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નમસ્તે!!
એલી કશલેત છે કે લશતેી નદી શભંેળા જીલીત શોમ છે. 
એન  ંકાયણ એ છે કે લશતે   ાણી શભંેળા સ્લચ્છ યશતે   ંશોમ 
છે ને ચાલ  યશતે   ંશોમ છે. એજ યીતે એવ  ંકશલેામ છે કે 
વલચાયો કે જે કામયભા ંમકૂામ છે તે ભશાન કાભ કયી જામ 
છે એલા કામયથી કે ઈભદા વલચાયોથી નલી દદળા ન ે
નલી પે્રયણાન  ંશ્રોત ઈદબલે છે. 

 
અ અંક  તભને “થલરય થીયન વથત્તભ” ને ળાાઓભા ં
શોંચલાની, ફા વલકાવ કેન્દ્ર, વાજંના લગો, 
વલદ્યાથીઓના ળીફીય સ્લમવંેલકો દ્વાયા તારીભ ન ે
ઈગ્રશ ટેક્નોરોજી ભદદરૂ ફની તે વલમ ય વલગતો 
અે છે. 

 
અ વભાચાયત્રક એલી મ વાપયી ચાલ  યાખળે, જેભા ં
નલા વલચાયોન  ં નવ  ં સ્લરૂ નલા ક્ષેત્રોભા ં ન ે નલી 
વંાદકીમ ટીભ દ્વાયા દયેક યાજ્મની યજ અત કયલાભા ં
અલી છે. અલતા અંકથી નલી ટીભ ોતાન  ં કામય ળર  
કયળે. 

 
હ  ંતભાયા વશકાયની ને સચૂનોની ેક્ષા વાથે વલયમ  ં

છ.ં 

 
- એરરયેળેન 

વ્યળસ્થાપક 

“થલરય થીયન વથત્તભ” (ટીટીટી) ૭ થી ૧૨ ધોયણના વલદ્યાથીઓન ે
જીલન કૌળલ્મ અંગેના વળક્ષણ વળખલાની તક અ ે છે. કે જે 
અધાદયત છે ૧૦ જીલન કૌળલ્મન  ં રીસ્ટ લલ્ડય શલે્થ 
ઓગેનાઇઝળન (WHO) કે જેભણ ેએલા ાઠોની યજૂઅત કયી છે 
કે જે ફાકોન ેખ ળન ભા લાતાલયણભા ંળીખીન ેોતાન ેવકંામેર 
યાખી ળકે. પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટે શને્દ્ડબ કનો ઈમોગ 
કયલાભા ં અલે છે ન ે વળક્ષકો તેનો ઈમોગ કયીન ે ફાકોન ે
ળીખલાડ ેછે જમાયે શાઇસ્કરૂ ન ેશામય વેકન્દ્ડયીના વલદ્યાથીઓન ે
ડીલીડી રાયા વળક્ષણ અલાભા ં અલે છે. અ કામયક્રભનો શતે   
વલદ્યાથીઓન ેજલાફદાય ફનાલલાનો છે. જે ૨૦૦૮-૨૦૦૯ભા ં ૫ 
ઈચ્ચતય ભાધ્મવભક ળાાઓભા ં ળર  કયલાભા ં અવ્મો શતો. 
૨૦૦૯-૨૦૧૦ અગ લધાયલાભા ં અવ્મો શતો. તાવભરનાડ ભા ં
તાવભરનાડ  વયકાયના વળક્ષણ વલબાગ દ્વાયા અન ે ભાધ્મવભક 
ળાાઓ ન ે ઈચ્ચતય ભાધ્મવભક ળાોભા ં પેરાલલાભા ંઅવ્મો 
શતો. ાછથી તે પ્રાથવભક વયકાયી ળાાઓ ન ે ખાનગી 
ળાાઓભા ંણ લધાયો કયલાભા ંઅવ્મો શતો, કે જે TTT ટીટીટી 
ભા ંયવ ધયાલે છે. શારભા ંતે નલો કામયક્રભ ૬ યાજ્મોભા ંચારે છે -
તાવમનાડ , ગ જરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદે, ઉત્તરપ્રદે અને 
હરરયાણા. 
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જીળન કૌલ્ય વક્ષણ સ્ળયુંસેળકો 

