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શિક્ષણ શવભાગ 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગજુરાત યશુનવશસમટી,   
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િૈક્ષશણક વર્મ : 2017-18 



 

I 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

યુનિવનસિટી ગીત 

મુનનવનસિટી ગીત સા્બળવા 

ભાટે QR Code સ્કેન કયો. 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત, 

સ્થાનત નવદ્યાીઠ અભાયી યમ્મ અને યનળમાત. 

તાી, ૂણાિ, સરયત નભિદા, અમ્મ્ફકા, કાવેયી, 

રાટ સદાએ રીરોછભ નદીઓના્ ટકૂળ પ્હેયી. 

નિભે યત્નાકય કેયી ઘૂઘવે તયગભાળ, 

કુદયતની છે મ્હેય કે બૂનભ ફાયે ભાસ યસાળ. 

સયળ પ્રકૃનતના સૌ રોકો આનન્દી, અનબજાત, 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત… 

ભૃગુઋનિની ુણ્મબૂનભ છે, ભૃગુકયછ ભશહુય, 

ચોમાિસી ફ્દયના ધ્વજથી, સુયત સૌમ્મ - બયૂય. 

યાભ અને શફયીને ગરે, ધન્મ ડા્ગની ધયતી, 

કોરક, કીભ, ભીંઢોળા નદીઓ, નીશરદન કરકર કયતી. 

સાત સભ્દય ાય અહીંની પ્રજા ઘણી પ્રમાત, 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત…  

યાનીયજ ને કાળીયજના બાગીગળ સ્ચાય, 

આરદવાસી-વનવાસીઓના ઉત્સવભમ વ્મવહાય. 

અહીં ફ્દયો ધભધભતા્, ઉદ્યોગો ધભધોકાય, 

કરા-કસફને ભ્રાતૃબાવના અહીં ઉત્તભ સ્સ્કાય. 

અવાિચીન સભમનુ્ ઊ઼મુ્ અહીં હેરુ્ યબાત, 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત… 

નભક રઇ દા્ડીભા્ ગા્ધીએ પેંમો ડકાય, 

ફાયડોરીના સત્માગ્રહથી ્કામા સયદાય. 

કનવ નભિદની કરભે પ્રગટ્ુ્ ગયવ્ુ ગુજિયી-ગીત, 

ભુનશીએ સદા શીખવી અમ્સ્ભતા શુ્ પ્રીત. 

સ્વત્ત્રતાનો દાદાએ અહીં શ્ખ પૂમો સાિાત્, 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત… 

દનિણ ગુજિય િેત્રની નવદ્યાીઠ અભાયી ભાતા, 

સત્મ, જ્ઞાનને અન્તની એ છે ઉજ્જવર ઉદ્દગાતા. 

એના્ ગૌયવ, નવકાસ પ્રગનત અભને પ્રાણથી વહારા્, 

એને કઠે હેયવીશુ્ નસનિની જમભારા. 

નવદ્યાને ચયણે ધયીએ નનષ્ઠાના્ ારયજાત, 

ધન્મ ધન્મ ધયતી રીરી ભ્ગર દનિણ ગુજયાત, 

સ્થાનત નવદ્યાીઠ અભાયી યમ્મ અને યનળમાત. 

    - શ્રી ભગવતીકુમાર શભમા  



 

II 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

સંવાદ 

વાનષિક મુખપત્ર 

યમભશાક 

ડૉ. આય. ફી. ટેર 

એસો. પ્રોપેસય અને અધ્મિ 

સંમદક ભંડળ 

ડૉ. અનભતકભુાય આય. ભારી 

આનસસ્ટન્ટ પ્રોપેસય 

વળવી અમૃતબાઈ વસ્તબાઈ   પ્રનશિણાથી સેભેસ્ટય - IV 

વ્માસ માનતફેન રદનેશબાઈ   પ્રનશિણાથી સેભેસ્ટય- IV 

ટેર કલ્ેશબાઈ ઠાકોયબાઈ  પ્રનશિણાથી સેભેસ્ટય - II   

 

શશક્ષણ શિબમગ 

વીય નભિદ દનિણ ગજુયાત મુનનવનસિટી, 

ઉધના-ભગદલ્લા યોડ,  

સુયત.-395007 

education.vnsgu@yahoo.com 
Phone : 0261 - 2203093 / 94  

શૈક્ષશણક િર્ા : 2017-2018 



 

III 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 



 

IV 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 



 

V 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

સંપાદકીય 

નશિણ નવબાગનુ ્વિિ-2017-2018નુ ્વાનિિક ભુખત્ર ‘સ્વાદ’ આની સભિ ભૂકતા્ હિિ અનુબવીએ છીએ. 

સતત ફીજા વિે ‘સવ્ાદ’ન ેઇ-પોભેટભા ્યજ ૂકયવાનો આનદ્ સનવશેિ છે. 

વીય નભિદ દનિણ ગજુયાત મુનનવનસિટીનો નશિણ નવબાગ નશિક પ્રનશિણની તારીભ આતો અનુસ્નાતક 

કિાનો નવબાગ છ.ે આ નવબાગ દ્વાયા બાનવ અધ્માકો, આચામો, નશિકો તથા નશિણિતે્રના્ સ્શોધકોનુ્ ઘડતય 

થામ છે. આ નવબાગભા ્ વ્માવસાનમક તારીભની સાથ ેસાથે સ્સ્કાય નસ્ચન તથા સવાાંગીણ નવકાસની તકો ણ 

પ્રનશિણાથીઓને પ્રાપ્ત થામ છે. નશિણની પ્રનિમાભા ્ સહબાગી એવા નવબાગના પ્રનશિણાથીઓ તથા 

અધ્માકોની સ્વયનચત તેભજ સ્કનરત કનૃતઓનો સભાવેશ ‘સ્વાદ’ભા્ થમો છે. ‘સ્વાદ’ના પ્રસ્તુત અ્કભા્ નશિણ 

િેત્રે ઉમોગી વેફસાઈટનો QR Code આેરો છે. જેન ેભોફાઈર દ્વાયા સ્કેન કયી જ ેતે વેફસાઈટનો ઉમોગ 

અધ્માકો, પ્રનશિણાથીઓ અને નશિણભા્ યસ રેનાય કયી શકશે. 

આ વાનિિક ભુખત્રને વીય નભિદ દનિણ ગુજયાત મનુનવનસિટીભા્ આદયણીમ કુરનતશ્રી તથા 

ઉકુરનતશ્રીના શુબેચ્છા સદ્શેાઓએ વધ ુગૌયવવ્ત ુફનાવ ેછે. નવબાગના અધ્મિશ્રી, અધ્માકશ્રીઓ, વહીવટી 

કભિચાયીગણ તેભજ નવદ્યાથીનભત્રોના સહમોગ ફદર આબાયની રાગણી વ્મક્ત કયીએ છીએ. સ્વાદના ભુખપૃષ્ઠ 

ભાટ ેસુદ્ય નચત્ર દોયી આનાય પ્રનશિણાથી ટેર શેપારી તભેજ ‘સવ્ાદ’ સજિનની પ્રનિમાભા્ સતત સાથે યહેરા 

પ્રાધ્માક ડૉ. બાવેશ ભોદીનો અને બાિાશુનિ કયી આનાય શ્રી રકશોયબાઈ કામસ્થનો આબાય.  

 

- સ્ાદકો  

 

 

 

 

 

 

 

ઇ-પોભેટ િંગ : ડૉ. અનભતકુભાય આય. ભારી, શ્રી અમૃત વળવી, શ્રી નભતેશ ટેર, શ્રી હભે્ત યાઠોડ. 

નોંધ : આ અ્કભા્ છામેર નવચાયો/રેખ કે સજિન જે તે રેખક/સજિકને આધીન હોઈ સ્ાદક ભ્ડળ કે સ્સ્થા તે ભાટે જવાફદાય નથી. 



 

VI 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

નવભાગીય સુવાસ  

નશિણ નવબાગ દ્વાયા શૈિનણક વિિ 2017-18નુ્ વાનિિક ભુખત્ર સ્વાદ સતત ફીજા વિે ઇ-પોભેટભા્ પ્રકાનશત કયતા્ 

આન્દ અને ગૌયવ અનુબવ્ુ છુ્. NAAC દ્વાયા A ગ્રેડ પ્રાપ્ત આણી મુનનવનસિટીના આ નવબાગનુ્ કામિદશિન નીચે 

પ્રભાણે છે. 

 NCTE Regulation-2014 ભુજફ એભ. એડ્. પ્રોગ્રાભ ભાટે રદ્વવિીમ ભાળખાને અનુરૂ ચાય સેભેસ્ટય ભાટે 

સેભેસ્ટય દીઠ સભાન િેડીટ અને સભાન ગુણનો તેભજ સૈિા્નતક અને પ્રામોનગક કામિના ઉભદા સભન્વમમુક્ત 

અભ્માસિભ. 

 મુનનવનસિટી સહમોગથી વહીવટી, ટેકનનકરી તેભજ શૈિનણક કભિચાયીઓની નનભણૂકથી ભાનવ સ્સાધનભા્ વૃનિ. 

 રદ્વવિીમ એભ. એડ્. પ્રોગ્રાભથી દેશબયભા્ પ્રવેશની અછત વચે્ચ નવબાગભા્ અભ્માસ ભાટે ભોટી સ્માભા્ 

નવદ્યાથીઓ જોડામા. 

 એભ. એડ્.ના અભ્માસ સાથે એક નવદ્યાનથિની તથા ગત વિિના ફે નવદ્યાથીઓએ GSET યીિાભા્ સપળતા પ્રાપ્ત 

કયી. તેભજ ટીચીંગ આનસસ્ટન્ટ સારયકાફેન ચૌહાણે ીએચ.ડી.ની દવી પ્રાપ્ત કયી. 

 એભ. એડ્. અભ્માસિભ અ્તગિત સેનભનાય, સાભાનજક કામિ, મોગ, પ્રત્મામન કૌશલ્મ, ICT, રાઇબ્રેયી વકક,  રયસચિ 

ેય વકકશો, નચ્તનાત્ભક રેખન, ઇન્ટનિનશ, તજજ્ઞીમ પ્રવચનો, નવનવધ સા્સ્કૃનતક કામિિભ, યભતોત્સવ, શૈિનણક 

પ્રવાસના આમોજન દ્વાયા સઘન તારીભ. 

 સ્ૂણિ બવન Wi-Fi સજ્જ, ઇન્ટયનેટ સુનવધા સાથે કોમ્પ્મુટય રેફ, સમૃિ રામબ્રેયી. 

 એભ. એડ્.ના નવદ્યાથીઓ દ્વાયા નવનવધ યાષ્ટ્રીમ તેભજ પ્રાદેનશક કિાના સેનભનાય અને કોન્પયન્સભા્ બાગ રઈ ેય 

પે્રઝન્ટેશન કમાિ. 

 નશિણના નવનવધ િેત્રો તથા આ્તયનવદ્યાશાળાકીમ સ્શોધનના કામિ દયેક નવદ્યાથી કયે છે. જેના અ્તે રઘુશોધ 

નનફ્ધ પ્રસ્તુત થામ છે. 
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ભનભા્ અહકાય, ક્રોધ જેવી ખયાફીઓ હતી. જશષ્મ ટાઢો 

ડી ગમો. ગરુુએ તેને સભજાવ્મુ્ કે આ દતણ ભેં તને તાયી 

ોતાની ખયાફી ક ેદુગુતણ જોવા ભાટે આપમુ્ હતુ્, અન્મોની 

નહીં. તેં જેટરો સભમ ફીજાની ખયાફીઓ જોવાભા ્વડેફ્મો 

એટરો સભમ ખુદને સુધાયવાભા્ જવતાવ્મો હોત તો અત્માય 

સુધીભા્ તારુ ્વ્મજિત્ત્વ ફદરાઈ ગમ્ુ હોત.  
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વ્મવહાયના સ્વદશતનની રૂજચ યાખે તો રગબગ ોતાનુ ્

વ્મજિત્ત્વ  ફદરી નાખવા સભથત ફની જામ છ.ે ભનુષ્મ 

હભેશા ોતાના જીવનભા્ સદ્દગુણોનુ્ વાવેતય કયી સહ 

વ્મજિ તયીકેનુ્ સપળ પ્રાપ્ત કયે. 
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Introduction   
There is a need of the people to have the right 

attitude towards the environment. We are facing major 
obstructions to save the environment. We know that 
climate change, greenhouse effect, and global warming 
are regarded as the most debated environment issue of all 
times. This century is the warmest in the history of the 
world. There are abundant gases in the atmosphere such 
as methane (CH4), Sulphur hexafluoride (SF4), and 
Carbon dioxide (CO2). Due to these gases greenhouse 
effect occurs. This effect is referred to as the heating up of 
the atmosphere by the infrared radiation captured by the 
atmosphere. We are in a situation where we have to think 
about the environment. Schopenhauer (1851) describes 
religion as the most effective weapon against humanities' 
ignorance.  Can religion be useful to solve the problem? 
The question is what role has religion played or what 
contribution has religion made to save the environment. 

Questions to Think  
When we think about spiritual tradition and 

environment some questions do arise in our mind such 
as: 

Are we considered ourselves superior to other living 
being based on how we treat the environment? 
Do we believe that the environment should be 
protected? 
Is spiritual belief helpful to cultivate awareness to 
save the environment? 
How can religion be integrated with the 
environment? 

All the religions have traditionally expressed some 
ethical concern for the environment. They proposed some 
ethical responsibilities on the human being. Through 
Religion we can understand the religious value of the 
Earth and religious obligations to care for it. Greed and 
destructiveness are condemned. Restraint and protection 
are affirmed by religious traditions. Nowadays traditional 
religious attitudes toward nature have largely disappeared 
in modern societies. We should think again about 
significance of religion to save the environment. Indians 
follow some spiritual traditions based on Hinduism so to 
protect our environment we should understand those 
traditions. 

Indian spiritual tradition based on Hinduism 
 We should understand spiritual tradition of 

Hinduism first. Hinduism is very concerned with the 
relationship between humanity and the 
environment. It teaches that resources in the world 

become scarce because we use them for their own ends. 
We should use the resources unselfishly in order to 
maintain the natural balance. Bhagavad Gita says that the 
gods will give you the food of your desire. Who so enjoys 
their gift, yet gives nothing, is a thief, no more any less.  

According to the Hinduism trees should be treated 
with great respect because it is the most important type 
of plant life and, like all living things, it has 
an atman (soul). If there are trees with leaves, flowers and 
fruit within a village, that place is worthy of our respect. 
Hinduism commands us as following. 

1. Rig Veda (6:48:17) says ‚Do not cut trees because 
they remove pollution.‛  

2. Yajur Veda (5:43) appeals ‚Do not disturb the 
sky and do not pollute the atmosphere.‛  

3. Atharva Veda (12:1:27) says ‚We invoke all 
supporting Earth on which trees, lords of forests, stand 
ever firm.‛ 

4. According to Virat Parrva (5.45-46) ‚Don’t 
destroy forest with tigers and don’t make forest devoid of 
tigers. Forests can’t be saved without tigers and tigers 
can’t live without forests because forests protect tigers 
and tigers protect forests.‛  

5. According to ShantiParva ‚It brings great sin if 
fire is not offered purifying material ( havan); if trees are 
cut down on auspicious days , if human waste , spit and 
cough etc. are dropped in water.‛  

6. Atharva Veda Bhumi Sukta says ‚The Earth is 
our mother and we are all her children‛ 

By following these commands India has lived on, in 
spite of hundreds of years of persecution, in spite of 
nearly a thousand years of foreign rule and foreign 
oppression. India still lives and holds onto the treasure 
house of religion and spirituality. 

Important spiritual teachings on the environment in 
Hinduism  

1. Pancha Mahabhutas create our body and it is 
interconnected with the cosmos.  

Pancha Mahabhutas means five great elements 
space, air, fire, water and earth. They constitute the 
environment are all derived from prakriti. Each of these 
elements has its own life and form. Together they are 
interconnected and interdependent. Hinduism recognizes 
that the human body is composed of and related to these 
five elements, nature and the environment are not outside 
our body, not alien or hostile to us. They are an 
inseparable part of our existence, and they constitute our 
very bodies. 
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2. To protect the environment is part of our 
Dharma.  

Dharma has been translated into English as duty, 
virtue, and cosmic order. In Hinduism, protecting the 
environment is important expression of dharma. Religion, 
ecology and ethics are not separate arenas of life but they 
are part of our dharma to treat creation with respect. 

3. Our environmental actions affect our karma.  
Karma holds that each of our actions creates 

consequences which are good or bad. If our behavior is 
moral it creates good karma. According to our behavior 
we built our karma, we have free choice, even though we 
may have harmed the environment in the past, we can 
choose to protect the environment in the future, replacing 
environmentally destructive karmic patterns with good 
ones. 

4. The earth is our mother and deserves our devotion 
and protection.  

We get benefit from the earth so we should offer 
gratitude and protection in response. We should touch 
the floor before getting out of bed every morning and ask 
our mother ‚earth‛ to forgive us for trampling on her 
body. We have to make clean and beautiful our earth.  

5. Asceticism represents a path to liberation and is 
good for the earth.  

Hinduism teaches asceticism means restraint in 
consumption and simplicity in living. It represents a 
pathway toward liberation, which treats the earth with 
respect. A well-known Hindu teaching -- Tain tyakten 
bhunjitha -- has been translated, "Take what you need for 
your sustenance without a sense of entitlement or 
ownership." 

Conclusion  
Hinduism demonstrates an ecological awareness and 

great respect for the natural world. It is replete with 
spiritual references to mother earth. The Atharva Veda, 
devoted to praises of mother earth contains 63 verses 

embodying the sentiments of Hindu visionaries regarding 
the dependence of humans on mother earth. The Hindu 
vision of dharma involves the idea that human beings 
must accept certain limitations on their desires so that the 
natural order can be preserved. It prescribes a devout and 
frugal lifestyle that has inspired and may be expected to 
continue to inspire ecologically supportive lives in which 
wasteful consumption is eliminated. We emphasis on the 
spiritual dimension, which is lacking in our modern 
approaches and attitudes to all issues connected with 
environment. Our present environmental crisis is in 
essence a spiritual crisis, so to solve the present problems 
we should think and remove spiritual crisis. 
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Abstract 
In a country like ours, the systems and convenience 

are generally designed to meet the needs of the normal 
persons only. Our telephones, transport, banking systems 
and even elevators are not designed to be used by the 
people with physical problems independently. Whereas in 
the developed countries, the systems have been designed 
keeping in mind the needs of the individuals with Special 
Educational Needs (SEN). For example, the lifts in public 
places in advanced countries have switches that are 
marked with Braille for the convenience of the people 
having visual impairment. The public buses have steps 
which can be lowered so that even persons on wheel chair 
can enter. There are special telephones available for 
individuals with hearing problems. Thus, the system not 
designed according to the needs of the individuals with 
SEN cause difficulties when they use these systems. This 
makes daily living of these people more strenuous. They 
encounter anxiety, fear, isolation and trauma caused by 
their problems or society or by both. A person’s with 
SENs, role, status and behaviour in society is very much 
influenced by interpersonal behaviour, impression 
formation, liking etc. shown by other members of the 
society. The sympathetic responses, the negative or 
hostile reactions or indifferences in behaviour shown by 
others influence the attitude of handicapped persons 
towards the society. This results in the form of 
withdrawal, maladjustment and non participation in the 
social world. A physical problem leads to other problems 
only when the individual accepts it as a condition of 
inadequacy. The problems of individuals with SEN, 
mainly physical and visual are more due to learned 
helplessness reinforced by the individual and social 
factors. Indeed organ inferiority is not a barrier to 
realizing the potentials of an individual. The individual 
and the society should learn to accept the organ 
inferiority as one of the several individual differences seen 
among people. The inferiority should be accepted in 
proper perspective. Individuals with SEN have the same 
social and emotional needs as normal individuals. 
Individuals with SEN face a number of problems because 
of their physical problems, other’s reactions to their 
physical problem and faulty attitudes of family and 
society in general. 

Introduction: 
In a country like ours, the systems and convenience 

are generally designed to meet the needs of the normal 

persons only. Our telephones, transport, banking systems 
and even elevators are not designed to be used by the 
handicapped independently. Whereas in the developed 
countries, the systems have been designed keeping in 
mind the needs of the individuals with Special 
Educational Needs (SEN). For example, the lifts in public 
places in advanced countries have switches that are 
marked with Braille for the convenience of the people 
having visual impairment. The public buses have steps 
which can be lowered so that even persons on wheel chair 
can enter. There are special telephones available for 
individuals with hearing handicap. Thus, the system not 
designed according to the needs of the individuals with 
SEN cause difficulties when they use these systems. This 
makes daily living of the individuals with SEN more 
strenuous. They encounter anxiety, fear, isolation and 
trauma caused by their handicap or society or by both. A 
person’s with SENs, role, status and behaviour in society 
is very much influenced by interpersonal behaviour, 
impression formation, liking etc. shown by other 
members of the society. The sympathetic responses, the 
negative or hostile reactions or indifferences in behaviour 
shown by others influence the attitude of persons with 
SEN towards the society. This results in the form of 
withdrawal, maladjustment and non participation in the 
social world. 

Socio-emotional problems of individuals with Special 
Educational Needs: 

Following are some of the problems found in the 
individual with SEN: 

  Stigmatization and Withdrawal: Because of the 
stigma attached to the physical problem of any kind, 
the individuals with SEN are not accepted by the 
society and people try to see their physical problems 
instead of abilities. As a result of this, individuals 
with SEN withdraw and remain isolated from the 
rest of the community. Degrees of stigma vary from 
place to place. In India social stigma is more as 
compared to developed countries. This attitude acts 
as a barrier in their integration into society. The 
withdrawal problem of individuals with mental 
problem is also caused by the pathetic or mostly 
hostile attitude of society towards them which 
magnifies their problem and even threatens their 
freedom and existence. A change of social outlook 
towards other individuals with SEN is still neglected 
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and ignored and is still doomed to life of segregation 
and frustration. They continue to be rejected and 
isolated by the society. 

 Emotional problems: The physical hazards may lead 
to insecurity and emotional disturbances. The effect 
of this is more if as a child, they encounter negative 
experiences in the home, school and community. 
Because the visibility of the defect attracts 
contemptuous attention, individuals with SEN try to 
hide their physical problem. It is for this reason 
people often resist the use of walking stick, crutches, 
eye glasses and hearing aids even if it leads to 
functional impairment. Attempts to hide the defect 
are sometimes made by parents who do not wish 
their children to be exposed to such behaviour of 
others or are ashamed of their deformed offspring. 
This leads to embarrassment for the individuals with 
SEN, which often leads to emotional trauma. Some 
of the psychosomatic complaints include insomnia, 
reduced appetite, gradual loss of interest in life, 
negative attitude towards self and family, insecurity, 
anxiety and emotional instability. 

 Problems in Interpersonal relations and Social 
adjustment: The atmosphere of continued frustration 
and rejections in the home leads to serious 
maladjustment. A child with SEN may become bone 
of connection between father and mother who may 
frequently blame each other for the short comings. 
The disharmony between the parents and reluctance 
on the part of brothers and sisters towards 
individuals with SEN make the individual’s feeling 
of rejection more acute. 

 Communication Problems: Major problem found 
among individuals with hearing problem is of 
communication and the consequences of this 
problem are many. It leads to the problem of 
socialization and discipline. Picking wayside flowers 
is acceptable while picking one’s neighbour’s flowers 
is unacceptable. The difference is subtle difficult to 
explain but can be crucial. Students with hearing 
problem, in their early years, are more likely to 
experiences frustrations due to not understanding or 
not being understood, due to which they often show 
temper-tantrums.   

 Negative Self-Concept: Self-concept denotes an 
individual’s evaluation of his/her worth and 
limitations in all those aspects of which s/he is aware 
of. To feel that life is worth living the individual 
should have a positive concept about his/her self. It 
is natural that an individual with SEN will have 
feelings of inadequacy due to his or her problem. If 
the teachers and parents are only concentrating on 
his or her problem by making comments such as 

‚you can’t do this‛, ‚It is not possible for you to 
achieve‛ etc. the individuals will develop lack of 
confidence and a negative self-concept. 

 Behavioural Problems: Because of the faulty attitudes 
such as rejection, overprotection and over 
expectation of parents and society, individuals with 
SEN develop lot of emotional and behavioural 
problems such as aggression, head banging, temper-
tantrums etc. Individuals with mental problem are 
reacted to much more unfavourably than individuals 
with physical or visual problem. Parents and teacher 
should try to create a more favourable attitude i.e. an 
attitude of acceptance and non segregations of the 
individual with SEN. Without an appropriate 
attitude i.e. an attitude on the part of the society it is 
difficult for the parents to bring up children with 
SEN and more difficult to allow adults to live in the 
society, enjoy as much independence as possible and 
work according to their actual capacities. 

 Problems in Employment: Individuals with physical 
problems and other chronic health problems can 
enter occupations commensurate with their abilities. 
When adequate measures are taken to protect them, 
and those with whom they work from possible 
hazards arising from their physical problem, they 
can contribute productively. Individuals with SEN 
are discriminated against in getting the employment. 
This attitude blocks the entry of individuals with 
SEN in the employment markets. This also leads to 
lot of emotional problems. 
Role of Parents and Teachers: 
The individuals with SEN should be encouraged to 

accept their limitations without succumbing to them. 
Parents and teachers should encourage play, talk and free 
imagination. Play is one of the most powerful means of 
socialization. The persons with SEN do posses potentials 
for development as a fully independent individual. 
Parents and teachers should create and provide 
conditions for creative development of the persons with 
SEN and foster their creative being. Parents should 
accept the child’s problem. Parents unconsciously tend to 
reject or punish their children with SEN or develop over 
sympathy. Both rejection and over protection have 
negative effect on the integrated personality of the 
children. Emotional problems should not be tackled by 
force or punishment. The emotional relationship between 
parents, their social behaviour with the child as well as 
behaviour with other family members form as models for 
child’s social behaviour. Quarrelsome and hostile parents, 
inculcate aggressive and hostile behaviour among 
children. Emotionally unstable parents provide an 
‘insecure base’ for children that leads to poor adjustment. 
So both parents and teachers should provide the 
supportive environment at home and school for the 
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development of individuals with SEN.   
Conclusion: 
A physical problem leads to problems only when 

the individual accepts it as a condition of inadequacy. The 
problems of individuals with SEN, mainly physical and 
visual are more due to learned helplessness reinforced by 
the individual and social factors. Indeed organ inferiority 
is not a barrier to realizing the potentials of an individual. 
The individual and the society should learn to accept the 
organ inferiority as one of the several individual 
differences seen among people. The inferiority should be 
accepted in proper perspective. Individuals with SEN 
have the same social and emotional needs as normal 
individuals. Individuals with SEN face a number of 
problems because of their physical problems, other’s 
reactions to their physical problem and faulty attitudes of 
family and society in general. So parents, teachers and 
society should provide the supportive environment at 
home and school for the development of individuals with 
SEN.   
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વષત 2001ભા ્ અભેરયકાની પ્રમાત ભેસેચ્મુસટે 

ઇન્સન્સ્ટટ્યૂટ ઓપ ટેકનોરોજીએ ોતાના કટેરાક 

અભ્માસક્રભ ઈન્ટયનેટ ય સહુ કોઈના ભાટ ે જનિઃશુલ્ક 

ભુમા. ઊત્તભ ગુણવત્તા સબય જશક્ષણ સાભગ્રી ધયાવતા આ 

અભ્માસક્રભને વ્માક આવકાય ભળ્મો અને આભ ઓન 

કોસતવેય (OCW)ની ચળવળનો આયબ થમો. ત્માય ફાદ 

દુજનમાની ઘણી ફધી માતનાભ મુજનવજસતટીઓ તેભા ્

જોડાઈ. આ પ્રકાયે ઈન્ટયનટે ય બણવાની સજુવધા આતા 

કોસત ભાટે વષત 2008ભા ્ ડવે કોભીઅય ે એક શબ્દ આપમો 

MOOC. ભેસીવ ઓન ઓનરાઈન કોસત (Massive 

Open Online Course)નુ્ ટૂ્કાક્ષયી છે MOOC. 

ઊત્તભ ગુણવત્તામુિ જશક્ષણ સાભગ્રી, જવશ્વ જવમાત 

મુજનવજસતટીની ભાન્મતા, જનિઃશુલ્ક અભ્માસ, ઊભયનો કોઈ 

ફાધ નજહ, પ્રવેશ ભાટ ે રઘુત્તભ શૈક્ષજણક મો઼મતાની 

જરૂરયમાત નહી અને ોતના અનુકુળ સ્થળે તથા સભમ ે

અભ્માસ કયવાની સુજવધા જેવી ખાસીમતોના કાયણ ે

MOOC ખુફ જ ટૂ્કા ગાળાભા ્પ્રચજરત ફન્મા.  

દુજનમાના અન્મ દેશોની જેભ જ બાયતભા્ ણ 

MOOCનો સ્વીકાય થમો. બાયતની માતનાભ 

આઈ.આઈ.ટી. જેવી ક,ે કાનુય, ભુ્ફઈ અને જફયરા 

ઇન્સન્સ્ટટ્યૂટ ઓપ ટેકનોરોજી એન્ડ સામન્સ દ્વાયા મોજામેર 

જવજ્ઞાન અને ટકેનોરોજી જવષમક MOOC ખૂફ જ 

અસયકાયક નીવડ્યા. ત્માય ફાદ બાયત સયકાય ે જવજવધ 

શૈક્ષજણક સ્સ્થાઓ ોતાના MOOC અભરભા્ ભૂકી શક ે

તે ભાટ ે SWAYAM કામતક્રભ અભરભા ્ ભુમો જેની 

વેફસાઈટ https://swayam.gov.in દ્વાયા 

એન્સન્જજનમરયગ, જવજ્ઞાન, ગજણત, જશક્ષણ, જવનમન, 

વાજણજ્મ જવેી જવદ્યાશાખાઓના અનેક કોસત આજ ેઊરબ્ધ 

ફન્મા છે. SWAYAMભા્ MOOC દ્વાયા થતા 

અભ્માસન ે મુ.જી.સી. એ Credit Framework for 

Online Learning Courses through SWAYAM 

Regulation, 2016. દ્વાયા વધૈતા પ્રદાન કયી. આ ઊયાત્ 

દેશ બયના જફનતારીભી જશક્ષકો ભાટ ે D.El.Ed.નો 

અભ્માસક્રભ MOOC સ્વરૂે પયજીમાત ણૂત કયવાના 

ભાનવ સ્સાધન ભત્્રારમના જનણતમથી MOOCને 

સત્તાવાય સભથતન પ્રાપ્ત થમુ્. મુ.જી.સી. દ્વાયા ઊચ્ચ જશક્ષણભા ્

અધ્માકો ભાટ ે MOOC દ્વાયા ભેળવેર તારીભનો ણ 

સ્વીકાય કયવાની જવચાયણા ચારી યહી છે ત્માય ેMOOC 

પિ જ્ઞાની બૂખ જ ન સ્તોષતા એક અગત્મની 

વ્માવસાજમક મો઼મતા ણ ફની યહેશે.  

