
પસુ્તક સમીક્ષા અહવેાલ  

 

આજ તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૨ શનિવારિા રોજ શ્રી ગોઝારરયા કેળવણી મડંળ સચંાલલત શૈક્ષલણક 
સસં્થાઓિા સરસ્વત નમત્રો દ્વારા વાચંિ ક્લબ અંતગગત પસુ્તક સમીક્ષાિી સાતમી બેઠક શ્રી નિમા ગર્લસગ 
આર્ટગસ કૉલેજ, ગોઝારરયાિા હૉલમા ંમખુ્ય મહમેાિ તથા વક્તા શ્રી ડૉ. નવવેક નત્રવેદી ( િાયબ નિયામક, 
એ.પી.એમ.સી, ગજુરાત) િી હાજરીમા ંયોજાઈ.સારસ્વત નમત્રોિી સાથે સાથે શ્રી ગોઝારરયા કેળવણી 
મડંળિા કારોબારી સનમનતિા ચેરમેિ શ્રી જયનંતભાઈ એિ.પટેલ, સહમતં્રી શ્રી ભોગીભાઈ પટેલ અિે 
ટ્રસ્ટી પ્રો. શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ હાજર રહ્યા.     

સવગધમગ પ્રાથગિાથી પ્રભિેુ યાદ કરી સાતમી બેઠકિી શરૂઆત થઈ. મહમેાિોિો પરરચય શ્રી 
કેતિભાઈ પટેલે આપ્યો.  

સી.આર.સી શ્રી ઈશ્વરભાઈ ચૌધરી સાહબેે પોતાિા વક્તવ્યમા ંસારસ્વત નમત્રોિા આ પ્રયાસિે 
બીરદાવ્યો તો સાથે સાથે આ પ્રવનૃતમાથંી તેઓિે ઘણ ુિવીિ જાણવા મળ્ય ુછે અિે અન્ય પ્રાથનમક 
શાળાઓિા નમત્રોમા ંતથા નવદ્યાથીઓમા ંપણ જોડતી કડી બિી રહ ેતે માટે તેઓ પ્રયાસ કરશે તેવી વાત 
કરી.    

મખુ્ય મહમેાિ ડૉ. નવવેક નત્રવેદીએ પોતાિા માનમિક વક્તવ્યમા ં પોતાિી સાથે થયેલ સુદંર 
અનભુવિે વણગવી “ લૉ ઓફ એટે્રક્શિ ” િી વાત કરી – સાથે સાથે વાચંિિી સારસ્વત નમત્રોિી સતત 
મળતી આવી બેઠકોિો પ્રયાસ અલભિદંિીય છે અિે કહ્ય ુકે િક્કી કરેલા હતેઓુ સાથે શરૂ થયેલી આ 
પ્રવનૃત સતત ધબકતી રહ ેતથા તદુંરસ્ત માિવ સમાજિા નિમાગણમા ંઅસરકારતાિી તેજ ધાર બિી રહ ે
તેવી શભેુચ્છા પાઠવી.  

પસુ્તક સમીક્ષાિા મખુ્ય સેશિમા ંિીચેિી યાદી મજુબિા સારસ્વત નમત્રોએ પોતે વાચેંલા પસુ્તકિી 
સમીક્ષા કરી. અિે અન્ય નમત્રોિે પણ પસુ્તકિી ખબૂી નવશે વાત કરી. 

 બાલાણી ગગંોત્રી નવિોદકુમાર ( 100 Things Successful People do )  

શ્રી ગૌરવકુમાર જયનંતભાઈ પટેલ નપ્ર પ્રાઈમરી / શ્રીમતી ગીતાબેિ જયનંતભાઈ પટેલ 
પ્રાઈમરી/શ્રી જયનંતભાઈ ડાહ્યાભાઈ ઉચ્ચ. પ્રાઈમરી અંગે્રજી માધ્યમ 

 રાવળ િીતાબેિ ( જીવિ મરંદરનુ ંનિમાગણ ) -  શ્રીમતી જે.કે.પટેલ પ્રાથનમક શાળા  

 શ્રીમતી નશતલબેિ પ્રજાપનત ( ક્ષણિો ઉત્સવ ) – શ્રી સો.ડો.પટેલ ઉચ્ચ. પ્રાથ.શાળા  

 ઈ.આચાયગશ્રી મકેુશભાઈ લલમ્બાલચયા ( માણસ ) – શ્રી કે.કે.પટેલ ગર્લસગ હા.સેં સ્કલૂ  

 શ્રી ભદ્રશેભાઈ પટેલ ( હયાતીિા છેર્લલ હસ્તાક્ષર ) – શ્રીમતી એમ.કે.પટેલ હાઈસ્કલૂ  

 આચાયાગ શ્રીમતી ડૉ. ગાયત્રીબેિ બારોટ ( વૈરદક સમાજ, સસં્કૃનત અિે નવજ્ઞાિ )  

શ્રી નિમા ગર્લસગ આર્ટગસ કૉલેજ 

 

    આભાર નવનધ શ્રી મહશેભાઈ રોરહત સાહબેે તથા કાયગક્રમનુ ંસચંાલિ શ્રી જીતભુાઈ પટેલે કયુું.  

 