“થલરય થીયન વથત્તભ” વલળા જગાએ જ દી જ દી વસં્થાઓભા ંતાવભરનાડ ભા ંકામય કયે છે-પ્રાથવભક ળાાઓ, 

ભાધ્મવભક ળાા ન ે ઈચ્ચતય ભાધ્મવભક ળાોભા ં કામય કયે છે. એનજીઓ, ફાકોની વબંા યાખનાય 
વસં્થાઓ, વલદ્યાથીઓની શોસ્ટેરો, યશઠેાણ ળાાઓ, ોરીટેક્નીક્વ, કોરેજો અલા ઘણા ંફધા વલવલધ ભાધ્મભો 
રાયા વીધા વળક્ષકો રાયા વળક્ષણ અલાભા ંઅલે છે, થલા તો લીડીઓ રાયા વળક્ષણ અલાભા ંઅલ ેછે. 

શારભા ંજીલન કૌળલ્મ વળક્ષણ સ્લમવંેલકો સ વલધાકાયો તયીકે જોડાવ્મા તે નલીનતભ છે. 
  
શે્વથા ભદ યાઇની કોરેજભા ં ફી.કોભની ફીજા લયની વલદ્યાથીની છે. તેને ‘હ ું ીડર છું’ એ સ્કીભ જે સ દંય 
એનજીઓ છે તેના રાયા તારીભ ભેર છે. ૨૦૧૨ થી “થલરય થીયન વથત્તભ” તેભની પ્રાવવૃત્તના એકબાગરૂ 
કામયળીર છે. તે અ ીય દટચીંગભા ંવતત કામયળીર યશીન ેકામય કયે છે. ટીટીટી ના ાઠો તઓે વભજી 
ળક્યા છે ને તેની ઊંડી છા તેભના ય ડેરી  છે. ટીટીટી રાયા તેભને વ્મલસ્સ્થત યીત ેપ્રેયણા ભે છે. 

ફાકો ભાટે અકયણ ધયાલતા વ્મસ્ક્ત તયીકે તે ફાકોને વળક્ષણ અલા ઈત્સ ક છે. તે ઉંડાણથી ટીટીટીના 
જીલન કૌળલ્મથી લાકેપ છે ન ે તેના અજ -ફાજ ના ફાકોન ે તે ભાદશતગાય કયલા અત ય છે. ણ તે 
જાણતી નથી કે કેલી યીત ેતેભાથંી વાય થવ .ં ત્માયે તેની ઓખાણ થલા દયચમ ટીટીટી જે સ દય રાયા 
ફનાલેલ  ં છે તેના રાયા નલા વલદ્યાથીઓ વાથે થઇ. તેન ેએ ખફય ડી કે ટીટીટીના ાઠો ખાવ કયીને 
પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટે છે. તે એ ભાટેની યજાની યાશ જ એ છે કે અ ાઠો તે યાજીલ ગાધંી નવયયી 
ળાા કે જે વફંદંય એરાનક રભ વલસ્તાય જે વલસ્તાયભા ં તે યશ ે છે ત્મા ં તે શોંચાડી ળકે. ૨૦૧૮ ના 
જ રાઇથી તે જીલન કૌળલ્મ વળક્ષણ દયયોજ વોભલાયે ૨૦ વલદ્યાથીઓને અે છે જે ત્મા ંબણી યહ્યા છે. 



