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શારભાાં જ ૫ ભહશના લેૃ કોસ્ભો પાઉન્ડેળન ધ્લાયા કોીયાદ ષાઈસ્કુમાાં  કમ્પ્યુટર પ્રશક્ષણ 

કાયયક્રમની રૂ કરળાાંમાાં આવ્યો. કોસ્ભો પાઉન્ડેળનના આ અથાગ પ્રમત્નને બફયદાલલા 
પ્રજાવતાક હદન નનનભતે ળાા હયલાય તથા ળાાનાાં કેલણી ભાંડ દ્વાયા કોસ્ભો 
પાઉન્ડેળનન ાં ફહ ભાન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. શોીના તશલેાય નનનભતે્ત 1750 ફાકોને 
ોક આશાય અને શાાંસ્કૃશિક યાંયાની ળીખ આલાભા આલી. નલશ્વ લીજી હદલવ 
નનનભતે 16 ફાકો દ્રારા ૪ ગાભોભાાં ૨૧૦ હયલાયભાાં લીજી ઓડીટ દ્રારા લીજી ફચાલ 
અને લીજીન ાં ભશત્લ દળાાલતો વાંદેળ આલાભાાં આવમો. 
 

   
 

 

નલદ્યાથીઓભાાં કમ્પ્ય ટય ઓયેળનની સ્કીર ઈમ્પવૃભેન્ટ થામ અને કોઈ ણ ડોક્ય ભેન્ટ 
પ્રોપેળનર સ્ીડથી કોઈણ ભરૂ નલના અને મોગ્મ પોભેટભાાં ટાઈીંગ કયતાાં ળીખે એ 
ભાટે કોસ્ભો પાઉન્ડેળનના નળક્ષકો અને ય નનલવીટીના ઇન્ટનાળી  નલદ્યાથીઓએ ૧૦ 
ળાાના ૮૪ નલદ્યાથીઓની ટાઈીંગ ટેસ્ટ રીધો. જેભાાંથી ૧૪ ફાકોનો ખ ફ જ ઉત્તભ 
દેખાલ જોલા ભળ્મો શતો, આ સ્ધાાભાાં નલજેતા ફાકોને કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્રારા ઈમયપોન 
બેટ આલાભાાં શતાાં.  

 
 
 

 

ઔદ્યોગિક એકમનુું સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ 

કોસ્મો ફપલ્મ્સ ગિયમટેડ 
યિમાયસક યિકા 

જાન્યઆુરી થી માર્ચ – ૨૦૨૨ 

વશારાાં વાથી નભત્રો, શ બેચ્છકો, નલદ્યાથીનભત્રો, 

બાયતીમ વાંસ્કૃનતનાાં  નલનલધ ઉત્વલોની ઉજલણી,  ળૈક્ષબણક પ્રહિમાઓના નલીન પ્રમોગો, કોસ્ભો કોમ્પ્ય ટય  યસ્કાય પ્રનતમોગીતા 

કવોટી,  સ્ોકન ઈંગ્રીળ અને પાંક્ળનર ગ્રાભય કોા, નળક્ષકોન ાં ક્ષભતા લધાન, કોસ્ભો ઈ-જ્ઞાન વેલા સ્ટેળન, પના વકૃ્ષ લાલેતય 
દ્રાયા ખેડૂતોની આત્ભનનબાયતા, ક ભાય અને કન્મા ળૌચારમ નનભાાણ, ટાઈીંગ સ્ીડ કોમ્પીટીળન,  તર ણી આય  બ્રીગેડ દ્વાયા 

ફાબરકાઓન ાં ક્ષભતા લધાન તેભજ ગ્રામ્પમ સ્તયે હડજજટર ્રેટપોભા ય લારી વાંલાદ દળાાલતી ૩૩ભી  નત્રભાનવક નત્રકા આની 

વભક્ષ પ્રસ્ત ત કયતા આનાંદ અન બલીએ છે. 

