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બાયતીમ ક્રિકેટ ટીભના કેપ્ટન 

ભશને્દ્રસવિંશ ધોનીનો જન્દ્ભ ૭ જુરાઈ 
૧૯૮૧ના યોજ થમો શતો. 

 

 

મષને્દ્રસશિંષ ધોની 
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P શારભાાં જ ગણિત સલજ્ઞાન પ્રદળશન આલી યહ્ુાં છે.તેના પ્રોજેક્ટ અને 
આઈડીમાભાાં ઉમોગી થામ તે ભાટે ઉમોગી ૨૩ લેફવાઈટોનુાં રીસ્ટ 
નીચે મકેુર છે.....જે ઘિી ઉમોગી વાણફત થળે..... 

1 www.scienceproject.com 
2 www.sciencebob.com 
3 www.sciencebuddies.org 
4 www.sciencemaster.com 
5 www.mathsisfun.com 
6 www.all-sciencefair-projects.com  
7 www.mathpuzzle.com 
8 www.sciencefair-projects.org 
9 www.science-fair-guide.com 
10 www.funbrain.com 
11 www.neok12.com 
12 www.howstuffworks.com 
13 www.syvum.com 
14 www.sciencefairadventure.com 
15 www.sciencemadesimple.com 
16 www.makeitsolar.com 
17 www.tryscience.org 
18 www.education.com/science-fair 
19 www.mathforum.org/teachers/mathproject.html 
20 www.super-science-projects.com 
21 www.cool-science-projects.com 
22 www.hometrainingtools.com/a/science-fair-project-ideas/ 
23 www.sciencedarshan.in 

 

ગણિત સલજ્ઞાન પ્રદળશન  

http://www.scienceproject.com/
http://www.sciencebob.com/
http://www.sciencemaster.com/
http://www.mathsisfun.com/
http://www.all-sciencefair-projects.com/
http://www.mathpuzzle.com/
http://www.sciencefair-projects.org/
http://www.science-fair-guide.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.neok12.com/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.syvum.com/
http://www.sciencefairadventure.com/
http://www.sciencemadesimple.com/
http://www.makeitsolar.com/
http://www.tryscience.org/
http://www.education.com/science-fair
http://www.mathforum.org/teachers/mathproject.html
http://www.super-science-projects.com/
http://www.cool-science-projects.com/
http://www.hometrainingtools.com/a/science-fair-project-ideas/
http://www.sciencedarshan.in/
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 (ણફશાય)ભાાં થમો શતો.નેતતૃ્લ ળક્ક્ત તેભનાભાાં નાનિથી જ 
શતી.તેભિે કદી એકરા ચારોની નીસત ય સલશ્વાવ કમો 
નથી.વાથીઓને ખળુ યાખલા અને વૌને વાથ ેરઈને ચારલાનો ગિુ 
તેભને આજે અશી રાવ્મો છે.છ-કટથી તેઓ કોળો દૂય યહ્યા છે. 
   આત્ભસલશ્વાવ,ચશયેાનુાં તેજ,ભોશક સ્ભાઈર,ખેર બાલના જેલા ગિુ 
તેના વ્મક્ક્તત્લનો ક્રશસ્વો છે.યાાંચીના ડીએલી જલાશય સલદ્યાભાંક્રદય 
શ્માભરીભાાં અભ્માવ િૂશ કયી યભતગભતભાાં વક્રિમ યીતે બાગ 
રેલાનુાં ળરુ કયી દીધુાં.ધોનીને શરેા ફૂટફોરભાાં ફહુ યવ શતો અને 
ફૂટફોરભાાં ગોરકીય શતા.જીલ્રા કક્ષાએ યભતા શતા ત્માયે તેભના 
કોચે તેભનુાં ધ્માન ક્રિકેટ પ્રત્મે દોર્ુું.દવભાાં ધોયિથી જ ધોની ણફશાય 
અન્દ્ડય ૧૯ ક્રિકેટ ટીભ તયપથી યમ્મા.૧૯૯૮-૧૯૯૯ દયમ્માન  કુચ 
ણફશાય ટ્રોપીથી ધોનીને ક્રિકેટભાાં પ્રથભલાય ઓખ ભી.આ 
ટુનાશભેન્દ્ટભાાં ધોનીએ ૯ ભેચભાાં ૪૮૮ યન ફનાવ્મા અને ૭ સ્ટમ્ીંગ 
કમાશ.લશ ૨૦૦૦ભાાં શરેીલાય યિજી ટ્રોપીભાાં યભલાની તક ભી.  

