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NIDમાં ડિઝાઈન 
પ્રોજેકટ્સનું 
એક્ઝબિશન
બ્સટી બરપરોટ્ટર } એનઆઇડીનાં ડડઝાઇન 
ક્લિનનક ક્કમ દ્ારા માઇક્રો, ્મરોલિ એનડ મીડડયમ 
એન્ટરપ્ાઇનઝઝ (એમએસએમઇ)નાં ડડઝાઇન 
પ્રોજે્્ટસ આઉ્ટકમનું શરોકેસ કમ એક્ઝનિશન 
મંગળવારે સાંજે 4.30 વાગયે યરોજવામાં આવયું છે, 
જેમાં ડડઝાઇન ક્લિનનક ્ટીમનાં મેમિસ્સ, જુદા-જુદા 
િેકગ્ાઉનડનાં ડડઝાઇનસ્સ હાજરી આપશે. દેશભરનાં 
એમએસએમઇનાં ફાયદા મા્ટેનાં ડડઝાઇન ક્લિનનક 
ક્કમનાં અમલિીકરણનાં ભાગરૂપે ડડઝાઇન ક્લિનનક 
્કીમે 396 ડડઝાઇન અવેરનેસ સેનમનાર કયાાં અને 
32 ઓડરએન્ટેશન પ્રોગ્ામસ કયાાં હતાં. તે સાથે 
જ 219 ડડઝાઇન અવેરનેસ પ્રોગ્ામ પણ પૂરાં કયાાં 
હતાં. આ ડડઝાઇન ક્લિનનક ક્કમ એક્્ટનવડ્ટઝને 
એમએસએમઇ અને ડડઝાઇન કરોમયુનન્ટીનાં લિાભ 
મા્ટે અનય રાજયરોમાં પણ કરવામાં આવયું હતું. 
જેમાંથી 10 થી વધુ પ્રોજે્્ટ ગુજરાતમાં પૂરાં કયાાં છે, 
આ પ્રોજે્્ટનું ડડ્્પલિે રાખવામાં આવયું છે.

ગુજરાતના પ્ોજેક્ટ્સનું ડિસ્પલે
 ડડઝાઇન ક્લિનનક ક્કમ-એમએસએમઇ 

જેવી ્કીમને નેશનલિ ઇકન્્ટટ્ુ્ટ ઓફ ડડઝાઇન, 
અમદાવાદ દ્ારા અમલિ અને જીઓઆઇ દ્ારા 
્પરોનસર કરવામાં આવી છે. એમએસએમઇને 
મરો્ટા પાયે ્પધા્સતમક અને પ્નક્યાતમક િનાવવા 
મા્ટે ડડઝાઇનથી જાગરૂકતા લિાવવાનરો પ્યાસ 
કરવામાં આવયરો છે. આ ક્કમમાં દેશભરમાંથી 612 
જે્ટલિાં પ્રોફેશનલસે ડડઝાઇન પ્રોજે્્ટ પ્પરોઝલિ મા્ટે 
અને 120 જે્ટલિાં ડડઝાઇન એ્સપ્ટસસે પ્રોજે્્ટસ 
પૂરા કયાાં અને જુદા-જુદા ્્ટેજીસ પર 191 જે્ટલિાં 
પ્રોજે્્ટસ પૂરાં થયાં. તેમાંથી ગુજરાતનાં પ્રોજે્્ટસનું  
ડડ્્પલિે કરાશે.