MOOCએ યયાગત ચારતા અભ્માસક્રભોનુ ્

ઓનરાઈન સ્વરૂ છ.ે MOOCભા્ અભ્માસ 

કયનાયાઓની સ્મા ખૂફ જ જવશાળ હોમ છે. કટેરાક 

MOOC ભા્ રાખો જવદ્યાથીઓ અભ્માસ કયતા હોમ છ.ે 

યયાગત અભ્માસક્રભની જભે જ તેભા ્ અભ્માસ કયવા 

યજીસ્રેશન કયાવવુ ્ ડ ે છે. MOOCભા્ કોઈ રઘુત્તભ 

શૈક્ષજણક રામકાત હોતી નથી, યતુ દયેક MOOC ભાટ ે

જરૂયી ૂવતજ્ઞાન નક્કી કયવાભા્ આવ ે છ ે જથેી જવદ્યાથીન ે

અભ્માસ કયવો સયળ યહે. ઈન્ટયનેટની સજુવધા ધયાવતો  

દુજનમાનો કોઈ ણ વ્મજિ (સ્થળ, ઊભય, જાતીમતા જવેા 

ફાધ જવના) MOOCભા ્ પ્રવેશ ભેળવી શક ે છે. 

MOOCભા ્યજ ુથતી શૈક્ષજણક સાભગ્રી ભોટાબાગ ેભિુ 

શૈક્ષજણક સ્રોતો (OER) છે. તજજ્ઞ અધ્માકોના જવડીમો 

એ ભુમ શૈક્ષજણક સાભગ્રી છે જેના દ્વાયા જવદ્યાથીએ 

અધ્મમન કયવાનુ્ હોમ છે. કેટરીક શૈક્ષજણક સાભગ્રી વાચન 

ભાટ ેરેજખત સ્વરૂ ે(ભોટાબાગ ેPDF સ્વરૂે ) ણ ભળે 

છે. ઈન્ટયનેટની જવજવધ વેફસાઈટનો સદ્બત ણ આવાભા્ 

આવે છે જેના દ્વાયા જવદ્યાથી ગહન અભ્માસ કયી શકે. આ 

ઊયા્ત ઓનરાઈન રડસ્કશન, રાઈવ જવડીમો રકેચય, 

સોજશમર ભીરડમાના્ ભાધ્મભથી જશક્ષકો તથા સાથી 

જવદ્યાથીઓ સાથેનુ ્ પ્રત્મામન અત્મ્ત અગત્મન્ુ હોમ છે. 

અભ્માસ દયજભમાન તથા અ્તે જવજવધ ઓનરાઈન ક્વીઝ, 

MOOCMOOCMOOCભા્ ભળેવો સપળતાભા્ ભળેવો સપળતાભા્ ભળેવો સપળતા   

 ડૉ. અમભતકુભાય આય. ભારી 
આમસસ્ટન્દ્ટ પ્રોપેસય 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ઓનરાઈન સફજભટ થતા એસાઇન્ભેન્ટ, સભહૂ ચચાતભા ્

સજક્રમ બાગીદાયી, પ્રોજેટ વગેયે સ્વરૂે ભૂલ્મા્કન થામ છ ે

અને ભાકકશીટ તથા પ્રભાણત્ર પ્રાપ્ત થામ છે. MOOC 

સભમગાળાની દૃષ્ટીએ ફે પ્રકાયના હોમ છે. કટેરાક 

MOOC જનજિત સભમગાળા ભાટે ઊરબ્ધ થામ છ ે

અને ચોક્કસ સભમગાળાભા ્ ૂણત કયવાના હોમ છ ે તો 

કેટરાકભા્ આવી કોઈ ભમાતદા યહેતી નથી.  

MOOCભા્ જવદ્યાથી ોતાને અનુકુળ સ્થળ,ે 

સભમે અને ઊકયણ (કમ્પપમુટય, રેટો, સ્ભાટટપોન, ટેબ્રેટ) 

દ્વાયા અભ્માસ કયી શકે છે. MOOCભા્ આયબશુયાની 

જેભ ખુફ જ ભોટી સ્માભા ્જવદ્યાથીઓ જોડાતા હોવા છતા ્

સપળતાૂવતક કોસત ણૂત કયનાયની સ્મા ખુફ જ ઓછી 

જોવા ભળ ેછે. યયાગત જશક્ષણથી ટેવામેરા જવદ્યાથીઓ 

ોતાના અધ્મમનભા ્ થોડો ફદરાવ રાવ ે તો MOOC 

ૂણત કયવાની સ્બાવના વધે છે. આ ભાટે સભમનુ ્

વ્મવસ્થાન જરૂયી છે. MOOCના્ આયબે જ સ્ૂણત 

અભ્માસક્રભ જોવા ભળ ે છે તેભજ તે મા ક્રભભા ્ ૂણત 

કયવાનો છ ે ત ે ણ જાણી શકામ છે. સફભીશન, ક્વીઝ 

તથા અન્મ ઓનરાઈન પ્રવૃજત્તઓની તાયીખો ણ 

અગાઊથી જણાવવાભા ્ આવ ે છે. આ ફાફતોના આધાય ે

જવદ્યાથી ોતાના આભ્માસનુ્ આમોજન કયે તો ભશુ્કેરી 

ડતી નથી. અભ્માસ છોડી દવેાનુ ્ ભુમ એક કાયણ 

અભ્માસભા્ ાછળ યહી જવાનુ્ જાણવા ભળે છે. દૉજનક અને  

સાપ્તાજહક અભ્માસના ટાગેટ નક્કી કયી તેને ચુસ્તણ ે

અનુસયે તો અભ્માસભા્ ાછળ યહી જવાથી અભ્માસ 

છોડવાની નોફત આવતી નથી. આવા આમોજન ભાટ ે

સ્ભાટટપોનભા ્આવતા કેરેન્ડય તથા પરાનય એપસ ખૂફ જ 

ઊમોગી થઇ ડ ેછે. ભોફાઈરભા્ રયભાઇન્ડય ભકુવાથી ણ 

ભદદ ભળ ેછે. યયાગત જશક્ષણભા ્અધ્માકના વ્મામાન 

અને MOOC ભા્ જોવાના વ્મામાનના જવડીમો વચ્ચ ે

ણ તપાવત છ.ે આવા જવડીમો એક જવશેષ સુજવધા આ ે

છે. તેને ગભે તટેરી વખત જોઈ શકામ છે, વચ્ચે અટકાવી 

નોંધ રઇ શકામ છ,ે અભકુ જવડીમોભા્ તો તેભા્ ફોરામેરા 

શબ્દો રખાણ (transcript) સ્વરૂે અગાઊથી ભળેવી 

શકામ છ ે જેનો વૂત અભ્માસ કયવાથી સભજણ કેળવવી 

સયળ ફન ે છે. જવદ્યાથીએ આ ભાટ ે નોંધ રેખની ટવે 

જવકસાવવી યહી. MOOC ભા્ સ્વ-પ્રેયણા અત્મ્ત 

અગત્મની છે. રડસ્કશન ફોડત અને અન્મ સોજશમર 

ભીરડમાભા ્થતી અભ્માસ જવષમક ચચાતઓ પ્રત્મે ઊદાસીનતા 

ન યાખી તેભા્ સજક્રમ બાગીદાયી નોધાવવાથી ખુફ જ સારુ ્

પ્રતીોષણ ભળ ે છે. ોતાના સહાધ્મામીઓ અને જશક્ષકો 

સાથ ે થતા આવા પ્રત્મામન દ્વાયા અભ્માસને રગતી 

ભુ્ઝવણના ્ઊકેર ભળ ેછે. જ્માય ેણ રાઈવ જવડીમો રેકચય 

હોમ ત્માય ેતેભા ્સજક્રમ બાગીદાય ફનવાથી અભ્માસ સયળ 

અને યસપ્રદ ફને છે. પ્રાદજેશક બાષાભા ્ અભ્માસ કયેરા 

જવદ્યાથીઓને અ્ગ્રેજીનો ડય હોમ તો સહાધ્મામીઓ ૈકી 

ોતાના પ્રદેશના જવદ્યાથીઓ શોધી તેભની સાથે પ્રત્મામન 

કયવાથી ખુફ જ ભદદ ભળે છે. 

MOOC આજીવન જશક્ષણની તક આે છે. 

EdX (https://www.edx.org), Coursera 

(https: / /www.coursera.org), Udemy 

( h t t p s : / / w w w . u d e m y . c o m )  તેભજ 

SWAYAM દ્વાયા જવશ્વની શ્રેષ્ઠ સ્સ્થાઓનુ્ જશક્ષણ ઘય ે

ફેઠા, જનિઃશુલ્ક ભેળવી શકામ છે. MOOC દ્વાયા વ્મજિ 

સ્થળ, સભમ, અને ઊભયના્ ફાધ જવના ોતાના યસ અને 

જરૂરયમાતના ્જવષમોનુ્ ઊત્તભ કક્ષાનુ્ જશક્ષણ ભેળવી શક ેછ,ે 

જેના દ્વાયા તેના જ્ઞાન અને આવડત ઊયા્ત વ્માવસાજમક 

રામકાતભા ્ ણ વૃજિ થઇ શકે છ.ે ોતાની અધ્મમન 

શૈરીભા્ થોડા રયવતતન દ્વાયા MOOCભા્ ણ જ્વર્ત 

સપળતા ભેળવી શકામ છે. 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

શિક્ષકશિક્ષકશિક્ષક---પ્રશિક્ષણ ઝખ્ે છે, નૂતન અધ્મમનપ્રશિક્ષણ ઝખ્ે છે, નૂતન અધ્મમનપ્રશિક્ષણ ઝખ્ે છે, નૂતન અધ્મમન---અધ્માન શવચાય : અધ્માન શવચાય : અધ્માન શવચાય : ICTICTICT   

ભૂમમકા  

આધુજનક મુગ એ ભાજહતી જવસ્પોટનો મુગ છ.ે 

જ્ઞાનના સભીડા અભમાતરદત ફન્મા છે. ભનુષ્મભા ્નાવીન્મની 

ઝ્ખના વધી યહી છે. જવશ્વ આજે જવકાસની રદશાભા,્ દયેક 

ક્ષેત્રભા ્હયણપાળ બયી આગળ વધી યહ્ય ્છ ેત્માય ેજશક્ષણભા ્

ણ નવીનતા રાવવાની જવાફદાયી જશક્ષક-શાળા-

ભહાશાળા-ભહાજવદ્યારમ ય આવી ડી છ.ે જશક્ષકના 

પ્રજશક્ષણભા્ નવીનતા રાવી અસયકાયક જશક્ષણકામત કયી શક ે

તે ભાટ ેઆઈ.ટી. અને તકજનકીના જવજનમોગની પ્રવતતભાન 

સભમભા ્શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ICTના ઊમોગથી જશક્ષણ 

ભહાજવદ્યારમભા ્ પ્રજશક્ષણનુ ્ કામત કયતા ્ પ્રજશક્ષકો અને 

તારીભાથીઓ ફે વષતના તારીભી જશક્ષણને યસપ્રદ, પ્રબાવી, 

જવજવધતાસબય અને સમૃિ ફનાવી યહ્યા છ ે ક ે ફનાવવા 

કટીફિ થમા છ.ે આજના સભમભા ્ પ્રજશક્ષકો ICTના 

ઊમોગથી તારીભાથીઓન ેતે સ્દબતના અનુબવો ફે વષતના 

તારીભી અભ્માસક્રભભા ્ યુા ાડી, સૈિાજ્તક, પ્રામોજગક 

અને સહઅભ્માસક પ્રવૃજત્તઓભા ્એવી સા્કળે કે જથેી બાજવ 

જશક્ષકેઢીન ે આવનાય જશક્ષણ સ્ફ્ધી ડકાયો ભાટ ે સક્ષભ 

ફનાવી શકામ. તે અેજક્ષત છે. જશક્ષક-પ્રજશક્ષણભા ્ નૂતન 

અધ્મમન-અધ્માન જવચાય સદ્બે નવા જવચાયો કયવાનો 

સભમ થઈ ગમો છે, તે અગ્ેની ચચાત કયવાનો પ્રસ્તુત 

અભ્માસરેખભા્ સ્તુત્મ પ્રમાસ કયવાભા ્આવ્મો છે.  

 

મિક્ષક-પ્રમિક્ષણના ક્ષેત્રોનો રરચય 

પ્રવતતભાન જશક્ષક-પ્રજશક્ષણના ક્ષેત્રો રદન-પ્રજતરદન 

વધી યહ્યા છ ે ત ે ૈકી કેટરાક્ અગત્મના ક્ષેત્રો નીચેના 

ફ્રોચાટટભા્ દશાતવેર છ.ે 

ફ્રોચાટટ આકૃજત : જશક્ષક-પ્રજશક્ષણના ક્ષેત્રો 

(બટ્ટાચાર્જી અને દેફ અનુસાય) 

ફ્રોચાટટ આકૃજત યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે જશક્ષક 

તયીકેનુ્ પ્રજશક્ષણ રવેા ભાટે ભહાજવદ્યારમભા્ પ્રવેશ 

ભેળવનાય તારીભાથી ફે વષતની તારીભમાત્રા-મજ્ઞભા ્

સૈિા્જતક જવષમવસ્તુથી રયજચત થામ છ,ે અધ્માન 

િજતઓનો રયચમ ભળેવે છે, વગત વ્મવહાય શીખે છ,ે 

શૈક્ષજણક સાધનોના ઊમોજન અ્ગેની ક્ષભતા કેળવ ે છ,ે 

સ્દબત ુસ્તકો રાઈબ્રયેીભા્થી ભળેવે છે – વાચ્ે છે – જચ્તન 

કયે છે, તારીભાથી તયીકેના વ્મવહાયો હસ્તગત કયે છ,ે 

શૈક્ષજણક હેતુઓની યચના કયી ઊત્તભ ાઠ આમોજનો તૈમાય 

કયતા શીખે છે, ભનોજવજ્ઞાન અને સભાજશાસ્ત્રના 

અભ્માસક્રભન ે જાણી વ્મવહાયભા ્ ઊમોજજત કય ે છ,ે 

ઊત્સાહવૂતક સહઅભ્માસક પ્રવૃજત્તઓભા્ બાગ ર ે છે અને 

શાળા પ્રામોજગક રપલ્ડ વકક દયજભમાન જવદ્યાથીઓન ે સહ 

અભ્માસક પ્રવૃજત્તઓભા્ બાગ રેવા ભાટે પ્રોત્સાજહત કયે છ ે

અને જશક્ષક તયીક ેોતાનો અને જવદ્યાથીઓના વ્મજિત્ત્વનો 

જવકાસ કયવા ભાટ ેભાત્ર ફે વષત તારીભ દયમ્પમાન જ નહીં 

યતુ આજીવન જશક્ષણ વ્મવસામભા ્ ઊત્તભ સવેા આવા 

ભાટે સભજતત થઈ જામ છે.  

 

 ડૉ. બાવેશ એભ. ભોદી 
આમસસ્ટન્દ્ટ પ્રોપેસય 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

મિક્ષક-પ્રમિક્ષણ અસરકારકતામા્ ICTની 

અમનવાયયતા 

પ્રવતતભાન તારીભી કામતક્રભો અધ્મમન-અધ્માન 

વ્મવહાયભા ્ પ્રજશક્ષકો અને તારીભાથીઓન ે અધ્માન 

મોજના તૈમાય કયવાભા ્તકજનકી અજનવામત ફનતી જામ છે. 

તારીભાથી ક ેજવદ્યાથી જનમત અધ્માન જનજ મો઼મ યીતે 

પ્રાપ્ત કયે તે ભાટ ે પ્રજશક્ષકને ભદદરૂ નીવડે તેવા જવજવધ 

મા્જત્રક-ટેક્નોરોજીકર ઊકયણોનો ઊમોગ પ્રજશક્ષણ ભાટ ે

અજનવામત ફનેર છે. પ્રજશક્ષકો ોતાની અધ્માન સદ્બતની 

કચાશ દયૂ કયી તારીભાથી સક્ષભ અધ્માનકામતને ઊત્કૃષ્ટ 

ફનાવવા શૈક્ષજણક તકજનકીનો ઊમોગ કયતા્ થમા છે. 

જવજવધ નૂતન શૈક્ષજણક સાધનોની વગતખ્ડભા ્ઊન્સસ્થજત જ 

શૈક્ષજણક તકજનકી ભાત્ર ન ફની યહેતા, તેનો વગતખ્ડ 

જશક્ષણભા ્ પ્રજશક્ષકો-તારીભાથીઓ દ્વાયા જવજનમોગ થતો 

યહે એ જ પ્રવતતભાન તકજનકી મુગ અેક્ષા છે. જવજવધ 

અધ્મમન અધ્માન હેત ુ જસિ ભાટે ICTનો ઊમોગ 

પ્રજશક્ષકો અને તારીભાથીઓ ોતાની આ્તયસઝૂ અનુસાય 

કયે તો તેની અજનવામતતા સાથતક ગણામ. આભ ICTના 

સૂચારુ ઊમોગ દ્વાયા જશક્ષક-પ્રજશક્ષણભા્ અસયકાયકતા 

દ્વાયા - 

 તારીભાથીઓન ે જશક્ષણકામતભા ્ – પ્રામોજગક કામતભા ્

સજક્રમ ફનાવી શકામ. 

 અધ્મમન-અધ્માન સ્દબે તારીભ પ્રજક્રમાને જીવ્ત 

ફનાવી શકામ. 

 હાડતવેય-સોફ્ટવેય અજબગભોના ઊમોગથી 

અજબક્રજભત અધ્મમન, કમ્પપમૂટય, જશક્ષણનીજત, 

વૈમજિક જશક્ષણ પ્રણારી જવેી પ્રજવજધઓના 

ઊમોજનના સદ્બેની તારીભ તારીભાથીઓને આી 

પ્રામોજગક ાઠોન ેજવજવધસબય ફનાવી શકામ. 

 પ્રવતતભાન સભમભા ્ તારીભાથી-જવદ્યાથીઓની ભોટી 

સ્માને રીધે યીક્ષણનો પ્રશ્ન વ્માક ફનતો જામ 

છે. જશક્ષક ભહાજવદ્યારમભા્ સ્ૂણત તારીભ ઝ્ખતા 

તારીભાથીઓન ે પ્રશ્નત્રની યચનાની નૂતન યીત ે

(બ્રૂજપ્રન્ટ, પ્રશ્નફેંક, કમ્પપમૂટય સહામક અધ્મમન) અને 

તેની ચકાસણી ભાટે ભૂલ્માક્નની જવજવધ પ્રવૃજત્તઓનો 

જવકાસ કયી ગુણવત્તામુિ પ્રજશક્ષણ આી બાજવ 

જશક્ષકોના સભમશજિભા્ વધાયો કયી અધ્મમનકામતભા ્

નાવીન્મ રાવી શકામ. 

 સ્થળ અને સભમના કાયણે અશમ ફનતા પ્રજશક્ષણ 

અનુબવો યુા ાડી તારીભાથીઓન ે સૈિા્જતક અને 

પ્રામોજગક જવષમવસ્તુની સયળ તરસ્શી અને યોચક 

યજૂઆત જવજવધ વેફસાઈટ્સ (Wikipedia, 

Google, YouTube) અને સેટેરાઈટ કામતક્રભો 

દ્વાયા થઈ શકે. 

 વગતખ્ડભા ્ પ્રામોજગક ાઠ સ્ચારન, જનયીક્ષણ, 

સાધનસાભગ્રીની ગોઠવણી અને ઊમોગ તભેજ 

પ્રજશક્ષણાથીઓની અધ્માન યજૂઆતની કુશળતા 

કેળવવાભા્ C.D.  ભટીયીમર પ્રજશક્ષકો-

તારીભાથીઓને ભદદરૂ નીવડ,ે ઈન્ટનતશી કામતક્રભન ે

યોચક ફનાવી શકામ.  

મિક્ષક-પ્રમિક્ષકની સજ્જતામા્ ICTન  ્

ઉયોજન 

વતતભાન જશક્ષણભા ્ જશક્ષક ે ભાત્ર વ્મામાનકતાત 

તયીકેની બૂજભકા બજવવાની નથી, યતુ નાટ્યકાય, 

રદ઼દશતક, વિા અને નેતા જવેી અનેકજવધ બૂજભકા અદા 

કયવાની હોમ છ ેઅને એ ભાટ ેઅસયકાયક પ્રત્મામન હોવુ ્

જરૂયી છે. ભાજહતી પ્રત્મામન તકજનકી જશક્ષક-પ્રજશક્ષકન ે

સ્ટેજ, ભાઈક, સાઊન્ડ જસસ્ટભ, કમ્પપમૂટય અને અન્મ માજ્ત્રક 

સાધનોની જવશાળ શ્રેણી દ્વાયા અસયકાયક પ્રત્મામનકતાત 

ફનાવવાભા્ તેભજ આધુજનિા અને જીવ્તતા પ્રદાન 

કયવાભા ્ પ્રજશક્ષણ કામતક્રભોની તારીભ દ્વાયા ઊમોગી 

ૂયવાય થામ છે. 

ICTની ભદદથી પ્રજશક્ષણ અસયકાયક યીત ે

જશક્ષક-પ્રજશક્ષણના જવજવધ ાસાઓ્ના સ્શોધનો અ્ગે 

ભાજહતી એકત્રીકયણથી ભાડ્ીને જવશ્લેષણ અને તાયણો 

સુધીની સપય કમ્પપમૂટય ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી ઝડથી 

હા્સર કયી શક ેછ.ે 

જશક્ષણ પ્રજશક્ષણ કામતભા ્જવજવધ શૈક્ષજણક િજત-
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

પ્રમુજિઓને ICTના ભાધ્મભથી આધુજનક ઓ આી 

પ્રજશક્ષણ સપળતાવૂતક જવજનમોગ કયી પ્રબાવશાળી જશક્ષક 

તયીકેની પ્રેયણાત્ભક છા તારીભાથીઓ ય ઊસાવી શક ે

છે. 

ઊયોિ ચચાત યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે ICTનો 

પ્રજશક્ષણભા્ જવજનમોગ કયવાનો હોમ ત્માયે અધ્માક ે

અધ્મમન-અધ્માન પ્રજક્રમાના જસિા્તોને સ્કજરત કયીન ે

માય,ે કઈ યીતે, કોના દ્વાયા અને કેટરા સભમ ભાટ ે તેનો 

ઊમોગ કયવાનો છ ેત ેઅ્ગે ફુજિૂવતકનો જવચાય જરૂયી છે. 

આ ભાટ ેજવજવધ મા્જત્રક સાધનો જેવા કે, યેરડમો, ટેયકેોડતય, 

ટી.વી., ઓવયહડે પ્રોજેટય, LCD, સ્રાઈડ પ્રોજેટય, 

બાષા પ્રમોગશાળા, કમ્પપમૂટય, ઈન્ટયનેટ, સ્ભાટટફોડત વગેયેનો 

ઊમોગ જશક્ષક-પ્રજશક્ષણના કામતક્રભોભા્ વ્માક થવો જરૂયી 

છે.  

ઉસ્હાર 

જશક્ષક પ્રજશક્ષણ પ્રજક્રમાભા ્ અધ્મેતા-અધ્માક 

જેટરા વધુ સજક્રમ તેટરી પ્રજશક્ષણ-તારીભની પ્રજક્રમા વધ ુ

પળદામી ફને છે. આધુજનક જશક્ષણની સ્કલ્ના ભજુફ 

અધ્મેતાઓને શીખવવાનુ્ નથી યતુ શીખતા કયવાના છ ે

અને એ ભાટ ેવતતભાન સભમભા્ ICTના થમેર જવકાસનો 

ભહત્તભ રાબ પ્રજશક્ષકો-બાજવ જશક્ષકો જશક્ષણ જગતભા્થી 

ભેળવી, જવદ્યાથીઓની અથતગ્રહણ શજિનો ભહત્તભ જવકાસ 

કયી શકે, પ્રજશક્ષણભા ્ જ્માય ે બાજવ જશક્ષકના જવકાસની, 

સ્વભૂલ્મા્કનની કે જવદ્યાથીના અસયકાયક અધ્મમનની વાત 

આવે છે, ત્માયે ભાત્ર એક જ ઊામ સઝૂે છે તે એ છ ે 

ICTનુ્ પ્રમોજન. 

સ્જક્ષપ્તભા્, જશક્ષક-પ્રજશક્ષણભા ્હવે ઝ્ખના છે એવા 

નૂતન અધ્મમન-અધ્માન જવચાયોની ક ેજેની પરશ્રજુત રૂ ે

પ્રજશક્ષકોની વ્માવસાજમક સજ્જતાભા્ તેભજ 

તારીભાથીઓના પ્રામોજગક ાઠોની યજૂઆતની ક્ષભતાભા ્

વધાયો કયી શકામ. 

સ્દભય 

Bhattacharjee B. & Deb k. (2016). Role of ICT in 21st 
Century’s Teacher Education. International Journal of 
Education and Information Studies, Volume 6, Number 1
(2016), pp 1-6, retrieved from  
http://www.ripublication.com on 28th March, 2018  

http://www.ripublication.com
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

SelfSelfSelf---awareness: a key to success awareness: a key to success awareness: a key to success    

‚Know Thyself.‛- Socrates 
Self awareness is the first step in creating what you 

want and mastering your life. Where you focus your 
attention, your emotions, reactions, personality and 
behavior determine where you go in life. It also allows you 
to take control of your emotions, behavior, and personality 
so you can make changes you want. Until one is aware in 
the moment of one’s thoughts, emotions, words, and 
behavior, he/she will have difficulty making changes in the 
direction of your life. Having self awareness is very essential 
not only for our personality and character development but 
also to our personal empowerment and so for success in 
life.  

Meaning of Self awareness 
According to Daniel Goleman, 
‚Self-awareness is the key cornerstone to emotional 

intelligence.‛ 
Self awareness is a process of introspection. It is an 

ability to be aware of one’s own self. In other words, self 
awareness is a method of exploring ourselves, our nature, 
our habits, our characteristics, our goals and aims, our 
attitudes, beliefs, values, our inner personalities, our moods, 
our emotions, our feelings, our beliefs, our abilities and 
talents, our inclinations towards something and tendencies; 
and our opportunities and threats. 

Self awareness is also known as intra personal 
intelligence and it is the key to self-knowledge. Self-
awareness includes knowledge of two aspects, one is to 
know about observable self (appearance, habits, behaviour, 
skills, competence, talents etc.) and second is unobservable 
self (Our internal states, beliefs, values, attitudes, self image, 
personality, assumptions, preferences etc.). 

Here are some of the most important aspects on 
which we need to build up our self awareness. 

1. Self Awareness means having knowledge about 
one’s self, appearance, language etc.; 

2. Self Perception means having knowledge about 
one’s role and responsibilities towards the society and one’s 
place in the society; 

3. Self Identity means knowing about our uniqueness 
in the world; 

4. Self Image means knowing a mental picture of own 
through one’s own eye or through the views of another; 

5. Self Concept- it involves self-assessment. 
Importance of Self-awareness: 
1. Self awareness is one of the characteristics of 

emotional intelligence, which is very important to achieve 
success. 

2. If one is aware of oneself (our strengths, 
weaknesses, opportunities and threats), it helps managing 

and directing energy towards accomplishment of goals. 
3. It also helps in controlling the emotions in right 

directions to achieve success and for self empowerment. 
Knowing oneself and one’s identity gives confidence in 
making important choices and decisions in life. 

4. It is essential for our personality and character 
development. 

5. Self-awareness helps an individual knowing own 
goals, wants, needs, emotions, reactions, personality and 
behaviors and deciding where you go in life. 

6. A number of research studies have shown that a 
high self-awareness score was the strongest predictor of 
overall success.  

Ways and strategies to cultivate Self-awareness skill: 
Introspection: One need to create a space for her/him 

self and make a habit of self-reflection. Keeping away all 
distractions and spending time with oneself is a great tool 
to know oneself. One need to indulge her/him self in 
reading, writing, meditating, Yoga, etc. 

Maintain a diary/journal: Maintaining a journal or 
diary allows you to record your daily experiences, feelings, 
thoughts would help one to connect with inner self and 
peace with oneself. Research shows that writing down our 
experiences, happiness, thoughts, observations, grief, 
sorrows, helps increase happiness and satisfaction. You can 
also use the journal to record your inner state. Initially one 
can start once in a weak, then slowly can increase daily 
basis.  

Listening: Listening can also help greatly to know 
other’s emotions, feelings, etc. Once you become a good 
listener, you will also be better at listening to your own 

inner voice and become the best friend of yourself. 
Welcome critical remarks of yourself and ask for 

feedback:  Research has shown conducting 360 degree 
feedback in workplace is a useful tool to improve managers’ 
self-awareness. We human beings have tendency to 
overlook at our faults, shortcomings, weaknesses etc. So it 
is helpful to gain different perceptions to see a fuller picture 
of ourselves. 

Self Appraisal/self talk: Spending a couple of minutes 
each day to sit in silence and listening to the inner voice 
might help to get a better idea of how positive or negative 
one is. Self-awareness is the most fundamental issue in 
psychology, from both a developmental and an evolutionary 
perspective. As human beings, we may never fully 
understand ourselves. But if we be little aware and put 
efforts in the journey of exploring, understanding and 
becoming ourselves, it would make life worth living. 

Dr. Sarika Chauhan 
Teaching Assistant  
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૨૧ભી સદી એટર ે રયવતતન. પ્રગજત અને 
પ્રબાવશાળીઓની સદી. જે જશક્ષક કેળવણીના વહેતા આ 
પ્રવાહને પ્રજતફિ ફનીને ોતાના કામતભા ્ યચ્મા-ચ્મા યહ ે
છે ત ે જ શાળાઓ થકી આગવુ્ પ્રદાન કય ે છે. તેજસ્વી 
જવદ્યાથતઓનુ્ ઘડતય પ્રબાવશાળી જશક્ષકો થકી જ શમ ફન ે
છે. પ્રત્મેક જશક્ષક એક જવશ્વાસનુ્ પ્રતીક છે. ભહાન વૈજ્ઞાજનક 
આલ્ફટટ આઈન્સ્ટાઇન એવુ્ કહેતા ક ે “હુ કદી શીખવતો 
નથી, હુ તો એવા સ્જોગો ેદા કરુ્ છુ ્ જભેા ્ જવદ્યાથી 
શીખે.” દયકે જશક્ષકે આ વાતને માદ યાખવા જવેી છે. 

