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ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત,
સ્ાક્િત ક્િધાિીઠ અમારી રમ્ય અને રક્િ્યાત.
તાિી, િૂણાણા, સરરત નમણાદા, અમમબિકા, કાિેરી,

લાટ સદાએ લીલોછમ નદીઓનાં િટકૂિ પ્હેરી.
િક્ચિમે રત્ાકર કેરી ઘૂઘિે તરંગમાિ,

કુદરતની છહે મ્હેર કે ભકૂ્મ બિારહેમાસ રસાિ.
સરિ પ્રકૃતીનાં સૌ લોકો આનનદી અક્ભજાત 
ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત
ભૃગુઋક્િની િુણ્યભકૂ્મ છહે, ભૃગકરછ મશ્ૂર 

ચો્યાણાસી બિંદરના ધિજ્ી, સુરત સૌમ્ય- ભરિૂર,
 રામ અને શબિરીને િગલે, ધન્ય ડાંગની ધરતી

કોલક, કીમ, મીંઢોિા નદીઓ, ક્નશરદન કલકલ કરતી 
સાત સમંદર િાર અ્ીંની પ્રજા ઘણી પ્રખ્યાત 
ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત
રાનીિરજ ને કાિી િરજના ભાતીગિ સંચાર,

આરદિાસી- િનિાસીઓના ઉતસિમ્ય વ્યિ્ાર.
અ્ીં બિંદરો ધમધમતાં ઉદ્ોગો ધમધોકાર,

કલા-કસબિ ને ભ્ાતૃભાિના અ્ીં ઉત્તમ સંસકાર.
અિાણાચીન સમ્યનું ઊગ્યું અ્ીં િ્હેલું િરભાત 
ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત

નમક લઇ દાંડીમાં ગાંધીએ ફેંક્યો િડકાર,
બિારડોલીના સત્યાગ્ર્્ી િંકા્યા સરદાર.

કક્િ નમણાદની કલમે પ્રગટું ગરિું ગજુણારી – ગીત,
મુનશીએ સદા શીખિી અમસમતા શું પ્રીત.

સિતંત્રતાનો દાદાએ અ્ીં શંખ ફૂંક્યો સાષિાત્,
ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત
દક્ષિણ ગુજણાર ષિેત્રની ક્િદ્ાિીઠ અમારી માતા,

સત્ય, જ્ાન ને અનંતની એ છહે ઉજ્જિલ ઉદ્દગાતા.
એનાં ગૌરિ, ક્િકાસ, પ્રગક્ત અમને પ્રાણ્ી િ્ાલાં,

એને કંઠહે િ્હેરાિીશું ક્સક્ધિની જ્યમાલા.
ક્િદ્ાને ચરણે ધરીએ ક્નષ્ાનાં િારરજાત,

ધન્ય ધન્ય ધરતી લીલી મંગલ દક્ષિણ ગુજરાત,
સ્ાક્િત ક્િધાિીઠ અમારી રમ્ય અને રક્િ્યાત.

યુનિવન્સિટી ગીત  

http://vnsgu.ac.in/dept/uni/song.php

I

્યુક્નિક્સણાટી ગીત સાંભિિા અક્્ મલિક કરો

https://vnsgu.ac.in/dept/uni/Final%20VNSGU%20Song.mp3
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્ંવાદ

વાશ્્મક રુખપત્રક

ભારત ઃ સિચછ, ્યુિા અને રડક્જટલ

ક્શષિણ ક્િભાગ
િીર નમણાદ દક્ષિણ ગુજરાત ્યુક્નિક્સણાટી,

ઉધના-મગદલ્ા રોડ, સુરત.
શષૈિક્ણક િિણા : 2016-17

પરામર્શક
ડૉ. આર. બિી. િટહેલ

એસો. પ્રોફેસર અને અધ્યષિ

સંપાદક મંડળ
ડૉ. અક્મતકુમાર આર. માલી

આક્સસટનટ પ્રોફેસર
િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ મૌ્યાણા રદવ્યા શોભના્
       મતં્રી મંત્રી
   મેગેઝીન સક્મક્ત મેગેઝીન સક્મક્ત
શૈષિક્ણક િિણા : 2015-16 શૈષિક્ણક િિણા : 2016-17

http://www.vnsgu.ac.in/dept/edu/index.php
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https://vnsgu.ac.in/dept/uni/vc.php
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https://vnsgu.ac.in/dept/uni/provc.php



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

6VI

http://ncte-india.org 
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ક્શષિણ ક્િભાગનંુ િિણા-2016-2017નંુ િાક્િણાક મુખિત્ર ‘સંિાદ’ આિની સમષિ મૂકતાં અમે આનંદ 
અનુભિીએ છીએ. િિષો્ી ક્શષિણ ક્િભાગના મુખિત્ર દ્ારા ક્િભાગ અને ક્શષિણ જગત િચ્ે રચાતા 
‘સંિાદ’ સેતુને સૌ પ્ર્મ િખત ઇ-ફોમમેટમાં રજૂ કરિાનો આનંદ સક્િશેિ છહે.

મનુષ્યના અંતરમાં ર્હેલા જ્ાન ઉિર ધૂિ ખસેડી તેને બિ્ાર લાિિાનું કા્યણા ક્શષિણનું છહે. આ કા્યણા 
માટહે અક્નિા્યણા છહે ‘સંિાદ’. આ્ી જ ‘જ્યાં જ્યાં સંિાદ ત્યાં ત્યાંં ક્શષિણ’. 

ક્શષિણ ક્િભાગ, િીર નમણાદ દક્ષિણ ગુજરાત ્યુક્નિક્સણાટી ક્શષિક-પ્રક્શષિણની તાલીમ આિતો 
અનુસ્ાતક કષિાનો ક્િભાગ છહે. અ્ીં ક્શષિણ સા્ે સા્ે સંસકારો દ્ારા ભાક્િ ક્શષિકો, અધ્યાિકો તેમજ 
સંશોધકોનું ઘડતર ્ા્ય છહે. ઉચ્ ક્શષિણની આ ્યાત્રાના ્યાત્રી એિા પ્રક્શષિણા્થીઓ અને અધ્યાિકોની 
સિરક્ચત તેમજ સંકક્લત કકૃ્તઓને મૂતણા સિરૂિ ‘સંિાદ’ આિે છહે. આજે ક્શષિક પ્રક્શષિણ િોતાના 
સંક્ાક્તકાિમાં્ી િસાર ્ઇ રહ્ં છહે. ત્યારહે આિણું રાષ્ટ્ર િણ ક્િકાસ અને િરરિતણાનના માગમે ચાલી રહ્ં 
છહે. ભારતની નિરચનાના ત્રણ આધારસતંભો સિચછતા-સિાસ્થ્ય, ્યુિા શક્તિઓ રડક્જટલાઇઝેશનને 
સમક્િણાત આ ક્િશેિાંક છહે. ‘સંિાદ’ના દરહેક પૃષ્માં નીચે ક્શષિણ ષિેત્રે ઉિ્યોગી િેબિસાઈટની લીંક આિી 
છહે. તેના િર મલિક કરતા અધ્યાિકો, ક્િદ્ા્થીઓ અને ક્શષિણમાં રસ લેનાર તેનો ઉિ્યોગ કરી શકશે.

આ િાક્િણાક મુખિત્રને િીર નમણાદ દક્ષિણ ગુજરાત ્યુક્નિક્સણાટીના આદરણી્ય કુલિક્તશ્ી, 
ઉિકુલિક્તશ્ી તેમજ કુલસક્ચિશ્ીના શુભેચછા સંદહેશાઓેએ િધુ ગૌરિિંતુ બિનાવ્ંુય છહે. ક્િભાગના 
અધ્યષિશ્ી, અધ્યાિકશ્ીઓ, િ્ીિટી કમણાચારીગણ તેમજ ક્િદ્ા્થીક્મત્રોના સ્્યોગ બિદલ હ્યદ્ય્ી 
આભારની લાગણી વ્યતિ કરીએ છીએ.

‘સંિાદ’ને ઇ-ફોમમેટમાં રજૂ કરિાનું સંિાદકોનું કા્યણા, ક્િભાગના કમણાચારીઓ તેમજ ક્િદ્ા્થીઓના 
સ્્યોગ્ી જ શક્ય બિન્યું ્ોિા્ી સિમેનો આભાર...

             
        ્ંપાદકો 

્ંપાદકીય...

VII

http://www.nctewrc.co.in

ઇ-ફોમમેરટંગ :  ડૉ. અક્મતકુમાર આર.માલી, શ્ી. અમૃત િી. િિિી, શ્ી પ્રક્તક િટહેલ, શ્ી ક્િન્ય ઉમરીગર,   
                કુ.ભૂક્મકાબિેન િાઘેલા 

નોંધ: આ અંકમાં છિા્યેલા ક્િચારો/લેખ કે સજણાન જે તે લેખક/સજણાકને આધીન ્ોઈ સંિાદક મંડિ કે સંસ્ા તે માટહે જિાબિદાર ન્ી.
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ક્શષિણ ક્િભાગ દ્ારા શૈષિક્ણક િિણા ૨૦૧૬-૧૭નું િાક્િણાક મુખિત્ર ‘સંિાદ’ ઈ-ફોરમેટમાં પ્રકાક્શત કરતાં  
આનંદ અને ગૌરિ અનુભિું છુ. NAAC દ્ારા ‘A’ ગ્રેડ પ્રાપ્ત આિણી ્યુક્નિક્સણાટીના  આ ક્િભાગી્ય 
કા્યણા દશણાન નીચે પ્રમાણે છહે.

• NCTE Regulation-2014 મુજબિ એમ.એડ. પ્રોગ્રામ માટહે રદ્િિથી્ય માિખાની  રચના તેમજ 
ચાર સેમેસટર માટહે સેમેસટર દીઠ સમાન ક્ેડીટ અને સમાન ગુણનો તેમજ સૈધિાંક્તક અને પ્રા્યોક્ગક કા્યણાના 
ઉમદા સમનિ્ય્યુતિ અભ્યાસક્મ.

• ્ુયક્નિક્સણાટી સ્્યોગ્ી િ્ીિટી, ટહેકક્નકલી તેમજ શૈષિક્ણક કમણાચારીઓની ક્નમણૂંક્ી માનિ 
સંસાધનમાં વૃક્ધિ.

• રદ્િિથી્ય એમ.એડ્. પ્રોગ્રામ્ી દહેશભરમાં પ્રિેશની અછત િચ્ે ક્િભાગમાં અભ્યાસ માટહે મોટી સંખ્યામાં 
ક્િદ્ા્થીઓ જોડા્યા.

• એમ.એડ્.ના અભ્યાસ સા્ે ચાર ક્િદ્ા્થીઓએ GSET િરીષિામાં સફિતા પ્રાપ્ત કરી.
• એમ.એડ્.  અભ્યાસક્મ અંતગણાત સકે્મનાર, સામાક્જક કા્યણા, ્યોગ, પ્રત્યા્યન કૌશલ્ય, ICT,  

ઈ-રરસોસણા, લા્યબ્રરી િક્ક, ફસટણા એઈડ, સજણાનાતમક લેખન, રીસચણા િેિર, િક્કશોિ, ક્ચંતનાતમક લેખન, ભાિા 
જાગૃતતા, સંશોધન પ્રગક્ત અ્હેિાલની રજૂઆત, ઇનટનણાક્શિ, તજજ્ી્ય પ્રિચનોના આ્યોજન દ્ારા સઘન 
તાલીમ.  

• સિંૂણણા ભિન Wi-Fi સજ્જ, ઈંટરનેટ સકુ્િધા સા્ે કોમપ્યુટર લેબિ, સમૃધિ લા્યબ્રરેી.
• એમ.એડ્.ના ક્િદ્ા્થીઓ દ્ારા ક્િક્િધ આંતરરાષ્ટ્રી્ય, રાષ્ટ્રી્ય તેમજ પ્રાદહેક્શક કષિાના સકે્મનાર અને 

કોનફરનસમાં ભાગ લઇ િેિર પ્રેઝનટહેશન ક્યાણા.
• ક્િભાગના અધ્યાિકો દ્ારા ક્િક્િધ સકે્મનાર, કોનફરનસમાં િેિર પ્રેઝનટહેશન, િુસતકો પ્રકાશન તેમજ 

ક્શષિણના ષિેત્રમાં તજજ્ી્ય સેિાઓ. 
‘સિંાદ’ ્ી ક્િભાગી્ય સુિાસ ચારહે્ય રદશામાં ફેલાશે એિી મને શ્ધિા છહે.
      
      ડૉ. રાજેન્દ્ર બી. પટેલ         
      એસો. પ્રોફેસર અને અધ્યષિ,
     ક્શષિણ ક્િભાગ

નવભાગીય ્ુવા્
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શિક્ષણ શવભાગ પરરવાર 
(ગ્ાન્ટ ઇન એઇડ)

ડૉ. રાજેન્દ્ર બી. પટેલ
એસોસસએટ પ્ોફેસર અને અધ્યક્ષ

ઃઃ અધ્યાપક વંદ ઃઃ
ડૉ. દીક્િકા બિી. શા્

ડૉ. કીક્તણા ડી. માટલીિાલા 
ડૉ. અક્મતકુમાર આર. માલી
ડૉ. સારીકા આર. ચૌ્ાણ

પ્રા. કૈલાશ ડી. સીંધા 

ઃઃ કમ્શચારી ગણ ઃઃ
કુ.ભૂક્મકાબેિન િાઘેલા (જુક્ન્યર લિાક્ક)

શ્ી પ્રક્તક િટહેલ (લેબિ આક્સસટનટ)
શ્ી ક્િન્ય ઉમરીગર (લાઇબ્રેરી આક્સસટનટ)

શ્ી દહેિાનંદ એસ. શા્ (સેિક)
શ્ી તુિાર કે. િટહેલ (સેિક) 
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અિુક્રરનણકા
ક્રમ સરર્શક લેખક પાના નં.
1 ્યુિા જાગૃક્ત ડૉ. રાજનેદ્ર બિી. િટહેલ 1
2 “SWAYAM” – અધ્ય્યનનો એક માગણા ડૉ.કીક્તણા માટલીિાિા 2
3 રડક્જટલ ક્શષિણના આધારસતંભ : “મુતિ શષૈિક્ણક સત્રોતો” ડૉ. અક્મતકુમાર આર. માલી 4
4 Digital India Powered India Dr. Sarika Chauhan 6
5 સિચછ  ભારત પ્રા. ક્સંધા કૈલાશબિેન  ડી. 9
6 ્યુિાઓ માટહે સફિતાના સોિાનો ક્મશ્ા પ્રક્તમા એસ. 10
7 ખરો ્યુિાન િસાિા અક્મત જી. 10
8 ્યોગાભ્યાસ્ી મન િર ્તી અસરો ્ોટહેલિાલા સમીરાિરક્િન એસ. 12
9 ્યોગ : પ્રાચીન ભારતે આિેલી ભેટ ચૌધરી િૈશાલી િી. 13
10 Clean India Healthy India Nimbak seema J. 14
11 Bank in your Hand Patel Megha V. 16
12 Youth as wealth of nation Patel Kaushani S. 16
13 ્્યું છહે શું? િટહેલ ્યોગીતા એ. 17
14 રડક્જટલ બલૂમ ટહેકસોનોમી - 17
15 युवा भारत और सवच्छ भारत मौयाया दिवया एस. 18
16 િડણા કલાઉડ- MOOC - 19
17 આજનો ્યુિાન િટહેલ રહેખા કે. 20
18 ્યુિાધન આજનું ‘્મમમ’ માં ફસા્યું િિિી અમૃત િી. 21
19 નોટબિંધી અને તેની અસરો ધકાણ આરતી િી. 22
20 ્યુિાનો આશાિાદી બિનો ! િટહેલ કલિના આર. 23
21 રડક્જટલ ભારત િટહેલ ખુશબિ ુડી. 23
22 ્યોગનું મ્ત્િ રઢંમર ક્નરકતા સી. 25
23 સિચછ ભારત-સિસ્ ભારત ગામીત સંજ્ય ડી. 26
24 युवा भारत पटेल वराया सी. 26
25 सवच्छता अदभयान गादमत चनिन यु. 26
26 ્યોગ બિનાિે ક્નરોગી દિિી શૈલિે એસ. 27
27 સિચછતા્ી સમૃક્ધિ ડાભી િન્ા એસ. 27
28 युवा वगया दनरयाय के द्ार पर प्रशानत कुमार दसंह 28
29 ક્ચત્ર િટહેલ જીનલ ડી. 30
30 ્યોગ ભગાિે રોગ ચૌધરી નીક્તણાકા એ. 30
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અિુક્રરનણકા
ક્રમ સરર્શક લેખક પાના નં.
31 बेरोजगारी प्रधान श्ेता डी. 31
32 ભારતનો િડકાર સિરછતા ધોડી સરસિતી એ. 31
33 ક્ચત્ર : ્યુિા ભારત ટંડેલ ફાલગુની જે. 32
34 ્યુિા ભારત કરડિાલા મુક્નિા એ. 33
35 સિચછ ભારત અક્ભ્યાન િરમાર ક્્રહેન એન. 34
36 गीता में योग समबनधी दवचारधारा परानशशू दसंह 35
37 ક્ચત્ર - 36
38 તણાિ મુક્તિ ટંડેલ રદવ્યાની એસ. 37
39 ્યુિા ભારત િટહેલ ભાક્િની એસ. 37
40 જીિન એક સંઘિણા િટહેલ ક્જજ્ાિા િી. 38
41 सवर्छ भारत अदभयान मौयाया नदमता जे. 39
42 ચમતકારરક ઈલાજ: િાણી પ્ર્યોગ મેંદિરા રકંજલ એમ. 39
43 ્યુિા શક્તિ ગામીત રીિકા કે. 40
44 આિણું સિચછ ગુજરાત િરમાર સેજલ િી. 40
45 ્યુિા ભારત, સિચછ ભારત સુરિે રજની જી. 41
46 ્ું કરી શકું છું ખક્લફા સાલે્ાબિાનુ એ. 41
47 સિચછતાનું મ્ત્િ ચૌ્ાણ દમ્યંક્ત બિી. 42
48 ્યુિાન સોનટકે ક્પ્ર્ંયકા િા્ય. 42
49 સમ્ય સમ્યની િાત છહે! શૈખ તઝીના એમ. 43
50 આજના ્યુિાનની દશા વ્યાસ ખ્યાક્ત ડી. 44
51 ્યુિાિસ્ા રાઠોડ શીતલ એમ. 45
52 સિચછતા ્કી સિસ્ ભારત િટહેલ રડમિલ એચ. 45
53 શરીર માટહે ઉિ્યોગી આ્યનણા (લો્તત્િ) મૈસુરર્યા રદવ્યાંગીની એમ. 46
54 ્યુિાિસ્ાના ક્ન્યમો િટહેલ ક્જજ્ાશા કે. 47
55 સિચછતા અક્ભ્યાનમાં લાગોને... િટહેલ િલ્િી એ. 47
56 સૂત્રો અને િંક્તિઓ ટહેલર મ્યુર આર. 48
57 युवा भारत काथोडी प्रमोि आर. 48

