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જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ભરૂચ પ્રસ્ત ત
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…ચાલો ફેલાવીએ સત્કાર્યની સુવાસ

આ અંકમાાં:


પ્રાચાર્યની કલમે



સાંસ્થા સમાચાર



લેખ



ભરૂચનો ઇતિહાસ



ભાષા તિક્ષણમાાં



કલાનુ ાં તિક્ષણ



અમારી શ્રેષ્ઠ
િાળા

કેળવણીના ક્ષેત્રમાાં નાવીન્ર્ સભર કાર્યક્રમો -પ્રવ ૃતિઓ થિી રહેિી હોર્ િેની જાણકારી િાળાના
તવદ્યાથીઓ -તિક્ષકો સુધી પહોચાડવા માટે નો“પમરાટ” દ્વારા તવનમ્ર પ્રર્ાસ થઇ રહ્યો છે .હાલમાાં બાળકોની
સર્જનિક્તિની ખીલવણી કરિા બે અદ્વદ્વિીર્ કાર્યક્રમો ‘બાળચચત્રકલા’ અને ‘બાળકશવ સંમેલન’ મા રાજ્ર્
સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવ્ર્ા.ગામડા ગામની નાનેરી િાળામાાં ભણિાાં બળકોને પોિાની સર્જનાત્મતિા
તવકસાવવાની િક આપવામાાં આવી િે ગૌરવપ્રદ ઘટના ગણાર્. આપણે કેળવણીને વરે લા સૌ કોઇએ
િાળાના બાળકોની સુષપ્ુ િ િક્તિઓને ખીલવવા કરે લા પ્રર્ાસોને ન ૂિન કાર્યક્રમોને અભભવ્ર્ક્તિ માંચ દ્વારા
રજૂ કરવા જોઇએ .
જજલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ભવન દ્વારા ‘બાલદે વો’ ની ઉન્નતિ –સવયિોમુખી તવકાસ માટે

અવનવી પ્રયુક્તિઓ –પધ્ધતિઓ તવિે ભચિન કરવામાાં આવતુ ાં હોર્ છે .ન ૂિન ભગીરથ કાર્ય દ્વારા
તવકાસની કેડી કાંડારવાનો આ પ્રર્ાસ છે . ચાલો આપણે સૌ કેળવણીના ક્ષેત્રમાાં આવનાર પરરવિયનોને
પામી તવકાસ માટે િત્પર રહીએ. નવા સત્રથી આપણી િાળામાાં આવતુ ાં બાળક આનાંદ –ઉત્સાહથી તિક્ષણ
કાર્યમાાં પ્રગતિ કરે . ‘ભણિરનો ના ભાર જરાર્ે ,ભણિર ભબલકુ લ સહેલ ુાં ‘ હોવાનો અહેસાસ કરાવીએ િેવી
પ્રાથયના !

પ્રાચાર્ય
જજલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ભવન,ભરૂચ

પ

-

પ્રવ ૃશિ

મ

-

મંથન

રા ટ

રાજીપો
-

ટહેલ
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સંસ્થા સમાચાર :




બાળમેળા ડોક્યુમેંટેિન વકય િોપ
૨૧.૪.૨૦૧૫



૧૧.૫.૨૦૧૫ થી ૧૫.૫.૨૦૧૫


ઇકોતલબ ડોક્યુમેન્ટે િન વકય િોપ

ભચત્રકલા વકય િોપ

બાળકતવ માગયદિયન તિભબર
૧૯.૬.૨૦૧૫ થી ૨૦.૬.૨૦૧૫

૨૨.૪.૨૦૧૫


ઇનોવેિન િેરીંગ વકય િોપ

૨૧.૪.૨૦૧૫

aiT< a[ºD k\ifT r)si[s< s>[ºTr D[vlpm[ºT

mhiRmi> gi>F) (c#ikli vk<Si[p
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bilk(v mig<dS<k kiy<(S(br

Eni[v[T)v (Sxk S[r)>g vk<Si[p

િાળા પ્રવેિોત્સવ કાર્યક્રમ
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બાળકનો આત્મા : માતા અને શિક્ષકો
‘એક માિા સો તિક્ષકની ગરજ સારે છે .’