જવદ્યા જગતના કેન્રભા્ જવદ્યાથી હોવો જરૂયી છ ે
કોઈ ણ જશક્ષકનુ્ કતતવ્મ જવદ્યાથીનુ્ જહત-કલ્માણ સાધવાનુ ્
છે. જશક્ષકની સાચી ભડૂી એને ભળતો ભાત્ર ગાય નથી ણ 
એના ભાગતદશન થકી સુસજ્જ ફનેરો જવદ્યાથી છે. જશક્ષક 
એક રદવો છ.ે એન્ુ અજવાળુ ્ચાયે તયપ પેરામ છ.ે જશક્ષક ે
જ્ઞાનના સદ્બે જ કહેવામુ્ છે, જશક્ષક ે જ્ઞાનની જ્મોત 
પ્રગટાવવાની હોમ છે. એ પ્રગટાવેરી જ્મોતથી ફીજા સેંકડો 
રદવાઓ પ્રજવજરત કયી શકામ છે. ોતાના અધ્માન 
કામતભા ્ રદવ્મતા અને બવ્મતા રાવવા સતત વા્ચન રેખન 
અને ભનન કયવુ ્ડે છે. 

ઊભાશ્કય જોશીએ કહ્ય ્છ ે કે: “ફાળકન ેજોઈ જ ે
યીઝે, યીઝ ે ફાળક જોઈ જેને. વત્સર ભયૂત, સ્નેહ સયુત 

હૃદમ હૃદમનાવદ્ન તેને” 

સાયા અને સાચા જશક્ષક થવા ભાટ ેપ્રત્મેક જશક્ષક ે
કેટરાક સદ્દગુણો કેળવવા જોઈએ. 

૧  જશક્ષક ોતાના જવષમભા્ ભાજહતીથી સજ્જ હોવો 
જોઈએ. 

૨  જશક્ષકના ્ોતાના જવચાય, વાણી અને વતતન જશસ્ત અને 
સ્સ્કાયી હોવા જોઈએ. 

૩  જશક્ષકભા ્આત્ભજવશ્વાસ બયુય હોવો જોઈએ. 

૪. પ્રત્મેક જશક્ષક જવદ્યાથી ભાટ ે જભત્ર, ભાગતદશતક અને  
રપરસૂપ ફની યહવેો જોઈએ. 

૫. જશક્ષક ેોતાના હાથ, ગ, ભગજ અને હૉમાનો ઊમોગ 
કયી જવદ્યાથીઓન્ુ ઘડતય કયવાનુ્ છે. 

રોકો કેટરીમે વાય ભન ે છૂતા હોમ છે તભને 
જશક્ષક હોવાનો આટરો ફધો ગવત કેભ છે ત્માયે ભાયે હસતા ્
હસતા ્કહવેુ્ ડ ેછ ેકે... 

એક ડોટયની આવક દેશભા્ જફભાયી વધવાથી વધે છે.  

એક વકીરની આવક દેશભા્ અયાધ વધવાથી વધે છે. 

એક જશક્ષકની આવક દેશની પ્રગજત થવાથી વધ ેછે. 

એટરે જ તો ભન ેગવત છ ેક ેઆ દેશની પ્રગજતભા ્
ભાયો ણ બાગ છ.ે 

હ શિક્ષકહ શિક્ષકહ શિક્ષક,,,   શિક્ષક થાઉ તો ઘણુ્શિક્ષક થાઉ તો ઘણુ્શિક્ષક થાઉ તો ઘણુ ્  

ટેર બૂમભકા એભ.  
સેભેસ્ટય-II 

શિક્ષણ ભાયો ધભમ શિક્ષણ ભાયો ધભમ શિક્ષણ ભાયો ધભમ –––   શિક્ષણ ભાયો અશધકાયશિક્ષણ ભાયો અશધકાયશિક્ષણ ભાયો અશધકાય   
ટેર મપ્રમ્કા ફી. 

સેભેસ્ટય : IV 

જીવનભા ્ સપળતા પ્રાપ્ત કયવા ભાટ ે અને કઈક 

અરગ કયવા ભાટ ેજશક્ષણ ઘણુ ્ભહત્ત્વનુ ્છે. જીવનભા ્કરઠન 

સભમનો સાભનો કયવા, ભાટે ણ જશક્ષણ ઘણુ્ ભહત્ત્વનુ્ છ.ે 

જશક્ષણ એ મુવતી અને મુવક ભાટે સભાનણ ે આવશ્મક છે. 

બજવષ્મને ઊજ્જવળ ફનાવવા ભાટ ે અને દેશના જવકાસ 

અને પ્રગજત ભાટે જશજક્ષત મુવાનો ભહત્ત્વની બૂજભકા બજવ ે

છે. જશક્ષણ મુવાનોના આત્ભજવશ્વાસભા ્વધાયો કયે છે અને 

મુવાનોભા્ દૂયદજશતતા રાવે છે. ઊચ્ચ જવચાયોનુ્ જસ્ચન કય ે

છે, જ ેસદુૃઢ યાષ્ટ્ર ફનાવવાભા ્ભદદ કય ેછ ેઅને વ્મજિના ્

વ્મજિત્ત્વ ફનાવવાભા ્ ભદદરૂ છે. અને તેથી જ એક 

સુજશજક્ષત સભાજ ફન ેછે.  

શારેમ જશક્ષણને ત્રણ બાગોભા ્વહચેવાભા ્આવ્મુ ્

છે. પ્રાથજભક જશક્ષણ, ભાધ્મજભક જશક્ષણ, ઊચ્ચતય ભાધ્મજભક 

જશક્ષણ જેભા્ પ્રાથજભક જશક્ષણ એ ામાના ઘડતયનુ ્ જશક્ષણ 

છે. ભાધ્મજભક જશક્ષણ એ આગળ બણવા ભાટેનુ્ ઘડતયનુ ્
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જશક્ષણ છ ે અન ે ઊચ્ચતય ભાધ્મજભક જશક્ષણથી જીવનભા ્ અન ે

બજવષ્મભા ્આગળ વધવાનો યસ્તો ભળ ેછ.ે મવુાનોન ેઊચ્ચ જશક્ષણ 

સાયી નોકયી, ધધ્ો કયી સભાજભા ્સારુ ્સ્થાન પ્રાપ્ત કયવા ભાટ ેઘણુ ્

ભહત્ત્વનુ ્ છ.ે જશક્ષણથી જ્ઞાનભા,્ ટકેનોરોજી કૌશલ્મભા ્ અન ે

નોકયીભા ્ઋચ્ુ ્દ ભળેવવા ભાટ ેભહત્ત્વનુ ્છ.ે 

જશક્ષણ એ ભાત્ર ઊચ્ચસ્તયના રોકોને સાભાજજક 

અને ારયવારયક આદય અને એક અરગ ઓળખ 

ફનાવવાભા્ ભદદ કયે છે. જશક્ષણથી જીવનભા્ કોઈણ ભોટી 

ારયવારયક, સાભાજજક અને યાષ્ટ્રીમ અને આ્તયયાષ્ટ્રીમ 

સભસ્માઓને દયૂ કયવાની ક્ષભતા આ ેછે. 

જશક્ષણ આજના સભમભા્ ફધાનો અજધકાય ફની 

ગમ્ુ. એ મુવાન હોમ કે વૃિ દયકે ધભત, જાજત, ક્ષતે્રના 

વ્મજિન ે જશક્ષા પ્રાપ્ત કયવાનો અજધકાય છ.ે સ્વાભી 

જવવકેાનદ્ે હભેશા જશક્ષા ય જોય આપમુ ્છે. સાથ ે-  સાથ ે

છોકયા-છોકયીન ેસભાન જશક્ષણ આવાનુ ્ કહ્ય ્છે. જશક્ષણ 

ભેળવવાથી હકાયાત્ભક જવચાયો આવે છે અને નકાયાત્ભક 

જવચાયો દૂય થામ છે. જશક્ષણ ક્ષેત્રે નવી-નવી આધુજનક 

ટેકનોરોજીનો ણ ઊમોગ થમો છે. સાયી જશક્ષા એ 

જીવનભા ્ ણ ઊદ્દેશ ુયા ાડે છે. જેભ કે વ્મજિની 

ઊન્નજતભા્ વધાયો, ભાનજસક, સ્તયભા્ વધાયો, સાભાજજક 

સ્વાસ્્મભા ્ સુધાયો, આજથતક પ્રગજત, યાષ્ટ્રની સપળતા, 

જીવનભા ્ રક્ષ્મ પ્રાપ્ત કયવુ,્ માતવયણની સભસ્માઓને દૂય 

કયવા અને અન્મ સાભાજજક ભદુ્દાઓ વગેયેભા ્  ટેકનોરોજી 

ઊમોગી નીવડે છે.  

જશક્ષણ એ એક એવુ ્ ઊકયણ છે ક ે જ ે જીવન, 

સભાજને યાષ્ટ્રને એક સુસ્સ્કૃત અને સુજશજક્ષત યાષ્ટ્ર ફનાવ ે

છે. દેશની પ્રગજત ભાટ ેજશજક્ષત મુવાનોની તાતી જરૂય છે. 

સ્વયશચત સ્વયશચત સ્વયશચત –––   ભુકતક, હાઇકુભુકતક, હાઇકુભુકતક, હાઇક ુ  
ટેરય ભમુય આય. 

સેભેસ્ટય-IV 

હાઇક ુ

  સયસ્વતીભા ્

જશક્ષણનો વેાય 

ા્ગળુ્ બાજવ 

 સભગ્રરક્ષી 

અ્ગ્રેજીકયણભા ્

ભાતૃબાષા મા?્ 

 ભ્રષ્ટાચાયભા ્

ખદફદતો દેશ 

રાચાય પ્રજા 

 ભોંઘવાયીભા ્

ગયીફોનુ્ ભયણ 

જીવવુ ્કેભ? 

 શતયજની 

બૂરબૂરાભણીભા ્

ીસાતો યક 

 સવત સ્થાજત 

વૈજશ્વકીકયણભા ્

યાભયાજ્મ મા?્ 

 જળસચ્મ 

વયસાદી ઋતુભા ્

ધયતી યાણી 

 બીંજામો હતો 

જપ્રમતભ સ્ગાથ ે

વષાતની સાજ્ ે

 

 પ્રેભધાયાભા ્

હમાતી છ ેઆણી 

જનષ્ઠુય કોયી 

 છુામેરા છ ે

છુટા ડ્યાના આ્સ ુ

હજી ઊયભા ્

મ ક્તક 

સભમના સથવાય ેસજાતમ્ુ વૃક્ષ, 

ને સ્ફ્ધના તા્તણે ફધ્ાઈ ડાળ. 

ડાળીની શાખાભા ્ઊ઼મા છે ાન, 

ને ાન ેફેસી ભ્ડાઈ ્ખીની વાત. 

સા્જ ડી ભાળાભા ્થમો સભમ સાય, 

ને એભા ્થઇ રદવસની યાત. 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

આજે ગભ ે ત ે ભાણસના ચહયેા ય નજય કયો, 

એક જ શબ્દ ત્મા ્રખામેરો તભને દેખાશે-ઊતાવળ. આજ ે

ઝડનો જભાનો છે, ઊતાવળનો અધીયાઇનો જભાનો છે. 

ફધુ્ જલ્દી કયી ના્ખવાનો જભાનો છે. ણ ફધુ્ જલ્દી 

જલ્દી માયેમ થઈ શકતુ ્ નથી. સભમને તભ ે તભાયી સાથ ે

દોડાવી શકતા નથી. સભમન ેતનેી ોતાની ગજત છે. એટર ે

તભાય ે સભમ સાથ ે ચારવુ ્ ડે છે. ફાળક તેના ચોક્કસ 

સભમે જ જન્ભે છે. છોકયો તેના મો઼મ સભમ ેજ મુવાન થામ 

છે. આ્ફો ઊતાવળથી ાકતો નથી અને કવવાભા ્આવ ે

તો તેની કેયીભા ્ભીઠાશ હોતી નથી.  

યતુ આજે ભીઠાશ કયતા્મ ેદેખાવની વધાય ેરકભત 

છે. આજે ભીઠાશ ભાટે યાહ જોવા કોઈ તૈમાય નથી. આજ ે

ફધુ્ જ જલ્દીથી જોઈએ છે. જલ્દી કીજતત, ૈસા અને જવદ્યા 

ણ જલ્દી જોઈએ. એટર ેકીજતત ભાટ ેભાણસ કાવાદાવા કય ે 

છે. પળો કદુયતી યીતે ાકતા હતા એના ફદર ેએની કૃજત્રભ 

યીતો ભાણસ ે શોધી. એવી યીતે જ ે કીજતત ભળેવવાની ણ 

કૃજત્રભ યીતો એણે શોધી કાઢી છે. ભયઘીના શયીયની 

ગયભીથી ઉડા સેવતા હતા એના ફદરે એટરી જ ગયભી 

કૃજત્રભ યીતે આીને ઉડાભા્થી ફચ્ચા દેા કયી શકામ છે. 

ભાણસ કોઈક ક્ષતે્રભા ્સારુ ્ કાભ કય ેતો અનેક રોકો તેની 

પ્રશ્સા કયે, તેની સવુાસ પેરામ અને કીજતત વધે. આજે એ જ 

વસ્તુ કૃજત્રભ યીત ેકયી શકામ છ.ે રોકો ાસ ેપ્રશ્સા ક ેજનદ્ા 

કયાવી શકામ છે. (કેટરાક રોકો ખાસ એ જ કાભ કયતા ્

હોમ છે.) અને એ જ કૃજત્રભ વાતાવયણ દ્વાયા કીજતત જન્ભાવી 

શકામ છે. તેભા્ સભમ ઘણો ઓછો રાગે છ.ે જલ્દી ૈસા 

ભેળવવાની ફાફતન્ુ ણ એવુ્ જ છે. ભહેનત અને 

ધીયજથી સૈા કભાવાનો યોજ સભમ નથી. આજે ભાણસ 

ૈસા કભાવા નહીં ણ ૈસા ફનાવવા ભા્ગ ેછ ેએટર ેએને 

યસ્તા ણ એવા જ સદ્ કયવા ડે છે. દાણચોયી, ખોટા 

કોન્રાટ, રાઇસન્સ, ભોનોોરી, રા્ચ રુશવત ઘણી યીત 

ભાણસ ેશોધી કાઢી છે.  

ફીજુ ્ તો ઠીક ણ જવદ્યા, કૌશલ્મ કળા ણ 

ભાણસ જલ્દી જલ્દી પ્રાપ્ત કયી રેવા ભા્ગે છે. આ જયા 

ભુશ્કેર કાભ છ.ે કાયણ કે ધન-દોરત ફહાયની ચીજો છે. 

જવદ્યા ક ે કૌશલ્મ અદ્યની વસ્તુ છે. ણ ભાણસની 

ઊતાવળને કોઈ આયો નથી. જવદ્યા ન ભળે તો કઇ નજહ, 

જવદ્યાનો દેખાવ ચારશે. કૌશલ્મ પ્રાપ્ત ન થામ તો કાઇ નજહ 

એનો દબ ચારશે અને આ ફધુ્ આજનો ભાણસ ભળેવ ેતો 

છે, ણ ત્માયજે એને ખફય ડે છે કે એણે ખયેખય કશુ જ 

ભેળવ્મુ્ નથી. વાસણ ખારી ન ેખારી જ યહ્ય ્છ.ે તેભા્ કશુ્ 

જ બયામુ્ નથી. દેખાવથી ફીજાને આ્જી શકામ છ ે ણ 

ોતાને તૃજપ્ત ભળી શજિ નથી.  

વૃક્ષાયોણના પ્રસ્ગે ગભે ત્મા્થી રાવીને યોી 

દીધેરા્ છોડવાઓ થોડીવાય ફધુ્ રીરા હરયમાળા ્દેખાઈન ે

ચીભળાઇ જામ છે. ભળૂ ણ ચોંટ્યા ન હોમ તેવા વૃક્ષો થોડા 

રદવસોભા્ જ સકુાઈ જામ છે. તેવી જ યીતે ઊતાવળે કયેરા 

કામોની અસય થોડા સભમભા્ નાફૂદ થામ છે.  

થોડી તૈમાયી અને ઘણી ઊતાવળ ઊય જજદ્ગીની 

ઇભાયત ચણી શકાતી નથી. ામાને ભજફૂત કયવો હોમ તો 

તેભા્ ઘણુ ્યુણ યૂવુ્ ડે છે અને ઘણી ધીયજ યાખવી ડ ે

છે. નભતદ ે ોતાનો શબ્દકોશ ફહુ ધીયજવૂતક ફાય વષ ે

તૈમાય કમો હતો. જગફને યોભન સામ્રાજ્મના તન જવશેન્ુ 

તેન્ુ જવમાત ુસ્તક રખવા ભાટે વીસ વયસ રયશ્રભ કમો. 

જરમોનાડો દ જવન્ચીએ તેના જગપ્રજસિ ‘ધ રાસ્ટ સય’ 

જચત્ર ાછળ સાત વષત ભહેનત કયી હતી તેવી જ યીતે 

‘ભોનારીસા’નો ચહેયો ચીતયવાભા્ તેભણે વષો જવતાવ્મા 

હતા.  

આ ફધા રોકો ાસે કા્ઇ સભમ વધાયે ન હતો 

ધીભે ધીભે કાભ કયવાનો એભને કોઈ શોખ નહતો ઋરટુ ્

ભહાન જભતન નાટ્યકાય અને કજવ જશરાય જેવા ને ત ેકદાચ 

આજનો ભહાયોગ આજનો ભહાયોગ આજનો ભહાયોગ –––   ઉતાવળઉતાવળઉતાવળ   

વસાવા નીરભફેન આય.                                                                             
સેભેસ્ટય-II  
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ભયી જશે છતા ્ કાભ કયવાભા ્ માયેમ તેણ ે અધીયાઇ ક ે

ઊતાવળ કયી નહતી, કાયણ ક ેથોયો કહે છ ેતેભ-“જે અજત 

વેગથી દોડ ેછ ેતે યસ્તાભા ્ડી જામ છે.” 

ધીયજ અને ખ્ત એ એક તારીભ છ.ે ઘોડા ઘણા 

હોમ છે. હષ્ટુષ્ટ હોમ છે. ચળ અને તયવરયમા ણ હોમ 

છે. યતુ યસેભા્ ઊતયવા ભાટે ઘોડાને ખાસ તારીભ આવી 

ડે છે. તારીભ જવનાના ફીજા ઘોડા હળ અને ગાડીઓ 

ખેંચે છે.  

ઊતાવળ ભાણસન ેહા્પ ચડાવી દ ેછે. અને જનયાશ 

કયી દે છે. ઊતાવળ એવા તોપાની ઘોડા જેવી છ ેક ેજો એના 

ઊય રગાભ ન ચડાવવાભા્ આવે તો એના સવાયને છાડી 

જ દે છે.  

બીંડાના છોડને યૂા જવકાસ ભાટે થોડા ભજહનાની 

જરૂય ડે છે. ણ વડને વષોની જરૂય ડે છે. કોઈ ણ 

કાભભા્ કટેરો સભમ ગાળવો ડશે અને કટેરી ધીયજ 

યાખવી ડશે તેનો આધાય ભાણસ કમુ ્કાભ કયવા ભા્ગે છ ે

અને કેવુ ્કાભ કયવા ભા્ગ ેછ ેએના ઊય યહે છે.  

જવમાત રેખક એ. જે. ક્રોજનને રમુ્ છે કે ધીયજ 

અને ખ્તનો ાઠ એભને એક ખેડૂત ાસથેી શીખવા ભળ્મો 

હતો. ોતાની હેરી નવરકથા રખીને પ્રકાશકોને ભોકરી 

ણ ઘણા પ્રકાશકોએ ાછી કાઢી ત્માયે ક્રોજનન જનયાશ થઈ 

ગમા. રેખક તયીક ે ોતાનુ્ હવે કોઈ બજવષ્મ નથી એભ 

એભને રા઼મુ્. એ રદવસોભા ્શહેયથી દયૂ એક ગાભડાભા્ એ 

ચાલ્મા ગમા. એક રદવસ ગાભડાના એક ભાણસને એભણે 

ટેકયી ખોદતા્ જોમો. ટેકયી ખોદીન ે જભીનને એ સયખી 

કયતો હતો, એભન ેથોડુ ્આિમત થમુ ્ેરા ભાણસન ેએભણે 

ૂછમુ ્ : આ શ્ુ કયો છો?” હુ ખેડૂત છુ.્ ટેકયી ખોદીન ેએ 

જભીનને ખેતીરામક ફનાવુ્ છુ ્ “ણ આભ ખોદવાથી તો 

માય ેકાભ ુરુ ્થઈ શકશ?ે તો ફીજી કઈ યીતે થઈ શકે?” 

ેરા એ કહ્ય ્“જ ેજભીન તભ ેજુઓ છો ત ેઅભ ેઆ યીતે 

ખોદીન ેજ ખેતીરામક ફનાવી છે. ભાયી હેરા ભાયા ફાા 

કાભ કયતા્ હતા અને એની હેરા ભાયા દાદા ણ આજ 

કાભ કયતા ્ હતા. એટર ે તો આજે અભાયી ાસ ે આટરી 

ફધી ખેતીરામક જભીન છે.”  

ક્રોજનન એ ભાણસના ખ્ત અને ધીયજથી પ્રબાજવત 

થમા, છતા્ તેભણે કહ્ય,્ “ણ હજી ટેકયીઑ ઘણી છે. 

તભાયી વાત સાચી છે, ણ દયયોજ અભે ખોદમા જ કયીએ 

છીએ એક રદવસ ફધી જ જભીન સયખી થઈ જશે. 

ટેકયીઓ કાઇ્ નવી ઊત્ન્ન નહીં થામ. અભે તો ખોદતા જ 

યહીશ્ુ ગભ ેતેટરી હશે, તો ણ આખયે ટેકયીઓ સાપ થઈ 

જશે.” 

એ. જે. ક્રોજનનન ેથમુ ્ક ેખયેખય ભનુષ્મની ધીયજ 

અને ખ્ત સાભે કોઈ કાભ અશમ નથી, ોતાની જનયાશા 

ખ્ખેયીન ે પયી તેભણ ે રેખન ય ધીયજવૂતક ભન રગાડી 

દીધુ.્ અને સપળ રેખક નીવડી શમા. ભાનવ સ્સ્કૃજતનો 

જવકાસ ભાણસની ધીયજ-ખ્ત ને કાયણ ે થમો છે. ઊતાવળ 

એના સ્વબાવભા ્ છે. ણ ધીયજ એના ડહાણભા્થી જ 

જન્ભી છે.  

શિક્ષણની સાથમકતાશિક્ષણની સાથમકતાશિક્ષણની સાથમકતા   
કડીવારા ભુનીશા એ.  

સેભેસ્ટય-IV 

જ્ઞાન, જવદ્યા અને જશક્ષણ એ ત્રણ શબ્દોનો ઊમોગ 

જુદી-જુદી જ઼માએ, જદુી-જદુી યીતે થતો હોમ છ.ે 

ઊજનષદકાળભા્ દયેક શબ્દની સાથ ે જ્ઞાન શબ્દ જોડવાભા ્

આવતો જભે કે ‘બ્રહ્મજ્ઞાન’, ‘અધ્માત્ભજ્ઞાન’, ‘આત્ભજ્ઞાન’ 

વગેય ે ભધ્મકારીન મુગભા ્ જવદ્યા શબ્દ વધાય ે પ્રચજરત હતો. 

એ સભમભા ્ યાજા-ભહાયાજાઓ ‘અસ્ત્રજવદ્યા’ શસ્ત્રજવદ્યાનો 

એવી જદુી-જુદી જવદ્યાઓન ે ભહત્ત્વ આતા તેભ છતા ્

અધ્માત્ભની બૂજભકા ય ‘જ્ઞાન’ અને ‘જવદ્યા’ ફ્ને શબ્દો 

સભાનરૂથી વાયતા આવ્મા છ.ે જ ે અજ્ઞાનરૂી 

અ્ધાયાભાથ્ી ભુિ કયે सा विध्या या विमुक्तये તેને 
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‘જવદ્યા’ કયે છે અને તેનાથી ોતાના સ્વરૂની જાણકાયી 

થામ તેને શાસ્ત્રોએ ‘જ્ઞાન’ કહ્ય ્છે. શ્રીભદ્ બગવતગીતાભા ્

આ ફ્ને શબ્દોનો ઊમોગ સભાન રૂી થમેરો છ.ે  

જ્ઞાન અને જવદ્યા એ ફ્ને શબ્દોથી અધ્મામના નાભ 

ણ અામેરા છે જેભ ક ે ‘જ્ઞાન-જવજ્ઞાન’, મોગ અને 

યાજજવદ્યા-યાજગુરૂમોગ આ ફ્ને શબ્દો સાધના, આત્ભજ્ઞાન 

કે છી અધ્માત્ભના સદ્બતભા્ વયામેરા છે. શાસ્ત્રો, 

ુયાણો, ૌયાજણક કથાઓ તથા ઊજનષદની 

આમાજમકાઓ એભ ફધી જ઼માએ આ શબ્દો ભળી આવ ે

છે. ઊજનષદ કાળભા્ જ્ઞાન ગુરૂઓ દ્વાયા આવાભા ્આવતુ ્

હતુ્. ૌયાજણક કાળભા્ જવદ્યાઓ આચામત ાસથેી પ્રાપ્ત થતી 

હતી એભ ફ્નેનો ોતાનો કાળ હતો. 

હવેનો મુગ છે ‘જશક્ષણમુગ’ અવાતચીન કાળભા ્

જશક્ષણની ચાયકેોય ફોરફારા છે. ‘જશક્ષણ’ શબ્દ ‘જશક્ષા’ 

યથી આવ્મો છે. ‘જશક્ષા’ નો ભૂળ અથત ‘દડ’ એવો થામ છ.ે 

જશક્ષણનો હેતુ કોઈને દડ આવાનો નથી હોતો ણ 

પયજજમાતણ ે સાભી વ્મજિને સાભાજજક જશષ્ટાચાય અને 

સુમો઼મ વ્મવહાય તયપ વાળવાનો હોમ છે. અહીં 

‘આત્ભજ્ઞાન’ની જ઼માએ ‘જીવનજ્ઞાન’ની વાત છ.ે 

જેવી યીતે જ્ઞાન ગુરૂ દ્વાયા આવાભા્ આવ ે છ ે

જવદ્યા આચામત ાસે જવાથી ભળે છે તેભ જશક્ષણ એ જશક્ષક 

દ્વાયા આવાભા્ આવ ે છે. જેભ જ્ઞાન પ્રાજપ્ત ભાટે ગુરૂ, 

સદગુરૂ હોવા જોઈએ જવદ્યા ભાટે આચામત ફધી જ 

કળાઓભા ્ જનણૂત હોવા જોઈએ એભ જશક્ષણ ભાટ ે ણ 

જશક્ષક શુિ, ચરયત્ર અને જવવકેૂણત જીવન જીવનાય હોવો 

જોઈએ. જશક્ષક જવદ્યાથીનુ્ આ્તરયક ઘડતય કયે તવેો હોવો 

જોઈએ. શુિ સાન્સત્વક જીવન વગય મો઼મ જશક્ષક ફની 

શકામ નજહ.  

ઘણીવાય આણા ભનભા ્પ્રશ્ન ઊઠે છે કે આજકાર 

જશક્ષકો બણાવવા ભાટ ે રૂજમા ૈસા ર ેછ ે તો તેવો મો઼મ 

જશક્ષક કહી શકામ? આણે સૌ જાણીએ છીએ ક ે ધનનો 

ભુમ હેત ુજીવન જીવવાનો હોમ છે. સદ્દગુરૂને ધનની ફહુ 

જરૂય નથી હોતી તેઓ જરૂયી અન્ન વગયે ે જબક્ષાથી ભળેવ ે

છે. જવદ્યાના આચામતનો જીવન જનવાતહ યાજાના યાજકોષથી 

થામ છ ે કાયણ ક ે આચામતની જનભણકૂ યાજ્મ તયપથી 

કયવાભા ્ આવતી હોમ છ ે ણ જશક્ષકનુ્ શ્ુ? જશક્ષક એક 

સભાજનુ્ જ એક અ્ગ છ,ે જે જશક્ષકો કોઈ શાળા કોરેજોભા ્

બણાવતા હોમ તઓે ોતાનુ ્વતેન જરૂય રઇ શક ેતેભજ જ ે

જશક્ષકો ખાનગી જશક્ષણ આતા હોમ તેભને ોતાના જીવન 

જનવાતહ જેટરુ ્જ રવેુ ્જોઈએ. અહીં આ ખાનગી જશક્ષણભા ્

ટ્યુશન કે કરાસીસની વાત નથી ણ જ ે અભ્માસક્રભભા ્

ઘયફેઠા કયવાના હોમ તેને ભદદરૂ થતા જશક્ષકોની વાત 

છે.  

ટ્યુશન્સ અને કરાસીસ દેશનુ્ દુષણ ફની ગમા છ ે

તેના રીધ ે જ જશક્ષણ ‘પ્રોપેશનર’ ફની ગમ્ુ છે. ટ્યુશનો 

અને કરાસીસોન ે કાયણ ે જશક્ષણભા ્ ભ્રષ્ટાચાયી વ્માી ગમો 

છે. ટ્યુશનો અને કરાસીસ ચરાવતા જશક્ષકોન ે જવદ્યાથીના 

બાવીની ડેરી હોતી નથી તેભણે તેભના ક્લાસના ઋચ્ા 

રયણાભની વધાય ે ડેરી હોમ છ ે આ ફધાનો ઊામ 

જવદ્યાથીઓને શાળા અને કોરેજોભા્ જ મો઼મ જશક્ષણ 

આીને દયૂ કયી શકામ. આ ફધા ભાટે જનષ્ઠાવૂતક ોતાની 

પયજ ફજાવવી જોઈએ.  

