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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ ક ેડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  પ્રેરણાદાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાાઓ, પ્રેરક પ્રસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેષ પ્રવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણાય સુંપાદક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને પ્રશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓરડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લેખ અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 

શિક્ષણસતે  કાયાાલય  

ઈ-મેલ : sanjay.koriya@yahoo.com 

 

૨  શિ ક્ષ ણ સે ત       

‘શિક્ષણસેત ’ શવિે થોડ ુંક... 

૧. તુંત્રી સ્થાનેથી .............................................૩  

૨. બાળકોનાું શવકાસ માટે નવો શવ ાર (પ્રેરક પ્રસુંગ)......૪ 

૩. અધ્યયન અને આ રણ (પ્રેરક પ્રસુંગ)....................૫ 

૪. સફળતા અને શનષ્ફળતા : જ ઓ નવા દ્રશિકોણથી ......૬ 

૫. લસનિગ ડિલાઇટ િોફ્ટવેર િારા ભાષા સિક્ષણ...........૮ 

૬. ટૂુંકી કટાક્ષ વાતાાઓ .…………………………. ૯ 

૭. વાતાા શવશ્વ ………………………..………૧૦ 

૮. કાવ્ય જગત ………………………………..૧૧ 

૯. શિક્ષણમાું ટેકનોલોજી ..................................૧૨  

૧૦. જાણવા જેવ ું ….………………………….૧૩ 

૧૧. મારું શ ત્ર .............................................૧૪ 

૧૨. સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી ............................૧૫ 

૧૩. િ ભેચ્છાઓ............................................૧૬ 

 

  

કતાવ્યથી દરૂ ભાગતો મન ષ્ય દરરદ્ર કિવેાય છે.  

અન ક્રમશણકા 

જૂન-જ લાઈ ૨૦૧૮ 

https://sanjaykoriya.wordpress.com
mailto:sanjay.koriya@yahoo.com


  

  

શપ્રય વાું ક શમત્રો,  

 શિક્ષણ, સાશિત્ય અને ટેકનોલોજીનાું સુંવર્ાન માટે અને નવી 

પેઢીમાું નવ ેતના રેડવા માટ ે ‘શિક્ષણસેત ’ ઈ-મેગેશિનનો મુંગલ પ્રારુંભ 

કરતાું િષાની લાગણી અન ભવ ું છ ું.  

 શિક્ષણન ું મ ખ્ય ધ્યેય મન ષ્યનાું સવાાંગી શવકાસન ું જ છે. આ માટ ેજીવનમાું મૂલ્યો 

અને કૌિલ્યોનો શવકાસ થાય ત ેખૂબ મિત્વન ું છે. જીવનઘડતરના મૂળમાું ઉત્તમ શવ ારો િોય 

છે. તેના િારા જ મન ષ્યના વ્યશક્તત્વનો પાયો મજબૂત બને છે અન ેસમાજનો ઉત્કષા થાય 

છે. આ મેગેશિનના માધ્યમથી ઉત્તમ અને સ્વસ્થ સમાજન ું શનમાાણ કરવામાું વેગ મળ ેત ે

િેત થી આ લવાજમ વગરન ું િકૈ્ષશણક ઈ-મેગેશિન િર કરેલ છે.   

 શવદ્યાથીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓને જોડત ું સેત  સમાન આ મેગેશિન છે. તેઓમાું 

રિેલી શે્રષ્ઠ આુંતરરક િશક્તઓન ું પ્રકટીકરણ થાય ત ે માટે આ કાયા િાથ પર લીરે્લ છે. 

ગ જરાતભરના સજાકો િારા કરેલ નાવીન્યસભર પ્રયોગો, આગવી સૂિવાળી કૃશતઓ અને 

અપ્રગટ ર નાઓન ે પ્રકાશિત કરવામાું આવિ.ે શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકો પોતાની 

કલ્પનાિશક્તને છૂટી મૂકીને પે્રરણાદાયક કૃશતઓન ું સજાન કરે તેવી અુંત:કરણની ભાવના છે.   

 આ મેગેશિનમાું શવશવર્તાસભર માશિતી આપવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરવામાું આવ્યો છે. 

તેમજ આ માશિતીને પૂરક વર્ારાની માશિતીની ચલુંક જે ત ેકોલમની ની ે ઓરડઓ, શવડીયો 

કે અન્ય સ્વરૂપે આપેલ છે.  

 મન ે આિા છે ક ે શિક્ષણ, સાશિત્ય અને ટેકનોલોજીના અનોખા સુંગમન ું આ 

મેગેશિન આપ સૌને ગમિ.ે  

                     - ડૉ. સુંજય કોરરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોરરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસદણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
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શવલાગ્રોવ સ્કૂલના મેદાનમાું છેલ્લા કેટલાક રદવસથી એક લીલો 

બાુંકડો જોવા મળે છે. ઘણા લોકોને એન ું કારણ ન સમજાય ું. પરુંત  સ્કૂલે ઘણું 

સમજી શવ ારીને આ બાુંકડો મૂકવાનો શનણાય કયો િતો. સ્કૂલે તેને ‘મોટી બેં ’ 

નામ આપય ું છે. તેને પલેગ્રાઉન્ડમાું રાખવા પાછળનો શવ ાર પણ ગજબનો છે. 

વાસ્તવમાું િાળાના તુંત્રએ એવા બાળકોની મદદ માટે આ પગલ ું લીર્ ું છે 

જેમને ક્લાસમાું કોઈ શમત્રો નથી. 

 સ્કૂલ ઈચ્છે છે કે બ્રેકના સમયમાું કોઈ શવદ્યાથી એકલા ન રિે. 

એટલે કે આ બેં  પર આવીને કોઈ બાળક એકલ ું બેઠ ું િિે તો અન્ય 

બાળકો તેની પાસે આવીને રમવા અને સાથે મળીને પ્રવૃશતઓ કરવા માટે 

પ્રોત્સાશિત કરિે. સ્કૂલ એવ ું માને છે કે ઘણાું બાળકો અુંતમ ાખી િોય છે 

અને અન્યો સાથે િડપથી ભળી િકતા નથી. વર્  સમય એકલા રિેવાથી 

તેમન ું મગજ ક ુંરઠત થઇ િકે છે. બાળકોનાું શવકાસ માટે તઓે વર્ માું વર્  

લોકો સાથે િળેમળે તે જરૂરી છે. 