ગ્રા્િ ફાળકો તથા યવુાનોનુું યશક્ષણ દ્વારા ક્ષમતા વધચન  ઇસ્ય ુ– 33 

રાષ્ટ્રીિ અને ધાયમિક તહવેારોની ઉિવણી 

ટાઈીંિ સ્ીડ કો્ીટીશન 
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 તાયીખ  ૧૭ પેબ્ર આયી ૨૦૨૨ નાાં યોજ  કોસ્ભો પાઉન્ડેળન, કયજણનાાં નળક્ષકો 
અન ેનલદ્યાથીઓન ેOrganic thinking and Allied નલમ ય લબેફનાય મોજલાભાાં 
આવમો શતો. તારીભના તજજ્ઞશ્રી શ્રી હયભર ભશતેા આ લબેફનયન ાં નળક્ષણ 
પ્રદયહ્યો છે. શારભાાં ફદરાઈ યશેર નળક્ષણ પ્રણારી, ટેકનોરોજી વાથ ેકેલી યીતે 
તારભરે ભેલી ોતાની જાતને ઓગેનનક (સ્લમાં સ્ૂયણા) વાથ ેવલે્પ રનનિંગ 
ભોડભાાં તમૈાય કયી ળકીએ તને ાં સ ાંદય ભાગાદળાન આલાભાાં આવય ાં. 
નલદ્યાથીઓન ે ઓગેનનક થીંકીંગ વાથે ટેકનોરોજી, ભાકેહટિંગ દ્વાયા લાસ્તનલક 
જીલનનો નલકાવ કયલાની પ્રયેણા યૂી ાડી. 

 િારીખ ૧ માર્ય ૨૨૦૨ ના રોજ   કોસ્ભો પાઉન્ડેળન ,ફામનૂતિના તાંત્રી શ્રી 
યચનાફને દલ ે દ્વાયા માિૃબાાની ઉત્તભ તારીભ આલાભાાં આળી. ફાકોભાાં 
બાાનો નલકાવ વાધલો તભેજ બાાનો નલળે યભતો દ્વાયા બાાન ાં જ્ઞાન અને 
ભશત્લ વભજલાભાાં આવય ાં. આ બાાની ટે્રનીગભાાં કોસ્ભો પાઉન્ડેળનભાાં ામાન ાં 
નળક્ષણ આતાાં 32 ફાનભત્રો એ બાગ રીધો શતો.  

હ ાં કોસ્ભો પાઉન્ડેળનભાાં કોમ્પ્ય ટય નળક્ષક તયીકે ભાયી ભનૂભકા નનબાવ  છાં.અભન ેઆ લફેીનાય ખફૂ વાયો રાગ્મો 
જેભાાં આશ્રીએ ફાકોન ેકેલી યીત ેબણાલલા તનેી ખફૂ વયવ વભજ આી અન ેપ્રદી વય વમાવ ેણ નભળન 

શોર દ્વાયા ફાકો કેલી યીત ેઆગ લધી ળકે તેની ણ ખફૂ વયવ યીત ેવભજ આી કે જેભ એક નળક્ષકે ફાકોને કોઈણ વભજ આ્મા લગય 
શાડાલયે ળીખવય ાં ત ેભન ેખ ફ ગમ્પય ાં અન ેભાયા નળક્ષણભાાં ભાયે આલી ભનૂભકા અનાલલી જોઈએ અન ેફાકો આગ વાર ાં અન ેઉચ્ચ નળક્ષણ આી 
ળકામ ત ેજાણલા ભળ્ય ાં. દીયકા દાિમા, કો્્યટુર યશક્ષક, ટેિ જે.કે સાવચિયનક હાઇસ્કુિ, િામ : કુંડારી.  

