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કમાં:
ાચાયની કલમે




સં થા સમાચાર



ધાંજ લ.
ભ ચનો ઇિતહાસ



.
ભાષા િશ ણમાં



ICT નો ઉપયોગ.
બાળવેદના ું



કા ય
અમાર



શાળા

ચતન સે ુ:
પમરાટ એ
િશ ણયા ા સાથે
છે .કારણક

ાનની

ે ઠ

ૃિ ,મંથન, રા પો અને ટહલની સફર

ુ ને લઇ
ાનિપપા ઓ

ય છે .

સાર વતો જોડાયા છે , તેમને ચતનસે ુની સહલગાહ િવહયા કર ું જ ર બને
િતજો િવ તરતી

ય છે .આ િવ તાર

વનને સાથક બનાવે છે ? આપણી સમજની

સીમાઓ િવ તર છે ?આ બાબતે ચતન થ ું જોઇએ.આ ચતન એકાંગી ન બનતા સવ હતાય બને તો
શાળા -બાળક-સમાજ-સ ૃ ધ બને,

ુ વતા ુ ત બને. ચતન વખતે
ણ

ુ ત બની ન ું

ટ બ ુ બાંધી નાનકડા દ વડામાં ટમટમતી

ણોથી

અજવાળાના

બચાવી

સથવાર

આગળ

ૂવા હથી

યોતને સંકોર ,તેલ રુ ,વાવાઝોડાની

વધીએ.આપણી

કળ ,આપણામાં રહલી શ ત અને કંઇક ઇનોવેટ વ કર

ૂવ થયેલા અ ભ
ુ વના

જવાબદાર ,આપણામાં

ૂ તી

ટવાની ખેવના સાથે ું ચતન આપણને

,આપણી શાળાના બાળકો,િશ કો અને સમાજને ચો સ નવો રાહ ચધશે યાર આપ ું દય આનં દત
બની નાચી ઉઠશે.
ાચાય
જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન
ભ
્

પ

-

મ

-

રા ટ

ૃિ
મંથન
રા પો

-

ટહલ
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સં થા સમાચાર :





જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન,ભ ચ ારા -



કૌશ યપવ માગદશન તાલીમ આપવામાં આવી.

એ


તા.૨૨.૦૮.૨૦૧૪


િશ ણમાં સમાવેશન તાલીમ વગ
બી.આર.પી.અ કુ ાય ર

ૂણ કરવામાં



સંકલન બેઠક

ુ બેઠક યોજવામાં

ૂણ કરવામાં આવી.તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૪

સામા જક િવ ાન TLM િનમાણ કાયિશ બર ું આયોજન
કરવામાં આવેલ. તા. ૧૬.૦૯.૨૦૧૪ થી ૧૯.૦૯.૨૦૧૪






આવી.તા.૯.૦૯.૨૦૧૪


કુ શન.તા.૨૫.૦૯.૨૦૧૪ થી ૨૬.૦૯.૨૦૧૪

એિનમેશનનો વગખંડમાં િવિનયોગ (ભાષાઓ).તા
૨૫.૦૯.૨૦૧૪ થી ૨૬.૦૯.૨૦૧૪.

આ યો.તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૪


ભાષા આધા રત ામા ઇન િથયેટર ઇન

જળસંચય માગદશન તાલીમ વગ. તા.૩૦.૦૯.૨૦૧૪
ા અ ભગમ

પ

સંરચના તાલીમ વગ.તા

૨૫.૦૯.૨૦૧૪ થી ૨૬.૦૯.૨૦૧૪


થાિનક સા હ ય િનમાન વકશોપ .તા.૭.૧૧.૨૦૧૪



માટ લાસ સંદભ સો ટ મ ટ રય સ તૈયાર કરવા માટ
વકશોપ .તા.૧૦.૧૧.૨૦૧૪ થી ૧૧.૧૧.૨૦૧૪

ુ ય િશ ક શાળા સંચાલન માગદશન તાલીમ વગ.તા.
૧૮.૦૯.૨૦૧૪

િશ ક સ જતા તાલીમ મોનીટર ગ

સો ટ મ ટ રય સ ડવલપમે ટ વ શ પ
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સા.િવ.TLM િનમાણ કાયશાળા

વ છતા અ ભયાન

ૂવતૈયાર

સં થા સમાચાર :


જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન,ભ ચ ારા -



થિનક સા હ ય િનમાણ ફ ડ િવ ઝટ .તા ૮.૧૧.૨૦૧૪.



થાિનક સા હ ય િનમાણ વકશોપ .(ફઇઝ-2).તા.
૧૭.૧૧.૨૦૧૪.



મા ટર નસ તાલીમ વગ (ધોરણ ૧ થી ૮)

ૂણ

કરવામાં આ યા.તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૪ થી ૧૧.૧૦.૨૦૧૪


ડ .એલ.એડ. અ યાસ સંરચના કાયશાળા યો ય.

