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નભસ્કાય,  

વાયસ્લત મભત્રો,  

                  યભેશ્વયનો આબાય કે જેભણે ભને ગજુયાત વયકાયના પ્રજ્ઞા અભબગભ અંતગગત 

પ્રજ્ઞા લગગભાાં ભને મળક્ષણકામગ કયલાની તક ભી અને ભાયા લગગની પ્રવમૃિઓ ગજુયાતની વયકાયી 

પ્રાથમભક ળાાઓ ભાટે પ્રવમૃિઓનુાં ઈ-ભેગેઝીન રખલાની પ્રેયણા,ળક્તત તથા ક્ષભતા આી.  

                    આજે યાજ્મવયકાય મળક્ષણની ગણુલિા સધુાયણા શતે ુઅનેક નામલન્મ અભબગભો 

ળાાભાાં અભરભાાં મકેુ છે ત્માયે આણે વૌ મળક્ષકોને  ણ કોઈણ અભબગભને વપતા અાલલા 

ભશત્લની જલાફદાયી યશરેી છે. પ્રજ્ઞા લગગ અંતગગત પ્રવમૃિ દ્વાયા મળક્ષણનો મખુ્મ શતે ુયશરેો છે. 

ત્માયે ભાયા લગગની પ્રવમૃિઓ ગજુયાતભાાં પ્રજ્ઞા લગગ વાથે વાંકામેર મળક્ષકો ણ તેભના લગગભાાં 

મલમલધ પ્રવમૃિઓ કયાલી ળકે અને ફાકોને ણ મલમલધ પ્રવમૃિઓ દ્વાયા નામલન્મ ળીખલા ભે એ 

શતેથુી ગત ઓગસ્ટ ભાવથી ‘થદળગક’ ઈ-ભેગેઝીન પ્રકામળત કર્ુું. ઈ-ભેગેઝીનના ભાધ્મભથી અનેક 

પ્રજ્ઞા લગગ વાથે વાંકામેર મળક્ષકો ણ ભેગેઝીનનાાં ઉમોગથી તેભના લગગભાાં પ્રવમૃિઓ કયાલી 

અને ફાકોના મખુ ય એક ખળુી જોલા ભી એ ખફૂ આનાંદની લાત છે.  

                    ‘થદળગક’ ઈ-ભેગઝીનનો એમપ્રર ભાવનો અંક આ વભક્ષ યજૂ કયતાાં આનાંદ 

અનબુવુાં છાં. ફીજુ ાં વત્ર પણૂગ થલાના થોડાાં દદલવો જ છે ત્માયે આ આની ળાાનાાં ફાકોને 

લેકેળનભાાં ‘થદળગક’ ના અગાઉના અંકો આ નીચે આેર ભરિંક યથી ડાઉનરોડ કયી આના 

લગગના ફાકોને આળો તો ફાકો લેકેળનભાાં ણ લેસ્ટભાાંથી ફેસ્ટ પ્રવમૃિઓ ફનાલી આનાંદ 

અનબુલળે. ભે ભાવનો ‘થદળગક’ લેકેળન મલળેાાંક અંક ણ થોડાાં દદલવોભાાં પ્રકામળત થળે. 
 

                                                                   મનમધ એભ.સતુદયમા  
                                                               Ngpatel7373@gmail.com 

 

Click Here & Download  
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પેન સ્ટેન્ડ 

  વાધનવાભગ્રી :  કાડગળીટ અથલા કાંકોત્રીના ેઇઝ, પેમલકોર, 
સ્ટોન, યાંગીન કાગ, કાતય. 

  યીત :  કાડગળીટ અથલા કાંકોત્રીના ેઈઝભાાંથી ચોયવ ૮ ×૮ ઈંચ કાી 
રેવ ુાં. ત્માયફાદ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે શાથથી લાી ઘડી લાી દેલી. 
ત્માયફાદ ડાફી ફાજુ ેયના ચાયેમ ખણૂા અંદયની ફાજુ લાી 
જભણી-ડાફી ફાજુ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે લાલી. ેયને ઉરટાલી 
ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ લાલી-છેલ્રે ફાંને ફાજુને એકફીજાભાાં ોયલી 
દેવુાં. આ યીતે ૦૬(છ) ફોતવ તૈમાય કયલા. તૈમાય કયેર ફોતવને 
પેમલકોરથી એકફીજા વાથે ચોંટાડલા. તભમા ય યાંગીન ેય રગાલી 
પ ૂાંઠુાં ચોંટાડવ.ુ ઉય ડેકોયેળન ભાટે યાંગફેયાંગી સ્ટોન, આબરા,ચાાંદરા 
ચોંટાડલા. 
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સ્પેરો ફ્રોમ પેપર 

  વાધનવાભગ્રી : યાંગીન કાગ, દડઝાઈનલાો   કાગ,  
ભગફ્ટ ેય, કાતય. 