 સાત વષાના શવદ્યાથી મેથ્ય એ જણાવ્ય ું કે, તેણે આ બાુંકડોનો 

ઉપયોગ કયો િતો. એક શમશનટથી પણ ઓછા સમયમાું અન્ય બાળકો તેને 

ઘેરી વળ્યા િતા અને સાથે રમવા લઇ ગયા િતા. એક શવદ્યાર્થાનીને પણ 

જ્યારે કોની સાથે શમત્રતા કરવી એ તેને સમજાત ું નિોત ું, ત્યારે આ 

બાુંકડોનો ઉપયોગ કયો િતો. તેને કોઈ પસુંદ આવતા નિોતા. રીસેસમાું 

કોની સાથે રમવ ું તે સમજાત ું ન િત ું. છેવટે બાુંકડા પર બેઠા બાદ અન્ય વગાના શવદ્યાથીઓ તેના શમત્ર બન્યા. 

 આ ખૂબ જ સરળ અને પરરવતાનકારી શવ ાર છે. 

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

ખામી કાઢવી બિ  સરળ છે, પણ સારું કાયા કરવ ું બિ  કપરું છે.  

વર્  માશિતી માટે http://www.vg302.org                          

બાળકોનાું શવકાસ માટ ેનવો શવ ાર (પ્રરેક પ્રસુંગ) 

ડૉ. સુંજય કોરરયા  

જૂન-જ લાઈ ૨૦૧૮ 
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     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 “દેવ, અમારો શિક્ષણક્રમ પરૂો થયો. િવે, અમને ગૃિસ્થાશ્રમમાું પ્રવેિની 

અન મશત આપો.” ત્રણ શિષ્યોએ ગ ર શવશ્વશ્ર શત પાસે આજ્ઞા માગી. 

 “ભલે, આજનો રદવસ રોકાઈ જાવ, કાલે વાત,”  આ ાયે કહ્ ું. 

 ગ રને વુંદન કરી શિષ્યો શનવાસમાું ગયા. 

 બીજા રદવસે આ ાયે સવાર ે ઉઠીને તેમના બારણામાું કાુંટા વેયાા. પછી 

શિષ્યોને આજ્ઞા કરી, “વત્સ, ત લસી ક્યારે પડેલા લાકડા આશ્રમમાું મૂકી આવો.” 

 ગ રની આજ્ઞા શિરોમાન્ય ગણી શિષ્યો દ્રાર પાસે આવ્યા. પગ મ કતાું જ 

ત્રણેયને કાુંટા વાગ્યા. એકે પગમાુંથી કાુંટો કાઢીને બાજ માું ફુંટાઈને 

ત લસી ક્યારે ગયો. 

 બીજો કાુંટા જોઈ ત્યાું જ ઉભો રિી શવ ાર કરવા લાગ્યો. 

 ત્રીજાએ તરત જ વેરાયેલા કાુંટા ભેગા કરવા માુંડયા અને 

આુંગણું વાળીને સાફ કય ાં. કાુંટા દૂર લઈ જઈ નાુંખી આવ્યો. 

 ગ રજી આ બર્ ું જોઈ રહ્ાું િતાું. 

 સાુંજ ઢળતા પિેલાું કાુંટા ભેગા કરી ફેંકી આવનાર શિષ્યને બોલાવીને ગ રએ કહ્ ું, “વત્સ, તે મારો બોર્ પ ાવ્યો છે 

અને એ આ રણમાું પણ મૂક્યો છે. જયારે પેલા બે શિષ્યોએ બોર્ ગ્રિણ કયો 

પણ પ ાવ્યો નથી. તેથી તને એકલાને જ ગૃિસ્થાશ્રમ પ્રવિેની પરવાનગી આપી 

િકાય. પેલા બે શિષ્યોન ું શિક્ષણ િજ  અરૂ્રું ગણાય.” 

 

પ્રરેક ચબુંદ  : જાતન ેબદલિો તો આખ ું જગત બદલાઈ જિ.ે  

                     -  

શવશ્વાસ એ જ શવશ્વનો શ્વાસ છે.  

આવો અન્ય પ્રસુંગનો શવડીયો જૂઓ  http://gg.gg/ai7lm   

અધ્યયન અન ેઆ રણ (પ્રેરક પ્રસુંગ) 

દ ગેિ ઉપાધ્યાય  
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               'ઉન્નત બનવ ું અને આગળ વર્વ ું એ પ્રત્યેક 

પ્રાણીન ું લક્ષ્ય છે.' - અથવાવેદ. 

              સફળતા કોને ન ગમે ? દરેક વ્યશક્ત સફળ થવા 

ઈચ્છે છે. પ્રત્યેક વ્યશક્ત અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ સેવે છે. 

તેમાુંથી કેટલીક ઈચ્છાઓ પૂણા થાય છે તો કેટલીક અપૂણા રિે 

છે. તેમ છતાું પણ માનવી અશવરત અને અથાગ પ્રયત્નોથી 

સફળ બને છે. આવા સફળતા પ્રાપત કરનારા માનવીઓના 

નામ સમગ્ર શવશ્વના ઇશતિાસમાું શવશિિ રીતે નોંર્ાયા છે. 

કોઈ પણને શનષ્ફળતા ગમતી નથી. ખરેખર શનષ્ફળતામાું બિ  

મોટી તાકાત િોય છે. શનષ્ફળતામાું જ સફળતાનો માગા 

છ પાયેલો િોય છ 

      િ ું તમારે સફળ થવ ું છે? પ્રગશત કરવી છે? તમે જે 

ઈચ્છો છો તે પ્રાપત કરવ ું છે? આવા પ્રશ્નોના જવાબમાું દરેક 

વ્યશક્તની પ્રશતરક્રયા 'િા' માું જ િિે. કારણ કે પ્રગશત તો સૌને 

ગમે છે. બર્ાને કુંઈકને કઈક પ્રાપત કરવાની િુંખના િોય છે. 

પરુંત  'િા' પડનારાઓમાુંથી આુંગળીને વેઢે ગણી િકાય એટલા 

જ વ્યશક્તઓ સફળ થાય છે. કારણ કે સફળ થવા માટેની 

સજ્જતા, તત્પરતા કે પ્રસિબદ્ધિાનો અભાવ વ્યશક્તને 

શનષ્ફળ બનાવે છે. શનષ્ફળ જનારા વ્યશક્તઓ 'િા' તો કિે છે 

પણ તેઓની 'િા'માું જ સ્સો કે જોમ નથી િોત ું. જે જ સ્સો 

આગળ વર્વા માટે લોખુંડી મનોબળ પૂરું પાડે છે, તેનો 

તેઓમાું અભાવ િોય છે. આવા વ્યશક્તઓ િુંમેિા એવ ું કિેતા 

િોય છે કે બને તો પ્રયત્ન કરીએ. ખરેખર તો તેઓનો શવ ાર 

એવો િોવો જોઈએ કે પ્રયત્ન કરીએ તો કુંઈક બને. 

