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Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu :- 

િવષિવષિવષિવષયઃયઃયઃયઃ ઇકોઇકોઇકોઇકો કલબકલબકલબકલબ (સાતા�હકસાતા�હકસાતા�હકસાતા�હક વાિષ�કવાિષ�કવાિષ�કવાિષ�ક આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન ) અમલઅમલઅમલઅમલ કરવાકરવાકરવાકરવા બાબતબાબતબાબતબાબત  

સદંભ�ઃ �માકંઃ �સીઇઆરટ /ઇકો/ર૦૧૪/૧૪૦૮૨-૯૯ તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૪  

 ytÚte BÞwr™. þt¤tytu™u ઉપરોકત િવષય અને સદંભ� અ+વયે જણાવવા-ુ ંક/ વષ� ૨૦૧૪-૧૫ દર1યાન શાળાક4ાએ ઇકો 

કલબ 67િૃ9-ુ ંઆયોજન સતાહના એક કલાક માટ/ નીચે ;જુબ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. તથા 67િૃ9ઓ-ુ ંડોક@મેુ+ટ/શન 

શાળાક4ાએ તૈયાર કરવા-ુ ંરહ/શે.  

શાળાક4ાએ ઇકો કલબ 67િૃ9 

�મ�મ�મ�મ તાર ખતાર ખતાર ખતાર ખ 67િૃ9-ું67િૃ9-ું67િૃ9-ું67િૃ9-ુ ંનામનામનામનામ 

૧ ૦૪/૦૬/૧૪થી ૦૯/૦૬/૧૪ ઇકો કલબની રચના ,શાળા મહા સફાઇ�શાળા Eશુોભન ,FયGHતગત સફાઇ   

૨ ૧૬/૦૬/૧૪ થી ૨૧/૦૬/૧૪ 74ૃારોપણ ,74ુર4ાપાJ િનભાવ7ુ ં,FયGHતગત સફાઇ   

૩ ૨૩/૦૬/૧૪ થી ૨૮/૦૬/૧૪ LવLથજમીન રચના ,ગૌર4ાપાJ િનભાવ7ુ ં,ઋOગુીત હ�રફાઇ ,FયGHતગત સફાઇ  

૪ ૩૦/૦૬/૧૪ થી ૦૫/૦૭/૧૪ ઔષધબાગ ,અ4યપાJ િનભાવ7ુ ં,કંપોRટ ખાડા તૈયાર કરવા  

૫ ૦૭/૦૭/૧૪ થી ૧૨/૦૭/૧૪ 74ૃજતન ગોડ/નSદણ,પયા�વરણ િનબધં Lપધા� ,74ૃોમા ંનકામા પાણીનો િનકાલ  

૬ ૧૪/૦૭/૧૪ થી  ૯/૦૭/૧૪ જમીન ધોવાણની ;લુાકાત ,નસ�ર ની ;લુાકાત ,ખેતરની ;લુાકાત ,અળિસયા િનર 4ણ  

૭ ૨૧/૦૭/૧૪ થી ૨૬/૦૭/૧૪ LવTછતા UVિૃત ર/લી,િનબધં Lપધા� ,બાગબાની માવજત  

૮ ૨૮/૦૭/૧૪ થી ૦૨/૦૮/૧૪ ઔિષધ ઓળખ ઉપયોગ ,કડ7ુ ંકWળયાO ુ ંઉકાળો પીવડાવવો ,બાગબાની માવજત  

૯ ૦૪/૦૮/૧૪ થી ૦૯/૦૮/૧૪ ૬ Xી હ રોશીમા �દવસ ઉજવણી ,ઉU� બચતની 67િૃ9ઓ ,EJૂો-Eવુાકયો લેખન , 

વકOતૃવ Lપધા�  

૧૦ ૧૧/૦૮/૧૪થી ૧૬/૦૮/૧૪ શાળા Eશુોભન ,શાળા મહાસફાઇ ,LવTછતા UVિૃત ર/લી ,FયGHતગત સફાઇ  

૧૧ ૧૮/૦૮/૧૪ થી ૨૩/૦૮/૧૪ અ4યપાJ-ુ ંમહZવ ,પ4ીઓ-ુ ંમહZવ (ગીધ, કાગડો વગેર/) ,EJૂો, Eિુવચાર લેખન  