  યીત :  યાંગીન કાગ રઈ તેને ચોયવ કાી રેલો. 
ત્માયફાદ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે ઘડી ાડલી. આ 
યીતે ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ ક્રભળઃ ઘડી ાડી ચકરી 
ફનાલલી. 
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બર્થડે કાડથ  
  વાધનવાભગ્રી : યાંગીન A4 વાઇઝ ેય, પેમલકોર, કાતય,  

સ્કેચેન. 
  યીત :  વૌ પ્રથભ એક A4 યાંગીન કાગ રઈ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા 

મજુફ તેને લારી રો. શલે તેના ઉયના ડેકોયેળન કયલા ભાટે 
વપેદ કાગભાાંથી લાદ દોયી કટીંગ કયી રો. ફલનૂ ફનાલલા 
ભાટે ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ કાગ લાી દોયી રો અને કટીંગ 
કયો. એક ફલનૂના કટીંગ ય ફીજુ ાં કટીંગ મકૂી લચ્ચેથી ચોંટાડી 
એમ્ફોઝ કયો. શલે આ ફધા કટીંગને ફથગડે કાડગ ય ભચત્રભાાં 
ફતાવ્મા મજુફ ચોંટાડી બ્રેક સ્કેચેનથી ફલનૂની ટ્રોરી દોયી 
ક્ષી દોયો. કાડગના અંદયના બાગભાાં ફથગડે ભેવેજ રખો. 
તો તૈમાય છે ફથગડે કાડગ ! 
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હને્ડ મેઈડ ફ્લાવરવાઝ 

  વાધનવાભગ્રી : ટીનનો ડબ્ફો, લેસ્ટ CD, યાંગીન ફે કરયની 
દોયી, પેમલકોર, કાતય. 

  યીત : વૌ વૌ પ્રથભ નકાભા ટીનના ડબ્ફાને ઉયની ફાજુથી 
ખલુ્રો કયી રો. ત્માયફાદ CD ય પેમલકોર કે ગ્લસુ્સ્ટકથી ડબ્ફો 
ચોંટાડી દો. CD અને ડબ્ફા ય ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે યાંગીન 
ભરુન અને ક્રીભ કરયની દોયી રગાલો. 
તૈમાય છે શને્ડ ભેઈડ ફ્રાલય લાવ ! 
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હને્ડ મેઈડ બાઉલ 

 

 વાભગ્રી : પોભ ળીટ, યેળભની દોયી, કાતય, ફૂટટ્ટી, ેક્ન્વર, 
નન્ચિંગ ભળીન. 

  યીત :  વૌ પ્રથભ એક પોભ ળીટ રઈ તેના ય ભચત્રભાાં ફતાવ્મા 
પ્રભાણે લત ુગ દોયો. કાતયની ભદદથી તેને કાી રો. ત્માયફાદ 
તેના ય ૪ cm ના અંતયે ફૂટટ્ટીની ભદદથી ઊબી રીટીઓ દોયો. 
કાતયથી ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે તેને કાી રો. શલે નન્ચિંગ 
ભળીનની ભદદથી એક પોભ ળીટ  ફે કાણા ાડી રો. આલી યીતે 
ફધી પોભ ળીટ તૈમાય કયો. ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ એક યફયની 
ળીટના કાણા ય ફીજી પોભ ળીટનુાં કાણુાં આલે તે યીતે યેળભની 
દોયી ફધી પોભ ળીટભાાં ોયલી દો. છેલ્રે ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે 
ફાંને દોયીના છેડા બેગા કયી ગાાંઠ ભાયી દો. 

     તૈમાય છે ફાઉર.  
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ફાઈલ ડેકોરેશન 

  વાધનવાભગ્રી : પાઈર, A4 યાંગીન કાગ, કાતય, પેમલકોર  

  યીત : વૌ પ્રથભ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે કલય ફનાલલા ભાટે 
એક-એક ચોયવ યાંગીન કાગ રઈ તેને લાી પેમલકોરની 
ભદદથી ચોંટાડી દેવુાં. શલે પાઈર ય એક યાંગીન કાગ 
ચોંટાડી તેના ય આ ફનાલેર કલયને ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ 
ચોંટાડી દેવુાં. તાંભગમા ફનાલલા ,ભાટે યાંગીન કાગલાી 
ેક્ન્વરથી દોયી કટીંગ કયી ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ પાઈર ય 
જુદી-જુદી જગ્માએ ચોંટાડી દેવુાં. 
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ટે્રન 

 વાધનવાભગ્રી  : ખારી ફાકવ ૨૦ નાંગ, વપેદ કાડગળીટ, સ્કેચેન, રાર 
કાગ, પેમલકોર, કાતય. 