 

 
કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્વાયા દય લ ે કોમ્પ્ય ટય નળક્ષણભાાં નલદ્યાથીઓ વલાશ્રષે્ઠ કૌળલ્મ પ્રા્ત કયે ત ે શેત  ન ે
નવદ્ધ કયલા છેલ્રાાં ૧૦ લાથી કોમ્પ્ય ટય પ્રનળક્ષણભાાં વલાશ્રષે્ઠ દેખાલ ફદર નલદ્યાથીઓન ે કોમ્પ્ય ટય 
 યસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલ ેછે .જેનાાં બાગરૂ ેતાયીખ ૨/૨/ .૨૦૨૨  નાાં યોજ ઓન રાઈન ્રટેપોભા 
ય ગ ગર પોભાનાાં ભાધ્મભથી પ્રથભ તફક્કાન ાં મલૂ્માાંકન મોજલાભાાં આવય ાં  .આ મલૂ્માાંકનભાાં કોસ્ભો . 
પાઉન્ડેળન વાંરગ્ન ૧૧ ળાાનાાં ૧૫૬ નલદ્યાથીઓભાાંથી ૧૧૪ નલદ્યાથીઓએ બાગ રીધો  .જેનાાં હયણાભ  
સ્લરૂ ૨૯ નલદ્યાથીઓ આખયી તફક્કાની કવોટીમાાં ભાગ ીધો.કોમ્પ્ય ટય ઓયેળન  ,ડીજીટર રીટયવી, 

ગ જયાતી બાા વષજતા, ગબણત, ાગેજી કમ્પય નનકેળનકેળન, વાભાન્મ જ્ઞાન અન ેનલારેણાત્મ્પક નલમોને 
આલયી રઇ થીમયી અન ેકોમ્પ્ય ટય નલમની પ્રકે્ટીકર મલૂ્માાંકન તભેજ નલદ્યાથી જીલનનાાં રઇમ અન ે
પ્રનતફદ્ધતા ાગે ભૌબખક ઈન્ટયવય ાં મોજલાભાાં આવમા. જેભાાં ૨૯ ભાાંથી ૨૬ નલદ્યાથીઓ શાજય યહ્યા.  

 

 ફોડકા ગાભભાાં 9ભા અને 10ભા ધોયણના નલદ્યાથીઓ ભાટે ાગે્રજી વમાકયણના િેળ કોવાન ાં 
આમોજન કયલાભાાં આવય ાં. ફોડાની યીક્ષાઓભાાં વામહૂશક સ્કોહયિંગ ય ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયીને 
ઑપરાઇન ાગે્રજી લગો અઠલાહડમાભાાં ફે લાય રેલાભાાં આવમા શતા. જેભાાં  Active Passive 
Voice, Picture Comprehension, Tenses, Story Telling જેલા નલમોનો  વભાલેળ કયલાભાાં 
આવમો શતો. ળાા અને નલદ્યાથીઓ તયપથી અભતૂલૂા પ્રનતવાદ ભળ્મો. Busic English Learning 
Module Online Portal ભાાં નલદ્યાથીઓ, લારીઓ, ગહૃશણીઓ, વાંસ્થાઓ અને અનેક યવ ધયાલતા 
૧૦૫૦ વમક્ક્તઓ દ્રાયા યજીસ્ટે્રળન કયલાભાાં આવય ાં અને ૧૭૨૦૦ વમક્ક્તઓ વાથે ાછરા એક 
લાભાાંઆ નલડીમો જોમા છે 
 
 

 