શે્વથાના અ પ્રમત્ને જમસમૂાય નાભના ફીજા વલદ્યાથીને ણ પ્રેયણા અી કે જે ફી.એવ.વી. ના ફીજા લયભા ં
ભ્માવ કયે છે. તે ોતાની જાતન ે 'હ  ંરીડય છ.ં' તે કામયક્રભભા ંોતાનો યોર બજલલા ભાટે તૈમાય છે. તે 
ોતાનો વભમ ખાનગી ટય ળન એલા વલદ્યાથીઓ ને અે છે કે જે  ૧ થી ૮ ધોયણભા ંભ્માવ કયે છે, 

તેભના ઘયભા ંવાજંના વભમે બણાલે છે. તેઓ ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ થી અ જીલન કૌળલ્મ કામયક્રભભા ંજોડામા છે. 

  
અ વલદ્યાથીઓથી પ્રેયણા ભેલીન,ે સ દંયે ‘જીલન કૌળલ્મ વળક્ષણ સ્લમવંેલકો’ કામયક્રભ ળર  કમો છે ને 
લધાયે ય લાનોને તેભા ંવાકંલાન  ંઅમોજન કયેર છે. જીલન કૌળલ્મ વળક્ષણનો યથ તે  સ્લમવંેલકો જેલા કે 
શ્વેથા ન ેજમસમૂાય જેલા વ્મસ્ક્તઓની ભદદથી અગ લધી યહ્યો છે. અ કામયક્રભ ફીજા સ્લમવંેલકોના 
પ્રમત્ન રાયા અગને અગ લધાયે લધી ળકળ.ે 

- એન ગાયિી 

ભદ યાઇની સીડ એક એનજીઓ છે જે કરૂભરાઇ ના ઝંડાભા ં સ્સ્થત છે. એક નમનૂાની તારીભન  ંવેળન 
૪થી ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના યોજ ૩૦ સ્લમવંેલકો જે ત્મા ં કામય કયતા શતા તેભને અલાભા ં અવ્ય  ં શત  .ં 
યાજીથાની એક કામયકતાયએ એક ાઠ રેલાની ળર અત કયી ને ત્માયફાદ તેભણે સ્લમવંેલકોને વોંી 
દીધો ને પ્રોત્વાદશત કમાય. 

વળદ્યાથી જે માગગદગક બન્યો 

વળિંધ્યા કે જે ફીજા લયની ફી.એ.ની વલદ્યાથીની છે તે અગ અલી ને તણે ેાઠ પયૂો કમો. જમાયે તેને 
પ્રશ્ન પછૂલાભા ંઅવ્મો કે કઇ ફાફત ેતને ડકાય ઝડી રેલા ભાટે અકવિત કયી ત્માયે તેણે  શવીન ેજલાફ 
અપ્મો કે 'જમાયે હ  ંઅઠભા ધોયણભા ંભ્માવ કયતી શતી ત્માયથી “થલરય થીયન વથત્તભ” ના ાઠ સીડ ભા ં
હ  ંળીખી છ.ં  'અ ફાફતે ભને અ ાઠ ળરૂ કયલાનો અત્ભવલશ્વાવ લધામો. તેના વભત્રો ન ેવશાઘ્મામીને 
કરીશ્વયી (પ્રથભ લય ફી.એવ.વી) ને ભેકાથી નીરાવ  ં (પ્રથભ લય ફી.કોભ) ટીટીટી ના ાઠ વીડ ના 
વલદ્યાથીઓને બણાલે છે. 



