Vibrant Vidyasankul, Tharad
 Human life is valuable.
मानव जीवन मू यवान है|

 Education temple is the best temple.
श ा मं दर सबसे अ छा मं दर है|

 Vibrant is a Family.
वाइ ट एक प रवार है |

 Deeds are markers of destiny.
कम भा य के माकर ह|

 Deeds achieve goal.
कम ल य को

ा त करते ह |

 Deed is never in vain.
कम कभी भी यथ नह ं होती है|

 Soul is bigger in body, education is bigger than soul.
आ मा शर र से बड़ी है , श ा आ मा से बड़ी है|

 Education is great in life.
श ा जीवन म महान है |

 No treasur is bigger than education.
कोई भी खजांची श ा से बड़ा नह ं है|

 A child is form of god.
एक ब चा भगवान का

प है |

 Teacher’s performanceis not less than god.
श क का

दशन भगवान से कम नह ं है |

 Teacher is the greatest creators of the god.
श क भगवान का सबसे बड़ा नमाता है |

 If you want to gain something, do better every time.
अगर आप कुछ हा सल करना चाहते ह, तो हर बार बेहतर कर|

 If you dream to make something then dream to make child
better by education.

अगर आप कुछ बनाने का सपना दे खते ह तो श ा के

वारा ब चे को बेहतर|

 Don’t dream tobe something but dream to do something.
कुछ बनाने का सपना मत दे खो ले कन कुछ करने का सपना दे खो |

 I Not, We .
म नह ं, हम |

School Rules
1. Vibrant is a family, keep it as a family, live as a family.
वाइ ट एक प रवार है | प रवार क तरह रहना |
વાઈ

ટ એક પ રવાર છે

રાખ ં ુ અને રહ ॰ં ુ

2. Consider vibrant school as your own holy place.
वाइ ट व या-संकुल क अपना मानना |
વાઈ

ટ િવ ાસં ુ લને પોતાની ગણવી.

3. Be trustworthy and honest towards school management
व वासपा

बनना |

શાળા યવ થાપન
4.

યે િવ ાસપા

અને

ામા ણક બન .ં ુ

It is our moral duty to do any task of organization by heart keenness and perseverance.
सं था का कोइ भी काय पू ण उ साह: उमंग एवम ् दलच सी स करना अपना फज है |
સં થાનો કોઈપણ કાય દલ, ઉ સાહ અને ખંતથી કર ં ુ

5.

આપણી ફરજ છે .

It is also our moral duty to keep class, environment and institution clean.
सं था म वग, वातावरण क

व छ रखना हम सब क नै तक िज मेदार है ।

વગ, વાતાવરણ અને સં થાને વ છ રાખવી સ ુ ની નૈ િતક ફરજ છે .
6.

Praise Organization outward for getting benefit.
सं था क बाज़ार मे या बहार

संसा करनी है।

સં થાના કાયની બ રમાં ક બહાર ચચા કરવી.

7.

Abide by the given responsibility.
द गई िज मेदार का पू णत: पालन करना।
આપેલ જવાબદાર સં ૂણ પણે પાલન કરવી.

8.

Respect everyone according to his/her responsibility.
िज मेदार अनु सार
જવાબદાર

9.

येक य ती क मान-स मान दे ।

માણે દરક ય તને માન આપવો.

Maintain/preserve things and keep thing at their proper place so it can be easily
searchable.
सं था क कोई भी चीज अपना काय पू ण करन क बाद जहां से ल हो व ह जमा करवा दे
ता क ओर क सको ज रत पड़ने पर ढू ँ ढना ना पड़े ओर चजो क
સં થાની ચીજ-વ

ુઓની

ળવણી કરવી ચીજવ

યાં જમા કરવી ક રાખી દવી

ુ કામ પ યા પછ

हफाजत भी कर ।
યાંથી લીધી હોય

થી બી ને જોઈએ યાર તકલીફ ન પડ ક શોધવી ન પડ.

10. Nobody should have addiction to ensure that children don’t do any mistake. If they do
then explain them and make them avoid it.
सं था संकुल म कोई भी यसन न ह करगा । अगर कोई व याथ

यसन करता है तो उसे

समजाकर दुर करवाना है ।
કોઈએ યસન કર ં ુ ન હ. બાળકો તે ં ુ ના કર તે ં ુ યાન રાખ ,ં ુ જો કરતાં હોય તો
સમ વી ૂ ર કરાવવો.
11.

One should work according to satisfactory level of institution and parents…
सं था क और व याथ ओ क़े माता- पता को स तोष हो एसा काय करना है ।
શાળા અને વાલીને સંતોષ થાય તે ં ુ કાય કર ં ુ જોઈએ.