ગ્રામીણ યશક્ષકમાું જ્ઞાનવધચન 

યશક્ષકોનુું ક્ષમતા વધચન  

સ્ોકન ઈંગ્િીશ અને પુંક્શનિ ગ્રામર કોષચ 

કોસ્મો કો્્યટુર પરુસ્કાર પ્રયતિોિીતા કસોટી 
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કયજણ તાલ કાનાાં ષાાંડોદ ગામમાાં “કોસ્ભો ઇ જ્ઞાન વલેા સ્ટેળન” ળરૂ કયલાભાાં આવમો છે. સ્થાનનક ગ્રાભજનોને 
નલનલધ પ્રકાયની હડજજટર ઈ વલેાઓ અન ેળકૈ્ષણીક વલેાઓ ોતાનાાં ગાભભાાં કોઈણ પ્રકાયના વનલિવ 
ચાર્જ નલના ઉરબ્ધ છે. કોસ્ભો પાઉન્ડેળન વાંચાબરત કોસ્ભો ઈ જ્ઞાન વલેા સ્ટેળનનાાં ભાધ્મભથી છેલ્રાાં ૮ 
ભહશનાભાાં ૯૦૦ થી લધાયે ઈ વનલિવ અને ળકૈ્ષબણક વેલાઓનો સ્થાનનક ગ્રાભજનોએ રાબ ભેવમો. જેભાાં 
૧૦૦ ઈ શ્રભ કાડા, ૧૦૦ આધાય કાડા, ૧૫૦ ખડેૂત વશામના પોભા, ૧૩૯ કોનલડ લકે્વીન વટીપીકેટવ 
ડાઉનરોડ, ૫૦ ઓન રાઈન જોફ એ્રીકેળન, ૭૫ જેટરા નલદ્યાથીઓના સ્કોરયળી પોભા,  ૪૬ ખરે 
ભશાક ાંબના ઓન રાઈન યાજીસ્ટે્રળન ઉયાાંત ૨૦ પ્રકાયની અનેકનલધ વનલિવ યૂી ાડલાભાાં આલી. 
સ્થાનનક રાબાથી ગ્રાભજનો જણાલ ેછે, કોસ્ભો ઈ જ્ઞાન વલેા સ્ટેળનથી અભન ેખ ફ ભોટી ભદદ ભી છે, 

અભાયો, વભમ ળક્ક્ત અને નાણાની ફચત થામ છે.  

 
 
 

માાલયણ નળક્ષણ કેન્દ્ર, અભદાલાદ અને કોસ્ભો પાઉન્ડેળનનાાં ઉિભે કયજણ તાલ કાનાાં ૧૦ ગાભના 
૬૬ ખેડૂતો ભાટે પલ ઝાડ પ્રકલ્ શઠે આંફા ફગીચાઓન ાં વ ાંલધાન કામા શાથ ધયલાભાાં આવય ાં છે. 
ખેડૂતોની તારીભના બાગરૂે માાલયણ નળક્ષણ કેન્દ્ર અભદાલાદનાાં વ ાંય ક્ત ઉિભે લડોદયા ક્સ્થત 
લયવાડા ગામની આંફાલાડીનો પે્રયણા પ્રલાવ મોજલાભાાં આવમો.  જેભાાં રાબાથી ખેડૂતોને ફ્રુટ ટ્રી 
્રાન્ટેળન ભેનેજભેન્ટ પ્રત્મક્ષ સ્થ મ રાકાત દ્વાયા પે્રક્ટીકર ભાગાદળાન રૂ ાં ાડલાભાાં આવય ાં. આ 
પ્રલાવભાાં કયજણ તાલ કાના કોસ્ભો ટ્રી ્રાન્ટેળન પ્રોજેક્ટ ાતગાત જોડામેર ૩૦ ખેડૂત બાઈઓ-
ફશનેોએ બાગ રીધો. આ પે્રક્ટીકર મ રાકાતભાાં માાલયણ નળક્ષણ કેન્દ્રના નનષ્ણાાંત તજજ્ઞો દ્વાયા 
આંફાના ્રાટની અલસ્થાઓ, ૂરભાાંથી પ કેલી યીતે ફને, ાણીન ાં વમલસ્થાન, સ કી ડાીઓનો 
કેયી વાથેનો યોર, સ માપ્રકાળનો ઉમોગ, સ કાાનની નલલેકલૂાક ઉમોગ અને ચાલ  લે તેનો 
પામદો કઈ યીતે ભેલલો, ડ્રી ઇયીગેળન,સ ઇભ નમત વમલસ્થાથી આંફાભાાં ઉત્ાદનભાાં લધાયો, 
સ્ટે્રવ કેલી યીતે તોડલો, લગેયે નલમો ય પે્રક્ટીકર ઉદાશયણો દ્વાયા પ્રનળક્ષણ આલાભાાં આવય ાં. 
 