       થોમસ આલ્વા એરડસને બિ  સરસ કહ્ ું છે ક ે

'જો તમે જીવનમાું ફતેિ મેળવવા માગતા િો તો રૈ્યાને  

કિ ું કરતાું પિલેાું િુંમિેાું પરરણામ પર નજર રાખો.  

સફળતા અન ેશનષ્ફળતા : જ ઓ નવા દ્રશિકોણથી  
ડૉ. મયૂર ભમ્મર 

પોતાનો ઘશનષ્ઠ શમત્ર, અન ભવને બદુ્વદ્ધમાન સલાિકાર, 
સાવર્ાનીને વડીલબુંર્  અને આિાને પોતાની સુંરક્ષક 

પ્રશતભા બનાવી લો.' એવો દ શનયામાું કોઈ માનવી તમને 

મળિે નિીં કે જે મિેનત કયાા વગર સફળ થયો િોય. એના 

માટે જરૂર છે અવસરને ઓળખીને તકને િડપવાની. એટલે 

જ તો િેક્સશપયર કિે છે કે 'જે સમયને નિ કરે છે એને 

સ્વયું સમય નિ કરી નાખે છે. સમયને ઓળખીને, વ્યશક્ત 

અવસરની તક ન િડપી િકે તો તેની સામે સમય, અવસર 

અને તક પણ પીઠ 

ફેરવી લે છે.' 

જીવનની દોર દરેક 

વ્યશક્તના પોતાના 

િાથમાું છે. વ્યશક્ત 

ઈચ્છે તો તેને ઉન્નત 

ગગનમાું શવિારી િકે 

અને ઈચ્છે તો 

અર્ોગશતની ઊંડી ખાઈમાું પણ ર્કેલી િકે છે. એટલે જ તો 

સફળતા માટે િુંમેિા લક્ષ્યને યાદ રાખવ ું અને સુંતોષ ન 

માનવો એ પયાાપત િરત છે. એવ ું ભલે કિેવાય એ 'સુંતોષી 

નર સદા સ ખી', પણ લક્ષ્ય પ્રાશપતની બાબતમાું તો સુંતોષ 

ન માનવો એ જ અશત્ત ઉત્તમ છે. કારણ કે સુંતોષ માનવાથી 

વ્યશક્તના પ્રયત્નો અટકી જાય છે. 

 જાણીતા મનોવૈજ્ઞાશનક એરરક ફ્રોમ કિે છે કે 'લક્ષ્ય 

પૂરું કરવા માટે પોતાની બર્ી જ િશક્તઓ િારા પરરશ્રમ 
કરવો અને એજ પરરશ્રમથી મન ષ્ય (સ્વ-પરરશ્રમથી) 

ભાગ્યશવર્ાતાને પણ િરાવી િકે. જેઓ મ શ્કેલીઓથી 
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ગભરાય નિીં અને પરરશ્રમનો સ્વપનમાુંયે ત્યાગ કરે નિીં એ જ 

સુંસારને અજવાળી િકે.' 

સફળતા મેળવવા માટે એક બાબત એ પણ જરૂરી છે - 

આપણી માનશસકતા બદલવાની. અમ ક વ્યશક્તઓને કાયા 

મ લતવી રાખવાની ટેવ પડી ગઈ િોય છે. 'કાલે કરીિ ું', 'પછી 

કરીિ ું', 'રદવસોના ક્યાું દ કાળ છે'.... વગેરે વગેરે જેવા 

બિાનાઓ બતાવીને કાયા િાથ ર્રવાને બદલે િશથયાર િેઠા 

મૂકી દે છે. જો તમારે સફળ થવ ું છે તો આવી માનશસકતા 

સત્વરે બદલો. અિીં કબીરજીનો એક દોિો યાદ આવે છે કે 'કલ 

કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ'. આપણી આવી 

માનશસકતાને લીર્ે આપણામાું કમા ન કરવાની વૃશત્ત પ્રગટ ે છે 

જે આપણી સફળતાના રસ્તામાું અવરોર્ક બને છે અને 

ભશવષ્ય માટે િાશનકારક સાશબત થાય છે. કારણ કે 'કાલ' પર 

છોડેલ કાયાને લીરે્ વર્ારાનો બોજો પણ વરે્ છે અને કાયા 

કરવાની િશક્ત કે સામથ્યા પર પણ તનેો પ્રભાવ પડે છે. 

ખરેખર તો સફળતા કરતાું શનષ્ફળતા વર્  મૂલ્યવાન છે. 

સફળતા મળતાું જ માનવીના પ્રયત્નો અટકી જાય છે, વ્યશક્ત 

સુંતોષ માની લે છે. જયાર ે શનષ્ફળતા માણસને દર વખતે 

કુંઈકને કુંઈક નવ ું, અથાપૂણા અને જીવનમાું આગળ વર્વામાું 

ઉપયોગી થાય એવ ું િીખવી દે છે. શનષ્ફળતામાુંથી મળેવેલા 

અન ભવો અને આવડતો જીવનમાું ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. 

એટલે જ તો કિેવાય છે કે 'શનષ્ફળતા એજ સફળતાની  ાવી 

છે'. અને શનષ્ફળતાનો અન ભવ કરનાર વ્યશક્ત જ સફળતાના 

સ્વાદને બરાબર માણી િકે છે. શનષ્ફળતા વ્યશક્તની ખામીઓ 

અને ખૂબીઓ બતાવે છે. પ્રયત્નોમાું રિી ગયેલ ક ાિ અન ે

અને પોતાની ભૂલોના દિાન કરાવે છે. શનષ્ફળતા આપણા 

શમત્રો, દ શનયાદારીના સુંબુંર્ો, સગાઓ, શિતેચ્છ ઓ કોણ છે? 

તેનો ખ્યાલ આપે છે. 

સફળ થયા પછી નમ્રતા જાળવી રાખવી મ શ્કલે છે.  

        જીવનમાું તડકા-છાુંયા તો આવવાના જ. 

શનષ્ફળતા અને સફળતા બુંને આ જગતમાું છે. જેમ શનષ્ફળતા 

મળે છે તેમ સફળતા પણ મળે જ છે. શનષ્ફળતા મળે ત્યાર ે

રસ્તો છોડી દેવાથી સફળતા મળતી નથી. જ્યાું અુંર્કાર છે 

તેની સામે પાર પ્રકાિ પણ િોવાનો જ. એમ શનષ્ફળતા છે તો 

સામે છેડે સફળતા પણ િોવાની જ. પણ ધ્યાનમાું રાખવા 

જેવી વાત એ છે કે જ્યાું સ ર્ી સફળતા ન મળે ત્યાું સ ર્ી 

આપણો કમારથ અટકવો ન જોઈએ. આપણે આપણું કાયા 

છોડવાન ું નથી. 

