
 
 
 
 
 
 

ગોઝારિયા કેળવણી મડંળના અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવ અંતગગત  

સ્વાતતં્ર્ય પવગ ઉજવણી – તેજસ્વી વવદ્યાર્થી સન્માન સમાિંભ અને 

શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના વવદ્યાર્થીઓનો સાસં્કવૃતક કાયગક્રમ 

અહવેાલ  
અહવેાલ લેખન – શ્રી જીતભુાઈ એ.પટેલ  

આજ િોજ તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના િોજ ગોઝારિયા કેળવણી મડંળના અષ્ટદશાબ્દી 

મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગ રૂપે વિવેણી મહોત્સવ કાયગક્રમ એટલે કે સ્વાતતં્ર્ય પવગ ઉજવણી – 

તેજસ્વી વવદ્યાર્થી સન્માન સમાિંભ અને શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના વવદ્યાર્થીઓના સાંસ્કૃવતક કાયગક્રમ 

શ્રીમતી એમ.કે.પટેલ હાઈસ્કલૂ અને શ્રીમતી એ.એસ.જે.પટેલ હા.સેં સ્કલૂના વવશાળ પટાંગણમા ં

યોજાયો. 

સવાિે ૮-૩૦ કલાકે આ વિવેણી મહોત્સવ કાયગક્રમમાં સમાિંભના પ્રમખુ શ્રી જયવંતભાઈ 

અંબાલાલ મોદી સાહબે  ,ધ્વજવદંન જેમના હસ્તે ર્થયેલ છે તેવા મહમેાન શ્રી અિવવિંદભાઈ 

ગીિધિદાસ પટેલ સાહબે  ,સ્કૃવતક કાયગક્રમનાસાં ઉદ્ઘાટકશ્રી અિવવિંદભાઈ  છનાલાલ િાવલ 

સાહબે  ,ગોઝારિયા કેળવણી મડંળના મિંીશ્રી શૈલેષભાઈ મણીલાલ પટેલ સાહબે  ટ્રસ્ટીશ્રી 

અને અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવના કન્વીનિ શ્રી જયવંતભાઈ એન.પટેલ સાહબે, કેળવણી મડંળના 

ઉપપ્રમખુ શ્રી ડો.માણેકલાલ એમ.પટેલ સાહબે,ખજાનચી શ્રી ઈશ્વિભાઈ પટેલ સાહબે, કાિોબાિી 

સભ્ય અને ભતૂપવૂગ વવદ્યાર્થી કન્વીનિ શ્રી અશોકભાઈ જી.પટેલ સાહબે,બાંધકામ સવમતીના 

ચેિમેન શ્રી શૈલેષભાઈ પટેલ સાહબે તર્થા કાિોબાિીના હોદે્દદાિો, વનયામક શ્રી એન.કે.પટેલ 

સાહબે, ગામની બધીજ શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના આચાયગશ્રી- વશક્ષકશ્રીઓ – ૩૦૦૦ જેટલા 

વવદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનોની હાજિીમા ં૭૨ મા સ્વાતતં્ર્ય પવગની ઉજવણીના કાયગક્રમની શાનદાિ 

શરૂઆત ર્થઈ.  



 
 
 
 
 
 

સવાિે  ૮-૩૫ કલાકે સદિ કયગક્રમમાં હાજિ સૌ મહમેાનો શાળાના વવજ્ઞાન વશક્ષક શ્રી જીતભુાઈ 

એ.પટેલે શાબ્દીક સ્વાગત કિી આવકાયાગ.   

૮-૩૭ કલાકના ટકોિે શાળાના વ્યાયામ વશક્ષક શ્રી  રદનેશભાઈ િાઠોડ સાહબેે શ્રી 

અિવવિંદભાઈ ગીિધિદાસ પટેલ સાહબેના હસ્તે ધ્વજ વદંન કાયગક્રમ ની શરૂઆત કિાવી. અને 

૪૦૦૦ જેટલી મેદની વચ્ચે વિિંગો લહિેાયો અને સૌ એ વિિંગાને સલામી આપી.  

