VISHWANIDAM
વપ્ટેમ્ફય,ઓક્ટોફય અને નલેમ્ફય 2016 દયમભમાન
મલશ્વમનડભ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર પ્રવ ૃમિઓનો અશેલાર


5 વપ્ટે મ્ફય 2016નાાં યોજ “મળક્ષક દદન” મનમભિે મલશ્વનીડભ વાંચાલરિ કરયલ વાંસ્કાય કેન્દ્રભાાં
મળક્ષક દદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી. જેભાાં મલશ્વનીડભ વાંચાલરિ િભાભ કરયલ કેન્દ્રોભાાં
ફાકો મળક્ષક ફનીને આ દદલવને ખાવ ફનાવ્મો.



8 અને 9 વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૬ના યોજ ફાકો દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર ભાટીનાાં દીલડાઓ અને
ુ
ગીફ્ટે ડ લસ્તઓન
ાંુ લેચાણ ભાટે ન ાંુ પ્રદળશન યાજકોટની પ્રખ્માિ એલી ઠાકય શોટેરભાાં યાખલાભાાં
આવ્્.ાંુ



21,22,23 અને 24 વપ્ટેમ્ફય 2016નાાં યોજ યાજકોટની ધોદકમા સ્કુ રભાાં મલશ્વનીડભના ફાકો
ુ
દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર દીલડાઓ અને ગીફ્ટેડ લસ્તઓન
ાંુ લેચાણ ભાટેન ાંુ પ્રદળશન ગોઠલલાભાાં
આવ્્.ાંુ



29 વપ્ટે મ્ફય 2016નાાં યોજ મલશ્વનીડભ કરયલ વાંસ્કાય કેન્દ્રભાાં અભ્માવ કયિા ફાકોના જ્ઞાનભાાં
ુ “જનયર નોરેજ પ્રશ્નોિયી”ની દયક્ષા મોજલાભાાં આલી જેભાાં
લધાયો થામ િેલા શેતથી
મલશ્વનીડભના ૨૦૦ થી લધાયે ફાકોએ ઉત્વાશ પ ૂલશક બાગ રીધો શિો.



2 ઓક્ટોફય 2016નાાં યોજ ઇન્દ્કભટેક્ષ ઓદપવય મભત્રો ‘ગાાંધી વપ્િાશ’ ઉજલણી અંિગશ િ
મલશ્વનીડભના ફાકોને ભલા શેપ્ીશોભ (ભોટા ભલા) આવ્મા શિા.



ુ ાકાિે આલેર અને ફાકો વાથે
10 ઓક્ટોફય 2016ના યોજ સ્લીડન લાવીઓ શેપ્ીશોભની મર
વભમ વાય કમો.



27 ઓક્ટોફય 2016નાાં યોજ મલશ્વનીડભ દ્વાયા આમોજજિ ભાટીની ભશેક એલોડશ પાં કળનભાાં
યાજકોટન ાંુ ગૌયલ એલા ફે ફાકો ( જમ છાનીમાયા અને ઉિભ ભારાં ુ )ન ાંુ મલશ્વનીડભનાાં
કામશકિાશઓના શસ્િે વન્દ્ભાન કયલાભાાં આવ્્,ુ અને િેઓની કુ દયિી કરાઓને ભાણી.



27 ઓક્ટોફય 2016નાાં યોજ ‘ચીથયે લીંટેર લચયાગ’ પસ્ુ િકન ાંુ મલભોચન કયલાભાાં આવ્્.ાંુ



ુ ી શોચેરા મલધાથીઓને ‘ફા પ્રમિબા’
27 ઓક્ટોફય 2016નાાં યોજ મલશ્વનીડભના કોરેજ સધ
એલોડશ થી વન્દ્ભામનિ કયલાભાાં આવ્મા.



27 ઓક્ટોફય 2016નાાં યોજ એલા લારીઓન ાંુ વન્દ્ભાન કયલાભાાં આવ્્ ાંુ કે જેઓએ ોિાના
ુ ા છે .
ફાકોને ભજુયી છોડાલી અને બણલા ભાટે મલશ્વનીડભનાાં શેપ્ીશોભભાાં મક્ય



19 નલેમ્ફય 2016ના યોજ યાજ્મ કક્ષાએ ચારિા ખેર ભશાકુાં બ અંિગશિ શેપ્ીશોભના ફાકો
દોડભાાં િથા અન્દ્મ યભિોભાાં પ્રથભ, દ્વદ્વમિમ સ્થાન પ્રાપ્િ કયે ર .



20 નલેમ્ફય 2016નાાં યોજ યાજકોટ યે વકોશ ખાિે પનસ્રીટભાાં મલશ્વનીડભ (શેપ્ીશોભ)નાાં
ફાકોએ ઉયી વૈમનકોને વરાભી આત ાંુ દે ળ બક્ક્િ ગીિ ન ૃત્મ વાથે યજુ ક્ું ુ .



21 નલેમ્ફય 2016નાાં યોજ મનભશરા કોન્દ્લેટ સ્કુ ર દ્વાયા મલશ્વનીડભનાાં ફાકો વાથે ફા અધીકાય
દદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી.



22 નલેમ્ફય 2016નાાં યોજ મનભશરા સ્કુ રભાાં વ્મવન મક્ુ ક્િ મલળેનો વેભીનાય મોજલાભાાં આવ્મો
જેભાાં મલશ્વનીડભના ફાકોએ બાગ રીધો શિો.

