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સોક્રેટિસની જીવનગાથા દરાશાવતું નાિક ભજવાયું
} વર્તમાન સમય 
સાથે સુસંગર એવા 
સોક્રેટીસના વવચારોની 
કરૂણ ગાથાની 
એચ.કરે.કોલેજના 
ઓડિટોડરયમમાં 
રજૂઆર થઈ. એક 
એવો માનવ જે 
સહેજેય ચવલર થયા 
વવના સતય અચૂક 
બોલીશ રે વારે મક્કમ 
રહ્ો. આ સોક્રેડટસ 
પર જુવાનીયાઓને 
આરોપ મુકાયો અને 
મૃતયુદંિની માંગણી થાય 
છે. મનુભાઈ પંચોળીની 
કલાવસક નવલકથા પર 
આધાડરર નાટક ‘કશુંક 
ભાળી ગયેલો માણસ’ 
(સોક્રેડટસ)નું વદગદશ્તન 
રાજુ બારોટે કયયંુ છે.

િસટી િરપોટ્ટર } જેઈઈ 
કાઉન્ેલિંગનો પ્રથમ રાઉન્ડ પૂરો થઈ 
ગયો છે અને તેનું ્ીટ એિોકેશન 
લિસટ પણ જાહેર થઈ ગયું છે. આ 
વખતે પણ મુંબઈ આઈઆઈટી 
ટોપ રેનક્્સની પ્રથમ પ્ંદ છે. દર 
ચારમાંથી એક રેનક્સે તે પ્ંદ કરી છે. 
જોકે પહેિા રાઉન્ડમાં આઈઆઈટી 
ગુવાહાટી,ખ્ડગપુર,રૂરકીનું ખાતુ 
પણ ખૂલયું નથી. નવી આઈઆઈટી 
અને ઓછી જાણીતી આઈઆઈટીમાં 
પ્રવેશ િેવાને બદિે સટટુ્ડન્ટ્ 
જાણીતી નેશનિ ઈનનસટટ્ુટ 
ઓફ ટેકનોિોજી (એનઆઈટી)ને 
પ્રાયોરરટી આપે છે. તેનું કારણ પણ 
એકદમ દેખીતું છે કેમ કે પહેિાથી 
જાણીતી ઈનનસટટ્ુટ પા્ે િોંગ 

એક્લપરરયન્, ઈનફ્ાસટ્રકચર, 
ઈન્ડસટ્રી લિંકઅપ, એનકટવ કેમપ્ 
િાઈફ જેવી ફેલ્લિટી હોય છે. 
જયારે નવી ઈનનસટટ્ુટને શરૂઆતમાં 
વધારે સટ્રગિ કરવી પ્ડે છે. આ 
કારણે જ મોટા ભાગના સટટુ્ડન્ટ્ 
પહેિા રાઉન્ડના કાઉન્ેલિંગમાં ્ીટ 
ફ્ીજીીંગ કરવાને બદિે ફિોરટીંગનો 
ઓપશન રાખે છે. એટિે કે બીજા 
રાઉન્ડના કાઉન્ેલિંગમાં બેસટ 
ઈનનસટટ્ુટને મહતવ આપશે ભિે 
પછી બ્ાનચ ્ ાથે ્ માધાન કરવું પ્ડે. 
આઈઆઈટી છત્ી્ગઢ, લતરૂપલત, 
ગોવા અને પાિાક્ડમાં પ્રવેશ 
િેવાને બદિે સટટુ્ડન્ટ્ ટોપ-15 
એનઆઈટીમાં પ્રવેશને પ્રાયોરરટી 
આપે છે.

JEE કાઉનસસેિિંગમાં નવી 
IITનસે બદિસે NITનો ક્રેઝ

ફરટ્ટ કાઉનસેવલંગમાં ટોપ-200 
રેનકસસે કમ્પયુટર સાયનસ 
એનિ એનનજવનયડરંગ બ્ાનચને, 
બીજા નંબરે ઈલેકટ્ીકલ અને 
વમકરેનીકલ એનનજવનયડરંગને 
પસંદ કરી છે.