એકવીસમી સદીનુ ાં વસમુ ાં તવધાન છે . કારણકે બાળકના
તવકાસ ઘડિરમાાં માિા અને તિક્ષક એવા ભબિંદુઓ છે કે જ્ર્ાાંથી
બાળક પોિાનુ ાં કારરકદીરૂપી તિખર બનાવી િકે છે . બાળકના
તવકાસમાાં બાંનેન ુ ાં નોંધપાત્ર ર્ોગદાન છે . માિા અને તિક્ષક
બાંને તવદ્યાથીરૂપી ક્સ્થતિસ્થાપક ત્રાજવાનુ ાં પલ્લુ છે . આથી
માિા અને તિક્ષક બનેન ુ ાં સ્થાન બાળક માટે અનન્ર્ છે .
એક સવોિમ તિક્ષક માિા દ્વારા બાળકમાાં રહી
ગર્ેલી અધુરપ ને પ ૂરવાનુ ાં કામ કરે છે . માિા િેમજ
પરરવારજનો પાસેથી બાળક જીવિા િીખે છે .,જ્ર્ારે પોિાની
ક્ષમિા મુજબ તવકસવાનુ ાં િે પોિાના આદિય તિક્ષક પાસેથી
િીખે છે .
માિા પાસેથી બાળકરૂપે જીવન પ્રસ્થાન કરનારે
સવોિમ નાગરરક બનાવી સમાજને અપયણ કરવાનુ ાં કાર્ય
તિક્ષકો જ કરે છે ,એટલે કે પરરવારમાાં પા-પા પગલી
માાંડનારને આંગળી પકડી સમાજ સુધી દોરી જવામાાં તિક્ષક
એક પથદિયકની ભ ૂતમકા ભજવિો હોર્ છે .

તવદ્યાથીઓની િક્તિનો ખરો જ્ઞાિા તિક્ષક જ છે . જે
બાળકની િક્તિઓને ર્ોગ્ર્ રદિામાાં ખીલવે છે . તિક્ષકે
વગયખડાં માાં ઉપક્સ્થિ દરે ક બાળકની તવતિષ્ટ િક્તિ
પારખવાની સામર્થર્ય ધરાવિો હોર્ છે . બાળકના જીવનમાાં
તિક્ષક જાાંબ્ર્ાનની ભ ૂતમકા ભજવિો હોર્ છે કે જે હનુમાનજીને
પોિાની િક્તિનો પરરચર્ કરાવે છે . તવદ્યાથી પોિાના બળે
કેટલુ ઉડાન ભરી િકે છે િે જાણીને તિક્ષક િેન ુ ાં રદિા તનદે િન
કરિો હોર્ છે .
ખરે ખર, એક તિક્ષક સો માિાની ગરજ સારવાનુ ાં સામર્થર્ય
ધરાવે છે એ સત્ર્ છે . કારણ કે આધુતનક પ્રણાલીમાાં ત્રણ જ
વષયના બાળકને તિક્ષકનો ખોળો ખદવા
ાં ૂ
માટે િાળાએ મોકલી
દે વામાાં આવે છે . િદુ પરાાંિ િાળામાાં રહેલ તિક્ષક એ એક સાથે
અનેક બાળકોના જીવન ઘડિરનો પથદિયક છે .

આમ, છિા પ્રવિયમાન સમર્માાં કે ટલાાંક અપવાદરૂપ
રકસ્સાઓ માિા અને તિક્ષકરૂપી બાળકની રદવ્ર્ જ્ર્ોિને કલાંક
લગાડી રહ્યા છે . જે બાળતનુ ાં સાંસ્કાર ઘડિર કરવાને બદલે
સ્વરહિ ખાિર બાળકને ઉંડી ખાઇમાાં ધકેલી દે છે . તિક્ષક અને
માિાનો બાળક પ્રત્ર્ેનો હકારાત્મક અભભગમ જ બાળકને
વટવ ૃક્ષ સુધી પહોચાડી િકે અન્ર્થા િે છોડ અવસ્થામાાં જ
કરમાઇ જિે.

