
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.150 ‚t.03-03-2022 

 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
    

િવષય િવષય િવષય િવષય ::::----    ખેલ મહાકુંભ �પધા�ઓ અંતગ�ત િવ�ાથ�ઓને �ેિ�ટસ કરાવવા બાબત  
સદંભ�સદંભ�સદંભ�સદંભ�    ::::----    પ રપ! નં. 133 તા. 18-01-2022  

 

આથી તમામ શાળાઓના મુ&ય િશ(ક)ીઓને જણાવવાનંુ કે ખેલ મહાકુંભ- 2022 માં નગર �થિમક િશ(ણ 

સિમિત, અમદાવાદના ધોરન- 2 થી 8 માં અ,યાસ કરતા બાળકોનંુ િવિવધ વય જૂથમાં શાળા ક(ાએથી ર0�ટેશન કરવામાં 

આવેલ છે. આ બાળકો જે-તે �પધા�માં વોડ�, ઝોન, શહેર અને રા2ય ક(ાએ )ે3 �દશ�ન કરે તે માટે શાળા ક(ાએ જે- ત ે

રમતમાં ર0�5ેશન કરાવેલ છે, તે �પધા�ઓનંુ આયોજન કરી, િવજેતા બાળકોને તથા જે બાળક સા6 �દશ�ન કરી શકે તેમ છે, 

તેવા બાળકોને શાળાના 8યાયામ િશ(ક તરફથી અથવા રમતગમતની �વૃિ; કરાવતા િશ(ક <વારા જે-તે રમતની સઘન �ેિ�ટસ 

બાળકનંુ િશ(ણ કાય� ન બગડે તેવી રીતે કરવાનંુ આયોજન કરશો. કબ>ડી, ખો-ખો, વોલીબોલ જેવી �પધા�ઓની �ેિ�ટસ 

શાળાના મેદાનમાં જ કરાવી શકાશે. �ેિ�ટસ કરાવતી વખતે િશ(કે ફરિજયાત મેદાન ઉપર હાજર રહી, બાળકોની િશ�ત અને 

સલામતીનંુ @યાન રાખવાનંુ રહેશે. લાંબી કૂદ, Aચીકૂદ જેવી રમતો માટે અનુ6પ ખાડાની 8યવ�થા કરીને જ �ેિ�ટસ કરાવવાની 

રહેશે. 50 મીટર દોડ, 100 મીટર દોડ કે અCય દોડ માટે 5ેક  ફDડ રમતને અનુ6પ હોવંુ ખૂબ જ6રી છે. જો શાળામાં પૂરતા 

મેદાનની 8યવ�થા ન હોય અને શાળા ન0કના મેદાનમાં બાળકોને 8યવિ�થત તાલીમ આપવા ઈFછતી હોય, તો બાળકના 

વાલીની સંમિ; પ!ક લેિખતમાં મેળવી, જે તે ઝોનના મદદનીશ શાસનાિધકારી પાસેથી મંજૂરી લઈ, શાળા સમય બાદ �ેિ�ટસ  

કરાવી શકાશે.  િવ�ાથ�નીઓને �ેિ�ટસ માટે ફરિજયાત �!ી િશ(કોને જ જવાબદારી સGપવાની રહેશે.  

શાળા ક(ાએ કેટલા બાળકો કઈ રમત માટે તાલીમ લઈ રHા છે, તેની Iણ બીટ સુપરવાઈઝર)ીને કરવાની રહેશે. 

બીટ સુપરવાઈઝર)ી અને ઝોનના મદદનીશ શાસનાિધકારીએ પોતાના ઝોનની શાળાઓમાં ચાલતી રમત ગમતની �ેિ�ટસનંુ 

મોિનટરKગ, માગ�દશ�ન અને વધુમાં વધુ બાળકો િવજેતા થાય તે માટે �યLનો કરવાના રહેશે.  

 

ítt.03-03-2022             ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                   þtMtLttrÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.150-A  ‚t.03-03-2022 

 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- Universal Postal Union (UPU) 2022 International Letter writing 

Competition for Young People . 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : «trþr™/A-h/Ëkf÷™/2022/2120-2206 ‚t.02-03-2022 

 

 ytÚte BÞwr™ þt¤t™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk 

fu, ftuBÞwr™fuþ™ y™u ytExe {kºtt÷Þ, …tuMx EÂLzÞt rð¼t„ îtht Œh ð»tuo …ºt ÷u¾™ M…Äto™wk ytÞtus™ 

fhðt{tk ytðu Au. su yLðÞu ‚t.13-03-2022™t htus þt¤tytu™t 9 Úte 15 ð»to™t ƒt¤ftu {txu 

ytƒtunðt Ëkfx …h þt {txu y™u fuðe he‚u …„÷tk ÷uðt òuEyu ‚u Ë{òð‚tu ftuE «¼tðþt¤e ÔÞÂõ‚™u 

…ºt ÷¾ðt™t rð»tÞ …h ytk‚hht»xÙeÞ …ºt ÷u¾™ M…Äto™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt yk„u 

‚t.01-03-2022 Úte ‚t.10-03-2022 ËwÄe Vtu{o ¼hðt™t hnuþu. fturðz-19™e …rhÂMÚtr‚{tk 

rðãtÚteoytuyu …tu‚t™t ½huÚte …ºt ÷u¾™ M…Äto{tk ¼t„ ÷E …ºt ÷u¾™ „wsht‚ Ëfo÷ ™tuz÷ yturVËh™u 

M…ez …tuMx îtht {tuf÷ðt™t hnuþu. yt ËtÚtu Ët{u÷ …ºt{tk rð¼t„™e ðuƒËtEx …h ™tuz÷ yturVËh™e 

rð„‚tu {wfðt{tk ytðu÷ Au. «Út{,rî‚eÞ y™u ‚]‚eÞ ¢{u  rðsu‚t rðãtÚteoytu™u Ëfo÷ ÷uð÷ ‚u{s 

™uþ™÷ ÷uð÷u E™t{ yt…ðt{tk ytðþu. ËkŒ¼o ŒŠþ‚ …ºt{tk …ºt ÷u¾™ {txu™t r™Þ{tu y™u Ëq[™tu 

yt…ðt{tk ytðu÷ Au. su y™wËth ðÄw™u ðÄw rðãtÚteoytu ¼t„ ÷u ‚uðwk ytÞtus™ fhðt sýtððt{tk ytðu 

Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

ítt.03-03-2022             ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                   þtMtLttrÄfthe 

y„íÞ™e ™tuUÄ  

 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ …rh…ºt ™k.148-E ‚t.25-02-2022 {wsƒ 

yk„úuS {tæÞ{{tk fhth ytÄtrh‚ ftÞoh‚ nt÷™t ‚{t{ ƒt¤ËntÞftu™u {t[o-2022™t {tË …wh‚t 

«ðtËe rþûtf ‚hefu …rh…ºt™e Ëq[™tytu {wsƒ „ý‚he{tk ÷uðt. íÞthƒtŒ ‚t.01-04-2022 Úte 

‚t.30-04-2022 ËwÄe ‚u{™tu ƒt¤ËntÞf™tu nt÷™tu nwf{ ÞÚttð‚ he‚u y{÷e hnuþu.  

 

ítt.03-03-2022             ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                   þtMtLttrÄfthe 

 




