58 રડક્જટલ ભારત સુ્ાર ક્બિનલ ડી. 49
59 ક્ચત્ર રડક્જટલ ઇમનડ્યા િટહેલ માગથી આર. 49
60 સિચછ ભારત, સિસ્ ભારત મ્હેર રદિાશ્ી એમ. 50
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ભારત દહેશમાં શ્ધિા અને અંધશ્ધિામાં માનનારા 
વ્યક્તિઓ જોિા મિહે છહે. જે  ્ાલની િરરમસ્ક્ત છહે 
એમ ન્ી િરંતુ પ્રાચીન કાિ્ી આ જ િરંિરા ર્ી છહે. 
આધ્યામતમક, િેદ, િુરાણો જેણે આિણને મ્ાન દશણાન 
આપ્યું છહે, િરંતુ િૈજ્ાક્નક માનસનો બિ્ુ મોડો જનમ ્્યો 
છહે. ક્િકાસ ખૂબિ જ ધીમો છહે. દરહેક બિાબિતને િક્ચિમ સા્ે 
જોડિામાં આિે તો જ તેનું અમલીકરણ શક્ય બિને છહે. 
વ્યક્તિ માનસનો ધીમો ક્િકાસ આધકુ્નક સમ્યે િરિડે 
તેમ ન્ી ત્યારહે કઈ દહેશનાં ્યુિાધનમાં જાગૃક્તના રકરણ 
ફૂટહે તે જરૂરી છહે.

મનોક્િજ્ાનમાં માનસ ક્િકાસ તબિક્ાઓ આપ્યા છહે. 
જેમાં ્યુિા અિસ્ા અઢાર િિણા્ી ચોિીસ િિણા, િુખતાિસ્ા 
િચીસ્ી ચાલીસ િિણા અને આધેડ અિસ્ા ચાલીસ્ી સાંઠ 
િિણા છહે. આ દરહેક અિસ્ાના સિરૂિની ચચાણા મનોક્િજ્ાને 
કરી છહે. વ્યક્તિની ્યુિાિસ્ાની સમ્ય અિક્ધ ફતિ છ 
િિણાની છહે. વ્યક્તિની ચા્ના ર્ી છહે કે ્યુિાિસ્ાને જાિિી 
રાખે. િરંતુ શક્યતા નક્્િત છહે. છતાં તેના પ્ર્યાસો છહે, 
સતત મ્ામણ છહે. કદાચ સફિતા મિહે એમ ક્િચારહે છહે.

વ્યક્તિ એમ ક્િચારહે છહે તે તેની ્યુિાિસ્ા સતત જાિિી 
રાખે તેની ઝંખના ર્ી છહે. આની િાછિના ઘણા બિધા 
કારણો છહે. મારં અિલોકન રહ્ં છહે કે લગભગ દરહેક વ્યક્તિ 
એક ભ્ય અનુભિે છહે કે તેની ્યુિાિસ્ા ચાલી જા્ય તો... 

તેની રકંમત મૂલ્ય માટહે અનેક પ્રશ્ો છહે. ્યુિાિસ્ાને 
જાિિિા કમાલના નુસખાઓ શોધી કાઢ્ા છહે. આિણને 
એિા કેટલા્ય લોકોનો અનુભિ ્ શે કે તેમને ્યુિાન ક્હેિા 
કે વૃધિ. ્યુિાન વૃધિો અને વૃધિ ્યુિાન. ્યુિાન વૃધિ કેમ બિની 
જા્ય અને વૃધિોએ ્યુિાની કઈ રીતે જાિિી છહે. સિાલ 
જાગૃક્તનો છહે.

આધુક્નક ક્િજ્ાને એિા ્યંત્રો શોધી કાઢ્ા છહે. જે તમારા 
શરીરનું િતણામાન આ્યુષ્ય નક્ી કરી આિે. દરહેક વ્યક્તિએ 
િોતાના શરીરના આ્યુષ્ય માટહે આ ્યંત્રનો અનુભિ લેિો 
જોઈએ. જે ખરહેખર ચોંકાિનારૂં િરરણામ આિશે. આિ 
ચોંકી ઉઠશો. ્યુિાિસ્ા એ ફતિ અઢાર્ી ચોિીસ િિણાની 
શરીર ઉંમર ન્ી એના્ી ક્િશેિ છહે. “જેિું મન તેિું શરીર 
અને જેિું શરીર તિેું મન”

એિું ક્હેિા્ય છહે કે ભારતમાં સૌ્ી િધુ ્ુયિાનો છહે. 
િસતી િધુ છહે એટલે બિની શકે. આ ્યુિાનોનું શારીરરક કે 
માનક્સક માિન િૈજ્ાક્નક રીતે કરિામાં આિે તો સાચું 
ક્ચત્ર સિષ્ટ બિની શકે કે ખરહેખર કેટલા ્યુિાનો ભારતમાં 
છહે. ભારતમાં ્યુિાનોને સાચી ્યુિાિસ્ાનું િૈજ્ાક્નક દશણાન 
કરાિિું જોઈએ. ભારતે ખરહેખર િધુ ્યુિાનોનો અનુભિ 
લેિો ્શે તો દૃમષ્ટકોણ બિદલિો િડશે નક્્ તો ્યુિાન 
રક્્ત ભારતના અનુભિ માટહે લાંબિા સમ્યની રા્ ન 
જોિી િડે...!       

યુવા જાગૃનત
- ડૉ. રાજેન્દ્ર બી. પટેલ

એસોશસએટ પ્ોફેસર અને અધયક્ષ

http://www.teindia.nic.in



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

2

િરંિરાગત ક્શષિણનું બિંધારણ આજના મોડનણા સમ્ય 
સા્ે ગક્તમાં ર્ી શકે તેમ ન્ી. જૂની ક્શષિણ િધિક્ત 
સમ્ય સા્ે ્ ોડી બિદલા્ય છહે. ‘સોટી િાગે ચમચમ ને ક્િદ્ા 
આિે ધમધમ’ ની સંકલિના બિદલા્ય ગઈ છહે. આજનો 
ક્િદ્ા્થી ઈનટરનેટની મદદ્ી ભણતો ્્યો છહે એટલે ‘નેટ 
ચાલે ફટફટ ને ભણા્ય જા્ય ઝટઝટ’ નો ખ્યાલ પ્રિતથી 
રહ્યો છહે. ૨૧ િિણાની ઉંમરહે સ્ાતક અભ્યાસ સુધી વ્યક્તિએ 
મેિિેલું જ્ાન અને કિેિેલા  કૌશલ્યો તેને સષિમ બિનાિે 
છહે િરંતુ સમગ્ર જીિનકાિ માટહે એટલું િૂરતું ્ોતું ન્ી, 
તેને સતત જ્ાનની આરાધના કરી સજ્જ ર્હેિું િડે છહે. 
આજ કારણોસર સતત ગક્તમાન ર્હેિા માટહે સિ્યં જ્ાન 
પ્રાપ્ત કરતા ર્હેિું િડે છહે. સિ્યં અભ્યાસ એટલે કોઈ ક્શષિક/
પ્રોફેસરની સીધી દહેખરહેખ િગર કોઈ િણ વ્યક્તિ દ્ારા 
્્યેલ અભ્યાસ, અ્ીં અભ્યાસ કરનાર વ્યક્તિ િુસતકો, 
ટુટોરર્યલસ, િીરડ્યો જેિા કેટલાક બિાહ્ય સ્ોતોનો ઉિ્યોગ 
કરી શકે છહે. માટહે એમ ક્ી શકા્ય કે આ એિો અભ્યાસ છહે 
જેમાં ક્િદ્ા્થી િોતાના અધ્ય્યન માટહે સિ્ંય જિાબિદાર છહે. 

અ્ી ચચાણા કરિાની છહે તે SWAYAM એક િેબિ 
િોટણાલ છહે જ્યાં તમામ પ્રકારના ક્િિ્યો િર ક્િક્િધ  
પ્રકારના ઓન લાઇન  કોસણા ઉિલબધ છહે. SWAYAM 
એ ઈમનડ્યન ઈલકેટ્ોક્નક ઈ-એજ્યુકેશન પલેટફોમણા છહે, જે 
્ાઇસકૂલ્ી લઈને િોસટ-ગ્રેજ્યુએટ સુધીના કોસણા ઓફર 
કરહે છહે, જે ઇનટરહેમકટિ ઇલકેટ્ોક્નક પલેટફોમણા સિરૂિે છહે. આ  
ક્સસટમના ઉિ્યોગ્ી દહેશના ૩ કરોડ્ી િધુ ક્િદ્ા્થીઓને 
ભણિાની તક મિહે છહે. SWAYAMના માધ્યમે  દહેશના 
ગ્રામીણ ક્િસતારોમાં્ી િણ ક્િદ્ા્થીઓ શે્ષ્ ક્શષિણ પ્રાપ્ત 
કરી શકે છહે. તેમાં અધ્ય્યનનો ક્િકાસ ૪ અક્ભગમો દ્ારા 
કરિામાં આિે છહે (૧) િીરડ્યો વ્યાખ્યાન (૨) ખાસ ત્ૈયાર 
કરહેલી િાંચન સામગ્રી કે જે ડાઉનલોડ કરી શકા્ય છહે / 
ક્પ્રનટ કરી શકા્ય છહે (૩) િરીષિણો અને ક્વિઝ દ્ારા સિ-
મૂલ્યાકંન અને (૪) માગણા દશણાન માટહે ઓનલાઇન ચચાણા. 

SWAYAM માટહે અ્ીં આિેલ  િેબિસાઈટ https://
swayam.gov.in ઓિન કરિાની ્ો્ય છહે. તેમાં 
આિેલી સૂચના મુજબિ િોતાનું રજીસટ્ેશન કરિાનું ્ો્ય 

છહે. એકિાર રજીસટ્ેશન ્ઈ જા્ય િછી િોતાને ગમતા 
કોસણામાં જોડાઈ શકા્ય છહે. રજીસટ્ેશન િખતે આિેલા 
ઈ-મેઈલ એડે્સ િર અભ્યાસને લગતી માક્્તી આિિામાં 
આિે છહે. તેની િેબિસાઈટ િર સમગ્ર કા્યણાક્મનું સમ્યિત્રક 
મૂકિામાં આવ્યું  ્ો્ય છહે. આ સમ્યિત્રક મુજબિ દરરોજ 
એક ્ી બિે કલાક િોતાના સમ્યે અધ્ય્યન કરિાનું ્ો્ય 
છહે. િીરડ્યો, િાિર િોઈનટ પ્રેઝનટહેશન અને િડણા ફાઈલમાં 
અધ્ય્યન સામગ્રી િૂરી િાડિામાં આિે છહે. ઓન લાઈન 
ચચાણાનો અિકાશ િણ ્ ો્ય છહે, જે્ ી ન સમજાતી બિાબિતમાં 
ચચાણા કરી શકા્ય છહે. 

2020 સુધીમાં ગ્રોસ એનરોલમેનટ રહેક્શ્યો (જીઇઆર) 
માં ૨0 ટકા્ી ૩0 ટકા સુધી િધારો કરીને સિ્યમ ભારતમાં 
ક્શષિણ પ્રણાલીમાં ક્ામનત કરિાનું િચન આિે છહે.

સામકૂ્્ક ઓનલાઈન અભ્યાસક્મો (MOOCs) ની 
રચના માટહે, 8 રાષ્ટ્રી્ય MOOCsના કોઓરડણાનેટરની 
ક્નમણૂક કરી અધ્ય્યન સામગ્રીની ત્ૈયારી માટહે શે્ષ્ 
ક્શષિકોની ઓિખની જિાબિદારી સોંિિામાં આિી છહે. 
જેમાં IITs, IISc, IGNOU, NCERT NIOS જિેી 
સંસ્ાઓ જોડા્યેલી છહે. 

્ાલમાં કુલ 262 ઓનલાઈન અભ્યાસક્મો ઉિલબધ 
્્યેલ છહે.

દહેશમાં ગમે ત્યાં માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્ામાં અભ્યાસ કરતા 
ક્િદ્ા્થી  SWAYAM દ્ારા ઓનલાઈન કોસણા કરી કે્રડટ 
પ્રાપ્ત કરી શકે છહે, આ કે્રડટ તેમના ચાલુમા અભ્યાસમાં 
ગણિામાં આિે છહે. 

SWAYAMનો અકં્તમ ઉદ્દહેશ શીખનારાઓ માટહે 
મુશકેલ ક્િભાિનાઓને સરિ રીતે રજૂ કરિાનું છહે. તેમાં 

“SWAYAM” – અધયયિિો એક રાગસિ
- ડૉ. કીશત્મ રાટલીવાળા

એસોશસએટ પ્ોફેસર

https://swayam.gov.in
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અભ્યાસક્મ-આધારરત કોસણાનો સમાિેશ ્ા્ય છહે જેમ કે 
આટણાસ, સા્યનસ, કોમસણા, સામાક્જક ક્િજ્ાન, ઇજનેરી, 
ટહેકનોલોજી, દિા અને કૃક્િ ષિેત્ર િગેરહે.

કમપ્યુટસણા / લેિટોપસ અ્િા સમાટણા ફોન િર િણ 
અભ્યાસ કરી શકા્ય છહે. 

આ MOOCs માટહે ક્િકસાિિામાં આિેલ ઇ-કનટહેનટ 
માટહે, ક્િિ્ય અને ક્િિ્યની આિશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં 
રાખીને તેમજ ક્િદ્ા્થીના સિ-ક્શષિણને એક શ્ેષ્ 
અનુભિ બિનાિિા માટહે અધ્ય્યન સામગ્રીને િીરડ્યો, 
ઑરડઓ, એક્નમેશનસ, અને ગ્રારફકસ સા્ે સમૃધિ કરિા  
ક્િક્િધ તકક્નકી  સાધનોનો સં્યુતિ રીતે ઉિ્યોગ કરિામાં 
આવ્યો છહે.  

SWAYAMના લાભ 
શીખનાર અને માગણાદશણાકનો વ્યિ્ાર સંબિધ બિને છહે, 

તે ક્શષિકો અને શીખનાર બિંનેને ઘણી રીતે પ્રોતસાક્્ત કરહે 
છહે. િેબિ િર ચેટ, ે્ંગઆઉટ અને ચચાણા દ્ારા અભ્યાસ કરી 
શકા્ય છહે. 

