધવલ
કાપડીયા િબ્ર શ
પરમાર અપેક્ષા
કહાર જીજ્ઞશ
પરમાર િકરણ
અંસારી આયસા
મોમીન મહઝેબીન
ચેલાવાલા આયશા

શેખ શાન
શેખ સેજાન
શેખ ઉમેરા
અ દુલ તજીમ
શૈલેષ પરમાર
મયરુ પરમાર

જય વાલ તિનષા
શેખ સિુફયાન
અરસીન શેખ
રેહનેમુા mansuri

દાણીલીમડા - 1 દાણીલીમડા ગજુરાતી શાળા નબંર 1

દાણીલીમડા - 1 દાણીલીમડા ગજુરાતી શાળા નબંર 3

રાહૈખેર ગ સર્

દાણીલીમડા - 1

રાયખડ

રાયખડ

ઉ ોિગક િવકાસ4 નટવરભાઈ એલ મકવાણાદાણીલીમડા - 1

રાયખડ‐ 8

NIL

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 13

દાણીલીમડા - 1 5

પટેલ નાહીદ

પટેલ જાનવી

િવવેક ચૌધરી

અિમષાબેન સોલકંી

સયૂર્વશંી વૈશાલીબેન

તેાબેન ભીમાણી

method of irrigation િસ વે ટર1

મનીષભાઈ કે.પટેલદાણીલીમડા - 2 દાણીલીમડા ગજુરાતી શાળા નબંર 6 2 રોગોથી બચવાના સચૂનો અને 
સચંાર તત્ર

ગ્રાસ કટર

હાઇડ્રોિલક બ્રક

ખાિડયા

ખાિડયા

જમાલપરુ

જમાલપરુ

ઓરીએ ટલ પ્રાથિમક

ખાિડયા‐12

જમાલપરુ‐7

જમાલપરુ‐16

આયવુેર્િદક કફશીરપ બનાવવું

રાયખડ

રાયખડ

તેાબેન ભીમાણી

રે મા સલીમભાઇ શીરાવાલા

વાઘેલા ધમેર્ દ્રકુમારક્રપ ક્લીનર

3

2

2

1

1

5

4

5

3

માગર્ યવ થાપન

એિસડ વાપરવાથી થતી 
પયાર્વરણની પ્રદૂષણ

પઝલ

વરસાદી પાણીને સગ્રહ

5

1

આરતીબેન ભાવસાર

શેખ િબના

2

4

4

3

થાન િકંમતનુ ંવક ગ મોડલ

સોલર ઇરીગેશન

વોટર એલામર્

રાયખડ

જમાલપરુ

માધવબાગ‐1

જમાલપરુ‐24

રાયખડ‐ 10

રાયખડ‐ 10

42

43

44

જમાલપરુ જમાલપરુ‐7

જમાલપરુ જમાલપરુ‐9

દાણીલીમડા - 2 દાણીલીમડા પિ લક કૂલ

NIL

વે ટ વોટર ફીટમે ટ લા ટ રે મા સલીમભાઇ શીરાવાલા

વોટર પો યશુન ક્લેકશન મોડલ િમ ી અ પાબેન

ફાયર એલામર્ ક પેશભાઇ કટારા

NIL

NIL
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તોસીફરજા શેખ
મનસરૂી આિશયા
બેલીમ રેહાન
ખાતનુ ઈિ તયાઝ
હૈદર ખાન પઠાણ
આફરીન મનસરૂી
સિુમત ભગવાનદાસ
દીપક રમેશભાઈ
રાઠોડ િહના
સ દરવા સં યા
પરમાર તિૃ ત
પરમાર હતેલ
મારુ કાિતર્ક
સોલકંી િચરાગ
સાગઠીયા માલવી
પરમાર િસમરન
વાઘેલા જયેનભાઈ
સોલકંી િવશાલ
મોમીન સોકત
પરમાર યોગેશ

સરગરા ગોપાલ
સોલકંી ઉિમર્લા
સોનમ વાઘેલા
રોશન દુબે
અમરન મૌયર્
ગૌરવ પટેલ
અભય શક્યા
રાહલુ વમાર્