ધ્વજવદંન કાયગક્રમ બાદ શ્રી અિવવિંદભાઈ છનાલાલ િાવલ સાહબેે વવદ્યાર્થીઓને 

પ્રસગંોણચત પોતાના વવચાિો િજૂ કયાગ. અને આ પાવન પ્રસગેં ગોઝારિયા કેળવણી મડંળના 

અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવમાં રૂ. ૨,૫૧,૦૦૦/- ના દાનની જાહિેાત કિી. તાળીઓના ગડગડાટની 

હાજિ સૌ એ દાનની જાહિેાતને વધાવી.  

ત્યાિબાદ સમાિંભના પ્રમખુશ્રી જયવંતભાઈ અંબાલાલ મોદી સાહબે કે જે તેજસ્વી 

તાિલાઓને સન્માવવા હાજિ હતા તેમનુ ંશાલ અને બકેુર્થીએ શાળાના આચાયગશ્રી મકેુશભાઈ 

ચૌધિી સાહબેે સન્માન કર્ુું. ઉપસ્સ્ર્થત અન્ય મહમેાનોમાં શ્રી અિવવિંદભાઈ િાવલ, શ્રી 

િાજેન્રભાઈ પડંયા, શ્રી અિવવિંદભાઈ ગીિધિદાસ પટેલ નુ ં શાલ અને બકેુર્થી સન્માન શ્રી 

મકેુશભાઈ ણલમ્બાણચયા – શ્રી કેતનભાઈ પટેલ અને શ્રી ભિતભાઈ પટેલે કર્ુું. કેળવણી મડંળના 

કાિોબાિી સભ્ય શ્રી જયવંતભાઈ લક્ષમણભાઈ િાવળ સાહબેનુ ં શાલ અને બકેુર્થી સન્માન 

ગોઝારિયા કેળવણી મડંળના હોદેદાિોશ્રી દ્વાિા કિવામાં આવ્ર્ુ.ં  

સમગ્ર કાયગક્રમ દિમ્યાન ઉડીને આંખે વળગે તેવી ઘટના એ બની કે આ 

શાળાના ભતૂપવૂગ વવદ્યાર્થીની  કે જે ગો.કે.મડંળ સચંાણલત સમગ્ર શૈ.સસં્ર્થાઓમાં િાત રદવસ 

જોયા વવના પખંા – ટયબુલાઈટ – વાયિીંગ િીપેિીંગની કામગીિી માટે સતત ખડપેગે હાજિ 

િહ ેછે. પોતાનુ ંકોઈ સતંાન કે સબંધંી આ શાળામાં નર્થી છતા ંપિૂી લાગણી અને તન – મનર્થી 

પોતાની શાળા માટે િાત રદવસ પિસેવો પાડ ે છે. શાળા પ્રત્યેના પે્રમ – લગાવ અને શાળાના 

ઋણને ચકૂવવા હાલ યોજાઈ િહલેા અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવમાં શ્રી વવજયકુમાિ ભીખાભાઈ પાઠકે 

૧૧,૧૧૧/- દાનની જાહિેાત કિી. તર્થા ગામના જ વમસ્ત્રી અજ્યકુમાિ સોમાભાઈએ બધીજ 

શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના બધાજ વવદ્યાર્થીઓને સનમાઈકાના જાતે બનાવેલા િાઈટીંગ પેડ 



 
 
 
 
 
 