રા

ય રોલ લે અને લોક ૃ ય પધા

મ હલા સશ તકરણ િનિમ ે યો યેલ િવિવધ પધાઓ

યા મક સંશોધન માગદશન તાલીમ વગ
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વ ત સ તાહ ઉજવણી સંદભ યા યાન

ધાંજ લ

તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૪ ને રિવવારના રોજ ડાયેટ ભ ચ ,પ રવારના

ી ભીમિસહભાઇ એસ.વસાવાએ અમારા વ ચેથી િવદાય લીધી.પોતાના કાય

યે અ યંત કત યિન ઠ એવા ભીમિસહભાઇના અચાનક અવસાનથી અમારા પ રવારમાં શોક ું મો ુ ફર વ

.ું પરં ુ આપણે સૌ

ણીએ

છ એ ક િવિધની વ તા પાસે આપણે લાચાર છ એ.
ઇ રને

ગ

ું તે ખ ંુ. પરં ુ

ી ભીમિસહભાઇના ુ :ખદ અવસાનથી અમને સૌને તેમના ઉમદા કાયની ખોટ હંમશ
ે ા વતાશે.ઇ ર

તેમના આ માને શાંિત આપે તેમેજ તેમના પ રવારજનોને આ ુ :ખ સહન કરવાની

મતા આપે એજ

ાથના.

વનયા ા:
નામ:

ી ભીમિસહભાઇ સોન ભાઇ વસાવા

જ મ: ૧.૦૬.૧૯૬૩ વતન: બલોઠ ,તા કુ ો: વા લયા, જ લો: ભ ચ.
સરના :ંુ ઍ-૧/૧૭ દવ ૂિમ સોસાયટ ,એલીડ

ૂલ પાસે,શ તનાથ ભ ચ.

પ રવાર: કલાવતીબેન બી.વસાવા (પ ની)
હમા ી બી. વસાવા ( ુ ી)
િશ ણ: બી.કોમ.(૧૯૮૯)
કાય ે : ૧. ુ . લાક ,ના. .ુ િન.,રાજપીપલા.
૨. ુ . લાક:

બીટ સી ,રાજપીપલા

૬. િસ. લાક: જ.િશ.તા.ભવન,વલસાડ
૭. િસ. લાક: જ.િશ.અ.કચેર

રુ ાત.

૩. િસ. લાક: વેરાવળ હાઇ ૂલ,વેરાવળ.

૮. .ુ કાર ુ ન: સ.મા. શા. કવ ડયા કોલોની

૪. િસ. લાક: જ.િશ.અ.કચેર ,ભ ચ.

૯. .ુ કાર ુ ન: જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન,ભ ચ.

૫. િસ. લાક: મદદિનશ

. િન. રાજકોટ.

ી ભીમિસહભાઇ એ લે અ યંત શાંત અને િમલનસાર વભાવના મા લક. ઓ હવે અમાર વ ચે નથી રહયા.પરં ુ પોતાના કાય
યેની િન ઠાના કારણે તેઓ સદવ અમારા સૌના મનમાં

વંત રહશે.કહવાય છે ક

ઇ રના દરબારમાં પણ આવ ય તા છે .તેથી પરમ ૃપા ુ પરમા માને

ગ

મની અહ

ૃ વી પર આવ ય તા છે તેમની

ું તે ખ ંુ .આપણે તો મા

તેમના માટ

ાથના કર

શક એ ક તેમના આ માને પરમા મા શાંિત આપે.