 યીત :  વૌ પ્રથભ ખારી ફાકવ રઈ તેના તેના અંદયનો બાગ કાઢી 
ઉયનાાં ખોખા એકફાજુ કાઢી રો. ત્માયફાદ તે ઉયનાાં ખોખાની ફે-ફે 
જોડ ફનાલી ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ પેમલકોરથી તેના ય રાર કાગ 
ચોંટાડી દો. આલી ૭-૮ જોડ તૈમાય કયો. શલે ફાકવના અંદયના બાગ 
જે કાઢી યાખ્મા શતા તેને ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ રાર યાંગના ડબ્ફા 
વાથે ફે લચ્ચે એક એભ દપતવ કયો. આ યીતે ટે્રનના ડબ્ફા તૈમાય થળે. 
શલે એન્જીન ફનાલલા ફનાલેર રાર ડબ્ફાને આડા-ઊબા ગોઠલી 
એન્જીન ફનાલો. આગના બાગભાાં નાકાય બાગ ણ રગાલી 
ળકામ. ૈડા ફનાલલા ભાટે વપેદ કાડગળીટને લત ુગ આકાય કાી તેના 
ય બ્રેક સ્કેચેનથી ૈડાની દડઝાઈન ફનાલી ડબ્ફાના નીચેના 
બાગભાાં ચોંટાડી દો. 
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વોલપીસ 

  વાભગ્રી: યાંગીન ચોયવ કાગ, શાડગફોડગ, પેમલકોર 

  યીત :  વૌ પ્રથભ યાંગીન ચોયવ કાગ રો. ભચત્રભાાં ફતાવ્મા 
મજુફ તેને ઉયની ફાજુ લાી રો. ત્માયફાદ તેભાાં ઊબી રીટી 
ડે તેભ લાી રો. શલે કાગભાાં લચ્ચે ઊબી-આડી રીટી 
દેખાળે. ચોયવના ચાયેમ ખણૂા ઘડી ાડી અંદયની ફાજુ લાી 
રેલા. આ યીતે ૩૦ જેલા ચોયવ કાગભાાંથી આકાયો ફનાલી 
રેલા. એક શાડગફોડગ રઈ તેના ય આડા ાાંચ અને ઊબા છ ની 
શયો થામ તેભ રગાલી દેલા. 
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ગિફ્ટ બોક્સ 

  વાભગ્રી : કાડગળીટ, યાંગીન કાગ, કાતય, પેમલકોર, ેક્ન્વર, 
ફૂટટ્ટી, નન્ચિંગ ભળીન, યાંગીન દોયી. 

  યીત :  વૌ પ્રથભ એક કાડગળીટ રઈ તેના ય ચોયવ દોયી 
ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ ચાય ાાંખડી આકાય દોયો. તેને 
કાતયથી કાી રઈ યાંગીન કાગ ય મકૂી ેક્ન્વરથી દોયી 
રેવુાં. ત્માયફાદ યાંગીન કાગને કાી રઈ ફૂટટ્ટીથી ભચત્રભાાં 
ફતાવ્મા મજુફ ઘડી ાડી રેલી. ાાંખડીની દકનાયી શાથથી 
લાી ઘડી ાડલી. ાાંખડીની ઉયની ફાજુએ નન્ચિંગથી ચાય 
કાણા ાડી રેલા. યાંગીન દોયીને ચાયેમ કાણાભાાં લાયાપયતી 
ોયલી દોયી ફાંને છેડાની ફૂર ગાાંઠ લાલી.  

     તો તૈમાય છે ભગફ્ટ ફોતવ ! 
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બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ 

  વાધનવાભગ્રી :  નકાભા કાગ, પેમલકોર, કાતય. 
 યીત :  વૌ પ્રથભ એક કાગ રઈ તેભાાંથી ચોયવ કાી રો. 

ભચત્રભાાં ફતાવ્મા મજુફ એક ખણૂાને લચ્ચે યાખી ફાંને ફાજુ 
લાી કોન આકાય ફનાલો. નીચેની ફાજુએ ણ અંદયની તયપ 
લાી રો. નીચેના બાગને ાછ તયપ લાી લચ્ચેથી ઘડી 
ાડી ફાંને બાગ બેગા કયી રો. આ યીતે ૧૬ નાંગ તૈમાય કયો. 
ત્માયફાદ ભચત્રભાાં ફતાવ્મા પ્રભાણે ફનાલેર આકાયને 
એકફીજાભાાં પેમલકોર રગાલી દપતવ કયો. આ યીતે ફધા 
આકાયને ગોઠલતા તૈમાય થળે સુાંદય ક્રાફ્ટ. 
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                 ગૌયલ ટેર                               નાદશદ ભરગાયી 
                  (ભ.મળક્ષક)                                 (મખુ્મ મળક્ષક) 
             શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા                       શ્રી ચાંદલાણા પ્રા. ળાા 
           તા. યાજુરા જી. અભયેરી                   તા. ભાાંગયોર  જી. જુનાગઢ 
                           gpatel7171@gmail.com                                    nahid.ligari@gmail.com 

              97275 71009                           98258 70701 
 

www.edushareworld.in 
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