12.

Publish photographs of various celebrations conducted at school premises in school
group and on media.
सं था मे सभी उ सव का से ल ेसन करवा क़े उसक फोटो कॉपी

यु ज – मी डया म

भेजना |
િવિવધ ઉ સવો શાળા ક ાએ ઉજવી તે ની ફોટોકોપી િમ ડયામાં
13.

कसीभी

कार स वाइ

ट

ૂકવી.

कुल सो शयल मी डया पे छाया हु आ रहे एसे

य न करने है।

Try to make publicity of school in the newspaper and on social networking.
એનકન

કાર વાઈ

ટ

ૂઝ – પેપર મી ડયા સોિશયલ ને ટવક પર છવાયે ં ુ રહ તે વા

ય નો કરવા.
14

Learn the way of teaching by watching program on internet and by creative activity..
सभी श क को इंटरनेट का उपयोग करके व याथ को पढाने क अ छ

रतो को

जानना।
િશ ક િમ ોએ ઇ ટરને ટનો ઉપયોગ કર બાળકોને કઈ ર તે ભણાવી શકાય તે વા

ો ામ

જોવા॰
15. Teachers have to be present in school 15 minute after and before of school time.
Institution will involve teachers for more time if it is needed It will be informed in
Advance except an emergency.
कुल समय के 15 म नट पहे ले आना है और
है। िजसे क

कूल छूटने क़े 15 म नट बाद हम जाना

कूल का संचालन अ छे स हो अगर सं था को कु छ ज रत है तो आपको

रोका जां सकता है कभी कभी अचानक से ज रत आ जाने पर बना सू चना दए भी सं था
क़े काय क़े लए

कना पड़ेगा ।

શાળા સમય પહલા 15 િમિનટ અને શાળા સમય પછ 15 િમિનટ હાજર રહવા ુ ફર જયાત
છે . નાથી શાળા ં ુ સંચાલન યવ થત ર તે કર શકાય, સં થા ને કોઈ કામ હશે તો ગમે
તે ટલો ટાઈમ રોક શકશે, આક મક િસવાય

ની

ૂચના અગાઉથી આપવામાં આવશે.

16. Half or full C.L will be counted if one is late without proper reason.
यो य कारण बताये बना अगर आप लेट होते है । तो आधे दन क छूट काट जाए ग ।

યો ય કારણ િસવાય લેટ ક મો ુ થશે તો અડધી ક આખી ર

ગણવામાં આવશે.

17. Insist to transport on your own vehicle.
प रवहन के लए अपना खु द का प रवहन इ तमाल करने का आ ह रखना ।
પોતાના સાધનામાં આવવાનો આ હ રાખવો.
18. Work according to norms and instructions of principal
नयम और मु य- श क क सु चनाओ को म दे नजर रख क़े काय करना है ।
િનયમો અને આચાયની

ૂચના

માણે કામ કર .ં ુ

19. Everyone has to come in uniform so we can tell to students that they have to come in
uniform keep hair, nails, uniform clean.
हम

कूल से

मा णत कए गय पेरवेश म आना है ताक हम व याथ क भी यह बता

पाये । हम सब जब मा य पोषक

म आएँगे तो व याथ भी

बाल कटवान, नाखू न कटवान और पोषक को
દરક ન

े रत ह गे । समय पर

व छ र ना ।

કરલા ગણવે શમા આવ ં ુ તો જ આપણે બાળકને ક િવ ાથ ને કહ શક

ં ુ ક, તમે

બધા ગણવે શમાં આવો, વાળ, નખ, ગણવે શ વગે ર વ છ રાખવા.
20. There will be meeting and group discussion every fortnight.
हर पं ह दन मे

टाफ मी टंग रखी जाएँगी ।

દર પંદર દવસે ટાફ િમ ટગ,
21.

ૃપ ચચા િમ ટગ રાખવામાં આવશે.

There will be parents meeting and group discussion twice in a year.
साल म दो बार मी टंग करके वाल के साथ समू ह चचा क जाएँगी ।
વષમાં બે વાલી િમ ટગ તથા સ ૂહ ચચા રાખવામાં આવશે

22. Principal will do class checking every fortnight (Ex. Lesson diary, homework, class work,
test)
मु य – श क

वारा हर पं ह दन म वग – जाँच क जाएँगी ( जैसे क गृह काय दाय र ,

वग कय.....)
આચાય ારા દર પંદર દવસે વગ ચકાસણી થશે. ( દા.ત. લેશન ડાયર , લાસ વક,
હોમવક)
23. Authorized person can evaluate class anytime.
संकुल स ा धस कभी भ वग काय का मु याकन करगे ।
સ ાધીશ ગમે યાર વગ
24.