રામ સરુાજ
રામ િવકાસ
સાિહલ પઠાણ
રોમાના ચાઉસ

કંચનબેન રાજપતુ

મગસદુ અંસારી

આર.બી.યાદવ

આમીનાબીબી દેસાઇ

મજર હસુેન

દશર્નાબેન માલકીયા

દશર્નાબેન માલકીયા

પરમાર હીનાબેન

કટારા એલેક્સ

િનમર્લા કનોડીયા

મોરી િદપીકાબેન બી

ચૌધરી તિૃ ત

સચીન િસંઘ

1 જમીનના પી એચ ની જાણકારી

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 1

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 11બહરેામપરુા - 1

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 1

બહરેામપરુા - 1

આિશવાર્દ િહ દી િવ ાલય

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 22

બહરેામપરુા - 2

બહરેામપરુા - 1

બહરેામપરુા - 2

બહરેામપરુા - 1

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 22

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 1

બહરેામપરુા - 1

બહરેામપરુા - 2 બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 15

બહરેામપરુા - 2

બહરેામપરુા - 2

વટવા િહ દી

બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા નબંર 11

NIL

3 water alarm

4 વાસં ઉ ોગનો િવકાસ

5 quiz board

2 ખા  પદાથર્ ના પોષક ત વની 
ચકાસણી

3

1 ઔષિધઓ

ઘિડયા ચક્ર ગાિણિતક રમત5

હાઇડ્રોપોિનક િસંચાઇ પ ધિત1

આરોગ્ય પ્રિત જાગતૃતા

વટવા િહ દી

વટવા િહ દી

વટવા િહ દી

વટવા િહ દી

શિક્ત િવ ામિંદર

NIL

આિશવાર્દ િહ દી િવ ાલય

દાણીલીમડા ઉદુર્  ‐ 1

સહી ઉ ર કી પહચેાન5

1 ખરીફ અને રિવ પાક

2

3

વટવા િહ દી 1

બહરેામપરુા ઉદુર્

બાયોગેસ લા ટ

4

4

NIL

2 ગટરના પાણીમાથંી િવ તુ

4

3

5િમ લતનગર ગજુરાતી શાળા નબંર 2

દાણીલીમડા - 2

દાણીલીમડા - 2

દાણીલીમડા - 2

દાણીલીમડા ગજુરાતી શાળા નબંર 5

િમ લતનગર ગજુરાતી શાળા નબંર 145

46

47

48

NIL

NIL

NIL

ગેલાત પકંજકુમાર

તેાબેન મ છરગાિણિતક નમનૂાઓ

પારુલબેન ગ ડલીયાઅથર્કવેક alarm

ઉ ોિગક પ્રદૂષણ િનવારણ યત્ર
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ગિુ સતાખાતનુ
સફુીયાખાતનુ
શીફા શેખ
સાિનયા કુરૈશી
સીમરન રંગરેજ
ફેહમીદા અ સારી
શહબેાન પઠાણ
શફી અ સારી
િલઝા હસુેન અશફાક
નરુાની શેખ
અલફાઝ શેખ
મો.રેહાન શેખ
ફરહાનાઝ પઠાણ
આફરીન નાગોરી
સાદીયાબાનું શેખ
શમાબાનું પઠાણ
હાિરશ કુરૈશી
સિુફયાન દૂધવાલા
સરુેખા દંતાણી
િનશા પટણી
જય ી પટણી
ટીના પટણી
ધમેર્શ જાગટીયા
મયરુ પ્રજાપિત
દીિપકા હડીયેલ
હિષર્તા રાવત
િવક્રમ ઓડ
ચાદંની ઓડ
િવનય સોલકંી
િપ્રયા પટણી
સલોની મકવાણા
સાક્ષી વાઘેલા
પ્રથમપટણી
અંજલીપટણી
માનકવર રાઠોડ
િકંજલપટણી
અ પીન મ સરૂી
સાક્ષી મારવાડી

