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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વાંચાલરિ શ્રીભિી વયોજીની નામડુ ગર્લવય શાઈસ્કુર, એકનાથ 

યનાડે તલદ્યારમ, શ્રી લીય વાલયકય તલદ્યારમ, શ્રી મયુરીધય તલદ્યાભાંદદય, શ્રી ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઈ 
કન્મા તલદ્યારમ, શ્રી ી. એન્ડ ટી.લી. ળેઠ શાઈસ્કુર (૦૬) ળાાના તલદ્યાથીઓનો વાાંસ્કૃતિક કામયક્રભ 
તળતળયાનાંદોત્વલ – ૨૦૧૮-૨૦૧૯ મ્યતુન. કતભળનયશ્રી ફાંછાતનતધ ાનીની ઉસ્સ્થતિભાાં શ્રી 
અયતલિંદબાઈ ભણીમાય શોર ખાિે િા. ૦૭-૦૧-૨૦૧૯ ના યોજ મોજામો શિો. 
 



 મ્યતુન. કતભળનયશ્રીએ તલદ્યાથીઓને યુસ્કાય આી પ્રોત્વાદશિ કમાય શિા. ધોયણ ૧૦ અને 
ધોયણ ૧૨ ના દયેક ળાાના પ્રથભ નાંફય ભેલનાય તલદ્યાથીઓને સ્મતૃિલચન્શ (તળર્લડ) આલાભાાં 
આવ્મા શિા, િેભજ મ્યતુન. કતભળનયશ્રીએ તલદ્યાથીઓને ત્રણ લાિ ૧. કભય, ૨. કરા અને ૩. તલદ્યા 
નુાં ધ્માન યાખલા જણાવ્યુાં શત ુાં. દયેક તલદ્યાથી વખિ ભેશનિ કયી ઉચ્ચ દયણાભ રાલી ોિાનો 
ગોર તવદ્ધ કયે અને કોોયેળન ળાખાના તલદ્યાથીઓ ૯૯ P.R. ગણુાાંક ભેલે છે િે અલબનાંદનીમ છે. 
ોિે વયકાયી ળાખાભાાં બણીને આઈ.એ.એવ. ફનેર છે.  

લધભુાાં કતભળનયશ્રીએ તલદ્યાથીઓને જણાલેર કે, વયકાયની ગ્રાન્ટેડ ળાાઓ શે્રષ્ટ શોમ છે, 
તલદ્યાથીએ ોિે વાયી ભશનેિ કયી વારુાં  દયણાભ રાલવુાં જોઈએ. યાજકોટ ળશયેને સ્લચ્છ યાખલા 
અને સ્લચ્છિાભાાં પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્િ કયાલલા ભાટે િભાભ તલદ્યાથીઓ અને તળક્ષકોને અીર કયી 
શિી.  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વાંચાલરિ શ્રી એકનાથ યનાડે તલદ્યારમના એક તલદ્યાથી અતિન 
કુળલાશાને તલજ્ઞાનના પ્રોજેક્ટભાાં યાષ્રીમકક્ષાએ યુસ્કાય ભેર શિો િેને મ્યતુન. કતભળનયશ્રીના 
શસ્િે વન્ભાતનિ કયલાભાાં આવ્મા શિા. તળતળયાનાંદોત્વલ ઉદઘાટન પ્રવાંગે આવી. મ્યતુન. કતભળનયશ્રી 
આય. એન. ચડુાવભા, સયુક્ષા અતધકાયી શ્રી આય, ફી, ઝારા, લૂય કોોયેટયશ્રી અતનરબાઈ રીંફડ, 
ગજુયાિ યાજ્મ આચામય વાંધના અન્લેક શ્રી ફી.ડી. જાડેજા િેભજ વલે આચામો ડો. તુાયબાઈ 
ાંડયા, ડો. વોનરફેન પદુ, તલ.ી. ગાજીયા, આતળબાઈ ાઠક, દશિેળબાઈ ચાલડા િેભજ 
શાંવાફેન આહ્યા શાજય યહ્યા શિા. 
 

 ૦૬ સ્કુરની કુર- ૧૦ કૃતિઓ કયલાભાાં આલી શિી, અને ધો-૧૦ િથા ધો-૧૨ના ત્રીવ 
તલધાથીઓ (પ્રથભ, દિિીમ, તિૃીમ) ને યુસ્કાય (તળર્લડ) આલાભાાં આવ્મા શિા. શ્રી ઝારા વાશફે 
તલદ્યાથીઓને ભેશનિ કયી પ્રગતિ કયલાની શબુકાભના આી શિી. શ્રી ફી.ડી. જાડેજાએ કોોયેળન 
વાંચાલરિ ૦૬ શાઈસ્કુરના ટીભ લકયની, તલદ્યાથી, િેભજ સ્ટાપની પ્રવાંવા કયી શિી. 
  
 

કૃતિઓ:  

(૧) વયોજીની નામડુ ગર્લવય શાઈસ્કુર  
  સ્લચ્છિા ભેરોડી – ડાન્વ 

  જરિે દદમે - ડાન્વ  

 (૨) એકનાથ યનાડે તલદ્યારમ   

  છોગાડા - ડાન્વ  

 (૩) શ્રી ી. એન્ડ ટી.લી. ળેઠ શાઈસ્કુર  



  ય.ુઆય. અન્ડય અયેસ્ટ અને ‘ીવ’  

  ફે ભાઇવ િથા દ્વાયકાભાાં દીલા ફે – યાવ 

 (૪) ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઈ કન્મા તલદ્યારમની  

પ્રજ્ઞાચક્ષ ુફશનેો દ્વાયા દેળ બસ્ક્િ ગીિ ય ડાન્વ 

ફેટી ફચાલો ય ડાન્વ િથા તભક્વ ભેરોડી ડાન્વ  

 (૫) મયુરીધય તલદ્યાભાંદદયનુાં સ્લાગિ ગીિ શત ુાં.  

 (૬) લીય વાલયકય તલદ્યારમ  

  દેળ બસ્ક્િ ગીિ ય ડાન્વ  

 

ઉસ્સ્થિ િભાભ ભશભેાનોનુાં ળાબ્દદક સ્લાગિ ડો. તુાયબાઈ ાંડયા દ્વાયા કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં િેભજ આબાય તલતધ ડો. વોનરફેન પદુ દ્વાયા કયલાભાાં આલી શિી. ઉયાાંિ 
ગજુયાિ તલે ખફુ સુાંદય લક્િવ્મ શ્રી એકનાથ યનાડેનીલૂય તલદ્યાથીની ટેર અમિૃાએ 
આી શિી. આ કામયક્રભને વપ ફનાલલા ભાટે િભાભ ળાાના આચામો, ળૈક્ષલણક િેભજ 
ફીનળૈક્ષલણક કભયચાયીએ જશભેિ ઉઠાલી શિી. 

 

(જન વાંકય અતધકાયી) 