ૂ યાંકન કર શકશે.

Teachers of English medium school will communicate in Hindi and English.
अं ेिज मा यम म सभी श क को ह द और अँ ेजी म बात करनी है ।
ે

25.

િમ ડયમમાં િશ કોએ હ દ અને

ે માં વાતચીત કરવી.

Keep respect for others in communication and behavior and vice-versa
सामा य बात- चत मे सभी स आदर क साथ बात करना और आदर पाना ।
વાતચીત અને વતનમાં આદર રાખવો અને રખાવવો.

26.

If teacher knows any activity or skill so he will teach it to students and make himself
popular among them.
अगर क श श क को कोई अ छ
सखाएँ ता क वह व याथ ओ म
િશ ક િમ ોએ કોઈ સાર

वृ त आती है तो वह
यादा

य

प स व याथ ओ

य हो पाये ।

ૃિત ફાવતી હોય તો તે

ય

કર બાળકોને શીખવે

થી તે

બાળકોમાં વધાર લોકિ ય થશે.
27. Encourage children for maintainance of books and notebooks.
व याथ ओ को अपनी सार
लए उ ह

कताब और नोटबु क बाइडींग करवा क़े अ छे स रख इस क़े

ो ता हत कर ।

ુ તકોની, નોટ કુ ોની

ળવણી માટ બાળકોને

ો સા હત કરવા.

28. Encourage Children according to their interest in activity.

व याथ कौन स काय म यादा स च रखते है यह जान क उन को
બાળકને કયા કાયમાં

ચ છે તે

ણી તે ને

े रत कर ।

ે રત કરવા.

29. Don’t bring valuable things in school, if it is brought it will be their responsibility.
कुलम अपनी कोई क मती चीज नह ं लाना है अगर लाए तो इसक िज मेवार खु द क
रहे गी ।
શાળામાં કમતી વ

ુ લાવવી નહ જો લાવે તો તે મની જવાબદાર રહશે.

30. Everyone should attend prayer.
ाथना मे सभी को हाज र दे नी है ।
ાથનામાં બધાએ હાજર આપવી.
31. Help children sitting class-wise in prayer.
वग अनु सार बैठक यव था करने क़े लए

ाथना मे हम अपना यो य दान दगे ।

ાથનામાં બાળકોને પોતાના લાસ વાઈજ બે સાડવામાં મદદ કરવી.
32. Give importance to prayer, students should perform well on stage.
ाथना क

वषेश मह व दे ना है और व याथ

टे ज पे आकर अ छे स बोले यह

यान

रखना है ।
ાથના ઉપર િવશેષ યાન આપ ં ુ અને િવ ાથ

ટજ ઉપર બરાબર બોલવો જોઈએ તે વો

લાસ વાઈજ યાન રાખ .ં ુ
33.

Teacher should tell a story or give for 3/4 minutes in turn, if possible sing national
anthem and vande matram rhythm.
अगर मु म कन हो तो हर दन क
कहानी कह शकते है । हमारा रा

ाथना म बा र-बा र स सभी श क छोट छोट
गान और वंदेमातरम गान समय सु चकता म ह

अनीवाय है ।
ાથનામાં શ

હોય તો દરક િશ ક વારા

માણે નાની (3-4 િમિનટની) વાતા કહ તે

આવકાય છે , રા ગીત – વંદમાતરમ યવ થત લયમાં ટાઇમસર

ૂ ં ુ થાય તે વી ર તે

બધાએ સાથે ગા .ં ુ
34.

Students should be in a queue.
व याथ

ाथनामे और

कूल छूट ने के बाद सधी लाइन म जाए – आ़ए यह अपे

त

है।
બાળકો
35.

ાથના માટ ક

ટ ા પછ લાઇનમાં આવે તે મજ

Take off shoes during Prayer.
अपने च पल-जु ते नकाल क़े

थना मे बैठना है ।

ાથના સમયમાં પગમાં પહરલાં
36.

ય તે વો આ હ રાખવો.

ૂ તાં બહાર કાઢ ને બેસ .ં ુ

Insist on giving good education if there won’t be improvement then school will take
another decision.
कूल म अ छे स अ छा पढ़ाने का आ ह कए जाएँगा अगर एसा नह ं होता तो और
नणय लए जाएँगे ।
શાળામાં સા ભણવાનો સતત આ હ કરવો જો સારો ભણાવવા માટ સમયાંતર

ધ
ુ ારો નહ

આવે તો આખર િનણય મા ય રહશે.