જમાયે ર ણાદેલી એભ.એ.એન.ય . ઈચ્ચતય ભાધ્મવભક કન્દ્માળાા ભદ યાઇભા ં વળક્ષક શતા, તેઓ જમાયે 
નલભા ધોયણના લગયખડંભા ં દાખર થમા ત્માયે તેભણે લયામેરા કડાઓનો વેટ વ્મલસ્સ્થત યીતે 
ગોઠલામેરો ખણૂાભા ંડરેો જોમો. જજજ્ઞાવાથી તેભણ ેજાણલાનો પ્રમત્ન કમો કે કડાઓ ળા ભાટે ત્મા ંમકેૂરા 
છે. તે ભાટે તેભણે વલદ્યાથીની વલષ્ણ વપ્રમાને પછૂય .ં એશ્વમાયરક્ષી, જોમવપ્રન્દ્વી, ભોનીકા ન ેદભાવપ્રમા ઈબા 
થમા ન ેકહ્  ંકે તઓેને ટીટીટી ના દાનના ાઠથી પ્રેયણા ભી છે કે લયામેરા કડા ંઅી દેલા યંત   
કોન ેદાનભા ંઅલા તે ભાટે ચોક્કવ ખાતયી નથી. તેઓએ ઈભેય ય, 'ભે તભાયી વાથ ેઅ ફાફતની ચચાય 
કયલા ભાગતા શતા ને તેભાથંી મોગ્મ ભાગય ભે તે ભાટે પ્રમત્ન કયલા ભાગીએ છીએ.' છી વળક્ષકે જેભને 
જરૂય શતી તેલા રોકોને અ કડા અી દીધા. વળક્ષકે ાછથી જાશયે કય ય  કે “થલરય થીયન વથત્તભે” 
વલદ્યાથીઓ ય  એલી વય ાડી છે કે જે વલદ્યાથીઓ વહ્રદમતાપલૂયક તેન ેકામયભા ંન વયલા ભાગં ેછે કે જે 
તેભણે ળીખય  ંછે. અ એક ઈત્તભ ઈદાશયણ છે કે જે તેઓ લગયભા ંવળખમા છે તે તેભણે ખયેખય જીલનભા ંન ે
કામયભા ંઈતાય ું છે. ભને ખાતયી છે કે તેભન  ંઅ પ્રકાયન  ંલતયન તેભનાભા ંઘણા ફધા શકાયાત્ભક ફદરાલ 
રાલળે ને તેઓ અગ ણ એલા કામય કયળે કે જે અ કૌળલ્મો ને મલૂ્મોની કદય કયી ળકળ.ે 

ટીટીટી- ીખળાથી કાયગ તરફ 

અમેરીકન વમિોની મ ાકાત 

દક્રસ્ટોપય એર ઓલન કે જે ભાસ્ટય ઇન ફીઝનેવ એડવભવનસ્રેળનનો એફય વસં્થા કે જે વભવળગન 
ય નીલવીટીભા ંઅલેરી છે તેનો વલદ્યાથી છે. ત ેભદ યાઇભા ંભ્માવ થ ેન ે વનયીક્ષણ થ ેઅલરે છે. 

તેઓ “થલરય થીયન વથત્તભ”ના મલૂ્મોથી અકવિત થમા. તેભણ ેશીંના વલચાયો તેભના બાઇ જોવેર  કે જે 
ય .એવભા ંગલણતના વળક્ષક છે તેભની વાથ ેચચાય ન ેવલચાય વલભળય કમાય, તેઓ બેગા થઇન ેકે.કે.પ્રાથવભક 
ળાા ન ેશાઇસ્કરૂભા ં૨૭-૭-૨૦૧૮ ના યોજ મ રાકાત ેઅવ્મા. તેઓએ વશધ્મામીઓ, અચામય, વળક્ષકો ન ે
વલદ્યાથીઓ વાથ ે “થલરય થીયન વથત્તભ”ેના વય વલળ ેચચાય કયી કે ય લાનો ય તેની ળી વય ડ ે છે. 

તેની ભાદશતી થલા પીડફેક નીચેની લરિંકનો ઈમોગ કયીને તભ ેજોઇ ળકો છો.   
https://youtu.be/Y0FqNFak5b4  . 