૧૨ ૨૫/૦૮/૧૪ થી ૩૦/૦૮/૧૪ બાગબાની 67િૃ9 ,WચJ Lપધા� ,ઋOગુીત Lપધા�  

૧૩ ૦૧/૦૯/૧૪ થી ૦૬/૦૯/૧૪ LવTછ પાણીનો ઉપયોગ ,બાગબાની ,FયGHતગત સફાઇ  

૧૪ ૦૮/૦૯/૧૪ થી ૧૩/૦૯/૧૪ નસ�ર  ;લુાકાત , ઘ\ઘાટ િવLતારની ;લુાકાત ,]ા�ફક િવLતારની ;લુાકાત  

૧૫ ૧૫/૦૯/૧૪ થી ૨૦/૦૯/૧૪ ઓઝોન �દનની ઉજવણી , 74ૃો-ુ ંમહZવ સમUવ7ુ ં,બાગબાની માવજત  

૧૬ ૨૨/૦૯/૧૪ થી ૨૭/૦૯/૧૪ અ;તૃપાણી બનાવ7ુ,ં  વકOZૃવ Lપધા�  

૧૭ ૨૯/૦૯/૧૪ થી ૦૪/૧૦/૧૪ _ુદરતી વનLપિત જOંનુાશક દવા બનાવવી,ગાધંી સતાહ ઉજવણી,  Fયા`યાન ગોઠવ7ુ ં 

૧૮ ૦૬/૧૦/૧૪ થી ૧૧/૧૦/૧૪ ‘ગાય’ -ુ ંમહZવ ,‘ઔષિધ તર ક/ ગાય’- Fયા`યાન ગોઠવ7ુ ં 

૧૯ ૧૩/૧૦/૧૪ થી ૧૮/૧૦/૧૪ પ4ી/6ાણી પયા�વરણ-ુ ંજતન પર Fયા`યાન ગોઠવ7ુ ં, ફટાકડા ન ફોડવા bગે  સમજ, 

પ4ીઘર િનભાવ7ુ ં 

૨૦ ૨૦/૧૦/૧૪ થી ૨૫/૧૦/૧૪ કંપાઉ+ડ વોલ EરુW4ત કરવી ,74ૃોની માવજત  

૨૧ ૨૭/૧૦/૧૪ થી ૦૧/૧૧/૧૪ _ૃિષ સપંિ9-બાગાયત પાક ,સ�વ ખેતી અને Fયા`યાન  ,જળ સચંય  

૨૨ ૦૩/૧૧/૧૪ થી ૦૮/૧૧/૧૪ ઔષિધ વનLપિતનો ઉપયોગ ,ચકલીમાળા ;કૂવા ,74ૃોની માવજત  

૨૩ ૧૦/૧૧/૧૪ થી ૧૫/૧૧/૧૪ શાળા મહાસફાઇ ,શાળા Eશુોભન  

૨૪ ૧૭/૧૧/૧૪ થી ૨૨/૧૧/૧૪ પાણીની પરબ િનભાવવી ,74ૃોમા ંપાણીનો િનકાલ  

૨૫ ૨૪/૧૧/૧૪ થી ૨૯/૧૧/૧૪ પયા�વરણ Lથળની ;લુાકાત ,પયા�વરણ Hવીઝ ,WચJ Lપધા�  

૨૬ ૦૧/૧૧/૧૪ થી ૦૬/૧૨/૧૪ FયGHતગત સફાઇ ,dામ સફાઇ  

૨૭ ૦૮/૧૨/૧૪ થી ૧૩/૧૨/૧૪ પણ�પોથી bક બનાવવો ,ઔષિધ વનLપિતના ઉપયોગ  

૨૮ ૧૫/૧૨/૧૪ થી ૨૦/૧૨/૧૪ ઘરની LવTછતા bગે વકOZૃવ Lપધા�  

૨૯ ૨૨/૧૨/૧૪ થી ૨૭/૧૨/૧૪ શાળા Eશુોભન ,6વાસ પય�ટન  



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
૩૦ ૨૯/૧૨/૧૪ થી ૦૩/૦૧/૧૫ લાLટ કનો ઉપયોગ ન કરવા અને ઉU� બચત bગે Fયા`યાન  