37.

Every teacher will make aware all the students about rules and regulation and ensure
that they will follow them.
येक वग श क

कूल क़े नयम स अपने वगक सारे व याथ ओ को पालन करवाने

का आ ह रखगे ।
દરક લાસ ટ ચર બાળકોને શાળાના િનયમોથી વાકફ કર તે ં ુ પાલન થાય તે વો

ય નો

કરવા.
38.

Train children for good habit like how to write in four lines, usage of scale, saying good
morning etc.

व याथ क

येक आदत को सु धारना अ नवाय है जैसे क ( फोर लाइन म लखना

केल का उपयोग , सु भात आ द.....)
બાળકને દરક કાયમાં સાર આદત કળવવી દા.ત. ફોર લાઇનમાં લખાણ, કલનો ઉપયોગ,
ૂડ મોિનગ વગે ર.
39. Try for students that they will get parents sign done and bring homework regularly.
येक दन क़े

ु काय म व याथ अपने माता – पता क़े ह ता र करवाए एसा आ ह

रखे।
િવ ાથ િનયિમત લેશન અને વાલીની સહ લાવે તે વા

ય નો કરવા.

40. Children should preserve books, class teacher should check for it in first period.
येक ब चा अपने कताब को संभालके रख और उस म बन ज र काय न कर इस क
जानका र वग – श क को रखनी है ।
બાળકો
ટ ચર

ુ તકો સાચવે અને

ુ તકમાં વધાર ં ુ લખાણ ન કર તે િશ ક કહ ં ુ તે મજ લાસ

થમ િપ રયડમાં યાન રાખ .ં ુ

41. Teacher should go in class with preplanning.
येक श कको पु व तैयार क़े साथ वग- श ण करवाना है ।
િશ ક લાસમાં

ૂવ તૈ યાર સાથે બાળકોને ભણાવવા માટ આવ .ં ુ

42. after attendance in class give value education like respecting parents, kneeling down to
parents.
वग श ण म व याथ म अ छे मु य वक सत ह यह अ नवाय है जैसे क बड़े / बु जु ग
का आशीवाद लेना उनक
લાસમાં હાજર પછ

णाम करना यद ।

ણ
ુ િનમાણની મૌ ખક વાત ક િવચાર ર ૂ કરવા

નમન કર ં ુ પગે લાગ .ં ુ
43.

If student are absent then make call to his/her parents.

વા ક વડ લોને

वग म गहािजर न रहने वाले व याथ क़े माता – पता को वराम समय म दुरभाषा स
बातचीत करना अ नवाय है ।
િવ ાથ ગે રહાજર હોય તો બી

િપ રયડમાં ક રશેષમાં ફોન કર લેવો.

44. Pay attention in reading, writing, counting and listening.
वण – कथन वांचन लेखन म पू रा
વાંચન, લેખન, ગણન અને
45.

વણમાં

यान रखना है ।
ૂર ં ુ યાન આપ .ં ુ

Strengthen your subject.
येक व याथ का अपने वषय म मज़बू ती

दान करवाए ।

બાળકોને પોતાના િવષયમાં મજ ૂત કર .ં ુ
46.

If class is empty, then we should attend it considering our duty. कभी कबार कोई वग
खाल

दखे तो अपना फज समज के वहाँ अ नवाय है ।

કોઈ લાસ ખાલી જણાય તો આપણે

હોય તો ફરજ સમ

યાં જ .ં ુ

47. Attend your class when period changes, without wasting time.
जब वग प रवतन का घंटा बजे तब बना समय गवाए सु चकता म अपने अगले वग म
जाना है ।
િપ રયડ બદલાય ક પોતાના િપ રયડનો સમય થાય યાર સમયનો યય કયા વગર પોતાના
લાસમાં સમયસર પહોચી જ .ં ુ
48. Keep unit test after week or fortnight.
हर ह ते या पं ह दन म एक बार कसौट लेनी है ।
દર આઠવાડ એ, પંદર દવસે

િુ નટ ટ ટ લેવા.

49. Make arrangement for sending test marks to parents by SMS.
कसौट क जानकार और माक sms स व याथ के माता- पता को बताए ।
ટ ટના માકસ SMS થી વાલી

ધ
ુ ી પહોચે તે વી યવ થા કરવી.

50.