-એમ. સેંવથક માર 

https://youtu.be/Y0FqNFak5b4
https://youtu.be/Y0FqNFak5b4
https://youtu.be/Y0FqNFak5b4
https://youtu.be/Y0FqNFak5b4
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https://youtu.be/Y0FqNFak5b4


ટીભ ટીભ તાયે કે જેની દશન્દ્દી અવવૃત્ત ટીટીટી છેલ્રા ળેક્ષલણક લયભા ં ઈગ્રશ ટેક્નોરોજીની ભદદથી 
પ્રવાદયત કયલાભા ંઅલી શતી. તેભણે એલો અદેળ ફશાય ાડલાભા ંઅવ્મો છે કે ૨૧-૮-૨૦૧૮ થી અ 
કામયક્રભ અ ળૈક્ષલણક લયભા ંણ પ્રવાયીત કયલાભા ંઅલે. તેથી, ધોયણ ૬ થી ૮ ના વલદ્યાથીઓ ભાટે વલાયે 
૧૦-૦૦ લાગ્માથી ૧૧-૦૦ લાગ્મા સ ધી દય બ ધલાયે ન ેળવનલાયે પ્રવાદયત કયલાભા ંઅલે. અ લયના 
અંત બાગ સ ધીભા ં ૩૯ ાઠો તેભને પ્રદવળિત કયલાભા ં અલળે. જેના દયણાભે ૧૨૦૦૦ ળાાભાથંી 
૧૨,૬૦,૦૦૦ વલદ્યાથીઓ જીલન કૌળલ્મ વળક્ષણનો રાબ રેળે. વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૮ ભા ં૭ કામયક્રભો પ્રવાદયત 
કયલાભા ંઅવ્મા શતા. 

હરરયાણામાું ઉપગ્રહ દ્રારા 

ટીમ ટીમ તારા સાહવસક વબબરમાું 
૧૬ ભી વપ્ટેમ્ફય ન ે૩૦ ભી નલેમ્ફય ૨૦૧૮ દયમ્માન ૭ વાશવવક કેમ્ન  ંઅમોજન કયલાભા ંઅલેલ ,ં કે 
જેન  ંવચંારન શદયમાણા વયકાયના ંળૈક્ષલણક વલબાગના ંજે નેળનર ય થ એડલેન્દ્ચય ઇન્ન્દ્ટટયટૂ, કે જે રલાર 
જીલ્રાની ગધપ યી વીટીભા ંઅલેરી તેના રાયા કયલાભા ંઅલેર છે. અ ળીફીય રાયા વલદ્યાથીઓભા ંળાયીયીક, 
ભાનવવક, રાગણીળીર તદં યસ્તીનો વલકાવ થામ ન ેતેઓભા ંજાગતૃતા અલ ેતે યીત ેભદદરૂ થઇ ળકળ.ે 
અ ફને્ન ળીફીય કે જે વપ્ટેમ્ફય ૧૬ થી ૨૦ ને ૨૪ થી ૨૮ ભા ંથમેર છે તેભા ં૬૦૦ જેટરા વ્મસ્ક્તઓએ 
બાગ રીધો. જેના દ્વાયા તભેનાભા ંભાનવવક ને રાગણીળીર જાગતૃતા અલે તે ભાટેનો પ્રમાવ કયલાનો છે 
કે જે ટીભ ટીભ તાયેના ાઠ દ્વાયા ળીખલાડલાભા ંઅવ્ય . 

ટીમ ટીમ તારા રકોરાળસ્થા વક્ષણમાું 

બાયત વયકાય, ભાનલ વળંાધન વલકાવ ભતં્રારમ (એભએચઅયડી) ને નેળનર એઆડ્વ કન્દ્રોર 
ઓગેનાઆઝેળન (એનએવીઓ) અ વસં્થાઓ વાથ ેભીને દકળોય-દકળોયીઓ ભાટે ળૈક્ષલણક કામયક્રભ ફનાલેર 
છે. અ કામયક્રભન  ં દયેક યાજ્મભા ં વળક્ષણ વલબાગ રાયા ભરીકયણ કયલાન  ં નક્કી કયામેર છે. વાશવવક 
ળીફીય કે જે નેળનર ય થ એડલેન્દ્ચય આન્દ્ટીટયટૂ રલાર જીલ્રો શદયમાણા જે ગધપ યીભા ંઅલે છે. ત્મા ં
વપ્ટેમ્ફય ૨૪ થી ૨૭ સ ધી ૧૯૬ ળાાભાથંી ૩૯૨ વળક્ષકો અલેરા શતા તેભને તારીભ અલાભા ંઅલી 
ને તેભને ટીભ ટીભ તાયેના ાઠ ળીખલાડલાભા ંઅવ્મા.  