અ લમ ભગવાજીવાલા

અિનતાબેન દ

હતેલબેન મકવાણા

રાહલુકુમાર ગુ તા

પ્રદુષણ મોડલે

3

શીરીનફાતમા અ સારી

તેાબેન પ્રજાપિત

મહબેદુાબીબી શેખ

શોકેત એચ ફમા

સાિહ તા કૌસર અ સારી

અવિનકાબેન ગ જર

લલીતકુમાર મેતીયા

રામિસંહ સોલકંી

નાિહદાબાનુ ંજી. શેખ

છાયાબેન સોલકંી

િદપીકાબેન દેસાઈ

અવિનકાબેન ગ જર

શીરીનફાતમા અ સારી

હસીના ખેશાદાવાલા

રશીદાબાનુ ંવારૈયા

બહરેામપરુા ઉદુર્ િમ લતનગર ઉદુર્  ‐ 2

જમાલપરુ ઉદુર્ શાહપરુ ઉદુર્  ‐ 6

ભિૂમિતની માિહતી

કુદરતી ખાતર ારા ખેતી

યથર્ લા ટીક્માથંી ઉજાર્ ઉ પ  કરવી

પવન ચક્કીથી ઉ પ  થતી ઉજાર્

ઉ સ ન તત્ર

2

1

3

5

4

2

4 હવાનુ ંદબાણ

3

હવાનુ ંપ્રદુષણ

ફ્રી એનરજી જનરેટર

ગિણત ગ મતમા ંરમતા◌ંં રમતા ં
ઘિડયા શીખવવા5

1

ડીપ ઇરીગેશન

2

ચડંોળા ઉદુર્  ‐ 1

3

4

2

બહરેામપરુા ઉદુર્

બહરેામપરુા ઉદુર્ િમ લતનગર ઉદુર્  ‐ 1

4

રમત વડ ેગ.ુસા.અ5

બહરેામપરુા ઉદુર્ ચડંોળા ઉદુર્  ‐ 1

અસારવા 1

અસારવા 2

અસારવા શાળા નબંર‐૧૮

અસારવા શાળા નબંર‐૧૧

અસારવા 1 અસારવા શાળા નબંર‐૪

અસારવા 1 અસારવા શાળા નબંર‐૩

અસારવા 1

અસારવા 1 અસારવા શાળા નબંર‐૧૮

શાહપરુ ઉદુર્  ‐ 5

શાહપરુ ઉદુર્  ‐ 10

જમાલપરુ ઉદુર્ જમાલપરુ ઉદુર્  ‐ 8

જમાલપરુ ઉદુર્

જમાલપરુ ઉદુર્ જમાલપરુ ઉદુર્  ‐ 6

અસારવા શાળા નબંર‐૧૮

અસારવા 2 અસારવા શાળા નબંર‐૧૧

અસારવા 2

અસારવા 2 અસારવા શાળા નબંર‐૧૧

અસારવા 2

જમાલપરુ ઉદુર્

અસારવા શાળા નબંર‐૨૩

અસારવા શાળા નબંર‐૨૩

5

1

પવનચક્કી ારા િવધતુ ઉજાર્ ઉ પ  
કરવી

કુિત્રમ કુવા ચાજીર્ંગ

રોગો સામે સરુક્ષા (ડે ગ્યુ)ં

લાિ ટક બેગ સીલીંગ મશીન

વે ટ વોટર મેનેજમે ટ

ટ્રન ગ્રામ પઝલ

ઓગેર્િનક પેિ ટસાઈઝ

49

50

51

52
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પ્રગિત તોમર
ખશુી પરમાર
િપ્ર સ ખેંગાર
કિપલ પરમાર
દક્ષ ભાવસાર
મેટકેલ અંિકત
િચરાગ ચાવડા
િવક્રમ વાછોલા
િપ્રયાશંી શાહ
િશતલ પટણી
માહનેરુ એજાજ ખાન પઠાણ
અફસાના નૌશાદ ભાઇ શેખ
સના મો.ઈ માઈલ શેખ
મેસર અિમરિમયા િમઝાર્
િમિહર શાિંતલાલ પ્રજાપિત
આિશષ હષર્દભાઇ રાવત
ઉઝમાબાનુ ઈમરાન ખાન પઠાણ
સાએમાબાનુ મખ્તીયાર સૈયદ
આમના મ.ઈરફાન શેખ
શાિહદ ઈબ્રાહીમ શેખ
િશવાની જમતાણી
કરણ પરમાર
િપ્રયકંાતેલયાની
િરિ મમતાની
જ ારીબા પરમાર
નમ્રતા માખીજા
ઉ સવ રાઠોડ
રિવના ડાગંી
સાિહલ દંતાણી
િક્રશ રાવળ
કાિતર્ક રાજુભાઇ ચૌહાણ
િક્ર ણા અિનલભાઇ ભીલ
િદ યાભારતી ભીખાભાઇ સોલકંી
િદશર્ન રાકેશભાઇ મકવાણા
અિતલ પ્રકાશભાઇ ઠાકોર
સોનલબેન
િપ્રિત એન. ઠાકોર
સજુલ એચ. રાવત