ભારત જેિા દહેશમાં ક્િક્િધ ભાિાનો ઉિ્યોગ ્તો 
્ોિા્ી MOOCs ભાિા તરીકે ઘણા અભ્યાસક્મો 
બિનાિિા અને પ્રચાર કરિાની તક િૂરી િાડે છહે. 

MOOCs સિધાણાતમક િરીષિાઓની તૈ્યારી માટહે 
લાભદા્યી સાક્બિત ્શે કારણ કે તેઓ સંકલિના આધારરત 
અધ્ય્યનની તક આિે છહે.  િિી, અભ્યાસક્મ દરક્મ્યાન 
ક્િદ્ા્થી િોતાની પ્રગક્ત જોઈ શકે છહે. 

ભારત જિેા દહેશમાં જ્યાં મોટહે ભાગની શાિાઓમાં 
ક્શષિકોની કમી િતાણા્ય છહે ત્યા ંMOOCs જેિી અભ્યાસ 
િધિક્ત દ્ારા ગુણિત્તા સભર જ્ાન આિી શકા્ય છહે.

SWAYAM માટે પડકાર 
ભારતમાં શાિા ક્શષિણ માટહે MOOC નું આ્યોજન 

કરિાનો સૌ્ી મોટો િડકાર એ માિખાકી્ય સમસ્યા ્શે.
 MOOC રડક્જટલ સાષિરતા માંગે છહે, જે માટહે 

ક્શષિકોને તાલીમ આિિાનો માટહે સૌ્ી મોટો િડકાર ્શે. 
સિ્યમ દ્ારા અભ્યાસ કરહેલ ક્િદ્ા્થીઓને પ્રમાણિત્રો 

આિિા એ િણ એક મોટો િડકાર છહે. આ પ્રમાણિત્રો 
વ્યિસા્ય અ્િા નોકરી માટહે ્યોગ્ય છહે કે નક્્ એ િણ 
એક સમસ્યા છહે. 

અભ્યાસ કરતી િખતે ક્િદ્ા્થી િોતાના સિાલોનો તરત 
જિાબિ મિેિી શકતો ન્ી કારણકે અભ્યાસક્મ માટહેના 

િીરડ્યો િે્લા્ી રહેકોડણા ્્યેલ ્ો્ય છહે. 
 મુખ્ય િડકાર એ પ્રક્શષિકની જુદી જુદી ભકૂ્મકાઓ છહે. 

સ્ભાગીઓ મોટી સંખ્યામાં ્ોિાના કારણે પ્રક્શષિક અને 
ક્િદ્ા્થીઓ િચ્ેના સંિાદમાં અંતરા્ય ઊભા ્ા્ય છહે. 

અંતે મુખ્ય પ્રશ્ મૂલ્યાંકનનો ર્હેશે ્ાલમાં બિ્ુક્િધ 
િસંદગી આધારરત પ્રશ્ો એ શીખનારની પ્રગક્તનું 
મૂલ્યાકંન કરિાનો એકમાત્ર શક્ય માગણા છહે જેના દ્ારા 
ક્િદ્ા્થીઓનું મૂલ્યાંકન ચોક્સ રીતે ્ઈ શકતું ન્ી. 

ભારતમાં ગુણિત્તાિૂણણા ક્શષિણ માટહે SWAYAM એક 
માધ્યમ છહે. જેના દ્ારા ઘણા ક્િદ્ા્થીઓ માટહે આગિ 
અભ્યાસ કરિાની તેમજ નિા પ્રિા્ો્ી માક્્તગાર 
્િાની તક ઉિલબધ બિને છહે. ખાસ કરીને જેમની િાસે 
અભ્યાસ કરિાનું સામ્થ્યણા છહે, જેઓ સારં ક્શષિણ ઝંખે છહે, 
તેમન ેSWAYAM દ્ારા સિ-અધ્ય્યન કરિું શક્ય બિને 
છહે. આિણે  SWAYAM્ી સૌ કોઈને માક્્તગાર કરીએ 
તો આંગિી ચીંધ્યાનું લેખે લાગશે. 
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ડિનજટલ નિષિણિા આધારસતંભ – “રુક્ત િૈષિનણક સત્ોતો”
- ડૉ. અશરતકુરાર આર. રાલી

આશસસ્ટન્ટ પ્ોફેસર
જ્ાન અન ેમાક્્તીના ક્િસફોટની િતણામાન સદીએ ક્શષિણના 

સિરૂિમા ંઅનકે િરરિતણાનો આણ્યા છહે. િિષો સધુી “ક્શષિક 
ભણાિ ેઅન ેક્િદ્ા્થીઓ ભણ”ે એ ખ્યાલ સિણાસિીકૃત ્તો. 
જ્યારહે આજ ેઅધ્ય્યનના રચનાિાદી ક્સધિાતં પ્રમાણ ેક્શષિક 
િોતાની શષૈિક્ણક િધિક્ત અન ેપ્ર્યકુ્તિઓ દ્ારા અધ્ય્યન પ્રરેક 
િ્યાણાિરણ સજમે છહે જનેી મદદ્ી ક્િદ્ા્થી િોતાનુ ંજ્ાન રચ ેછહે. 
ક્શષિકની ભકૂ્મકા િગણાખડં રૂિી નાટમચંના મખુ્ય કલાકારને 
બિદલ ેક્િદ્ા્થી રૂિી કલાકારોન ેમગણાદશણાન અન ેસકુ્િધા િરૂી 
િાડનાર રદગદશણાકની બિની છહે. આજ ેક્શષિક માટહે અગં્રજેીમાં 
Teacher શબદના બિદલ ે Facilitator (સકુ્િધાસજણાક) 
શબદ િધ ુપ્ર્યોજા્ય છહે જ ેઆ િરરિતણાનનો સચૂક છહે. ક્શષિણના 
સિરૂિન ેબિદલિામા ંશષૈિક્ણક ટહેક્ોલોજીના ક્િકાસનો ખબૂિ જ 
મ્તિનો ફાિો છહે. આજ ેક્િશ્વમા ંષિણ ેષિણ ેનિુ ંન ેનિુ ંજ્ાન 
રચાતુ ંજા્ય છહે અન ેિૈક્શ્વક ગામના કોઇ િણ ખણૂ ેઆિલેા 
ઘર અ્િા શાિામા ંકમપ્યટૂર િર બેિસલે ક્શષિક અન ેક્િદ્ા્થી 
સધુી ઇનટરનટેના માધ્યમ્ી િલકિારમા ંિ્ોંચી િણ જા્ય છહે. 
ઇનટરનટેના ક્શષિણમા ંઉિ્યોગ્ી ક્શષિકો અન ે ક્િદ્ા્થીઓ 
સ્િ અન ેસમ્યના બિધંન્ી મતુિ બિની ગમ ેત ેસ્િહે અને 
સમ્ય ેક્શષિણ પ્રક્ક્્યામા ંજોડાઇ શકે છહે. જો ક્શષિક ઇનટરનટે 
િર ઉિલબધ અધ્ય્યન માટહેના સત્રોતો અન ે ઉિકરણો્ી 
માક્્તગાર ્ ો્ય તો ત ેિોતાની બિદલા્યલેી ભકૂ્મકા ક્શષિણના 
બિદલા્યલેા સિરૂિમા ંઅસરકારક રીત ેભજિી શકે. િેબિસાઈટ, 
િીરડ્યો, ઓરડ્યો, એનીમશેન, આતંરક્ક્્યા જિેા અનકે 
અદ્તન શષૈિક્ણક સત્રોતો ઈનટરનટે િર પ્રાપ્ત ્્યા છહે. દહેશ 
ક્િદહેશમા ં્્ેયલા અનકે સશંોધનોએ ઈનટરનટે દ્ારા ક્શષિણ, 
અન ે ક્િક્િધ સત્રોતોની શષૈિક્ણક અસરકારકતા સાક્બિત કરી 
છહે. ઈનટરનટે િર ઉિલબધ આિા રડક્જટલ સત્રોતોની રકંમત 
સ્ ુકોઈન ેિરિડ ેતિેી ન્ી ્ોતી. આિા સત્રોતો કોિીરાઇટ 
દ્ારા રક્ષિત ્ોિા છતા ંતને ેગરેકા્યદહેસર રીત ેડાઉનલોડ કરી 
લિેા ત ેતો નકૈ્તકતાનો ભગં છહે. આિા સજંોગોમા ંક્શષિણ માટહે 
ઉિ્યોગી સત્રોતો કઈ રીત ેમિેિિા ત ેએક મોટો પ્રશ્ બિની 
જા્ય છહે. આ પ્રશ્નો ઉત્તર છહે મતુિ શષૈિક્ણક સત્રોતો (Open 
Educational Resources – OER).

UNESCO દ્ારા િિણા 2002મા ંઆ્યોજીત એક કોનફરનસ 

દ્ારા “મતુિ શષૈિક્ણક સત્રોતો” િર સ્ુનુ ંધ્યાન આકક્િણાત ્્યું 
(Hylén, 2006). આ કોનફરનસના અતં ે મતુિ શષૈિક્ણક 
સત્રોતોન ેવ્યાખ્યાક્્યત કરિામા ંઆવ્યા. મતુિ શષૈિક્ણક સત્રોતો 
એટલ ેમાક્્તી પ્રત્યા્યન પ્રોદ્ોક્ગકી (ICT)્ી સજ્જ એિા 
શષૈિક્ણક સત્રોતો કે જ ેબિીન-વ્યાિારરક હ્ેતુ સર ઉિ્યોગ અને 
સધુારણા માટહે મતુિ સિરૂિ ે ઉિલબધ ્ો્ય. મતુિ શષૈિક્ણક 
સત્રોતો એટલ ે ઉચ્ ગણુિત્તા િાિી, ઓનલાઈન શષૈિક્ણક 
સામગ્રી કે જનેો કોઇિણ વ્યક્તિ ઉિ્યોગ કરી શકે અને 
અન્યોન ે શરે કરી શકે. આિા સત્રોતોમા ં ક્ચત્રો, િીરડ્યો, 
ઓરડ્યો., આતંરક્ક્્યા (Interactivity), એનીમશેન, 
િસુતકો, કસોટી, મોડુ્લ, સોફટિરે, અન ે સિંણૂણા કોસણા 
(ઉદા્રણ તરીકે https://swayam.gov.in િર ઉિલબધ 
કોસણા)નો સમાિેશ ્ા્ય છહે (Open Educational 
Resources, 2012). આિા સત્રોતો ક્નઃશલુક ્ોિા છતાં 
અત્યતં ઉચ્ ગણુિત્તા િાિા ્ો્ય છહે. આજ ે સ્ુ કોઈનો 
િરરક્ચત ક્િરકિીરડ્યા એનસાઈલિોિીરડ્યા એ આિા OER 
્કી જ બિન્યો છહે.

મતુિ શષૈિક્ણક સત્રોતો (OER)મા ંઅધ્ય્યન, અધ્યાિન અને 
સશંોધન સત્રોતોનો સમાિશે ્ા્ય છહે જ ેઈનટરનટે િર ક્િશિે 
પ્રકારના લાઈસનસ હ્ેઠિ મકૂિામા ંઆિ ેછહે. આ લાઈસનસ 
આિા સત્રોતોન ેતનેા સજણાકના બિૌક્ધક અક્ધકારોનો ભગં ક્યાણા 
ક્સિા્ય ક્નઃશલુક ઉિ્યોગ કરિાની, તમેા ંસધુારો કરિાની અને 
અન્ય સા્ે િ ે્ંચિાની િરિાનગી આિે છહે. ક્ક્એટીિ કોમનસ 
અન ેતનેા ક્િક્િધ લાઇસનસ એ આિા ઓિન લાઇસનસ જ 
છહે. ક્ક્એટીિ કોમનસ લાઇસનસ કોઇિણ િેબિસાઈટ િર જોિા 
મિતા ક્ચહ્ન િડ ેઓિખી શકા્ય. ક્ક્એટીિ કોમનસ લાઇસનસ 
ક્િશ ે િધ ુ જાણિા https://creativecommons.org 
િેબિસાઈટ અન ે https://youtu.be/HKfqoPYJdVc 
િીરડ્યો ઉિ્યોગી ્શ.ે 

કોઈ અધ્યાિક, ક્શષિક કે ક્િદ્ા્થીન ેઆિા સત્રોતો શોધિા 
્ો્ય તો ત ે કઈ રીત ેશોધી શકે ત ે પ્રશ્ ્િો સિાભાક્િક 
છહે. OER શોધિા માટહે એક અત્યતં ઉિ્યોગી િેબિસાઈટ 
છહે https://search.creativecommons.org. આ 
િેબિસાઈટ એ કોઈ સચણા એનજીન ન્ી િરંત ુઈનટરનટે િર 

http://nroer.gov.in
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ર હ્ેલ ક્િક્િધ િેબિસાઈટ અન ે સચણા એનજીન માં્ ી OER 
શોધિામા ં મદદ કરહે છહે. આ િેબિસાઈટમા ં ક્ચત્રો, ક્િડી્યો, 
ઓરડ્યો, િેબિસાઈટ અન ે ક્િક્િધ મીરડ્યા શોધી શકા્ય છહે. 
આ માટહે Enter your search queryના બિોકસમા ંજે 
ક્િિ્યની શોધ કરિાની છહે ત ેલખિુ ંિડ ેછહે. ત્યારબિાદ તનેી 
નીચ ે(૧) સધુારો કરી શકો તિેા અન ે(૨) વ્યાિસાક્્યક રીતે 
ઉિ્યોગ કરી શકા્ય તિેા બિ ે ક્િકલિોની િસદંગી મિહે છહે. 
Search using ની નીચ ેિેબિસાઈટ અન ેતમેાં્ ી મિતા 
OER ના પ્રકાર જણાિેલા છહે. આ િકૈી તમારી િસદંગીની 
િેબિસાઈટ િર મલિક કરતા ત ેિેબિસાઈટ િર્ી તમ ેઆિલેા 
ક્િિ્યન ે લગતા OERની ્યાદી મિશ.ે આ પ્રકારહે મિતા 
કોઈ િણ OERનો ઉિ્યોગ કરતા િિૂમે તનેી ગણુિત્તા અને 
લાઇસનસની ખાતરી કરિી ક્્તાિ્ છહે.

ભારતના ક્શષિકો, ક્િદ્ા્થીઓ અન ેસશંોધકોન ેગણુિત્તા 
સભર OER મિી ર હ્ે અન ેત ેિણ પ્રાદહેક્શક ભાિામા,ં એિા 
ઉમદા આશ્ય સા્ે ભારત સરકારના માનિ સસંાધન મતં્રાલ્ય 
દ્ારા એક  ભડંાર (રરિોઝીટરી) ત્ૈયાર કરિામા ંઆવ્યો છહે. 
National Repository of Open Educational 

Resources (NROER) એટલ ે મતુિ શષૈિક્ણક 
સત્રોતોનો રાષ્ટ્રી્ય ભડંાર. NROER એ રડિાટણામનેટ ઓફ 
સકુલ એજ્યકેુશન એનડ લીટ્સી, માનિ સસંાધન મતં્રાલ્ય, 
સનેટ્લ ઇમનસટટટૂ ઓફ એજ્યકેુશનલ ટહેકનોલોજી, નશેનલ 
કાઉમનસલ ઓફ એજ્યકેુશનલ રરસચણા એનડ ટ્ઈેનીંગ ત્ા 
મટેાસટરુડ્યોના ંસક્્્યારા પ્ર્યાસનુ ં િરરણામ છહે. NROER 
નો ઉિ્યોગ http://nroer.gov.in  િેબિસાઈટ દ્ારા ્ઇ 
શકે છહે. 

 NROERમા ં ક્શષિક પ્રક્શષિણ, માધ્યક્મક ક્શષિણ અને 
ઉચ્ પ્રા્ક્મક ક્શષિણ ક્િક્િધ ક્િિ્યો માટહેના રડક્જટલ 
સિરૂિના OER ઉિલબધ છહે. જ ેRepository િર મલિક 
કરતા ંઆિતા ંિજે િર્ી મિેિી શકા્ય છહે. અત્યતં અગત્યની 
બિાબિત એ છહે કે આિા સત્રોતો ગજુરાતી, ક્્નદી અન ેઅન્ય 
પ્રાદહેક્શક ભાિાઓમા ં ઉિલબધ છહે. આ તમામ સત્રોતો કોઈ 
િણ વ્યક્તિ (ક્શષિક, ક્િદ્ા્થી, િાલી, સશંોધક, ગમ ેત ે) જોઈ 
શકે છહે અન ેતને ેક્ીએટીિ કોમનસ પ્રકારના લાઈસનસ હ્ેઠિ 
મકેુલ ્ોઈ ડાઉનલોડ િણ કરી શકે છહે. એટલ ુજ નક્્ િરંતુ 
આ સ્ોતન ે સધુારિાની(Revise), એક્ી િધ ુ સામગ્રીનો 
સમનિ્ય કરિાની(Remix) અન ે તને ે િનુઃ ક્િતરરત 
કરિાની(Redistribute) િરિાનગી િણ છહે.

