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સુજ્ઞશ્રી,સાદર નમ કાર... 
આપશ્રીને િવિદત થાય કે “િશક્ષણદશર્ન”  માસક શકૈ્ષિણક સામિયક છે. 

સામિયકની ગણુવત્તાનો આધાર ઉચ્ચકોટીના લેખ છે. આપ સૌ તરફથી સંશોધનાત્મક 
અને ચતનાત્મક લેખ મોકલવા સાદર આમં ત છો. આગામી અંકમાં આપનો લખે 
મોકલવા માટે આપશ્રીને આગ્રહપૂવર્કની િવનતંી છે. લેખ માટે કોઇ કારના ચાજર્ કે ફી 
લેવામાં આવતો નથી. 

િશક્ષણદશર્નમાં િશક્ષણના િવિવધ પાસા, નુતન વાહો, નવીન યોગો, નવી 
િદશાઓ, નીતિવષયક ચચાર્, શાળાિશક્ષણ, ઉચ્ચિશક્ષણ સંબંિધત લેખ અને 
સંશોધનલખે જવેી લેખનસામગ્રીને અગ્ર થાન આપવામાં આવે છે. 

આપશ્રી આપના લેખની હાડર્ કૉપી Prof. R. G. Kothatri 601‐603, Aagan 
Tower,  RajnikantJani‐Makarpura  Road,  Near  Bhavans  School,  
Vadodara‐ 390004 પર  મોકલાવી શકો છો. 

લેખની સોફ્ટકૉપી ડૉ. િજજે્ઞશ બી. પટેલને તેમના ઇમેલ આઈ.ડી. 
jig_har@yahoo.com પર મોકલવા ખાસ િવનંતી છે. આપના લેખ માઈક્રોસોફ્ટ વડર્માં 
શુ્રત ફોન્ટમા ં ટાઈપ કરીને તે સોફ્ટ કૉપી મોકલવા િવશેષ િવનંતી છે.આ બાબતની 
આપના શૈક્ષિણક વતુર્ળમાં વધુમાં વધુ સાર થાય તેવા યાસ કરશો.  

િશક્ષણ દશર્ન નું લવાજમ 
એક વષર્ માટે 120 રૂ. 
ણ વષર્ માટે 330 રૂ. અને 
પાંચ વષર્ માટે નું 550 રૂ. 

જ ેઆપશ્રી નીચે ના સરનામે મોકલાવી આભારી થશો. 

શ્રી અરિંવદભાઈ એલ મહેતા. 
5, ીત ડુપ્લેક્સ, આંનદવન કોમ્પલેક્ષ ની પાછળ, 

સુભાનપુરા, વડોદરા. Mo. 999800518 
આપનો સહૃદયી, 

 

ઓનલાઇન લવાજમ ભરવા માટે URL 
http://ctegujarat.org/shikshan/index.html  ની મુલાકાત લઇ અથવા સામેના 
પેજ પર આપેલ QR Code aારા આપ લવાજમ ભરી શકો છો. લવાજમ ભયાર્ બાદ 
આપ જ ેસરનામા પર િશક્ષણ દશર્ન મંગાવવા માંગતા હોઇ તે સરનામંુ નામ સાથે 
શ્રી અરિંવદભાઈ મહેતા ના મોબાઇલ નં:- 999800518 પર મોકલવાનું રહેશે. 
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NAVNIT MAGAZINE AGENCY  
204/205, First Floor, Chandra Prabhu Corporate House, Ving-A, 

Behind Sales Ind. Opp-Simandhar Mandir,  
Highway Road, Mehsana-384002. Ph. (O) : 02762-258548 

 
EDUCATIONAL EMPORIUM  
Booksellers & Magazine Agents 

36, Umiyanagar, Jalchowk, Behind Sardar Bag., Patan (N.G.) 
384265 Ph. : 02766-220703 

 

PEEYOOSH MAGAZINE WORLD  
(Magazine Agent) 

F/8,First Floor, Mulki Bhavan, Nr. ST Stand, Mehsana-
384001(N.Guj.) 

Ph. : 02762-220350, Mobile : 9825888778 
 

MAGAZINE WORLD  
India’s Premier Magazine Subscription Agency 

Nr. Gopal Talkies, Station Road, Anand - 388 001 
E-mail : magazineworld@gmail.com / Ph. : 02692-244582 

 
NAVKAR MAGAZINE AGENCY  

B-7 & 8, Arihant Nagar Flats, Nr. Vishram Nagar,  
Gurukul Road,Memnagar, Ahemdabad-380052 (Guj.) 

 
SHIVAM ENTERPRISE  
(Book Sellers & Stationers) 

Opp. Vanita Vishram, Kesent Circle, Bhavnagar-364001 
 

     VIJAY MAGAZINE WORLD  
62, Kalyan Bhuvan, Relief Road, Nr. Rupam Cinema, 

Ahemadabad-380001 