કોમ્પ્યુટર સા્નસ અને 
એનનજિનન્રરગંની રિમાનિ

changing choice

ક્ાફટરુટસ, યુઆઈિી સાથે ફરેવમલીની જેમ 
કામ કરે છે. અહીંના વવદ્ાથીથીઓ, આડટ્ટસન 
સાથે રહે છે, રેમની સાથે કામ કરે છે, 
રેમની પાસે શીખે છે. રેમજ એનકઝિવબશનમાં 
વોલેનનટયસ્ત પણ બને છે, આવી રીરે 
વવદ્ાથીથીઓને લાઈવ કામ જોવા મળે છે, 
અને ઘણં શીખવા મળે છે. - પંકજ પિેલ, 
યુનાઈટેિ ઈનનરટટ્ુટ ઓફ ડિઝિાઈનના િીન

લાઈવ વક્ક જોવાથી 
સટટુિનટન ેશીખવા મળ ેછે

‘કળામાં પસેટનટ 
ના હોવી જોઈએ’

‘ધ ્યુનાઈટેિ વરિ્ડ ઈનનસટટ્યુટ ઓફ રિઝાઈન’ દ્ારા 
નવા એન્ઝનિશન સેનટરની શરૂઆત કરવામાં 

આવી છે. આ પ્રસંગે નવા નવદ્ાથીથીઓ સાથે વાત કરવા 
ગ્ામશ્ીના સથાપક અનાર પટેલ ખાસ હાજિર રહ્ા હતા 

અને નવદ્ાથીથીઓ સાથે રિઝાઈન, રરસર્ચ, હસતકળાઓ 
જિેવી િાિતો નવશે ઊંિાણપૂવ્ચક રરા્ચ કરી હતી.

િસટી િરપોટ્ટર } ‘આજે આટિા બધા 
લવદ્ાથીથીઓને અહીં જોઈને ઘણી ખુશ 
થઈ ગઈ. આ ્ંસથાના લવદ્ાથીથીઓ 
ક્ાફટરુ્ટ્ ખાતે  ઘણી પ્રવૃલત્ઓ કરે 
છે. તેમજ વક્કશોપ્માં પણ ભાગ િે 
છે.’ આ શબદો છે,ગ્ામશ્ીના સથાપક 
અનાર પટેિના.  ધ યુનાઈટે્ડ વલ્ડ્ડ 
ઈનનસટટ્ુટ ઓફ ર્ડઝાઈનના નવા 
્ત્રનો આરંભ થયો, તેપ્ર્ંગે 
લવદ્ાથીથીઓ માટે એક કાય્સક્મનું 
આયોજન કરવામાં આવયું હતું. 

નોલેજ હોવું જોઈએ
આ દરલમયાન કણા્સવતી નોિેજ 
લવિેજ નસથત ્ંસથાનું અતયાધુલનક 
પ્રદશ્સન ક્ેત્ર પણ ખુલિું મૂકાયું 
હતું. આ ‘કનવરટ્ડબિ’ ઝોન બે રીતે 
ઉપયોગી છે - એક વગ્સખં્ડ તરીકે 
અને બીજો જરૂર પ્ડે તયારે એક્ાથે 
350 િોકોને ્માવી શકે તેવા 
્ંમેિન માટે. નવા લવદ્ાથીથીઓને 
માગ્સદશ્સનને આપવા અનાર પટેિ 
ખા્ હાજર રહ્ા હતા. ર્ડઝાઈન 
લવશે વાત કરતાં તેમણે જણાવયું 
હતું કે, ‘લવદ્ાથીથીઓને નોિેજ હોવું 
જોઈએ, એટિેકે તેઓ જે પણ કામ 
કરતાં હોય તેનું તેમને પૂરતું નોિેજ 
હોવું જરૂરી છે.  ઉપરાંત તેઓ રી્ચ્સ 

ઓરીએનટે્ડ્ડ હોવા જોઈએ, જેમકે 
તેઓ જે મરટરરયિ પર કામ કરે છે, 
જેમકે િેધર મરટરરયિ પર કામ કરે 
છે, તે તે મરટરરયિ કયાંથી આવે છે, 
તેના પર શું પ્રો્ે્ થાય છે, તેના 
્ેનન્ટીવ પા્ાં લવશે પણ જાણ 
હોવી જરૂરી છે. તેમજ  જે લવદ્ાથીથી 
એજયુકેટ થાય તેને અનયને એજયુકેટ 
કરવાની ભાવના પણ હોવી જોઈએ. 