રડક્જટલ ભારતના સિપ્નન ે સાકાર કરિામા ં સ્ુ્ ી 
અગત્યનુ ંપ્રદાન કરી શકે તો ત ેછહે રડક્જટલ ક્શષિણ. અને 
આિા રડક્જટલ ક્શષિણ માટહેના OER શોધી, રચી અને 
તનેો ઉિ્યોગ કરી ક્શષિકો, અધ્યાિકો અન ે સશંોધકો 
ભારતી્ય ક્શષિણન ેસમૃધિ બિનાિી શકે છહે. ચાલો, OER નાં 
ષિતે્ર ેસક્્્યારા પ્ર્યાસ દ્ારા રાષ્ટ્રના ક્િકાસમા ંઆિણ ેિણ 
જોડાઈએ.

સદંભ્શ :
- Open Educational Resources 

(Publication). (2012). Washington: Center 
for American Progress. Retrieved March 
12, 2014. (ERIC Document Reproduction 
Service No. ED535607)

- Hylén, J. (2006). Open educational 
resources: Opportunities and challenges. 
Proceedings of Open Education, 49-63.

http://gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcebank/resourcebank.htm
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Today’s age is known as Digital era. 
Digital Technologies such as Cloud 
Computing and Mobile Computing-
Applications etc. have emerged as 
catalysts for rapid economic growth 
and citizen empowerment across the 
world. Digital technologies are being 
increasingly used by us in everyday lives 
from individual to government offices. 
Recognizing this fact, government 
has started the flagship programme 
‘Digital India’ on July 2015. Behind 
this campaign, our Hon’ble Prime 
Minister Shri Narendra Modi’s vision 
is such where every Indian is digitally 
empowered and every information 
is digitally available. The main focus 
is to make technology central to 
facilitate change. He has envisioned of 
transforming our nation and creating 
opportunities for all citizens by 
harnessing digital technologies. The 
major aims of this campaign are to 
develop a digitally empowered society, 
to digitally integrate the government 
departments and the citizens of 
India and to enable the people to get 
government services electronically. 
Digital India programme is centered on 
three key vision areas such as Digital 
Infrastructure as a Utility to Every 
Citizen, Governance & Services on 
Demand and Digital Empowerment of 
Citizens. 

Services under Digital India Project 
The Digital India campaign has 

sought attention from technologists all 
over the world and they have agreed 
to support this great initiative. Various 
leading national and international 
companies have invested in Digital 
India project. Google committed to 
provide broadband connectivity on 
almost 500 railway stations in India. 
Microsoft agreed to provide broadband 
connectivity to five hundred thousand 
villages in India and make India its 
cloud hub through Indian data centres. 
Oracle plans to invest in 20 states of 
India and will work on payments and 
Smart city initiatives. Ambani has also 
declared to invest 2.5 lac crores in 
Digital India project.

Some of the facilities which are 
provided through this initiative to 
Indian people are Digital Locker, 
e-education, e-health, e-sign and 
national scholarship portal. 

• Digital locker system which facilitates 
people with e-share important physical 
documents (like PAN card, Aadhar 
card, passport, mark sheets, degree 
certificates, etc.) and enables them 
the retrieval of it to reduce paper work 
and physical work. It makes possible 
for people to submit their documents 
and certificates online anywhere and 
anytime. Lockers will also be linked to 

Digital India Powered India
- Dr. Sarika Chauhan,

Teaching Assistant

http://digitalindia.gov.in
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the Aadhar-Card for the purpose of 
authentication. Digital Locker provides 
a secure access to Government issued 
documents with a simple click on your 
mobile phone.

• E-Sign framework eases citizens to 
digitally sign their documents online.

• It allows e-attendance in 
government offices/institutions to 
track record of biometric attendance of 
Government employees on a real-time 
basis to ensure any fraud entry for the 
purpose of attendance.

• It has created a platform- an approach 
“Discuss”, ‘Do” and “Disseminate”, 
where common people can share their 
ideas and inputs on various matters 
of policy and governance to make the 
democracy participative and to make 
the governance transparent.

• E-Hospital would provide the 
important health care facilities 
such as online consultation, online 
doctor appointments, fee payment, 
diagnostic tests, blood check-up, 
inquiring availability of blood online, 
records keeping, supply and pan-India 
exchange for patient information etc.

• Through e-Kranti, the electronic 
delivery of services would be provided 
whether it be education, agriculture, 
health, justice or financial matter.

• ‘National Scholarship Portal’ 
would assist beneficiaries by allowing 
submission of application, verification 
process, sanction and then disbursal.

• Swachh Bharat Mission (SBM) 
mobile app is being used by people and 

Government organizations to achieve 
the goals of Swachh Bharat Mission.

• All universities across the country 
are planned to connect through Wi-
Fi by using e-mail features, biometric 
attendance etc.

• It facilitates an efficient delivery of 
government or private services all over 
the country to its citizens.

• Bharat Net program (a high-speed 
digital highway) is planned to connect 
almost 250,000 gram panchayats of 
country.

• Broadband Highways are planned 
in order to handle all the connectivity 
related issues.

• Setting up of broadband highways 
in all the cities, towns and villages and 
Open access of it, will make possible 
the availability of world-class services 
on the click of mouse.

• Govt. data hosted in GI Cloud 
“MeghRaj”

• Automated Public Grievance 
Redressal is planned.

• MHRD has initiated the technology 
for Education (e-Education) which 
permits all Schools connectivity with 
broadband, Free wifi in all schools 
& MOOCs (Massive Open Online  
Courses). 

• Fast track justice is ensured 
through e-Courts, e-Police, e-Jails, 
e-Prosecution etc.

• For Safe & Secure e-Transactions, 
National Cyber Security Coordination 
Center  is planned.

• BSNL has contributed to develop 

http://www.knowyourcollege-gov.in 
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Large scale deployment of Wi-Fi 
hotspots all across the country.

Challenges & Changes 
Despite of its bright returns, the 

programme has certain hurdles and 
shortcomings to be resolved for its 
success. The project was started as 
the top-down model. Its ground level 
implementation and success of the 
project is a real issue as India’s most 
population live in the rural areas.

This project also has some challenges 
such as

• Human Resource Issues  
• Financial Resource Issues
• Lack of Leadership and support 
• Need commitment and efforts
• Absence of privacy and data 

protection laws
• Insecure Indian cyberspace
• Lack of internet awareness and 

digital divide
But if the project would be 

implemented successfully then only 
it will transform the India as digital 
India in a real sense as and boost the 
development of India.  

https://www.vidyalakshmi.co.in/Students 
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ભારતના રાષ્ટ્રક્િતા મ્ાતમા ગાંધી સિચછતાના પ્રખર 
ક્્મા્યતી ્તા. ‘સિચછતા ત્યાં પ્રભુતા’ એિી અનોખી 
િાત દ્ારા લોકમનને કેિિિાના પ્ર્યત્ો િિષો્ી ્તા 
રહ્યા ્તા. આ જ િાત આિણા લોકક્પ્ર્ય નેતા, િડાપ્રધાન 
માનની્યશ્ી નરહેનદ્રમોદી એક ક્મશન સિરૂિે લાવ્યા છહે. 
મોદીજીએ દહેશિાસીઓ દ્ારા દહેશની છબિીને સુધારિાનો 
સંકલિ લીધો. સમગ્ર દહેશિાસીઓને એમાં જોડાિાનું 
આહ્ાન આપ્યું. િોતે િણ એમાં સામેલ ્્યા. ્ા્માં 
ઝાડું િકડીને સફાઈ માટહે નીકિી િડ્ાં. ‘ચેરરટી બિીગેન 
એટ ્ોમ એ સૂત્રને સાકાર કરિા દરહેક દહેશિાસીઓને 
સિચછતાનો સંદહેશો આપ્યો. મને બિાિિણમાં સાંભિહેલું એક 
બિાિગીત ્યાદ આિી ગ્ંુય. કદાચ શબદો આઘાિાછા ્્યા 
્ો્ય િણ ક્િચાર તો એ જ છહે.

“ચોખખું મારં આંગણું ને ચોખખો મારો ચોક,
ચોખખું મારં ઘરને ચોખખું મારં ગામ.” 

આિનું દરહેકનું આગણું ચોખખું ્ો્ય તો ગંદકી ને 
ભાગી જ જિું િડે. સમગ્ર દહેશમાં “સિચછ ભારત”ની સારી 
અસર જોિા મિી. ક્િદહેશમાં િણ આિણી છબિી ગંદા 
રાષ્ટ્ર તરીકેની છહે જ, એને સુધારિા માટહે િણ આ “સિચછ 
ભારત” ક્મશન અક્નિા્યણા ્તું. િડાપ્રધાને આ િાત ક્િદહેશ 
પ્રિાસ દરક્મ્યાન િણ કરી ્તી.

સિૈક્છક સંસ્ાઓ, શાિા, કોલેજો અને સમૂ્ મધ્યમ 
દ્ારા આ ઝુબંિેશને ઉિાડી લિેામાં આિી. ગામેગામ, નગરહે 
નગર, શ્હેર અને મ્ાનગરોમાં િણ સારો પ્રક્તસાદ 
સાંિડ્ો.લોકક્પ્ર્ય અક્ભનતે્રી ક્િદ્ાબિાલનની કટાષિમ્ય 
શૈલીમાં આિતી જા્હેરાત, તેંડુલકર જેિાં સટાર “સિચછ 
ભારત” અંગેનો પ્રચાર ટહેક્લક્િઝનની લોકક્પ્ર્ય શ્ેણીની 
“તારક મ્હેતા કા ઉલટા ચશમાની ટીમ ્ો્ય કે રાષ્ટ્રી્ય 
સતરના ક્િધાનો ્ો્ય, દરહેક આ કા્યણામાં લાગી ગ્યા.

િિષો્ી ગંદકીનું સામ્ાજ્ય જ્યાં ્તું તે સ્ાનો ્િે 
સિચછ સુંદર બિન્યા. ઓરફસો અને કોિષોરહેટ જગતની 
ક્બિમલડંગો ્િે નિા રૂિમાં જોિા મિી. લોકોમાં જાગૃક્ત 
આિી સિચછ ભારત ક્મશનમાં સિેચછાએ જનતા જોડાઇ. 
ગઈકાલે રાતે જ ટહેક્લક્િઝન િર ન્યૂઝમાં એક સમાચાર 
જો્યા, દકુ્ન્યાની જાણીતી ્સતી બિીલગેટસ મોદીજીના 
“જન સિાસ્થ્ય”ની પ્રસંશા કરી રહ્યા ્તા તેમના શબદો 
્તા, “જે આિણે ક્િચારી િણ ન્ી શકતા તે મોદીજીએ 

કરી બિતાવ્યું.  કોઈને કદાચ આ િધુ િડતું લાગે િણ 
ખરહેખર આ સિચછ ભારત” ક્મશનની જ દહેન છહે. આિ 
સૌ સુરતિાસીઓ જાણો છો કે ્ોડા િિષો િૂિમે સુરતની 
ઓિખ આખા દહેશમાં કેિી ્તી અને આજે સિચછતાને 
કારણે આિણે ક્યા ંઆિી ગ્યા. સુરતની સૂરત બિદલાઈ 
ગઈ. તેમાં સિચછ ભારત જિેું ક્મશન કામ કરી ગ્યું છહે.

ભારતમાતા જ્યારહે અગં્રેજોની સાંકિમાં જકડા્યેલી ્તી 
ત્યારહે તે બિધા જ ભારતી્યોને િોતાને આઝાદ કરાિિા, 
મુક્તિ અિાિિા માટહે સતત ક્હેતી ્તી. અિેષિા રાખતી 
્તી. આઝાદી અિાિનાર ગાંધીબિાિુને તો  આિણે 
બિચાિી  ન શક્યા િણ આઝાદીને ટકાિી રાખિી એ 
ભારતની આબિાદીની નૈક્તક  ફરજ  છહે. આિણા દહેશ 
માટહે જેટલી જરૂરી આઝાદી છહે તેટલી જ જરૂરી સિચછતા 
છહે. સિચછ ભારતનું  ક્નમાણાણ ્િું જરૂરી છહે. તેના માટહે 
ભારતિાસીઓના મનની જાગૃક્ત લાિિી જરૂરી છહે. 
૨૦૧૯માં મ્ાતમા ગાંધીની ૧૫૦મી જ્યંતી આિી 
ર્ી છહે. તે રદિસ સુધીમાં ભારતને સિચછ બિનાિિાનો 
દૃઢ સંકલિ છહે. કિેિ એકિાર સફાઇ કરિા્ી સિચછતા 
ટકતી ન્ી. સિચછતા ટકાિિા માણસનાં મનની ગંદકીની 
સફાઇ જરૂરી છહે. જાગૃક્ત્ત લાિિી ખબૂિ  અગત્યની છહે. જ્યાં 
સિચછતા ત્યાં પ્રભુતા’’ અડોશ–િડોશમાં કચરો નાખિા 
કરતા ્યોગ્ય રીતે કચરાનો ક્નકાલ કરો. ઘર અને મન 
બંિને એક સા્ે સાફ ્શે. રાષ્ટ્રધિજમાં ડાઘ ન લાગે તે માટહે 
ભારતમાં  સિચછતા મ્તિની છહે. ભારત દહેશ આિણો છહે 
ને દહે્ િણ આિણો  છહે. દહે્ રોજ સાફ રાખીએ છહે તો 
દહેશ કેમ નક્્? 

ભારતના દરહેક માનિના દહે્માં ધડકન ભારતની ્ોિી 
જ જોઈએ ,તો જ આમથી જિાનની જેમ રષિા દહેશ અને દહે્ 
બંિનેની ્ઈ જશે . 

 કંધે સે કંધે ક્મલતે ્ૈ, કંધે  સે કદમ ક્મલતે ્ૈ      
્મ ચલતે ્ૈ તો દુશમન ભી ડરતે ્ૈ

 ભારતની એકતા્ી જો દુશમનનો સામનો કરી શકીએ 
છીએ તો એક બિનીને સિચછતા તો મારા ભારતિાસી લાિી 
જ શકે છહે .મારં ભારત સિગણા્ી સો્ામણું આિણા સૌ 
્ાકી બિની શકે છહે. અને સદા માટહે બિની ર્શે .એિી 
આશા સા્ે...  

જ્ય  ક્્નદ...  જ્ય ભારત... આભાર

સવચ્છ  ભારત
- શસંધા કૈલાિબેન ડી.
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યુવાઓ રાટે ્ફળતાિા ્ોપાિો

સફિતાનાં સોિાનો ની િાત કરીએ તો તેમાં ક્િચારશક્તિ, 
પ્રા્ણાના, એકાગ્રતા , ધ્યાન, સામ્થ્યણા અને શક્તિ , આતમશ્ધિા, 
ભાગ્ય , ચરરત્ર, સાચું સુખ, સિાસ્થ્ય, આ્ાર, કતણાવ્ય, ક્શષિણ, 
પ્રેમ અને ક્નસિા્ણાતા, સફિતા, સાચો ધમણા જેિી બિાબિતોનો 
સમાિેશ કરિો અક્નિા્યણા ્ઇ િડે છહે.

ક્િચાર :
એક જ ક્િચારને િકડો, એ એક જ ક્િચારને તમારં સિણાસિ 

બિનાિો. તેના ક્િશે જ ક્િચાર કરો. તેના જ સિપ્ન સિેો, એ 
ક્િચાર િર જ જીિો. તમારં મગજ સ્ા્યુઓ, માંસિેશીઓ, 
જ્ાનતંતુઓ, તમારા શરીરનો એક એક અિ્યિ એ ક્િચાર્ી 
ભરિૂર કરી દો અને એ ક્સિા્યના બિીજા દરહેક ક્િચારને 
બિાજુએ મૂકો, સફિ ્િાનો આ માગણા છહે.

પ્રા્ણાના :
પ્રા્ણાના અને સતુક્ત ઈશ્વર તરફના ક્િકાસ માગણાનાં પ્રા્ક્મક 

સાધનો છહે. શબદો નક્્ િણ જરૂરર્યાતની લાગણીઓ જ 
સાચી પ્રા્ના છહે. િણ તમારી પ્રા્ણાના ફિહે છહે કે નક્્ તેની 
રા્ જોિા માટહે તમારામાં ધીરજ ્ોિી જોઈએ.