IITનાં સટટુિનટ્સે તૈયાર કયુું ્સરોફટવેર‘4ડિયા’ 
બ્સટી બરપરોટ્ટર } ઇકનડયન ઇકન્્ટટ્ુ્ટ ઓફ 
્ટેકનરોલિરોજી-ગાંધીનગરના િી.્ટેકના ચાર 
નવદ્ાથીથીઓએ વરયુ્સઅલિ ડરયાનલિ્ટી અને 
ઇન્ટરેક્્ટવ નમડીયાનરો  ્્ટા્ટ્ટ-અપ વડકિંગ 
કરોનસે્પ્ટ  ‘4ડીયા’ તૈયાર કયયો છે. આ 
‘4ડડયા’ને અમદાવાદનરો ધયેય શાહ, 
મુંિઇનાં પ્ીત શાહ, ભરોપાલિનાં અંડકત પંડરોલિે 
અને જિલિપુરનરો ઇક્પસત નતવારીએ મળીને 
તૈયાર કયુાં છે. વેિસાઇ્ટ ડડઝાઇન મા્ટેનરો 
આ કરોનસે્પ્ટ વરયુ્સઅલિ વરોક-થ્ુ ્ટુસ્સ જેવરો છે, 
જે લિરોકરોનાં નિઝનેસનાં નવકાસમાં કામ લિાગી 
શકે તેવરો છે. જેમાં વેિસાઇ્ટમાં 360 ડડગ્ી 
3ડી વયૂથી જગયાને દશા્સવાય છે. આ નવશે વાત 
કરતાં ‘4ડડયા’નાં ફાઉનડર અંડકત પંડરોલિેએ 
જણાવયું હતું કે, આ એક પ્કારનું સરોફ્ટવેર 
છે જે વરયુ્સઅલિ ્ટુર કરાવે છે. જેમાં 360 
ડડગ્ી ્ફેડરકલિ પેનરોરેનમક ઇમેજીસને વેિ, 
મરોિાઇલિ, ્ટેિલિે્ટ અને વરયુ્સઅલિ ડરયાનલિ્ટી 
ડીવાઇસીસ પર કામ કરે છે. અમે ગુજરાત 
્્ટે્ટ િાયરો-્ટેકનરોલિરોજી નમશન મા્ટે 
ખાસ પ્કારની વેિસાઇ્ટ ડડઝાઇન કરી છે, 
જેમાં તેમનાં દરેક નિલડીીંગસ અને પા્સ્સને 
માનહતી સાથે 360 ડડગ્ી 3ડી ઇમેજીસ સાથે 
દશા્સવાયા છે. અમે આઇઆઇ્ટીનાં યંગ ્્ટા્ટ્ટ-
અપ ઇન્યુિેશન હેઠળ આ પ્રોડ્્ટ ડેવલિપ 
કરી છે. અમે જામા મક્જદ, સરખેજ રરોઝા, 
હેડર્ટેજ વરોક, િાયરો પાક્ક, અડાલિજ ્્ટેપ વેલિ 
અને આઇઆઇ્ટીજીએનનાં પ્રોજે્્ટસ અમે 
તૈયાર કયાાં છે.

‘4ડિયા’ના ંકોન્ેસ્પ્ટમા ંજ-ેત ેસથળન ે3િી વયયૂ 
્સાથ ેસથળના ંખયૂણ ેખયૂણા ંદશાશાવવામા ંઆવ ેછે
આ વેબસાઇટ ડિઝાઇનનાં કોનસેપટને વધારે સારી રીતે સમજાવવા 
માટે એક ઉદાહરણ એવું છે કે, જો કોઇ ટુડરઝમની વેબસાઇટ 
ડિઝાઇન કરવાની હોય અને તેમાં િેસ્ટનેશનસ અને તેનાં ્્થળોને 
દશાશાવવાનાં હોય તો મોટેભાગે તેનાં ફોટોગ્ાફસને વેબસાઇટ પર 
મૂકવામાં આવે છે. પરંતુ આ ‘4ડિયા’નાં કોનસેપટમાં જે તે ્્થળને 3િી 
વયૂ સા્થે ્્થળનાં ખૂણે ખૂણાં દશાશાવવામાં આવે છે. જે્થી જો સરખેજ 
રોઝાનું ્્થળ હોય તો તેને 360 ડિગ્ી્થી જોઇ શકાય છે.

્ટુિન્ટસનો વેબસાઇટ ડિઝાઇન માટેનો આ કોનસેપટ વરયુશાઅલ વોક-થ્ુ ટુસશા જેવો છે, જે લોકોનાં બબઝનેસનાં બવકાસમાં કામ આવે તેવો છે. કોનસેપટમાં વેબસાઇટમાં 360 
ડિગ્ી 3િી વયૂ્થી જગયાને દશાશાવામાં આવી છે. ્ટુિન્ટસે જામા મસ્જદ, સરખેજ રોઝા, હેડરટેજ વોક, બાયો પાક્ક, અિાલજ ્ટેપ વેલ જેવા પ્ોજેકટસ પણ તૈયાર કયાશા છે. 