સમાજને કંઈક આપો
આપણા એજયુકેશનના કારણે 
કોઈને િાઈવિીહટુ્ડ ના મળે તે વાત 
ખોટી છે, આપણા ભણતરના કારણે 
્ો્યટીને કંઈકને કંઈક આપવાની 
ભાવના પણ હોવી જરૂરી છે.’ 
વધુમાં તેમણે જણાવયું હતું કે, ‘કામ 
કરો તયારે હે્ડ, હાટ્ડ અને હેન્ડને 
ધયાનમાં રાખવું જરૂરી છે. લદિ, 
લદમાગથી કામ કરવું જોઈએ તેમજ 
‘હેન્ડ’એટિેકે શેરરંગની ભાવના 
હોવી ઘણી જરૂરી છે.’

 પેટનટ લવશે વાત કરતાં તેમણે 
જણાવયું હતું કે, ‘લક્એટીવ કામમાં 
પેટનટની શું જરૂર છે ω, પોતાની 
લક્એરટલવટી પર ભરો્ો હોવો 
જોઈએ, લક્એરટલવટી ફરી તૈયાર કરી 
શકાય છે, કોઈ આપણં કામ વાપરે 
જુએ તેમાં ખોટટું શું છેω ’

motivational lecture

િસટી રરપોટ્ટર } ઇનન્ડયન ઇનનસટટ્ુટ 
ઓફ ટેકનોિોજી, ગાંધીનગરનાં 
બી.ટેકનાં ત્રણ લવદ્ાથીથીઓએ રો્ડ 
એનક્્ડન્ટ્ને કંટ્રોિ કરવા માટેનું 
્ેનફટ ર્ડવાઇ્ ‘ક્ેરટફ’ તૈયાર કરીને 
આંત્રલપ્રનયોરલશપની શરૂઆત 
કરી છે. મૂળ ગોરખપુરનાં નાના 
ગામ કપતાનગંજમાંથી જેઇઇ પા્ 
કરીને આઇઆઇટી-ગાંધીનગરમાં 
એ્ડલમશન િઇને આકાશ લ્ંઘે 
અભયા્ કયયો. તેમજ આ ્ેનફટ 
ર્ડવાઇ્નાં વેનચરમાં અનય ્દસયો 
હર્સ ગુપતા ્ ુરતથી અને મહારાષ્ટ્રનાં 
્ુશીિ ્ી્ો્ડેનો ્માવેશ થાય છે. 
આ માટેનું હા્ડ્ડવેર અને ્ોફટવેર 
આ લવદ્ાથીથીઓએ તૈયાર કયુું છે. 
ડ્ાઇવ્્સની સપી્ડને કંટ્રોિ કરતું આ 
ર્ડવાઇ્ કારમાં ઇનસટોિ કરવાનું 
હોય છે, જેનાં ્ડેટા ્વ્સર પર ્ેવ 
થાય છે અને આ ્ડેટાનો રેકો્ડ્ડ કારનાં 
માલિકને ્ાપતાલહક, માલ્ક કે 

વાલર્સક મળી રહે છે. આ ર્ડવાઇ્થી 
શહેરનાં ટ્રારફકમાં ઘણી ્રળતા 
રહેશે. 

આ ડિવાઈસ ડ્ાઈવવંગ 
રટાઈલ  મોવનટર કરશે

આ લવશે વાત કરતાં લ્કયોરરટી 
ડ્ાઇલવંગ ર્ડવાઇ્ ‘ક્ેરટફ’નાં 
ફાઉન્ડર અને આઇઆઇટી-
જીએનમાં બીટેકનો અભયા્ કરતા 
આકાશ લ્ંઘે જણાવયું કે, હાિ 
રો્ડ ઘણાં લવકલ્ત થયાં છે અને 
કારની ્ંખયાઓની ્ાથે તેમાં 
ફીચ્્સ પણ ઘણાં વધયાં છે. છતાં  
રો્ડ એનક્્ડન્ટ્ની ્ંખયા ઘટવાને 
બદિે વધી રહી છે. આ વાત 
ધયાન પર આવતાં અમે એક એવું 
ર્ડવાઇ્ બનાવવાનો લનણ્સય કયયો 
કે જે ડ્ાઇવરની ડ્ાઇલવંગ સટાઇિ 
અને તેની સપી્ડને રેકો્ડ્ડ કરી શકે 
અને તેનો ્ડેટા રાખી શકે. આ માટે 
‘ક્ેરટફ’ ર્ડવાઇ્ તૈયાર કયુું છે, જેનું 