 જશક્ષણ ફે પ્રકાયનુ ્હોમ છ.ે 

૧) વ્મવસામરક્ષી      ૨) વ્મવહાયરક્ષી 

 હારભા ્ આણ ે જે કઈ ણ ડીગ્રીઓ ભાટ ે

બણીએ છીએ ફધુ ્જ વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ કહેવામ છે. આ 

પ્રકાયનુ્ જશક્ષણ યોજગાયી ૂયત્ુ સીજભત છ.ે આ જશક્ષણનો 

ભુમ હેતુ ફુજિનો જવકાસ કયવાનો. વ્મજિને વ્મવસામભા ્

જનૂણત ફનાવવાનો અને ોતાના જીવન જનવાતહ ભાટ ેજરૂયી 

ધન કભાઈ શકે ત ે યીતે તેને ગબય કયવાનો છે. આ 

જશક્ષણ વ્મજિને સાક્ષય ફનાવ ે છે ભાટે અત્મ્ત જરૂયી છ ે

તેભ છતા્ કોઈ વ્મજિ જીવનબય ભાત્ર વ્મવસામરક્ષી 

જશક્ષણ રઈન ે ફેસી યહ ે તો સાધન સ્ન્ન જરૂય થામ ણ 

જીવન ઘડતય તો ફાકી જ યહે, જીવન ઘડતય ભાટ ે

વ્મવહાયરક્ષી જશક્ષણ જોઈએ. વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ ના ભળ ે

તો રોકો સાક્ષય ના ફને. રયણાભે સભાજભા્ જનયક્ષયતા 

વ્માી જામ તેથી વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ જરૂયી ભાત્રાભા્ હોવુ ્

જ જોઈએ.  
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હેરાના સભમભા ્ ગાભડાઓ્ભા ્ રોકો ખુફ 

અ્ધશ્રિા ધયાવતા હતા તેઓ દોયાધાગાભા્ અટવામેરા હતા 

હવ ેતેવુ ્નથી. રોક જાગૃજતથી સભાજભા ્સાક્ષયતાનુ ્પ્રભાણ 

વધ્મુ્ છે. એકરુ્ વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ આવાભા્ આવ ેતો 

ણ તકરીપ છે તેનાથી ફૌજધકતા ઊબી થામ. રોકો ઊિત 

અને અજવવેકી ફની જામ. આણે સભાજભા ્ ઘણીવાય 

કેટરાક ડોટય, ચાટટડત એકાઊન્ટો અને એન્સન્જજનમયોન ે

તોછડાઈથી વતતતા જોઈએ છીએ એન્ુ કાયણ તેભને ફીજા 

પ્રકાયનુ્ જશક્ષણ યૂતા પ્રભાણભા્ ભળેરુ્ હોતુ ્ નથી. ટૂકભા ્

વ્મવસામીરક્ષી જશક્ષણનો છેદ ઊડાવી દઈએ તો 

નુકશાનકાયક છે.  

હવ ે ફીજા પ્રકાયના જશક્ષણની વાત કયીએ ફીજા 

પ્રકાયના જશક્ષણનુ્ નાભ ‘વ્મવહાયરજક્ષતા’ છે. આણે તેને 

જીવનરક્ષી જશક્ષણ ણ કહી શકીએ. આ જશક્ષણભા ્ ભુમ 

ઊદ્દેશ ‘સ્સ્કાય જસચ્ન’નો છ.ે આ પ્રકાયના જશક્ષણભા ્

હેરાથી નક્કી કયેરા અભ્માસક્રભો નથી હોતા ણ 

જશક્ષકના અનુબવો એ જવદ્યાથીઓનો અભ્માસક્રભ ફને છે. 

આ પ્રકાયના જશક્ષણભા્ જશક્ષકો કોણ ? આ પ્રકાયના 

જશક્ષણની શરૂઆત કુટુ્ફથી થામ છે ભાટે ભાતા-જતા, દાદા

-દાદી તયપથી ભળતો સંસ્કાય વાયસો વવદ્યાથીના જીવન 

ઘડતયનો ામો ફને છે. ભાટ ેકટુુ્ફના સભ્મોએ આ પ્રકાયના 

જશક્ષણના જશક્ષકો કહી શકામ. ભાતા-જતા તયપથી ભળતા 

નીજતના ફોધાઠો જીવનભા્ ફહુ જ ભોટુ ્કાભ કય ેછે. વળી 

ભાતાનો તો ભુમ પાળો હોમ કદાચ એટરે જ કહ્ય્ છે ક ે

‘એક ભાતા સો જશક્ષકોની ગયજ સાયે’ ભાતા હભેશા 

વ્મવહાયરક્ષી જશક્ષણ આે છ,ે દાદા-દાદી વાતાતઓ કહી 

ફાળ શજિનો જવકાસ જ ે યીતે કયી શક ે છ ે જ ે આજની 

કાટૂતન રપલ્ભોથી થઇ શકતો નથી. રયન્સસ્થજતને સહન 

કયવાની ક્ષભતા, ભાનજસકતા, શજિ એ ફધુ્ કુટુ્ફના વડીરો 

ાસથેી ભળ ે છે. સદાચાય, સદગુણો અને સભ્મતા વગય 

કોઇણ પ્રકાયનુ ્ જશક્ષણ અધરૂુ્ છે. વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ 

વડે પ્રાપ્ત થમેરી ફુજિથી આણે એટરા ફધા આગળ 

નીકળી ગમા છે કે સ્મિુ કુટુફ્ો હવ ેટીવી સીયીમરભા ્જ 

જોવા ભળે છ.ે હવે તો દયેકની એક ‘પ્રાઇવટે રાઈપ’ હોમ 

છે અને દયેક કરને સ્વત્ત્રતા જોઈએ છે. આ ફધાના 

રયણાભે જીવનરક્ષી અભ્માસના ભૂળ કાઈ ગમા છે અને 

રોકો ભા-ફાન ે વૃિાશ્રભભા ્ ભુકવા ભા્ડ્યા છ ેએ ફુજિની 

ચયભસીભા છે. ઘણા ફાળકોના આઈ.કમુ. અત્માયે ખુફ 

ઊચા છે ણ તેભને મા ્શ્ુ ફોરવાનુ્ એનો જવવેક નથી તેન્ુ 

કાયણ વ્મવહાયરક્ષીનો અબાવ છે. કટુુ્ફીજનો દ્વાયા જો આ 

પ્રકાયનુ્ વ્મવન્સસ્થત જશક્ષણ ભળે તો જીવન ફદરાઈ જામ. 

આ પ્રકાયના જશક્ષણભા ્કોઈ વતેન હોતુ ્નથી આ પ્રકાયના 

જશક્ષણનુ્ કોઈ ભૂલ્મ આ્કી શકાતુ્ નથી તેભજ આ જશક્ષકોનુ ્

ઋણ કદાી ચૂકવી શકાતુ્ નથી. જીવનરક્ષી જશક્ષણ 

ુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થામ છે. ુસ્તકો જવેો કોઈ જભત્ર નથી તથા 

તેભના જેવો કોઈ સાથી નથી ુસ્તકો એક જશક્ષકની ગયજ 

સાય ેછે. તેઓ આણી ાસ ે કોઈ સૈા રેતા નથી. સાયા 

ુસ્તકોનુ્ વા્ચન વ્મજિભા્ ચોક્કસ ચરયત્રનુ ્ જનભાતણ કયી 

શકે. ગભે તટેરી વ્મસ્તતાભાથ્ી સભમ કાઢીને આણે થોડો 

સભમ ુસ્તકો સાથ ેજવતાવવો જોઈએ.  

વ્મવહાયીક જશક્ષણ આ યીતે કટુુ્ફભા્થી, 

ુસ્તકોભાથ્ી અને જભત્રવતુતળોભા્થી પ્રાપ્ત થતુ્ હોમ છ ે તેભ 

છતા્ આ જશક્ષણ પ્રાપ્ત કયવાના ફીજા ઘણા્ યસ્તાઓ હોમ 

શકે. કોઈને આ જશક્ષણ ‘અનુબવ’થી પ્રાપ્ત થામ છે કોઈ 

‘સેવા’ થી કોઈન ે‘દેશ-જવદેશના પ્રવાસો’થી ણ પ્રાપ્ત થઇ 

શકે છે. કોઈ ઘટના કોઈ પ્રસ્ગ અથવા કોઈ વ્મજિ 

જશક્ષકના રૂભા ્ જનજભત્ત ફની જામ છે. વ્મવહાયરક્ષી 

જશક્ષણ વગય વ્મવસામરક્ષી જશક્ષણ અધૂરુ્ છે. વળી આ 

પ્રકાયનુ ્ જશક્ષણ જીવનબય ચારત્ુ યહ ેછે. કોઈએ સાચુ ્જ 

કહ્ય્ છ ે કે ‘જીવન એક ાઠશાળા’ છે. ફ્નેનો સભન્વમ 

આણા જીવનને ઊજાગય કયી શકે જેભણે જ્ઞાન ભાગત 

સુધીની માત્રા કયવાની હોમ તેભને વ્મવહાયરક્ષી ગદડી 

ય ગમા વગય છૂટકો નથી. અવાતચીન મુગભા્ જશક્ષણની 

આ રયબાષા સભજવી આણે ખૂફ જરૂયી છે. જશક્ષકોનુ ્

કતતવ્મ એ જદુી-જુદી યીત ેજદુા-જુદા ભાગતભા ્જવસ્તરયત થમુ ્

છે. 

જીવનભા ્ આણ ે કદાચ જ્ઞાન અને જવદ્યા સુધી 

હોંચી શકીએ તો ઘણુ્ સારુ્ છ ેણ જો કદાચ તેભ ન થઇ 

શકે તો ણ આ ફ્ને પ્રકાયના જશક્ષણ આનો જીવન્થ 

ઊજાગય કયી શકે. 
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જવાફદાયી મા્...?જવાફદાયી મા્...?જવાફદાયી મા્...?   
ટેર દદનાફેન ડી. 

સેભેસ્ટય-II 

ભાનવીની નોકયી તયપની દોડ એ જવાફદાયી, 

ભાનવીની જ્ઞાન પ્રત્મેની જવાફદાયી મા?્ 

ભાનવીની ોતાની કટુુ્ફ પ્રત્મેની પયજ એ જવાફદાયી, 

તો ભાનવીની જશક્ષણ પ્રત્મેની જવાફદાયી મા્? 

કુટુ્ફ અને સભાજનુ્ જોડાણ એ જવાફદાયી તાયી, 

એ જોડાણ વચ્ચેના ામાની જવાફદાયી મા?્ 

ોતાના રક્ષ્મ સુધી હોંચવુ ્એ જ જવાફદાયી તાયી, 

એ રક્ષ્મના હેતુ રયૂણત કયવાની જવાફદાયી મા?્ 

ભાનવી, તાયા જીવનનુ્ અજબન્ન અ્ગ છે જશક્ષણ, 

એ અ્ગ પ્રત્મેની જવાફદાયી મા્? 

દોસ્તીદોસ્તીદોસ્તી   
ચૌધયી ધભેશ આય. 

સેભેસ્ટય-II 

દોસ્ત દોસ્ત કહી દોસ્ત છોડી ગમા , 

બૂર શ્ુ હતી ભાયી? 

એ કીધા વગય જતા યહ્યા તો, 

એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

સ્ફ્ધોભા ્ભીઠાશ ને દોસ્તીભા ્ખટાશ 

ન હોમ તો, 

એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

જભત્ર કોણ અને શત્રુ કોણ એ સભજાત્ુ 

ન હતુ્, 

ત્માય ેતે ભાગત ન ફતાવ ેતો, 

એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

નથી ખફય ભન ેશા ભાટ ેછોડી ગમા, 

કહ્યા વગય ભને છોડી જામ તો, 

એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

એક વાય આવી કહી જા ન ેભન,ે 

હુ તાયી યાહ ન જોવુ્ તો, 

એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

ાછળ પયી જોજે એકવાય ભને, 

તાયી સાથે હુ ન હોઊ તો, 

આણી એ દોસ્તી શ્ુ કાભની? 

ખફય ન હતીખફય ન હતીખફય ન હતી   
 સુવે યજની જી. 
સેભેસ્ટય – IV  

ફે વષતનુ ્એભ.એડ્. ળબયભા ્રૂુ ્થઈ જશે, ખફય ન હતી. 

જશક્ષણ દયમ્પમાન આખો વગત જભત્ર ફની જશે, ખફય ન હતી. 

ચાય સભેસે્ટયભા ્કરઠન પ્રને્સટકભ સયળતાથી ફની જશે, ખફય ન હતી. 

જશક્ષણ સગ્ાથ ેગીત ગાવુ ્ડશે, ખફય ન હતી. 

શાળા-ફી.એડ્. કોરજેની ઈન્ટનતશી એક ભજહનાની હશે,  

ખફય ન હતી. 

ઈન્ટનતશી દયમ્પમાન કોઇ ઘા કયી જશે, ખફય ન હતી. 

જશક્ષણ દયમ્પમાન ભાયાભા ્છુામરે ટરેને્ટ ફહાય આવશે,  

ખફય ન હતી. 

ાચ્ ચપેટયો સજહતનુ ્આખ્ુ ડઝેયટશેન તમૈાય થઈ જશે, ખફય ન હતી. 

ખયખેય, એભ.એડ્. આટરુ ્જરદી રૂુ ્થશે? ખફય ન હતી. 

સભાજ શિક્ષણનુ્ ભહત્ત્વસભાજ શિક્ષણનુ્ ભહત્ત્વસભાજ શિક્ષણનુ્ ભહત્ત્વ   
ચૌહાણ દભમ્મતફેન ફી. 

સેભેસ્ટય-IV 

ભાનવજીવનના અન્સસ્તત્વના ામાભા ્ ભુમ 

આધાયસ્તબભા ્ફે ફાફતોનો સભાવશે થામ છ.ે એક જશક્ષણ અન ે

ફીજુ ્સભાજ આ ફ્ન ેફાફતોભા ્રયણાભ સ્વરૂ શકમ ફન્મો છ.ે 

પ્રાચીન સભમથી જ જશક્ષણ અન ેસભાજનુ ્અન્સસ્તત્વ હતુ ્અન ેઆજ ે

ણ તનેુ ્અન્સસ્તત્ત્વ છ.ે ણ, સભમ ે– સભમ ેતનેા સ્વરૂભા ્કઇક 

રયવતતન નવા આવ્મા ્છ.ે સાભાન્મ વ્મરકતઓની સભસ્માનુ ્સચોટ, 
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ઝડી અન ેઅસયકાયક જનવાયણ જશક્ષણ િાયા જ શકમ છ.ે 

દશેભા ્ ક ે જવશ્વભા ્ શાજ્ત, સરાભતી, સદબાવના અન ે

જવકાસન ેસાચવી યાખવા ભાટ ેસૌ   નાગરયકો “એક ફન ે– નકે 

ફન”ે ત ે ખૂફ જ જરૂયી છ.ે ગયીફ, તવગ્ય, સ્ત્રીઓ, ભાતાઓ, 

ફાળકો, સૌનો સભાન જવકાસ જશક્ષણ િાયા શકમ ફન્મો છ.ે આ ભાટ ે

જશક્ષણ ભાટનેી જાગૃજત, જશક્ષણની ગણુવત્તા વધ ેઅન ે જશક્ષણનો 

પ્રસાય થામ ત ે જરૂયી છ.ે જશક્ષણ ક્ષતે્રના જવકાસ ભાટ ે સભાજ 

ભહત્ત્વનો બાગ બજવ ેછ.ે   

કોઈ ણ સભાજ ગભ ેતટેરો પ્રગજતશીર હોમ યત ુતનેો 

સીધો સફ્્ધ ત ેસભાજના વસતા રોકોના જશક્ષણના સ્તય સાથ ેછ.ે 

આજ ેઆણ ેજોઈએ તો જશક્ષણન ેઆણ ેજીવન ઘડતયના ફદર ે

જીવનજનવાતહ સાથ ે જોડી દીધુ ્ છ.ે તથેી જ આણા સભાજભા ્

રદકયીઓન ેબણાવવાભા ્ઊત્સાહ ઓછો જોવા ભળ ેછ.ે ગાભડાભ્ા,્ 

સાભાજજક આજથતક યીત ેનફળા ્જવસ્તાયના રોકોભા ્તભેજ આરદ ક ે

છાતજાજતભા ્જશક્ષણ પ્રત્મ ેજાગૃજત રાવવાની ઘણી જરૂરયમાત છ,ે 

જો રોકો જશક્ષણનુ ્ભહત્ત્વ સભજી ર ેતો ગયીફી, વ્મસનો, કરુયવાજો, 

જાજત – જ્ઞાજત, ધભતના સઘ્ષો જવેી સાભાજજક જફભાયી ઓભાથ્ી 

આણ ેઆોઆ ભકુત થઈ શકીશ્ુ . જવદ્યા જવનમશીરતા પ્રદાન 

કય ેછ.ે આધજુનક મગુભા ્જશક્ષણની ગણુવત્તા જાળવવી અત્મત્ જરૂયી 

છ.ે યત ુએક સભમ એવો હતો ક ેજમાય ેબાયત જ્ઞાનનુ ્કને્ર હતુ.્ 

દજુનમાનુ ્સૌથી હરેુ ્ જવશ્વજવદ્યારમ ‘તક્ષજશરા’ બાયતભા ્ાગ્મુું 

હતુ.્ જાાન, ચીન જવેા અન્મ દશેોભાથ્ી તભેજ દજુનમાબયના 

જવદ્યાથીઓ આણ ેત્મા ્જશક્ષણ ભળેવવા આવતા હતા.  

જ્માય ે આણ ે જશક્ષણની વાત કયીએ ત્માય ે ફાફત 

સભજવી જરૂયી છ ેક ેઆણન ેભનષુ્મન ેભશીન ફનાવ ેતવેા કોયા 

જશક્ષણની જરૂય નથી, જશક્ષણ એવુ ્હોવુ ્જોઈએ. ક ેજ ેઆજીજવકા 

ભાટ ેજરૂયી જશક્ષણ આવા ઊયાત્ વ્મરકતના ચારયત્ર્મનુ ્ણ ઘડતય 

ણ કય.ે ભાત્ર સુ્તરકમુ ્જ્ઞાન નહીં ણ ફાળકોનો સવાુંગી જવકાસ 

થામ એવા ્સવ્દેનાસબય જશક્ષણની આણન ેજરૂરયમાત છ.ે ણ આ 

ભાટ ેએ જરૂયી છ ેક ે જશક્ષણજગત સાથ ેસક્ળામરેા તભાભ રોકો 

ભલૂ્મજનષ્ઠ હોમ, તભેના જીવનના ઊચ્ચ આદશોના દશતન થતા હોમ 

તભેજ તભેનુ ્જીવન ડાઘયજહત હોમ. જશક્ષણ એક એવુ ્શરકતશાળી 

હજથમાય છ ેક ેજનેા િાયા આણ ેઆખા જવશ્વન ેફદરી શકીએ 

છીએ. કોઈ ણ દશેની સસ્્કજૃતનો માસ તનેા જશક્ષણ સ્તય યથી 

જ કાઢી શકામ છ.ે જટેરી સાક્ષયતા વધ ુ તટેરો  દશે, યાજ્મ ક ે

સભાજનો જવકાસ વધ.ુ જશક્ષણનો ઊદ્દશે ભાત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયવાનો 

નથી ણ તનેા થકી જીવનના ભલૂ્મોન ેઆત્ભસાત કયવાનો છ.ે ભલૂ્મ 

આધારયત જશક્ષણ ભાત્ર સાયો ભાનવી ફનાવતુ ્નથી ણ ઊતભ, 

ઊન્નત સભાજ અન ેદશેનુ ્જનભાતણ ણ કય ેછ.ે   

ભાનવીની શજ્દગીભાનવીની શજ્દગીભાનવીની શજ્દગી   
ઠાકોય મિષ્ના એન. 

સેભેસ્ટય-II   

ભાનવીની જજદ્ગી અભૂલ્મ છ,ે અાય છે જીવવા 

ભાટે આ જજદ્ગી, જો સાયી યીતે, ઢગથી અને સયખી યીત ે

જીવી હોમ તો! 

કહેવામ છ ેને ક ેભાણસ ોતાના કભોથી જજદ્ગીન ે

નકકભા ્ ક ે સ્વગતભા્ પેયવી શક ે છે. જો સાયા કભત હોમ તો 

ભાનવીની દુજનમાભા ્ કોઈ દુ:ખ આવી જ ન શક ેઅને જો 

કુકભત કમાત હોમ તો ભાણસની જજદ્ગીભા્ દુિઃખ જસવામ કઈ 

ન આવી શકે. ભાણસ જો સાયા કભત કય ેતો બગવાનને ણ 

ોતાની યાહ ફદરવી ડ ે છે. ભાણસ જે ધાયે ત ે કયીન ે

ફતાવી શક ે છ ે અને ભાણસ ે એવુ ્ કમુું ણ છે. આ 

અણુફોંમ્પફ, જભસાઈર, તો, જસ્તોર વગેયેનુ ્ જનભાતણ 

ભાણસના ધામાત પ્રભાણ ે જ થમુ્ છે. યત ુ જો આ નકાભી 

વસ્તુઓભા ્ બેજુ ્ દોડાવવાને ફદરે થોડુક્ મોગદાન ગયીફી 

દૂય કયવાભા ્આપમુ્ હોત તો! જવચાયો... 

ણ આ વાતોથી પામદો ણ શ્ુ? કાયણ કે; 

જજદ્ગી જીવવી એ ણ એક કળા છ.ે એક એવી કળા ક ેજો 

તે ભાણસને આવડી જામ તો છી ૂછવુ્ જ શ્ુ? આ ફધુ 

રખવાની અને જવચાયવાની જરૂય જ ન ડ ેફધુ્ આભળેે 

જ થઈ જામ અને ભને જવશ્વાસ છ,ે ક ેએ રદવસ, એ વખત 

જરૂય આવશે જ્માય ે ભાણસ ૈસાનો કછોડો છોડી પ્રેભનો 

ૂજાયી ફનશે, અને જજદ્ગી ત્માયે જ જીવવા રામક 

ફનશે...! 
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ફી.એડ્. કોરેજભા્ ઇન્ટનમિી : એક અદ્દબુત અનુબવફી.એડ્. કોરેજભા્ ઇન્ટનમિી : એક અદ્દબુત અનુબવફી.એડ્. કોરેજભા્ ઇન્ટનમિી : એક અદ્દબુત અનુબવ   
વળવી અમૃતબાઈ વી. 

    સેભેસ્ટય-IV 

જશક્ષણ જવબાગ દ્વાયા એભ.એડ્.ના પ્રજશક્ષણાથીઓ 
ભાટે સેભેસ્ટય-3 અને સભેેસ્ટય-4ભા ્ ઇન્ટનતશી કામતક્રભનુ ્
આમોજન થામ છે. જેભા ્પ્રજશક્ષણાથીઓ ઇન્ટનતશી તો કય ે
છે. યત ુ સ્દગીની શાળા ક ે કોરેજભા્ જામ તો ત ે વધ ુ
શીખી શકતા નથી. અધ્માન કૌશલ્મ જવકાસ કયવો હોમ 
તો સ્દગીની કોરેજ ક ેશાળા નહીં જશક્ષણ જવબાગભા્થી 
આવાભા્ આવેર કોઈણ શાળા ક ે કોરેજભા્ ઇન્ટનતશી 
હોમ ત્મા ્ તભારુ્ કામત દેખાશે અને ખુશી થશે તભાયા 
કામતથી. તભે ોતે જ પ્રેરયત થઇને કામત કયી અનુબૂજત  
કયશો ક ેખયેખય હુ જાતે શૈક્ષજણક ક્ષેત્ર ેભાયો જવકાસ કયી 
શકુ છુ્ અને પ્રજશક્ષણાથીઓભા્ અધ્માન કૌશલ્મ તેભજ 
વહીવટી કામત કેવી યીતે કયવુ ્તેનાથી સજાગ કયવાનુ્ કામત 
ઇન્ટનતશી કય ે છે. અધ્મમન કયીન ે જ્માય ે ભૂળ જ઼માએ 
જવાનુ ્ થામ છ ે ત્માય ે શ્ુ ફોરીશ્ુ તેનો જવચાય આવે છે. 
યતુ તૈમાયી વગય મા્મ ટકી શકાશે નહીં તેન્ુ બાન ત્માય ે
જ થઈ જામ છે. સભેેસ્ટય-3ની ઈન્ટનતશીભા ્ જેટરુ ્ નહીં 
શીખી શમા તેટર્ુ ફી.એડ્. કોરજેની ઈન્ટનતશી 
દયજભમાન શીખવા ભળ્મુ્. દયેક ફી.એડ્. કોરેજભા્ જ ે
અધ્માક છે તેઓની કાભગીયી શૈરી અદ્દબુત હોમ છે. 
કાભગીયી ફાફતે ચોક્કસણે સ્ષ્ટ હોમ છે. 
પ્રજશક્ષણાથીઓને સભજાવવા ભાટે ણ અને જ્ઞાન આવા 
ભાટ ેતેભના અદ્દબુત કૌશલ્મનો રયચમ થામ છે. હુ ભાયી 
વાત કરુ્ તો ઇન્ટનતશીના માદીના નાભો ફહાય ભૂકવાભા ્
ન આવ્મા ત્મા ્સધુી એભ જ જવચાયતો હતો ક ેસયુતભા ્જ 
કોઈ ફી.એડ્. કોરજેભા ્જ ભારુ ્નાભ હશે. યતુ ભારુ ્નાભ 
આવ્મુ્ સુયત શહેયની ફહાયની કોરેજભા્. યત ુ
અધ્મક્ષશ્રીના જવશ્વાસ અને પ્રોત્સાહન પ્રેયક ભાત્ર એક 
વામ હતુ્ ક,ે “તુ જઈ શક ે એભ છ.ે” હુ અહીં ભાયી 
વાહવાહ કયવા નહીં કહેતો. યતુ આટરુ ્નાનુ્ વામ ભાયી 
આ્તરયક શજિઓન ેજખરવી ગમ્ુ. એક શજિ આી ગમ્ુ 
કે હવે જે કઈણ થામ હુ ભાયી ઇન્ટનતશી સાયી યીત ે
સપળતાૂવતક ણૂત કયીશ. કોઈણ વામને અથવા કોઈ 
વ્મજિએ તભાયા ભાટ ે કહેરુ ્ વામન ે તભ ે કેટરુ ્ ોજઝટીવ 
રો છો તે વ્મજિ પ્રત્મેની જવનમ્રતા તભાયાભા્ કટેરી છ ેત ે
ફતાવે છે. તભે કેટરા ોજઝટીવ છો તે તભાયી જવચાયસયણી 
યથી માર આવી જામ છે.  

ઇન્ટનતશી એ અધ્માક ફનવા ૂવેની તારીભ 
છે. તારીભ ભેળવો છો ત્માયે ઘણુ્ શીખવાનુ્ હોમ છે. અને 

બૂર થતી હોમ તો તેને સુધાયવી જરૂયી છે. ઇન્ટનતશીના 
હેરા રદવસ ેજ ફી.એડ્. કોરજેના એક અધ્માક ાસથેી 
સૂત્ર ભળ્મુ્ કે જ ેહુ જજદ્ગીબય નહીં બૂરી શકુ અને તેના 
ય ખયો ઊતયવાનો પ્રમાસ કરુ્ છુ્. સૂત્ર સાભાન્મ હતુ્ કે, 
જક્રકેટના ભેદાનભા્ કોઈણ ક્રભે દાવ ભળે તો યભવા ભાટ ે
તૈમાય યહો. તેભ જશક્ષણભા્ ણ હભેશા તૈમાય યહેવુ્ જોઈએ. 
કોઈણ શૈક્ષજણક સ્સ્થા હોમ યત ુ તભારુ ્ 100 ટકા 
પોભન્સ કવેી યીતે આવાનુ ્તે શીખવા ભળ્મુ્. અધ્માન 
કૌશલ્મનો જવકાસ કવેી યીત ેકયવો, પ્રજશક્ષણાથીઓ સાથેનો 
વ્મવહાય કેવી યીતે કયી શકામ તે જાણમુ્. એભ.એડ્. ૂવ ે
પ્રાથજભક શાળાભા્ જશક્ષક તયીકે પયજ ફજાવી હતી. તેનો 
અનુબવ હતો. યતુ ફી.એડ્. કોરજેની ઈન્ટનતશી ભાયા 
ભાટ ેએક ચેરેન્જ હતી. પ્રજશક્ષણાથીઓ સાભાન્મ નહીં હોમ 
તે હેરેથી જ જાણતો હતો. સયકાયી ફી.એડ્. કોરેજના 
પ્રજશક્ષણાથીઓ સાભ ેસાયી યીત ેોતાન ેતેભજ જ ેઅધ્માન 
કામત કયાવવાનુ ્છ ેતે જવષમવસ્તુને સાયી યીતે યજ ૂકયવાનુ ્
હતુ્. અધ્માન કામતભા ્ ભુશ્કરેી એ સજાતઇ હતી કે જ ે
પ્રજશક્ષણાથીઓ વાચ્ી યહ્યા છે. તેભા્ કટેરાક ુસ્તકોભા ્બૂર 
જણાતા જવશ્વાસ ઋઠી ગમો કે આ ુસ્તકો ભાત્ર એક સદ્બત 
તયીક ે જ ઊમોગ કયી શકામ. તેભા ્ વાસ્તજવક શ્ુ છ ે ત ે
જાણવા ભાટ ે ફીજા ુસ્તકો ઊથરાવ્મા. યતુ ભેન્ટય તયીક ે
અધ્માકે અભને એવી યાહ ફતાવી કે જે ખયેખય 
અધ્માકની અદ્ય કવેા ગુણો હોવા જોઈએ અને કામત કેવી 
યીતે કયવુ્ જોઈએ. તેભજ પ્રજશક્ષણાથીઓ સાથે કવેી યીત ે
વતતવુ્ તવેી તભાભ ફાફતો અભને શીખવાડી અને ોત ે
ઊદાહયણ રૂ ે અભાયી સાભ ે યહ્યા. તેભની ાસેથી પ્રયેણા 
રઇ ઘણુ્ શીખવા ભળ્મુ્. એક-એક ફાફતને અભાયી સભક્ષ 
ભૂકવાભા્ આવી અને સભજાવવાભા્ આવી કે જેથી અભે જ ે
તારીભ રઈ યહ્યા છ ે તે બજવષ્મભા્ ઊમોગી ફને અને 
કોઈણ સ્સ્થાભા ્ જામ ત્મા ્ ોતાનુ્ કામત સયળતાથી કયી 
શકે. ભેન્ટય હોમ ક ે આચામત હોમ કે અધ્માક હોમ 
વ્મજિની અદ્ય ાયદજશતતા ક ે જ ે ખયેખય જોઈ હોમ ત ે
જશક્ષણ જવબાગ ફાદ ઇન્ટનતશીની તારીભી સ્સ્થાભા ્જોવા 
ભળી હતી. ફીજ ે જ્મા્ જશક્ષણ ભેળવ્મુ્ છે ત્મા્ ણ નથી 
જોઈ. દયેક રદવસ અભાયા ભાટે ચેરેન્સન્જ્ગ હતો. કાયણ ક ે
જ્માયે ભાસતની વાત આવ ેછ ેત્માયે ફધા દોડતા હોમ છે. 
યતુ હુ શીખવા અને ભાસત ફ્ને ભાટ ેદોડતો હતો. એવુ ્
નથી કે એકણ બૂર થઈ ન હોમ. બૂર થઈ અને તેભા ્
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સાચી રદશા ણ ફતાવવાભા્ આવી ક ેકેવી યીતે કામત કયી 
શકામ. જો એ ન ફતાવવાભા્ આવે તો અભાયો જવકાસ ક ે
અભે જે હેતુસય ત્મા્ ગમા હતા તે હેતુ જસિ થઇ શમો ન 
હોત. વ્મજિ ોતાની જાતન ેકેવી યીત ેફીજાની સાભ ેભકૂ ે
છે ત ે આવી જ઼મા ય તયત જ ખફય ડી જામ છે ક ે
ખયેખય આ વ્મજિ સાચો છે કે ભાત્ર ફતાવવા ભાગે છે.  