}અમદાવાદનો ધયેય શાહ, મુંબઇનો પ્ીત શાહ, ભોપાલનાં અંડકત પંિોલે અને જબલપુરનો ઇસપસત બતવારીએ મળીને એ વરયુશાઅલ ડરયાબલટી અને ઇનટરેસકટવ 
બમિીયાનો  ્ટાટ્ટ-અપ વડકિંગ કોનસેપટ  ‘4િીયા’તૈયાર કયયો છે. વેબસાઇટ ડિઝાઇન માટેનો આ કોનસેપટ વરયુશાઅલ વોક-થ્ુ ટુસશા જેવો છે.

student innovation કોપપોર્ેટ ડિલમ કરતાં 
આ  પ્ોજકે્ટ ઘણો 
્સસતો છે

 કોપયોરેટ ડફલમ 
તૈયાર કરવામાં 

પાંચ લાખ્થી વધુનો ખચયો 
્થતો હોય છે. જયારે 
4ડિયા્થી પોતાનાં 
બબઝનેસને પ્ોમોટ કરવાે 
સ્તો અને ઈનફમમેડટવ રહે 
છે, કારણ કે આ પ્ોજેકટમાં 
અમે િીએસએલઆર પર 
જગયાનાં બધાં જ 
ફોટોગ્ાફસ અને માબહતી 
લઇને તેને 360 ડિગ્ીમાં ફરી 
શકે તે રીતે 3િીમાં તૈયાર 
કરીએ છે અને તે જગયા 
બવશેની માબહતીનો વોઇસ 
ઓવર અ્થવા ટેક્ટ 
મૂકીએ છે જે માટેનો ખચયો 
ઘણો ઓછો ્થાય છે. આ 
સોફટરવેર્થી વેબસાઇટ 
ડિઝાઇબનંગમાં કલાયનટની 
ડિમાનટ પર ખચયો કેટલો 
્થશે તે બનભશાર છે. 
- ધ્લે્ શાહ, બીટેક 
્ટુિનટ, 4ડિયાનાં કો-
ફાઉનિર.

કોન્ેસ્પ્ટમા ંજ-ેત ેજગયા વવશ ેચોક્ક્સ સ્સરિસ્્પ્ટિંગ પણ 
કરવામા ંઆવ ેછ ેજથેી સથળની પયૂરતી માવિતી મળે
વરયુશાઅલ વોક-થ્ુ ટુસશાનો કોનસેપટ સોફટવેર હોસ્પટાબલટી, કોપયોરેટ ડફલમ, 
ડરયલ એ્ટેટ, ઇસનટડરયર ડિઝાઇબનંગ, ડરસો્ટસશા અને હોબલિે હોમસ, 
ઇસન્ટટ્ુશનસ એનિ ઇનિ્ટ્ીઝ, લાઇવ ઇવેન્ટસ એનિ ફેસ્ટવલસ કે પછી 
એવી કોઇપણ વ્તુ કે જેને ફોટોગ્ાફ કે વીડિયોમાં દશાશાવી શકાય તેમાં કામ 
લાગી શકે છે.  આ કોનસેપટમાં જે-તે જગયા બવશે ચોક્કસ સ્રિસપટિંગ પણ 
કરવામાં આવે છે, જેમાં બવઝયુઅલસની સા્થે સ્રિસપટિંગ કરવામાં આવે છે. 
જેમાં બવઝયુઅલસની સા્થે તે જગયા બવશેની માબહતી આપવામાં આવે છે.

film festival

25 જુલાઈએ એવરોિ્ટ બવબનંગ શરોટ્ટ 
ડિલ્મ્સનું નટરાણીમાં સક્ીબનંગ
નટરાણી ખાતે શાબમયાના ડફલમ કલબના ઉપરિમે ડફલમ નસીરુદ્ીન શાહ અબભબનત શોટ્ટ 
ડફલમ ‘ઈનટ.કાફે-નાઈટ’, ‘તમાશ’ અને ‘જાવેદ બ્ાહ્મણ હે’નું ્રિીબનંગ ્થશે. 

બ્સટી બરપરોટ્ટર } શાનમયાના 
ડફલમ ્લિિ દ્ારા ન્ટરાણી 
ખાતે િે્્ટ એવરોડ્ટ નવનનંગ શરો્ટ્ટ 
ડફલમસનાં ્ક્ીનનંગનું આયરોજન 
25મી જુલિાઇએ રાત્ે 8.30 
કલિાકે યરોજાશે. આ ્ક્ીનનંગમાં 
ત્ણ ડફલમરોનું ્ક્ીનનંગ થશે. 
જેમાં નસીરુદ્ીન શાહ અનભનીત 
‘ઇન્ટ.કાફે - નાઇ્ટ’ ડફલમ ખાસ 
આકર્સણનું કેનદ્ર રહેશે. શાનમયાના 
ડફલમ ્લિિનાં ફાઉનડર સાયરસ 
દ્તુરે કહ્ુ કે શહેરનાં ડફલમપ્ેમીઓ 
મા્ટે નવશ્વકક્ાની ડફલમરોનું પ્દશ્સન 
કરીએ છે. આ વખતે પણ અમે િે્્ટ 
એવરોડ્ટ નવનનંગ ડફલમરોને પ્દશ્સન 
મા્ટે લિાવયાં છે, જેમાં નસીરુદ્ીન 
શાહ અનભનનત ડફલમ ‘ઇન્ટ.કાફે - 
નાઇ્ટ’ ડફલમ યુવાઓને આકર્સશે.