જો એક માિા સો તિક્ષક બરાબર હોર્ િો બાળકને
ટૂાંકમાાં, બાળકની તવકાસરૂપી ગાડીને વણથાંભી રીિે
િાળાની જરૂરરર્ાિ િા માટે ?એવો સાહજજક પ્રશ્ન ઉદભવે છે
આગળ
ધપાવવા માટે તિક્ષક અને માિારૂપી ગાડીના બે
કારણકે માિા પાસેથી બાળક બધુ જ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરી િકતુ
નથી. કે માિા બધુ જ જ્ઞાન આપી િતિી નથી. બાળકના સમાન પૈડા છે વટ સુધી બાળકની સાથે રહે િો જ બાળકનો
વર્તવકાસની સાથોસાથ િેનો માનતસક તવકાસ પણ થિો હોર્ આત્મા ખુલ્લા આકાિમાાં તવહરિા પાંખીની જેમ ધબકિો રહેિે.
છે . આથી િે પોિાની જરૂરરર્ાિ મુજબ િાળા તિક્ષકો અને
સમાજ પાસેથી અનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્િ કરે છે અને તવકાસ માટે
અંરકિા તત્રવેદી
તિક્ષકો અને િાળા જ જવાબદાર છે . એવુ પ્રતિપારદિ કરવુ
લેતચરર,ડાર્ેટ,ભરૂચ.
કપરુ છે . પરાં ત ુ િેને બાળકના તવકાસ માટે નાાં અભભન્ન અંગ
ચોક્કસ કહી િકાર્.

a[k (Sxk tr)k[n&> kt<Äy
(Sxka[ SiLini[ ar)si[ C[. t[n) p\(tBia[ SiLin&> p\(t(b>b C[.
t[Y) (Sxka[ SiLin&> p\(t(b>b C[. an[ SiLia[ (Sxkn&> p\(t(b>b C[.
SiLimi> (SxN kiy< drÀyin (Sxk an[ (vwiY)<, (Sxk an[ vil)gN
tYi (Sxk an[ smij a[k-b)jin[ p\(t(k\yi aip[ C[. smg\ (SxN
p\(k\yimi> (Sxk k[ºW AYin[ C[. (vwiY)<ni (vkisn) (c>ti hi[y k
[ smijni vt<n trihmi> p(rvt<n livv&> hi[y ti[ (Sxk liv) Sk[ C[.
simiºy (vwiY)<ai[mi> aiRm(vVis, (h>mt, sfLtini g&Ni[ tYi
(nDrtini g&Ni[ (Sxk Br) Sk[ C[. SiLimi> (vwiY)<ai[n[ mig<dS<n
aip)n[ Jvn FDtrni[ piyi[ (Sxk niK[ C[. ai FDtrn) S$ait
miti-(pti an[ k&T&>bY) Yiy C[. jyir[ (vwiY)<ni Jvn FDtrmi>
mhRvni[ (vkis (Sxk Wiri Yiy C[. j[ kiy< (Sxkni Jvnn&> kt<Äy C[.

p\i¼t kr[ C[. (Sxk jyir[ p\[miL an[ aRy>t s>v[dnS)l bn) jiy
C[, Ryir[ t[n) (SxNmi>
B*(mki agRyn) bn) jiy C[. j[ (Sxkni Jvnn&> kt<Äy C[.

vt<min smymi> (SxNmi> aim*l p(rvt<n aiv) rhyi C[. Ryir
[ (Sxkn) sjjti an[ ki]SÃymi> vFiri[ Yiy t[n) aivÆykti C[.
(Sxkni[ Äyvsiy a[ s[vik)y Äyvsiy C[. ji[ biLki[n[ ´yinmi> riK)
n[ (Sxk pi[tin&> kt<Äy (nBiv[ ti[ (vwiY)<n& sic& Jvn FDtr Yiy,
smy p\miN[ (SxN siY[ ji[Diy[l) tmim bibti[ tYi

p(r(AY(t bdlie rh) C[. Ryir[ (Sxkn) pN jvibdir)mi> vFiri[ Ye
rhyi[ C[. (Sxkn[ smij min sÀminn) W(Öa[ j&a[ C[. kirNk[ pi
[tini biLki[ni Jvn FDtrmi> (Sxkn) B*(mki mhRvn) C[. (SxNmi>
T[kni[li[Jni upyi[gni kirN[ (Sxkn) B*(mkini AYinmi> p(rvt<n
a[k sici (Sxk tr)k[n&> Jvn a[Tl[ stt S)Kti rh[v>& an aiv[l C[. miT[ (Sxk pi[tin) sjjti Wiri (SxNkm<n[ p*rti[ ºyiy
[ stt S)Kvti rh[v>&, jyir[ (Sxk S)Kvin&> b>F kr[ C[. Ryir aip) Sk[ C[.
[ (SxNn) p\(k\yimi> ai[T aiv[ C[. h>m[Si S)Kvvi miT[ S)Kvv&>
r[Ki air.s[>j(lyi
aRy>t j$r) C[. biLki[ni (vkismi> aiF&(nk Xin m[Lvvimi> tYi
vt<min smij siY[ til m[Lvvi miT[ (Sxk[ st<k rh) S)Kv&> pD[ C[.
(s.l[.,Diy[T,B$c
(Sxk p\kZ(t pis[Y), smij pis[Y) an[ k[Tl&k Xin aiRmi pis[Y)
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ભરૂચ જિલ્લાના સાહહત્યકારો
સાહહત્યકારો
મ ૂળ નામ