ડાયેટ ભ ચ પ રવા ્
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ભ ચનો ઇિતહાસ:
V\S,[`JZ 5]^I ;,L,F DF\ GD"NFGF NlÙ6 SF\9[ VFJ[, 5|l;â XC[Z K[P H[G]\ 5ÁZFl6S GFD VS|}Z[`JZ
CT]\P VS|}Z[`JZ TLY"G]\ DCFtDI GD"NF 5]ZF6vZ[JFB\0vvVwIFI !&(DF\ VF5[,]\ K[P zL DFS"g0[IÒV[ SCI]\ A|ïFÒGF
DFG; 5]+ 5],t:I CTFP T'6 lA\N] ZFÔGL 5]+L 5],t:IGF WD"5ltG CTFP TDG[ tIF\ 5]+ HgD YIM T[ 5]+G]\ GFD lJzJF
CT]\P lJzJFGF ,uG DCFD]GL EFZäFHGL 5]+L .,JL,F ;FY[ YIFP T[DG[ tIF\ 5]+ HgD YIMP T[ 5]+G]\ GFD lJzJ6 CT]
\P T[ WGGF ZÙS N[JTF S]A[ZE\0FZL TZLS[ 5|l;â YIFP S[8,FS ;DI 5KL S{S;L GFDGL ZFÙ;L 5FTF/ KM0L 5'yJL ,MS
VFJL VG[ klØ lJzJFG[ 5lT AGFJJFGL .rKF SZLP klØ lJzJF VG[ S{S;LGF ,uG YSL T[DG[ +6 5]+ YIFP ZFJ64
S]\ES6" VG[ lJlEØ6P VFD S]A[ZE\0FZL ZFJ6GM EF. CTM VG[ S{,F; 5Z lXJÒGM 50M;L CTMP DCF A,JFG S]
\ES6"GF A[ 5]+ CTFP S]\E VG[ lGS]\E H[DF S]\EGM 5]+ CTM T[G]\ GFD VS|}Z CT]\P V[8,[ S]\ES6"GM 5Á+ VS|}Z ZFÙ;MDF\ z
[Q9 VG[ U]6JFG CTMP T[6[ NFNF lJlEØ6G[ lJX[Ø 5|TF5L VG[ U]6JFG HMIFP V[DG[ HM. T[ I]JFJ:YFDF\ B}A N]oBL
YIM VG[ V\S]Z GD"NFGF NlÙ6 T8[ VCL VFJL ;M JØ" ;]WL AC] pU| T5 SI]"P T[GF T5YL EUJFG lXJ 5|;gG YIF VG
[ T[G[ JZNFG DF\UJF SCI]\P T[6[ SCI]\4 JZNFGDF\ TD[ DG[ ;\5}6" ÒJMG[ N],"E VDZTF DG[ VF5M VG[ VF TLY"DF\ VFZF
GFDYL l:YZ Y. ;NFIG[ DF8[ lGJF; SZJF IMuI YFJP EUJFG lXJ[ JZNFG VF%I]\ S[4 TFZF GFDGL ;\7FYL C]\ ZCLX
VG[ T]\ VDZtJ 5FDL; V[J]\ SCL lXJÒ V\TZwIFG YIFP tIFZAFN VS|}Z[ lJlW 5}J"S :GFG VFRDG SZL VS|}Z[`JZ DCFN
[J lXJl,\UGL :YF5GF SZL H[YL VF :YFG VS|}Z[`JZ TLY" TZLS[ 5|l;â YI]\P ;DI SF/ HTF VF lXJl,\UGL 5}Ô
VR"G ,MSM SZJF ,FuIF H[YL ,MSMGF V\TZGL DGMSFDGF 5}6" YTL VFYL

VF lXJl,\U V\TZGFY DCFN[J GFDYL

56 5|l;â YI]\P VS|}Z[`JZ 5ZYL H V5E|\X YI[,]\ GFD H[ VFH[ V\S,[`JZ TZLS[ VM/BFI K[P

વ ુ આવતા

ક

બાળ વેદના ંુ કા ય
મીઠ ુ ં

Nr. Manan Ashram,
At & Post. Zadeshwar,
Ta. & Dist. - Bharuch.
Gujarat. (India)

છે

ગીતમાં

ગીત
છે

પીડ

બાળકોનાં

મા ંુ

સાંભળો તોડશે

માર

સાંભળો બાળપણની છે

દ તરોના

યાન દઈને વાત થોડ
-:

િતભાવ આવકાય :-

E-mail:
diet.bharuch@gmail.com
Website:
www.dietbharuch.org

ચોપડ ઓ

કટલી

નોટ ૂકો
આ ુ
કટ ું
ભાર
કો'ક

કટલી

કાળ

થઈ

ું

જવાબો

યંગમાં

ુ ને
જ
કડ

મં ી

કડ

માગદશન

:

છે

એટલો

પર

હો

ટલો
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આવે

ૂય

ૂબે

જો

જો

કદ

યથા આ સાંભળો..મીઠ ુ ં

વહલો

ૂય

ું

િનશાળે

તે

પછ

રાત

આવે

ને
આકાશમાં
તે

પછ

ી યોગેશભાઇ ક. પટલ,

-સંકલન
ડો. ીિત ભ િસ.લે ચરર ,ઇ.ટ .શાખા

ાચાય, જ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

ીિત પી. ભ , િસ.લે., જ.િશ.તા.ભ., ભ ચ.

કાિશત તમામ લખાણમાંના િવચારો

ે રણાદાયી શાળા

કડને

લાસમાંથી ઘેર પહ ું સાંભળો..મીઠ ુ ં

સાંભળો..મીઠ ુ ં

પર

સંપાદન અને ડઝાઇન: ડો.
(ન ધઃ અહ

સાંભળો..મીઠ ુ ં
થઈ

યાદ

ુ મળ

ની રોજ

ડ

તમને
છે

ભાર

એ

ાથિમક ક યાશાળા,દહજ

તે લેખકને આિધન છે .)

