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 પ્રાચામયની કરભે. .   
 આય. જે. ભાછી —Principal 

The full use of today is the best preparation for tomorrow. 

  

 નભમકાય  શભત્ર !  
 ળાા કક્ષાએ ફાકની લમ કક્ષા અનવુાય શલળે શળક્ષણ પ્રા્ત થામ તે ભાટે પ્રાથયનાથી 
રઈને લગયખડં સધુી શલશલધ શલમને અનરુૂ નલી નલી પ્રવશૃિઓ ફાકને ળાાભા ં શનમશભત 

આલે તે ભાટેના કામયક્રભ, રકવશકાય, લારી વભેંરન, વામંકૃશતક કામયક્રભ જેલી અનેક ફાફતભા ં
કંઇક ને કંઇક નવુ ંશળક્ષક કયત જ યશ ેછે.  

 જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, ણ શલશલધ તારીભી કામયક્રભ, ઇનલેળન પેય, કરા 
ઉત્વલ, શલશલધ મધાયઓ ફાભેા, શલજ્ઞાન ભેા , યભતત્વલ, ઈક ક્મ્રફ જેલા શલશલધ કામયક્રભ 
શળક્ષણની ગણુલિા  સધુાયણા ભાટે કયે છે. ડામેટ-સયુત ખાતે લય ૨૦૧૬-૧૭ થી B.Ed. અભ્માવક્રભ 

ણ ળરુ થમેર છે અને તારીભાથીઓ અભ્માશવક તથા વશ અભ્માશવક પ્રવશૃિઓભા ંઝક્યા છે તે 

તારીભ બલન, સયુત ભાટે ગોયલપ્રદ ફાફત છે.  

 શળક્ષકને નવુ ં કયલા ભાટે પે્રયણા અને પ્રત્વાશન રંુૂ ડ ે તે શતેવુય નલી ફાફત                            
ઈ-ભેગેઝીનના ભાધ્મભથી શળક્ષણ જગત વાભે મકૂતા યશીએ છીએ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ત્રવ્મલશાય 
તતં્રીશ્રી ― સયૂવગંભ‖  

જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, 

સયુત, 

મલ્ન સષૃ્ટટ એાટય ભેન્ટની વાભે, 

જીઆલ- બદુડમા યડ, બેમતાન, 

સયુત—395023 

Phone: 0261-2916003/2916040 

શળક્ષણને લધ ુ લેગલતં ુફનાલલા આદાનપ્રદાનનુ ંઅદકેરંુ ભશત્લ છે. ―સયૂવગંભ‖ 

ભાટેના આના પ્રશતબાલ અને શળક્ષણ વફંશંધત  રેખ અશી આલકામય છે.  

 આ અંકભા ંપ્રકાશળત થમેરા શલચાય જે તે રેખકના તાના છે. પ્રકાળક દયલાય 

તેની વાથે વશભત છે તેભ ભાનવુ ંનશીં.  
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Everyone is wise until they speak. 

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 
 

 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 

૧ ૧૧-૧૭ /૭/૧૬ વલશ્વ લવવત વપ્તાશની ઈજલણી ડામેટ સયુત ફી.એડ. તારીભાથી /વળક્ષકો 
૨ ૫/૮/૧૬ વભત્ર ળાા કામષક્રભ ભરીકયણ 

ફેઠક 
ડામેટ સયુત વભત્ર ળાા અચામષ 

૩ ૨૧-૨૩/૬/૧૬ Experience Sharing workshop for 

Head teachers 
ડામેટ સયુત મખુ્મ વળક્ષકો 

  
૪ ૯/૯/૧૬ યોર પ્રે, રોકનતૃ્મ ને ોસ્ટય 

સ્ધાષ 
પ્રા.ળાા-
ઝખંલાલ 

વયકાયી ભા.ળાાના 
વલદ્યાથીઓ 

૫ વપ્ટેમ્ફય થી 
જાન્યઅુયી 

કરા ઈત્વલ 
  

ડામેટ સયુત ઈચ્ચ 
પ્રા.ળાા ,ભા.ળાાને 
પ્રા.ળાાના વલદ્યાથીઓ 

૬ ૧/૧૨/૧૬ એઇડ્વ દદનની ઈજલણી ડામેટ સયુત ફી.એડ. તારીભાથી 

૭ ૫/૧/૧૭ આંગણલાડી કામષકયોની તારીભ વળક્ષક વશકાય 
બલન, ભાડંલી 

આંગણલાડી કામષકયો 
  

૮ ૭-૮/૨/૧૭ વનયંતય પ્રેયકોની તારીભ સયુત ને 
ભાડંલી 

વનયંતય પ્રેયકો 

૯ ૮/૩/૧૭ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદનની 
ઈજલણી 

ડામેટ સયુત ,  
ળાા ઝખંલાલ 

ફી.એડ. તારીભાથી , વળક્ષકો 
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“The past can’t hurt you anymore, not unless you let it.”  