:તત્રભુવનદાસ પુરુષોિમદાસ લુહાર

ઉપનામ

: ‘સુન્દરમ’

િન્મ તારીખ

: ૨૨/૦૩/૧૯૦૮

િન્મ સ્થળ

: તમર્ામાાંિર, િા.જબુ
ાં સર

શનવાષ ણ

: ૧૩/૦૧/૧૯૯૧

ુ ય કાવ્યસંગ્રહો : ‘કોર્ા ભગિની કડવી વાણી’, ‘કાવ્ર્માંગલા’, ‘ર્ાત્રા’, ‘વસુધા’
- મખ્
- શવિેર્ શસદ્ધિ : ‘કાવ્ર્માંગલા, કાવ્ર્સાંગ્રહ માટે િેઓને ‘રણજીિરામ સુવણયચદ્રાં ક’ પ્રાપ્િ થર્ેલ છે .
નેહા : અરે વાહ ! ખરે ખર મઝા આવી ગઈ ! ત ાંુ અમને બીજા સારહત્ર્કાર તવિે પણ જણાવને...!
સમીર : જો સાાંભળો, હવે હુાં િમને દરે ક સારહત્ર્કારોની વાિ જણાવ,ાંુ જે આપના ભરૂચ જીલ્લામાાં થઇ ગર્ા.
મ ૂળ નામ

: બળવાંિરાર્ કલ્ર્ાણરાર્ ઠાકોર

ઉપનામ

: ‘સેહની’, ‘વલ્કલ’

િન્મ તારીખ

: ૨૩/૦૮/૧૮૬૯

િન્મ સ્થળ

: ભરૂચ

શનવાષ ણ

: ૦૨/૦૧/૧૯૫૨, મુબ
ાં ઈ

ુ ય કાવ્યસંગ્રહો : ‘ભણકારા’ અને ‘તનરુિમા’
- મખ્
- શવિેર્ શસદ્ધિ : - સારહત્ર્ ક્ષેત્રે િેમણે કતવ, તવવેચક, ઇતિહાસકાર, ચરરત્રકાર, નાટયકાર,નવભલકાકાર,
ભાષાાંિરકાર અને સાંપાદક િરીકે પ્રદાન આપ્યુ ાં છે .
- ‘પ ૃર્થવી’ છાંદ અને સોનેટને ગુજરાિી સારહત્ર્માાં પ્રચભલિ કરવાનુ ાં બહમ
ુ ૂલ્ર્ કાર્ય િેમને કયુ.ું

મ ૂળ નામ

: કનૈર્ાલાલ માણેકલાલ મુનિી

િન્મ તારીખ

: ૨૯/૧૨/૧૮૮૭

િન્મ સ્થળ

: ભરૂચ

શનવાષ ણ

: ૦૮/૦૨/૧૯૭૧, મુબ
ાં ઈ

ુ ય કૃશતઓ : ‘પાટણની પ્રભુિા’, ‘ગુજરાિનો નાથ’, ‘રાજાતધરાજ
- મખ્
- શવિેર્ શસદ્ધિઓ :

- ૧૮૩૮માાં ભારિીર્ તવદ્યાભવનની સ્થાપના કરી.
- ૧૯૩૭, ૧૯૪૯ અને ૧૯૫૫માાં ગુજરાિી સારહત્ર્ પરરષદના પ્રમુખ િરીકે રહ્યા.
- ગુજરાિી સારહત્ર્ના ઈતિહાસ લેખનમાાં ‘ગુજરાિ એન્ડ ઇટ્સ ભલટરે ચર’ જેવા ઉિમ ગ્રાંથનુ ાં સર્જન કરે લ છે .