આપવાની જાહિેાત કિી. આ બનેં્ન મહાનભુાવોનુ ંકેળવણી મડંળના વનયામક શ્રી વનરૂભાઈ 

કે પટેલ સાહબેના હસ્તે શાલ અને બકેુર્થી સન્માન કિવામાં આવ્ર્ુ.ં  

કેળવણી મડંળના કાિોબાિી સભ્ય અને શાળાના કોઈપણ કાયગક્રમમા ંવવનામલૂ્ય 

મડંપ – સાઉન્ડ ની સગવડ જેમના તિફર્થી મળે છે તેવા શ્રી જયવંતભાઈ લક્ષમણભાઈ િાવળ 

સાહબેે રૂ. ૧,૧૧,૧૧૧/- ના દાનની જાહિેાત કિી, તો સ્વ હસેુનવમયાં ગોદડવમયાં સૈયદના 

સ્મિણાર્થે પૌિ મનસિૂઅલી અનવિવમયાં એ રૂ. ૫૧,૦૦૦/- ના દાનની જાહિેાત કિી જેમનુ ં

શાલ અને બકેુર્થીએ સન્માન મડંળના હોદેદાિોશ્રી  ડો.માણેકલાલ પટેલ ,શ્રી જયવંતભાઈ પટેલ, 

શ્રી શૈલેષભાઈ પટેલ દ્વાિા કિવામાં આવ્ર્ુ.ં  

આજ્ના આ પાવન પ્રસગેં  સૌર્થી નોંધપાિ બાબત એ િહી કે કેળવણી મડંળના 

કા.સભ્ય શ્રી એ.જી.પટેલ સાહબેના પિુ રક્રશાશોકભાઈ પટેલે  પોતાની પાસે માટીના ગલ્લામા ં

બચત ર્થયેલી ૨૭૨૦/- રૂ જેટલી િકમને અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવમાં આપવાની જાહિેાત જ્યાિે 

કિી ત્યાિે હાજિ સૌ વવદ્યાર્થીઓએ તાળીઓર્થી વાતને વધાવી. શાળાની વવદ્યાર્થીની કુ. સઝુાન 

મસંિુીએ જ્યાિે રક્રશની આ વાતને સ્વીકાિી વવદ્યાર્થીઓને અનિુોધ કયો તો  જોષી આર્ષુ 

યોગેન્રકુમાિ  – કુ. જાહ ંવી કમલેશભાઈ પટેલ – પટેલ િોશની અશોકભાઈ  – પટેલ હષગ 

પ્રવવણભાઈ તર્થા અન્ય વવદ્યાર્થીઓ તિફર્થી પણ દાનનો ધોધ વહ્યો. રક્રશનુ ં તર્થા આર્ષુનુ ં

બકેુર્થી સન્માન શાળાના વવ,ઓ દ્વાિા કિવામાં આવ્ર્ુ.ં 

ધોિણ – ૧૦-૧૨ અને કોલેજેની પિીક્ષામા ંપ્રર્થમ – દ્વદ્વતીય અને તવૃતય િહલે 

શાળાના તેજ્સસ્વી તાિલાઓને સમાિંભના પ્રમખુશ્રી જયવંતભાઈ મોદી દ્વાિા ઈનામ આપી 

સન્માનવામાં આવ્યા.  

લગભગ ૯-૩૦ કલાકે વિવેણી મહોત્સવના સાંસ્કૃવતક કાયગક્રમનુ ંદીપપ્રાગટય કિી 

ઉદ્ઘાટન શ્રી અિવવિંદભાઈ િાવલ તર્થા અન્ય મહમેાનો દ્વાિા કિવામાં આવ્ર્ુ.ં શાળાની 

વવદ્યાવર્થિનીઓએ પ્રાર્થગના તર્થા સ્વાગત ગીત કિી કાયગક્રમની શરૂઆત કિી. ત્યાિબાદ બધીજ 

શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના વવદ્યાર્થીઓ દ્વાિા દેશભસ્તત અણભનય ગીત િજૂ કિવામાં આવ્યા. બધીજ 

શૈક્ષણણક સસં્ર્થાઓના બધાજ સાિસ્વત વમિો દ્વાિા કાયગક્રમને સફળ બનાવવા માટે સુદંિ 

આયોજન અને વ્યવસ્ર્થા કિવામાં આવી.  