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 
૧૦ ૨૭-૨૯/૬/૧૬ 

૩૦-૨/૭/૧૬ 
૭-૯/૭/૧૬ 

લાચન રખેન ગણન વનદાન 
ઈચાયાત્ભક કામષ તજજ્ઞ તારીભ 
  

સયુત જજલ્રો, સયુત 
કોોયેળન , તાી 
જજલ્રો 

વી.અય.વી.કો.ઓં., 
ફી.અય.ી. ને  મખુ્મ 
વળક્ષકો 
  

૧૧ ૪-૭/૭/૧૬ અય.ી.  તારીભ  ગણણત - વલજ્ઞાન 
ને ટેકનોરોજી 

ડામેટ સયુત ડામેટ રેક્ચયય, 
વી.અય.વી.કો.ઓં., 
ફી.અય.ી. 

૧૨ જુરાઇ થી ભાચષ એભ.ટી. તારીભ  વત્ર : ૧-૨ ડામેટ સયુત, 
ફી.અય.વી.બલન, 
વ્માયા 

વી.અય.વી.કો.ઓં., 
ફી.અય.ી.ને  મખુ્મ 
વળક્ષકો. 

૧૩ ઓગસ્ટ થી 
જાન્યઅુયી 

ધોયણ ૩-૪  અંગ્રેજી બાા વજ્જતા 
તારીભ 

તાકુા કક્ષાએ નોન પ્રજ્ઞા ળાાના ંધોયણ ૩
-૪ ના ં વળક્ષકો 

૧૪ ૨૯-૩૧/૧૨/૧૬ 
૧૪-૧૫/૨/૧૭ 

આનોલેળન યાઇટ  લકષળો 
  

ડામેટ સયુત, 
ફી.અય.વી.બલન, 
વ્માયા 

આનોલેદટલ વળક્ષકો 
  

૧૫ ૨૮/૨/૧૭ થી 
૧/૩/૧૭ 

એજયકેુળનર આનોલેળન પેય ડામેટ સયુત, આનોલેદટલ વળક્ષકો 
  

૧૬ ૮-૧૦/૩/૧૭/ મખુ્મ વળક્ષક તારીભ (શડે ટીચય 
વવલામના) 

પ્રાથવભક ળાા 
ઝખંલાલ 

ઈભયાડા તાકુાના મખુ્મ 
વળક્ષકો 

૧૭ ૪-૭/૪/૧૬ 
૨૨-૨૩/૬/૧૬ 

જી સ્રેવ – 1 
  

તાી ને સયુત 
જીલ્રો 

ધોયણ ૩-૮ ના વલદ્યાથીઓ 

૧૮ ૫-૮/૪/૧૬ નેળનર ચીલભેંટ વલે (NAS) તાી ને સયુત 
જીલ્રો 

ધોયણ 3-૮ના વલદ્યાથીઓ 

૧૯ ૧-૨/૧૨/૧૬ પ્રશ્નફેંક વનભાષણ 
કામષળાા 

ડામેટ સયુત, સયુત જજલ્રાના વળક્ષકો 
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Boredom happens only when you have so much time available.  

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 
૨૦ ૯-૧૦/૮/૧૭ રોકફોરી અધાદયત વાદશત્મ વનભાષણ ડામેટ સયુત, સયુત જજલ્રાના વળક્ષકો 

૨૧ ૧-૨/૧૨/૧૬ વળંોધન વાયવચંમીકા વનભાષણ 
  

ડામેટ સયુત, વળક્ષકો,વનદયક્ષકો, વીઅયવી, 
ફીઅયવી, ફીઅયી 

૨૨ ૨૫-૨૬/૧૧/૧૬ 
૧૦-૧૧/૧/૧૭ 

ગણણત-વલજ્ઞાન વલમની પ્રવવૃિરક્ષી ન.પ્રા.ળા.ક્ર.૩૮/૩૯ 
–સયુત , ભાડંલી 

ગણણત વલજ્ઞાન વલમના  
વળક્ષકો 
  

૨૩ લષ દયમ્માન   
( ફે વત્ર) 

પ્રશ્નત્ર વનભાષણ 
  

ડામેટ સયુત, 
ફીઅયવી બલન 
વોનગઢ 

3 થી ૮ના  વળક્ષકો 
  

૨૪ ૨૦-૨૧/૯/૧૬ ગણુોત્વલ પ્રશ્નત્ર વનભાષણ ડામેટ સયુત, ધો – ૬  થી ૮ના  વળક્ષકો 

૨૫ ૧૪/૩/૧૭ વળંોધનના તાયણોનુ ંળેયીગ 
  

ડામેટ સયુત, વનદયક્ષકો, વીઅયવી, 
ફીઅયવી, ફીઅયી 

૨૬ લષભા ંત્રણ લાય ડી.ઇએર. એડ.ભોડયરુ યચના ડામેટ સયુત, ડામેટ રેક્ચયય 

૨૭ ૧૩-૧૪/૨/૧૭ સ્થાવનક વદશત્મ વનભાષણ     
( વલદ્યાથી ભાટે) 

