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Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :- 
િવષય-  વષ 2016/17 ના બ ટમા ંસેવાકાલીન િશ ક તાલીમ તગત 4 દવસની લ ટર 

ક ાની તાલીમના આયોજન પૈક  બી  દવસ ની લ ટર તાલીમ/બેઠક           

તા:- 8/10/2016 ના રોજ યોજવા ગે  
સદંભ-  એસ.એસ.એ/સી.આર.સી બેઠક/16/37437 - 475 તા:- 23/9/2016  

આથી િુનિસપલ શાળાના તમામ ૂ ય િશ ક ીઓને જણાવવા ુ ં ક વષ 2016/17 ની 
િશ ક તાલીમ તગત 4 દવસની લ ટર ક ાની તાલીમ મં ૂર થયેલ છે. તે પૈક  થમ દવસની 
તાલીમ ણૂ કરવામા ંઆવેલ છે. બી  દવસની તાલીમ તા. 8/10/2016 સવાર 07.30 થી 01.00 
કલાક દર યાન આ સાથે સામેલ થળો ઉપર રાખવામા ંઆવેલ છે. તો  તે ધોરણ અને િવષયના 
િશ કોએ આ સાથે સામેલ થળોએ તાલીમ મેળવવાની રહશે. 

તાલીમના દવસે િવ ાથ ઓ માટ અનઅ યયન રાખીને એટલે ક શૈ ણક કાય બધં રાખીને 
તાલીમ યોજવા ુ ં િનયત થયેલ છે. બાળકોને મ યાહનભોજન મળ  રહ તે હ સુર શાળાના ુ ય 
િશ ક અથવા કોઇ એક િશ કને જવાબદાર  સોપવી. 
 
‚t.23-9-16                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 
           þtË™trÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
તા. 8/10/2016 ની લ ટર ક ાની તાલીમ ના થળોની મા હતી 

મ   લ ટર   તાલીમ થળ 
િશ ક  ૂથ 

ધોરણ / િવષય  સમાિવ ટ  આુરસીના િશ કો 

1  ગરધરનગર  િ તમ રુા જુરાતી 1/2  ભાષા 
અસારવા, નરોડા રોડ, ગરધરનગર, 
દ રયા રુ, સરસ રુ, પોટલીયા 

2  ુબેરનગર  ુબેરનગર ે  1  ધોરણ 4  ઉ ર ઝોન તમામ 
3  અસારવા  અસારવા જુરાતી 11/12  ધોરણ 3  ઉ ર ઝોન તમામ 
4  નરોડારોડ  મધેાણીનગર જુરાતી 1  સામા જક િવ ાન  ઉ ર ઝોન તમામ 
5  સજૈ રુ  સજૈ રુ જુરાતી 5  ધોરણ 1  ઉ ર ઝોન તમામ 
6  દ રયા રુ  દ રયા રુ  જુરાતી 16  ધોરણ 2  ઉ ર ઝોન તમામ 

7  સરદારનગર   હાસંોલ જુરાતી 1  ભાષા 
સરદારનગર, નરોડા ુ ઠયા,  ુબરેનગર, 

સજૈ રુ, ઠ રનગર 
8  ઠ રબાપાનગર  ઠ રનગર જુરાતી 1  ધોરણ 5  ઉ ર ઝોન તમામ 
9  પોટ લયા   સરસ રુ જુરાતી 11  ા  ઉ ર ઝોન તમામ 
10  નરોડા ુ ઠયા નરોડા  જુ. શાળા ન.ં - ૧/૨  ગણત ‐ િવ ાન  ઉ ર ઝોન તમામ 
11  બા નુગર  બા નુગર જુરાતી 13  ા  વૂ ઝોન તમામ 
12  ર ખયાલ  બા નુગર જુરાતી 5  ધરણ 3  વૂ ઝોન તમામ 
13  ગોમતી રુ  ગોમતી રુ જુરાતી 2  ધોરણ 5  વૂ ઝોન તમામ 
14  અમરાઇવાડ   અમરાઇવાડ  જુરાતી 1  ભાષા  વૂ ઝોન તમામ 
15  અમરાઇવાડ   અમરાઇવાડ  જુરાતી 11  ધોરણ 4  વૂ ઝોન તમામ 
16  ભાઇ રુા  અમરાઇવાડ  જુરાતી 7  સામા જક િવ ાન  વૂ ઝોન તમામ 
17  િનકોલ રોડ  ુ ષો મનગર  જુ. શાળા ન.ં - ૧   ગણત - િવ ાન  વૂ ઝોન તમામ 
18  ઓઢવ  બકાનગર જુરાતી શાળા 1  ધોરણ 2  વૂ ઝોન તમામ 
19  ખોખરા  ખોખરા જુ. શાળા ન ં- ૨  ધોરણ 1  વૂ ઝોન તમામ 
20  દાણીલીમડા   દાણીલીમડા  જુ શાળા ન.ં - ૩  ધોરણ 3 થી 4  દ ણ ઝોન તમામ 
21  કાકં રયા   કાકંર યા  જુ. શાળા ન.ં - ૧/૨  ગણત ‐ િવ ાન  દ ણ ઝોન તમામ 
22  રાયખડ  રાયખડ શાળા નબંર 8 ધોરણ 2 દ ણ ઝોન તમામ 
23  જમાલ રુ જમાલ રુ જુરાતી 4 ધોરણ 5 દ ણ ઝોન તમામ 
24  બાગે ફરદોશ  બાગે ફરદોશ  જુ. શાળા ન.ં - ૧  ા  દ ણ ઝોન તમામ 
25  બહરામ રુા   બહરામ રુા  જુરાતી શાળા 9  સામા જક િવ ાન  દ ણ ઝોન તમામ 
26  વટવા   જશોદાનગર  જુરાતી 1/2  ભાષા  દ ણ ઝોન તમામ 
27  મણનગર   મણનગર  જુ. શાળા ન ં- ૪  ધોરણ 1  દ ણ ઝોન તમામ 
28  સાબરમતી   સાબરમતી જુ. શાળા ન-ં ૫/૬  ા  પિ મ ઝોન તમામ 
29  શાહ રુ  શાહ રુ  જુ.  શાળા ન.ં ૧૧/૧૨  સામા જક િવ ાન  પિ મ ઝોન તમામ 
30  નારણ રુા   નારણ રુા  જુ. શાળા ન.ં - ૪  ગણત ‐ િવ ાન  પિ મ ઝોન તમામ 
31  ગાધંી ામ   એલસ.  જુ.   શાળા ન ં17  ભાષા  પિ મ ઝોન તમામ 
32  પાલડ    એલસ.  જુ.   શાળા ન-ં૨/૨૪  ધોરણ 5  પિ મ ઝોન તમામ 
33  ુના વાડજ   વાડજ  જુ. શાળા ન ં૩/૪  ધોરણ 1 થી 2  પિ મ ઝોન તમામ 
34  વાસણા   વાસણા  જુ. શાળા ન-ં ૩/૪  ધોરણ 3 થી 4  પિ મ ઝોન તમામ 

 