શદાબાન ુફૈજ મોહ મદ શેખ

રીમાબેન

િકતીર્બેન પટેલ

જયેશભાઇ પટેલ

દીપક િક્રપલાણી

િકરણબેન છૈયા

પજારા મોિનકાબેન

કિવતાબેન છબલાની

જહાગીરપરુા

ઉવર્શીબેન નાઇ

દિરયાપરુ ૧૮

જહાગીરપરુા ગજુ.1 જ મીનાબેન . મહરેીયા

પ્રશાતં ચદં

સોમે દ્ર પાડંે

અિનષાબેન એલ. જગાણી

યાિમનીબેન નાગરાજ

લ મીબેન કે. પરમાર

1

1

દિરયાપરુ ૧૬

દિરયાપરુ ૧૬

ગાિણિતક રમતો

ટપક પ િ

માટર્ ટ્રીટ લાઈટ

ઔ ોિગક િવકાસ

મે સ મેજીક

વ છતા અને વા ય

ઇ-વે ટનો િનકાલ

એિસિડક વષાર્

પાણીન ુશુ ધીકરણ

મોબાઇલ ચા ર

ધમુાડાન ુશુ ધીકરણ

બલનૂ કાર

ધમુાડા શોષક

5

1

3

4

2

4

3

શેરડીના કુચામાથી કોલસાની બનાવટ

2

5

3

4

2

1

દિરયાપરુ

જહાગીરપરુા

જહાગીરપરુા

જહાગીરપરુા

5

2

4

3

િપ્રતમપરુા ગજુ.1

દિરયાપરુ ૧૬

DR. C.G. ENGLISH SCHOOL

મહારાજા ઇંગ્લીશ કૂલ

એફ.ડી.લ ૂ ત

સરદારનગર ગજુ ૧

દિરયાપરુ

દિરયાપરુ

હાસોલ લીટલ એ જલ કૂલ

હાસોલ કોતરપરુ ગજુ ૧

દિરયાપરુ

હાસોલ

હાસોલ

હાસોલ

બાપનુગર

િપ્રતમપરુા ગજુ.3

જહાગીરપરુા ગજુ.શા.1

દિરયાપરુ

બાપનુગર

અક્ષય િવ ાલય

બાપનુગર 2

બાપનુગર સર વતી િવ યાલય

બાપનુગર બાપનુગર ગજુ 16

બાપનુગર બાપનુગર 3

53

54

55

56

ઔષધીય વન પિતની ઓળખ અને 
ઉપયોગ પજારા મોિનકાબેન

આયવુેર્િદક કૉફી પજારા મોિનકાબેન

વોટર એલાર્મ દૂગેર્શકુમાર પાડોર

હાઇડ્રોલીક સી.સો વોટર પપં

ફાયર એલામર્ દક્ષાબેન વી.ચદંારાણા



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
ઉમગં ચાવડા
િકંજલ રાણા
િરષભ યાદવ
િમત્ ગગંવાણી
સીમા બાજીગર
ગૌરવ ગાયકવાડ
મકુેશ બ્રધ
આકાશ ઠાકોર
મનોરમા યાદવ
પ્રીિત સોલકંી
સનુીતા કોરી
મોિહત ઘાસી
આરાધના િત્રલોકનાથ ગુ તા
સિૃ ટ િશવાજી ગૌડ
નીખીલ િવનોદિસંહરાજપતૂ
રીતેશ સજંયકુમાર કાઠેરીયા
િવવેક િદનેશભાઈ બોરવાલ
સમીર ભગવાનિસંહ ગહલોત
મયકં ડી, ચૌધરી
અરુણ એસ.ચૌહાન
સોનમ રાજવીરિસંહ સીકરવાર
અચર્ના સરુેશ શમાર્

િનમર્ળા એ. પરમાર
કૃણાલ એ. વીરગામીયા
પટણી મહશે કે
આગજા જય એન.
ભરવાડ મનું ચીનભુાઈ
દેસાઈ િપ્રયકંા
પટેલ િમિહર
પ્રજાપિત અમન
શાહ અચલ િહતે દ્રભાઈ
ગુ ર વિનત