ડામેટ સયુત, સયુત જજલ્રાના વળક્ષકો 

૨૮ ૨૦-૮-૧૬  
 ૧૩-૧-૧૭ 
  

કામષક્રભ વરાશકાય વવભવત ફેઠક 
(PAC) 

કરેકટય કચેયી, 
વેલાવદન-૨, સયુત 

કામષક્રભ વરાશકાય 
વવભવતના વભ્મો. 

૨૯ ૨-૩/૧૨/૧૬ વી.અય.વી.કૉ.ઓ.,ફી.અય.વી.કૉ.ઓ
. ભાગષદળષન ફેઠક 

ડામેટ સયુત, વી.અય.વી.કૉ.ઓ.,ફી.અય.
વી.કૉ.ઓ. 
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Be happy for this moment. This moment is your life.  

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 

૩૦ લષ દયમ્માન વકંરન ફેઠક ડામેટ સયુત, વકંરન વવભવતનાવભ્મો 

૩૧ ૧૫/૮/૧૬ 
૨૬/૧/૧૭ 

યાષ્ટ્રીમ લષની ઈજલણી ડામેટ સયુત, ફી.એડ. તારીભાથી 

૩૨ ૨૬/૧૧/૧૬ ફધંાયણ દદનની ઈજલણી ડામેટ સયુત, ફી.એડ. તારીભાથી 

૩૩ ૫-૬/૧૦/૧૬ 
૯-૧૦/૧/૧૭ 

UBUNTU તારીભ લગષ (C/D 

ગ્રેડલાી ળાા) 
ડામેટ સયુત, C/Dગ્રેડધયાલતી ળાાના 

વળક્ષકો 
  

૩૪ ૭/૧/૧૭ 
૨૫/૧/૧૭ 

સ્ભાટષ  લચ્યુષર ક્રાવરૂભ (SVS) 

ઈમોજન તારીભ 

ડામેટ સયુત, ભાધ્મવભક ળાાના 
ગણણત, વલજ્ઞાન, બાા 
ને વા.વલ.નાવળક્ષકો 

૩૫ ૧૧-૧૨/૧/૧૭ ટેકનોરોજીનો લગષખડંભા ંઈમોગ ડામેટ સયુત, પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 

૩૬ જુરાઇ – 
ઓક્ટોફય 

વલજ્ઞાન પ્રદળષન અમોજન ને 
ભાગષદળષન ફેઠક (તભાભ કક્ષા ) 

ડામેટ સયુત, પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 
  

૩૭ ૭/૨/૧૭ સ્ભાટષ  લચ્યુષર ક્રાવરૂભ પ્રોજેક્ટ ડામેટ સયુત સ્ભાટષ  લચ્યુષર ક્રાવરૂભ 
પ્રોજેક્ટ (SVS) ભા ં
વભાવલષ્ટ્ટ ળાાના વળક્ષકો 

૩૮ ૪/૮/૧૬ ઇકો ક્રફ MT તારીભલગષ અનદં પ્રા 
ળાા  વ્માયા 

પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 
  



    બલનની બીતયે એચ.ફી. ડંયા- રેકચયય –P&M 

Better to understand little than to misunderstand a lot.  

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 

૩૦ લષ દયમ્માન વકંરન ફેઠક ડામેટ સયુત, વકંરન વવભવતના વભ્મો 

૩૧ ૧૫/૮/૧૬ 
૨૬/૧/૧૭ 

યાષ્ટ્રીમ લષની ઈજલણી ડામેટ સયુત, ફી.એડ. તારીભાથી 

૩૨ ૨૬/૧૧/૧૬ ફધંાયણ દદનની ઈજલણી ડામેટ સયુત, ફી.એડ. તારીભાથી 

૩૩ ૫-૬/૧૦/૧૬ 
૯-૧૦/૧/૧૭ 

UBUNTU તારીભ લગષ (C/D 

ગ્રેડલાી ળાા) 
ડામેટ સયુત, C/Dગ્રેડધયાલતી ળાાના 

વળક્ષકો 
  

૩૪ ૭/૧/૧૭ 
૨૫/૧/૧૭ 

સ્ભાટષ લચ્યુષર ક્રાવરૂભ (SVS) 

ઈમોજન તારીભ 
ડામેટ સયુત, ભાધ્મવભક ળાાના ગણણત, 

વલજ્ઞાન, બાા ને 
વા.વલ.નાવળક્ષકો 

૩૫ ૧૧-૧૨/૧/૧૭ ટેકનોરોજીનો લગષખડંભા ંઈમોગ ડામેટ સયુત, પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 

