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Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
 

rð»tÞ  :- þt¤t Ë÷t{‚e ftÞo¢{™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 
 
ËkŒ¼o  :- zeyu{ƒe/þt¤t Ë÷t{‚e ftÞo¢{-2017/ðþe/2017 

 
આથી િુન.શાળાઓ તમામ ુ ય િશ ક ીઓને ઉપ ુ ત િવષય તથા સદંભ પર વે 

જણાવવા ુ ંક રા યની તમામ સરકાર  ાથિમક શાળાઓમા ંશાળા સલામતી કાય મ -૨૦૧૭ તગત 
શાળા સલામતી સ તાહની ઉજવણી તા.૨૭ ૂન ૨૦૧૭ થી ૦૧ ુલાઈ ૨૦૧૭ દર યાન કરવામા ં
આવનાર છે. આ કાય મનો  ઉ ેશ શાળાઓના િવ ાથ ઓ તથા િશ કોમા ંઆપિ  પર વે તૃતા  
કળવવાનો છે.  

સ તાહની ઉજવણીના થમ દવસ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ સવાર ૧૧: ૦૦ કલાક 
માન. ુ યમં ી ી ારા કાય મ ુ ં ઉદઘાટન કરવામા ં આવનાર છે.  ુ ોડકા ટ ગ બાયસેગ 
મારફત રા યની તમામ સરકાર  ાથિમક શાળાઓમા ં કરવામા આવશે. ઉકત અ સુધંાને કાય મ 
સફળ બનાવવા નીચે જુબની કાયવાહ  કરવા જણાવવમા ંઆવે છે. 
(૧)  તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ શાળામા ં ઉદઘાટન કાય મ ુ ં આયોજન કર ુ.ંતેમજ 

માન. ુ યમં ીના ઉદબોધન કાય મમા ંદરક શાળાના િશ ક ીનો અને િવ ાથ ઓએ પોતાની 
શાળામા ંબાયસેગ મારફત કાય મ િનહાળવો. 

(૨) અગાઉ જણા યા જુબ દરક શાળાએ ‘‘શાળા સલામતી લાન’’ તૈયાર કર        
prashant.makwana@yahoo.co.in બન કૂ મેઈલ કરવો. 

(૩)   આ સાથે સામેલ પ ક જુબ સ તાહ દર યાન શાળા ક ાએ કામગીર  કરવી. મા ં (૧) 
આપિ ઓની સમજ,આપિ , યવ થાપન,ઓડયો,િવ ડયો,પો ટર ારા મા હતી આપવી,િવિવધ 
પધાઓ ુ ંઆયોજન,રલી,ડમો શન,મોક લ, ાથિમક સારવાર ઈ યા દ િવષયોને આવર  લઈ 
કાય મો કરવાના  રહશે. 

(૪)  સ તાહ ઉજવણીનો દિનક અહવાલ,ફોટો ા સ,િમ ડયા કવરજ, િતભાવ ઈ યા દ િવગતો અ ેના 
લા  ો ટ ઓફસર ી શાતં ુમાર મકવાણા (મો.ન-ં૯૮૨૫૪૯૮૩૧૫) ને 

prashant.makwana@yahoo.co.in દરરોજ મોકલવા.  
 

yt{ Wõ‚ ftÞo¢{™u xtu[ y„ú‚t yt…e ËV¤ ƒ™tððt sYhe ytÞtus™ fhe ftÞo¢{ …qýo ÚtÞuÚte 

ynuðt÷ yt…™e þt¤t™t rƒx Ëw…hðtEÍh©e™u hsq fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  
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શાળા સલામતી દર યાન શાળામા ંકરવાની થતી િૃ ઓ નીચે જુબ છે. 

શાળા સ તાહની ઉજવણી Ð ૨૦૧૭ 
મ  શાળા ુ ંનામ  તાર ખ  કાય મની િવગત  શાળા સમય  
૧ હાથીજણ Ð ૨ ૨૭/૦૬/૨૦૧૭ ફાયર ડમો  ૯:૦૦ કલાક 

૨ નારણ રુા Ð ૪ ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ ફાયર ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૩ બા નુગર Ð ૧૩ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ફાયર ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૪ નરોડા રોડ - ૧ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ ફાયર ડમો ૯:૦૦ કલાક 

 

મ  શાળા ુ ંનામ  તાર ખ  કાય મની િવગત  શાળા સમય  
૧ એસ આર પી - ૨ ૨૭/૦૬/૨૦૧૭ એન ડ  આર એફ ડમો  ૯:૦૦ કલાક 
૨ એલીસ ીજ Ð ૨  ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ એન ડ  આર એફ ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૩ બકા હ -૧,૨ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ એન ડ  આર એફ ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૪ અસારવા Ð ૧૧ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ એન ડ  આર એફ ડમો ૯:૦૦ કલાક 

તાર ખ   શાળામા ંકરવાની થતી િૃતઓ  

27/06/2017 • ઉદઘાટન  
• આપિ ,જોખમ,અ રુ તતા અને મતાઓની સમજ આપવી   
• શાળા આપિત યવ થાપન યોજના ગેની સમજ આપવી 

28/06/2017 • શૈ ણક સસંાધનો ારા રૂ અને વાવાઝોડા વી આપિ ઓ અને િતભાવ 
ગે િૃત કળવવી. 

• આપિત િનવારણ િૃત માટની ફ મ ુ ં િનગ  

29/06/2017 • આગ, કંૂપ અને માગ અક માત વી આપિ ઓ અને િતભાવ ગે 
િૃત કળવવી 

• બન માળખાક ય જોખમોને ણવા અને તેના િનવાવરણ ગેની સમજ 
આપવી અને શાળા ુ ંતે માણે કલન કર ુ ં   

30/06/2017 • શોધ અને બચાવ કાય તથા ાથિમક સારવાર ગેની િૃત કળવવી 
• ૂ  અને ચ પધા યોજવી શાળાના ં બાળકો માટ ો ટની હ રફાઈ 

યોજવી  
1/07/2017 • આપિ  સમયે શાળા ખાલી કરાવવા માટનો અ યાસ કરવો  

(મોક લ)  
• ઈનામ િવતરણ  
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મ  શાળા ુ ંનામ  તાર ખ  કાય મની િવગત  શાળા સમય  
૧ વાડજ Ð ૧,૨ ૨૭/૦૬/૨૦૧૭ ૧૦૮ ડમો  ૯:૦૦ કલાક 
૨ બા નુગર -૩ ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ ૧૦૮ ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૩ સરસ રુ Ð ૧૧ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ૧૦૮ ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૪ બહરામ રુા ઉ - ૨ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ ૧૦૮ ડમો ૯:૦૦ કલાક 

 

મ  શાળા ુ ંનામ  તાર ખ  કાય મની િવગત  શાળા સમય  
૧ અમરાઈવાડ  Ð ૧૬ ૨૭/૦૬/૨૦૧૭ આઈ આર સી એસ  ડમો  ૯:૦૦ કલાક 
૨ સાબરમતી - ૫ ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ આઈ આર સી એસ  ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૩ સરસ રુ Ð ૧૪ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭ આઈ આર સી એસ  ડમો ૯:૦૦ કલાક 
૪ કાકં રયા -૬ ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ આઈ આર સી એસ  ડમો ૯:૦૦ કલાક 

 
‚t.21-6-16               ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          
          þtMtLttrÄfthe 
 


