
 

 

 

વલસ્તયત  ું વલજ્ઞાન વલશ્વ 

 

નભસ્કાય વભત્રો  
આજની આ સ્ેવળમર ોસ્ટ મ કતા હ ું શષની રાગણી અન બલી યહ્યો છું.વલજ્ઞાન વલશ્વ આજે નલી ક્ષિવતજ ાય 
કયી યહ્ ું છે.વલસ્તયતા આ વલજ્ઞાન વલશ્વ ભાટે હ ું આ વૌ વભત્રોનો આબાયી છું.આ બ્રોગ ય અત્માય સ ધી 80 

થી લધ  જ્ઞાન વલજ્ઞાન ની ભાહશતી વબય ોસ્ટ મ કાઇ ચ કી છે જેનો આ વૌ વભત્રો એ ળાા કિા સ ધી પ્રલેળ 
કયાવ્મો તે આનુંદની લાત છે.આજ યોજ અશી થોડી એલી ભાહશતી મકૂી યહ્યો છું જેભાું વલજ્ઞાન વલશ્વની વલસ્તયતી 
હદળા વલળે આ ભાહશતગાય થળો.અશી એલી ળાાઓની લાત છે જમાું વળિક વભત્રોએ આ બ્રોગ યથી 
ભાહશતી ભેલી ોતાની ળાાભાું અલનલા પ્રમોગો કયી ફાકોને ભાહશતગાય કમાષ છે.અલ વભત્રો તયપથી 
ભેરા પ્રવતબાલો અશી આણી વભિ યજ  કયી યહ્યો છું. 
 

1-શ્રી ભોલાણ પ્રાથવભક ળાા તા-ખુંબારીમા જજ.દેલભવૂભ દ્વાયકા  
 

બ્રોગ ય મ કલાભાું આલેર 3ડી શોરોગ્રાહપક ોસ્ટ દ્વાયા ભાગષદળષન રઈને ોતાની ળાાભાું એક વયવ ભજાન ું 
3ડી શોરોગ્રાહપક પ્રોજેક્ટય ફનાલી ફાકોને આ ટેકનોરોજીથી ભાહશતગાય કયી ગમ્ભત વાથે જ્ઞાન આલાભાું 
આવ્ય ું.આ ઉયાુંત યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન હદલવની ોસ્ટ દ્વાયા ળાાભાું વલજ્ઞાન ના વાધનોન ું પ્રદળષન ગોઠલી 
ળાાના ફાકોને દયેક વાધન વલે ભાહશતગાય કયલાભાું આવ્મા. 
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2-શ્રી વલલેક વલદ્યારમ ભોલાણ તા-ખુંબારીમા  
 

બ્રોગ ય મ કલાભાું આલેર તાયાભુંડ ની ોસ્ટ યથી ભાગષદળષન રઈને ળાાભાું વાભાન્મ  ૂુંઠા ભાુંથી 
તાયાભુંડ ની યચના કયલાભાું આલી અને ફાકોને આકાળ દળષન નો અન બલ કયાલલાભાું આવ્મો.આ ઉયાુંત 
બ્રોગની એક ોસ્ટ "ભાઉવની ાુંખે કયો વલશ્વ પ્રલાવ"યથી ળાાભાું ફાકોને ગ ગર અથષ દ્વાયા વલશ્વ પ્રલાવ 
કયાલલાભાું આવ્મો તેભજ ઇન્ટયનેટ લગય ગમ્ભત ોસ્ટ દ્વાયા ફાકોને ફે ઘડી ગમ્ભત ણ કયાલલાભાું 
આલી.આ ઉયાુંત અિાુંળ અને યેખાુંળ ોસ્ટ દ્વાયા ફાકોને થૃ્લી વલળે ભાહશતગાય કયલાભાું આવ્મા 
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ભાહશતી ભોકરનાય-શ્રી બયતબાઈ યાઠોડ  

 

3-શ્રી યુંગય પ્રાથવભક ળાા તા-કારાલડ જજ-જાભનગય  
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બ્રોગ ય એક વયવ ભજાની પ્રવવૃિ ભાટેની ોસ્ટ મ કલાભાું આલેર શતી જેભાુંથી ભાગષદળષન ભેલી આ 
ળાાભાું એક કાગ ભાુંથી સ ુંદય યભકડ ું ફનાલી ફાકોને યભાડલાની અને કાગ કાભ ના કૌળલ્મની ભાહશતી 
આલાભાું આલી. 
 

 
  

 
 

ભાહશતી ભોકરનાય-શ્રી કલ્ેળબાઈ ચોટરીમા  
 

વભત્રો આલી ફીજી ળાાઓની લધ  પ્રવવૃિ ભાટે આલતી ોસ્ટભાું ભાહશતી મ કલાભાું આલળે.ઉયની તભાભ 
ળાાઓ ના વળિક વભત્રોને અક્ષબનુંદન અને આબાય કે જેભને ફાકો ભાટે ઇન્ટયનેટ અને ભોફાઈર પોન નો 
વકાયાત્ભક ઉમોગ કયી ફાકોને નલી ભાહશતી આલાનો પ્રમાવ કમો  
 

ચુંદન યાઠોડ  

 

https://1.bp.blogspot.com/-XJUtc4daoMQ/VvbTccDPXKI/AAAAAAAAJfE/MV4Cuv8yqAsb1CUulZlCSQJfsZjKRGOzw/s1600/IMG_20160326_234749.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Z6LM-HeuLMc/VvbTcRPGV3I/AAAAAAAAJfI/Lnc9MO7YEWwK4kdJhFnzC2-c_DFmKthtQ/s1600/IMG_20160326_234808.jpg