૩૬ જુરાઇ – 
ઓક્ટોફય 

વલજ્ઞાન પ્રદળષન અમોજન ને 
ભાગષદળષન ફેઠક (તભાભ કક્ષા ) 

ડામેટ સયુત, પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 
  

૩૭ ૭/૨/૧૭ સ્ભાટષ લચ્યુષર ક્રાવરૂભ પ્રોજેક્ટ ડામેટ સયુત સ્ભાટષ લચ્યુષર ક્રાવરૂભ 
પ્રોજેક્ટ (SVS) ભા ંવભાવલષ્ટ્ટ 
ળાાના વળક્ષકો 

૩૮ ૪/૮/૧૬ ઇકો ક્રફ MT તારીભલગષ અનદં પ્રા ળાા  
વ્માયા 

પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકો 
  



    બલનની બીતયે એચ.ફી. ડંયા- રેકચયય –P&M 

If u r still looking for that one person who can change your life, take a look in the mirror.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    બલનની બીતયે એચ.ફી. ડંયા- રેકચયય –P&M 

Reduce – Reuse – Recycle  

 લષ ૨૦૧૬-૧૭ દયમ્માન થમેર કામષક્રભો: 

 

 
 

 

 

 

 

 

ક્રભ તાયીખ કામયક્રભની શલગત મથ રાબાથી 

૩૯ ૧૧-૧૩/૮/૧૭ ળાા સ્લચ્છતા  MTS તારીભલગષ પ્રા.ળાા કભારછોડ પ્રા. ળાાના વળક્ષકો 

૪૦ ઓક્ટોફય ભાવ ળાા સ્લચ્છતા એલોડષ તારીભ લગષ ફી.અય.વી બલન 
ઈચ્છર,  
વ્માયા,ભાડંલી 
,ફાયડોરી 

પ્રા. ળાાના વળક્ષકો 
  

૪૧ લષ દયમ્માન ઇકો ક્રફ સયુત, તાી પ્રા. ળાાના વળક્ષકો, 
વલદ્યાથીઓ 

૪૨ લષ દયમ્માન ફાભેા - જીલન  કૌળલ્મો 
અધાદયત ફાભેા 

સયુત, તાી પ્રા. ળાાના વળક્ષકો, 
વલદ્યાથીઓ 



    બલનની બીતયે એચ.ફી. ડંયા- રેકચયય –P&M 

The best time to plant a tree is just now.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    બલનની બીતયે એચ.ફી. ડંયા- રેકચયય –P&M 

Education is power to change the World.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    B.Ed.નુ ંપ્રથભ ચયણ  
           વભગ્ર મટાપ—ડામેટ સયુત  

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. 

 ફી.એડ્ના તારીભાથીઓ દ્વાયા લય ૨૦૧૬ – ૧૭ દયપમાન થમેર શલળે કામયક્રભ   

 

 

ક્રભ કામયક્રભનુ ંનાભ તાયીખ 
1 પ્રલેળત્વલ  ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ 
2 મગ દદલવ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ 
3 શલશ્વ લમતી દદન શનશભિે ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ 
4 શલશ્વ લવતી દદન શનશભિે ણચત્ર, લકતતૃ્લ મધાય, શનફધં મધાય ૧૫/૦૭/૨૦૧૬ અને ૧૬/૦૭/૨૦૧૬ 
5 અલણુા – ગોયી વ્રત શનશભતે ભશેંદી મધાય ૧૮/૦૭/૨૦૧૬ 
6 ફી.એડૌ . તારીભાથીઓની શયેમટાઈર મધાય ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 
7 વ્રકુ્ષાયણ ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 
8 ડૉ. અબ્દુરકરાભ પ્રથભ ણુ્મશતશથ શનશભતે શનફધં મધાય ૨૭/૭/૨૦૧૬ 
9 ડૉ. અબ્દુરકરાભ પ્રથભ ણુ્મશતશથ શનશભતે લકતતૃ્લ મધાય ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 
10 ૧૫ ભી ઓગમટ દદનની ઉજલણી ૧૫/૦૮/૨૦૧૬ 
11 મલતતં્ર્મ ચલને અનરુૂ લકતતૃ્લ મધાય ૨૩/૦૮/૨૦૧૬ 
12 શળક્ષક દદનની ઉજલણી ૦૩/૦૯/૨૦૧૬ 
13 નલયાત્રીની ઉજલણી- ગયફા ૬/૧૦/૨૦૧૬ 
14 STEM TRAINING PROGRAM PART – 1 ૨૪/૧૧/૨૦૧૬ 
15 STEM TRAINING PROGRAM PART – 2 ૨૫/૧૧/૨૦૧૬ 
16 ફધંાયણ દદલવની ઉજલણી ૨૬/૧૧/૨૦૧૬ 
17 શલશ્વ એઇડ્વ દદનની ઉજલણી ૧/૧૨/૨૦૧૬ 
18 કાકાવાશફે કારેરકય જન્ભજમશંત ૧/૧૨/૨૦૧૬ 
19 ડીજીટર ફેકીંગ અને કેળરેળ ેભેન્ટ જાગશૃત અંગે કામયક્રભ ૭/૧૨/૨૦૧૬ 
20 ળૈક્ષણણક પ્રલાવ ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
21 પ્રજાવિાકદદનની ઉજલણી ૨૬/૧/૨૦૧૬ 
22 અણબમાન મલચ્છતા ૩૦/૧/૨૦૧૭ 
23 ઇીવી પ્રવશૃિ અંગે ભાગયદળયન ૧૫/૦૨/૨૦૧૭ 
24 યાજ્મકક્ષાન યભતત્વલ ૨૪/૦૨/૨૦૧૭ 
25 યમવાખેંચ મધાય ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ 