ઇન્ટનતશી અભાયા ભાટે જ ે શૈક્ષજણક સ્સ્થાભા ્
જવાનુ ્છ ે ત્મા્ના વાતાવયણભા ્અભાય ેસટે થવાનુ ્હતુ્. ત ે
અભને અગાઊથી સચેત કયી દેવામા ક ે જો તભાય ે તભાયો 
જવકાસ તેભજ ભાસત ભેળવવા હોમ તો ેય તભાયી સાભ ે
છે. તભ ેકટેરા ગુણ ભેળવો છ ેતે તભાયા ય આધાય યાખે 
છે. તે ોતાના ય જનબતય છે. યતુ આવી શૈક્ષજણક 
સ્સ્થાઓભા ્ સય... શબ્દ કાનભા ્ ડ ે ન ે તો સા્બળવાનો 
આન્દ કઈક ઔય હોમ છે. ત્માયે જ તભાયી અ્દય એક 
શજિનો સ્ચાય થામ છે. જે ખયેખય તભાયા વ્મવસામભા ્
ટકી યહવેા ભાટે પ્રેયણા યૂી ાડે છે. હુ એવુ્ ભાનુ્ છુ્ ક ે
શીખવુ્ હોમ તો સદ્ગીની શૈક્ષજણક સ્સ્થાભા્ નહીં યત ુ

આણને જ્મા્ ભોકરવાભા્ આવે ત્મા્ જઈન ે તે સ્સ્થાના 
જનમભાનુસાય કામત કયવુ્. તભેા્ શીખવાનુ્, અવરોકન 
કયવાનુ્ અને અનુબવ ભળેવવાનો અવસય પ્રાપ્ત થશે. 
જેનાથી ોતાના કામતન્ુ ભૂલ્મા્કન તભે જાતે જ કયી શકશો, 
ફીજા કોઈ આવશ ે નહીં. અ્તે આબાય સય આના 
ભાગતદશતન હેઠળ ઘણુ્ શીમા અને તભે યસ રઈન ે
શીખવાડ્ુ્ય. જશક્ષણ જવબાગના અધ્મક્ષનો આબાય સય.... 
ફીજા પ્રજશક્ષણાથીઓ શ્ુ શીમા તેનો ભને માર નથી 
યતુ હુ એટરુ ્ જાણુ ્ છુ ્ ક ે ખયેખય ભાયી ઇન્ટનતશીભા ્
જશક્ષણ જવબાગના અધ્માકોની જ ેભને ગભે છે તે શૈરીનો 
ઊમોગ ભાયા રેક્ચય દયજભમાન કમો છે અને તે યજ ૂકયવા 
ભાટ ે ભનન ણ જ કમુું છે. Last but not least 
internship has developed my  
internal development to run a ship 
of education. 

એક ક્ષણએક ક્ષણએક ક્ષણ   
દેશભુખ હર્ષદા આય. 

સેભેસ્ટય - II 

ભાનવીના જીવનભા ્એક-એક ક્ષણ ભહત્ત્વની હોમ 
છે. યતુ એ ક્ષણન ે સભજવાભા ્ ભાનવીન ે વષોના વષો 
વીતી જામ છ ે ક ે જેભા ્ કઇક પ્રાપ્ત કયવાનુ ્ હતુ્, કઇક 
શીખવાનુ ્હતુ્. ભાનવીનુ ્જીવન એક યણની યેત સભાન છે. 
જેભ હાથની ભુટ્ઠીભા્થી યેતી સયકી જામ છે તે યીત ે
ભાનવીના જીવનભાથ્ી ણ એક-એક ક્ષણ સયકી જામ છે. 
આણને જ ેત ેસભમ ેએ સભજાત્ુ ણ નથી, સભમ વીતી 
ગમા ફાદ ત્માય ેતે ક્ષણનુ્ ભહત્ત્વ સભજામ છે.  

ભાનવીના જીવનભા ્ક્ષણ જ એક એવી હોમ છ ેક ે
જ્મા ્એ કોઇ ફાફતને જનજિત કયે છે, યતુ ત ેપ્રાપ્ત કયવા 
ભાટે અથાગ ભહેનત અને ધૈમતની જરૂરયમાત હોમ છ.ે 
આજના મુવાનો એ ક્ષણનુ્ ભહત્ત્વ સભજી શિો નથી. ત ે
સભજવુ્ ખૂફ જરૂયી છ ે કાયણ ક ે સભુરના ભોજા જેભ 
ઝડથી ોતાનુ્ સ્વરૂ ફદરે છે તેભ ભાનવીનુ્ જીવન ણ 
ક્ષણ-ેક્ષણે ફદરામ છે.  

ભાનવી જો ોતાના જીવનભા્ ક્ષણનુ્ ભહત્ત્વ 
સભજશે તો ભાનવીને જીવન પ્રગજતના ્થ ેઆગળ વધવુ ્
સહેરુ્ ફનશે. એભ કહેવામ ક ે સભમ કોઇની યાહ જોતો 

નથી અને આ સભમભા્ એક-એક ક્ષણ સભામેરી છે. તથેી 
જ ભાનવી ક્ષણની સાથે યહીને કામત કયશે તો, જીવનની 
દયકે ભુશ્કેરીઓનો ત ે સયળતાથી સાભનો કયશે અને 
ભાનવીનુ ્જીવન સહેરુ્ ફનશે. જભત્રો એક ક્ષણ ભાનવીની 
જજદ્ગી ફનાવે છે અને એક ક્ષણ એ ભાનવીની જજદ્ગી 
ફયફાદ ણ કયી નાખે છે. તેથી જ ભાનવીના જીવનભા ્
ક્ષણનુ્ અત્મ્ત ભહત્ત્વ યહેરુ ્છે.  

 અ્તે એટરુ્ જ કહીશ કે... 

જજદ્ગી જીવવાનુ્ શીખવે છે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગીભા્ સ:ુખ-દુ:ખ આે છે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગીને સુધાય ેછે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગીને ફયફાદ કય ેછે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગી ફનાવ ેછે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગીનો અ્ત કય ેછ ેએક ક્ષણ. 

જજદ્ગીનુ્ ભૂલ્મ સભજાવે છે એક ક્ષણ. 

જજદ્ગી જીવવાનુ્ શીખવે છે એક ક્ષણ. 
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ભાતૃબાષાભા્ શિક્ષણભાતૃબાષાભા્ શિક્ષણભાતૃબાષાભા્ શિક્ષણ   

યાઠોડ શીતરફેન એભ.  
સેભેસ્ટય-IV  

કહુ હુ કોઈને ક ેભાય ેઅ્ગ્રેજી શીખવુ્ છે 

ણ, આ અ્ગ્રેજીની ભામાજાળભા્  

ભાયી ભાતૃબાષાને જવસરુ ્છુ્. 

સૌ કોઈને ઇચ્છા છ ે કે હુ અગ્્રેજી ભાધ્મભ દ્વાયા 
જશક્ષણ પ્રાપ્ત કરુ્. સાભાન્મ  યીતે રોકો એવુ ્ભાને છે કે જેન ે
સારુ ્ અ્ગ્રેજી ફોરતા આવડે છે તેને ઘણી તક ભળ ે છ.ે 
વતતભાન સભમની જ વાત કરુ ્ તો આજે ુષ્કળ પ્રભાણભા ્
વારીઓ ોતાના સ્તાનોન ે જશક્ષણ આવા ્ ભાટ ે અ્ગ્રેજી 
ભાધ્મભને સદ્ કય ેછે. જ ેઆણી ભાતૃબાષાન ેબોગ ેથામ 
છે. શ્ુ આણી ભાતૃબાષાભા્ અાતુ્ જશક્ષણ મો઼મ નથી? 
શા ભાટે અ્ગ્રેજી ભાધ્મભને વધુ ભહત્ત્વ આે છે? 

ભાય ેએક પ્રસ્ગભા ્જવાનુ્ હતુ.્ ત્મા્ ફે વારીઓ 
જોડે ભાયી ભુરાકાત થઈ એક વારીનો ુત્ર અ્ગ્રજેી 
ભાધ્મભભા ્ અભ્માસ કયતો હતો અને ફીજા વારીનો તુ્ર 
ગુજયાતી ભાધ્મભભા્ અભ્માસ કયતો હતો. રગબગ ૩૦ 
જભજનટ જેટરા સભમ સધુી અભ ેવાતો કયી. તેભની ભાતાઓ 
ણ ત્મા્જ હતી. જે અગ્્રેજી ભાધ્મભભા્ અભ્માસ કયતો હતો 
તેને તેની ભાતા અ્ગ્રજેીભા્ કજવતા ગાવાનુ્ કહે છે. તે ફાળક 
ખૂફ જ સયસ યીત ે કજવતા ગાતો હતો. આ જોઈ ેરા 
ગુજયાતી ભાધ્મભભા્ અભ્માસ કયતા જવદ્યાથીની ભાતાને થમુ ્
ભાયા તુ્ર કયતા આને કટેરુ્ સયસ અગ્્રેજી આવડે છે. આ 
ફાળક કેટરો હોંજશમાય છે! તેને ણ ોતાના ફાળકન ે
અ્ગ્રેજી ભાધ્મભભા્ બણાવવાની ઈચ્છા થઈ. તે તેના જતને 
કહે છે. ત્નીની વાત સા્બળી જતએ ગજુયાતી ભાધ્મભ 

ભા્થી ોતાના તુ્રને ઊઠાડીને અ્ગ્રેજી ભાધ્મભભા ્ દાખર 
કમો. એક નાનુ્ ફાળક ભા્ડભાડ્ હજી ોતાની ભાતૃબાષાન ે
સભજતો જ થમો છે. અને તેને અચાનક અ્ગ્રેજીભા ્ જશક્ષણ 
ભેળવવુ ્ ડ ે છે. આ ફાળક તે બાષા સ્વીકાયી જ નથી 
શકતો. જેના કાયણ ે તેની ભન:ન્સસ્થજત નફળી ડ ે છે. 
શાળાભા ્ જશક્ષક અગ્્રેજી ફોરે અને ઘયના સભ્મો 
ગુજયાતીભા ્ વતતન વ્મવહાય કય ે ેરા ફાળકને કઈક 
સભજાત્ુ ન હતુ્. તે શાળાભા્ રઘુતાગ્ર્થીથી ીડાતો હતો. 
યતુ ભાતા જતા દ્વાયા કયામરે અ્ગ્રેજીના વાયથી ફાળક 
કઈ કહી ન શકતો હતો. જનેા કાયણે ફાળકનો જવકાસ 
રુ્ધાતો જતો હતો. શ્ુ આ છે અ્ગ્રેજી જશક્ષણ? કે જેનાથી 
એક કોભળ ફાળક હસવા, યભવાનુ ્ બૂરી જામ છે. તો 
આવા અ્ગ્રજેી જશક્ષણનો શ્ુ પામદો? 

પ્રત્મેક વારીઓન ેભાયી નમ્ર જવન્તી છ ેક ેફાળકન ે
ોતાની ભાતા ાસેથી જે બાષા પ્રાપ્ત થઈ છે તેના દ્વાયા જ 
તેને જશક્ષણ આવાભા્ આવશે તો તેનો સવાુંગી જવકાસ 
સાધી શકાશે. અ્ગ્રેજી તો ઘણા ફધા જવષમો કૈીનો એક 
જવષમ છે. તેને જશક્ષણનુ્ ભાધ્મભ ન ફનાવતા ગજણત ક ે
અન્મ જવષમોની જેભ એક જવષમ તયીકે અભ્માસ કયવાભા ્
આવે તો ફાળક અ્ગ્રેજી રખતા  ફોરતા તો શીખવાનો છ ે
તો શા ભાટે તેના બજવષ્મ જોડે છેડતી કયીએ. તભાયા 
ફાળકન ે સજતક ફનાવવા ભાગ્તા હોવ તો ભાતૃબાષા જ 
બણાવો. 

આજનો શિક્ષકઆજનો શિક્ષકઆજનો શિક્ષક   
સુયતી અમભત ફી. 

   સેભેસ્ટય-II 

કરુ્ છુ્ પ્રમત્ન એને સભજવાનો, 

એ વ્મજિ જે ગણામ સભાજનો ામો, 

એ ભહાન ામો એટર ેવ્મજિત્ત્વ ઘડનાયો જશક્ષક. 

ફદરામ છે તુપાન સભમના યાહભા,્ 

ફદરામ છે હાસ્મ સુખની યાહભા્, 

ફદરાતો નથી જશક્ષક જશક્ષણની યાહભા્. 

ફદરામ છે સા્જ પૂરોના ભૌનભા્, 

ફદરામ છે યાત તાયાઓના ભૌનભા્, 

ફદરાતો નથી જશક્ષક શબ્દોના ભૌનભા્. 

યહી જામ છે ગરા્ ભાત્ર દરયમાની યેતભા,્ 

ફદરામ જામ છે સૃન્સષ્ટ આ્ખોના ઝકાયભા,્ 

ફદરાતો નથી જશક્ષક જીવન-દશતન કયાવવાભા.્ 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

સોશિમર નેટવર્કિંગ આધુશનક આિીવામદસોશિમર નેટવર્કિંગ આધુશનક આિીવામદસોશિમર નેટવર્કિંગ આધુશનક આિીવામદ   
યાઠોડ હેભ્તબાઈ એન. 

સેભેસ્ટય-II 

કહેવામ છ ે ક ે : “સોજશમર નેટવરકિંગનો યસ્તો 
સુયજક્ષત જીવનનો યસ્તો.” 

સોજશમર નેટવરકિંગ એ અજબશા હોમ શકે, યતુ 
ભાયી દૃન્સષ્ટએ સોજશમર નેટવરકિંગ એ અજબશા કયતા ્
આશીવાતદરૂ વધાય ે છે. તો આવો જોઈએ સોજશમર 
નેટવરકિંગ હકાયાત્ભક કઈ યીતે છે? 

આજનો મુગ ૨૧ભી સદીનો મુગ છે. પ્રવતતભાન 
સભમભા ્સોજશમર નટેવરકિંગ સાઇટ આણા ્જીવનનો એક 
અજબન્ન અ્ગ ફની ચૂમો છે. સોજશમર નેટવરકિંગના 
ભાધ્મભથી આજના આ મુગના રોકો ોતાની વાત જલ્દી 
જલ્દી ફીજા રોકો સધુી હોચા્ડવા ભા્ગ ે છે. રોકો 
સોજશમર નટેવરકિંગ સાઇટન ે ોતાની સદ્ અનુસાય 

પુગાવો : સયળ સભજૂતીપુગાવો : સયળ સભજૂતીપુગાવો : સયળ સભજૂતી   
ધકાણ આયતીફેન ી. 

સેભેસ્ટય – IV 

 પુગાવો એટરે ક ે ચીજવસ્તુઓ અને સવેાઓની 

સાભાન્મ બાવસાટી ભા્ થતો સતત અને એકધાયો વધાયો. 

સાભાન્મ બાષાભા ્ કહીએ તો નાણા્રકમ વષત ૨૦૧૬-૧૭ 

દયજભમાન X-વસ્તુનો બાવ ૧૦૦ રૂજમા છે અને 

નાણા્રકમ વષત ૨૦૧૭-૧૮ દયજભમાન એ જ X-વસ્તુનો 

બાવ વધીન ે૧૦૫ રૂજમા થામ છે તો આ પુગાવો છ ેએભ 

કહી શકામ નહી યતુ તેભા ્સતત છેલ્લા ૫ કે ૧૦ વષતથી 

અને સભગ્ર ફજાયભા ્આ વધાયો નોંધામેરો હોવો જરૂયી છ.ે 

ટુ્કભા કહીએ તો X-વસ્તુનો બાવ સભગ્ર ફજાયભા ં સતત 

અને એકધાયો નોંધામેરો હોવો જરૂયી છ.ે આ્કડાકીમ 

દૃન્સષ્ટએ જોઇએ તો ભ,ે ૨૦૧૮ દયજભમાન પુગાવાનો દય 

૪.૮૭% ના દયે વધી યહ્યો છ.ે એનો અથત એવો થામ કે, 

ચીજ-વસ્તુ કે સેવાઓના બાવભા્ ૪.૮૭% વધાયો નોંધામ 

યહ્યો છે તો તેને પુગવાનો દય કહેવાભા્ આવે છે. પુગાવો એ 

ગયીફ અને ભધ્મભ વગત ભાટે નુકશાનકતાત છે કાયણક ે

ફજાયભા્ તે વસ્તુના બાવ વધ ુછે અને આવકના સાધનો 

ભમાતરદત છ ે એટર ે વસ્ત ુ ખયીદવા ભાટે તેને વધ ુ રકભત 

ચુકવવી ડ ે છે. અથતશાસ્ત્રની રયબાષાભા ્ કહીએ તો 

પુગાવાથી નાણા્ની ખયીદ શરકત વધ ે છે. એક ઊદાહયણ 

દ્વાયા સભજીએ તો ફજાયભા્ તભે રૂ. ૫૦ ભા્ ૧ રકરો ટભેટા 

ખયીદ્યા અને હવ ેતેનો બાવ વધીન ેરૂ. ૧૦૦ એ ૧ રકરો 

થામ છે ભાટ ેહવે આણે ૧ રકરોના ટભેટા ખયીદવા ભાટ ે

૫૦ ને ફદર ે ૧૦૦ રૂજમા ચુકવવા ડ ે છ ે તો તેનાથી 

નાણા્ની ખયીદ શરકત વધાયો થમો એભ કહી શકામ ને! 

અહી હવે ગયીફ અને ભધ્મભ વગતનુ્ ફજેટ ખોયવામ છ ે

તેથી આ વગત ભાટે નુકશાનકતાત છે. જમાયે ફીજી ફાજ ુ

જોઇએ તો મોજકો અને ઊચ્ચ વગત ભાટે આશીવાતદરૂ છ ે

કાયણ કે તેને વસ્તુના વચેાણના ફદરાભા ્વધુ રકભત ભળ ે

છે. આ સભમ દયજભમાન અથતત્ત્રભા્ નાણા્નુ્ પ્રભાણ વધ ુ

હોમ છ ે તેથી બાયતીમ યીઝવત ફેંક ઑપ ઇન્સન્ડમા દ્વાયા 

પુગાવાન ે અ્કુશભા ્ રવેા ભાટનેા પ્રમાસો હાથ ધયવાભા ્

આવે છ ેઅને એ આધારયત નવી નાણાર્કમ નીજત ઘડવાભા ્

આવે છે જભેા્ વ્માજના દયભા ્ પેયપાયની નીજત, સયકાયી 

જાભીનગીયીના ખયીદ-વેચાણની નીજત વગયેેનો સભાવેશ 

કયવાભા ્આવે છે અને આ યીતે અથતત્ત્ર ભા્થી નાણુ ્ાછુ ્

ખેંચવાભા્ આવે છે. પુગાવો વધવાના અનેક કાયણો હોઇ 

શકે જેભા્ ભુમત્વે વસ્તુના ૂયવઠાભા ્ ઘટાડો, વસ્તુની 

ભા્ગભા ્અચાનક વધાયો એટર ેક ેશ્રાવણ ભજહનાભા ્ફ્રુટના 

બાવભા ્વધાયો. 

 એક યીતે જોઇએ તો પુગાવો દેશ ભાટ ેપામદાકાયક 

છે કાયણકે આ સભમ દયજભમાન ફજાયભા્ અનુકૂળ આજથતક 

વાતાવયણ ભળી યહેવાથી જવદશેી યોકાણનુ્ પ્રભાણ વધ ેછ ે

રયણાભ ે જવદેશી હુરડમાભણભા ્ ણ વધાયો થવા ાભ ે છ ે

યતુ અભુક ટકા કયતા જો પુગાવાનુ્ પ્રભાણ વધી જામ તો 

એ ણ નુકશાનકતાત જ છે.  
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ઊમોગ કયે છે. રોકો સોજશમર નેટવરકિંગ સાઇટ ય 
જચત્રો, વીરડમો, સચૂનાઓ, ડોમુભેન્ટ અથવા ોતાના 
અનુબવો ણ રોકો સાથ ેવહેંચ ેછે. 

સમયનો સદ યોગ : 

સોજશમર નેટવરકિંગે આખી દજુનમા ફદરી નાખી 
છે. સોજશમર નેટવરકિંગના ભાધ્મભથી આણે ઘયેફેઠા 
જફરન્ુ ેભેન્ટ કયી શકીએ છીએ, રેન કે પરેનની રટરકટ ફુક 
કયાવી શકીએ છીએ, એક ફેંક  એકાઊન્ટભા્થી ફીજા 
એકાઊન્ટભા્ સીધા જ ૈસા રાન્સપય કયી શકીએ છીએ, દેશ
-વવદેશની વવવવધ વસ્તુઓને કમ્પ્મુટય યદ ે વનહાળીન ે
ઓનરાઈન શોજ્ગ કયી શકીએ છીએ, હજાયો ભાઈર દયૂ 
ફેઠેરા જભત્રો સાથે WhatsApp, facebook, 
tango અને imo દ્વાયા આજે આભન-ેસાભને ફેઠા 
હોઇએ તેભ વાતો ણ કયી શકીએ છીએ એ જવશ્વના 
કોઈણ ખૂણાભા્ ફનેરી ઘટનાની ખફય ણ ક ે
newshunt, ucnews કે અન્મ સાઇટ દ્વાયા 
ળબયભા ્ ભેળવી શકીએ છીએ. સોજશમર નેટવરકિંગના 
આવા તો ઘણા પામદા છ,ે ભાજહતીના અઢળક ખજાનાન ે
આણે સોજશમર નેટવરકિંગના ભાધ્મભભા્થી ાભી શકીએ 
છીએ. Photos, videos, સૂચનાઓ, ડોમુભેન્ટ એ 
એવુ્ તો ઘણુ ્ ફધ ુ એક જ ન્સક્લકભા ્ સહેરાઈથી ભોકરી 
શકીએ છીએ અન ેપ્રાપ્ત કયી શકીએ છીએ.  

વૈમિક મામહતી મેળવી િકાય: 

સોજશમર નેટવરકિંગના કાયણ ે આજે આણે એક 
જ ક્ષણભા્ જવશ્વની કોઈ ણ વસ્તુની ઘટનાની ભાજહતી 
ભેળવી શકીએ છીએ. જેભ ક ેઅભેરયકાભા ્ ફનેરી ઘટનાન ે

આણે સોજશમર નેટવરકિંગ સાઇટ ઊયથી તયત જ ભેળવી 
શકીએ છીએ. જવદેશભા ્યહેતા આણા જભત્રો અને રયવાય 
સાથ ે જવરડમો કોજર્ગ દ્વાયા ણ જવદેશની ભાજહતી ભળેવી 
શકીએ છીએ અન ેઘયે ફેઠા જોઈ શકીએ છીએ. 

સાચી હકીકત જાણી િકાય: 

જેભ ક ે હેરાના સભમભા ્ રોકો સયુતથી ભુ્ફઈ 
જતા્ હતા યતુ તે ઘય ેઆવી જામ ત્મા ્સુધી એભની કઈ જ 
ખફય યહેતી નથી, યતુ હવે આણે નવસાયી જઈન ે
વડા્ઊ ખાતા હોઈએ તો ણ ભોફાઈર દ્વાયા એક પોન 
કયી દો ક ેવોટ્સએ દ્વાયા એક ભેસજે કયી દો એટર ેખફય 
ડી જામ કે આણે મા્ છ ે અને ઘયવાળા ણ જનયા્ત ે
ઋ્ઘી શક.ે  

એકતા દરૂ થાય: 

જ્માય ે આણ ે એકરતા અનુબવીએ છીએ, 
આણે આણા જભત્રો સાથ ે વાતો નથી કયતા, ત્માય ે
સોજશમર નેટવરકિંગ જ આણને ભદદ કયે છ ેઅને આનુ ્
એકરતાણુ ્દયૂ કયી શકે છે સોજશમર નેટવરકિંગના આધાય ે 
આણે ગભતા જચત્રો, ગીતો, રપલ્ભો અને વીરડમો વગયે ે
જનહાળીન ેએકરતા દૂય કયી શકીએ છીએ. જી. યીનજેસતનુ ્
કહેવુ ્ છે કે સોજશમર નેટવરકિંગ સાઇટ્સ તેભણ ે વધ ુ
આત્ભજવશ્વાસ, રોકજપ્રમ અને ફીજા પ્રત્મ ે સહાનુબૂજત 
ફતાવવાભા્ ભદદરૂ ફને છે.  

જ્ઞાનમા ્વધારો : 

દેશ-જવદેશની તભાભ ફાફતોન ેરાગતી નવી-નવી 
ભાજહતી જાણી શકીએ છીએ. જભેકે, બાયતભા્ ફેસેર વ્મજિ 

ુસ્તકોુસ્તકોુસ્તકો---   ભાનવીના સાચા શભત્રોભાનવીના સાચા શભત્રોભાનવીના સાચા શભત્રો   
ટેર ભાગીફેન આય. 

સેભેસ્ટય –IV 

“A Room without books is a body 

without a soul.” -Cicero 

ુસ્તકો  આના જીવનભા્ ખૂફ ભહત્ત્વનો બાગ 

બજવે છે. ુસ્તકો જટેરા આણા જભત્ર છે તેટરા આણા 

જીવનના જે જભત્રો હોમ છ ે તેટરા ફની શકતા નથી. 

ુસ્તકો જવના જ્ઞાન અધરૂુ્ છ.ે ુસ્તકો આણા જીવનભા ્

નવા સ્સ્કાયો, જવચાયો, ભૂલ્મોનુ ્ઘડતય કય ેછે. જભત્રો રા્ફા 

સભમે સાથ છોડી દે છ,ે યતુ ુસ્તકો આણો અ્ત સભમ 

સુધી સાથ છોડતા નથી. 

“Books are   the real treasure of 

life.”  

પ્રાચીન સભમભા્ વાન્સલ્ભકી, વદેવ્માસ, કાજરદાસ, 
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ભહાકજવ બાસ જવેા ભહારુુષો એ ભહાન ગ્ર્થો રમા છ ેત ે

આણે જીવનભા્ ઊતાયવા જેવા છે. જ ેઘયભા ્ુસ્તકો હોતા 

નથી  તે ઘય સ્ભશાન જેવુ ્રાગ ેછે. તેથી જ કહેવામુ્ છે ક,ે 

“ુસ્તકો જવનાનુ્ ઘય સ્ભશાન જવેુ્ છ.ે” 

ુસ્તકો આણા જીવનભા ્ ન હોત તો આણ ે

જ્ઞાન ભેળવી જ ન  શમા હોત. ુસ્તક આણને કદી  

જનષ્પળતા આતુ્ નથી. જભત્રો ન હોમ તો ચારશે ણ 

ુસ્તકો ન હોમ તો  ન ચારે. ુસ્તક જે કઈક શીખવે છે ત ે 

કોઈ  જશક્ષક ણ આણને શીખવી શકતા નથી. જો આણ ે

ખોટી રદશાભા ્ જતા ્ યહ્યા હોમ તો એક ુસ્તક આણન ે

સાચી રદશાભા ્ યસ્તો  ફતાવી આણા જીવનને સુખભમ 

અને સાયો ફનાવ ેછ,ે તે જ સભમે ુસ્તક ભાનવીનો સાચો 

સરાહકાય ફને છે. ભાટે જ કહેવામુ્ છે કે ગા્ધીજીના 

જીવનભા ્ ણ એભણે જ્માય ે યજશમન તત્વજચ્તક યન્સસ્કનન્ુ 

‘અન ટુ ધી રાસ્ટ’ નાભનુ્ ુસ્તક વા્ચ્મ્ુ ત્માયફાદ ખૂફ ભોટુ ્

રયવતતન આવ્મ્ુ હતુ્. 

આધુજનક મુગભા ્  ટેકનોરોજીનુ્ પ્રભાણ વધી ગમ્ુ 

છે તેથી મુવાનો ભોફઈર ય અથવા કમ્પપમુટયભા ્ ક ે 

ઈન્ટયનેટ યથી ુસ્તક વાચ્ી રે છે અથવા ઘયે ુસ્તક 

ભ્ગાવીન ે વાચ્ી ર ે છ.ે આજનો મુગ ુસ્તકભમ ફનવાન ે

ફદરે ભોફાઈરભમ, કમ્પપમટુયભમ ફની ગમો છે. શાળાઓ, 

કોરેજો, મજુનવજસતટીઓભા્, રાઈબ્રેયીઓભા ્ સારૂ સાજહત્મ 

અને ુસ્તકો જ જોવા ભળે છે જેનો આણા મુવા વગ ે

વધુભા ્વધુ રાબ રેવો જોઈએ, કાયણ ક ે એકવીસભી સદીન ે

“જ્ઞાન”  ની સદી કહેવાભા ્આવી છે. 

બાયતભા્ યક્ષાફ્ધન, બાઈફીજ જવેા તહેવાયોના ્

રદવસ ેફહેન બાઈન ેયાખડી ફા્ધે છ ેત્માય ેબાઈ બેટસ્વરૂ ે 

રૂજમા અથવા બેટ આે છે, તે આવાને ફદરે બેટસ્વરૂ ે

ુસ્તક આે તો તેભા્થી નવા અને સાયા સ્સ્કાયોનુ્ જસ્ચન 

થામ છે. તેથી  જ... ‘ફહેન યાખડી ફા્ધે ત્માયે  તેભને  

ુસ્તકો  બેટસ્વરૂે  આીએ.’ 

દીકયીના રગ્ન હોમ તો આણા બાયતભા્ 

કરયમાવયભા ્ કફાટ, વાસણો, ભર્દય, સોપાસટે વગેય ે

ચીજવસ્તુઓની સાથે ુસ્તકો બયેરી  એક ફેગ આીએ. 