જહાગીરપરુા

મેઘાણીનગર

મેઘાણીનગર

મેઘાણીનગર

નરોડા

નરોડા

મેઘાણીનગર NIL

પટેલ સધુાબેન

પુ પાબેન એન.ગામેતી

ઝાલા િકરીટિસંહ

ભિૂમકા દેરા ી

કુબેરનગર

કુબેરનગર િહ દી

મેઘાણીનગર

નરોડા યુનંીઅન કૉ બેંક પ્રા. શાળા

િરસોસર્ મેનેજમે ટ

મેઘાણીનગર ગજુ.4

નોબલનગરિહ દી શાળા ન.૨

NIL

3

2

4

5

કુબેરનગર આં. ગજુ ૨ 4

1

2

4

3

નવયગુ પ્રા . શાળા

સે ટ મેરી કુલ

NFC મોબાઇલફકંશન

1 સયૂર્ ઉજાર્ વડ ેખેતી

વ છતા અને વા ય2

3

NIL

મેઘાણીનગર ગજુ. 1

કુબેરનગરિહ દી શાળા ન.૨

કે.જી.કે ઈંગ્લીશ કૂલ

સૈજપરુ િહ દી શાળા ન.૧

રીમોટ ક ટ્રોલ વે મુ ક્લીનર

બાયો લાિ ટક

કુબેરનગર

કુબેરનગર િહ દી

5

1

છારાનગર ગજુ ૧

2

3

5

1

5

કુબેરનગર િહ દી

કુબેરનગર િહ દી

ભગવતી િહ દી િવ ાલયકુબેરનગર િહ દી

કુબેરનગર છારાનગર ગજુ ૧

કુબેરનગર કુબેરનગર ગજુ ૪

M.G. PRIMARY SCHOOL

િપ્રતમપરુા ગજુ.3

કુબેરનગર

57

58

59

60

CROP SEFTY ચદ્રશેખર એસ.

R.O. થી થતા રોગો દેવે દ્રિસંહ જાડજા

ગ્રવીટી લાઈટ સેવીનાબેન સવુેરા

AIR PRESSURE જગદીશકુમાર મોડીયા

ગાિણિતક નમનુા િમનીબેન ચૌહાણ

કૃિષ પ િતઓ ી ધમેર્ દ્ર એન.યાદવ

ી સનુીલકુમાર એમ.પ્રજાપિત

રૈન વોટર હાવેર્ ટીંગ મોડલે ી યો સનાપી. ભાટી

સોલરવોટર હીટર ી સોનલ પી. પ્રજાપિત

ભોમીિતક આકારો ( 2D & 3D ) ી ધમેર્ દ્ર એલ. કંડારા

NIL

NIL

NIL

પ્રકાશકુમાર એન. સોલકંી

વાહન યવહાર અને પિરવહન 
પ્ર યાયન પટેલ શીતલબેન ડી.



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
હીના ઠાકોર
આશા prajapati
દેવ પ્રજાપિત
કંદપર્ િમ ા
કોલેકર િર કલ
હજારે જ્ઞાને ર
ઝલક
િપ્રયકંા
રીત ુ નાઈ
અ સારી◌ૈ ઈકરા

નીતા
દેવ
િદ ય મકવાણા
એકતા રાઠોડ
રાિધકા પરમાર
િદ યાગં ગૌડ
િવકાસ પટણી
વેતા વાઘેલા
રોનક ગેિડયા
જયદીપ મકવાણા
િહરેન વૈ ણવ
િનિકતા રાજપતૂ