    B.Ed.નુ ંપ્રથભ ચયણ  
       વભગ્ર મટાપ—ડામેટ સયુત  

People don't fail, they give up. 

 ફી.એડ્ના તારીભાથીઓની શલળે શવધ્ધ્ધઓ: 
 કુભાયી ણફિંદુ.એભ.પવીએ લીય નભષદ દણક્ષણ  ગજુયાત યવુનલવવિટી દ્વાયા રેલાભા ંઅલેર ફી.એડ્ વેભેસ્ટય-૧ ની યીક્ષાભા ં

યવુનલવીટી કક્ષાએ પ્રથભ ક્રભ ભેલેર છે. 
 તા. ૧૮/૨/૨૦૧૭ ના યોજ મોજામેર જી.એન.ડંયા કોરેજ, સયુત ખાતે મોજામેર આંતય કોરેજ કાવ્મઠન સ્ધાષભા ં

કુ.યાણગણી.આય.ચરકલારાએ ત્રીજો ક્રભ ભેલેર છે. 
 તા. ૨૯ થી ૩૧/૦૧/૨૦૧૭ દયમ્માન લીય નભષદ દણક્ષણ  ગજુયાત યવુનલવવિટી દ્વાયા મોજામેર ૪૪ ભા ંએથરેદટક 

યભતોત્વલભા ંગોાપેંક સ્ધાષભા ંકુ.યાણગણી.આય.ચરકલારા એ ફીજો ક્રભ ભેલરે છે. 
 તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૭ ના યોજ મોજામેર જી.એન.ડંયા કોરેજ સયુત ખાતે મોજામેર આંતય કોરજે શને્ડીક્રાપટ સ્ધાષભા ં

કુ. શતેર.આય.ચોધયી એ ત્રીજો ક્રભ ભેલેર છે. 
 તા.૨૪ થી ૨૬/૦૨/૨૦૧૭ ના યોજ ાટણ ખાતે મોજામેર ગજુયાત યાજ્મના ડી.એર.એડ ને ફી.એડ્ના 

તારીભાથીઓના યભતોત્વલભા ંવલજેતાઓ. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ક્રભ મધાય શલજેતા તારીભાથીનુ ંનાભ શલજેતા ક્રભ 
1 ગોાપેંક કુ. યાણગણી.અય.ચરકલારા  દ્વદ્વતીમ  
2 યસ્વાખેંચ સયુત ડામેટની ટીભ પ્રથભ  
3 ૧૦૦ ભીટય દોડ કુ. ેક્ષા.એચ.શવત તતૃીમ  
4 રાફંીકદૂ કુ.અયતી.ડી.ટેર પ્રથભ  
5 ટેફર ટેનીવ સ્ધાષ કુ. ભનીા.ડી.ટેર દ્વદ્વતીમ   



    English Corner   
ડૉ. દીશકા જી. ચોધયી- રેક્મ્ચયય-IFIC   

Silence is more eloquent than words. 

Scramble the Missing Letters. 



એજ્યકેુળનર  ઇનલેળન પેય   
ડૉ. દીશકા જી. ચોધયી , ફી.લદંના મશૂતિ(DIC Co.Ordi.) 

Vision is the art of seeing, what is invisible to others. 