દીકયી જે ઘયભા ્રગ્ન કયે ત ેઘયભા્ ુસ્તકો ન હોમ તે ઘય 

નકાભુ્ છે . ડો. ગુણવ્તશાહ કહે છે કે- “જે ઘયભા્ ુસ્તકો 

ન હોમ તે ઘયભા્ દીકયી ન અામ.”  

શાળાઓ, કોરેજો, મજુનવજસતટીઓભા્ કામક્રકભો  

હોમ ત્માયે ભહેભાનોન ેુષ્ગુચ્છથી સ્વાગત કયવાને ફદરે 

ુસ્તકથી સ્વાગત કયીએ. ુસ્તકો આણા  જીવનની ખયાફ 

ફાફતોને સાયા  જવચાયોભા ્ રયવજતતત કયી દે છે.  ુસ્તકો 

આણા જીવનના સાચા રપરોસોપય અને ભાગતદશતક છે.  

આણે ઘય ફાધ્ીએ ત્માય ેએક રૂભ  વધ ુુસ્તકો  વાચ્વા 

ભાટ ેફનાવીએ. એટર ેક,ે આણા ઘયભા ્એક રાઈબ્રયેી તો 

હોવી જ જોઈએ. 

“BOOKS ARE OUR BEST FRIENDS; 

AND THEY NEVER FAILING IN OUR LIFE.” 

“Good books are the life-blood of a nation.” 

Book is our real and best friend. Book gives us 

knowledge and pleasure. 

“Good books are like gold mines.” 

“બૂર એ  જીવનનુ્ ાનુ ્છ ેણ સફ્ધ એ  આખ્ુ 

ુસ્તક છે, જરૂય ડ્ય ેબૂરન્ુ ાનુ્ પાડી નાખજો,  ણ એક 

ાના ભાટે  આખ્ુ ુસ્તક  ના  પાડતા...” 

“દોસ્તો કે જફના યહ રેંગે ય, ુસ્તક ક ે જફના  

કસે યહેંગે..?” 

આણે ુસ્તક  વા્ચ્મા જવના યીક્ષા આી શકતા 

નથી. જીવનભા ્ફધા્ ુસ્તકો ન વ્ચામ તો કઈ નજહ યત ુ

જીવનને સપળ ફનાવવા ભાટ ેઆવા કેટરામ સાયા ુસ્તકો 

નીચે જણાવ્મા છે.  

 ‘સત્મના પ્રમોગો’- ગા્ધીજી 

‘UNTO THE LAST’- RUSKIN 

‘બગવાનની ટાર’- ગુણવ્તશાહ 

‘સ્બાયણાની સપય’- સુધાભજૂતત  

‘અજબજ્ઞાનશાકુતરમ્’- કાજરદાસ  

યાભામણ/ભહાબાયત/બગવદ્દગીતા/કયુાન/ફાઈફર  

“ુસ્તકો.. આણા સાચા જભત્રો!”  



 

27 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

   ભાતાની ભભતાભાતાની ભભતાભાતાની ભભતા   

ભૈસુદયમા દદવમા્ગીની એભ. 
સેભેસ્ટય - IV  

‘ભાતા’ શબ્દ સા્બળતા જ આણા ભનને ઘણી 
શા્જત થામ છે. ભાતા જવશ ેતો જેટરુ ્રખીએ એટરુ્ ઓછુ ્
છે. સૌ પ્રથભ તો ભાતાનુ્ સજતન કયનાય ઈશ્વયનો હુ આબાય 
ભાનુ્ છુ્. આજ ેણ આણ ે ‘ભાતૃ દેવો બવ’  એ સતૂ્રન ે
આણે બૂરી શકતા નથી. ભાતાની ભભતા અણભોર છે. 
તેની તોર ે દજુનમાની કોઈણ ચીજ વસ્ત ુ આવી શકતી 
નથી. ભાતા ોતાના ુત્રન ેકે તુ્રીને જન્ભ તો આ ેછ ેણ 
જન્ભતાની સાથ ેજ તેને ઊછયે ેણ છે. તે ોતાના ફાળકની 
સતત કાળજી યાખે છે. ભાતા ફાળકની સેવા ચાકયી તો કય ે
જ છ,ે યતુ ભાતા ફાળક ય ભભતાનો વયસાદ વયસાવે છે. 
ફાળક ઊયા્ત તે સભગ્ર રયવાયની ણ કાળજી યાખે છે. 
આજના આધજુનક મુગભા્ ફધી જ વ્મજિ ોતાના સ્વાથત 
ભાટે કામત કયે છ,ે યતુ ભાત્ર ન ેભાત્ર ભાતાની ભભતા એ જ 
જન : સ્વાથત હોમ છે. આવી જનિઃસ્વાથત પ્રભેની વાત્સલ્મધાયા 

ફધા જ ફાળકોને ભળતી નથી, અભુક ફાળકો એવા ણ 
હોમ છે કે જેને ભાતાનો પ્રેભ ભળતો જ નથી કે થોડા સભમ 
ભાટ ેજ ભળ ેછે. તેઓ જ ખયખેય તો ભાતાનુ ્ભૂલ્મ વણતવી 
શકે.  

ફાળક જમાયે કોઈ ભોટી જવજત્તભા ્પસાઈ જામ છ ે
ત્માય ેભાતા તેને ઊગાયવાનો હેરો પ્રમત્ન કય ેછ.ે ભાતાનુ ્
ફાળક ગભ ે તેવુ ્ જેભ ક ે ફેહરુ ્ ભૂગુ્ હોમ તો ણ ભાતાન ે
તેન્ુ ફાળક ખૂફ જ વહારુ્ છે. ભાતાની નજયોભા ્ તેન્ુ 
ફાળક ગભ ે તેટર્ુ ભોટુ્ થઇ જામ ણ તેની નજયભા ્ તેન્ુ 
ફાળક હભેશા નાનુ્ જ યહ ેછ.ે ‘જ્માય ે ફાળક નાનુ્ હોઈ 
અને તે ફોરી શકતુ ્ નથી ત્માય ે વગય ફોલ્મે કહ્ય ે તે 
ફાળકનુ ્ દિુઃખ સભજી જામ તે ભા્’ અનેક કષ્ટો વેઠીન ે
ફાળકના જીવનનુ્ ઘડતય કયનાય ભાતાન ે ોતાના ફાળક 
ાસ ે કોઈ અેક્ષા હોતી નથી આવી ભાતાને જ્માય ે

ભાગ્ુ્  છુ્ભાગ્ુ્  છુ્ભાગ્ુ્  છુ ્  

બ્ડાયી નીકી ફી.   
સેભેસ્ટય-II 

ુષ્ નથી છતા્, 

સુવાસ ભા્ગુ્ છુ.્ 

સ્શત ભાત્રથી તાયા, 

પ્રપુન્સલ્લત થવા ભા્ગુ ્છુ્. 

ફન્મો આ્સુનો દરયમો, 

સુખનો તાવ અનુબવ ભા્ગુ્ છુ.્ 

નીંદય નથી નમનભા્ ભજુને, 

સ્વપ્ન તાયા ઊધાય ભા્ગુ્ છુ્. 

નથી ભેળા તાયા હસ્તનો ને, 

હસ્તભા્ તાયી યેખા ભા્ગુ્ છુ્. 

ખુશીનો બાવ નથી વદન ેભાયા, 

ચહયેા ઊય તવ ખુશી પૂહાય ભા્ગુ્ છુ્. 

નથી પરયમાદ ઈશને કોઈ, 

છતા્ તવ દુવા ભા્ગુ્ છુ.્ 

જીવન ‘નીકી’ ફસ તાયા નાભનુ,્ 

ને ભોત ણ તાયા સહવાસ ેભાગ્ુ્ છુ્. 

ટેર શેપારી ફી. 
સેભેસ્ટય-II 

શચત્રશચત્રશચત્ર   
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શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ઘડણભા્ ોતાના ુત્ર તયપથી ભાન ને ફદરે અભાન 
અને પ્રેભને ફદરે જતયસ્કાય ભળે ત્માયે ભાતાનુ્ હૉમુ્ કેવી 
વેદના અનુબવતુ્ હશે ? ઇશ્વય આવી વદેના કોઇને ન 
આે.  

ભાતાનુ્ ૠણ આણે માયેમ બયાઇ કયી શકીએ 
નજહ એટરે જ કજવ ભરફાયી એ ગામુ્ છે કે... 

“અી દઊ સો જન્ભ એવડુ ્ ભા્ તજુ છે એવુ ્
રહેણુ્”  

“ગોળ જવના ભોળો કસાય,ભા ્જવના સુનો સ્સાય” 

જ્માયે પિ યોટરીના ચાય જ ટકુડા હોમ અને 
ખાવાવાળી ાચ્ વ્મજિ હોમ ત્માય ે ભને બૂખ નથી એવુ ્
કહેવાવાળી વ્મજિ એટરે ભા્. ભાયી વ્હારી ભા્... 

શિભી શિક્ષણ અન ેસભાજનુ્ અનુકયણશિભી શિક્ષણ અન ેસભાજનુ્ અનુકયણશિભી શિક્ષણ અન ેસભાજનુ્ અનુકયણ   
ટેર મભતેર્કુભાય એચ. 

સેભેસ્ટય-II 

જશક્ષણએ સભાજનો દતણ છે. જશક્ષણ દ્વાયા સાયા 

સભાજની કલ્ના કયી શકામ છ.ે વૈજશ્વકીકયણના કાયણ ેએક 

સભાજ ફીજા સભાજનુ્ અનુકયણ કયતો થમો છે. આણા 

સભાજે જિભી સભાજનુ્ ઘણુ્ ખરુ્ અનુકયણ કમુું છે. જ્માય ે

ણ અનુકયણની વાત કયીએ ત્માયે સૌપ્રથભ ત્મા્નો 

હેયવેશ અનાવ્મો, ખાણી-ીણી, યહેણી-કયણી ણ 

આણા સભાજ ેસ્વીકાયી.   

જિભી સભાજભા ્ ઊજવાતા જવજવધ રદવસો જવેા 

કે... વેરેન્ટાઇન ડ,ે ભધસત ડ,ે પાધસત ડ,ે વગેયેનો આણ ે

સ્વીકાય કયી શકતા હોઇએ તો આણો સભાજ જિભી 

સભાજની જશક્ષણ વ્મવસ્થા સ્વીકાયવાભા ્ ાછળ કેભ છે? 

આ એક જચ્તનપ્રશ્ન છે. આજે આણો સભાજ પેશનના 

નાભે ગભ ેતે હયેવેશ હેય ેછે, પાસ્ટપૂડ ના નાભ ેગભ ેત ે

ખામ છ-ે આ સભાજને સ્વીકામત છે તો છી જશક્ષણ 

વ્મવસ્થા જલ્દી કેભ સ્વીકાયતી નથી? જિભી જશક્ષણ 

વ્મવસ્થા ફાળકન ે ાયદજશતતા શીખવાડ ે છે. ત્મા્નુ ્ જશક્ષણ 

પ્રમોગ આધારયત છે, તે ફાળકને ફાળણથી જ સ્વજનબતય 

ફનાવે છે, ત્મા્નુ ્જશક્ષણ સભાન જશક્ષણની જહભામત કય ેછે-

પ્રેજસડેન્ટનુ્ ફાળક હોમ કે ભજૂયનુ્ ફાળક હોમ એક જ 

વગતભા્ ફેસીને સહાધ્મામીઓ સાથ ે અભ્માસ કયે છે. 

અબ્રાહભ જર્કન તેભના ુત્રન ેશાળાભા ્ભૂક ેછ ેત્માય ેતેભણ ે

શાળાના જશક્ષકન ેત્ર રખે છે, અને જમાયે જશક્ષણની વાત 

કયીએ ત્માય ેઆ ત્રના કેટરાક વામને માદ કયવા ડે- 

“હે, જગત ભાયા ુત્ર આ્ગળી ઝારીન ે દોયજે - 

એને એ ણ શીખવજ ે ક ે ભહનેતથી કભામેરો એક ડોરય 

ભપત ભળેરા ાચ્ ડોરય કયતા વધાયે ભૂલ્મવાન છે. એને 

શીખવજ ે ક ેચોયી કયીન ે ાસ થવા કયતા ્ નાાસ થવાભા ્

વધાયે પ્રજતષ્ઠા છ.ે ” 

વાત અબ્રાહભ જર્કને ઘણા વષો હેરા કહેરી, 

આણે આ વાતને કટેરી સભજી શમા? આણા દેશભા ્

આણી જશક્ષણનીજતને આણે કેટરી ચાવી શમા?    

વતતભાનભા ્ આણી  જશક્ષણવ્મવસ્થાભા ્ બૌજતક 

સુજવધાભા ્ અદ્યતનણુ ્ રાવી શમા. યતુ ્ જશક્ષણભા ્

બૌજતક સુજવધાઓનો વધાયો કયવાથી સારુ્ જશક્ષણ આી 

શકામ ખરુ?્ આણી જશક્ષણ વ્મવસ્થા આજે ણ 

અધ્માતાઓની ભાટે ચાય રદવારોની વચ્ચે જેરના કદેીની 

ભાપક છે. જેરના કેદીને ણ માયકે જેરભા્થી ભદેાનભા ્

ભૂકવાભા ્ આવ ે છ ે તેભ જશક્ષણ ણ માયકે જવદ્યાથીઓન ે

ચાય રદવારોની વચ્ચેથી ફહાય નીકળવાની તક આે છે, 

આ ‘માયેક’ શબ્દ ીડા ઊજાવે છે. જિભી જશક્ષણ 

વ્મવસ્થા ક ેઆણી જશક્ષણ વ્મવસ્થા આ ફેભાથ્ી કઈ સાયી 

છે એવી ટીકા ટીપણી વાત નથી. યતુ ફદરાતા પ્રવાહ 

સાથ ેજશક્ષણવ્મવસ્થા ણ ફદરાવવી જોઈએ. એનો ભતરફ 

એ નથી ક ેઆણુ ્જશક્ષણ ખયાફ છે અને જિભનુ ્જશક્ષણ 

સારુ ણ વાત તો જશક્ષણ િજતની છે. આણો સભાજ  

આધુજનકતાના યગ ેયગામો છ,ે યતુ જશક્ષણ કટેરુ્ યગામુ્ ત ે

જોવાનુ્ છે. શ્ુ તભને રાગ ે છે કે જશક્ષણધ્ધજત ણ 

આધુજનકતાભા્ યગાઈ ગઈ છ ેખયી? જવચાયો.... 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

સમનાશરટી ડેવરભને્ટભા્ શવચાયભ્થનસમનાશરટી ડેવરભને્ટભા્ શવચાયભ્થનસમનાશરટી ડેવરભને્ટભા્ શવચાયભ્થન   

વમાસ ખ્મામતફેન ડી. 
સેભેસ્ટય-IV 

એક જવચાય........... 

જીવન ફનાવી ણ શકે, 

અને ફગાડી ણ શકે.  

  થોડા જ સભમભા ્વ્મવસાજમક યીતે સપળ ફનેરા 

મુવાનોની વાત કયતા હોઈએ ત્માયે તેભની સપળતાનો શ્રેમ 

એક આઈરડમાન ેઆવાભા ્આવતો હોમ છે. જ ેયીત ેએક 

જવચાય વ્મજિની આજથતક ન્સસ્થજત, કાયરકદીન ે ટો ય 

હોંચાડે તેભ વધુ ડતા જવચાયો તેને નીચે ણ છાડી દ ે

છે. કાયરકદી જ નહીં સાભાજજક ઇભજે ણ વ્મજિના 

જવચાયો ય જનબતય કયતી હોમ છે. સતનાજરટી સાયી 

ફનાવવી હોમ તો પ્રભાણસય અને સાયા જવચાયો કયવા 

આવશ્મક હોમ છે. 

દયકે વ્મજિની સતનાજરટી તનેા જવચાયો પ્રભાણ ે

જવકજસત થતી હોમ છે. વ્મજિની સતનાજરટી સાયી ક ે

ખયાફ ફનતી હોમ છે. આણા ભનભા્ જવવેકાનદ્, 

ગા્ધીજી, બગતજસહ્, સુબાષચર્ ફોઝ વગયેે જવશે જે સાયી 

ઇભેજ છ ેતે તેભના જવચાયોને કાયણ ેછે. 

ઘણા રોકો એવી પરયમાદ કયતા હોમ છે કે હુ, 

સારુ-્સારુ્ જવચાયતો હતો તો છી હુ કેભ કઈ કયી ન 

શમો? કઈક ફનવાનુ્ સનુ્ સેવીએ તે ણ જવચાય જ છે. 

કાયણ કે ખુલ્લી આ્ખે, સજાગ ભને આણ ેજવચાયીએ છીએ 

કે 'હુ આવતીકારે આવો ફનીશ.' યતુ જ્માયે સજક્રમતાના 

અબાવભા્ જવચાયોનો ઓવયડોઝ થામ ત્માયે ત ે

નુકશાનકાયક ફન ેછે. આખો રદવસ-યાત 'હુ આભ કયીશ' 

ના જવચાયોભા્ જ ખોવામેરો યહેતો વ્મજિ ખયેખય તો કોઈ 

કાભ રૂુ્ કયી શકતો નથી. સાભાન્મ યીતે વધ ુ જવચાયો 

ાછળથી નકાયાત્ભક જવચાયોભા ્પેયવામ છે. 

• ગેયરાબ  

વધુ ડતા જવચાયોભા ્ખોવામરેી વ્મજિ વ્મવહારુ 

ઓછી અને નેગેરટવ વધુ ફની જામ છે. તેનાભા્ જોશ, 

ઊભ્ગ, ઊત્સાહ, ભશુ્કેરીઓનો સાભનો કયવાની જહભત, 

વાસ્તજવક રક્ષ્મ ફનાવવાની ક્ષભતા ઓછી થતી જામ છે. 

જવચાયોભા ્ખોવામેરા યહેવાથી આસાસના રોકો સાથેના 

સફ્ધોભા ્ઓટ આવવાની સાથે કાભ કયવાની ક્ષભતા ણ 

ઘટે છે. 

• શ્ુ કયવુ્ ? 

ભાનજસક શાજ્ત, એકાગ્રતા વધાય ે તેવી ભાનજસક 

કસયત કયવી જોઈએ. ધ્માન, પ્રાણામાભ, મોગ વગયે ે

કયવાથી ણ પામદો થામ છે. અજાગૃત ભન ને જવચાયો ય 

કાફુ યાખવાના ઓડતય આતા યહવેાથી યાહત ભળશે. 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ટેર શેપારી ફી. 
સેભેસ્ટય-II 

શચત્રશચત્રશચત્ર   
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

શિક્ષકે શવકસાવવા જેવી કળાશિક્ષકે શવકસાવવા જેવી કળાશિક્ષકે શવકસાવવા જેવી કળા---વા્ચન ટવેવા્ચન ટવેવા્ચન ટવે   
ગાભીત યીકાફેન કે.  

સેભેસ્ટય –IV  

જશક્ષક ક ેકોઈણ વ્મજિ ભાટ ેસારુ્ ુસ્તક સાચો 

જભત્ર છે. ુસ્તક એટરે ખોવાઈ જવામ તેવી વસ્તુ, ુસ્તક 

જશક્ષકો ભાટ ેભાગતદશતક છે. જવદ્યાથીના જવકાસ ભાટે જશક્ષક 

વા્ચન પ્રભેી હોમ ત ે ખૂફ જ અગત્મની ફાફત છે સારુ ્

ુસ્તક જવદ્યાથી અને જશક્ષકનો જવકાસ કયી શકે તવેુ્ સક્ષભ 

હોમ છે. 

જશક્ષકનુ્ વાચ્ન ગુણવત્તા સબય હશે તો તેનાભા ્

સરદ્વચાયો આવશે અને નજૈતક ભૂલ્મોનુ્ ધોયણ ઊચુ્ રાવી 

શકશે. ફાળકોન ે જ ે ત ે જવષમ સભજાવવા ભાટ ે અનેક 

ઊદાહયણો ઊડાણવુતકન ુજ્ઞાન આી ીયસી શકશે.  

ુસ્તક વા્ચનન ેરીધે જશક્ષણભા ્હકાયાત્ભક વરણ 

જવકસશે, જવજવધ સ્ધાતઓ જેવી કે જનફ્ધસ્ધાત, ગ્રૂ 

રડસ્કસન, વકૃત્વસ્ધાત વગેયેભા્ જવદ્યાથીઓને ભાગતદશતન રૂુ ્

ાડી જશક્ષક શાળા અને જવદ્યાથીઓભા ્ જપ્રમ ફની જશે. 

ફાળક સાથેના જશક્ષણભા ્તે યગ ૂયી શક ેછે. 

જશક્ષકો ુસ્તક સભજીન ે વાચ્ે, જવચાયે અને 

યસવૂતક ોતાના જીવનભા ્ઊતાય ેતો ફાળકના જીવન ભાટ ે

તે પ્રેયણાભજૂતત ફની શકે. ુસ્તક ખયેખય જીવન સાથી છે. 

એકરતાભા ્ણ સાથ આ ેછ.ે જીવનભા્ ઘણી સાયી ટેવો 

જવકસાવવા સતત નવુ ્ નવુ ્ વા્ચવાની ટવે ાડવા સજક્રમ 

પ્રમત્નો કયવા જોઈએ. ુસ્તક એ પિ વાચ્ન ભાટ ેજ નહીં 

યતુ જીવનભા ્ઊતાયવા, તથા જીવવા ભાટે હોમ છે. 

જશક્ષક અને જવદ્યાથીઓએ નવી ભાજહતી ભેળવવા 

સતત વાચ્તા અને જવચાયતા યહવેુ્ ડશે. દયયોજ જ્ઞાનભા ્

સતત વધાયો નહી કયો તો આજના મુગભા ્ટકી યહેવુ ્ખૂફ 

જ ભશુ્કેર છે. તે જવદ્યાથીઓને ણ સ્તોષકાયક યીત ે

બણાવી શક ે નહીં વતતભાનપ્રવાહો, ટકેનોરોજીથી જશક્ષક ે

સતત ભાજહતગાય યહેવુ ્ ડશે. તે ભાટ ે જવજવધ ક્ષતે્રોના 

ુસ્તકો વાચ્વા જસવામ કોઈ જવકલ્ નથી. 

ખયેખય આજનો જશક્ષક વાચ્ન પ્રત્મે જાગૃત થામ 

તે ખૂફ જરૂયી છે. જથેી ોતાના જવદ્યાથીઓભા ્ણ ુસ્તક 

વા્ચનની ટવે જવકસાવી શકે સારુ ્ ુસ્તક વાચ્વાથી 

જવદ્યાથીઓનો સવાુંગી જવકાસ કયી શકામ છે.  

આજનો જશક્ષક ુસ્તક પ્રેભ જગાડ ે અને દેશના ઘડતયભા ્

ોતે એક બાગ ફની ોતાની શજિઓન ે જગાડે તે જ 

અભ્મથતના.   

ભૂલ્મ શિક્ષણ : ભૂલ્મ શિક્ષણ : ભૂલ્મ શિક્ષણ : ૨૧૨૧૨૧ભી સદીની વધતી જતી ભા્ગભી સદીની વધતી જતી ભા્ગભી સદીની વધતી જતી ભા્ગ   
ટેર ખુશ્ફુ ડી. 

 સેભેસ્ટય-IV 

૨૧ભી સદીનુ્ ટાફરયમુ્ અદ્યતન ટેકનોરોજીન ે

ડાફા હાથનો ખેર હોમ તેભ યભી યહ્ય્ છે. ફાળક ભાડ્ અઢી 

વષતનુ્ થામ એટરે તો ભાફા તેને સ્કૂરભા્ ધકેરી દ ે છે. 

ત્માય ે ફાળકનુ ્ ફાળણ તો ગરુાફની ખીરતી કળી જાણ ે

પ્રેશયકૂકયભા્ ફપાઈ યહી હોમ એવુ્ રાગ ેછે.  

ફાળકને ફાળણથી જ કચડી ન નાખતા ્ તેને 

ખીરવાની તક આવી જોઈએ. તેભની શજિને ાયખવી 

જોઈએ. ફ્રોફેર જણાવે છ ે કે, જો ફાળક કુદયતી 

વાતાવયણભા ્ તેન્ુ ફાળણ જવતાવ,ે નાચે-યાચ-ેગામ-યભે, 

જીવનને ભાણ ે તો તે ફાળક સોળે કળાએ ખીરી ઊઠે છે. 

જીવન જીવવાની તયહેને આજનુ્ ફાળક બૂરી યહ્ય્ છે. 

ફાળકને પ્રથભથી જ શાળા, ઘય, રયવાય, કુટુ્ફભાથ્ી જ જો 

ઊચ્ચ કૌશલ્મવાન નાગરયકની કળેવણી આવાભા્ આવે તો 

ફાળકનો જવકાસ તે જ રદશાભા ્થામ છે. 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ફાળક ભોટુ ્ થામ ત્માય ે બાય જવનાનુ્ બણતય 

ભુજફ બણ ે તેવુ ્ જશક્ષણ હોવુ્ જોઈએ. ફાળકના જીવનભા ્

સાચા્ અને સાયા ભૂલ્મોનુ્ આયોણ કયવુ્ એ આણી નૈજતક 

પયજ છે.  

યાષ્ટ્રીમ જશક્ષણ નીજત (૧૯૮૬)ભા ્ ફાળકની 

વમજૂથન ેધ્માનભા્ યાખીન ેમા ભૂલ્મો જવકસાવી શકામ તથા 

રઘુત્તભ ભૂલ્મોની ણ બરાભણ કયી છે. શૈક્ષજણક સ્સ્થાઓ 

દ્વાયા રકશોયાવસ્થાભા્ જ ભૂલ્મોનુ્ આયોણ કયવાભા્ આવ ે

તો ભૂલ્મવાન નાગરયકનુ ્ ઘડતય કયી શકામ છે. જીવનભા ્

સ્વચ્છતા, પ્રભાજણકતા, સદાચાય, જવનમ, જવવેક જવેા અનેક 

ભૂલ્મોને અભ્માસ સાથ ે જ વણી રેવાભા ્ આવે ત્માય ે

જીવનનો ભભત સભજામ છે.  

જી-જીવવુ ્

વ-વધવુ ્

ન-નભવુ ્

સૃન્સષ્ટ ય જન્ભેરી તભાભ વ્મજિ જીવન તો જીવ ે

જ છે. યતુ ભાનવ અરગ કઈ યીત?ે ત્માયે વ-વધવુ ્તેની 

વૃજિ થામ છે, જવકાસ ાભે છે. ત્માય ફાદ ન-નભવુ્ ભાણસ 

ભોટો થામ ત્માયે નભીને જીવ ે તો સાચા્ અથતભા્ દેશનો 

ભૂલ્મવાન નાગરયક ગણામ.  

સાચા ભૂલ્મોનુ્ જનભાતણ કયવા જતા ુત્ર સાથ,ે 

ભાતા તુ્રી સાથે, ડોટય નસત ક ેઆમા સાથે, આચામત જશક્ષક 

કે જવદ્યાથી સાથે, ભેનેજય કભતચાયીઓ સાથે જો ભૂલ્મરક્ષી 

વ્મવહાયનુ ્આચયણ કયે તો ભલૂ્મન્ુ સ્યક્ષણ, સ્વધતન અને 

સ્ક્રભણ કયી શકામ તેભ છે. ૨૧ભી સદીની આવતીકારને 

આણે ઊજ્જવળ ફનાવવા ભૂલ્મજશક્ષણ એ આજની 

અજનવામત જરૂરયમાત ફની ગમ્ુ છે. ખયેખય, ભૂલ્મ એ જ્ઞાન 

આવાનો નહી, અનુબવનો જવષમ છે.તથેી અનુબવ અને 

અનુકયણથી જ ભૂલ્મવાન નાગરયકનુ ્સજતન થામ તે જરૂયી 

છે. રોકશાહી દેશને ટકાવી યાખવા ભાટ,ે વૈજશ્વકીકયણ, 

આધુજનકીયણ અને ખાનગીકયણના ક્ષેત્રે થમેરી હરયપાઇન ે

ટકાવી યાખવા ભાટે ણ ભૂલ્મજશક્ષણની તાતી જરૂરયમાત છે.   

ુસ્તકારમ એટરે િુ ્?ુસ્તકારમ એટરે િુ ્?ુસ્તકારમ એટરે િુ ્?   
ટેર ધભેન્દ્ર ી.    

સેભેસ્ટય-II  

ભનષુ્મ એક જવચાયશીર પ્રાણી છ.ે ત ેશ્વાસ ેશ્વાસ ેએક 

નવા જવચાયન ેજન્ભ આ ેછ.ે અનકે ભનષુ્મોના જવચાયોન ેબેગા 

કયીન ેએક સુ્તકની યચના થામ છ.ે અન ેઆવા અનકે સુ્તકો 

ભળીન ેએક સુ્તકારમનો જન્ભ થામ છ.ે 

જવશ્વભા ્ફધા જ ભનુષ્મ ાસે ફધુ જ જ્ઞાન હોમ 

એવુ્ શમ નથી. આથી ભનુષ્મએ ોતાના જ્ઞાનભા્ વધાયો 

કયવા ોતાની જજજ્ઞાસા વૃજત્તને સ્તોષવા આવનાય સભમને 

આધીન જ્ઞાનને જાણવા ભનુષ્મ ુસ્તકારમભા ્જવા રા઼મો. 

ત્મા્થી તેને નવા જવચાયો, નવી આશા, તકક કયવાના નવા 

ભાગો ભળ્મા.  એ ભાગે ચારીને ોતાના જીવનન ેઈન્સચ્છત 

રદશા તયપ તે રઈ જવા રા઼મો. જેભ બગવાને ફનાવેર 

ભનુષ્મ એક નથી તેભ ભનુષ્મના જવચાયો ણ એક નથી. 

આથી અરગ અરગ ભનુષ્મ દ્વાયા અરગ અરગ ુસ્તકોની 

યચના થઈ. વ્મજિએ ોતાના કામતને સયળ ફનાવ્મા. 

ભનુષ્મ આવા અરગ અરગ ુસ્તકોને વા્ચી જવચાયી તકક 

કયીન ેોતાના જવચાયો સાથે નવી ભાજહતીનુ ્સજતન કયતો 

થમો. બગવદ્દગીતા, કુયાન, ફાઇફર જવેા ધાજભતક, 

ુસ્તકભા્થી જીવનની સભસ્માના સભાધાન ભળે છે. 