 
 
 
 

                                            
 

                                                                                                                                                                                                
             

 ફાકોભાાં  સ્લચ્છતાની આદતો કેલામ અન ે તભેજ ળૌચારમના વાચા ઉમોગ ભાટે વાયી 
આદતો કેલામ. ફાકો ળૌચારમનો ઉમોગ કયતા થામ 
જેથી  તભેનાાં આયોગ્મ અને સ્લાસ્્મ જલાઈ યશ ેએ શતે  થી 
કયજણ તાલ કાની 10 ળાાભાાં 3 કન્મા અન ે 8 ક ભાય 
ળૌચારમન ાં  નનભાાણ કયલાભાાં આવય ાં. આ ળૌચારમ નનભાાણ 
ભાટે ળાા હયલાય કોસ્ભો પાઉન્ડેળનનો આબાય વમક્ત 
કયે.ળૌચારમની ઝરક. 
https://drive.google.com/file/d/1zg4GW9yn9bIona3jN
DXifwuSATmKvVIm/view?usp=drivesdk 

 

 

કોસ્મો ઈ જ્ઞાન સેવા સ્ટેશન 

પલ ઝાડ ળાળિેર દ્રારા ખડેિૂોની આત્મશનભયરિા 

કુમાર અને કન્િા શૌર્ાિિ યનમાચણ 
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 િારીખ ૧૦/૨/૨૦૨૨  ના રોજ લારી વાંલાદભાાં  આનો કીભતી વભમ પાલી ખફૂ વય બાાભાાં હડજજટર 
નળક્ષણની અગત્મતા, તભેાાં લારીની ભનૂભકા, હડજજટર નળક્ષણથી થતાાં પામદા અન ેન કળાન જેળા શળવય ર 

યોજળામાાં આવ્યો ષિો. આ વાંલાદભાાં ૮૦ થી લધાયે નલદ્યાથી અને લારીઓ જોડામા. િજજ્ઞ શ્રી શ્રી નલિભનવિંશ 
ગોહશર, આચામાશ્રી, શ્રીજીકૃા વાલાજનનક નલદ્યારમ, ગાભ : કોરીમાદ દ્રારા આ મુદ્દાઓ ર ર્ર્ાય કરળામાાં આળી 

ષિી. 

 

િારીખ ૧૯/૩/૨૦૨૨ ના રોજ  નલદ્યાથીઓ અન ેલારીઓ વાથ ેખ ફ જ વય બાાભાાં ફોડા હયક્ષાની 
લૂા તમૈાયી વાથ ેનલદ્યાથીની નળક્ષણ પ્રહિમાભાાં લારીઓની ભનૂભકાઓની ખ ફ જ ઉમોગી ભાહશતી 
આી. ગબણત અને નલજ્ઞાન જેલાાં કઠીન નલમન ેણ વય યીતે કેલી યીત ેાક્કો કયી ળકામ િેળા 

શળવય ર યોજળામાાં આળી ષિી. િજજ્ઞ શ્રી મ કેળબાઈ બટ્ટ, આચામાશ્રી, જૂ્મશ્રી જશ ફા સ્લાભી 
નલદ્યાભાંહદય, ગાભ ભથેી  દ્રારા આ મુદ્દાઓ ર ર્ર્ાય કરળામાાં આળી ષિી. 

 
 

તર ણી આય  બ્રીગેડ લડોદયા ાતગાત ોણ, આયોગ્મ અને વળક્ક્તકયણનાાં કામાિભન ાં 

અમીકરણ છ ભાવથી ચારી યહ્ ાં છે. આ કામાિભ શઠે લડોદયા જીલ્રાની ૨૦૦ તર ણીઓને  

સ્લચ્્તા, સ્લાસ્્મ, સ યક્ષા, નળક્ષણ અને વાંયક્ષણ ય નળબક્ષત કયલાભાાં આલી. આ તરૂણી 

બ્રીગેડની ફાાઓ તેભની ળાાઓભાાં અન્મ તર ણીઓભાાં જાગનૃત કામાિભો કયળે. તરૂણી 

આય  બબ્રગેડના આ કામાિભ લડોદયા જીલ્રનાાં કયજણ તાલ કાભાાં ણ કામાયત છે .જીલ્રા 

આય  અનધકાયીશ્રી, લડોદયા દ્વાયા વયકાયી ળાાની ૨૦૦ જેટરી તર ણીઓ વન્ભાનની 

વશબાગી ફની. કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્વાયા આ તર ણીઓને શાઇજીન કીટ (વેનીટાઈઝય, ભાસ્ક, 