       

 સફળતાને સમજવા માટનેો બોર્ શનષ્ફળતામાુંથી જ 

મળે છે. શનષ્ફળતા વગર સફળ થવાનો સરળ અને સીર્ો રસ્તો 

જગતમાું કોઈ જ નથી, અને કદા  આવો રસ્તો મળી પણ 

જાય તો તેમાું સફળતાનો આનુંદ, રોમાું  કે ઉત્સાિ િોતો 

નથી. આવી સફળતાન ું કોઈ મૂલ્ય પણ િોત ું નથી. શનષ્ફળતાન ે

સમજવા માટે આપણો અશભગમ બદલવાની જરૂર છે. 

આપણી માનશસકતા, રૂઢ ખ્યાલો, વણમાગી સલાિ, બીજા 

સાથેની સરખામણી, શબનજરૂરી આિુંકાઓ વગરેેને લીર્ે 

શનષ્ફળતા બાદ તેમાું રિેલા તથ્યો તરફ આપણું ધ્યાન જત ું 

નથી. 

       અુંતમાું એટલ ું જરૂર કિી િકાય કે જો તમારે 

જીવનમાું સફળ થવ ું છે તો સફળતાના મદમાું બેરફકર થવાન ે

બદલે તેને સમજો, સફળતાને પ ાવતા િીખો અને 

શનષ્ફળતાથી ડયાા વગર શનષ્ફળતાને પણ પ ાવી જાણો. 

પ ાવેલા ખોરાકમાુંથી લોિી બને છે એ ન ભૂલો. 

શનષ્ફળતામાુંથી કુંઈક નવ ું સજાન કરવાની યોગ્યતા કેળવાય એ 

જ શે્રષ્ઠત્ત્વ છે. 
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     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 ભાવનગર શજલ્લાની મિ વા તાલ કાની આુંગણકા 

પ્રાથશમક િાળામાું પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્રીિ મ ુંબઇ અને શત્રવેણી 

કલ્યાણ ફાઉન્ડેિન િારા િાળા શવકાસ માટે બાળકોને લર્નાંગ 
સોફ્ટવેર તથા બે એલ.ઇ.ડી  ભેંટ આપવામાું આવ્યા િતા. 

આ લર્નાંગ ડી-લાઇટના સિયોગથી ર્ોરણ ૧ થી ૮ના 

અભ્યાસક્રમને રડશજટલાઇિેિન કરવામાું આવેલ છે. આ 

લર્નાગ સોફ્ટવેર િાળાના સી.પી.ય .માું ઇન્સ્ટોલેિન કરવામાું 

આવેલ છે. આ  ત્રણ લર્નાગ ડી-લાઇટ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલેિન 

સાથે બે એલ.ઇ.ડી મોનીટર પણ આપવામાું આવેલ છે. 

૩૦૦૦૦/- ત્રીસ િજાર રૂશપયાનો સોફ્ટવેર તેમજ ૨૮૦૦૦/

-અઠ્ઠાવીસ િજાર રૂશપયાના બે એલ.ઇ.ડી આપેલા છે. આ 

સુંસ્થા િારા આવનારા વષામાું ૧૦૦ જેટલી િાળાઓને આ 

સોફ્ટવેર તથા એલ.ઈ.ડી આપવામાું આવિે. બાળકો 

બાળવાતાાઓ, નાટકો, રમતો, પિલ્સ, ઉખાણાઓ, 

શવજ્ઞાનના પ્રયોગો વગેરે માણી ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવી 

શિક્ષણ મેળવે છે. આ તમામ વસ્ત  િાળાને આપવાથી 

િાળાના શવદ્યાથીઓ ર્ોરણ ૧ થી ૮નો અભ્યાસક્રમ 

કમ્પયૂટરના માધ્યમથી ભણે છે. આ અભ્યાસક્રમમાું શવશવર્ 

ગેમ, પરીક્ષાના પેપર, ય શનટ ટેસ્ટ, પ્રયોગ, વગેરે શવડીયો સાથે 

બાળકો સમક્ષ રજૂ થવાથી આનુંદ અને ઉત્સાિથી બાળકો 

શિક્ષણ લઇ રહ્ા છે. મિ વા તાલ કાની અુંતરરયાળ અને 

પછાત િાળાઓમાું આ જ્ઞાનનો રદપક પીડીલાઇટ ઇન્ડસ્રીિ 

સદાય િળિળતો રાખી શિક્ષણની જ્યોત જલાવી રાખે છે. 

અમે અમારી આુંગણકા પ્રાથશમક િાળામાું આ લર્નાગ 

સોફ્ટવેર િારા ગ જરાતી ભાષા શિક્ષણ સરળતાથી બાળકોને 

કમ્પયૂટરથી િીખવીએ છીએ.  

બ ેવાતની ગણતરી કરવાન ું છોડી દો, ખ દન ું દ ુઃખ અન ેબીજાન ું સ ખ.  

લવનિગ દિલાઇટ સોફ્ટિેર દ્વારા ભાર્ા વિક્ષણ 
પ્રવીણ  ક.ે મકવાણા  

 આ સોફ્ટવેર િારા અમો ભાષાશિક્ષણ ની ેની 

શવશવર્ પદ્ધસિ િારા િીખવીએ છીએ.  

લર્નાગ સોફ્ટવેર િારા ગ જરાતી ભાષા શિક્ષણ : 
 

(૧) મૂળાક્ષર પદ્ધસિ : બાળકને ભાષામાું પ્રવેિ કરાવવા માટે 

વણામાળાનો ઉપયોગ અને પરર ય આપવામાું આવે છે. 

સૌપ્રથમ મૂળાક્ષર, પછી િબ્દ અને છેવટે વાક્ય એમ ર્ીરે 

ર્ીરે ક્રશમક રીતે આગળ વર્ાય છે. આ શિક્ષણ પદ્ધસિ િારા 
નાના બાળકો તેમજ ગ જરાતની કેટલીક પ્રાથશમક 

િાળાઓમાું જ્યાું પ્રજ્ઞા શિક્ષણ  ાલે છે ત્યાું પણ ઉપયોગી 

છે. 
 

(૨) િબ્દ પદ્ધસિ અન ે વાક્ય પદ્ધસિ  :  વા નની આ 

પદ્ધસિમાું કમ્પયૂટર પર શિક્ષક સશ ત્ર અક્ષર પૂુંઠા બતાવે , 

બાળકો જ એ, વાું ે, શિક્ષક બાળકોના સમૂિને વા ન કરાવે, 

જ દી જ દી ટ કડી પાડી વાું ન કરાવે, આ બર્  ક્રશમક રીતે 

 ાલે છે. 
 