ભનુષ્મની ફધી જ જચ્તા, વ્મથા, દ:ુખનો ભાગત આ ુસ્તકો 

દ્વાયા આણને ભળે છે. તવેી જ યીતે જશક્ષણના આ 

જગતભા્ તભાભ સવારોના જવાફ આણન ે ુસ્તકારમ 

રૂી છોડ દ્વાયા ભળ ેછ ેઅને એ છોડના ુષ્રૂી જવાફન ે

આધાય ે આણે જશક્ષણ જગતભા્ આગળને આગળ 

વધવાના ભાગે જઈએ છીએ અને અ્તે આણ ે ણ 

આણા નવા જ્ઞાનના જવચાય થકી એક નવા ુસ્તકન ેજન્ભ 

આી એક ુસ્તકારમરૂી ઘયભા્ એનો ઊછયે થવા ભુકીએ 

છીએ. જેના પળ આવનાયા સભમભા ્ ત્મા ્ આવનાય દયકે 

ભનુષ્મ રેશે.  
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ત્શગમુ્ત્શગમુ્ત્શગમુ ્  
ચૌધયી સમભતા કે. 

સેભેસ્ટય-II 

યગફેયગી ા્ખોભા,્  

              વળગી યહેતી એની આ્ખો. 

સુ્દયતાના ભોહભા,્ 

              પૂરોભા્ એ યહેતુ્. 

યગફેયગી આ દુજનમાભા્, 

               કેવુ ્ભસ્ત ભોજભા્ પયતુ્. 

ધયતીનુ ્સુખ જાણ,ે 

               આકાશભા ્એ ભાણતુ્. 

વનની રેહયેો સાથે, 

               આકાશભા ્એ જતુ્. 

વાદળોભા્ યહી જાણે, 

               વાતો એ કયતુ્. 

આ યગફેયગી તજ્ગમ્ુ, 

               સૌન ેએ આકષતતુ.્ 

पाडवी अनरुाधा ए. 
सेमेस्टर-II 

यूूँ  हह नहह ममली है ये मजिंदगानी, 

खुदा ने भी कुछ तो सोचा होगा । 

यूूँ  हह नही िं ममली है ये कहानी, 

हर मोड़ की दािं स्ता है ये कहानी। 

यूूँ  हह नही िं ममली है ये बेतामबयाूँ , 

कुछ तो मेहरबाहनयाूँ  होगी ना ! 

यूूँ  हह नही िं ममलती दआुएूँ , 

दआुओिं को पाने में मसर ज़ुकाया है । 

यूूँ  हह नही िं उड़ान होती पररिंदों की, 

उन्हें भी पर फेलाने पड़ते है । 

यूूँ  हह नही िं आती है उम्मीदें, 

होंसला बलुिंद होना चाहहए… । 

तभी तो उम्मीदों की होंसलों से 

मजिंदगानी की उड़ान होती है… । 

उम्मीदेंउम्मीदेंउम्मीदें   

મોગમોગમોગ   

ટેર કલ્ેશબાઈ ટી. 
સેભેસ્ટય-II 

“મોગ” શબ્દ અનેકજવધ અથતભા ્ અને વ્માક 

પ્રભાણભા ્વયામ છે. મોગાભ્માસનો આયબ કયનાય ે સ્ષ્ટ 

યીત ેસભજી રેવુ ્આવશ્મક છ ેકે મોગ શ્ુ છ ેઅને શ્ુ નથી. 

મોગના હેતુ, સ્વરૂ અને િજતને મથાથત સભજ્મા જવના જ 

મોગાભ્માસ કયવાભા્ આવે તો મોગ જસિ થતો નથી. 

આણી ચાયે ફાજુ જવસ્તયરેુ્ બૌજતક જગત 

જ્ઞાનેન્સન્રમો દ્વાયા પ્રતીત થામ છે. એટરે આણ ે એનો 

જન:શ્ક  સ્વીકાય  કયી શકીએ  છીએ. યતુ આ દૃશ્મભાન 

જગતભા ્જ સભગ્ર અન્સસ્તત્વ આવી જતુ ્નથી. આ બૌજતક 

જગતથી ય ચેતનાના અને સ્તયો સધુી અન્સસ્તત્વ જવસ્તયેરુ ્

છે અને એ ફધાથી ય અને ફધાભા ્ઓતપ્રોત ચૈતન્મ તત્ત્વ 

છે. આ ચૈતન્મનો સ્કક, તનેી સાથે તાદાત્મ્પમ, તેની 

સ્પ્રાજપ્તભા્ જીવનની ધ્મેમ છ ે અને  એ જ વાત બગવત 

પ્રાજપ્ત, આત્ભપ્રાજપ્ત, બ્રહ્મજનષ્ઠા, જીવનભુજિ, જનવાતણ ક ે

એવા શબ્દો દ્વાયા સૂચવામ છે. 

જેભ બૌજતક જગતના અભ્માસ ભાટ ે અનેક 

જવજ્ઞાનશાખાઓનુ ્જનભાતણ થમુ ્છ ેતેભ આ યભ ચૈતન્મના 

અનુબવ ભાટ ે તેની સપ્્રાજપ્ત ભાટેનો સાધન ભાગત છે. એ 

રક્ષ્મ સુધી હોંચાડનાય ભાગતને જ “મોગ” એવુ્ નાભ 

આવાભા્ આવે છ ેઆભ મોગ એટર ેયભ સત્મની પ્રાજપ્ત 
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ભાટેની સાધન િજત. મોગ એટરે આધ્માત્ભનુ ્જવજ્ઞાન. 

આણા પ્રાચીન શાસ્ત્રોના ્ મોગના સ્વરૂન ે

સભજાવતી અનેક વ્મામાઓ આવાભા્ આવી છે. એભા્ની 

કેટરીક આણ ેઅહીં જોઈએ : 

योग: कममसु कौशऱम(्બગવદ્દગીતા) અથાતત્ 

મોગ એટરે કભોભા ્કુશળતા.   

કભતમોગને મારભા ્ યાખીને આ વ્મામા 

આવાભા ્આવી છે. કુશળતાનો અથત અહીં કભત કયવાની 

ફજહયગ કુશળતા (efficiency) નથી. અહીં કુશળતા 

દ્વાયા કભતમોગ ભાટેનુ્, ઊમુિ આ્તરયક ભનોવરણ સૂચવામુ ્

છે.  

समत्िं योग उच्यते(બગવદ્દગીતા) અથાતત્ 

સભત્વન ે મોગ કહેવામ છે. જચત્તની સભતામુિ અવસ્થાને 

અહીં મોગ કહવેાભા ્ આવેર છ.ે વૃજત્તઓભા્થી ભુજિની 

અવસ્થાન ેસાચા અથતભા્ સભત્વ કહવેામ.  

द:ुखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम ्

(બગવદ્દગીતા) અથાતત્ દુ:ખ સાથેના સ્મોગભા્થી ભજુિન ે

મોગ કહેવામ છે. દુ:ખભા્થી આત્મા્જતક ભજુિને અહીં મોગ 

ગણવાભા્ આવેર છ.ે સુખ દ:ુખથી યની અવસ્થાભા્ ન્સસ્થત 

થવાન ેમોગ ગણવાભા ્આવેર છે. 

योग: संह्नोपय: ध्यान: संगती युततक्शु 

(અભયકોશ) અથાતત્ મોગ શબ્દનો અથત તૈમાયી, ઊામ, 

ધ્માન, સ્ગતી અને મજુિના અથતભા ્થામ છે.  

અહીં અભયકોશકાય “મોગ”ના માતમવાચક શબ્દો 

આે છે - તૈમાયી (આધ્માત્ભની તૈમાયી), ઊામ 

(આધ્માન્સત્ભક જવકાસનો ઊામ), ધ્માન, સ્ગજત (સવ્ારદતા) 

અને મુજિ (આધ્માન્સત્ભક જવકાસની મુજિ). આ શબ્દો 

ભુજફ આધ્માન્સત્ભક જવકાસ ભાટે શયીય, પ્રાણ, ભન અને 

ફુજિથી જે કઈ કયવાભા ્આવે તેને મોગ કહેવાભા ્આવ ેછ ે. 

योग: समाधि: અથાતત્ મોગ એટરે સભાજધ. 

મોગસૂત્ર યના વ્માસબાષ્મભા્ આ વ્મામા 

આવાભા્ આવેર છે. મોગ એટરે સભાજધ અવસ્થા અને 

મોગ એટરે અવસ્થાની પ્રાજપ્ત ભાટેનો સાધનભાગત. એભ ફ્ને 

અથો આ વ્મામાથી સૂચવામ છે. એટર ે મોગનો સાધ્મરક્ષી 

અથત અને સાધનરક્ષી અથત એભ ફ્ને અથત આ વ્મામાભા ્

આવયી રેવાભા ્આવેર છે એભ સભજવુ ્ જોઈએ. 

 કેટરાક  જવદ્વાનો “મોગ” શબ્દની  “युखयत े
असो योग:” એવી  વ્મતુ્જત્ત  રઈન,ે મોગ એટર ેઆત્ભા 

અને યભાત્ભાનુ્  જભરન એવો  અથત ર ે છે. યત ુ

મોગદશતનની તત્વભીભા્સા  સાથે આ અથત ફ્ધફેસતો નથી. 

તેથી “મોગ” શબ્દનો અથત જોડનાય એભ રેવાને ફદરે મોગ 

એટરે સભાજધ, એભ રવેો વધુ ઊમુતિ છ ે એભ ફીજા 

જવદ્વાનો ભાન ેછે. ોતોતાની દૃન્સષ્ટથી ફ્ને અથો સાચા છે.  

योग: धित्त-िवृत्त तनरोि: (૧–૨ મોગ સૂત્ર) 

અથાતત્ મોગ એટર ેજચત્તની વૃજત્તઓનો જનયોધ. 

અહીં ણ આ જનયોધાવસ્થા અને તે અવસ્થા સુધી 

હોંચવાનો સાધનભાગત, એભ ફ્ને અથો સાથ ેસભજવાના 

છે. અહીં જનયોધનો અથત દભન નજહ ણ શભન છે. 

ફજહયગ અને અ્તયગ મોગના અભ્માસથી જચત્તની વૃજત્તઓ 

ભોડી ડ ેછે અને છેવટે જચત્ત વૃજત્તઓથી ભિુ ફને છે. આ 

અવસ્થાનો જનયોધ કહે છે. આ જનયોધાવસ્થાના અનેક 

સ્વરૂો છે. જેની મોગસૂત્રભા્ ભીભાસ્ા કયવાભા્ આવી છે. 

આ જનયોધાવસ્થાનો  અભ્માસ આખયે સાધકને કવલ્માવસ્થા 

સુધી દોયી જામ છે, જભેા ્ જીવનની કૃતાથતતા છે, એવા 

મોગની ધાયણા છે. જીવનનુ્ સ્વરૂ એટરુ ્ વ્માક અને 

યહસ્મણૂત છે અને આધ્માત્ભનુ્ ક્ષેત્ર એટરુ્ જવશાળ તથા 

સૂક્ષ્ભ અને શબ્દાતીત છ ે ક ેમોગની સવાુંગ સ્ણૂત વ્મામા 

આવાનુ્ કાભ દુષ્કય છે. આણે પ્રમત્ન કયીએ. મોગની 

વ્મામા આીએ ત ે હેરા ્ મોગના સ્વરૂ અ્ગે કટેરીક 

ભૂળબૂત હકીકતો સભજી રઈએ.  

 મોગન્ુ રક્ષ્મ આધ્માન્સત્ભક ૂણતતા છે. આધ્માન્સત્ભક 

ૂણતતાના સ્વરૂ અ્ગે જબન્ન-જબન્ન ધાયણાઓ છે. આ દયેક 

ધાયણા યભ સત્મના કોઈ એક ક ેવધ ુાસાન ેભહત્ત્વ આ ે

છે. 
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મોગ આ રક્ષ્મ સુધી હોંચવાનો સાધનભાગત આ ે

છે. સાધ્મના સ્વરૂ અ્ગેની જબન્ન–જબન્ન  ધાયણાઓન ે

અનુરૂ જબન્ન જબન્ન સાધનભાગો છ.ે દયેક સાધનભાગત 

સાધકના વ્મજિત્ત્વના કોઈ એક ક ે વધ ુ ાસાન ે કેન્રભા ્

યાખીન ેયચામ છે. જભે ક ેજ્ઞાનમોગ જવશુિ ફુજિને, હઠમોગ 

પ્રાણન ેઅને બજિમોગ બાવન ેકેન્રભા ્યાખે છે. 

આ સાધનભાગો–મોગ િજતઓ વચ્ચે યસ્ય 

જવયોધ નથી કભે કે ફધા એક જ યભ સત્મના તયપ દોયી 

જતા ભાગો છે. મોગના સ્વરૂ અ્ગે ઊયોિ હકીકતોન ે

મારભા ્યાખીને આણ ેમોગની એક વ્માક વ્મામા આ 

પ્રભાણ ેઆી શકીએ.  

“મોગ એટર ેયભ સત્મની પ્રાજપ્ત ભાટેની સાધના 

િજત.” અથવા “મોગ એટર ે આધ્માત્ભનુ્ દશતન, જવજ્ઞાન 

અને કળા.”   

એક નજયએક નજયએક નજય   
ગાભીત અમનતાફેન ફી. 

સેભેસ્ટય-II 

દાન આો  જભણા હાથે                                                            

ડાફા હાથને કહેશો નજહ. 

 આ્સુ રૂછો દીનદુજખમાના, 

કોઈના કાનભા ્કહેશો નજહ.  

બૂરો કયો જીવનભા્ જ્માયે,                                   

કફૂરાતભા્ નાન ભાનશો નજહ. 

વતતભાનની સુખ-સાહેફીન ેતભે,                                                    

બજવષ્મની ભડૂી ગણશો નજહ. 

રયજિ-જસજિન ેાભો ત્માયે, 

ધયતી ય ગ ભૂકવાનુ ્બૂરશો નજહ. 

ભાતા-જતાની સેવા કયો ત્માયે, 

સ્વગતની આશા કયશો નજહ. 

પ્રબુ બજિભા ્તન્સલ્લન ફનો જ્માયે, 

ુણમ-કીજતતની ભા્ગણી કયશો નજહ. 

સુખ શા્જત, ઠાઠભાઠ ાભો ત્માય,ે  

પ્રબુ ચયણ ેઝકૂવાનુ્ ચૂશો નજહ. 

ભાયા  ભનની  વાતભાયા  ભનની  વાતભાયા  ભનની  વાત   
ટેર જીજ્ઞાશાફેન કે. 

સેભેસ્ટય-IV 

ભનભા્ ન ેભનભા ્ભુઝ્ાઊ  છુ્, 

કોને  કહુ  હુ  ભાયા ભનની  વાત ? 

આ  દુજનમાભા્  તો છે  ફધ ે જ  સ્વાથત     

તો   કોન ે કહુ  હુ  ભાયા  ભનની  વાત ? 

જ્મા્  જોઊ   છુ ્ત્મા ્ફસ,  

દેખાઈ છ ે એક જ સ્વાથત,         

આ ભારુ્ છે ,  આ  તારુ ્ છે, 

જે  સારુ્ છે   ત ે ભારુ ્ છે,  

જે  ખયાફ  છે  તે  ફીજાન્ુ,  

તો   કોન ે  કહુ  હુ ભાયા ભનની  વાત ? 

ભાય ે કહવેી  એક જ  વાત,  

ન યાખો  બેદબાવ  ક ેન યાખો  સ્વાથત, 

આ દુજનમાના  ફધા ભાનવી  સયખા 

યાખો   એ  વાત  માદ, 

ભાયા  ભનની   વાત કોણ  સભજશે  આજ ? 

જે  સભજશે   ભાયી  વાત, 

તે  ભાયી  રન્સષ્ટએ  જનિઃસ્વાથત.  
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તુમ્હે ભાગ્ેંગે ખુદા સે...તુમ્હે ભાગ્ેંગે ખુદા સે...તુમ્હે ભાગ્ેંગે ખુદા સે...   
શેખ તઝીનાફાનુ એભ. 

સેભેસ્ટય-IV    

સુનતે હ ેરક જભર જાતી હે હય ચીઝ દુઆ સ,ે 

એક યોજ તુમ્પહે ભા્ગ કે દેખેંગે ખુદા સે 

તુભ સાભન ેહોતે હો તો હૉ કપ રક ફાયીસ, 

વો રદન બી થ ેજફ આગ ફયસતી થી ઘટા સે 

એ રદર, તુ ્ઊન્હેં દેખ ક ેકુછ એસે તડના, 

આ જાએ હસી ઊનકો જો ફેઠે હૉ ખપા સે 

દુજનમા બી જભરી હૉ ગભ-એ-દુજનમા બી જભરા હૉ, 

વો હી કમુ ્નજહ જભરતા જીસે ભા્ગા થા ખુદા સે 

રોગ કહે્તે હૉ રક તૂટા હુઆ તાયે સ ેમા્ ઊભીદ યખના, 

વો તો ખુદ હી તૂટા હુઆ હોતા હૉ.. 

રકન્તુ મે ફાત બી સચ હૉ રક વો, 

તૂટા હુઆ જરૂય હોતા હૉ, રેરકન રકસીક ેહાથ કી દુઆઓ 
રક રકીય ફન જાતા હ ે

ભેયી ભોહબ્ફત કો તુ ્મુહી ઝામા ભત કય 

ભેયે રદરકી રૂસ્વાઇ કો તુ્ મુ્હી તડામા ભત કય 

ભેયી રૂહ સ ેજનકરી હુઈ હય એક આવાઝ... 

જસપક તેયી ઓયસ ેહૉ ઊસે તુ્ હયદપા આઝભામા ભત કય 

મહી ભેય ેરદર રક તભન્ના હૉ.  

For TeachersFor TeachersFor Teachers      
Shah Pinaben U.  

 Semester-II 

Teachers change lives. Being the right person 
at the time may be enough to change a person´s 
life forever. Human beings are constantly changing. 
Whether for the good or for the bad. We do not 
stay the same. Having a positive influence in the 
form of a teacher can break a human being. Years 
after we are out of school, we remember the  
teachers that changed our lives. In most cases these 
may have been the first people that believed in us. 
That experience of having an authority figure  
believe that we could succeed carries us forever. 

ટેર શેપારી  ફી. 
સેભેસ્ટય-II 

શચત્રશચત્રશચત્ર   
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ભને શવકસવા દો !ભને શવકસવા દો !ભને શવકસવા દો !   
ટેર કલ્નાફેન આય.  

સેભેસ્ટય-IV 

ચારો ઊઠો ઊઠો ૬ વાગી ગમા રયક્ષા કે વાન આવી 

જશે, આણે જ્માયે આવુ ્ આણા 3 વષતના ફાળકને 

કહીએ ત્માયે આ કેટરુ્ વ્માજફી છે ! જે ફાળક ૩ વષતનુ્ છે. 

જેને ૮:૦૦ વા઼મ ેઊઠવાની આદત છ ેતેને આણ ેઆણુ ્

કામત સાયી યીત ેથામ અને ૩ કરાક ભાટ ેફાળક હેયાન ન 

કય ેએટરા ્ભાટ ેતેને પરેગ્રુભા ્ભૂકી દવેાનુ્. જે ફાળક હજી 

સાયી યીત ે ફધુ ્ ફોરતા ણ નથી શીમુ્. એને આણા 

સ્વાથત ભાટે પરે ગ્રૂભા્ ભકૂી દવેુ ્કેટરુ ્વ્માજફી કહવેામ ! 

કાયણ આજની ેઢી એટરે કે ભા-ફા અયયેે ભા-

ફા નહીં ભભા અને ડડેી વધાયે ડતા જશજક્ષત છ.ે જેભની 

ાસે ોતાના ફાળક ભાટે સભમ નથી.  જોઇન્ટ પેજભરીભા્ 

યહવેુ્ નથી. અને ોતાના જ ફાળકનુ ્ ફાળણ જોવાનો 

ણ સભમ નથી. એનાથી તો ેરા ગયીફ અને અજશજક્ષત 

ભા-ફા સાયા કે જઓે જ્મા્ કાભ ય જામ છે. ત્મા્ ોતાના 

ફાળક સાથ ેતો રઇ જામ છે. ોતાની આ્ખ સાભે ોતાનુ ્

ફાળક ભોટુ ્તો કય ેછે. છી બરે ને તે ફે કે ત્રણ હોમ. 

આજના ભભા અને ડેડી ોતાના ફાળકન ેચપર 

હેમાું વગય ઘયભાથ્ી ફહાય નીકળવા નથી દેતા. ધૂળભા ્

યભવા નથી દેતા, ઢીંગરા-ઢીંગરીની જેભ આખો રદવસ 

શણગાયીન ેપેયવ્મા કયે છે. ફાળકે તો ફસ સ્કૂર જવાનુ્ અન ે

ટ્યૂશન જવાનુ્ અન ેતે ણ ફે-ફે. 

હુ કહુ છુ્ ક ે દયેક ભભા-ડેડીને કે તભને ફાળકના 

ફાળણ છીનવાનો અજધકાય કોણ ેઆપમો? ફાળકન ેજન્ભ 

આપમો એટરે એના બા઼મજવધાતા ફની જવાનુ્ ! તભે કેભ 

સભજતા નથી કે ફાળક એ તભાયા હાથની ખેર કયતી 

કઠૂતળી નથી ણ ભાનવ છે. બજવષ્મ છે. 

ભાયી તભને સૌને નમ્ર અયજ છે કે તભે ફધા ભભા

-ડેડી સવાયે રયક્ષા અને વાનભા ંઘેટાંફકયાની જેભ બયાઈન ે

જતા નાના-નાના ફાળકોન ે ધ્માનથી જોજો. તભારુ ્ ફાળક 

કુભળી કળી છે. એને ખીરતા હેરા જ ભુયઝાવા ન દો !  

જ્માયે તભ ે આવા નાના-નાના ફાળકોન ે જોશો 

ત્માય ેતે ફધાની આ્ખભા્થી ભાટે એક જ પ્રશ્ન હશે ? ભન ે

યભવા દો! ભન ેજવકસવા દો! 

આણે ણ કેવા હો – 

“નસતયી ભા્થી છોડ, 

ઘયઆ્ગણ ેરઈ આવીએ છીએ 

અને ઘય આ્ગણાનો છોડ, 

નસતયીભા્ ભૂકી આવીએ છીએ.” 

પ્રેભ...પ્રેભ...પ્રેભ...   
સોનટકકે મપ્રમ્કા વામ.  

 સેભેસ્ટય-IV 

પ્રેભ એ ઇશ્વય તયપથી ભળેરી સુદ્ય સોગાત છે, 

એ કુદયતની અસીભ શજિનો સ્ત્રોત છે. જેભ સૂમત એ 

ઊજાતનો ભોટાભા ્ભોટો સ્ત્રોત છ ેતેવી જ યીત ેપ્રેભ એ જીવન 

જીવવા ભાટે પ્રયેણા આનાય શજિનો ભોટાભા્ ભોટો સ્ત્રોત 

છે. કહવેામ છે ક ે પ્રેભ ભાણસને ફદરી નાખે છે. એનાભા ્

જવશ્વાસ, રાગણી, ભાન-સન્ભાન અને એક સાચા અથતભા ્

જીવનને જન્ભ આે છે. એટર ેજ તો ભીયા્ફાઈ જેને જત 

ભાની આખી જજદ્ગી પ્રભે કમો તેવા કૃષ્ણ ય આ્ખો ભીંચી 

જવશ્વાસ યામો હતો જેનુ્ રયણાભ આને સૌ જાણીએ 

છીએ ક ેજવષ અમૃતના ગુણ ધાયણ થવા ભજફૂય ફને છ.ે શ્ુ 

ભીયા્ને બમ રા઼મો ન હોમ ક ેજો આ જવષ હુ ી જઈશ તો 

ભયી જઈશ? જવાફ છ ેના.. ભને છુશો તો હુ એટરુ ્જ 
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કહીશ કે જમા પ્રેભભા્ સભતણ હોમ ત્મા્ ફીજા કોઇને સ્થાન 

મા્ યહ ેછે. જભત્રો, પ્રેભ એ એવી વસ્તુ ક ેરાગણીનો બાવ 

છે જભેા્ શબ્દો હોતા્ નથી કે છી ખૂફ જ ઓછા હોમ છે. 

જેભા ્ જપ્રમ વ્મજિન ે થતી ીડા આણને થવા રાગ ે છ,ે 

એને જો દિુઃખ આવા જઈએ તો આણને જ દુિઃખની 

રાગણી અનુબવામ છે. આવા સભમે તો સભજ જ નહીં ડ ે

કે કઈ દુકાનભા્ આ દુખાવાની દવા ભળશે.તેભ છતા ્ આ 

પ્રેભ અભૂલ્મ છે. કાયણ કે ઇશ્વય ણ પ્રભે ભાટે તયસે છે. 

આજે મુવાનો ફે પ્રકાયના પ્રેભ કયે છે. એક છે શાયીરયક પ્રભે 

અને ફીજો તે આ્તરયક પ્રેભ. જો તભને કોઈ વ્મજિ પ્રત્મ ે

શાયીરયક પ્રભે હશે તો એ વ્મજિ કદરૂી ફનતા ક ેઅન્મ 

વ્મજિ તેના કયતા વધ ુ સુ્દય ભળતા તભ ે તેની તયપ 

સયળતાથી આકષાતઈ જશો. યતુ જો તભાયો પ્રભે આ્તરયક 

હશે તો સાભેવાળી વ્મજિ જો શાયીરયક ખાભીવાળી ક ે

કદરૂી થશેને તો ણ  જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તભ ે

એને જ ચાહશો. જે શાયીરયક પ્રેભ કયે છે ત ે જીવનબય 

બટકતો જ યહે છે અને માયેમ સ્તોષ શ્ુ છે તે સભજી 

શકતો નથી. યત ુ જે આ્તરયક પ્રભે કય ે છે ત ે વ્મજિન ે

ોતાના પ્રેભરૂી સ્વજનને જોતા જ સ્વગત ભળી ગમ્ુ હોમ 

તેવી અનુબૂજત થામ છે. જો જીવનભા ્તભ ે કોઈને પ્રેભ કમો 

હોમ તો જયાક જવચાયજો ક ે ભાયો પ્રેભ કવેો હતો? સાચા 

પ્રેભભા ્પિ પ્રસ્શા કયવી કે છી એકફીજાનો સહવાસ જ 

હોમ તેવુ્ હોતુ્ નથી તેભા્ ગસુ્સો ણ હોમ, ઝગડો ણ 

હોમ, થોડુ ્રુઠવુ્ ન ેથોડુ્ ભનાવવાનુ્ ણ હોમ છ.ે જો બૂર 

થામ તો તો થોડુ ્પ્રેભ ફતાવી ભનાવી ણ રવેાતુ્ હોમ અને 

ભાપ ણ કયી દવેામ છે. કાયણ ક ેએ એને ભન તો હૃદમ 

હોવુ ્જરૂયી છ ેણ ધફકાયા તો તુ ્જ છ ેને! તુ્ જ ન હોમ 

તો આ હૃદમન્ુ કઈ કાભ મા ્છે? પ્રભેએ એવી અનુબૂજત છ ે

જે ભાણસને જનષ્ઠાવાન, કતતવ્મફિ, જવશ્વાસ,ુ ત્માગબાવના 

જેવા ઋચ્ા ગણુોથી નવાજ ે છે. જરૂયી નથી વાય ે ઘડીએ 

કહેવુ્ ક-ેI LOVE YOU ણ માયેક દશાતવવુ્ એની 

ણ અજનવામતતા તો હોમ છ.ે જ્માયે આણી નજીકની 

વ્મજિ આણી ાસ ેન હોમ અને તે સભમે પિ આખો 

ફ્ધ કયવા ભાત્રથી અનુબવામ કે તે સ્શી ગમા તો સભજવુ ્

એ તો સદામ તભાયા નજીક જ છે. કેટરીકવાય  એવુ્ ફને ક ે

તભે તેભને  હૃદમથી માદ કયો અને એ દેખાઈ જતા જ 

ઝડથી ગ થ્બી જામ તો સભજો પ્રેભ છે. 

હુ વધ ુતો જાણતી નથી ણ એટરુ્ જાણુ ્છ ુક ેપ્રેભ 

જમાયે થામ છ ે અને તે ણ સાચો ત્માય ે વ્મજિ ોતાની 

ખુશી મા ્જોમ છ ેફસ આણુ્ જપ્રમાત્ર ખુશ દેખામ તો 

આન્દ અનુબવ ેછે. એને સાચવે, કાળજી રે, ોતાના ય  

અજધકાય ણ આે છે. જભત્રો, આવો પ્રેભ પિ કોઈ સ્ત્રી ક ે

ુરુષ વચ્ચેનો જ છ ેઆવુ્ હુ કહેતી નથી. યતુ વ્મજિનો 

ભાતાજતા ય, ત્નીનો જત ય, જતનો ત્ની ય, 

ફાળકો ય, સગાસફ્ધીઓ ક ે જભત્ર વતુતળય તેભજ આ 

દેશનો વાસી તયીકે દેશ ય ણ હોમ શક ેછ.ે જેને આણ ે

ોતાના કયતા વધ ુ ચાજહમ ે છીએ. ફાકી તો સાહેફ આ 

દુજનમાભા્ જહસકપ્રાણીઓ સભાન વ્મજિઓ ણ છે જે ઘાત 

રગાવીન ે ફેઠા છ.ે જો કે, એક સજ્જન વ્મજિ શોધવો 

એટરુ્ ફધુ્ ણ ભુશ્કેર તો નથી જ. જભત્રો, પ્રભે ભાટ ે

મો઼મતા રાગેછે, એવા વ્મજિને પ્રેભ કયવુ્ જે એની કદય 

જાણે એ ણ જરૂયી છે. વળી, આ વાત ણ બુરાવી ન 

જોઇએ કે આણે ણ કોઈના પ્રેભના રામક ફનીએ તે ભાટ ે

પ્રમત્ન જોઈએ. કદાચ આણી જરૂય ણ કોઈન ેહોમ......  