એજ્યકેુળનર ઇનલેળન પેય-૨૦૧૭ 
પ્રથભ ત્રણ ક્રભ પ્રા્ત કયેર શલજેતાઓની માદી 

 
 

ક્રભ ઇનલેટીલ 
શળક્ષક્મ્ન ુનાભ 

ળાાનુ ંનાભ ઇનલેળનનુ ંનાભ વદંગી ક્રભ 

૧ અલ્ેળકુભાય જે 
ીીમા 

કશલશ્રી કરાી કન્મા 
ળાા ક્રભાકં-87, ડાશમા 
ાકય , કયંજ લયાછા યડ, 

સયુત 

વગંીત વગં ભધ્માશન પ્રથભ 

૨ અશભતકુભાય 
ફલતંબાઈ 

યુદશત 

ખરલડ પ્રાથશભક ળાા, 
તા-કાભયેજ, જજ-સયુત 

એક ગલુ ંવાચી જડણી 
તયપ 

દ્વદ્વતીમ 

૩ દશતેન્રકુભાય 
વનરબાઇ 

ટેર 

લેરાલી પ્રાથવભક ળાા, 
તા- ઈભયાડા, જજ- 

સયુત 

શનૂ્મભાથંી વર્જન તતૃીમ 



   ગણણત ગપભત   જગદીળ એર. ટેર શવ.-રેકચયય –ET 

If you are patient(calm), in one moment of anger, you can escape a hundred days of sorrow.  

   

અ અંકનો વલાર : 

નીચેનુ ં ણચત્ર ધ્માનથી જુઓ ને મૂાક્ષાયોને જોઇ તકષ  કયી      ની જગ્માએ અલતો મૂાક્ષય ળોધો.              
       
 
 
                                                     
 

 

 

 

====================================================================== 

ગમા અંકન જલાફ: 

નીચે આેર આકૃશતભા ંકેટરા રફંચયવ દેખામ છે? 36 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

    

    

    



         જ્ઞાનકંુબ...  
સ્મભતા એ દેવાઈ—શવ. રેક્મ્ચયય –DRU 

Smiling increases your face value.  

સયુત જજલ્રાની તાલકુાલાય લવશતની ભાદશતી જાણીએ.  

 

 

 

 

 

 

તાલકુ  કુર લવશત  રુુ  સ્ત્રી  

ફાયડરી  163343 82933 80410 

ચમાયવી  184554 97277 87277 

કાભયેજ  192690 118570 74120 

ભહુલા  144906 73547 71359 

ભાડંલી  177735 88849 88886 

ભાગંય  179749 94114 85635 

ઓરાડ  196846 103259 93587 

રવાણા  145052 80972 64080 

ઉભયાડા  83723 42093 41630 

 કુર  રુુ  સ્ત્રી  

બાયત  1210193422 623724248 586469174 

ગજુયાત  60383628 31482282 28901346 

સયુત  6079231 3399742 2679489 

શલશ્વ લવશત વ્તાશ  

તા. ૧૧ થી ૧૭ 

જુરાઈ—૨૦૧૭  



   મુતક દયચમ   ફી. લદંના મશૂતિ—ટેક્મ્નીશળમન –ET 

Prayers go up and blessings come down.  

   

“ભય ત્મા ંસધુી જીલ ” -વાજુ,ં તાજુ ંઅને યણમાભણુ ંજીલન  

રેખક: ગણુલતં ળાશ વંા: ડૉ. ભનીા ભની 
પ્રકાળક:આય.આય.ળેઠ એન્ડ કંની પ્રા. રીભીટેડ, અભદાલાદ  

ટૃઠ વખં્મા: ૧૫૧ 
દકભતં: રૂ. ૯૫/- 
 

 

 પ્રમતતુ મુતકભા ંતન દુયમતી શલળેની ખફૂ શલમતતૃ છાણાલટ કયલાભા ંઆલી છે. આયગ્મની 
લાત આલે છે ત્માયે ખફૂ મથૂ કક્ષાએ પક્મ્ત પક્મ્ત ભાદંગીના અબાલની લાત કયલાભા ં આલે છે. 
આયગ્મન વફંધં પક્મ્ત ળયીય વાથે જ નથી. આયગ્મને ણ ળાયીદયક, ભાનશવક, વાલેંણગક અને 

આધ્માજત્ભક કક્ષાએ તાના વભગ્ર અસ્મતત્લને “વાબંીને” વભજવુ ંડે.  
 ભાણવની વયેયાળ આયટુમ ભમાયદાભા ં લધાય થમ છે ત્માયે વભગ્ર આયટુમ દયશભમાન 

તદુંયમત અને ખળુશાર જીલન દયેકને અેણક્ષત છે. યૂી તદુંયમતી લગય રાબં ુજીલવુ ંઅણબળારૂ  

છે. મુતકના ૩૭ પ્રકયણભા ંતદુંયમત જીલન જીલલાની ચાલી રેખકે તાના વ્મસ્ક્મ્તગત ઉદાશયણ 

વાથે આી છે.   

યજ ચારલાનુ ંયાખ. 
યવેલ લે ત્મા ંસધુી ચાર. 

ળરૂઆતભા ંસગુય ફે છે અને છી ચયફી ફે છે. 

જે ફળયુ ંતે જ પળયુ!ં 
ચરના જીલન કા નાભ, 

ચરતે યશ સફુશ-ળાભ!  