જેમકે-  

(ક)  િબ્દ – પૂુંઠા 

(ખ)  િબ્દ પત્તા જોડી 

(ગ)  િબ્દ- શનસરણી 

(ઘ)  બોડા પર િબ્દો લખાવવા.  

( )  અક્ષર પૂુંઠાની મદદથી િબ્દો બનાવડાવવા.  

(છ)  સરળ વાક્યો બનાવવા. 

(જ) બાળક પાસે વા ન કરાવવ ું. 

(િ)  શ ત્રો સાથે વાક્યો જોડવા.  
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     ૯  શિ ક્ષ ણ સે ત  

          આમ આ રડલાઇટ સોફ્ટવેર િારા ર્ોરણ ૧ થી ૪ 
ના બાળકોના વા ન લેખનમાું ઘણો સ ર્ારો થયો છે. આ 

સોફ્ટવેર િારા બાળકો લગભગ ૨૦૦૦ ( બે િજાર ) જેટલા 

િબ્દો આપોઆપ િીખી ગયા છે.  
 

(૩)  કથન-  ાા- પ્રશ્નોત્તર અને નાટક િારા શિક્ષણ :  
પ્રાથશમક િાળાઓના બાળકોની એકાગ્રતા ખૂબ જ ઓછી 

િોય છે. બાળકો ઘણી વાર ધ્યાનથી સાુંભળતા પણ િોતા 

નથી. આ સોફ્ટવેર દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય િોવાથી બાળકોને ખૂબ જ 

મજા આવે છે.  

       બાળકો શિક્ષકને પ્રશ્ન પૂછે, શિક્ષક તેનો જવાબ આપે 

આ બર્  બાળકો જ એ છે. આ શનિાળવાને કારણે શિક્ષકો 

પણ પોતાના બાળકોને સ યોજન અને સ શનયોશજત રીતે 

અભ્યાસક્રમ ભણાવે છે.   

       આ સોફ્ટવેરમાું ર્ોરણ ૬ – ૮ ના બાળકો માટે શવશવર્ 

એકમો વાતાા સ્વરૂપે તો કેટલાક એકમો નાટક સ્વરૂપે 

બતાવવામાું આવે છે. ર્ોરણ ૬ – ૮ ના બાળકોની એકમ 

કસોટી પણ લેવામાું આવે છે. પરરણામ પણ બાળકોને મળે 

છે. નબળા કે જેઓ વા ન લેખનમાું પ્રગશત કરી િક્યા નથી 

તેઓ માટે આ સોફ્ટવેર આિીવાાદ સમાન છે. 

               આમ આ સોફ્ટવેર પદ્ધસિ િારા બાળકો સરળ 

રીતે િાળાના અભ્યાસક્રમને પ ાવે છે. આ સોફ્ટવેરને કારણે 

મિ વા તાલ કાના છેવાડાના બાળકો તેમજ િાળાઓ પણ 

સ ુંદર રીતે ભાષા શિક્ષણ  લાવે છે.  બાળકો પણ રમતા રમતા 

જાણે િીખતા િોય તેવ ું લાગે છે. 

જે સ્વયુંથી િારતો નથી, તને ેકોઈ િરાવી િકત ું નથી.  

   

ટૂુંકી  કટાક્ષ વાતાાઓ  

ગરમીએ િેઠજીને દવા 

લેવડાવી, 

નોકર તો રોજ ડ ુંગળી 

ખાતો.      – પરીશક્ષત જોિી 

મારી પાસે ઘર િત ું, 

આજે પૈસા છે... 

 

 – શનમેષ પું ાલ 

વદૃ્ધાશ્રમમાાં બે વેવાણ 
મળ્યા. 

આંખો જ બોલી છે વાાંક 
કોનો !                                    

- દવેદત ઠાકર 

વદૃ્ધાશ્રમમાાં એક નવી 
િાિીને િરિિી મા ના 
દીકરાએ, યમનુાજીની 

ચ  ાંદિીનો મનોરથ કરાવ્યો. 
પાછાં ફેિબકુ પર સ્ટેટ્િ 
મ  ક્ુાં: "મા ના ખોળે"                                                 

- પામી દેિાઈ 

   વર્  આવી વાતાાઓ માટે :  

http://www.aksharnaad.com/category/mfc/ 
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    શિ ક્ષ ણ સે ત    ૧ ૦   

લ ચ્ ાઈ થકી મળલે ું ર્ન સ ખદાયી િોત ું નથી.  

 વાતાા શવશ્વ  
િસમ ખ ટાુંક  

એક સુંદરવન નામન ું જુંગલ િત ું. આ જુંગલમાું ઘણાું 

બર્ાું પક્ષીઓ રિેતાું િતાું. કોયલ, મોર, કાગડો, બ લ બ લ, 

તેતર,  કલી, કલકશલયો, સમડી, ગરડ વગેરે જાતજાતનાુંન ે

ભાત ભાતના પક્ષીઓ ! બર્ાું સાથ ેરિ,ે સાથ ેરમ ેઅન ેસાથે 

આનુંદ રકલ્લોલ કર.ે  

બર્ાું જ પક્ષીઓ મિેનત  િતાું. દરરોજ પોતપોતાના 

ખેતરમાું કામ કરતાું. ખેતરમાું અનાજ વાવે, કઠોળ વાવે, 

િાકભાજી વાવ.ે આવે રીત ેજ દા જ દા પાક લેતા. તેથી તેઓન ે

ખોરાક લેવા ભટકવ ું પડત ું નશિ.  

 એવામાું શિયાળો આવ્યો.  ાર ે બાજ  ઠુંડી પાડવા 

લાગી. માુંગ ું મોર ે શવ ાય ાં કે આ વખત ેમાર ે શિયાળામાું િેરડી 

વાવવી છે. તેણે ખેતરમાું િેરડી વાવી. મુંગ  મોર દરરોજ 

િેરડીન ે પાણી પાય. સાથ ે ઢબ  ઢેલ પણ મદદ કર.ે થોડા 

મશિનામાું ખેતર િેરડીના મોટા મોટા સાુંઠાઓથી ઊભરાવા 

લાવ્ય ું. િેરડી પણ ખૂબ થઇ િતી. જોતાું જ મોંમાું પાણી 

આવી જાય ! 

મુંગ  મોરલાએ બર્ાું જ પક્ષીઓન ેિેરડી ખાવા આમુંત્રણ 

આપય ું. રાજા ગરડને પણ આમુંત્રણ આપય ું. પણ ગરડ 

અશભમાની િતો. તેણ ેકહ્ ું, ‘િમ ત મ્િારી િેરડી નશિ ખાયેગા, 

જાઓ !’ 