તમાશ : ્કકૂલમાં અંઝરના ખરાબ પરફોમશાનસને કારણે તેનાં 
પેરેન્ટસને ખૂબ અસંતોષ છે, સતત અનય બાળકો સા્થે તેની 
સરખામણી કરે છે. તેને દબાણ કરાય છે કે તે ખૂબ મોટો ્કોર તેની 
આગામી પરીક્ામાં કરે. તેમાં અંઝર એક અજાણી વયસકત પાસે્થી 
મદદ લે છે, પરંતુ તેના્થી અંઝર અને તેનાં નાના ભાઇનાં જીવનમાં 
મોટી સમ્યા સજાશાય છે. ડફલમ દેવાનશુ કુમાર અને સતયાંશુ બસંઘે 
ડિરેકટ કરી છે, જેને નેશનલ એવોિ્ટ શોટ્ટ ડફલમ 2014 મળયો છે.
 ઇન્ટ.કાિે- નાઇ્ટ : નસીરુબદિન શાહ અને શનાશાઝ પટેલ અબભબનત 
ડફલમને અબભરાજ બોઝે ડિરેકટ કરી છે. ડફલમમાં દશાશાવાય છે કે 
જયારે એક કપ કોફી અને બ્ેિ્થી કાફેની બમડટિંગમાં ભૂતકાળની 
યાદો કેવી તાજી ્થઇ જાય છે. પરંતુ બંને ભૂલાઇ ગયેલાં સમયની સા્થે 
સમાધાન કરવાનો પ્યતન કરે છે. ડફલમને મલટી-એવાેરસશા મળયાં છે.
જાવેદ બ્ાહ્મણ િે : મેરીકોમ ડફલમનાં લેખક રામેનદ્ર વબશષટે 7 
બમબનટની આ ડફલમ તૈયાર કરી છે. કયો ધમશા ચડિયાતો તે સાબબત 
કરવાની હોિમાં કેવી-કેવી હા્યા્પદ ભૂલો સજાશાય છે, તેનાં પર આ 
ડફલમ બની છે. આ ડફલમને બે્ટ શોટ્ટ ડફલમ એટ 48 અવર ડફલમ 
પ્ોજેકટ, 2014નો એવોિ્ટ મળયો છે.

દશાશાવવામા ંઆવનાર ડિલમો વવશે થોિંુ

26 જુલાઈથી  
એએમએમાં ડિલમ 
પ્ોિકશનનો કો્સશા
બ્સટી બરપરોટ્ટર } અમદાવાદ 
મેનેજમેન્ટ એસરોનસએશન ખાતે 
26 જુલિાઈથી ડફલમ પ્રોડ્શન અને 
મેનેજમેન્ટનરો પા્ટ્ટ્ટાઈમ સડ્ટ્ટડફકે્ટ 
કરોસ્સ શરૂ થશે. આ કરોસ્સ સ્પતાહમાં 
ત્ણ વખત રનવવારે સવારે 
9.30થી 12.30 અને સરોમવારે 
તેમજ મંગળવારે સાંજે 6.30થી 
8.30 ચાલિશે. કરોસ્સ મંગળવાર 22 
સ્પ્ટેમિર સુધી ચાલિશે. આ કરોસ્સ મા્ટે 
રનજ્ટ્ેશન મા્ટે એએમએ ખાતેથી 
ફરોમ્સ લિઈને ભરવાનું રહેશે. ડફલમ 
પ્રોડ્શન અને મેનેજમેન્ટ ક્ેત્ે 
કડરયર િનવવા કરોસ્સ ઉપયરોગી છે.