 
 
 
 
 
 

છેલ્લે શાળાના આચાયગશ્રી  મકેુશભાઈ સી. ચૌધિી સાહબેે કાયગક્રમને સફળ બનાવવા 

માટે નામી – અનામી સૌ નો આભાિ વ્યતત કયો. છેલ્લે કેળવણી મડંળ દ્વાિા સૌ ને નાસ્તાનુ ં

વવતિણ કિવામાં આવ્ર્ુ.ંકેળવણી મડંળના વનયામક શ્રી એન.કે.પટેલ સાહબે તર્થા મડંળના 

હોદે્દદાિશ્રીઓના યોગ્ય માગગદશગન અને સુદંિ આયોજન દ્વાિા આજનો કાયગક્રમ ખબૂજ સફળ 

િહ્યો.   

આજે ૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના ૭૨ મા સ્વાતિં પવગના પાવન પ્રસગેં વવવવધ દાતાઓશ્રી દ્વાિા 

ગોઝારિયા કેળવણી મડંળ દ્વાિા આયોજજત અષ્ટ દશાબ્દી મહોત્સવમાં  નીચે મજુબની દાનની 

જાહિેાત કિવામાં આવી. દાનની જાહિેાત કિનાિ સૌ દાતાઓ નો ગોઝારિયા કેળવણી મડંળ 

ખિા રદલર્થી આભાિ વ્યતત કિે છે.  

❖ ૨,૫૧,૦૦૦/-  શ્રી અિવવિંદભાઇ છનાલાલ િાવલ 

❖ ૨,૦૦,૦૦૦/-  કુ. રદપીકા અિવવિંદભાઈ ગીિધિલાલ ( મખુી ) પટેલ  

❖ ૨,૦૦,૦૦૦/- શ્રી લાલભાઈ સોમાભાઈ શીવાભાઈ (સિૂત) 

❖ ૨,૦૦,૦૦૦/- ગં.સ્વ.જૂઠીબેન પુજંાભાઇ ગોબિદાસ પટેલ  

          હસ્તે ડો .વસતંભાઇ  પટેલ અને મહને્રભાઈ પટેલ 

❖ ૨,૦૦,૦૦૦/- શ્રી િમેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ તર્થા  

         શ્રી પ્રવતકભાઈ િણછોડભાઈ સોમાભાઈ )સિૂત(  

❖ ૧,૫૧,૦૦૦/- શ્રી જયવંતભાઈ અંબાલાલ મોદી  

❖ ૧,૫૧,૦૦૦/-   શ્રી િમેશભાઈ ભીખાભાઈ જોઈતાિામ  

❖ ૧,૨૫,૦૦૦/-   કમગયોગી પરિવાિ (સ્ટાફ) - વનમા મરહલા આર્ ગસ કૉલેજ – ગોઝારિયા  

❖ ૧,૧૫,૦૦૦/-   કમગયોગી પરિવાિ (સ્ટાફ) -  

           શ્રી ખોડાભાઈ કાળીદાસ પટેલ ગલ્સગ હાયિ સેકન્ડિી સ્કલૂ 

❖    ૧,૧૫,૦૦૦/- શ્રી જયવંતભાઈ લક્ષ્મણભાઈ િાવળ  
❖    ૧,૦૦,૦૦૦/- ધી અમદાવાદ મકેન્ટાઈલ કો.ઓપ.બેન્ક,અમદાવાદ 

❖     ૫૧,૦૦૦/-   સ્વ હસેુનવમયાં ગોદડવમયાં સૈયદના સ્મિણારે્થ પૌિ મનસિૂઅલી        

અનવિવમયાં 

❖    ૧૧,૧૧૧/- સ્વ.ભીખાભાઇના સ્મિણારે્થ શ્રી વવજયકુમાિ પાઠક (ઈલેતટ્રીવશયન ) 



 
 
 
 
 
 

 