આયગ્મની આ મખુ્મ ચાલી જ મુતક લાચંલા પે્રયે તેલી છે. આ ઉયાતં પ્રત્મેક  ટૃઠ ય ણ રેખકે  

આયગ્મરક્ષી વચટ ફાફતને ધ્માનાકયક યીતે મકૂી છે.  



ખેરકદૂ   
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There is only one happiness in life, to love and be loved.  

 યભત મધાય દ્ધશતઓ 
ચક્રક મધાય દ્ધશત 
 અ દ્ધવતભા ંસ્ધાષભા ંબાગ રેનાય દયેક ટુકડીને ન્મ દયેક પ્રવત-સ્ધી ટુકડી વાથે સ્ધાષ કયલાની તક અલાભા ં
અલે છે. શાયલાને કાયણે કોઆ ણ ટુકડીને સ્ધાષભાથંી ફાતર (યદ) કયલાભા ંઅલતી નથી. દયેક લાયીના ંદયણાભ પ્રભાણ ે
ટુકડીઓને ગણુ અલાભા ંઅલે છે.   

 અ દ્ધવતભા ંસ્ધાષભા ંબાગ રેનાય દયેક ટુકડીને ન્મ દયેક પ્રવત-સ્ધી ટુકડી વાથે સ્ધાષ કયલાની તક અલાભા ં
અલે છે. શાયલાને કાયણે કોઆ ણ ટુકડીને સ્ધાષભાથંી ફાતર (યદ) કયલાભા ંઅલતી નથી. દયેક લાયીના ંદયણાભ પ્રભાણ ે
ટુકડીઓને ગણુ અલાભા ંઅલે છે.   

ગઠલણીીઃસ્ધાષ ભાટે અલેર ટુકડી વખં્માભાથંી ડધી ટુકડીઓને ડાફી ફાજુ ઈયથી નીચે ક્રભભા ં નોંધલી. ત્માયફાદ 
ફાકીની ડધી ટુકડીઓને જભણી ફાજુ નીચેથી ઈય ટુકડીઓ વાભે ક્રભભા ંનોંધલી.  

ઈદાશયણ તયીકે 4 ટુકડીઓની એક ચક્રક સ્ધાષ દ્ધવત પ્રભાણે ગોઠલણી. 

 

શલે  

 

દયેક ટુકડીને ન્મ દયેક પ્રવતસ્ધાષ વાથે યભલાની તક અલાની શોલાથી ન્મલાયીની ગોઠલણી ભાટે ઈયભાથંી ડાફી 
ફાજુની પ્રથભ નફંયની ટુકડીને સ્સ્થય યાખી (એટરે કે ન-ં1ને) ફાકીની ટુકડીઓને ઘદડમાના કાટંાની દદળાભા ંથલા 
વલરુધ્ધ દદળાભા ંગો ચક્રભા ંપેયલી ગોઠલણી કયલી. 

ઉદાશયણીઃ 

 લોરીફોર યભતની સ્ધાષભા ં 4 ટુકડીઓએ બાગ રીધેર છે. એક દદલવ ને એક ભેદાનની વગલડતા છે. એક 
ચક્રક દ્ધવત પ્રભાણ ેવભમત્રક ને દયણાભત્રક વાથે સ્ધાષ કામષક્રભ ફનાલો. 

સ્ધાષ કામષક્રભઃ 

યભતનુ ંનાભ: લોરીફોર. 

ટુકડી વખં્મા : 4 

ભેદાન       : 1 

દદલવ       : 1 

પ્રથભ લાયી 
               −   4 

     2        –    3 
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Always remember you’re unique, just like everyone else.  

 યભત વખં્મા ળોધલા ભાટેનુ ંસતૂ્રઃ 

 

 

 

 જ્માયે ટુકડી વખં્મા ફેકી શોમ ત્માયે લાયી વખં્મા ટુકડી વખં્મા કયતા ંએક ઓછી અલે. 

 જ્માયે ટુકડી વખં્મા એકી શોમ ત્માયે લાયી વખં્મા ટુકડી વખં્મા જેટરી જ યશ.ે 

ગઠલણીીઃ 

 

 

 

 

 

ટુકડી વખં્મા (ટુકડી વખં્મા- 1) 
= યભત વખં્મા 

2 

4(4-1) 
= 

4(3) 
= 

12 
= 6 યભત વખં્મા. 