મુંગ  મોરલો તો  ાલ્યો ગયો. બર્ાું જ પક્ષીઓએ પેટ 

ભરીન ેિેરડી ખાર્ી. િેરડીના ખૂબ વખાણ પણ કયાા.  

િવ ેમુંગ  મોરલાન ેવરે્લો િેરડીનો પાક વાઢી નાખ્યો. 

તેણ ેખેતરમાું એક શ  ોડો િર કયો. િેરડીનો રસ પીવા ફરી 

વાર એણે બર્ાું જ પક્ષીઓન ેઆમુંત્રણ આપય ું. ગરડરાજાન ે

પણ આમુંત્રણ આપવા ગયો. પણ ગરડ ે કહ્ ું, ‘ના, માર ે

િેરડીનો રસ નથી પીવો. માનમાું ન ેમાનમાું ગરડભાઈ રિી 

ગયા.’ આ બાજ  બર્ાું જ પક્ષીઓએ લીંબ -આદ  નાુંખીન ેપટે  

ભરી રસ પીર્ો. બર્ાું જ પક્ષીઓન ેખૂબ જ આનુંદ આવ્યો. 

 િવ ેમુંગ  મોરલાએ િેરડીના રસમાુંથી ગોળ બનાવવો 

િર કયો. ગરમાગરમ ગોળ ખાવા બર્ાું જ પક્ષીઓ આવવા 

લાગ્યા. એક ગરડ જ ન આવ્યો.  માનમાું ન ેમાનમાું   રિી 

ગયો. બર્ાું પખીઓએ ગરમાગરમ ગોળ ખાવાની મોજ 

માણી. કેટલાક પક્ષીઓ પોતાનાું બચ્ ાું માટ ેપણ ગોળ લઈ 

ગયાું. 

 એકવાર ગરડ રાજા ફરવા નીકળ્યા ત્યારે મુંગ  

મોરલાના ખેતર પરથી પસાર થયા.  

 તેણ ેથય ું, ‘મુંગ  મોરલાએ મને વારુંવાર િેરડી ખાવાન ું 

કહ્ ું િત ું,લાવ, જોઉં તો ખરો ! િેરડીનો સ્વાદ કેવો િોય ?’ 

 ગરડરાજા તો ની  ેઊતયાા. જોય ું તો આખા ખેતરમાું 

િેરડીના ડૂ ા પથરાયેલા િતાું. ગરડભાઈ તો િેરડીના ડૂ ા 

 ાટવા લાગ્યા ! મુંગ  મોરલો ગરડભાઈને જોતો જ રહ્ો. 

િવ ે શબ ારા ગરડભાઈ ! પોતાના અશભમાની સ્વભાવનો 

ખૂબ પસ્તાવો કરવા લાગ્યા.   
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     ૧ ૧  શિ ક્ષ ણ સે ત  

મિાન સુંકલ્પ જ મિાન કાયોનો જનક છે.  

 કાવ્ય જગત  

મારું મન શવપરીત શસ્થશતમાું પણ  

િાુંત રિી િકત ું િોય  

િ ું ખડખડાટ િસી િકતો િોઉં અને  

ઘસઘસાટ ઊંઘી િકતો િોઉં 
 

મને ભૂખઅને થાક અને  

પયાસ લાગી િકતાું િોય 

મિારોગ કે દેવ ું ન િોય 

 

મારું પોતાન ું એક ઘર િોય અને 

એની ની ે મારાું સ્વજનો સાથે  

િ ું મારી દાલ ~ રોટી 

ખાઈ િકતો િોઉં 
 

 

 ાય ની  ૂસકી લેતાું લેતાું   

િશનવારની સાુંજે મને ગમતા  

મારા શમત્ર કે શમત્રો સાથે બેસી  િકતો િોઉં 

તો 

થૅંક યૂ, ગૉડ ! 

મારી યોગ્યતા કરતાું તે મને ઘણું વર્ારે આપી દીર્ ું છે ! 

અને જીવનના છેલ્લા રદવસ  

સ ર્ી બસ આટલ ું રિી િકે તો.. 

મરતી વખતે િ ું કિીિ.. 

લિેર પડી ગઈ, યાર ! 

 
 

–   ુંદ્રકાુંત બક્ષી 

 આુંટી ઘ ુંટી એડમીિનની, જાળ માું એવા જકડે છે; 

સરસ્વતીના કાુંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે .. 

 

સાવ શબ ારા બની મા બાપ, ક્યાુંના ક્યાું જઈ રખડે છે; 

સરસ્વતીના કાુંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે .. 

 

પોતે સૌ શિક્ષણના રાજા 'ને સીસ્ટમ અુંર્ેરી, 

કાું તો સીર્ ું શખસ્સ ું કાપે, કાું તો લે ખુંખેરી, 

 

કઈ રીતે ડોનેિન દેિ ું? ઘરમાું વાસણ ખખડે છે, 

સરસ્વતીના કાુંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે .. 

 

ડોક્ટર, એન્જીનીઅર, એમબીએ, બીસીએ કે સીએ.! 

નાટા, સીમેટ, ગેટ, કેટ.. સૌ લોિી મજાન ું પીએ.. 

 

જાણે કે સો બાજ વ ાળે એક કબ તર ફફડે છે.! 

સરસ્વતીના કાુંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે..! 

 

ક્યાું ગઈ શવદ્યા? વ્િાલ ગય ું ક્યાું?  

ને ગ ર શિષ્યનો નાતો? 

ના.. ના.. શવદ્યાપીઠ નથી, અચિુંયા કેવળ ર્ુંર્ો થાતો: 

 

એક ખ ણામાું ઉભો ઉભો વડલો એવ ું બબડે છે...! 

સરસ્વતીના કાુંઠે બેસી માછલીઓ સૌ પકડે છે .. 

 

 -  કૃષ્ણ દવે  
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 ૧ ૨  

સા ો પ્રયાસ કયારયે શનષ્ફળ જતો નથી.  

શિક્ષણમાું ટકેનોલોજી  
ડૉ. સુંજય કોરરયા 

 

 ગ જરાતમાું સવા પ્રથમ ર્ોરણ 9 અન ે 10ના 

અુંગ્રેજી શવષયમાું ઉત્તમ પરરણામ લાવવા માટ ે 

ઓનલાઈન ટેસ્ટ બનાવવામાું આવી છે. 

ટેસ્ટની શવિેષતાઓ  : 

 ર્ોરણ 9 અન ે 10ના બર્ાું જ એકમોને આવરી 

લેવાયા છે. 

 કોઈપણ શવદ્યાથી ગમે ત્યાર ેઅને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ 

આપી િકે છે. 