theatre festival

24 જુલાઈથી બરિબિવ્સીય બથયેટર િેકસટવલ
બ્સટી બરપરોટ્ટર } શહેરમાં 
એચ.કે.હરોલિ ખાતે 24થી 26 
જુલિાઈ દરનમયાન ત્ણ નદવસનરો 
ઓરરોિરોરરોસ નથએ્ટર ફેક્્ટવલિ 
યરોજાશે. જેમાં 6 ઈનરોવરોડ્ટવ વન 
એ્્ટ ્પલિે અને 3 ્પલિે્ટફરોમ્સ પરફરોમ્સનસ  
રજૂ થશે. ઓરરોિરોરરોસન નથયે્ટરના  
ફાઉનડર નચરાગ મરોદી, નવશાલિ શાહ 
અને સનચન દવેએ શહેરમાં રેગયુલિર 
નથએ્ટર એક્્ટનવ્ટી, વક્કશરોપ અને 
ફેક્્ટવલિ કરવાના હેતુ સાથે તેની 
્થાપના કરી છે. નવશાલિ શાહે કહ્ુ 
કે, ‘ ઓરરોિરોરરોસ નથએ્ટર ફે્્ટ 
યંગ્્ટસ્સને પણ ઈનવરોલવ કરીને તેમને 
્પલેિ્ટફરોમ્સ આપવાનરો પ્યાસ કરશે.’

એચ.કે. કોલેજના ઓડિટોડરયમ ખાતે 24્થી 26 જુલાઈ દરબમયાન બ્થયેટર ફેસ્ટવલ યોજાશે, જેમાં 6 ઈનોવેડટવ વન એકટ પલે અને 3 
પલેટફોમશા પરફોમશાનસ રજૂ ્થશે, સા્થે રાજુ બારોટ રંગભૂબમને લગતાં ગીતોનો પ્ોગ્ામ પણ રજૂ કરશે.

24 જલુાઈ, િસ્ટ્ટ િે
પ્થમ એકાંકી વાંકે વાંકા : ડિરેકટર ધૈવત 
મહેતાનું 55 બમબનટનું કોમેિી પલે છે. પલેમાં 
અલગ અલગ કેરેકટર યુબનક હ્ુમન નેચર, 
બીહેબવયરવાળા છે જે માઈનિ બલોઈંગ 
બસરયુએશન બરિએટ કરે છે.
ધ કોમેિી િેક્ટરી : આ એક પલેટફોમશા 
પરફોમશાનસ છે. કોમેિી ફેકટરી જાણીતું 
્ટેનિઅપ કોમેિી ગ્ુપ છે.
ખેલંદો : ડિરેકટર સતયેનદ્રબસંહ પરમારનું આ 
એક સ્પેનસ બથ્લર ડ્ામા છે. ઈસગલશ પલે 
‘ગેમ ઓફ ચીઝ’નું એિપટેશન છે. ધાયાશા 
પણ ન હોય તેવા ડટ્વ્ટ અને ટનશા્થી આ 
એક બથ્લરડ્ામા બની રહે છે.

25 જલુાઈ, ્સકેનિ િે
વવલ યુ બી મા્ટ વગ્ટાર : રાઈટર ઉજજવલ દવે 
અને ડિરેકટર કતશાવય શાહનું આ એક વન 
એકટ પલે છે જેમાં રોમેસનટક ્ટોરી છે. એક 
યંગ કપલ કે જે કોલેજ લાઈફમાં પ્ેમમાં પિે 
છે અમે પછી તેમના મેરેજ ્થાય છે.
િાર્સ ચેખોવ : રબશયન ઓ્થર એનતન ચેખોવ 
પર આધાડરત 60 બમબનટનું કમપાઈલ પલે છે. 
ડિરેકટર બચરાગ મોદીના આ પલેમાં ચેખોવ 
અેક પછી એક તેની ્ટોરી કહે છે. 
તર્ઝે વથએ્ટર : આ પરફોમશાનસમાં રાજુ બારોટ 
દીકરી વહાલનો દડરયો અને બીજા કેટલાક 
સોંગ રજૂ કરશે. જે ફેસ્ટવલ માટે એક 
અલગ ફલેવર બની રહેશે.