2 2 2 

1 

પ્રથભ લાયી 
                   2 

  4    -     3 

ફીજી લાયી 
                   3 

    2   -     4 

1 

ત્રીજી લાયી 
                   4 

    3  -     2 
1 

  

  
  

1 
2 3 4 

1 

 1 – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 16.00 થી 
17.00 

1 – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 11.00 થી 
12.00 

1 – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 08.00 થી 
09.00 

2 

    1 – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 09.00 થી 
10.00 

1 – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 14.00 થી 
15.00 

3 

      1 – 9 – 2013 

ભેદાન ન.ં – 1 

વભમ 17.00 થી 
18.00 

4 

        



ટુકડીનુ ં
નાભ 1 રી લાયી 2 જી લાયી 3 જી લાયી જીત વખં્ મા શાય 

વખં્મા 
વયખી 
વખં્મા કુર ગણુ શલજેતા 

ક્રભ 

1 શા જી શા 1 2 - 2 તતૃીમ 

2 જી શા જી 2 1 - 4 દ્વદ્વતીમ 

3 શા શા શા 0 3 - 0 - - - 

4 જી જી જી 3 0 - 6 પ્રથભ 

ખેરકદૂ   
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Time doesn’t exist. Clocks exists.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 શા = શાય ,જી = જીત. 
 જીતે તે ટુકડીને 2 ગણુ અલાભા ંઅલેર છે. 
 વયખી ટુકડીઓભા ંફનેંને 1-1 ગણુ ભે છે. શાયેરી ટુકડીઓને કોઆ જ ગણુ અલાભા ંઅલતો નથી. 
 
 ચક્રક સ્ધાષભાં ફામ 
જ્માયે સ્ધાષભા ંએકી વખં્માભા ંટુકડીઓએ બાગ રીધેર શોમ ત્માયે દયેક લાયીભા ંક્રભળઃ એક-એક ટુકડીને ફામ અલાભા ં
અલે છે.ફામની વાભે જે ટુકડીઓનો ક્રભ અલળે તે ટુકડીને તે લાયીભા ંયભલાનુ ંઅલળે નશીં. 

ઉદાશયણીઃ 3 ટુકડીઓની ગોઠલણી. 

 

 

 

વભમ ત્રકીઃ 

 

ફામ 

પ્રથભ લાયી 
                     −   3 

      1            –    2 

ફીજી લાયી 
                     −   2 

      3            –    1 

ફામ 

ત્રીજી લાયી 
                       −   1 

      2              –    3 

ફામ 

  
  

 
1 2 3 

1 

 ૩ – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – ૧ 
વભમ ૦૮.૦૦ થી 
૦૯.૦૦ 

૩ – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – ૧ 
વભમ ૧૦.૦૦ થી 
૧૧.૦૦ 

2 

    ૩ – 9 – 2015 

ભેદાન ન.ં – ૧ 
વભમ ૧૫.૦૦ થી 
૧૭.૦૦ 

3 
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Train your mind to see good in everything.  

 દયણાભ ત્રક 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ચક્રક મધાય  દ્ધશતના પામદા-ગેયપામદાીઃ 
પામદાીઃ- 

1. વાચો વલજેતા નક્કી કયી ળકામ છે. 

2. ટુકડીઓને લધાયે સ્ધાષ કયલાની તક ભે છે. 

3. પયી લાયીભા ંકોની વાથે યભલાનુ ંછે તે ગાઈથી જાણી ળકામ છે. 

4. યભતગભતની કક્ષા સધુાયલા, કૌળલ્મોના  વલકાવ ભાટે અ દ્ધવત ઈમોગી છે. 

5.    દયેક ખેરાડીને ોતાનુ ંશે્રષ્ટ્ ઠ યભતનુ ંધોયણ ફતાલલાની તક ભે છે. 
ગેયપામદાીઃ-  

1. લધાયે વભમ ને વાધન વગલડની જરૂય ડ ેછે. 

2. શાય ભેલનાય ટુકડીઓભા ંસ્ધાષનો ઈત્વાશ યશતેો નથી. શાયતી ટીભો વનયાળ થામ છે, જેથી છેલ્રી ભેચોભા ં  

     યભતગભતનુ ંધોયણ નીચી કક્ષાનુ ંજોલા ભે છે. 

3. અવથિક દષ્ષ્ટ્ટએ લધાયે ખચાષ/ભોઘી છે. 

4. વચંારનની રષ્ષ્ટ્ટએ મશુ્કેર દ્ધવત છે. 

5.  સ્ધાષના અંત સધુી દયણાભ જાણી ળકાત ુ ંનથી. 
6.   સ્ધાષભા ંબાગ રેનાય ટુકડીઓની વખં્મા લધ ુશોમ ત્માયે અ દ્ધવત ઈમોગી થતી નથી. વરાભતી ભાટે 

ટુકડીનુ ં
નાભ 

1 રી 
લાયી 

2 જી 
લાયી 

3 જી 
લાયી 

જીત 
વખં્ મા 

શાય 
વખં્મા 

વયખી 
વખં્મા 

કુર ગણુ 
શલજેતા 
ક્રભ 

1 જી જી ફામ 2 0 - 4 પ્રથભ 

2 શા ફામ જી 1 1 - 2 દ્વદ્વતીમ 

3 ફામ શા શા 0 2 - 0   
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