 ટેસ્ટને અુંતે તરત જ પરરણામ જાણી િકાય છે. 

પોતાની ભૂલ ક્યાું િતી તે પણ જાણી િકે છે.  

 મોબાઈલ અન ેકમ્પયૂટર પર  લાવી િકાય છે. 

આ માટે શક્લક કરો અથવા QR કોડ 

સ્કેન કરો.  � �  

http://gg.gg/Std-9-Online-Tests 

 

http://gg.gg/Std10-Online-Tests 

 

QR Code સ્કેન કરવા માટે એન્રોઈડ મોબાઈલની 

એશપલકિેન `QR Code Scanner’ Google Play 

Store પરથી ડાઉનલોડ કરવી. 

 

 

આર્ શનક સમયમાું શવડીયો િારા શિક્ષણ પ્ર શલત થય ું 

છે. તમે પણ તમારી પોતાની ય-ુટયબુ  ેનલ બનાવી 

િકો છો. 

 

 ય-ુટયબુ  ેનલ બનાવિો ? 

 ય-ુટયબુ પર શવડીયો કેમ અપલોડ કરિો ? 

 શવડીયોમાું બેક્ગ્રાઉન્ડ કેમ બદલિો ?  

 

જેવી મિત્વની 10 બાબતોના શવડીયો િારા 
માગાદિાન મેળવવા માટે શક્લક કરો.  

  http://gg.gg/aj3vj 

 

આજના સમયમાું અભ્યાસ કરવા અન ે નોકરી માટ ે 

સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષાઓ લેવાય છે. તે માટે ની  ેપ્રમાણ ે

અભ્યાસક્રમ િોય છે. સામાન્યજ્ઞાન, ગ જરાતી અન ે

અુંગ્રેજી વ્યાકરણ, તકાિાસ્ત્ર, ઈશતિાસ અન ેબુંર્ારણ 

વગેર ેછે.  

આ તમામ મ દ્દાઓન ું મરટરરયલ તદ્દન રફ્ર pdf સ્વરૂપ ે 

ઉપલબ્ર્ છે. તેના માટે શક્લક કરો. 

                       http://gg.gg/aj3yh 

ઓનલાઈન ટેસ્ટ  ય-ુટયબુ ચેનલ કેમ બનાિિો ? 

સ્પર્ાષત્મક પરીક્ષા માટેનુ ંમદટદરયલ 
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     ૧ ૩  શિ ક્ષ ણ સે ત  

નવા શમત્રો અન ેજૂના િત્ર થી િુંમિેાું સાવર્ રિવે ું.  

 જાણવા જેવ ું  

 ૩૧મી મ-ે૨૦૧૮ના રોજ શવશ્વ તમાક  શનષેર્ 

રદન તરીક ે ઉજવવામાું આવ ે છે. જેમાું વ્યસનમ શક્તના 

પ્રયાસો કરી લોકોન ેઆરોગ્ય પ્રત્ય ેજાગૃત કરવાનો િેત  િોય 

છે. આવા કાયાક્રમોના ભાગ રૂપ ેકેટલાક સવ ેપણ થતાું િોય 

છે. આવા સવેમાું  ોંકાવનારા તથ્યો સામ ેઆવ્યા છે. જે 

આ મ જબ છે.  

 સૌરાષ્ટ્રમાું તમાક  અન ેફાકીના સૌથી વર્  બુંર્ાણી છે. 

તેથી ગલોફાના કેન્સરમાું પણ સૌરાષ્ટ્ર અશગ્રમ છે.  

 તમાક ના સેવનન ેકારણે ૯૫% જેટલી કેન્સર થવાની 

િક્યતા વર્ી જાય છે.  

  ર્ૂમ્રપાન કરવાથી ફેફસાુંમાું કેન્સર, બ્રેઈન િેમરેજ અન ે

લકવો તેમજ િાડકાું અન ેપા નગ્રુંશથમાું કેન્સર થવાન ું 

જોખમ વર્ી જાય છે.  

 શવશ્વમાું ૬૦ લાખ લોકોનાું મૃત્ય  તમાક  અન ે૮.૯૦ 

લાખ લોકોના મૃત્ય  શસગારેટના ર્ માડાન ે કારણે થાય 

છે.  

 તમાક માું આિર ે૨૫૦ િાનીકારક રસાયણો િોય છે. 

જેમાુંથી ૫૦થી વર્  કેન્સર માટ ેજવાબદાર છે.  

 ભારતમાું સાવાજશનક સ્થળો પર ર્ૂમ્રપાન કરવા પર 

પ્રશતબુંર્ છે. પરુંત  તેમની કડક અમલવારી થતી નથી.  

 રાજકોટમાું દર વષ ે ૧૦ િાજર જેટલા નવા કેસ 

કેન્સરના આવ ેછે.   

 નાનપણથી વ્યસની થઇ જવાથી િવ ેય વાનોન ે૨૦ થી 

૩૦વષાની વય ેપણ કેન્સર થવા લાગ્ય ું છે.  

  

 નોકરી-ર્ુંર્ો કરવાની ઉંમર ે ય વાનો કેન્સરનો ભોગ 

બની મા-બાપની મરણમૂડી સારવારમાું વેડફાઈ 

જાય છે. સારવાર પછી પણ આખી જીંદગી દવા-

સારવારમાું જતી રિ ેછે.  

 

 

 

 

 મોં, ગાળા, ગલોફાું, અન્નનળી અન ે ફેફસાુંના 

તમામ કેન્સરમાું તમાક નો સૌથી મોટો રોલ છે.  

વ્યસનમાુંથી બ વા િ ું કરવ ું ? 

 વ્યસની શમત્રોથી દૂર રિેવ ું. 

 મનપસુંદ રમતો રમવી, પ્રવૃશત્ત કરવી, નવા િોખ 

શવકસાવવા. 

 સારી સુંસ્થાઓના સુંપકામાું રિેવ ું.  

 સારા પ સ્તકો, સામશયકો વાું વા. મનને સતત 

પ્રવૃશત્તમય રાખવ ું.  

 વ્યસનથી પોતાની જાત, પરરવાર અન ે સમાજન ે

થતાું ન કિાનથી પરરશ ત થવ ું.  

 આવો સૌ વ્યસનમ કત થઇ સ્વસ્થ સમાજન ું 

શનમાાણ કરવામાું સિયોગી બનીએ.  
કેન્સર માટ ેશવરકપીરડયામાું વર્  જાણો  http://gg.gg/ai930   
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    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૧ ૪   

સમય અન ેસમ દ્રની ભરતી કોઈની રાિ જોતાું નથી.  