- નાન્કી સલ જા 



ઉપગ્રહ દ્વારા ગ જરાતમાું વક્ષણ 

શદયમાણા ન ેયાજસ્થાનભા ંગમા ળૈક્ષલણક લયથી ટીભ ટીભ તાયાના ંાઠો ઈગ્રશ દ્વાયા પ્રવાયીત કયલાભા ં
અવ્મા છે ત્માયફાદ તેના ન વધંાનભા ંઅ લે ગ જયાતભા ં ણ ટીભ ટીભ તાયાના ાઠોની ગ જયાતી 
અવવૃત્ત, ગ જયાત વયકાયના વળક્ષણ વલબાગ દ્વાયા ઈગ્રશ ભાયપત ેપ્રવાદયત કયલાભા ંઅવ્મા છે. 
  
ટીભ ટીભ તાયાના ાઠ દ્વાયા દયેક બ ધલાયે વલાયે ૬ થી ૮ ધોયણના વલદ્યાથીઓ ભાટે 'લદેં ગ જયાત' ચેનર 
૬, ૭ ને ૮ ય એક કરાક ભાટે પ્રવાદયત કયલાભા ંઅલે છે. ત્માયફાદ અજ કામયક્રભ ગ ર લાયે ફોયે એક 
કરાક ભાટે પ નઃ પ્રવાદયત કયલાભા ંઅલે છે. ત્માય સ ધીભા ં૨૬,૫૦૦ ળાાના ૩૯,૭૫,૦૦૦ વલદ્યાથીઓ 
જીલન કૌળલ્મ વળક્ષણ અ લબગભ દ્વાયા પ્રાપ્ત કય ું છે. વૌપ્રથભ અ કામયક્રભ ૩૦ ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ના યોજ 
પ્રવાદયત કયલાભા ંઅવ્મો શતો. ત્માયફાદ વપ્ટેમ્ફયના અંત સ ધીભા ં ટીભ ટીભ તાયાના ૧૨ ાઠ પ્રવાદયત 
કયલાભા ંઅવ્મા શતા. વલદ્યાથીઓ અ ાઠ દ્વાયા ખ ફજ યવપ્રદ યીતે વભજ્મા. ળાાઓભા ંથોડા વલદ્યાથીઓ 
ફીજા વલદ્યાથીઓને વયતાથી વભજલા ભાટેનો પ્રમત્ન કમો. 

ટીમ ટીમ તારા આરએમએસએ ાલાઓમાું 

ગ જયાતભા ં અળયે ૭૩ ભોડેર ળાાઓ ને ૨૦ ભાધ્મવભક ળાાઓ છે જે યાન્ષ્રમ ભાધ્મવભક વળક્ષા 
લબમાન અંતગયત ચારે છે. ાછરા ળૈક્ષલણક વત્રભા ંઅ ળાાઓન ે ટીભ ટીભ તાયા કામયક્રભથી દયલચત 
કમાય શતા. તેભના લતયન ને વ્મશલાયભા ંશકાયાત્ભક ફદરાલ જોલા ભળ્મો છે. અ યીત ેટીભ ટીભ તાયા 
કામયક્રભ ેઅય.એભ.એવ.એ. અંતગયત ૫00 ભોડેર વનલાવી ળાાઓભા ંણ પ્રલેળ કમો છે. ન લતી તયીકે, 

અ ળાાઓભા ંકાભ કયતા ૩૨૦ વળક્ષકોન ેતારીભ અલાભા ંઅલી છે જેભા ંાટણ (જ રાઇ ૨૧), ગ્રાભીણ 
ભદાલાદ (જ રાઇ ૨૪), ફનાવકાઠંા (ઓગસ્ટ ૨), અણદં (ઓગસ્ટ ૧૧), લડોદયા (ઓગસ્ટ ૨૭) ન ે
ભોયફી (ઓગસ્ટ ૩૧) તાયીખે શતી. 