હા્ડ્ડવેર કારમાં ઇનસટોિ કરવામાં 
આવશે. આ ર્ડવાઇ્ કારની સપી્ડ 
અને ડ્ાઇવરની ડ્ાઇલવંગ સટાઇિને 
મોલનટર કરશે. તયારબાદ આ ્ડેટાને 
્વ્સર પર ્ોફટવેરમાં મૂકવામાં 
આવશે અને તેનો રેકો્ડ્ડ રાખવામાં 

આવશે. જેથી કારનાં ડ્ાઇવરનાં 
માલિકો રોજ, મલહને કે વરસે આ 
્ડેટાને જોઇને ડ્ાઇવરને યોગય ્ૂચનો 
આપી શકે. તેમજ ડ્ાઇવરને પોતાને 
પણ આપોઆપ કારને કંટ્રોિથી 
ચિાવવાની ફરજ પ્ડે. 

આજે રોિ ઘણા વવકવસર થયાં છે, સાથે કારના ફીચસ્ત પણ વધયાં છે, છરાં એનકસિનટની સંખયા ઘટી નથી. આને 
ધયાનમાં રાખી આઇઆઇટી-ગાંધીનગરનાં વવદ્ાથીથીઓએ એનકસિનટ કંટ્ોલ માટેનું ડિવાઇસ ‘ક્રેડટફ’ રૈયાર કયુયં છે.

IIT-gnનાં સટટુડન્ટસસે રોડ એક્સડનટ 
કંટ્ોિ માટેનું રડવાઇસ ‘ક્રેરટફ’ તૈયાર કયુું
Student innovation નિવાઈસ તૈ્ ાર કરતા ં2 વર્ચ થ્ા

આ ડિવાઇસને રૈયાર કરરાં પહેલાં 
અમે આંત્રવરિનયોરવશપ માટે 5 
આઇડિયાઝિ વવચાયાયં હરાં અને રેનાં 
પર કામ કરવાનું વવચાયુયં હરું. ડ્ાઇવવંગ 
ડિવાઇસ રૈયાર કરવાનો આઇડિયા 
છેલલે આવયો હરો, રેને રૈયાર કરવામાં 
2 વર્ત જેટલો સમય લાગયો. પહેલાં 
અમે વવચારરાં કરે એક રિોિકટ રૈયાર 
કરીએ જે સમરયાને સોલવ કરી શકરે, 

તયારબાદ અમે વવચાયુયં કરે પહેલાં સમરયા શોધીએ અને પછી રેને સોલવ 
કરવા માટે ડિવાઇસ રૈયાર કરીએ. રો અમે આ ડિવાઇસ રૈયાર કયુયં. 
આ ડિવાઇસ રૂ. 6500નાં ખચસે માકકેટમાં મળી રહેશે. 
હરશા ગુપતા, બીટેક રટુિનટ અને ક્રેડટફનાં કો-ફાઉનિર.

િસટી િરપોટ્ટર } યુલનયન પનબિક 
્લવ્સ્ કલમશન (યુપીએ્્ી) 
તરફથી આયોલજત ્ી્ડીએ્-2 
માટે 18 જુિાઈએ નોરટરફકેશન 
જાહેર કરાશે. આમીથી, નેવી, 
એર ફો્્સ ્લહત એ્એ્્ી 
(મલહિા-પુરુર) માટે આ 
એકઝામ યોજાય છે. જેમાં તેમાં 
14 ઓગસટ પહેિા એપિાય કરવું 
પ્ડશે. એકઝામ 01 નવેમબરે 
યોજાશે. તેના દ્ારા ઈનન્ડયન 
લમલિટ્રી એકે્ડેમીમાં 200 વેકેન્ી, 
ઈનન્ડયન નેવિ એકે્ડેમીમાં 45 
અને એરફો્્સમાં32 વેકેન્ી 
ભરાશે. તે લ્વાય એ્એ્્ી 
(પુરુર) માટે 175 વેકેન્ી અને 
એ્એ્્ી (મલહિા) માટે 
12 વેકેન્ીની શકયતા છે. 
એનપિકેશન www.upsc.
gov.in પરથી કરી શકાય છે. 
એકઝામ માટે લ્િેકટ થતાં 
જ ઈ-એ્ડલમશન ્રટ્ડરફકેટ 
વેબ્ાઈટ પર અપિો્ડ કરાશે. 
અિગથી કોઈ પ્રકારનો પત્ર 
વયવહાર થશે નહીં.  