 મારું શ ત્ર 

  

  

અક્ષ એસ. કોદરયા, આસ્થા સ્કલૂ, જસિણ. (ર્ોરણ— 7બ) 
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    ૧ ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

યોગી થવા કરતાું ઉપયોગી થવ ું વર્  સારું.  

સામાન્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોતરી 

૧. ગ જરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા કઈ ગણાય છે ?  

 મારી િકીકત  

૨. પારસીઓની સૌથી મોટી અશગયારી ક્યાું આવેલી  

     છે ?  

 ઉદવાડા  

૩. િબરી મેળો ગ જરાતમાું ક્યાું યોજાય છે ? 

 ડાુંગ 

૪. ‘પરબ’ માશસક કઈ સુંસ્થા િારા પ્રકાશિત થાય છે ? 

 ગ જરાત સાશિત્ય પરરષદ  

૫. કકારેખાની સૌથી નજીકન ું સ્થળ કય ું છે ? 

 કલકત્તા  

૬. આબોિવા શનર્ાારણમાું િ ું વર્  મિત્વન ું છે ? 

 અક્ષાુંિ  

૭. ‘આઉટ ઓફ માય કમ્ફટા િોન’ કોન ું આત્મકથનાત્મક    

     પ સ્તક છે ? 

 સ્ટીવ વો 

૮. ફૂલોના ઉત્પાદનમાું કયો દેિ પ્રથમ છે ? 

 નેર્રલેન્ડ 

૯. ક્યા મોગલ િાસકનો મકબરો ભારતમાું નથી ? 

 જિાુંગીર  

૧૦. ગ જરાતન ું ઊં ામાું ઊં  ું પવાત શિખર કય ું છે ? 

 ગોરખનાથ - શગરનાર 

૧૧. દેિના સૌથી ય વા  ેસ માસ્ટર કોણ બન્યા છે ? 

 અશભશજત ગ પતા 

૧૨. પાું  ખુંડો તરનાર શવશ્વનાું પ્રથમ મશિલા કોણ  

       છે ? 

 બ લા  ૌર્રી 

૧૩. સ્ટેનલેસ સ્ટીલનાું ર્ટકો ક્યાું છે ? 

 લોખુંડ, ક્રોશમયમ, શનકલ 

૧૪. ક્યા વૈજ્ઞાશનકન ે‘ભૌશતકિાસ્ત્રના શપતા’ તરીક ે 

      માનવામાું આવે છે ? 

 આકીમીડીિ 

૧૫. સૌથી વર્ારે લોિતત્વ િેમાું િોય છે ? 

 પાલકની ભાજીમાું 

૧૬. સૂયામાું સૌથી વર્ારે કયો વાય  િોય છે ? 

 િાઇરોજન  

૧૭. પોશલયોની રસીના િોર્ક કોણ િતાું ? 

 જોનાસ સાલ્ક 

૧૮ . અવાજના તરુંગો ક્યાું પ્રસરી િકતા નથી ? 

 િૂન્યાવકાિમાું 

૧૯. ‘ઓડોન્ટોલોજી’ એ િાન ું શવજ્ઞાન છે ? 

 પગ 

૨૦. અવકાિી અુંતર માપવા કયો એકમ વપરાય  

       છે ? 

 પ્રકાિવષા 
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     ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 ુંદન કરતાું વુંદન વર્ાર ેિીતળતા આપ ેછે.  

 િ ભચે્છાઓ 

ડૉ. નવનીત રાઠોડ,  

શનવૃત્ત પ્રોફેસર,  

શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન,  

ભાવનગર ય શનવસીટી,       

ભાવનગર 

 

શ્રી સુંજયભાઈ કોરરયા,  

 નમસ્કાર. 

 તમે ગ જરાત રાજ્યન ું પ્રથમ લવાજમ શવનાન ું 

શિક્ષણ, સાશિત્ય અને ટેકનોલોજીના અનોખા સુંગમ સમાન 

દ્વિમાશસક િૈક્ષશણક ઈ-મેગેશિન તા. 21.06.18 ના રોજ 

લૉન્  કરવા જઈ રહ્ા છો, તે જાણી ખૂબ આનુંદ થયો છે. 

જેમાું શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષક શમત્રોને ઉપયોગી લેખો, કાવ્યો, 

િૈક્ષશણક પ્રવૃશત્તઓની શવગતો િિે, જે ગ જરાતની 

િાળાઓને ખૂબ ઉપયોગી બનિે. તમારું િૈક્ષશણક ઈ-

મેગેશિન ગ જરાત રાજ્યન ું સવા શ્રેષ્ઠ િૈક્ષશણક ઈ-મેગેશિન 

બને તેવી િ ભેચ્છા પાઠવ ું છ ું. આ િૈક્ષશણક ઈ-મેગેશિન 

તમારી વેબસાઈટ https://sanjaykoriya.wordpress.com 

ઉપરથી સૌને શવના મૂલ્યે ઉપલબ્ર્ થિે, તે આનુંદ અને 

ગૌરવની વાત છે. 

    - નવનીત રાઠોડ  

(WhatsApp િારા િ ભેચ્છા આપેલ છે.) 

રત્નાકર નાુંગર,  

બાળ સાશિત્યકાર,   

બોટાદ  

 

  તા. ૦૫.૦૬.૨૦૧૮ 

સ્નેિીશ્રી સુંજયભાઈ કોરરયા,  

તુંત્રી - શિક્ષણસેત ,  

જસદણ. 

 

 જયભારત સાથ જણાવવાન ું ક ે આપના િારા 
‘શિક્ષણસેત ’ ઈ-મેગેશિન િર થઇ રહ્ ું છે, ત ે જાણી 

અત્યુંત આનુંદ થયો. આપની બાળપ્રીશત અને િૈક્ષશણક 

રશ  ખૂબ જ શબરદાવવા લાયક છે. આપનામાું રિેલ 

તકનીકી જ્ઞાનનો આપે સાશિત્ય અને  શિક્ષણમાું સમન્વય 

કરવાન ું જે સાિસ દાખવ્ય ું છે ત ેકાશબલે તારીફ છે.  

 આપ આપના નવા સોપાનમાું સાુંગોપાુંગ પાર 

ઉતરો અને એના માધ્યમથી બાળકોન ું, શિક્ષકોન ું અને 

શિક્ષણન ું ભલ ું કરતાું રિો તેવી મારી અુંતરની િ ભેચ્છા.  

 સ સુંગત શવકાસ અને ઉત્તરોતર પ્રગશતની 

અભ્યથાના.  

   શલ. સ્નેિાશર્ન.. 

   રત્નાકર નાુંગર 

 

 (Email િારા િ ભેચ્છા આપેલ છે.) 
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