26 જલુાઈ, થિ્ટ િે
અેબનોમશાલ : રેલવે ઈનકવાયરી ઓડફસમાં 
એક માણસની કલાક્ક તરીકે એપોઈનમેનટની 
બસમપલ વાત રજૂ કરતું આ નાટક એક 
બ્થયેટર એકસબપડરમેનટ છે. આ કોમેિી 
પલેને યોગેનદ્રબસંહે ડિરેકટ કયુું છે.
ધ કલાઉન્સ િે્ટ : આ કોમેિી આટ્ટફોમમાં 
બે જોકર અકોબા અને મોમોની ્ટોરી 
દશાશાવાશે. આ બહલેરીયસ અને ઈમોશનલ 
આટ્ટફોમશા છે.
અબજ : આ એક એકસબપડરમેનટલ ડ્ામા 
કોમેિી છે. ડિરેકટર શશી ભૂષણનું આ પલે 
ઈસનિયન એજયુકેશન બસ્ટમ પર કટાક્ 
કરે છે.

કલ્ચરલ ટેલેનટ સકરોલરબશપ માટે 
31 ડિ્સે્મિર ્સુધીમાં એપલાય કરરો
બ્સટી બરપરોટ્ટર } સેનટ્લિ કલચરલિ ડડપા્ટ્ટમેન્ટ 
અંતગ્સત સેં્ટર ફરોર કલચરલિ ડરસરોસીથીઝ અેનડ 
ટ્ેનનંગે કલચરલિ ્ટેલિેન્ટ સચ્સ ્કરોલિરનશપ ્કીમ 
2015-16 મા્ટે એક્પલિકેશન મંગાવી છે. આ 
્કીમનરો હેતુ આઉ્ટ્્ટેકનડિંગ ્્ટુડન્ટસને પસંદ 
કરીને તેમને કેવી રીતે આગળ વધારી શકાય 
તે છે. આ ્કરોલિરનશપ 10થી 14 વર્સ સુધીના 
્્ટુડન્ટસ મા્ટે છે. ટ્ેડડશનલિ આ્ટ્ટફરોમ્સ મયુનઝક, 
ડાનસ, ડ્ામા અને પેઈકન્ટિંગ નસવાય ્કલપચર, 

ક્ાફ્ટ અને દુલિ્સભ કલિાને પ્રોતસાહન આપવા 
મા્ટે આ ્કરોલિરનશપ અપાશે. 

આ ્કરોલિરનશપ 620 ્્ટુડન્ટસને અપાશે. 
્કરોલિરનશપ ગુરુ, નપ્કનસપાલિ કે ્ટીચરની 
ભલિામણના આધારે અપાશે. આ ્કરોલિરશીપ 
મા્ટે એક્પલિકેશન કરવાની અંનતમ તારીખ 
31 ડડસેમિર છે. વધારે જાણકારી  www.
ccrtindia.gov.in વેિસાઈ્ટ પરથી મળી  
શકે છે.

્સીિીએ્સઈએ ફ્ેન્ચ લેંગવેજનું 
મડટડરયલ ઓનલાઈન કયુું
બ્સટી બરપરોટ્ટર } સેનટ્લિ િરોડ્ટ ઓફ સેકનડરી 
એજયુકેશન (સીિીએસઈ) 
તરફથી લિેંગવેજ સબજે્્ટમાં ફ્ેનચ 
લિેંગવેજના નસલેિિસમાં ચેનજ 
લિાવીને હવે 10ને િદલિે 12 
લિેસન કરાયા છે. આ ચેનજ 
ધરો.10ના ્્ટુડન્ટસ મા્ટે 
કરાયરો છે. તેમાં હવે 6 લિેસન 
્્ટુડન્ટસે એસએ-1 અને િાકીના 6 લિેસન 

એસએ-2માં ભણાવાશે. સીિીએસઈએ 
આ નસલિેિસ ઓનલિાઈન અપડે્ટ 
કયયો છે. તેની સાથે જ સીિીએસઈ 
તરફથી તમામ ડરજનમાં 
મડ્ટરયલિ ઉપલિબધ કરાવી દીધુ 
છે.તેનાથી ્કકૂલિ મેનેજમેન્ટ 
પરોતાના ડરજનમાંથી ્્ટડી 
મડ્ટડરયલિ સરળતાથી ્્ટુડન્ટસને 

અપાવી શકે છે.

સીબીએસઈએ ધો.10ના ્ટુિનટસ માટે વધાયાશા બે લેસન. એસએ 1 
અને એસએ-2માં સમાવેશ, આ બસલેબસ ઓનલાઈન અપિેટ કયયો છે.

્કોલરબશપ 10્થી 14 વષશા સુધીના ્ટુિન્ટસ માટે છે. ટ્ેડિશનલ આટ્ટફોમશા 
મયુબઝક, િાનસ, ડ્ામા,પેઈસનટિંગ, ્ કલપચરની કલાને પ્ોતસાહન આપવા માટે છે