Management never quit any teacher but in any case if teacher makes a blunder in this
case management will inform that particular teacher before three months. So you can
planning In case A teacher wants to leave a school, he should inform management
before 3 months so it may not affect education of children.
कूल मनेजम ट कसी को नकालगा नह ं क तु आकि मक घटनाओं म कोई खास भूल
या घटना के लए आपको तन मह ने पहे ले बताया जाएगा ता क आप अपनी यव था कर
पाए ऐसे ह अगर आपको भ तीन म हने पहे ले सं था को बताना पडेगा, ताक

व याथ क़े

अ याश पे कोई बु रा असर ना हो और कूल मनेजम ट न बगड़े ।
મેનેજમટ કોઈને

ટા કરવા ુ ં નથી પરં ુ જો અ ુક-ખાસ

પહલા તમને જણાવશે

ૂલ-ક બનાવથી એ ં ુ બને તો

ણ-મ હના

થી તમે તમા ં ુ લાિનગ કર શકો તેવીજ ર તે તમાર જવા ુ ં થાય તો પણ

ણ –મ હના પહલા જણાવવા ુ ં રહશે

થી બાળકોને અ યાસ પર અસર ન પડ અને મેનેજમટને

તકલીફ ન પડ

51. Teacher will be granted CL. According to school regulation He will be granted leave of
maximum two days, only to one teacher on that very day.
कूल क़े नयम अनु सार छुट द जाए ग, एक बार मे दो दन क़े लए और
यादा एक श क को छुट
શાળાના િનયમ

52.

જ
ુ બર

यादा से

मलेगी ।

મળશે. એક સાથે 2 થી વ ુ દવસ ર

મળશે નહ .

A teacher has to inform principal before taking leave so he can make class Planning.
छुट अगर लेनी है तो पहे ले स मु य – श क क अनु म त ले न होगी, वग यव था हो
सके ।
ર

લેવાની હોય તો અગાઉથી આચાયની મં ૂ ર લેવી

થી લાસ ં ુ ક ર

ં ુ લાિનગ

કર શકાય.
53. Every employee of trust will have hold of one month salary, It will be paid when
Employee leave school according to convenience of school.
सं था क़े

येक कमचार का एक सैलेर सं था अपने पास

थ गत रखेगी यह सैलेर

आपके मु त होने पर अपनी अनु कुलता से आपको द या जाएगा ।
સં થાના દરક કમચાર
જ
ુ બ

ં ુ એક પગાર હો ડ ઉપર રહશે

ટા થયે લ સં થાની અ ુ ળ
ૂ તા

ૂકવવામાં આવશે.

54. Salary will be paid according to work by management.
सं था को अ छा लगेगा उस मु त शत द जाएगी ।
સંચાલક મંડળને કામ સા ં ુ લાગશે તે

માણે પગાર આપવામાં આવશે.

55. There won’t be any kind of loan given on salary.
त खा के शवा सं था आपको कोई भी लोन नह ं दे गी ।
પગાર ઉપર કોઈ પણ

કારની લોન કરવામાં આવશે નહ .

56. Leaves will be given according to government norms, more than permitted leave will be
L.W.P management will evaluate it.
छुट याँ सरकार

नयमानु सार मलेगी ! उससे

यादा छुट याँ हु ई तो त खा काट जायेगी

और मु याकन कया जाएगा ।
સરકાર ીના િનયમ
કપાત અને
57.

માણે ર

ભોગવી શકાશે તે નાથી વધાર ર

ૂ યાંકન પણ કરવામાં આવશે.

Management only can change rules.
इन नयम मे बदलाव करने क सं था क सं था को स ा है !
િનયમને ફરફાર કરવાની સ ા સં થાને રહ છે .

58.

Every rule is compulsory except an accidental cause.
कुछ खास कारण क अलावा स भ नयम मा य है !
આક મક િસવાય તમામ િનયમ ફર જયાત છે .

59.

Motivate children.
व याथ को मोट वेट करना है!

લેવામાં આવશે તો

બાળકને
60.

ો સા હત કર .ં ુ

Try for good habit of children (like, doing homework neatly and cleanly, using scale,
with good handwriting)
ब च क आदत सु धरे उसके लए हम
બાળકને સાર આદત પડ તે માટ

य न शल रहगे !

ય નનો કરવા. ( દા.ત હોમવક સાર ર તે કરાવીને

સારા અ ર સાથે કલની જ ર હોય યાં કલ ઉપયોગ વગે ર આદતો.)
61.

According to the annual organization rules, your salary will increase by 0 to 10%.

વાિષક સં થાના િનયમ
થશે.

જ
ુ બ આપની યો યતા

માણે ૦ થી ૧૦ %

ધ
ુ ી પગાર વધારો

