વળશ્વગ્રામ
શ્રીમતી એશ.આર.પટે એન્જીનીયરીંગ કોેજ
ડૉ.દ્વારકાદાશ જોી મે મોરીય ફાઉન્જડેન
પ્રેરયત

યુળા વબબર
વળવય: બજાર- શોવય વમડડયા- ડષિંશા-પ્રેમ અને નળી પેઢી.

યુળા ક્તત કો આષળાન

ળતતા:- શ્રી ડદપક શોવશયા : બજાર અને નળી પેઢી

જીલન વલપરતાઓં વે બયા શૈ ,

શ્રી ઉળી કોઠારી : શોવય વમડડયા અને નળી પેઢી
શ્રી રોડષત શુત

: ડષિંશા અને નળી પેઢી

શ્રી સુભાવ ભટ્ટ

: પ્રેમ અને નળી પેઢી

વપરતાએ જફ કબી આઈ વનકટ,
દૂ ય ઠેરા શૈ ઉન્શેં વનજ ભાગગ વે.
તો ક્યા લશ મ ૂખગતા થી?
નશી.

શમય: ૨૫ થી ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭, શુક્રળાર થી શોમળાર.

વપરતા ઔય વલપરતા કી
રયબાાએ ભબન્ન શૈ ભેયી.

સ્થલ: શ્રીમતી એશ.આર.પટે  એન્જીનીયરીંગ કોેજ,ડાભી-ઉંઝા

ઇવતશાવ વે પુછો કી લો પ ૂલગ
ફન નશી વકતા પ્રધાનભંત્રી ક્યા?

રીસ્રે ન ફી: ૨૦૦ રૂ.

રકન્ત ુ મુજ ક્રાન્ન્તળોધક કે ભરમે

સ ૂચના:


તા.૨૪ ઓગસ્ટ ને ગુરુલાય વાંજ સુધીભાં વૌએ વળભફય સ્થે શોચલાનું યશેળે.અને ૨૮
ઓગસ્ટ ને વોભલાયે વલાયે નાસ્તા છી આણે વલખુટા ડીશુ.ં

કુ છ અન્મ શી થ ભાન્મ થે,
ઉરિષ્ટ થે,
થ ત્માગ કે,વેલા કે,વનભાગણ કે,



વળભફયભાં પુયા વભમ શાજય યશેનાય વભત્રોએ જ વળભફયભાં આલવુ.ં



વળભફય સ્થ ઉંઝા થી ૫ રક.ભી.ના અંતયે ઉંઝા-ાટણ શાઇલે ય આલેર છે .અરશમાં
આલલા ફવ લગેયે વાધનો ભી યશે છે .

થ વંઘગ કે,વંપ ૂણગ ક્રાન્ન્ત કે.
જગ જજન્શેં કશતા વલપરતા
થી ળોધ કી લે ભંભઝરેં

વબબરાથીઓએ ભરળાની વળગત:

ભંભઝરેં લે અનભગનત શૈ ,

(૧) નાભ (૨) વયનામુ(ં પોન નંફય વાથે) (૩) ઉભય (૪) અભ્માવ (૫) શારની પ્રવ ૃવિ (૬)

ગન્તવ્મ બી અવત દૂ ય શૈ.

યવના વલમો (૭) ફે ભનગભતા પુસ્તકો,કે વેટો, અને રપલ્ભો (૮) ફે સ્ળી ગમેરી વ્મન્તતઓ
(૯) આ અગાઉ અન્મ વળભફય બયી છે ? કે ટરી અને કઈ? (૧૦) વળભફયભાં આલલાનું પ્રમોજન
(૧૧) જો આ કોઈ યચનાત્ભક પ્રવ ૃવિ કયતા શો તો તેની વલગતો જણાલલી.
ભમાગદીત વંખ્માભાં વળભફયાથીઓનો વભાલેળ કયલાનો શોઈ આ વાથે ઉયની વલગતો બયી
લતી ટારે ભોકરી આલા વલનંતી છે .વત્લયે પ્રત્યુિય આલા વલનંતી.વભમ ખ ૂફ જ ઓછો
શોલાથી વહુ પ્રથભ પોન દ્વાયા ભોભખક વંભવત ભેલી રેળો. જેથી કયીને વ્મસ્થાભાં અનુકૂતા યશે.

અલરુ દ્ધ જીતના ભાગગ શો
વનજ કાભના કુ છ શૈ નશીં,
વફ વભવિત ઈળ કો
તો વલપરતા ય ત ુષ્ટ હુ ં અની
ઔય મશ વલપર જીલન
ળત-ળત ધન્મ શોગા

આ વળભફયભાં આલલા ભાટે અભે આને બાલ પ ૂલગક વનભંત્રીએ છીએ.

મદી વભાનધભાગ વપ્રમ તરુ ણો કો
કંટકાકુ ણગ ભાગગ

અત્યંત ભાળપ ૂળવક
એશ.આર.પી ઈ.શી ફેમીી

રુ કના નશી મુઝકો મશી

ત ુા-શંજય

મશ કુ છ સુગભ ફના જાલે.
-જમપ્રકાળ નાયામણ.
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