
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.55  ‚t. 6-8-16 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
આથી િુન. શાળાના તમામ ુ ય િશ ક ીઓને જણાવવા ુ ં ક ભારત સરકાર ારા 

તા:૧૫/૮/૨૦૧૬ ના રોજ ૭૦ મા ં વાતં ય દનની ઉજવણી કરવા ુ ં ન  કરલ છે. ના સદંભમા ં
તા:૯/૮/૨૦૧૬ થી તા; ૨૩/૮/૨૦૧૬ ના પખવા ડયાને “ આઝાદ  ૭૦ ને યાદ કરો ુરબાની” તર ક હર 

કરવામા ંઆવેલ છે.  રાજયની ાથિમક શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને પખવા ડયા દર યાન 

“આઝાદ  ૭૦ ને યાદ કરો ુરબાની” ની ઉજવણી કરવા ો સા હત કરવા જણાવવામા ંઆવેલ છે.  

 રાજયની તમામ ાથિમક શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા ં િવ ાથ ઓ ારા ઓછામા ંઓછ  એક િૃ  

કરવાની રહશે. મા ંસને. ૧૮૫૭ ની વતં તા સઘંષની ઘટનાઓ આવર  લેવાની રહશે. તા: ૨૩/૮/૨૦૧૬ 

ના રોજ સવાર ૧૧:૦૦ કલાક શાળાના તમામ િવ ાથ ઓએ સ હૂમા ં“ રા ગીત” ુ ંગાન કરવા ુ ંરહશે.  
 
 તા: ૯/૮/૨૦૧૬ થી તા: ૨૩/૮/૨૦૧૬ દર યાન શાળા ક ાએ કરવાની િૃ ઓની િવગતો    

1. તમામ શાળાઓમા ંતા: ૨૩/૮/૨૦૧૬ ના રોજ સ હુમા ં૧૧:૦૦ કલાક રા ગાન કરવવા ુ ંરહશે.  

2. શાળાના િવ ાથ ઓ બોડર પરના જવાનો માટ ીટ ગસ કાડ પર ચ ો દોર  તેને ન કના પો ટ 

ઓફસમા ંપો ટ કર  શકશે.  
3. િવ ાથ ઓ સ હુમા ં ૃ  વાવી તેનો ઉછેર કરવો, િવ ાથ ઓની જવાબદાર  ન  કરવાની રહશે 

અને ૃ ુ ંજતન કરવા ુ ંરહશે.  

4. શાળાના ુ ય. િશ કા ારા એવા કોઈ ય તને આમં ણ ક  “ વતં તા ચળવળ ૧૮૫૭” મા ં
કરવામા ંઆવેલ સઘંષથી િવ ાથ ઓને મા હતગાર કર  શક. 
(દા.ત: લેખક, શૈ ણક અને સરં ણ દળના િન ૃ  કામ કરતા ય ત.) 

5. ચ  પધા  
6. વક ૃ વ પધા  
7. પરડ  
8. િનબધં લખેન પધા  
9. આઝાદ ની ચળવળને લગ  ુનાટક ર ુ કર ુ.ં  
10. ૂ  લખેન પધા  
11. દશભ ત ગીતો ગાવાની પધા  

 ઉપરો ત જણાવેલ િૃ ઓ પૈક  કોઈ એક િૃ  દરક શાળાએ ફર જયાત કરવાની રહશે તા: 
૨૩/૮/૨૦૧૬ ધુીમા ં ઉજવણીનો અહવાલ અને ફોટો ા સ  હાડ અને સો ટકોપીમા ં
પુરવાઈઝર ીઓને મોકલી આપવાનો રહશે. મદદનીશ શાસનાિધકાર એ તા: ૨૩/૮/૨૦૧૬ ના રોજ 

ઝોનની એકંદર કરણ કર  મોકલી આપવાની રહશે. 
  



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
શાળાએ નીચેના ફોમટમા ંમા હતી આપવાની રહશે.  
મ શાળા ુ ં

નામ 
કરલ 
િૃ ુ ંનામ 

િૃ મા ં
ભાગ લીધેલ 
િવ ાથ ઓની 
સં યા 

િૃ મા ં
ભાગ 
લીધેલ 
િશ કોની 
સં યા 

િૃ મા ં
સમાજના 
કટલા 
લોકોએ 
ભાગ 
લીધો 
તેની 
સં યા 

વકતા 
તર ક કોને 
બોલાવામા ં
આ યા તે ુ ં
નામ 

સ હુગાનમા ં
ભાગ લીધેલ 
િવ ાથ ઓની 
સં યા 

        
 

™tUÄ :- Ë{„ú ¼th‚ Œuþ{tk Ë{„ú‚t he‚u yuf Ëqºt‚t ò¤ðe™u yt ftÞo¢{™e Wsðýe fhðt™e ntuE 
BÞwr™. Mfq÷ ƒtuzo,y{ŒtðtŒ™e „wsht‚e,rnLŒe, {htXe ‚{e÷ ‚Útt yk„úuS {tæÞ{™e þt¤tytu 
{txu yt y„tW ‚t.21-6-16 ™t …rh…ºt ™k.29Úte ‚t.23-8-16™t htus htkÄýAê™e hò 
ònuh fhu÷ n‚e, ‚u hò hŒ fhðt{tk ytðu Au. yt hò™u ƒŒ÷u ƒeS hò yt…ðt nðu …Ae 
sýtððt{tk ytðþu.  

 
‚t.6-8-16               ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          
          þtMtLttrÄfthe 
 