નોબલનગર

નોબલનગર નોબલનગર ૧

નોબલનગર

નોબલનગર

નોબલનગર

નરોડા રોડ

નરોડા રોડ

નરોડા રોડ

નરોડા રોડ

નરોડા

નરોડા રોડ

નરોડા

NIL

અમદુપરુા 1

િચરાગકુમાર િત્રવેદી

પકંજકુમાર સોલકંી

નેહાબેન પટેલ

પ્રજ્ઞા બેન બી પટેલ

સીમાબેન એમ હજેરા

પટેલ કૃપાબેન એચ

પ્રિવણચદ્ર પ્રજાપિત

પાયલબેન પી રાવલ

ભાવીની બેન લીંબડ

રેણુદંોલાણી

સોનગીરે પ્રતાપભાઈ

5 વાયફાય ારા ડટેા ટ્રા સફર

નોબલનગર ૩

ઠક્કરબાપા આ મ શાળા

અસારવા મરાઠી શાળા નબંર 2

િડવાઈન લાઈફ ઇ ટરનેસનલ કુલ

નરોડા ૪ 4 રેશામાથંીકાપડ િનમાર્ણ

4 કેિટંગ િસક્યોરીટી

3 ઇકો ફ્ર ડલી હોમ

3

2

નોબલનગર૪ 1

2

ઇ વન િસક્યોરીટી

5

61

62

NIL4

અસારવા9

નરોડા રોડ1

ટપક િસંચાઈ પ ધિત

વ છતા અને વા ય

5

વરીયા પ્રાથિમક શાળા

આયવુેર્િદક કોફી

રેખાની છેદીકા થી બનતા ખણૂા

માટર્ સીટી

ટેરેસ ગાડર્ન1



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
ધવૃ . ઠાકોર
જતીન હસમખુભાઇ ઠાકોર
રાઠોડ િહરલ મનસખુભાઈ રાઠોડ
સોલકંી હલેન અશોકભાઇ
િમ બા વી.સૈયદ
અંજલી જી. પટણી
િફરદોસબાનુ એ. અંસારી
સભુધ્રા જી. રાવળ
પરમાર ધવલ ડા ાભાઇ
બામિણયા રોશન જશભુાઇ
િવજય વી ઠાકોર
નીિતન કે પટણી
રોશન પટણી
સાિનયા િમઝાર્
ધીરજ પટણી
નીિતન પટણી
અમન િતવારી
અિ ન રંગારે
રિવ એલ પ્રજાપિત
યશરાજિસંહ પરમાર
િરિ ધમા સોનકુસરે
વસીમ પઠાણ
ધીરજ બીરાડે
અચર્ના સોલ◌ંંકી
રીઝવાન અંસારી
અહતેસમ પઠાણ
િરયા ઠાકોર
િવશાખા ગોહલે
ભિુમકા ડાભી
જય રાવલ
પટેલ રીઝા પ્રમીતભાઈ
ઠાકર પ્રાતવી ધારેશભાઈ
યાદવ વષાર્ રા શભાઈ
પરુબીયા િનિધ મકુેશભાઈ
મૈથલી હમેતંભાઈ બગાર્
દે યાનશી નીલેશભાઈ પરમાર
પટેલ જય હરેશભાઈ
પટેલ અંશ બાબભુાઈ