exam update

સીડીએસ-2: 
નોરટરફકરેશન 
18મીએ

‘ભારતી’નાટક નવશેિસટી રરપોટ્ટર } યુરોપનું અતયંત જાણીતું અને પ્રલતનષ્ઠિત 
પ્રો્ડકશન હાઉ્ ‘ભારતી’માં શહેરનાં એકટર લચંતન પંડ્ાએ 
અલભનય આપયો. ‘ભારત’ દેશ અને તેની લવલવધતાને દશા્સવતા 
આ મયુલઝકિ નાટકનાં ત્રણ અઠિવાર્ડયામાં નસવ્ટઝ્સિેન્ડ, ફ્ાન્ 
અને બેલજીયમમાં 20 જેટિાં શોઝ થયાં. દ્ વર્સ જૂના આ 
પ્રો્ડકશનને 25 િાખથી વધુ િોકોએ જોયું હતું. દુલનયાનાં 
્ુપ્રલ્દ્ધ નાટકોમાંનાં એક એવા આ નાટકમાં શહેરનાં 
અલભનેતા લચંતન પંડ્ાએ બોલિવૂ્ડનાં એકટર રાહટુિ વોહરાને 
રરપિે્ કરીને આ નાટકમાં િી્ડ રોિમાં અલભનય આપયો. 
નાટકમાં 35 જેટિાં કિાકારોએ અલભનય આપયો છે. તેમજ 
તેમાં ્ડાન્નાં લ્કવન્ી્ને રેમો, ્રોજ ખાન, જોજો અને 
ગણેશ હેગ્ડેએ કોરરયોગ્ાફી કરી છે. આ લવશે વાત કરતાં 
લચંતન પંડ્ાએ જણાવયું કે, ખૂબ જાણીતાં સટેજ ્ડાયરેકટર 
અતુિ કુમારનો મને ઇ-મેિ આવયો હતો અને કહ્ું હતું કે ફ્ેનચ 
બોિી શકે તેવાં એકટ્્સની જરૂર છે. તયારપછી જાનયુઆરીમાં 
તેનાં ઓર્ડશન્ થયાં અને મારી પ્ંદગી થઇ. મે-જૂનમાં મારે 
આ નાટક માટે ફ્ાન્ આવાનું થયું અને માત્ર ત્રણ જ લદવ્માં 
મારે પફયોમ કરવાનું હતું. જેથી તેનાં ્ડાયિોગ્ને મેં ્મજીને 
રરહ્્સલ્ની તૈયારી કરી િીધી હતી. આ નાટકમાં હટું મૂળ 
નાટકના ્ૂત્રધારની ભૂલમકામાં છટું. હટું કોઇ એક પાત્ર ભજવી 
નથી રહ્ો, પરંતુ નાટકની આખી વાતા્સ હટું કહી રહ્ો છટું અને 
પાત્રો તેને ભજવી રહ્ાં છે તે રીતે દશા્સવાયું છે. તેમજ િાઇવ 
મયુલઝક અને િાઇવ ્ડાન્નો અનુભવ ગજબ રહ્ો. 

યુરોપનું રિવરન્ઠિર રિોિકશન હાઉસ ‘ભારરી’માં શહેરનાં એકટર વચંરન પંડ્ાએ અવભનય 
આ્પયો છે, નાટકમાં ‘ભારર’ દેશની વવવવધરા સાથે ગંગા નદીની સફાઈની વાર દશા્તવાઈ છે.

ઈિનડયન થીમવાળા યુરોિપયન પિસેમાં 
શહેરના િિંતન પંડ્ાએ રોિ કયયો

આ નાટકમાં મૂળ ભારરનો વરની વસદ્ાથ્ત 
અમેડરકામાં ઉછરે છે અને એનનજવનયર બને 
છે. રે કયારેય ભારર આવયો નથી. રેવામાં 
ગંગાની સફાઇનો રિોજેકટ શરૂ થાય છે અને 
વસદ્ાથ્ત ગંગાની સફાઇનાં રિોજેકટ માટે 
ભારરમાં આવે છે. રે દરવમયાન ગંગાનાં ઘાટ 
પર ઊભેલી ‘ભારરી’ નામની યુવરીનાં રિેમમાં 
પિે છે અને જેમ-જેમ રે ભારરીને ઓળખે છે, 
રેમ રેમ રે ભારર દેશને ઓળખરો જાય છે. 
આ લવરટોરીમાં ભારરની વવવવધરાને સુંદર 
રીરે દશા્તવવામાં આવી છે. આખું નાટક ફ્રેનચ 
ભારામાં રૈયાર કરાયું છે. નાટકનાં િાયરેકટર 
વશડરની દેશે અને રિોડ્ુસર દશાશ દેશે છે. 
જેઓ ઇઝિરાયેલનાં છે.