 - રિષ્ના પટે 



તભાયા બગીયથ કામય ભાટે તભને ખફૂ લબનદંન ાઠલીએ છીએ.  
-ડૉ. હરરવપ્રયા અરવળિંદ 
લડા - કેરેક્ટ વેલાઓ,  

યવલિંદ અઇ શોસ્સ્ટર 
ભદ યાઇ, તવભરનાડ  

 
દભતૂ વલકાવ ! અ તભાયા દભતૂ  પ્રમત્ન ને તેના કામયન   ંદયણાભ છે. તભાયા બવલષ્મના 
વાશવ ભાટે તભને શ બેચ્છા ાઠલીએ છીએ. 

કે. સારથી 
અચામયશ્રી 

સ દંયભ ભેદરક્ય રેળન ઈચ્ચ ભાધ્મવભક ળાા 
વલય ય. તવભરનાડ   

  
ખ ફ જ વાયો પ્રમત્ન, ભાર ં સ્લપ્ન વાકાય થય  ંછે. ફાકોના ચેશયા ય સ્સ્ભત જોઇ ને તેભને 
વદક્રમ બાગ રેતા જોઇ ભને ખ ફ ખ ળી થઇ.                                                

નાન. નારાયનન 
એચઅય કન્દ્વલ્ટન્દ્ટ 
ભદ યાઇ, તવભરનાડ  

 
ટીભ ટીભ તાયા લડના વકૃ્ષની જેભ પી યહ્  ંછે. લય પ રૂ થતાભા ંભે વલદ્યાથીઓ ન ેવળક્ષકોભા ં
લડોદયા જીલ્રાભા ં ફદરાલ થમેરો જોઇ ળકીએ છીએ, કે જે ફીજા યાજ્મભા ં ણ એક ઈત્તભ 
ઈદાશયણ પ રૂ ાડી ળકે છે. ઉનાાભા ંજે યીતે ગ રભશોયન  ંઝાડ છામંો અ ેછે તેજ પ્રભાણે ભને 
અનદં થામ છે ટીટીટી વલદ્યાથીઓ ભાટે છે ને તે ફીજા ય વય ાડી ળકે તેભ છે. 

ડૉ.એમ.એન.પટે. 
ડીસ્રીકટ પ્રામભયી એજ્ય કેળન ઑદપવય, 

જજ.લડોદયા,ગ જયાત 
 

યાજીથા પાઈન્દ્ડેળને એવ  ં કામય કયે છે કે જે પ્રવ વતઓ રાયા વલદ્યાથીઓભા ં નૈવતક મલૂ્મો ને 
ન બલોની લશેંચણી રાયા વયકાયક કામયની વય ઈજાલી ળકે છે. ળૈક્ષલણક ચેનર રાયા 
પ્રવાદયત થતા કામયક્રભભાથંી ગ જયાતના વલદ્યાથીઓને પ્રેયણા ભે છે. 

શ્રી પુંકજ  
બ્રોક દયવોવય કો-ઓદડિનેટય, 

જજ.ગાધંીનગય, ગ જયાત 
 

એક ફાફત ચોક્કવ ભાનલી ડળ ે કે 'વપતાના ફીજ' વયકાયક ફીજન  ં લાલેતય કય ું છે. 

ઈનાાના વળફીયભા ં જે વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધો શતો તેભનાભા ંદભ ત ઈત્વાશ જોલા ભળ્મો. 
તભાયી અ વેલા અગ લધતી યશ ેતે ભાટે અંતયથી શ બેચ્છા ાઠલીએ છીએ. 
 

 આર.ેનબગાદેળી 
ભેનેજય, 

યાજીથા, 
ભદ યાઇ, તવભરનાડ  

પડઘા 