• વવદ્યાર્થી યોગદાન :-  
 

❖ રૂ. ૭૦૦૦/- પટેલ િોશની અશોકભાઈ ગીિધિદાસ પટેલ ( USA ) 

❖ રૂ. ૫૦૦૦/- પટેલ હષગ પ્રવીણભાઈ ડી. (ઓસ્ટે્રણલયા) 

❖ રૂ. ૩૧૦૦/- કુ.જાહ્નવી કમલેશભાઈ ભી.પટેલ 

❖ રૂ. ૨૭૨૦/- પટેલ રક્રશ અશોકભાઈ ગીિધિદાસ પટેલ  

❖ રૂ. ૧૧૦૦/- આર્ષુ યોગેન્રભાઇ જોષી 

 

આ ઉપિાંત આજ િોજ ૭૨ મા સ્વાતતં્ર્ય પવગની ઉજવણીના કાયગક્રમને સમાંતિ શ્રી 

ગોઝારિયા કેળવણી મડંળ દ્વાિા યોજાઈ િહલે અષ્ટદશાબ્દી મહોત્સવની ઉજવણી ભાગરૂપે 

શાળાના ભતૂપવૂગ વવદ્યાર્થીઓ દ્વાિા વકૃ્ષાિોપણ કાયગક્રમ યોજવામાં આવ્યો. 

 આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ વસ્તીવધાિાને લીધે આપણા દેશમા ં અનેક ગંભીિ 

સમસ્યાઓ સજાગઈ છેઆ જમીન  .વધતી વસ્તીને વસાવવા માટે વધ ુજમીનની જરૂિ પડી છે .

એ ઉપિાંત હવા .ઉપિર્થી વકૃ્ષોનુ ં વનકંદન કાઢવામાં આવ્ર્ુ ં છે, પાણી અને અવાજનુ ંપ્રદૂષણ 

પણ ભયજનક હદે વધ્ર્ુ ંછે આ ભયજનક પ્રદૂષણને નાર્થવાના આપણા .દેશમાં અનેક ઉપાયો 

ર્થઈ િહ્યા છે.જેમાંર્થી એક મહત્વનો ઉપાય છે વકૃ્ષાિોપણ . 

મનષુ્યને જીવવા માટે ખોિાક, પાણી અને હવા ની જરૂિ હોય છેખોિાક અને શધુ્ધ હવા  .

 ફળફળારદ .આ વકૃ્ષો વવના શક્ય નર્થી, ઔષધી અને છાયડો વકૃ્ષો આપે છેતે વિસાદ  .

વકૃ્ષો વવશે .લાવવામા ંખબુ જ મદદરૂપ છે લોકોમાં સકાિાત્મક અણભગમ કેળવાય અને વકૃ્ષોનો 

મહત્વ સમજાય તે ખબુ જ આવશ્યક છે.  

આવા ઉમદા હતેનેુ ધ્યાનમા ંલઈ શાળાના ભતૂપવૂગ વવદ્યાર્થીઓ દ્વાિા વકૃ્ષાિોપણ કાયગક્રમ 

યોજવામાં આવ્યો. સવાિે ૯-૦૦ કલાકે ૧૫૦ ર્થી વધ ુભતૂપવૂગ વવદ્યાર્થીઓ એકઠા ર્થઈ ૧૦૦૦ 

કિતાં વધ ુ િોપાઓનુ ં ગામની જાહિે જગ્યાઓ પિ વાવેતિ કિવામાં આવ્ર્ુ ં હત.ુ અને ‘વકૃ્ષો 



 
 
 
 
 
 

વાવો, જીવન બચાવો’, ‘વકૃ્ષ જતન, આબાદ વતન’, ‘એક બાળ, એક ઝાડ’, જેવા સિૂો 
બોલી વકૃ્ષાિોપણ કાયગક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.  

પ્રવવૃતની ઝાખંી 

 
 

 

   



 
 
 
 
 
 

 

 

            

 



 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