િિરંજીવ પટેિની રફક્ીના સટેટ 
કાઉકનસિ િસેરમસેન તરીકરે િનમણૂક
િસટી િરપોટ્ટર } ઈઓ(્ાઉથ 
એલશયા) તેમજ જી્ી્ીઆઈ 

( યુ થ લવં ગ ) ના 
ચેરમેન હાિમાં 
શહેરના યંગ 
આંત્રયોલપ્રનયોર 
લચંરજીવ પટેિ 
છે જ. અને હવે  

તેઓ રફક્ી ગુજરાતની મેમબરલશપ 
કલમટી અને ગવ્સમેનટ િાઈઝલનંગના 
સટેટ કાઉન્ીિના ચેરમેન તરીકે થઈ 

છે. આ પ્ર્ંગે ખુશી વયકત કરતાં 
લચરંજીવ પટેિે જણાવયું કે, ‘આ 
વર્સમાં એવી ઘણી બધી પ્રવૃલત્ઓ 
રફક્ી યોજશે જેના માટે અમને વધુને 
વધુ યુથ પાવરની જરૂર છે, યંગ 
આંત્રલપ્રનયો્્સ ્ામે આવે અને 
એમપાવરરંગ લબઝને્ ્ોલયુશન, 
ગ્ોથ, ્ડેવિપમેનટ પર વધુને વધુ 
કામ થાય અને લબઝને્ વધુ આગળ 
આવે તે માટે અમે પ્રયતનશીિ 
રહીશું.’

વચંરજીવ પટેલ

ધ યુનાઈટેિ વલિ્ટ ઈનનરટટ્ુટ ખારે રટુિનટસને 
ડિઝિાઈવનંગ વવશે લેકચર આપવા માટે 
આવેલા અનાર પટેલે રેમના 
આગામી ક્ાફટરૂટ એનકઝિવબશન 
વવશે વાર કરરાં જણાવયું 
હરું કરે, ‘ક્ાફટરુટસ 
એનકઝિવબશનની 
અમદાવાદ હાટમાં યોજારું 
હરું પણ થોિા સમયથી 
એસજી હાઈવે નરથર 
અમારા શોરૂમમાં 
યોજરા હરા, પણ 
હવે આડટ્ટસનની  
ડિમાનિને ધયાનમાં 
રાખીને જાનયુઆરીમાં 
ક્ાફટરુટસ 
એનકઝિવબશન 
અમદાવાદ હાટમાં જ  
યોજાશે’

ક્ાફટરૂટ એન્ઝનિશન 
અમદાવાદ હાટમાં ્ ોજાશે

ઈનોવેરટવ આપો
ડિઝિાઈવનંગના ડફલિમાં 
છીએ રો કોપી પેરટથી 
નહીં, પણ કંઈક ઈનોવેડટવ 

આપો. આ વાર મને ઘણી 
ગમી ગઈ..! હવેથી આના 
પર વવચારીને અમે કામ કરીશું. 
મીતતરા પલીચા, (ફાઉનિેશન 

  

યર).

સરસ માનહતી મળી
ડિઝિાઈવનંગ ક્ેત્રે કરેવી 
રીરે કામ થઈ શકરે, 

શું નવું કરી શકાય, કરેવી 
રીરે આગળ વધી શકાય રે 
વવશે અનાર મેિમે ખૂબ 
સરસ રીરે સમજાવયું. 
- તરવાની રીથાથા 
(ફાઉનિેશન યર)

શીખવાિવાનયું રાખો
આજના લેકચરની એક 
વાર ખૂબ ગમી, જેમાં 

કહેવામાં આવયું કરે દરેક લોકોનું 
સનમાન કરો અને જે શીખો 
શીખવાિવાની આદર રાખો, 
સમાજને આપવાની ભાવના 
રાખો.  શ્રેયા પિેલ  (ફાઉનિેશન 
યર).

રરસર્ચનયું મહત્વ છે
આ ડફલિમાં ડરસચ્તનું 
ઘણં જ મહતવ છે. આ 
મહતવ શું છે રે વવશે 

આ લેકચરમાં અમને જાણવા 
મળયું, જે હંમેશાં અમારા માટે 
મદદરૂપ રહેશે. 
મહીકા રાહ, (ફાઉનિેશન યર).