નેકીન, વેનેટયી ેડ અને વાબ )ન ાં નલતયણ કયલાભાાં આવય ાં. આ કામાિભ ાતગાત કયજણ 

તાલ કાની શ્રીભનત કે.ટી.ટેર પ્રાથનભક ળાા, ગાભ: કાંડાયી  અને ઝેડ.જે.ટેર ન તન શાઇસ્ક ર, ગાભ : ક યારીની ધોયણ ૬ થી ૧૦ ની 

નલદ્યાથીનીઓને વન્ભાનનત કયલાભાાં આલી. આ કામાિભ કાંડાયી અને ક યારીનાાં આય લેહદક ઓીડી શોભીમોોથી નલબાગનાાં નપ્રમાંકાફેન અને 

સ્નેશરફેન દ્વાયા આમોજન કયલાભાાં આવય ાં શત  ાં. આ કામાિભભાાં ળાા હયલાય, કોસ્ભો પાઉન્ડેળનનાાં વભ્મો અને જીલ્રા ાંચામત/તાલ કા 

ાંચામત વદસ્મશ્રીઓએ શાજય યશી તર ણીઓને પ્રાવાંબગક ઉદફોધન દ્વાયા પ્રોત્વાહશત કયલાભાાં આલી.  

તરુણી આયષુ બ્રીિેડ દ્વારા ફાગિકાઓનુું ક્ષમતા વધચન 

ભહશરા અન ેફાનલકાવ નલબાગ, ગ જયાત યાજ્મ અન ેલડોદયા જીલ્રા લશીલટી તાંત્રનાાં ઉિભ ેવય 

વમાજીનગય ગશૃભાાં ભહશરાહદનની ઉજલણી વાંવદ વભ્મશ્રી યાંજનફેન બટ્ટના અધ્મક્ષ સ્થાન ેકયલાભાાં 

આલી. આ કામાિભભાાં લડોદયા ળશયેનાાં ભમેયશ્રી, ડે્ય ટી ભમેયશ્રી, મ્પય નીવીર કનભળનયશ્રી તથા 

જીલ્રા કરકેટય અન ેજીલ્રા નલકાવ અનધકાયીશ્રીઓ ઉક્સ્થત શતા. આ કામાિભભાાં નલનળષ્ટ કાભગીયી 

કયેર ય લતીઓ તભેજ આંગણલાડી કામાકયો અને આયોગ્મ કામાકયોન ે ફીયદાલલાભાાં આવમા. આ 

કામાિભભાાં જીલ્રા આય  અનધકાયી દ્વાયા નનનભિત “ફાબરકા આય  બ્રીગેડ” જે ૪૦ ળાાઓભાાંથી 

૨૦૦ ય લતીઓન ેતારીભ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલી છે. આ ફાબરકાઓન ાં વન્ભાન કોસ્ભો પાઉન્ડેળન 

દ્વાયા શાઇજીન કીટ નલતયણ ધ્લાયા” ભશાન બાલોના શસ્ત ેઆાણ કયીન ેકયલાભાાં આવય ાં.  

 

તરુણી આયષુ બ્રીિેડ દ્વારા ફાગિકાઓનુું ક્ષમતા વધચન 

“ફડજિટિ ્િેટપોમચ” ર વાિી સુંવાદ 
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ભાર ાં નાભ યોહશત નપ્રમાંકા ભૂને્દ્રબાઈ છે. હ ાં શાાંડોદ ગાભ ભાાં યહ ાં છાં. હ ાં ધોયણ-૧૦ભાાં અભ્માવ કર ાં 
છાં.ભાયી ળાા ન ાં નાભ શ્રીભતી એન.આય.ટેર વાલાજનનક નલદ્યારમ છે.  છેલ્રા વાત લાથી  કોસ્ભો 
પાઉન્ડેળન ભાાં જોડામેરી છાં. ભને કોયોના  કા દનભમાન કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્વાયા ઓનરાઇન ભેલી 
યશી શતી.કોયોના ના વભમભાાં ભને લોટ્વએ ના ભાધ્મભ થી હડજીટર 
બરટયવી,ાગે્રજી,ગબણત,કોમ્પ્ય ટય લગેયે નલમભાાં નવ ાં નવ ાં ળીખલાડલાભાાં આવય ાં શત  ાં.ત્માયફાદ હ ાં FDL 