63

64

65

66

સૈજપરુ સૈજપરુ ગજુ.શાળા 3 1 બીજનુ ંઅંકુરણ રેખાબેન ઝેડ. પરમાર

સૈજપરુ સૈજપરુ ગજુ.શાળા 6 2 વ છ ભારત મોડલ િહનાબેન સોનારા

સૈજપરુ સૈજપરુ ગજુ.શાળા 5 3 વેકયમુ કલીનર ભાનમુિતબેન કે.પટેલ

સૈજપરુ સૈજપરુ ગજુ.શાળા 5 4 એસેટીલીન ગેસ ટોસર્ કુંદનબાળા કે. પટેલ

સૈજપરુ સૈજપરુ ગજુ.શાળા 6 5 ગિણત‐ગ મત ચદંુભાઇ િકશોરી

સરસપરુ 1 સરસપરુ 3 1 ઘાસ કટર રેખાબેન પી દેસાઈ

સરસપરુ 1 સરસરુ ૧૩ 2 વે મુ ક્લીનર અ સારી ઈશાહક એ

સરસપરુ 1 સરસપરુ 3 3 ફ્રી મોબાઈલ ચા ર ભરાડ િવ ણભુાઈ

સરસપરુ 1 સરસપરુ 3 4 ટે લા કોઈલ પરમાર કેતનિસંહ

સરસપરુ 1 એન.કે. પ્રાયમરી શાળા 5 સખ્યા રેખા પર સરવાળા બાદબાકી યોિતબેન એમ લોણકર

સરસપરુ 2 રિખયાલ ગજુ 1 1 ટપક પ ધિત િકશોરભાઇ મકવાણા

સરસપરુ 2 સરસપરુ 7 2 ધમુાડાન ુશુ ધીકરણ પલકબેન પટેલ

સરસપરુ 2 રિખયાલ અંગ્રજી 1 3 વરસાદી પાણીનો સગ્રહ િદપીકાબેન નાયક

સરસપરુ 2 સરસપરુ 7 4 વાયરલેસ ઇલેક્ટ્રીસીટી મોિહનીબેન પ્રજાપિત

સરસપરુ 2 બાપનુગર ગજુ 13 5 થાન અને થાનિકંમત ચેતના બેન .પટેલ

ઠક્કરનગર એસ.વી.પટેલ ગજુરાતી 1 દરયાઈ ખેતી નીતાબેન પી પટેલ

ઠક્કરનગર એસ.આર.પી ગ.ુ02 2 સેનેટરી પેડ ના િનકાલની યવ થા બળવતંિસંહ એન ગઠવી

ઠક્કરનગર સરદાર વી પટેલ અંગ્રજી 3 હોલોગ્રામ રાઠોડ અજીત ટી

ઠક્કરનગર એસ.વી.પટેલ ગજુરાતી 4 ઇકો ફ્ર ડલી વોટર કુલીંગ સી ટમ નીતાબેન પી પટેલ



મ લ ટર શાળા ુ ંનામ િવભાગ િવ તા િૃત ુ ંનામ ભાગ લીધેલ િવ ાથ ુ ંનામ િશ ક ુ ંનામ
પટેલ િદશાતં શરુેશભાઈ
પ્રજાપિત બસંીલ િવરેદ્રભાઈ
િશવમ અરિવંદિસંહિસકરવાર
ચાદંની દેવે દ્રિસંહ િસકરવાર
સજંય વાસદુેવ ીવાસ
કૃણાલ શાિંતલાલ ભાટ
આિદ ય સજંયિસંહ ચદ્રવશંી
અનુ કા પ્રિતક સવાલ
નીત ુ ર નલાલ અિહર
નીરજ મનોજ સવાર
આનદં િવનોદકુમાર યાદવ
બી અરિવંદભાઈ નતાણી

4 માટર્ સીટી ાિરકાનાથ શક્લ

અસારવા િહ દી િહ દી પ્રાથિમક શાળા 5 ત્રાઝંીટ એિલવેટેડ બસ પ્રદીપ બાજપાઈ

ઠક્કરનગર એસ.વી.પટેલ ગજુરાતી 5
જ મ તારીખ પરથી વારનુ ંનામ 
શોધવું અિ નભાઈ આર પટેલ
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અસારવા િહ દી અસારવા િહ દી 5 1 નેટ હાઉસ ખશુીરામ યાદવ

અસારવા િહ દી મેઘાનીંનગર હી 1 2 વ છતા અને વા ય ઓમકાર ડી પટેલ

અસારવા િહ દી અસારવા િહ દી 5 3 વરસાદી પાણીનુ ં યવ થાપન ખશુીરામ યાદવ

અસારવા િહ દી બાપનુગર િહ દી 5



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 66-A  ‚t.1-10-2019 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- {ntí{t „tkÄeS™e 150 {e sL{ sÞkr‚™e Ë{tró rŒðË™e Wsðýe™t ¼t„Y…u ©{Œt™ 

yk‚„o‚  þt¤t{tk Ã÷tMxef f[htu yufºt fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- 1. ™.«t.rþ.Ër{r‚,y{ŒtðtŒ™tu …rh…ºt ™k.64-B ‚t.27-9-2019 

2. ¢{tkf : «trþr™/A-h/Ëkf÷™/2019/5497-5588 ‚t.27-09-2019™tu …ºt. 
   

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu 

¼th‚ Ëhfth™t {t™ð ËkþtÄ™ rðftË rð¼t„ îtht {ntí{t „tkÄeS™e 150 {e sL{sÞkr‚™e Wsðýe Ë{tró 
ftÞo¢{ yk‚„o‚  ‚t.2S ytufxtuƒh-2019™t htus Ë{„ú ht»xÙ Ã÷tMxef {wf‚ Útðt {txu ËkfÕ…ƒØ ÚtE hÌtwk Au 

íÞthu yt…ýwk þnuh ... y{ŒtðtŒ þnuh... …ý Ã÷tMxef {wf‚ Útðt frxƒØ Au. 
� ‚t.1-10-19 ™e «ð]r¥t :  

yt {txu ‚t.1-10-19™t htus þt¤t Ë{Þ ŒhBÞt™ ‚{t{ ð„orþûtftuyu …tu‚t™t ð„o™t rðãtÚteoytu™u 
‘‘Ã÷tMxef {wf‚ {tY ½h, {the þuhe, {ntuÕ÷tu, ËtuËtÞxe, {the þt¤t Útfe {tY þnuh’’ rð»tÞ yk‚„o‚ Ëh¤ 