વધ ુ આવતા અંકે

કલાન ંુ શિક્ષણ અને કલા દ્વારા શિક્ષણ :

(ધારાવાહહક)

આદરણીર્ તિક્ષકતમત્રો, નમસ્કાર ! વષોથી આપણે કલાના તિક્ષણની બાબિે મઝવણ
ાં ૂ
અનુભવી રહ્યાાં હોર્ િેમ લાગ્ર્ા કરે છે .
ખાસ કરીને પ્રાથતમક કક્ષાએ કલાના મહત્વ તવિે આપણે ઘણી ચચાય ઓ કરીએ છીએ પરાં ત ુ હવે આપણે આગળ ડગલુાં માાંડવુ ાં જ પડિે. કલા
એ તવતવધ મ ૂલ્ર્ોનુ ાં મ ૂળ છે . બાળકનો બૌધ્ધ્ધક તવકાસ િો કરે જ છે , સાથે સાથે સર્જનાત્મતિા, કલ્પનાિીલિા, એકાગ્રિા અને
સૌંદર્યભાવનાનો પણ તવકાસ કરે છે . આધ્ર્ાજત્મક ઉધ્ન્ન્િ કલા દ્વારા સહજ રીિે સાધી િકર્ છે . આમ કલા વગર માનવીનુ ાં જીવન શુષ્ક
અને તનરસ થઇ જાર્ છે .
િો, તમત્રો.. આવનારી પેઢી આ બાબિે સક્ષમ બને િે માટે આપણે સુસજ્જ થઇએ. બાળતિક્ષણ ક્ષેત્રે આપણે મહત્વની ભ ૂતમકા
ભજવવાની રહે છે . એન.સી.એફ.- 2005 િથા આર.ટી.ઇ.માાં પણ આ બાબિે જણાવવામાાં આવ્યુ ાં છે . િે ધ્ર્ાને લઇને ધો - 1 થી 8 માટે
કલાતિક્ષણની તિક્ષક આવ ૃતિ િૈર્ાર કરાર્ેલ છે . કલાતિક્ષણમાાં ભચત્રકલા, સાંગીિકલા, ન ૃત્ર્કલા િથા નાટયકલાનો સમાવેિ કરવામાાં

આવેલ છે .
તમત્રો, અત્રે પ્રસ્તુિ છે ભચત્રકલાનુ ાં તિક્ષણ બાળકોને કે વી રીિે આપવુ ાં ? િે પહેલાાં આપણે તવચારીશુ ાં કે દરે ક તિક્ષકે ભચત્રકલાનો
અભ્ર્ાસ કરે લો નથી હોિો. બાળકોને ભચત્રકામ િીખવવુ ાં છે િો આપણે પોિે ખપ પ ૂરતુ ાં િે િીખી જ લેવ ુ ાં જોઇએ. કલાતિક્ષણની તિક્ષક
આવ ૃતિ િમારી મદદે જરૂર આવિે. અહીં િેને માટે કેટલીક રીિો આપી છે . િે મુજબ પ્રેતટીસ કરવાથી હાથ કેળવાિે અને આનાંદ િો જરૂર
થિે.

આ માત્ર આપને માટે છે . બાળકોનેબાળસહજ રસ પડે િેવી ભાષા વાપરી િેમને કલ્પના કરિાાં કરવા પડિે.
1. હાથને કેળવવા માટે ની પ્રવ ૃતિઓ : આડી, ઉભી,ત્રાાંસી, સપાય કાર રે ખાઓ વારાં વાર દોરો. ભૌતમતિક

આકારો પણ વારાં વાર દોરો. આને કેલીગ્રાફી કહે છે . - િમને થિે કે આમાાં િો બાળક કાંટાળે ! ખ ૂબ જ