એકાગ્રતા :
મન જ્યારહે ઘણું શાંત, એકાગ્ર ્ો્ય ત્યારહે જ તેની સમગ્ર 

શક્તિ સારા કામ કરિામાં િિરા્ય છહે. જગતના મ્ાન 
કા્યણાકતાણાનાં જીિનચરરત્રો જો તમે િાંચશો તો તમને એ બિાબિત 
સિષ્ટ જણાશે.

ધ્યાન :
શ્વાસ જ્યારહે ડાબિા નસકોરામાં્ ી િ્હેતો ્ ો્ય ત્યારહે આરામ 

લિેાનો સમ્ય છહે. જમણામાં્ ી િ્હે ત્યારહે કા્યણા કરિાનો સમ્ય 
છહે. અને બિંનેમાં્ી િ્હે ત્યારહે ધ્યાનનો સમ્ય છહે, એમ જાણિું. 
આિણે જ્યારહે શાંત ્ોઈએ અને બિંને નસકોરામાં્ી સરખો 
શ્વાસ લેતા ્ોઈએ ત્યારહે નીરિ ધ્યાન માટહેની ્યોગ્ય મસ્ક્તમાં 
છીએ.

ચારરત્ર:
ચારરત્રના ઘડતરમાં દુ:ખ અને સુખ, શુભ અને અશુભ 

બંિને સરખો ભાગ ભજિે છહે. અને કેટલીક િાર તો સુખ કરતા 
દુ:ખ િધારહે સારા ક્શષિકની ગરજ સારહે છહે. માત્ર ચારરત્ર જ 
મુશકેલીઓની િજ્ર જેિી રદિાલો તોડીને તેમાં્ ી માગણા કાઢહે છહે.

ક્શષિણ :
સારા ક્શષિણનું ધ્યે્ય છહે – માનિનો ક્િકાસ. સાચું ક્શષિણ 

એટલે માત્ર શબદોનું ભંડોિ ભેગું કરિંુ એ નક્્, િરંતુ 
બિુક્ધિશક્તિનો ક્િકાસ અ્િા િધારહે સાચા અ્ણામાં વ્યક્તિની 
ઇચછાશક્તિનો કુશિતાિૂિણાક ઉિ્યોગ કરિાની તાલીમ.

સફિતા :
દરહેક માનિીની સફિતા િાછિ સચ્ાઈ અને પ્રમાક્ણકતા 

ર્હેલા ્ોિા જ જોઈએ. જીિનમાં અસાધારણ સફિતાનું 
કારણ એ જ છહે. અનંત શ્ધિા અને બિિ એ સફિતાનું ર્સ્ય 
છહે. 

 - શરશ્ા પ્શતરા સંગરલાલ
એર.અેડ્. સેર.IV

ખરો યુવાિ
 - વસાવા અશરત ગુરજીભાઈ

એર.અેડ્. સેર.IV
ભારત દહેશ ક્િશ્વમાં બિીજા નંબિરની િસતી ધરાિતો દહેશ 

છહે. દહેશમાં ક્િિુલ પ્રમાણમાં ્યુિાધન છહે. આ ્યુિાધન 
ક્િિુલ પ્રમાણમાં ્ોિા છતાં િણ ભારત ્જુ ક્િકસીત 
ન્ી. જે ભારત દહેશ માટહે મ્ત્િનો પ્રશ્ છહે. ભારત 
દહેશમાં ્યુિાધન ક્િિુલ પ્રમાણમાં છહે છતાં દહેશનો ક્િકાસ 
્તો ન્ી. આ ્યુિાધન માટહે ક્િચારિા જેિી બિાબિત છહે. 
શું ્યુિાધન ભારત દહેશ માટહે સમક્િણાત ન્ી? િોતાના 
કા્યષો, જિાબિદારી ્યોગ્યતા િૂિણાક ક્નભાિતા ન્ી? શંુ 

્યુિાધનમાં દહેશ પ્રત્ેયની જાગૃતતા ન્ી? આિા અનેક 
પ્રશ્ો ્યુિાનો માટહે િડ્ા છહે. એ માટહે જાણિું જરૂરી છહે 
કે ્યુિાન કોને ક્હેિા્ય ? કઈ વ્યક્તિને ્યુિાન ક્હેિા્ય ? 

જે વ્યક્તિ શારીરરકની દૃમષ્ટએ હુૃષ્ટિુષ્ટ, તંદૂરસત તેમજ 
ઉંંમરની દૃમષ્ટએ ્યુિાન ્ો્ય એને ્યુિાન માનિંુ એ 
આિણા માટહે વ્ય્ણા કા્યણા છહે. કારણ કે ભારત દહેશમાં શરીર 
અને ઉમરની દૃમષ્ટએ ક્િિુલ પ્રમાણમાં ્યુિાધન છહે, જેનો 
વ્યિમસ્ત ઉિ્યોગ ્તો ન્ી. િરંતુ આમાં્ી કેટલાક 
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સાચા અ્ણામાં ્યુિાન ્ોઈ શકે.
્યુિાન વ્યક્તિ એને જ ક્ી શકા્ય જે મન્ી તંદૂરસત 

્ો્ય, જેનું મન જાગૃત ્ો્ય, સતત નિું નિું શીખિાની 
વૃક્ત્ત ધરાિનાર, નિસજણાન કરિાની તેમજ નિીનતા 
લાિિાની ક્િચારશક્તિ ધરાિતા લોકોને જ ્યુિાન ક્ી 
શકા્ય. ઉંમર અને શરીરની દૃમષ્ટ્ી ્યુિાનની ઓિખ 
કરિી કરઠન છહે.

ભારત દહેશમાં શરીર અને ઉમરની દૃમષ્ટના ્યુિાનો 
સુિુપ્ત અિસ્ામાં છહે. જેમની માનક્સક અને મનની 
તતિરતા ન્ીંિત છહે. સતત જાગૃતતાનો અભાિ જોિા 
મિહે છહે. શરીર અને ઉમરની દૃમષ્ટએ વૃધિો િણ બિાિક 
જેિું િતણાન કરતા ્ો્ય છહે. ક્યારહેક વૃધિો િણ ્યુિાન ્ો્ય 
શકે અને ્ુયિાન િણ વૃધધ ્ો્ય શકે કારણ કે ્યુિાનોમાં 
નિું શીખિાની વૃક્ત્ત, મનની તાજગી ન્ી. આ્ી તેઓ 
આગિ િધી શકતા ન્ી. અને દહેશનો ક્િકાસ િણ શક્ય 
ન્ી. નાનું બિાિક બિાિિણમાં જાગૃત ્ો્ય છહે. સતત 
નિું શીખિાની તેમજ નિીનતા જાણિાની તતિરતા 
દશાણાિે છહે. નિા માણસો, રમકડાં તેમજ િાતાિરણ સા્ે 
ર્ીને આગિ િધિાની તૈ્યારી દાખિે છહે. આિી તૈ્યારી 
્યુિાધનમાં જોિા મિતી ન્ી અને આ્ી જ આ ્યુિાધન 
વૃધિો સમાન બિની ગ્યું છહે. જ્યાં સુધી ્યુિાનોમાં મનની 
જાગૃતતા? િોતાના કા્યષોની િોતાની જિાબિદારી તેમજ 
િોતાના ધ્યે્યની જાગૃતતા ન આિે ત્યાં સુધી ્યુિાધન 
ક્િકાસ કરી શકે એમ ન્ી.

સિામી રામ જ્યારહે ક્િદહેશ જઈ રહ્યા ્તા ત્યારહે તેઓ 
જે જ્ાજમાં ક્િદહેશ જિા માટહે બિેઠા તે જ જ્ાજમાં 
તેઓએ ૯૦ િિણાના વૃધિને ચીની ભાિા શીખતો જો્યો. 
વૃધિ માણસ જ્યાં બિેઠો ્તો ત્યાં જઈને સિામીએ િુછ્ંુય 
કે “તમે આ ઉંમરહે ચીની ભાિા શીખી રહ્યા છો, ક્હેિા્ય 
છહે કે ક્િશ્વની બિધી ભાિામાં સૌ્ી અઘરી ભાિા ચીની 
ભાિા છહે. જેને સંિૂણણા શીખિા માટહે મ્ત્તમ ૦૫્ી ૧૦ 
િિણા લાગી શકે. સિામી રામે કહ્ં તમે આ ભાિા ક્યારહે 
શીખી ર્હેશો? અને તમારહે આ ઉંમરમાં શીખિાની શી 
જરૂર? ત્યારહે િેલા વૃધિે જિાબિ આપ્યો “શંુ તમે ભારત 
દહેશમાં્ી આિો છો? સિામી રામે કહ્ં “્ા” તમને કેિી 
રીતે ખબિર િડી? િેલા વૃધિે જિાબિ આપ્યો. કારણ કે 
ભારતનો ્યુિાન જાગૃત ન્ી. મન્ી તંદૂરસત ન્ી. 
શીખિાની વૃક્ત્ત િાિો ન્ી અને સાચા અ્ણામાં ્યુિાન 

ન્ી. ક્િચારિા જેિી બિાબિત એ છહે કે આ વૃધિ ૯૦ 
િિણાની ઉંમરહે ૧૦ િિણા સુધી ચીની ભાિા શીખશે. જો ૧૦ 
િિણા સુધીમાં શીખી િણ જા્ય તો તેનો ઉિ્યોગ ક્યારહે 
કરશે? એટલા િિષો સુધી એ જીિી શકશે કે એની એને 
ક્ચંતા ન્ી િરંતુ ચીની ભાિા શીખિામાં એને રસ છહે. 
જે ખરહેખર ્યુિાન ્ોિાનો િુરાિો છહે. આમ શરીર અને 
ઉંમર સા્ે ્યુિાન ્ોિાનો સંબંિધ ન્ી.

ભારત દહેશમાં ્યુિાન શક્તિના ક્િકાસ માટહે દરહેક 
્યુિાને જાગૃત ્ િાની આિશ્યકતા છહે. િોતાના દહેશ પ્રત્યે, 
રાષ્ટ્ર પ્રત્ેય, તેમજ અન્ય બિાબિતો પ્રત્ેય સતત સભાનતા 
લાિિી જરૂરી છહે. ભારત દહેશના ્યુિાનોના વૃધિ મનને 
તંદૂરસત, તાજું તેમજ ક્િચારશીલ બિનાિિા માટહેના 
પ્ર્યત્ો કરિા જરૂરી છહે. જ્યાં સુધી દહેશના ્યુિાનો સાચા 
અ્ણામાં ્યુિાન નક્્ બિને ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રનો ક્િકાસ શક્ય 
ન્ી. મન્ી તંદૂરસત વ્યક્તિ જ સતત જાગૃત ર્ી શકે 
છહે. અને આ વ્યક્તિ િોતાના તેમજ દહેશના ક્િકાસમાં 
ઉિ્યોગી બિની શકે છહે. આ્ી પ્ર્મ બિાબિત એ છહે કે 
્યુિાનોને મનની દૃમષ્ટ્ી કિેી રીતે ્યુિાન બિનાિિા. 
શરીર્ી ્યુિાન માણસો માત્ર શારીરરક ્યુિાન ્ો્ય શકે. 
િરંતુ મન્ી ્યુિાન માણસો સિાાંગી રીતે ્યુિાન ્ો્ય છહે. 
જેનામાં આતમક્િશ્વાસ, ધીરજ, સત્યક્નષ્ા, કા્યણા પ્રત્યેની 
જિાબિદારી, સમભાિ, પ્રેમ, કરણા તેમજ દ્યા જેિા ગુણો 
્ો્ય છહે.

્યુિાનોના ક્િકાસ માટહે પ્ર્મ તો ્યુિાનોમાં ક્િચારની 
ક્ાંક્ત કરિી આિશ્યક છહે. જ્યાં સુધી મન તંદૂરસત ન 
્ો્ય ત્યાં સુધી ક્િચાર શક્તિ ન્ીંિત ્ો્ય છહે. િરંતુ 
જ્યારહે જ્યારહે માણસમાં કે ્યુિાનોમાં નિા ક્િચારો તેમજ 
તેમના ક્િચારો કરતા અલગ ક્િચારો આિિામાં આિે 
તો તેમનો ક્િકાસ શક્ય છહે. ્યુિાનો માટહે નિસજણાન 
માટહે તેમજ તેમનાં ક્િચાર શક્તિના ક્િકાસ માટહે દહેશમાં 
્યુિા સંમેલનો, ્યુિા મ્ોતસિો, ્યુિાન કમેનદ્રત પ્રશ્ો, 
્યુિાનોમાં ક્િકાસ તેમજ ્યુિાનોના જીિન સંબંિક્ધત 
કા્યણાક્મો ્યોજિાની આિશ્યતિા છહે. જેના દ્ારા ્યુિાનોમાં 
જાગૃતતા આિી શકે. એક નિી ક્િચાર શક્તિનો જનમ 
્ા્ય. ્યુિાનો તેમજ અન્યના મનને શાંત કરિા તેમજ 
ક્િચક્લત મનને ્યોગ્ય રદશા આિિા, જાગૃત કરિા માટહે 
્યોગ્ય ધ્યાન ક્શક્બિર ્યોગ કા્યણાક્મો તેમજ અન્ય ્યોગ 
લષિી િગલાં લેિા આિશ્યક છહે. જેના દ્ારા ્યુિાધનનો 
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યોગાભયા્થી રિ પર થતી અ્રો

આજે માનિજાક્તએ પ્રગક્તના અનેક સોિાનો સર ક્યાણા 
છહે. એક િખત અસંભિ ગણાતા કા્યષો તેણે કરી બિતાવ્યા 
છહે. સિનાઓમાં િણ કલિના કરી ન ્ો્ય એિી પ્રાક્પ્તઓ 
અને ક્સક્ધિઓ માનિીએ મેિિી છહે. િૈેજ્ાક્નક સંશોધન 
અને આક્િષકારોએ આજે જીિનની કા્યાિલટ કરી નાખી 
છહે. ક્િજ્ાન સુખસગિડના નીતનિા સાધનો માનિજાક્તના 
ચરણે ધરતું જા્ય છહે. આ બિધા કારણોસર વ્યક્તિ િોતાને 
આધુક્નક અને સુસંસકૃત માને છહે. િરંતુ સુખી નક્્. ઊંઘ 
માટહે ક્નંદ્રાકાર ગોિીઓ અને શક્તિ જાિિિા ટોક્નક 
િગર ચાલતું ન્ી. િીડાનાશક દિાઓનું પ્રમાણ િધતું 
જા્ય છહે. ્યુિાનો આજે માદક પ્રદા્ષો તરફ િિી રહ્યા છહે 
અને અિગક્તની ખીણમાં સરકી રહ્યા છહે. 

સંિક્ત્તની લાલસાએ આિણા હૃદ્યોને િાિણ બિનાવ્યા 
છહે. જીિનમૂલ્યોનો હ્ાસ ્તો જા્ય છહે. ઘરડ્યાિના કાંટહે 
દોડતા સિધાણાતમક જીિને તીવ્ર માનક્સક તાણને જનમ આપ્યો 
છહે. તેના કારણે અનેક રોગો જેિા કે ડા્યાક્બિટીસ અને 
કેનસર જિેા બિંધારણી્ય રોગો તેમજ એક્સડીટી,્ોજરીના 
ચાંદા ત્ા લો્ીના દબિાણ જેિા મનોશારીરરક રોગોએ 
આજે માઝા મૂકી છહે. 

આ માનક્સક તાણને આ અિગક્તને કિેી રીતે અટકાિી 
શકા્ય? આિણે ક્િજ્ાન કે ક્િજ્ાનની શોધને ક્તલાંજક્લ 
આિીશું? શું આિણે ગુફાઓમાં િાછા ફરીને આરદમાનિો 
જેિું જીિન જીિીશું ?

િાસતિમાં તેમ કરિંુ ન તો વ્યિ્ારં છહે કે ન્ી જરૂરી. 
માનિીની શારીરરક બિીમારીઓ માનક્સક ્યાતનાઓનો 
સચોટ ઇલાજ ્યોગ િાસે છહે. ્યોગ અંગો અને અિ્યિોને 
કા્યણાષિમ બિનાિીને શરીરની આંતરરક ક્ક્્યાઓ િર 
્કારાતમક અસર કરહે છહે. ્યોગ જીિન પ્રત્યેની માનિીની 
દ્રમષ્ટ અને અક્ભગમમાં શુધિ ફેરફારો ઉતિન્ કરહે છહે. 