Ë[tux WŒtnhýtuÚte rðãtÚteoytu{tk ò„]r‚ Vu÷tððt™e hnuþu. 
� ‚t.2-10-19 ™e «ð]r¥t :  

o þt¤t fûtt :- Œhuf þt¤tyu ‚t.2-10-19™t htus Ëðthu …tu‚t™t …tufux yurhÞt{tk yt ËkŒ¼ou 
s™st„]r‚ fu¤ðtÞ ‚u nu‚wÚte ytÞtus™ƒØ hu÷e ftZðt™e hnuþu. yt ftÞo¢{ yk‚„o‚ nðu …Ae ftuE…ý 

ƒt¤f Ã÷tMxef™tu W…Þtu„ ™ fhu ‚u ËkŒ¼ou yt ËtÚtu™t rƒztý {wsƒ™e ÿZ «r‚¿tt ÷uðztððe. 
‚t.2-10-19™t htus Ëðthu 8-00 f÷tfu ©{Œt™ ftÞo¢{ yk‚„o‚ Œhuf ƒt¤fu …tu‚t™t ½huÚte 

‚{t{ «fth™tu Ã÷tMxef f[htu þt¤tyu ÷E ytððt™tu hnuþu. su ‚u ð„o rþûtf©eyu rðãtÚteoytuyu ÷tðu÷t 
Ã÷tMxef f[ht™wk ðs™ fhe™u «íÞuf ð„o ŒeX ðs™™e ™tUÄ {wÏÞ rþûtf©e™u yt…ðt™e hnuþu.. 

o Ítu™ fûtt :- {wÏÞ rþûtf©eyu f[htu yufºt fhðt {txu™e ƒu {tuxe ƒu„ Ítu™{tkÚte ‚t.1-10-19 
™t htus {u¤ðe ÷uðt™e hnuþu. þt¤t{tk yufºt ÚtÞu÷ Ã÷tMxef f[htu ‚Útt ‚u™t ðs™ yk„u™e ™tUÄ™wk 

he…tuxeO„ Ítu™{tk sE™u Ëw…hðtEÍh©e Ë{ût fhðt™wk hnuþu Œhuf Ítu™™t Ëw…hðtEÍh©eyu …tu‚t™e 
ƒex™e þt¤t™tu Ã÷tMxef f[htu ðs™ fhe™u y™u ‚u™wk …ºtf ƒ™tðe™u ‚u™e yufkŒhe fhe {ŒŒ™eþ 

þtË™trÄfthe©e™u yt…ðt™e hnuþu.  
¢{ þt¤t™wk ™t{ hSMxh ËkÏÞt ½huÚte Ã÷tMxef f[htu ÷E 

ytðu÷ rðãtÚteo™e ËkÏÞt 
Ã÷tMxef f[ht™wk 

fw÷ ðs™ 

     

Œhuf Ítu™ f[uheyuÚte  BÞwr™. ftu…tuohuþ™ y{ŒtðtŒ™t Ëtu÷ez ðuMx {u™us{uLx rð¼t„ ‚hVÚte Ítu™{tk 
ytðu÷  Ã÷tMxef f[ht™wk ðs™ fhe™u f[htu ÷E sþu. yt {txu Œhuf Ítu™™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©eyu ‚u{™t 

Ítu™™t Ëtu÷ez ðuMx {u™us{uLx rð¼t„™tu Ëk…fo ËtÄe Ëkf÷™ fhðt™wk hnuþu.  



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

Œhuf þt¤tyu yt ftÞo¢{ yk‚„o‚ ™e[u {wsƒ™wk yuf ƒu™h ƒ™tððt™wk hnuþu. þt¤t fûttyu f[htu yufºt 

fh‚t ntuÞ ‚uðt ntE heÍÞw÷uþ™ ðt¤t Vtuxtu„útVË ð„oŒeX yuf ‚Útt þt¤tŒeX ytuAt{tk ytuAt 5(…tk[) su-‚u 
{ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e™u yt…ðt™t hnuþu. 

 

 
 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ  
.......... þt¤t ™kk........ 

 

{ntí{t „tkÄeS™e 150 {e sL{ sÞkr‚™e Ë{tró rŒðË™e Wsðýe 

‘‘{tht ©{Œt™ Útfe Ã÷tMxef {wf‚ y{ŒtðtŒ’’ 

 

‚t.2-10-2019 , ƒwÄðth  
 

 
 
rƒztý : Ã÷tÂMxf {wf‚ ¼th‚ - ËkfÕ… …ºt 
 

 

‚t.1-10-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 
              þtË™trÄfthe 
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