૩૧ ૦૫/૦૧/૧૫ થી ૧૦/૦૧/૧૫ પતગં દોર થી પ4ીને �હeસા bગે માગ�દશ�ન ,કડવા ઉકાળા આરોગવા  

૩૨ ૧૨/૦૧/૧૫ થી ૧૭/૦૧/૧૫ ગાય-ુ ંપાલન ,બાગબાની જતન  

૩૩ ૧૯/૦૧/૧૫ થી ૨૪/૦૧/૧૫ ચકલીમાળા ,. EJૂ લેખન ,િનબધં Lપધા�  

૩૪ ૨૬/૦૧/૧૫ થી ૩૧/૦૧/૧૫ શાળા સફાઇ ,Eશુોભન ,ર/લી  

૩૫ ૦૨/૦૨/૧૫ થી ૦૭/૦૨/૧૫ 74ૃો-ુ ંજતન ,બાગબાની ,74ૃો-ુ ંનામકરણ  

૩૬ ૦૯/૦૨/૧૫ થી ૧૪/૦૨/૧૫ િતલક હોળ  ,કચરા કંપોRટ ,શૌચાલયની LવTછતા  

૩૭ ૧૬/૦૨/૧૫ થી ૨૧/૦૨/૧૫ સૌર ઉU�નો ઉપયોગ ,બાગબાની જતન  

૩૮ ૨૩/૦૨/૧૫ થી ૨૮/૦૨/૧૫ કચરાપેટ નો ઉપયોગ / બનાવવી ,િનબધં Lપધા�  

૩૯ ૦૧/૦૩/૧૫ થી ૦૬/૦૩/૧૫ 74ૃોને ગેfુ લગાડવો/નબંર આપવા ,માટલા પgિત  

૪૦ ૦૮/૦૩/૧૫ થી ૧૩/૦૩/૧૫ અનાજ કઠોળ 6દશ�ન ,પયા�વરણ hLુતક વાચંન  

૪૧ ૧૫/૦૩/૧૫ થી ૨૦/૦૩/૧૫ પયા�વરણ ગીત bક બનાવવો ,પયા�વરણ EJૂમાલા bક  

૪૨ ૨૨/૦૩/૧૫ થી ૨૭/૦૩/૧૫ િવi જળ�દવસ ઉજવણી ,જળસચંય  

૪૩ ૨૯/૦૩/૧૫ થી ૦૩/૦૪/૧૫ અનાજ કઠોળ 6દશ�ન તૈયાર કર7ુ ં,વન ભોજન  

૪૪ ૦૫/૦૪/૧૫ થી ૧૦/૦૪/૧૫ આરોjય ક/+kની ;લુાકાત,74ૃ જતન  

૪૫ ૧૨/૦૪/૧૫થી ૧૭/૦૪/૧૫ પ4ી ચણ ગામમા ંનાખવી ,પાણીની પરબ િનભાવવી  

૪૬ ૧૯/૦૪/૧૫ થી ૨૪/૦૪/૧૫ 74ૃ જતન, પાણી પીવડાવ7ુ ં 

૪૭ ૨૬/૦૪/૧૫ થી ૦૧/૦૫/૧૫ 74ૃ જતન, પાણી પીવડાવ7ુ ં 

૪૮ ૦૩/૦૫/૧૫ થી ૦૮/૦૫/૧૫ કંપાઉ+ડ વોલ-ુ ંજતન  

૪૯ ૧૦/૦૫/૧૫ થી ૧૫/૦૫/૧૫ બાગબાની ,74ૃ પાણી િસeચન  

૫૦ ૧૭/૦૫/૧૫ થી ૨૨/૦૫/૧૫ ક/1પસ Uળવણી  74ૃોમા ંગોડ  

૫૧ ૨૪/૦૫/૧૫ થી ૨૯/૦૫/૧૫ 74ૃ માટ/ ખાડા તૈયાર કરવા , જમીન તૈયાર કરવા  
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