“્યોગ” શબદ “युजू” ઉિર્ી બિન્યો છહે. જેનો અ્ણા ્ા્ય 
છહે. “જોડાણ” કે “સંધાન”. ્યોગ આિણી દૈક્્ક અને 
માનક્સક તંદૂરસતીમાં સુધાર લાિે છહે. ્યોગને લીધે શરીર 
અને મનનું સમતોલન એકસૂત્રમાં બિંધા્યા છહે. મ્ક્િણા 
િતંજક્લએ ્યોગના આઠ અંગો સૂચવ્યા છહે, જેમાં ્યમ, 
ક્ન્યમ, આસન, પ્રાણા્યામ, પ્રત્યા્ાર, ધારણા, ધ્યાન અને 
સમાક્ધનો સમાિેશ ્ા્ય છહે. આ આઠ અંગો ્યુતિ ્યોગના 
અભ્યાસ્ી શરીર અને મન બિંને િર અસર ્ ા્ય છહે. ચ્હેરા 
િર ક્ાંક્ત, શરીરમાં બિિ, મનમાં ઉતસા્ અને બિુક્ધિનો 
ક્િકાસ ્ા્ય છહે. ્યોગ્ી આ્યુષ્ય િધે છહે. ક્િકારો, કચરાને 
શરીર બિ્ાર ધકેલિાની અદ્દભૂત શક્તિ પ્રાપ્ત ્ા્ય છહે. 
્યોગ્ી શરીરના દરહેક અંગમાં ્યોગ્ય રીતે રતિનો સંચાર 
્ા્ય છહે. ્યોગ દ્ારા ફેફસાંના ફુલિાની અને સંકોચિાની 
શક્તિ િધે છહે. 

સામાન્યત: મન ક્િશેના એિો અક્ભપ્રા્ય છહે કે “મન 
મસ્ર ર્હેતું જ ન્ી. મનમાં ખબૂિ જ ક્િચારો આિે છહે 
એને રોકિાના જેટલા પ્ર્યત્ો કરિામાં આિે છહે, તેટલા 
િધુ ક્િચારો આિે છહે.” િરંતુ આ માન્યતાઓ સાચી ન્ી 
િાસતક્િતિા એ છહે કે મન જડ પ્રકૃક્ત્ત્ી બિનેલ જડ િસતુ છહે. 
તે ચેતન ન્ી એટલા માટહે મનમાં આિમેિહે કોઈ ક્િચાર 
આિતા ન્ી. આ જડ મનને ચલાિિાનું કામ આતમા કરહે 
છહે. દા.ત. ટહેિરહેકોડણારમાં અનેક પ્રકારના ધિક્નઓનો સંગ્ર્ 
્ા્ય છહે. તે જ પ્રમાણે મનમાં અનેક પ્રકારના ક્િચારોનો 
સંગ્ર્ ્ા્ય છહે. જ્યારહે વ્યક્તિ િોતાની ઈચછા કે પ્ર્યત્્ી 
ટહેિ ચલાિે છહે, ત્યારહે જ ધિક્નઓ સાંભિિા મિહે છહે. િોતાની 
મેિહે ધિક્ન સંભિાતો ન્ી. આજ પ્રમાણે જ્યારહે આતમા 
મનમાં સંગ્ર્ િામેલા ક્િચારોને િોતાની ઈચછા્ી જાગ્રત 
કરહે છહે ત્યારહે જ મનમાં સંગ્ર્ િામેલા ક્િચારો ઉતિન્ ્ા્ય 
છહે. જ્યારહે આતમાને િોતાની ચેતના અને કમણા ત્ા મનની 

 - હોટેલવાલા સરીરાપરશવન સઇદએહરદ
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માનક્સક ક્િકાસ શક્ય બિને અને ્યુિાક્ાંક્ત સજાણા્ય.
જો ્ુયિાનો ખરહેખર ્યુિાન કે નાના બિાિક જેિી 

શીખિાની વૃક્ત્ત તેમજ સજણાનની વૃક્ત્ત ધરાિતા ્શે. 

મનની જાગૃતતા ધરાિતા ્ઇ જશે તો ્યુિાનોનો ક્િકાસ 
તો ્શે જ િરંતુ દહેશનો ક્િકાસ િણ શક્ય બિનશે. 

http://www.nuepa.org 
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જડતાનું જ્ાન ્ા્ય છહે, ત્યારહે તે મનને િોતાના અક્ધકારમાં 
રાખીને િોતાની ઈચછા પ્રમાણે ચલાિે છહે. ક્િદ્ાન ્યોગી 
િોતાના જ્ાનને લીધે મનને અક્ધકારિૂિણાક િોતાની ઈચછા 
પ્રમાણે ચલાિે છહે. એટલા માટહે જ ્યોગાભ્યાસ કરતી િખતે 
દરહેક ્યોગાભ્યાસીએ મનમાં ક્નચિ્ય કરિો જોઈએ કે “મારં 
મન જડ છહે . તેને ચલાિિાિાિો આતમા છહે. મારી ઈચછા કે 
પ્ર્યત્ ક્િના આ જડ મન કોઈ િણ ક્િિ્ય પ્રત્યે ક્િચારતું 
ન્ી, ્ું તેને મારા અક્ધકારમાં રાખીને ઈશ્વરના ક્ચંતનમાં 
જ ભગાિિાનો પ્ર્યત્ કરીશ.”

્યોગાભ્યાસ એ કોઈ ક્િશેિ ક્ક્્યાનું નામ ન્ી. િણ 
આ શબદોમાં ્યોગના આઠ અંગોનો સમાિેશ ્ા્ય છહે. આ 
આઠ અંગો ક્િશે ્યોગ્ય રીતે જાણકારી મેિિીને શ્ધિાિુિણાક 
લાંબિા સમ્ય સુધી તેનું િાલન કરિામાં આિે છહે તો અનેક 
માનક્સક લાભો ્ા્ય છહે.

માનક્સક તણાિ કે ક્ચંતા તે ્ાલના આધુક્નક ્યુગનો 
પ્રેચીદો પ્રશ્ છહે. માનક્સક ક્ચંતા ક્િનાની જુજ વ્યક્તિ 
જ ્ો્ય છહે, મનની તંદૂરસતી અને શાકં્ત માટહે જુદી જુદી 
િધિક્તઓ અમસતતિમાં આિેલ છહે. જેમાં ્યોગાસનનો અને 
ધ્યાન એ શારીરરક અને માનક્સક સુસજ્જતા માટહેની 
મ્ત્િની િધિક્તઓ છહે .

માનસિક તણાવના સનયમનમાં યોગ બે રીતે મહત્વનો 
ફાળો આપે છ ે

૧.્ા્યિો્ેલેમસ િર અસર કરી ઉચ્ માનક્સક 
કા્યણાષિમતા ક્િકસાિે છહે.

૨.જીિનની રફલસુફી દ્ારા િતણાનને અસર િડે છહે.

ક્ન્યક્મત ્યોગાભ્યાસ્ી વ્યક્તિની શારીરરક, માનક્સક 
અને આધ્યામતમક કષિાઓમાં ક્ન્યંત્રણ જિિા્ય છહે વ્યક્તિ 
િોતાની પ્રકકૃ્ત્ી અિગત ્ા્ય તે ધ્યે્યને અનુલષિીને 
પ્રવૃક્ત્ત સામેલ કરા્યેલ ્ો્ય છહે અને તે્ી ક્નમ્નક્લક્ખત 
ફેરફાર ્તા ્ો્ય છહે. 

૧. બિુક્ધિનો ક્િકાસ ્ા્ય છહે, જેના્ી વ્યક્તિ કઠીન અને 
સુક્મ ક્િિ્યને િણ સરિતા્ી સમજી શકે છહે.

૨. સમરણ શક્તિ િધે છહે.
૩. કા્યણા કરિામાં એકાગ્રતા િધે છહે. જે્ી કા્યણા 

સફિતાિૂિણાક સંિન્ ્ા્ય છહે.
૪. શરીર, મન, ઇમનદ્રઓ િર ક્ન્યંત્રણ રાખી શકા્ય છહે.
૫. શારીરરક અને માનક્સક દુઃખ સ્ન કરિા્ી શક્તિ 

િધે છહે.
૬. શરીર અને મનનું સંતુલન ર્હે છહે.
૭. શરીરનો ્ાક દૂર ્ા્ય છહે.
૮. માનક્સક તણાિ દૂર ્ા્ય છહે.
૯. નિી ઉજાણા એટલે કે જીિનની શક્તિ િધે છહે.
૧૦. ક્ોધ િર કાબૂિ આિે છહે.
૧૧. મનની ચંચિતામાં ઘટાડો ્ા્ય છહે.
આ રીતે ક્ન્યક્મત ્યોગાભ્યાસ દ્ારા આતમબિિ અને 

મનોબિિ ક્િકસાિી શકા્ય છહે. જો એ બિંને બિરાબિર 
સંતકુ્લત રૂિ્ી કા્યણા કરહે તો ક્નરતસા્ી વ્યક્તિમાં િણ 
જીિન શક્તિનો સંચાર ્ા્ય છહે. એટલે ક્ી શકા્ય કે 
ક્ન્યક્મત ્યોગાભ્યાસ્ી વ્યક્તિનો મનોશારીરરક ક્િકાસ 
્ા્ય છહે.

યોગ : પ્ાચીિ ભારતે આપેલી ભેટ
 - િૌધરી વૈિાલી શવનોદભાઇ
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્યોગ પ્રાચીન ભારતે આધુક્નક જગતને આિેલી 
અણમોલ ભેટ છહે. આખી દુક્ન્યાએ છહેલ્ા સો-સિાસો િિણા 
દરક્મ્યાન ્યોગને અિનાિી લીધો છહે.

દુક્ન્યામાં કોઈ દહેશ એિો ન્ી કે જ્યાં ્યોગનું ક્શષિણ 
અને તાલીમ આિનાર િગષો કે ક્શષિકો ન ્ો્ય, ્યુરોિ 
અમેરરકામાં ્યોગના જેટલા મેગેક્ઝનો બિ્ાર િડે છહે તેટલા 
કદાચ આિણા દહેશમાં જોિા મિતા ન્ી. જેટલું સરસ 
ક્શષિણ ત્યાં મેિિે છહે તેટલી તાલીમ આિણે ત્યા ં કોઈ 

મેિિિા મ્તું ન્ી.
િાંચસો ્જાર કે િાંચ ્જાર માણસોને સામટી તાલીમ 

આિનારી ્યોગ ક્શક્બિરો આિણે ત્યાં ્યોજા્ય છહે. તે 
પ્રભાિશાિી લાગે છહે, જાગૃક્ત માટહે ્યોગ્ય છહે, િણ ્યોગના 
કેટલાક આસનો અને કેટલીક ક્ક્્યાઓ એટલી જોખમી છહે 
કે બિે – ચાર કરતા િધારહે લોકોને સામટી શીખિિા્ી લાભ 
કરતા ્ાક્ન ્િાનો સંભિ િધારહે છહે. 

પ્રાચીન ભારતમાં ્યોગ મોષિનું સાધન ્તું. આજે ્યોગ 

http://www.ciet.nic.in
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શારીરરક તંદૂરસતી અને માનક્સક સિસ્તા મિેિિા માટહે 
િિરા્ય છહે. 

્યુનોએ ્યોગ રદિસ ઉજિિાનું તાજેતરમાં નક્ી ક્યુાં. 
દુક્ન્યાને ્યોગનો વ્યાિક િરરચ્ય સિામી ક્િિેકાનંદહે 
૧૮૯૦ િછીના દા્યકામાં કરાવ્યો અને રાજ્યોગ િરના 
તેમના પ્રિચનો આ રદશાનું િ્હેલું િગલું છહે.

્યોગનો ફેલાિો ્્યો તેની જોડેજોડ તેમાં ક્િકૃક્ત િણ 
િેઠી છહે. ્યુરોિ – અમેરરકાનું આધિંુ અનુકરણ કરીને 
્યોગા ઉચ્ાર કરનાર ભારતી્યો તેમાં અિિાદરૂિ ન્ી. 
આજે દુક્ન્યામાં જે ્યોગ ફેલા્ય છહે તેનો પ્રચાર કરિાનો 
્યશ મૈસુરના બિે ્યોગાચા્યણા િટ્ાલી જોઈસ અને િધારહે 
તો બિી.કે .આ્યંગરના ફાિહે જા્ય છહે. આ્ંયગરની િુણેમાં 
આિેલી ્યોગ ઇમનસટટટૂ દુક્ન્યામાં િ્હેલો નંબિર ધરાિે છહે. 
અને ્ોડાક મક્્ના િ્હેલા જ અિસાન િામેલા આ્યંગર 
દુક્ન્યાભરમાં ્યોગાચા્યણા તરીકે આદરમાન િામ્યા.

્યુરોિ અમેરરકામાં લોકક્પ્ર્ય ક્શષિકના નામે ્યોગ 
ઓિખા્ય છહે. આ્યંગર ્યોગા, બિીક્મ ્યોગની જોડેજોડ 
કુંડલીની ્યોગ, અષ્ટાંગ ્યોગ જેિા તદન ખોટા નામ 
િિરા્ય છહે. આિા િીસ પ્રકારના ્યોગના નામની ્યાદી 
ત્રણેક િિણા અગાિ ‘્યોગ’નામ ના મેગેઝીનમાં છિા્ય ્ તી. 

ભારતી્ય િરંિરા પ્રમાણે ્યોગ ત્રણ પ્રકારના છહે અને 
તેમાં્ી બિે રાજ્યોગ અને ્ઠ્યોગ બિધાએ અિનાિી લીધા 
છહે. રાજ્યોગમાં માનક્સક અને ચૈતક્સક ક્િકાસને મ્ત્િ 
અિા્યું છહે જ્યારહે ્ઠ્યોગમાં શરીર અને ક્સક્ધિઓ માટહે 
પ્ર્યાસ કરિામાં આિે છહે.

્યોગ મોટાભાગે મૈક્ખક અને ગુર ક્શષ્ય િરંિરા્ી 
સચિા્યો ્ શે તેિું માનિું િડે છહે કારણ કે ્યોગનું સિણામાન્ય 
િુસતક િતંજક્લનું ્યોગ દશણાન આિણી સામે બિચેલો એક 
માત્ર ગ્રં્ છહે. મોષિ પ્રાક્પ્ત માટહેના છ દશણાન શાસત્રોમાં ્યોગ 

દશણાનનો સમાિેશ ્ ્યો છહે અને તેને સાંખ્યદશણાન સા્ે જોડી 
દહેિામાં આિે છહે. સુત્રશૈલીએ લખા્યેલા િતંજક્લના ગ્રં્ની 
અગક્ણત આવૃક્ત્તઓ ્ઇ છહે અને સૌ્ી જુના વ્યાસ 
ભાષ્ય જિેા સેંકડો ભાષ્યો લખા્યા છહે. િણ િતંજક્લના 
ક્હેિાનો િૂરહેિૂરો અને સંતોિકારક અ્ણા ્જુ સુધી કોઈ 
કરી શક્યું ન્ી. િતંજક્લની કેટલીક િાતો સમજા્ય છહે 
કેટલીક સમજિી મુશકેલ છહે.

િતંજક્લ ્યોગ અષ્ટાગં ્યોગ કે્િા્ય છહે અને તેમાં 
આસન – પ્રાણા્યામનો સમાિેશ કરિામાં આિે છહે છહેલ્ાં 
ચાર પ્રત્યા્ાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાક્ધ સુધી કોઈ 
િ્ોચ્યું ન્ી. આસન-પ્રાણા્યામનો ઉલ્ેખ િતંજક્લ કરહે 
છહે િણ આ શારીરરક ક્ક્્યાનો કશો રસ દહેખાડિામાં આવ્યો  
ન્ી. આરામ અને મસ્રતા્ી બિેસી શકા્ય તે આસન 
તિેી વ્યાખ્યા અને બિે-ત્રણ અછડતા ઉલે્ખ ક્સિા્ય બિીજું 
કશું ન્ી. પ્રાણા્યામ એટલે ઊંડો શ્વાસ લેિા મુકિા તિેી 
વ્યાખ્યા જ આિિામાં આિી છહે. બિીજું કશું િતંજક્લમાં 
ન્ી કારણકે રાજ્યોગમાં શરીરનું કશું મ્ત્િ ન્ી.