ભશને્દ્રસવિંશ ધોની 

બાયતીમ ક્રિકેટ ટીભના કેપ્ટન તેભજ 
સલકેટકીય ભશને્દ્રસવિંશ ધોની(ભાશી) નો 
જન્દ્ભ ૭ જુરાઈ ૧૯૮૧ ના યોજ યાાંચી 
યાાાાાંચી 
(ફફશાય) ભા થમો શતો. નેતતા્ૃલ 
ળક્ક્ત તેભનાભા ાાાાં નાનથી જ 
શતી. 
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      ઝીમ્ફાબ્લ ેઅને કેન્દ્માના ક્રિકેટ પ્રલાવ દયસભમાન ધોનીની 
બાયતીમ ‘એ’ ટીભભાાં વાંદગી કયલાભાાં આલી.ઝીમ્ફાબ્લનેા પ્રલાવ 
દયસભમાન તેની વપતાને ધ્માનભાાં યાખતા એ લખતના બાયતીમ 
ક્રિકેટ ટીભના કપ્તાન વૌયલ ગાાંગરુીએ તેને ટીભભાાં રેલાની વરાશ 
આી.લશ ૨૦૦૪ભાાં ધોનીને શરેીલાય બાયતીમ ક્રિકેટ ટીભભાાં 
સ્થાન ભળર્ુાં.લશ ૨૦૦૭ભા ટી-ટ્લને્દ્ટી કભાાં બાયતીમ ક્રિકેટ ટીભ 
ભશને્દ્રસવિંશ ધોનીના નેતતૃ્લ શઠે સલશ્વસલજેતા ફની.ત્માયફાદ લશ 
૨૦૧૧ભા એક ક્રદલવીમ ક્રિકેટ લલ્ડશ કભાાં બાયતને લલ્ડશ ક 
જીતલાભાાં ભશને્દ્રસવિંશ ધોનીનુાં ભશત્લિૂશ મોગદાન યશલે ુાં છે. 
         ભશને્દ્રસવિંશ ધોની બાયતના એકભાત્ર એલા કપ્તાન છે કે 
જેભિે બાયતને ૨ લાય ક્રિકેટભાાં સલશ્વ સલજેતા ફનાવ્ર્ુાં છે.બાયત 
વયકાયે લશ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ ભાાં ભશને્દ્રસવિંશ ધોનીને યાજીલ ગાાંધી 
ખેરયત્ન યુસ્કાય અને દ્મશ્રી થી વન્દ્ભાસનત કમાશ છે. 
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વાત ખાંડો 
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 ભક્રશારસવિંશ શભેયાજસવિંશ ચૌશાિ 

કાનય પ્રાથસભક ળાા 
કૃાફા ઘનશ્માભસવિંશ ચૌશાિ  

કાનય પ્રાથસભક ળાા  

અંજરી ભશાલીયસવિંશ ઘરેડા ..શયી ઓભ કન્દ્મા ળાા  

મારી 

કલા 
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   શ્રી રાખિકા પ્રાથસભક ળાાભાાં સલશ્વ મોગક્રદનની ઉજલિી 
આબાય....અભયજીતસવિંશ યભાય (ભ.સળ.રાખિકા પ્રા.ળાા) 

સળશ્વ યોગદદનની ઉજળણી 
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આબાય....અભયજીતસવિંશ યભાય (ભ.સળ.રાખિકા પ્રા.ળાા) 