સાચી વાિ છે . પણ આપ ઉપર અન્ડરલાઇન કરે લ લખાણ વાાંચિો િો સમજાિે. .....સમજાયુ ાં ?.......
ચાલો હુ ાં સમજાવુ.....!
ાં
આપણી ઉંમર, સમજ અને ધીરજ બાળકો કરિાાં અલગ છે .
બાળકોને િીખવવુ ાં હોર્ િો....!
બાળસહિ સ ૂચના : ઉભી લાકડી,આડી લાકડી, મોટી શનસરણી, આવ રે વરસાદ, નાની લીટીઓ, મોટી
લીટીઓ, પતંગની દોરી, િલેબીઓ, લાડુ, રોટલી,સમોસા, ટીવી, થાળી, નાના-મોટા સાપોચલયાં, મુક્ત
લીટા- લપરડાં દોરવાની સ ૂચનાઓ ગમ્મમ્મત કરતા હોય તેમ આપ્યા કરવી.
તમત્રો, આપનો શુભ પ્રારાં ભ અમારે માટે પ્રોત્સાહક રહેિે..... આવજો... ફરી મળીશુ.ાં .. પ્રતિભાવ આપિો...

ભરિ બી. સેડાલા લેતચરર ( કલા ) પી.એસ.ટી.ઇ. િાખા

જજલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ભવન, ભરૂચની ધુરા સાંભાળનાર માનનીર્ પ્રાચાર્યશ્રી ર્ોગેિભાઇ

પટેલસાહેબનો શુભેચ્છા સમારાં ભ િેમજ જેઓ હવે િાલીમ ભવનની ધુરા સાંભાળનાર છે િેવા માનનીર્
પ્રાચાર્યશ્રી બી.પી. ગઢવીસાહેબનો સત્કાર સમારાં ભ િારીખ 8/6/2015 ના રોજ જજલ્લા તિક્ષણ અને
િાલીમ ભવન, ભરૂચ ખાિે ર્ોજાઇ ગર્ો.

િાજેિરમાાં ર્ોજાર્ેલ બાળકતવ સાંમેલનમાાં ભરૂચના ચાર તવધ્ર્ાથીઓએ રાજ્ર્ કક્ષાએ ભાગ લીધો જેમાાં
પટેલ દિયના ટી, ધોરણ 12 એસ.વી.એ.એમ.ગુજરાિી માધ્ર્મ, પટેલ તિવાની ડી. ,એતમટી ભરૂચ, તસિંધા પ્રજ્ઞેિ
આર. પ્રા.િાળા અંદાળા, ગોરહલ રાહલ
ુ જે. ,પ્રા.કુ.િાળા,અંદાળા એ ભાગ લઇ ઉિમ દે ખાવ કર્ો હિો.
પટેલ તિવાનીની કાવ્ર્ પુક્સ્િકાનુ ાં વાચન માનનીર્ મુખ્ર્માંત્રી શ્રીમિી આનાંદીબહેન પટેલે કયુય હતુ ાં

સરુ તનો નજારો

સુરિનો છે સુદર
ાં નજારો,

સ્નેહનો જ્ર્ાાં છલકાર્ છે ક્યારો.

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

ટે ક્ષટાઇલ બજારમાાં છે દુ કાનો હજારો,
પણ આવી જાર્ ત્ર્ાાં બધાનો વારો.
ટ્રાફીકમાાં થાર્ લાાંબી કિારો, રોજ થાર્ બધે જ દે કારો.
હીરાની કારીગરીમા સુરિનો ઇજારો,

-: પ્રશતભાવ આવકાયષ :-

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

ચઢિી-પડિીનો પણ જોવા મળે નજારો.
ખાણી-પણીમાાં આલુપ ૂરી,લોચો ને ગોટાળો,

રતવવારે બધે જ લાગે જાણે મેળાવળો.
સાડી અને ડ્રેસથી અકડેઠ્ઠ બજારો, પહેરવેિમાાં ન લાગે કોઇ જન ભબચારો.
ઓવરબ્રીજનો મળે બધા રસ્િાને સથવારો,
પણ ક્યારે ક છલકાર્ જાર્ િાપીનો રકનારો.-

માકું ડ માવાણી
લેતચરર,ડાર્ટ-ભરૂચ

માગયદિયન

: શ્રી બી પી ગઢવી , પ્રાચાર્ય, જજ.તિ.િા.ભ., ભરૂચ.

સાંપાદન અને રડઝાઇન: ડો. પ્રીતિ પી. ભટ્ટ, તસ.લે., જજ.તિ.િા.ભ., ભરૂચ.
(નોંધઃ અહીં પ્રકાતિિ િમામ લખાણમાાંના તવચારો જે િે લેખકને આતધન છે .)

પ્રેરણાદાયી િાળા સારં ગપ ૂર પ્રાથશમક િાળા ,અંકલેશ્વર
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