્ઠ્યોગ શારીરરક પ્રક્ક્્યા િર િધારહે ધ્યાન આિે છહે 
્ઠ્યોગ પ્રદીક્મકા ,ધેરંડ સંક્્તા ,ક્શિ સંક્્તા,ગોરખ 
સકં્્તા જિેા ્ઠ્યોગના ગ્રં્ો જુના છહે િણ બિ્ુપ્રાચીન 
છહે .રાજ્યોગ અષ્ટાંગ માગણા છહે તેમ ્ઠ્યોગ સપ્તાગં માગણા 
છહે તેમાં અનેક પ્રકારના આસનો અને ક્િક્િધ પ્રકારના 
પ્રાણા્યામોની ચચાણા છહે. શરીરને અંદર્ી સાફ કરિા 
માટહેના બિંધ અને ક્ક્્યાઓ િણ છહે.

આજે દુક્ન્યામાં ્ઠ્યોગની માત્ર આસન પ્રાણા્યામની 
જ બિોલબિાલા છહે. ભારતી્ય િરિંરામાં ્ઠ્યોગની કષિા 
ઉતરતી છહે તેિું ્ઠ્યોગના ગ્રં્ોમાં િણ લખા્યું છહે. શરીર 
કરતા મન અને મન કરતા ક્ચતને આિણે ્ંમેશા િધારહે 
મ્ત્િ ગણ્યા છહે. 

Clean India Healthy India
- Nimbak seema jagdishbhai

M. Ed. Sem. IV
“It does not require money to live neat, 

clean and dignified.”
   - Mahatma Gandhi

Let’s remember our father of nation, 

Mahatma Gandhiji at this juncture. Let’s 
dig out the thoughts and contribution of 
Gandhiji to keep our nation clean. Mahatma 
Gandhi was a true advocate of cleanliness. 
He has rightly said that Cleanliness is next 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in
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to Godliness. Cleanliness & sanitation 
are an integral part of Gandhian way of 
living. All scavenging work in his ashram 
was used to make by his followers. People 
of different races, religions and colors 
lived there. Gandhiji led them towards 
cleanliness. His dream of clean India is still 
unfulfilled. 

On one side, the Indians are very keen 
about personal cleanliness, they don’t 
even think of practicing all religious rituals 
and prayers without cleanliness. Every 
morning they make their homes clean 
and take a bath first before performing 
any task. On the other side, they are less 
concerned about cleaning the city and 
surroundings. People keep their home 
clean, but when it comes to surrounding 
like streets, parks etc. nobody cares. India 
is considered as most unclean, polluted 
and unhygienic across the world. But with 
Modiji’s movement “Cleanliness Drive” 
has changed a whole perspective to a 
new level. This new wave has spread a 
positive attitude towards Indians all over 
the world. Cleanliness means maintaining 
neatness both physically and mentally. 
Cleanliness promotes spiritual perfection 
and happiness. We can estimate and 
analyze a person by his way of living. 
Gandhiji said,” So long as you do not take 
the broom and the bucket in your hands, 
you can’t make your towns and cities 
clean. Now it’s a time to draw an attention 
of Indians to make our nation clean. If we 
can’t keep our country neat and clean, 
then who else will?

Once Gandhiji addressed Students that, 
“If you become your own scavengers, 
you will make your surroundings clean. It 
needs no less courage to become an expert 
scavenger than to win a Victoria Cross”. If 
this habit is learnt at a young age, it will 

make our future bright. Every citizen of our 
nation must join their hands to make India 
a clean nation. There is a need to aware 
that the polluted environment is a health 
hazard and causes several diseases.  In this 
direction, “Clean India” flagship started 
by our Prime Minister Narendra Modi. On 
2nd October, he launched “Swachh Bharat 
Abhiyan” with the mission, ‘A clean India is 
the best tribute we can put to BAPU when 
we celebrate his 150th birth anniversary 
in 2019’.

“What would the citizens contribute to 
this mission?”

- Donate your time and money to 
cleanliness drive happening in your city.

- Encourage management to take green 
initiatives to save our environment.

- Teach children about cleanliness and 
Sanitation.

- Encourage students to keep the 
schools, colleges, streets clean.

- Complain to the right place about any 
unattended garbage bins.

- Pool money along with your area 
mates and install large sized dustbins in 
the places where littering is done on the 
road or open place.

- Keep the entire nation clean as you 
clean your house.

- Separate Dry waste and wet waste 
in your house to ease up the work of 
municipality workers.

- Plant trees around your house.
- Spread the word. Tell as many people 

as you can.
Participating in Swacch Bharat Abhiyaan 

doesn’t mean just to take a broom and 
clean some dry waste and be happy 
that you cleaned India. We hope that 
the attitude of people that “Nothing will 
change” will surely turn into “Something 
has changed.”

https://eric.ed.gov
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BANK IN YOUR HAND

As per the initiative taken by the 
Government of India, the cashless economy 
is introduced. A ‘Demonetization’ is the 
first step towards it. Demonetization also 
helps in the removal of the corruption 
and Black money. As a result the cashless 
system is introduced and now each and 
every bank has their Mobile friendly App 
which can be easily installed in the Mobile 
Device without paying a penny for that. 
The mobile App of any Bank is called 
‘E-wallet’. With the help of E-wallet, one 
can transact/transfer money easily.

What is e-wallet?
E-wallet is an Electronic pre-paid 

payment system.
• It is used in pursuing items online 

with a computer or a smartphone at a 
store.

• An individual bank account is 
required to be linked to the digital wallet 
to load money in it.

• Most of the banks have their 
e-wallets.

Steps of E-wallet:
1. Download the App on a smartphone.
2. Sign up using Mobile.
3. Load money using a credit/debit 

card of Net Banking.
4. Start using wallet to make payments.

The limit of consumer wallet is 
20,0bile.00/- per month for all.

These are some basic requirements to 
start using e-wallet : 

• Bank account
• Smartphone 
• 3G/4G connection and 
• A free Wallet App in Mobile. 

 - Patel Megha Vinodbhai
M. Ed. Sem.- IV

“YOUTH AS WEALTH OF NATION”
- Patel Kaushani Sumatrai

M. Ed. Sem. - IV
“Practice virtue, preserve in virtue. To 

become established in virtue. Shine as an 
embodiment of noblest virtue and heroic 
adherence to goodness. Youth is meant 
for this grand process. Youth life is the 
active development and fulfillment of these 
processes.”

  - Swami Vivekanand
On 12th January, 2016, birthday of great 

Swami Vivekanand, was declared as ‘National 
Youth Day’ by P.M. Mr. Narendra Modi. India 
is still in the race of a developing nation. Even 

though we are having largest democracy in 
the world and largest population, we lack 
behind in the field of skill and Technology. 
This should be integrated in the Youth of 
the nation. The wealth of a nation is not 
much depended on the economy or natural 
resources of any nation, but it is based also 
on the quality of youth. 

Just think over it, should wealthy nations 
be required to share their wealth among 
poorer nations by providing them with things 
such as food and education? Or is this the 

https://scholar.google.co.in
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responsibility of the governments of poorer 
or developing nations to look after their 
citizens?... This 21st century, is the period 
of Technology power, skill power and more 
further youth power. It’s time for developing 
nations to arise, awake and take the decisive 
steps for the development of technological 
based nation, and stop not till the goal is 
achieved.

In order to develop the nation, the youth 
needs to be empowered. But, due to lack 
of opportunities, young people are leaving 
nation to other developed foreign nation. 
They are results-oriented. But, youth need 
to understand the power they have. Swami 
Vivekanand had given the three levels of 
service for youth to do i.e. physical- to take 
care of body, to do exercise, Intellectual- 

to run schools, colleges and awareness 
programmes, Spiritual- to know about Gita, 
Vedas and Upanishads.

India, have stepped forward for the 
development, by various schemes like ‘Make 
in India’, ‘Digital India’, ‘Startup India’. Also, 
we celebrate ‘International Yoga Day’, Swatch 
Bharat Abhiyaan to make tremendous efforts 
to provide youth an opportunity to exercise 
their talents. This beautiful land needs youth 
in order to make our soil as much brighter.

Thus, the primary goal of youth is to get 
educated, take part in national programmes 
and serve the nation. Youth have the power 
to make developing country to a super- 
power nation. The only need is to strengthen 
and empower them, and take charge of their 
lives.

થયું ્છે િું?

આજની આ ્યુિાિેઢીને ્્યું છહે શું?
આઝાદી મિતા તો મિી િણ િળ્યું છહે શું?
ફેશનની ઝાકમઝાિમાં અટિા્યો છહે ્યુિાન,
સંસકૃક્તના મૂલ્યો મેિિિા ્િે કરિું છહે શું?
િિષો િીતી ગ્યા છહે આઝાદી મિેવ્યાને,

ખરા અ્ણામાં જોઈએ તો આમે્ય મેિવ્યું શું?

ર્ી ગ્યું છહે આઝાદીનું મૂલ્ય િાતોમાં આજે,
લડે છહે દહેશમાં માણસ કામ, ધમણા, િૈભિ માટહે,
આંખો ભીની ્જી્યે ્શે કદાચ શ્ીદોની,
દહેશ માટહે જીિન ગુમાિી અંતે મેિવ્યું શું?

િૂછશે ખુદા સિાલ ત્યારહે ક્હેિું શું?
આજની આ ્યુિાિેઢીને ્્યું છહે શું?

 - પટેલ યોગીતા અંબુભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

http://www.apastyle.org

સાભાર-http://www.name.org.nz/pedagogy/digital-blooms-taxonomy/
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यवुा भारत और सवच्छ भारत

यवुा अथायात कया ? 
‘आखंो में उममीि के सपन े , नयी उड़ान 

भरता हआु मन, कु्छ कर दिखान ेका िम और 
िदुनया को अपनी मठु्ी में भरन ेका साहस रखन े
वाला ही यवुा कहा जाता हे|” यवुा शबि ही मन 
में उमगं एव ंउडान पैिा करता है| उम्र का यही 
िौर है जब न केवल यवुा बद्क उसके राष्ट्र 
का भदवष्य तय दकया जा सकता है| आज के 
भारत को ‘यवुा भारत’ कहा जाता है| महातमा 
गाँधीजी यह मानते थ ेकी भारत में यवुाओ ंके 
द्ारा ही सवसथ एव ंसवच्छ भारत का दनमायार हो 
सकता है| हमें सवसथ रहन ेके दलए सवयाप्रथम 
सवच्छता के दवरय में जानना चादहए| सवच्छता 
की प्ररेरा यवुाओ ंके अनिर होनी चादहए|
“सवच्छता की शरुआत मन दवचार और हिय 

की प्रदवत्रता के साथ होती है |”
यवुा पीढ़ी ही राष्ट्र की प्रगदत में अपना 

अमश्ू य योगिान िे सकती है| सवच्छता ससंकारी 
– सभय समाजकी पहचान है, जहाँ ँ गिंकी 
असभय समाजकी पहचान है| प्रतयेक वयदकत को 
ऐश्यया पसिं है| सवच्छता पसिं है, सुिंरता पसिं 
है| कयोंदक श्षे्ठता आतमा का सवभाव है| जब 
तक यवुा राष्ट्र का दचंतन नहीं करेगा तब तक 
राष्ट्र की सवच्छता एव ंप्रगदत नहीं हो सकती 
है| प्रतयेक वयदकत के अनिर पयायावरर के प्रदत 
लगाव, अपना भाव और सवभाव बनना चादहए| 
यवुाओ के अनिर ये मरेी ससंथा है, ये मरेा 
गाँव है, ये मरेा नगर है, ये मरेा िेश है, ऐसी 
भावना का दवकास होगा तो सवच्छता आएगी| 
जहाँ सवच्छता होती है, वहा सवसथता सवय ंआ 
जाती है|
“सवास्थय सधुाररा का एक मात्र इलाज 

सवच्छता है|”
जो कायया सवयदंशसत और सवयजंागदृत से 

हो वह अवशय सफ़ल होता है| भवय रूप में 
सवच्छता दमल ेयह यवुाओ ंके हाथ में है|
सवसथ रहन ेके दलए गीता में दलखा है की 
यकुताहारदवहारसय यकुतचषे्टसय कमयास।ु
यकुतसवप्ावबोधसय योगो भवदत िःुखहा।
अथायात उदचत आहार-दवहार, उदचत कमया 

वयवहार तथा योगय समय स े सोना तथा 
प्रातःकाल के पहल ेउठना| यह योग िखु को 
िशूर करता है|
महातमा गाँधी के द्ारा कहा गया है की 

जहाँ ँ सवच्छता वहा प्रभतु्ा| वतयामान समय में 
यवुाओ के अनिर ससंकृदत का पतन हो रहा 
है| प्रतयेक अदभभावक अपन ेबचचो को डाकटर, 
वकील, इदंजदनयर बनान े के चक्कर में उनके 
चदरत्र एव ंससंकृदत के ऊपर धयान नहीं िेते 
है| लदेकन जब तक यवुाओ के अनिर चादरत्य, 
ससंकार, एव ंनदैतकता की भावना नहीं आयेगी 
तब तक दवकास सभंव नहीं है| हमें अपन ेिेश 
में सवच्छता के दवरय में काययाक्रम करन ेचादहए 
और दवदवध दनयमो और सवच्छता स ेसबंदंधत 
कायिे को अमल में लाना चादहए| तब यह 
कथन अपन ेिेश में साथयाक होगा|
“जहाँ ंसवच्छता है, वहां प्रभतुा है” 
समग्र दवश् में अनोखी और बह ु मश्ू यवान 

ससंकृदत रखन ेवाल ेभारत िेश में २ अकटशूबर 
स े अपन े राष्ट्रदपता महातमा गाँधी के जीवन 
मश्ू यों को धयान में लकेर िेश के आिररीय 
प्रधानमंत्री श्ी नरेनद्र मोिी न े समग्र िेश में 
सवच्छ भारत के महामशूल अदभयान का श्ी 
गरशे दकया| सवच्छता एक ऐसी बदुनयाि है की 
उस ेअमल में लान ेके दलए यह अदभयान एक 
दमसाल बना रहेगा|
यवुाओ के अनिर ऐसी प्ररेरा पैिा करनी 

चादहए जो भारत में सवच्छता लाये| एक बात 

- मौर्या दिवर् शोभन्थ 
एम.एड् सेम.IV

http://www.inshodh.org
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ये भी है की जब यवुा सवसथ रहेगा तो ही 
भारत को सवसथ बना सकता है| वतयामान समय 
में यवुा दवदभन्न प्रकार के वयसन की समसयाआें 
स ेग्रसत हैं| जब तक यवुाओ ं के अनिर से 
ऐसी वयसन दक्रयाए जैस ेपान, गटुखा, शराब, 
दनकालगेी नहीं तब तक सवच्छ भारत का 
दनमायार नहीं हो पायेगा|
पयायावरर को साफ करन ेस ेही सवच्छ भारत 

का दनमायार होगा| वासतव में िेख ेतो यवुा शदकत 
के बल पर ही िेश, िदुनया और समाज आगे 
बि सकता है, लदेकन इसके दलए यवुा शदकत 
को योगय दिशा में दनयदंत्रत करना भी बहतु 
जरुरी है| अब तक हएु राजनीदतक, सांसकृदतक 
और सामादजक बिलाव में यवुाओ ंका ही हाथ 
रहा है| यवुा शदकत सिैव िेश को आग ेबढ़ान े
में सहायक बनती है|

पयायावरर के सथलो की साफ-सफाई करन े
में शमया का अनभुव नहीं करना चादहए| मन में 
ऐसी भावना हो की हमें िेश के दलए अच्छा 
काम करना चादहए| सहकार के दलए अनय को 
भी प्रोतसाहन िेना चादहए|
इस तरह स े िेखें तो महातमा गांधी का 

सवच्छ भारत का सवप् प्रधानमतं्री श्ी नरेनद्र 
मोिीजी के द्ारा चलाये गए अदभयान के द्ारा 
पशूरा होगा| यवुाओ ंको सवच्छ भारत बनान ेके 
दलए प्ररेरा दमलगेी
अतं में यवुाओ के दलए सवच्छ भारत के 

दवरय में इतना ही कहेंग.े.........
 “वतन की आन सवच्छ भारत 
 वतन की शान सवच्छ भारत 
कोई पशू्ेछ मझेु तो कहुं 
 हमारा अदभमान सवच्छ भारत”   

http://egyankosh.ac.in

સાભાર- http://blog.commarts.wisc.edu/2013/03/11/mooc/
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“આજ િો યુવાિ”

્યુિાન એટલે શું? ્યુિાનની તો ઘણી િરરભાિાઓ છહે 
િણ આિના ગુજરાતી સાક્્ત્યકાર ‘ઝિેરચંદ મેઘાણી’ 
લખે છહે કે 

“ઘટમાં ઘોડા ્નગને
અને આતમ િીંઝે િાંખ,
એ અણરદઠહેલી ભોમ િર,

્યૌિન માંડે આંખ”
્યુિાન એને કે્હેિા્ય જેનામાં ઘોડા જેિો ્નગનાટ 

્ો્ય, આકાશમાં ઉડિા માટહે આતમક્િશ્વાસની િાંખો ્ો્ય 
અને એિું કા્યણા કરિાનું ક્િચારહે કે જાણે ક્યારહે્ય કોઈએ 
કરિાનું ક્િચા્યુાં ના ્ો્ય, અને કા્યણા િણ કરહે એિંુ કે જેનો 
જગતમાં જોટો ના ્ો્ય.