ગણુાકારની સળસળધ રીતો 
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શ્રી ીયીમા પ્રાથસભક ળાાભાાં ૯ જુન ૨૦૧૬ના યોજ શ્રી ભશને્દ્રબાઈ 
સત્રલેદી (ચેયભેન ઓપ ગજુયાત સલત્ર માત્રાધાભ સલકાવ ફોડશ ) તથા 
ભભતાફેન ચૌશાિની શાજયીભાાં મોજામ ગમો.અન્દ્મ પોટોગ્રાફ્વભાાં ળાાના 
આચામશશ્રી ઘનશ્માભગીયી ગૌસ્લાભી સલદ્યાથીઓને વાંખ્માજ્ઞાનની વભજ 
પ્રવસૃિ દ્વાયા આતા રશ્મભાન થામ છે.  

પ્રેક-ઘનાશ્માભગીયી ગૌસ્લાભી  

શ્રી ીયીમા પ્રા.ળાા - ળાા પ્રલેળોત્વલ 
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લરબીયુ બ્ાાંચ ળાાભાાં ળાા પ્રલેળોત્વલ તથા ળાાના નલા ગિલેળ ભાટે 
લારી ભીટીંગ મોજાઈ ગઈ.જેભાાં ફશોા વમદુામભાાં લારીઓ શાજય યહ્યા શતા. 

ાલા પ્રળેોત્શળ અને ળાી મીટીંગ ..બ્ાાંચ ાલા ..ળભીપરુ  
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૦૦૦ પ્રેયક કામશ ૦૦૦ 

૦૦૦૦ ૦૦૦૦  

       શ્રી રાજેન્દ્રસશિંષ શોાંકી (શી.આર.શી.કો.-રતનપરુ ગા.)  

શ્રી જાપરુ પ્રાથસમક ાલામાાં પ્રળેોત્શળમાાં આંગણળાડી 

તથા ધોરણ ૧માાં દાખ થયે બાલકોને રાજેન્દ્રસશિંષ 

શોાંકી દ્વારા ચાં નુાં સળતરણ કરળામાાં આવ્ુાં ષત ુાં.તેઓશ્રી 

ને આળા શેળાકીય કાયો કરળા માટે ળભી બા ગુા 
ટીમ અભભનાંદન ાઠળે છે.         પે્રવક..દષરેનભાઈ સિળેદી   
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                    શ્રી શાંજયભાઈ આર.ટે  

                                આચામશશ્રી   
શ્રી બ્ાાંચ પ્રાથસભક ળાા...લરબીયુ  

એવ.એવ.વી...ી.ટી.વી. 
લતન...ચાંરારા તા-જી-ગાાંધીનગય   

ભો.૯૫૧૦૪૫૨૩૬૮  
zL ;\HIEF. 58[, VF H],F. DF;GF J,EL AF,U],F, V\SGF 

NFTFzL K[PH[DGF YSL VF56]\ VF ><;FDlIS J,EL5]Z TF,]SFGL 

^$ 5|FYlDS XF/FVMGF lX1SM VG[ AF/SM ;]WL CF0”SM5L :J~5[ 

D/L ZCI]\ K[PPPPJ,EL AF,U],F, 5lZJFZ T[DGM VFEFZ DFG[ 

K[PPPPPP  

))))) ;5|[D VFEFZ )))) 
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ભશાલીયસવિંશ ડી.ઘેરડા 
ભ.સળ.શ્રી બ્ાાંચ પ્રા.ળાા 
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o ળભી બાગુા શલે ઈન્દ્ટયનેટ ય ઓનરાઈન િ ઉરબ્ધ  o 

ળભી બાગુા  શલ ેઈન્દ્ટયનટે ય  ઓનરાઈન નીચનેા ળકૈ્ષણિક બ્ોગ ર ઉબ્ધ 
બન્દ્્ુાં છે.આ બ્ોગ રથી ળભી બાગુા  ડાઉનોડ ણ કરી કાય છે. ળભી 

બાગુા  ને બષોલા શમદુાય સધુી ષોચાડળામાાં યભાગી બનનાર શૌનો હુાં હૃદયપળૂવક 
આભાર માનુાં છાં. www.valabhibalgulal.blogspot.in 
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