महिऱामहिऱामहिऱा   साक्षरतासाक्षरतासाक्षरता   
राइ रूधि ए. 
 सेमेस्टर -II 

 साक्षरता को हकसी भी देश के मिकास की 
चाबी माना जाता है। राष्ट्र  उन्नमत के के देश के प्रत्येक 
नागररक को साक्षर होना आिश्यक है, पर हमारा देश साक्षर 

दर के मामले में मिश्व साक्षरता दर से काफी पीछे है।यहाूँ पुरुष  
साक्षरता दर ८२.१४ % है तथा महहला साक्षरता ६५.४६ % है, 
इस प्रकार दोने के साक्षरता दर में काफी अिंतर है। और भारत 
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के अलग अलग राज्यो में महहला साक्षरता में तो बहुत  
मभन्नता  है, यहाूँ  केरल में महहला साक्षरता ८६ % तो िही िं 
मबहार में महहला साक्षरता ५५ % है। 

इस में कोई शक नही िं की आज़ादी बाद भारत में 
महहला साक्षरता दर में िधृ्धध  हुई पर मिश्व के अन्य देशो की 
तुलना में बहुत कम है। सरकार की इतनी कोमशशो के बाद 
भी महहलाओ  की मशक्षा में सधुार नही िं हो पाया है। 

 एक ररपोर्ट अनुसार हमारे देश में ५०% 
लडहकया १० कक्षा के बाद स्कूल  छोड़ देती है, िो सरकार 
के ललए बहुत चुनौती है। महहला हनरीक्षरता हमारे देश के 
मिकास में सब से बड़ी अिरोध है पर सिाल यह होता है की 
इतनी सारी कोमशशो के बाद महहला साक्षरता दर  कम  क्यों 

है? मजसमे मुख्य कारण है—गरीबी , लैमगक भेदभाि , 
आमथटक ध्स्थमत , आत्ममिश्वास की कमी और सममटली प्रिमृत। 
अगर एक महहला मशलक्षत होती है तो िह सामामजक बरुाईयों, 
घरेल ुहहिंसा, दहेज़ मािंग, कम मजदरूी आहद कारणों का मिरोध 
कर सकती है। अपने पररिार को मशलक्षत बना सकती है और 
पररिार में एक अच्छा नागररक तैयार कर सकती है, क्योहक 
अगर एक महहला अमशलक्षत होगी तो िह अपने पररिार के 
साथ पुरे देश को प्रभामित करेगी। 

 इस ललए देश के साथ देश का प्रत्येक नागररक 
जागृत बने और अपने लड़हकओ को हकसी भी कारणों से 
मशक्षा से ििं मचत न रहने  दे।                         

 

JCI દ્વાયા સુયત શહયેની નાભા્રકત 

શાળાઓભા્થી ૨૫૦ જેટરા જશક્ષકોનો ઋણસ્વીકાય 

કામતક્રભ મોજવાભા્ આવ્મો હતો. તેભા્ સ્વય-શ્રુજત 

જવદ્યાભ્રદય (ભકુ-ફજધય શાળા)-સુયતની શાળાભા ્ ભુક 

ફજધય ફાળકોન ેશૈક્ષજણક મુજિ – પ્રમજુિ ,યભત ધ્વાયા 

જ્ઞાન આવા ફદર  શ્રી બૂજભકા એભ ટેર નુ્ સન્ભાન 

કયવાભા ્આવ્મુ ્હતુ્. 
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યત્નકશણકાયત્નકશણકાયત્નકશણકા   

સ્કરન :ટેર યમવના એપ.  
સેભેસ્ટય-IV 

વતતભાનભા ્ફાળક ફનો,  

સત્મભા ્મુવાન ફનો અને જ્ઞાનભા્ વૃિ ફનો. 

સપળતા જીવનની હસ્તયેખાભા્ નથી હોતી 

ચણામેરી ઈભાયત નકશાભા્ નથી હોતી. 

જશક્ષક કબી સાધાયણ નહીં હોતા. 

પ્રરમ ઔય જનભાતણ ઊસકી ગોદ ભેં રતે હૈં.  

આમોજન જવનાનુ ્કામત શઢ જવનાના જહાજ જવેુ્ છે. 

જશક્ષણ અને સભાજ યસ્ય યુક છે. 

અભને ના્ખો જજ્દગીની આગભા્ 

અભને આગને ણ પેયવીશ્ુ ફાગભા ્

કદભ હો અન્સસ્થય એને કદી યસ્તો જડતો નથી. 

અડગ ભનના ભુસાપયને જહભારમ ણ નડતો નથી. 

ખુદી કો કય ફુર્દ ઈતના કી હય તકદીય સે હરે 

ખુદા ફ્દે સે છુે, ફતા તયેી યઝા મા હૉ. 

આત્ભ જવશ્વાસ એ ભોટાભા્ ભોટી સપળતા છે. 

ભૂલ્મ એટરે જીવનયીતભા ્વણામેરો જવવેક. 

શ્રભ કયીને થાકી ન જવામ ત્મા ્સુધી દવેો ણ ભદદ કયતા 

નથી. 

ભાનવીનુ ્ભૂલ્મા્કન તેણે જનષ્ઠા ૂવતક કયેરા જીવન કભોથી 

થામ છે. સ્થાનથી નજહ. 

જીવનભા ્કદી ફીજાની રીટી બ્ૂસવાનો પ્રમત્ન કયશો નહીં. 

કટાઇ જવા કયતા ્કાભ કયી ઘસાઈ જવુ ્સારુ,્ 

તારૂ સ્વગત તાયી ભાતાના ચયણોભા્ છે. 

આજનુ્ શિક્ષણઆજનુ્ શિક્ષણઆજનુ્ શિક્ષણ   

સ્કરન : ખારીપા સારેહાફાનુ એ. 

સેભેસ્ટય-IV 

આ સધળા પૂરોને કહી દો મુજનપોભતભા ્આવે 

ત્જગમાઓન ેણ કહી દો સાથે દપતય રાવે 

ભન પાવેતા ભાછરીઓને આભ નહીં પયવાનુ્ 

સ્વીભીંગ ુરના સઘળા જનમભોનુ્ ારન કયવાનુ્ 

દયકે કુળને કમ્પપમુટય પયજજમાત શીખવાનુ્ 

રખી જણાવો વારીઓને તુતત જ પી બયવાનુ્ 

આ ઝયણાઓ્ને સભજાવો સીધી રીટી દોયે 

કોમરને ણ કહી દેવુ્ ના ટહુક ેબયફપોયે 

અભથુ્ક આ વાદળીઓન ેએડજભશન દેવાનુ્ 

ડોનેશનભા્ આખે આખ્ુ ચોભાસુ્ રવેાનુ્ 

એક નહીં ણ ભાયી ચારે છ ેઅઠ્યાવન સ્કૂરો 

‘આઊટડેટ’ થમરો વડરો ભાયી કાઢે છે બૂરો 

-કૃષ્ણ દવ ે 

http://www.mavjibhai.com/kavita%20files/

aajnu.htm 

http://www.mavjibhai.com/kavita%20files/aajnu.htm
http://www.mavjibhai.com/kavita%20files/aajnu.htm
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અશબભાનઅશબભાનઅશબભાન   
સ્કરન : ગાભીત પ્રીમતફેન આય. 

સેભેસ્ટય-IV 

આ અજબભાન ણ જ્ફરુ્ છે સાહેફ, 

જેભા ્રદવસ હોવા્ છતા ્કોઇની 

રાગણી ન દેખામ, 

ચાહતા  હો તભ ેજભેને રદરથી, 

રોકોને તો તેની ફ્િ 

ફેવપાઇ જ દેખામ. 

કેટકેટરામ પ્રમત્નો કયો તભ ે

કોઇન ેભનાવવાના, 

અહીં ગના તજળમા ઘસાઇન ે

‘તોમ વા્ક યસ્તાનો જ કહવેામ. 

જેભની ખાતય તભે જીવો 

વસભી જજદ્ગી ‘ઇસુ નદ્’ 

એ જ દાઝ્મા ય ડાભ દઇ જામ 

ખોટુ્ ન રાગી જામ,ખોટુ ્ન થઇ જામ 

ફસ એ જ જવચામુું  અભ ેતો  

જજદ્ગી બય, 

ને ખોટુ્ કયનાયા જ આજે, 

જીવન સભજાવવા ફેસી જામ. 
સાબાય - બાજવક ધભર: ઇશુન્દ’:(વસ્ત્રાર-અભદાવાદ)  http://

m.gujaratsamachar.com/articles/display_article/
sahiyar/sahiyar-magazine-reade-article-31102017 

ફચનફચનફચન   
સ્કરન : ટેર કદયશ્ભા એ. 

સેભેસ્ટય-IV 

એક ફચન કા જભાના થા 

જીસભે ખુશીમોં કા ખજાના થા 

ચાહ તો ચા્દ કો ાને કી થી 

ય રદર જતતરી કા રદવાના થા 

ખફય ના થી કછુ સુફહ કી 

ના  શાભ કા ઠીકાના થા 

થક કય આના સ્કૂર સ ે

ય  ખેરને બી જાના થા 

ભા્ કી કહાની થી 

રયમો કા પસાના થા 

ફાયીશ ભેં કાગજ કી નાવ થી , 

હય ભોસભ સુહાના થા.  

સાબાય : https://mypoemswithsam.wordpress.com 

/2012/06/11/એક-ફચન-કા-જભાના-થા/ 

વાદળનો યગવાદળનો યગવાદળનો યગ   
ટેર સ્નેહર. એ. 

સેભેસ્ટય-II 

આજના વાદળનો યગ, 

           જાણે ભહેંકી યહ્યો ઊભ્ગ... 

શીતળ ચા્દનીનો સ્ગ, 

           ત્માયે ફન ેછે પ્રસ્ગ. 

છે આજ દરયમાની રહયે, 

            તેનાથી યચામ છે તયગ. 

યહી તાયી માદો હભેશા, 

            એક ભેક ના હૃદમ સ્ગ. 

આ યગીન દજુનમાભા્, 

            રાગશે સૌંને પ્રેભ યગ. 

ણ જોજો માયો! 

            આ છે દુજનમા ભતરફની. 

ભતરફની દજુનમાનો યગ, 

            ભનુષ્મને યાખશે ફેયગ. 

છે આજના વાદળનો યગ... 

http://m.gujaratsamachar.com/articles/display_article/sahiyar/sahiyar-magazine-reade-article-31102017
http://m.gujaratsamachar.com/articles/display_article/sahiyar/sahiyar-magazine-reade-article-31102017
http://m.gujaratsamachar.com/articles/display_article/sahiyar/sahiyar-magazine-reade-article-31102017
https://mypoemswithsam.wordpress.com/2012/06/11/એક-બચપન-કા-જમાના-થા/
https://mypoemswithsam.wordpress.com/2012/06/11/એક-બચપન-કા-જમાના-થા/
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ભાતભાતભાત---શતાશતાશતા   
ટેર ૂમણષભાફેન આય.  

સેભેસ્ટય-II 

ભભતાના ભાગતની કટેરી ઋચ્ી છે ભાત્રા ! 

ભા તયપ એક ડગરુ્ બરુ્ એ ણ ભાત્રા ! 

છે જહભારમથી ઋ્ચા જેના ઇયાદા, 

ભુશ્કેરીઓ જેને સરાભ કય ેછ,ે 

રટે છ ેજે નાકાભમાફીને કાભમાફીભા્ 

દુજનમા એ નાચીજ ને ભા કહી છે. 

Mother ભા્થી M કાઢી નાખો, તો 

આખી દજુનમા આણા ભાટે Other 

કોઇ ણ ભા ાસ ેફે હાથ હોમ છે-એક 

વયદ હસ્ત અને ફીજો અબમ હસ્ત. 

ભાનવતાનો હેરો ાઠ ભાતાન ુચુ્ફન છે. 

ભાતાનો જવમોગ થામ ત્માય ે ભાણસન ે ોતાની ઊભય વધી 

ગમાનુ્ બાન થામ છે. 

સ્તનાન કયાવે ત્મા ્ સધુી ભાને સાચવ ે ત ે શુ છ ે ન્સત્ન 

આવે ત્મા્ સધુી સાચવ ેછ ેઅધભ છે 

ભા ઘયના કાભ કયી શકે ત્મા્ સધુી સાચવે તે ભધ્મભ છે ણ 

આજીવન જતથતની જેભ જ ેભાને સાચવે તે ઊત્તભ છે. 

જે સ્તાે ભા-ફા તે ફા્ધે ભોટુ ્ા. 

ભા-ફાને વૃિાશ્રભભા્ ભૂકવા જતા્ મવુાન ! 

જયાક જવચાયજે. તને અનાથાશ્રભભા ્નથી ભૂમો એ બૂરની 

સજા તો નથી કયતો ન ે! 

ભ્ગરસૂત્ર વેચીને ણ તને ભોટો કયનાય ભા-ફાને ઘયની 

ફહાય કાઢનાય હ ેમુવાન ! 

તુ્ તાયા જીવનભા ્અભ્ગરસૂત્ર શરૂ કય ેછે! 

જેવી રીભડા્ની છામા એવી ભાતા જતાની ભામા. 

ભભતાને કામા ભળતા જ ેભીઠી ભામા યચામ ત ેછ ેભા-ફા  

યભજતાન ે જવસયી જનાય ક્ષભા ાત્ર છ ે પ્રત્મક્ષ 

ભાતાજતાને જવસયી જનાય દમાાત્ર છે. 

ીઠ ય હાથ પેયવી ન ેતને જણેે સવુડાવ્મો એ ભા-ફાથી 

ીઠ પેયવી રેવાનુ ્ા માયેમ ન કયતા. 

ભા-ફાના આશીવાતદ ભા્ગવાથી નથી ભળતા તેભની 

હૃદમવૂતક સેવા કયવાથી આ ભેળે જ ભળ ેછ.ે 

ભઝા શજ્દગી છે હસો ને હસાવો...ભઝા શજ્દગી છે હસો ને હસાવો...ભઝા શજ્દગી છે હસો ને હસાવો...   

સ્કરન : ટેર શ્વેતા એન.  
સેભેસ્ટય-II 

ભજા જજ્દગી છે હસો ને હસાવો, 

પ્રણમગાનના સયૂ ઊયથી વહાવો. 

વહી જામ તો કાળ ાછો ન આવે, 

રઈ રો ને જીવન તણો સવત લ્હાવો. 

અનીજત ને નીજત છે જૂઠુ્ ફધુ્મ,ે 

ફધા્ ફ્ધનો એહ દૂય ેપગાવો. 

જુઓ આસાસે ચભનભા્હીં પૂરો, 

ખીલ્મા્ એવી ખૂશફોને અ્તય જગાવો. 

બયી છે ભજા કવેી કદુયત ભહીં જો, 

જજગય-ફીન એવુ્ તભેમે ફજાવો. 

બૂરી જાઓ દ:ુખો ન ેદદો ફધામ્ે, 

અને પ્રેભ-ભસ્તીને અ્તય જગાવો. 

ડયો ના, ઓ દોસ્તો! જયા ભોતથીમે, 

અયે ભોતને ણ હસીન ેહસાવો. 

સાબાય : બાનુશ્કય વ્માસ ‘ફાદયામણ’https://

www.facebook.com/gazalsk3k/posts/285663214882523 

  

https://www.facebook.com/gazalsk3k/posts/285663214882523
https://www.facebook.com/gazalsk3k/posts/285663214882523
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મુવાન અને મુવાનીમુવાન અને મુવાનીમુવાન અને મુવાની   

સ્કરન : ટેર ઉવી ફી. 
સેભેસ્ટય-II 

હુ અને ભારુ્ કયીને ભેં જજ્દગીભા્ ભેળવ્મુ્ છ ેશ્ુ, 

બગવાન ને કહવેા રામક ભેં કાભ કમુું છે શ્ુ. 

નથી ડતી ખફય નાતો ભને છ ેસભજ, 

બગવાન ને ગભતા થવુ ્એ નથી કોઈ યભત. 

નથી એ રોકો ભૂયખા જે સભમ આે છ ેફીજા ભા્, 

પ્રબુ સવેાની શરૂઆત તો થામ છે જન સવેાભા્. 

જરૂરયમાતથી વધાય ેન યાખવુ ્એ સસ્્કાય છ ેઆડા યિ ભા,્ 

ણ ફીજાન્ુ ણ ોતીકુ કયવાની પેશન છ ેકયન્ટભા ્નથી 
ભાન કોઈ રયશી ના જ્ઞાન ક ેક્રા્જતકાયીની કુયફાની ય, 

પસાઈ ગમા છ ેરોકો ફોરીવડૂ-જક્રકટે ના ીંજયાની ફાયી ય. 

નથી કમો કોઈ રાબ મુવાની ફગાડી છ ેદેશની પિ, 

એવા રોકો ને સયકાય આી યહી છે બાયત યત્ન. 

જાણી જોઇને સયકાય ેઊબા કમાત છે એવા ભોડેર, 

આણા આદશો ને ફનાવીને બગવાન કા્ તો છી વહેભ. 

નજહ કય ેમુવાન કોઈ પ્રમત્ન થવાનો બગવાન, 

નજહ ભાને મવુાન એ વાત જાણીને અ્ધશ્રિાનો બાગ. 

મુવાનીને ખતભ કયવાની આ છ ેએક કુટનીજત, 

જાગી જાઓ જલ્દી નહીતય મુવાની થશે ફહુ સસ્તી. 

નથી આ તેભના ભાટ ેજેને યસ છે ભાત્ર ોતાના  

જવકાસભા્, 

ણ છે આ તભેને ભાટે જ ેભાન ેછે સ્વજવકાસ દેશના 
જવકાસભા્. 

નથી કેહતો હુ ક ેઆખો રદવસ તભે ઘયની ફહાય પયો, 

ણ ત્રેવીસ કરાક ઘય ાછળ તો એક તો દેશને નાભ કયો. 

 સાબાય:જવયર જત્રવેદી  

https://viraltrivedikavita.wordpress.com/2014/12/02/ 

મચત્ર : ટેર શેપારી ફી. સેભેસ્ટય-II 

સુયત શહયેભા ્આમોજજત “જ્ક યન-૨૦૧૭” ભા ્સુયત 

શહેયની આશય ે૬૦૦૦ થી ૭૦૦૦ ભજહરાઓએ બાગ 

રીધેર. આ ભયેેથોનભા ્ એભ.એડ્ પ્રજશક્ષણાથી બૂજભકા 

એભ. ટેર ે ૫ રકરોભીટયની દોડ સપળતા ૂવતક ૂણત 

કયેર.  

https://viraltrivedikavita.wordpress.com/2014/12/02/
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

શચત્રશચત્રશચત્ર   

ટેર શેપારી ફી. 
સેભેસ્ટય-II 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

ગુરુ ૂમણષભાની ઉજવણી વકતૃત્ત્વ સ્ધાષનુ્ આમોજન 

 
ભૂલ્મમશક્ષણ–હકાયાત્ભક મવચાય વકકશો સ્વચ્છતા અમબમાન 

 
નવયાત્રી  નવયાત્રી  

િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017---18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ   

D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

 
આન્દધાભની ભુરાકાત  શૈક્ષમણક પ્રવાસ 

 
 ફી.એડ્. કોરેજની ભુરાકાત ગીત-ગઝર સ્ગીત કામષિભ 

 
મવશ્વ હાસ્મ દદનની ઉજવણી દેશબમિ ગીત કામષિભ 

િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017---18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ   

D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

 
મવશ્વ મવજ્ઞાન દદવસની ઉજવણી  ીએચ.ડી. સ્શોધન 

યભતોત્સવ 

 
યભતોત્સવ યભતોત્સવ 

D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

 
વામર્ષક દદનની ઉજવણી  વામર્ષક દદનની ઉજવણી  

 
વામર્ષક દદનની ઉજવણી  વામર્ષક દદનની ઉજવણી  

 
તજજ્ઞ વમાખ્માન  તજજ્ઞ વમાખ્માન 

િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017---18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ   

D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

 
ફી.એડ્. કોરેજભા્ ઈન્દ્ટનષશી ફી.એડ્. કોરેજભા્ ઈન્દ્ટનષશી 

 
કમ્મુમનટી સમવષસ કમ્મુમનકેશન સ્સ્કર  

 
દયસચષ ેય સેમભનાય દયસચષ ેય સેમભનાય 

િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017િૈક્ષશણક વષમ 2017---18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ18ભા્ થમરેી શવશવધ પ્રવૃશિઓ   

D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
D:/samvad 2017 030518/photos/new photo/IMG_20171223_143021.jpg
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

સેભેસ્ટય-II 

સેભેસ્ટય-IV 

શિક્ષણ શવબાગનો ર્યવાયશિક્ષણ શવબાગનો ર્યવાયશિક્ષણ શવબાગનો ર્યવાય   

િૈક્ષશણક વષમિૈક્ષશણક વષમિૈક્ષશણક વષમ---201720172017---181818   
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

શિક્ષણ શવબાગનુ્ ગૌયવ શિક્ષણ શવબાગનુ્ ગૌયવ શિક્ષણ શવબાગનુ્ ગૌયવ (૨૦૧૭(૨૦૧૭(૨૦૧૭---૧૮)૧૮)૧૮)   

ીએચ.ડી.ની દવી પ્રાપ્ત કયનાયીએચ.ડી.ની દવી પ્રાપ્ત કયનાયીએચ.ડી.ની દવી પ્રાપ્ત કયનાય   

GSET Qualified 

Mendapara Kinjal M. 

(Alumnus 2015-17) 

GSET Qualified  

Nimbark Sima J. 

(Alumnus 2015-17) 

M.Phil. Completed  
Kalpnaben Patel 

Semester-IV 
GSET Qualified  

Patel Khushbu D. 
Semester-IV 

ક્રમ માગયદિયકશ્રી મવદ્યાથીન ્નામ વર્ય 

1 ડૉ. આર. બી. ટે 
1. ટે ધમેિ એસ. 2017-18 

2. ટે અમર બી. 2017-18 

Ph. D. Awarded 

Dr. Sarika Chauhan  
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

શવબાગીમ સહઅભ્માસક પ્રવૃશિઓની જવાફદાયીની વહેંચણીશવબાગીમ સહઅભ્માસક પ્રવૃશિઓની જવાફદાયીની વહેંચણીશવબાગીમ સહઅભ્માસક પ્રવૃશિઓની જવાફદાયીની વહેંચણી   

િૈક્ષશણક વષમિૈક્ષશણક વષમિૈક્ષશણક વષમ---   201720172017---181818   

ભાગષદશષક : ડૉ. યાજેન્દ્ર ફી. ટેર પ્રમશક્ષણાથી વમવસ્થાન : ટડેર મમુર્ એભ. 

બૌમિક પ્રવૃમિ  

અધ્માક   : ડો. પ્રીજત ચૌધયી 

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. ટેર ભાગી યભણબાઈ 

     2. ટેર ખુશ્ફુ રદનેશબાઈ 

     3. ટેર ધભેન્રકુભાય પ્રબાતબાઈ 

સામામજક અને સા્સ્કૃમતક પ્રવૃમત 

અધ્માક  : ડો. કીજતત ભાટરીવારા 

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. શાહ ીના ઊત્તભબાઈ 

     2. ટેર ભાગી યભણબાઈ 

     3. ટેર ખુશ્ફુ રદનેશબાઈ 

િૈક્ષમણક પ્રવાસ   

અધ્માક  : ડો. બાવેશ ભોદી 

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. ટેર ધભેન્રકુભાય પ્રબાતબાઈ 

     2. શાહ ીના ઊત્તભબાઈ 

     3. વળવી અમૃત વસ્તબાઈ 

મવદ્યાથી કલ્યાણ   

અધ્માક  : ડો. સાયીકા ચૌહાણ  

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. ટેર ખશુ્ફુ રદનેશબાઈ 

     2. વ્માસ માજત રદનેશબાઈ 

     3. શાહ ીના ઊત્તબાઈ 

મેગેઝીન   

અધ્માક  : ડો. અજભત ભારી  

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. વળવી અમૃત વસ્તબાઈ 

     2. વ્માસ માજત રદનેશબાઈ 

     3. ટેર કલ્ેશ ઠાકોયબાઈ 

રમત-ગમત    

અધ્માક   : ડો. અજભત ભારી  

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. ટેર કલ્શે ઠાકોયબાઈ 

     2. ટેર ધભેન્રકુભાય પ્રબાતબાઈ 

     3. વળવી અમૃત વસ્તબાઈ 

આયોજન    

અધ્માક  : ડો. કીજતત ભાટરીવારા  

પ્રજશક્ષણાથીઓ : 1. વ્માસ માજત રદનેશબાઈ 

     2. ટેર કલ્ેશ ઠાકોયબાઈ 

     3. ટેર ભાગી યભણબાઈ 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

િૈક્ષશણક વષમ િૈક્ષશણક વષમ િૈક્ષશણક વષમ 201720172017---181818ભા્ થમરેી પ્રભુખ પ્રવૃશિઓભા્ થમરેી પ્રભુખ પ્રવૃશિઓભા્ થમરેી પ્રભુખ પ્રવૃશિઓ   
ક્રભ તાયીખ પ્રવૃજત્ત 

૧ ૨૧/૦૬/૨૦૧૭ જવશ્વ મોગ રદવસની ઊજવણી  

૨ ૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ગુરુ જૂણતભા રદવસની ઊજવણી 

૩ ૨૯/૦૭/૨૦૧૭ “વૈષ્ણવજન તો તેને ય ેકહીએ અને ભનુષ્મ તુ્ ફડાભહાન હૉ” જવષમ ય વકતૃત્વ સ્ધાત 
અને જનફ્ધ રેખન સ્ધાત 

૪ ૩૧/૦૭/૨૦૧૭થી 
૨૬/૦૮/૨૦૧૭ 

ભાધ્મજભક અને ઊચ્ચત્તય ભાધ્મજભક શાળાભા ્ઇન્ટનતશી (સેભેસ્ટય-3) 

5 ૧૫/૦૮/૨૦૧૭ સ્વત્ત્રતા રદવસની ઊજવણી   

૬ ૨૮/૦૮/૨૦૧૭ “ભૂલ્મજશક્ષણ અને હકાયાત્ભક જવચાય” જવષમ ય સેજભનાય  

૭ ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ મુજનવજસતટી રાઈબ્રયેી અને રયસચત સેન્ટયની ભુરાકાત 

૮ ૦૫/૦૯/૨૦૧૭ જશક્ષક રદનની ઊજવણી 

૯ ૦૭/૦૯/૨૦૧૭ “સા્વજેગક સ્વાસ્્મ” જવષમ ય કામત જશજફય 

૧૦ ૨૬/૦૯/૨૦૧૭ નવયાત્રીની ઊજવણી 

૧૧ ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ સ્વચ્છતા અજબમાન 

૧૨ ૨૩/૧૨/૨૦૧૭ શૈક્ષજણક પ્રવાસ 

૧૩ ૨૮/૧૨/૨૦૧૭ આન્દધાભની ભુરાકાત (સભેેસ્ટય-૪ના તારીભાથીઓ) 

૧૪ ૩૦/૧૨/૨૦૧૭ ગીત-ગઝર સ્ગીતની ઊજવણી 
૧૫ ૦૧/૦૧/૨૦૧૮થી 

૨૮/૦૧/૨૦૧૮ 
ફી.એડ્. કોરજેભા ્ઇન્ટનતશી (સેભેસ્ટય-૪) 

૧૬ ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ જવશ્વ હાસ્મ રદવસની ઊજવણી 

૧૭ ૧૭/૦૧/૨૦૧૮ ભહાબાયત, યાભામણ, ઋ઼વદે યના સ્શોધનની યજૂઆત અને રયસવ્ાદ 

૧૮ ૧૯/૦૧/૨૦૧૮ “ક્રા્જતવીય જફયાસાભુ્ડાનુ ્વ્મજિત્ત્વ” જવષમ ય સેજભનાય 
૧૯ ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ુસ્તક ભેળાની ભુરાકાત 

૨૦ ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ દેશબજિ ગીત સ્ધાત 

૨૧ ૨૬/૦૧/૨૦૧૮ પ્રજાસત્તાકરદનની ઊજવણી 

૨૨ ૦૯/૦૨/૨૦૧૮ “જશક્ષક કબી સાધાયણ નજહ હોતા” જવષમ ય વ્મામાન 

૨૩ ૨૭/૦૨/૨૦૧૮ આ્તયયાષ્ટ્રીમ જવજ્ઞાન રદવસની ઊજવણી 

૨૪ ૨૮/૦૨/૨૦૧૮ યભતોત્સવ 

૨૫ ૧૬/૦૩/૨૦૧૮ વાજષતક રદનની ઊજવણી 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

GSEB GSEB– Textbook 

nuepa.org RMSA India 

OER 

Creative  

commons Virtual Lab 

pgondaliya.com  scholar.google Shodhgnga 
IIT spoken  

vnsgu.ac.in vnsgulibrary 

શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ QR CodeQR CodeQR Code   

Vnsgu song 

swayam.gov.in  ted.com ugcnetonline.in SSA Gujarat ugc.ac.in 

IIM Innovative 

Teachers  
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

Google Books Coursera 

Gyanyagya data.gov.in digilocker.gov Digital Gujarat digitalindia.gov 

edx.org egyan.org egyankosh.ac.in Unesco teachers E-Pg. Pathshala 

eric.ed.gov GCERT  ndl.iitkgp.ac.in 

Gita Supersite 

(IIT Kanput 

University 

Granthnirman 

Board 

kcg.gujarat.gov journals.sagepub E-Sodhsindhu 

શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ QR CodeQR CodeQR Code   
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

vigyan-vishwa Umang apastyle.org Bhagvadgomandal Britannica.com 

khanacademy ncte-india.org nlist.inflibnet nmeict.ac.in nroer.gov.in 

nctewrc.co.in ciet.nic.in Kya Kaise -Youtube Youtube-Edu. baldevpari 

vidyalakshmi wikipedia aishe.nic.in Vishal Vigyan  teachertube.com 

શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ શિક્ષણ ભાટે ઉમોગી ર્ડશજટર સ્ત્રોતોના્ QR CodeQR CodeQR Code   
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

M.Com : 71% 

B.A : 50 % 

B. Com : 54.3 % 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   

*જશક્ષણ જવબાગના વહીવટી કામાતરમ દ્વાયા પ્રાપ્ત ભાજહતી. 
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સવંાદ 
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B. Sc. : 69.76 % 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   
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B. A. : 63.26 % 

M. A. : 54 % 

M. Com. : 55 % 

M. Com. : 59.09 % 

M. Com. : 67.05 % 

M. Ed. Sem-II: 80.0% 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   

B. A. : 68 % 
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   
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સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   



 

62 

સવંાદ 
શિક્ષણ શિભાગ, િીર નર્મદ દક્ષક્ષણ ગજુરાત યશુનિર્સિટી, િરુત  િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-2018 

M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017M. Ed. (Grandted) Student's List (2017---18)18)18)***   



 

 

Vision 

To be a center of excellence in teacher education, nurturing education 

fraternity sensitive to its regional needs and equipped for the global 

progression. 

Mission 

"Out of conviction that education is the mean by which human 

circumstances can be improved. Department of Education prepares 

professionals who have the commitment and competences needed to 

help people acquire knowledge, skills, values and understandings to 

enable them to participate in and contribute to a complex changing 

society. To achieve this mission, the department is committed to 

excellence in teaching, research, extension and community services." 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

શિક્ષણ શિભાગ 
િીર નર્મદ દશક્ષણ ગજુરાત યશુનિશસમટી, ઉધના-ર્ગદલ્લા રોડ, સુરત 

િૈક્ષશણક િર્મ : 2017-18 


	front Page
	Publication SET _ 1
	Publication Page Setup A - B - C
	Back Page