ના ગ્ર  ભાાં જોડાઈ .ગ્ર ભાાં જોડતા શરેા ભન ે ગગૂર ડ્રાઈલ,ગગૂર િોભ, ગગૂર પોટોઝ,લગેયે 
ઓનરાઇન ્રટેપોભા ની જાણકાયી ભાયી ાવ ેન શતી. ઓનરાઇન ્રટેપોભા ની દયેક ભાહશતી ભને 
કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્વાયા ભી.ભન ેધોયણ ૧૦ ભાાં કોસ્ભો  પાઉન્ડેળન નો ઘણો ફધો વાથ વશકાય ભળ્મો. 
ઓનરાઇન ગબણત - નલજ્ઞાન નલમ ઝૂભ એપ્્રકળન  દ્વાયા બણાલલાભાાં આવય ાં શત  ાં. ફોડાની યીક્ષા 
ભાાં ભન ેભાગાદળાન  વૌથી લધાયે કોસ્ભો પાઉન્ડેળન દ્વાયા ભળ્ય ાં શત  ાં. જેથી ભાયા ફોડા ની યીક્ષા ભાાં 
ભાયા દયેક ેય વાયા ગમા. ભન ેછેલ્રા વાત લાથી કોસ્ભો પાઉન્ડેળન નોઘણો વાથ-વશકાય ભે. 
ભન ેતાયે કાયહકદી  ભાગાદળાન ણ આલભાાં આલ ેછે. અન ેભન ેકોમ્પ્ય ટય ણ ળીખલાડલાભાાં આલે 
છે. હ ાં એ  કોમ્પ્ય ટય એલોડા ની ણ યીક્ષા આરેી છે. જેભાાં ભાયા પ્રયેણાતભક નળક્ષકો નનળા 

ભડેભ,વોનર ભડેભ,હદવમજીતવય અન ેદીનકા ભડેભ શતા. કોસ્ભો પાઉન્ડેન ના કાયણે ભન ેનવ ાં જાણલા અન ેળીખલા ભળ્ય ાં.તનેી વાથ ે -વાથે ભાયા 
ભગજ નો ણ નલકાવ થમો.અન ેકોસ્ભો દ્વાયા ભન ે ઘણ ાં ફધ ાં ળીખલા ભે છે. અન ેભન ેઆગ ણ ઘણ ાં ફધ ાં ળીખલા ભળ.ે આ ભાયો ોતાનો 
અન બલ છે. Thank you so much Cosmo Foundation 

 

 
નમ્ર યનવેદન : 

આશ્રીને આભર ાં નમ્ર નનલદેન છે કે ગ ણલત્તા વબય નળક્ષણ દ્વાયા જીલન નનભાાણની આ નનયાંતય માત્રાભાાં આ૫ વૌ તથા આ૫ના ૫હયલાયના વદસ્મો 
અન ેનભત્રો ોતાના જ્ઞાન,આલડત,વાંવાઘનોના મોગદાન દ્વાયા વહિમતાથી બાગ રો જેથી વભગ્ર વભાજભાાં એક વકાયાત્ભક ભાનલીમ નલકાવની ઝાાંખી 
કયી ળકીએ લધ  ભાહશતી ભાટે અભન ેકૃમા વાંકા કયો. /cosmofoundation /cf.cosmofoundation 
 

ગ્રામીણ શળધાર્થીમાાં શક્ષણ દ્વારા ફરવતચન 

પોટો િેિેરી 
 

http://www.instagram.com/cosmofoundation
http://www.instagram.com/cosmofoundation
http://www.facebook.com/cf.cosmofoundation
http://www.facebook.com/cf.cosmofoundation
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