્યુિાન તો એ છહે કે, સિારના ઉઠહે ત્યારહે ખબિર ્ો્ય કે 
એને સિંૂણણા રદિસ શું કરિાનું છહે. અને એ કા્યણા િાછિ 
એનો આખો રદિસ લગાિી નાખે. સુતી િખતે આિતી 
કાલનો કા્યણાક્મ બિનાિી લે. િરંતુ અફસોસ એ છહે કે આજે 
્યુિાન િાસે ભક્િષ્યમાં કઈ રદશામાં જિું તેની ચોક્સ 
જાણકારી ્ોતી ન્ી.

આજના જમાનામાં ક્શષિણનું પ્રમાણ ઘણું ઊંચું આવ્યું 
છહે. આજનો ્યુિાન ધારહે તો ઘરહે બિેઠા-બિેઠા અભ્યાસ 
કરી શકે છહે. ઈંટરનેટ દ્ારા આખી દકુ્ન્યાની માક્્તી 
તે િોતાના ઘરહે બિેઠા-બિેઠા મેિિી શકે છહે. વ્યિસાક્્યક 
અભ્યાસક્મો િણ સારી માત્રામાં ઉિલબધ છહે. છતાં િણ 
આજનો ક્શક્ષિત ્યુિાન રદશાશૂન્ય બિની ગ્યો છહે. તેની 
િાસે અગક્ણત શક્તિ ્ોિા છતા તેની શક્તિને તે સાચી 

રદશામાં િાિી શકિામાં ક્નષફિ રહ્યો છહે. મનગમતું કામ 
મેિિિાની ઘેલછામાં જે કામ મિહે તે િણ ગુમાિે છહે.

આજ્ો ્યુિાન તન્ી અને મન્ી તૂટી ગ્યેલો ્ો્ય, 
આતમા કચડાઈ ગ્યો ્ો્ય, ્ા્માં સરટણારફકેટ ્ો્ય િરંતુ 
ગુંડાગીરી, વ્યસનો અને અિશબદો જિેી બિદીઓ િણ સા્ે 
જ ્ો્ય ..

આિા ્યુિાનોને જરૂર છહે ્યોગ્ય રદશા સૂચનની. કોઈિણ 
કા્યણા નાનું ન્ી. જેમાં ઈમાનદારી ્ો્ય તેિંુ કોઈિણ 
કા્યણા નાનું ન્ી. કોઈિણ સાચું કા્યણા કરિામાં નાનિ ન 
અનુભિિી જોઈએ. ્યુિાન એ શક્તિનો િૂંજ છહે. ક્િશ્વ 
કલ્યાણ માટહે તેની શક્તિનો ઉિ્યોગ ્િો જોઈએ. દ્યા, 
કરણા, મૈત્રી, સત્ય, અક્્ંસા, બ્રહ્મચ્યણા િગેરહે જેિા ગુણો 
તેનામાં કેિિા્ય તિેું ક્શષિણ આિિું જોઈએ. આજના 
્યુિાનને “સિણાત્ર સકુ્ખનઃ સનતુ” બિધાના કલ્યાણની 
ભાિના શીખિિી જોઈએ.

આિણી સામે અનેક ઉદા્રણ રૂિ વ્યક્તિઓ છહે કે 
જેઓએ સાક્્ત્યમાં નામ મિેવ્યું, ક્િજ્ાનની નિી શોધો 
કરી, ઉદ્ોગો સ્ાપ્યા એ બિધા લોકો ભણિામાં અચૂક 
્ોંક્શ્યાર ન ્તા, કેટલાક જરૂર ભણિામાં િણ ્ોંક્શ્યાર 
્શે િરંતુ તેમની ક્સક્ધિની સગાઇ તેમના ભણતર સા્ે જ 
ન ્તી. તેમની િડખે ઉદ્મ, લગન અને ધ્ૈયણા ્તું. સા્ે 
સા્ે િડીલોનો પ્રેમ એ સાચી રદશા ઉકેલની રા્ ્તી.

જે ્યુિાનને ્યોગ્ય સલા્ સૂચન મિશે તેમજ તેની સા્ે 
્યોગ્ય કિેિણીનું ક્સંચન કરિામાં આિશે તે તેમનું અને 
સા્ે દહેશનું ભક્િષ્ય િણ સમૃધિ બિનાિી શકશે. 

 - પટેલ રેખા કાંશતભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

https://www.wikipedia.org
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યુવાધિ આજિંુ ‘હમમર’ રાં ફ્ાયું

ભારતને ૨૦૨૦ સુધીમાં નોલેજ િાિર સિુરિાિર 
અને ક્િકક્સત દહેશના રૂિમાં બિદલિા માટહે એક એકશન 
પલાન ્તો. ‘ ઇમનડ્યા ૨૦૨૦ ’- આ ક્િઝન ફોર ધી ન્યુ 
ક્મલેની્યમ, જે રદિંગત ડૉ.અબદુલ કલામે ક્િચાર રજૂ ક્યષો 
્તો. ભારતનું ્ુયિાધન જ ભારતની સૌ્ી મોટી તાકાત 
છહે. તેમણે એક લાખ્ી િધુ ક્િદ્ા્થીઓને મિિાનું અને 
દહેશની તાકાત બિનાિિા કે દહેશના ભક્િષ્યના ક્નમાણાણ 
માટહે ત્ૈયાર કરિાનું ્તું. િરંતુ ક્િક્ધના લખેલા લેખ ક્યા ં
કોઈ જાણી શક્યું છહે?  ‘ઇમનડ્યા – ૨૦૨૦’ માં પ્રિેશે 
ત્યાં સુધીમાં તેમણે આ જગતમાં્ ી ક્િદા્ય લઇ લીધી. 
્યુિાનોને ભક્િષ્ય માટહે ત્ૈયાર કરિું એ જ લક્્ય ડૉ.કલામ 
સા્હેબિનું ્તું. ભારતને ક્િશ્વમાં ક્િકક્સત રાષ્ટ્ર બિનાિિાનું 
્તું િણ આજનું ્યુિાધન શું ખરહેખર એ માગમે ચાલે છહે ? 
શું આજના ્યુગમાં ડૉ. કલામના ક્િચારો જીિંત છહે ?

ક્િચારો કે એક વ્યક્તિ ભારતને નોલેજ સુિરિાિર 
બિનાિિાનું ક્િચારહે છહે. ક્િકક્સત રાષ્ટ્ર બિનાિિાનું ક્િચારહે 
છહે. શું ખરહેખર એ વ્યક્તિ િોતાના સિા્ણા માટહે કરહે છહે ? 
મારો જિાબિ છહે ના. આજના ્ુયગમાં સિધાણાઓ િચ્ે મનુષ્યે 
જ જે કંઈ પ્રાપ્ત કરિું છહે સિધાણામાં ર્ીને કરિાનું છહે. એ 
સિધાણામાં ટકી ર્હેિા ્યુિાધન કે ભારતના ્ુયિાનોની ષિમતા 
ભારતને અવિલ ક્મે લાિી શકે છહે. િરંતુ આજનું ્યુિાધન 
્મમમમાં જબિરદસત ફસા્ંુય છહે. ્ંુ િાત કરં છું સમાટણાફોનની 
અને સોક્શ્યલ મીરડ્યાની જેનામાં ્યુિાન રોજબિરોજ 
રચ્યો-િચ્યો ર્હે છહે. જેના કારણે કલાકો તેની િાછિ 
બિરબિાદ કરહે છહે. ક્િચારો કે એ કલાકો કોઈ સારા કા્યણામાં 
ઉિ્યોગમાં લીધા ્ો્ય, કંઇક નિું સજણાન ક્યુાં ્ોત તો આ 
દહેશની મસ્ક્ત બિદલાઈ જાત. ભારતને નોલેજ સુિરિાિર 
બિનાિિા ્યુિાનો જ એિી શક્તિ છહે જેના ્કી ભારતને 
ભક્િષ્યમાં કોઈ મુશકેલી નડી શકે નક્્.

સોક્શ્યલ મીરડ્યાનું દબિાણ એિું િધી ગ્યું છહે કે બિાિક 
જનમ લે છહે ત્યારહે જ તેમનું એકાઉનટ બિની જતું ્ો્ય છહે. 
અને માતા-ક્િતા જ ચલાિતા ્ ો્ય છહે. સોક્શ્યલ મીરડ્યામાં 
ભારતનું ્યુિાધન એિંુ ફસા્યું છહે કે બિ્ાર નીકિિાનું નામ 

ન્ી લેતું. સમાટણાફોન અને સોક્શ્યલ મીરડ્યા્ી દૂર જિું 
એટલે તેના માટહે રણમાં ચાલતા ફરિા બિરાબિર છહે.

સમાટણાફોનનાં ્ુયગમાં કેનદ્ર સરકારની કેશલેશને સફિ 
બિનાિિા માટહે એ જ ્યુિાધન અને ભારતના લોકોએ 
્યોગદાન આપ્યું છહે. જો આજ િધિક્ત્ી ભક્િષ્યમાં કા્યણા 
્શે તો ભારતનું ભક્િષ્ય સમૃધિ બિનશે .ફેસબિુક, ટ્ીટર, 
િોટસેિ, ્ાઈક ,ઇનસટાગ્રામ, સેલફી આજના ્યુિાધન માટહે 
જરૂરી બિની ગ્યું છહે. આજે નોલેજ શેરીંગ ્તું ્ો્ય છહે 
િરંતુ તેની ્ય્ા્ણાતા કે સચ્ાઈ કેટલી છહે ? જ્યાં સુધી 
મૂિ સંશોધન કરશો નક્્ ત્યાં સુધી સાચું જ્ાન મિિંુ 
અશક્ય છહે. સોક્શ્યલ મીરડ્યામાં એક વ્યક્તિ િોસટ કરહે 
છહે અને ૮૮ વ્યક્તિઓ તેને ફોરિડણા કરહે છહે. તો એક 
વ્યક્તિ જ ક્ક્એટીિીટી શા માટહે કરહે છહે. ૮૮ લોકો શા 
માટહે ક્ક્એટીિીટી કરતા ન્ી તે પ્રશ્ છહે . િોટસેિ િર 
િાતચીતમાં ‘્મમમ’નો ઉિ્યોગ સૌ્ી િધુ િખત ્ા્ય 
છહે. િરંતુ તે શબદ ક્યાં્ી આવ્યો તે પ્રશ્ા્ણા છહે. માત્ર 
એક આંધિું અનુકરણ જ છહે. મોબિાઈલક્ાંક્તએ ‘્મમમ’ 
શબદનો પ્રચાર-પ્રસાર ક્યષો ઈનટરનેટનો પલાન મોબિાઈલમાં 
ફ્ી િડ્ો ્ો્ય તો તેનો ઉિ્યોગ ‘્મમમ’માં ન્ીં િરતું 
ડીજીટલ ઇમનડ્યા તરફ િાિિો જરૂરી છહે. િોટસેિ શર 
કરતા અને િાતચીત કરતાં આિડતું ્ો્ય તો બિીજું ઘણું 
બિધું શીખિા માટહે િણ િડ્ું છહે.

કેનદ્ર સરકારના ડીજીટલ ઇમનડ્યા અને મેક ઇન ઇમનડ્યાને 
સાકાર કરિા ્યુિાધન આગિ આિે તો જ સફિ ્શે 
આજે માત્ર સોક્શ્યલ મીરડ્યાનો ઉિ્યોગ ચેટીંગ કરિા 
માટહે ન્ી. િરંતુ તેના િર ઘણું કામ ્ઇ શકે છહે. જો 
દરહેક વ્યક્તિ સોક્શ્યલ મીરડ્યાનો સારો ઉિ્યોગ કરહે તો 
ભારતનું ભક્િષ્ય સારં ર્હેશે. ભારતના ઘણા ક્િદ્ા્થીઓએ 
ફેસબુિક અને ગૂગલને તેની ભૂલ બિતાિી અને લાખો 
રૂક્િ્યાની સકોલરશીિ મેિિી છહે. જો દરહેક ક્ક્એટીિીટી 
અને દહેશને સ્્યોગ આિે તો ્મમમમાં્ી બિ્ાર નીકિી 
“મેક ઇન ઇમનડ્યા” અને “રડક્જટલ ઇમનડ્યા” ને સફિ 
બિનાિશે. ટહેકનોલોજી્ી ભારત સિુર િાિર દહેશ બિની 
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શકે છહે. જો દરહેક નિીન ટહેક્ોલોજીને જાણી લે તો, તેનો 
્યોગ્ય ઉિ્યોગ કરતા શીખે તો ડૉ. કલામે જો્યેલા સિપ્ન 
“ઇમનડ્યા-૨૦૨૦” ને સાકાર કરિા ભારતના ્યુિાનોમાં 
ષિમતા છહે. જે્ ી ભારતના ્યુિાનો માટહે િીર શૌ્યણાિાન કક્િ 
જેના એક-એક શબદમાં ‘જુસસો’ જોિા મિહે છહે તેિા કક્િ 
નમણાદની િંક્તિ રજૂ કરં છુ.

“ સ્ુ ચાલો જીતિા જંગ, બ્યુગલો િાગે,
્યા ્ોમ કરીને િડો, ફતે્  છહે આગે,”
ભારતના ્યુિાનોએ “્યા ્ોમ કરીને િડો, ફતે્  છહે 

આગે” ક્િચારીને જ કા્યણાની અત્યાર્ી જ શરૂઆત કરિી 
આિશ્યક છહે. જે્ી ડો. કલામનું સિપ્ન અને આિણા 
િડાપ્રધાનનું સિપ્ન સાકાર ્ઇ શકશે...

િોટબંધી અિે તેિી અ્રો

તા- ૮ મી નિેમબિર, ૨૦૧૬ નો રદિસ એ ભારતના 
ઈક્ત્ાસનો અન ેઆ સદીનો સૌ્ી ્યાદગાર રદિસ બિની ર હ્ેશ.ે 
ત ે રદિસની મધરાત્ી રૂક્િ્યા ૫૦૦ અન ે રૂક્િ્યા ૧૦૦૦ 
ની નોટબિધંી જા હ્ેર કરિામાં આિી ્તી અન ે ત ેભારતી્ય 
અ ણ્ાતતં્રનો એક ક્ાકં્તકારી ક્નણણા્ય તરીકે જા હ્ેર કરિામા ંઆવ્યો 
્તો.

િડાપ્રધાનશ્ી દ્ારા નોટબિધંીની સતાિાર જા હ્ેરાત ્તા એક 
તબિકે્ તો મોટાભાગના શ હ્ેરોમા ંદોડધામ ્િા લાગી ્તી. 
પ્રા્ક્મક તબિક્ામાં તો આ પ્રકારની નોટો િટે્ોલ િિં િર,બિેંકો 
અન ે િોસટ ઓરફસો િર ગ્રાહ્ય રાખતા આ સ્િોએ લાબંિી 
કતારો જોિા મિી ્તી. મધ્યમ અન ેનોકરર્યાત િગણા િોતાનો 
ધધંો રોજગાર છોડી બિેંકો અન ેિોસટ ઓરફસોની લાઈનોમાં 
જોિા મળ્યા ્તા. શરૂઆતમાં આ પ્રકારનુ ં િગલુ ં જે સરિ 
લાગતુ ં્તુ ંિરંત ુતનેી ક્િકટ અસરો જોિા મિી ્તી.

નોટબંિધીની સૌ્ી િધ ુ અસર સામાન્ય જનજીિન િર 
િડી ્તી. શરૂઆતમાં લોકોએ ભ્ષ્ટાચાર અન ે કાિાનાણાનંે 
ના્િામા ંઉિ્યોગી નીિડશે એમ ક્િચારી ક્નણણા્યન ેક્બિરદાવ્યો. 
િરંત ુજમે જમે બિેંકોમાં િસૈા ભરિાની, ઉિાડિાની અન ેનોટો 
બિદલાિિાની લાંબિી લાઈનો ્ િા લાગી તમે તમે ઉગ્રતા બિ્ાર 
આિિા માંડી. બિેંકોમાં ધસારો ્િાન ેકારણ ે કેટલીક બિેંકોની 
લાઈનોમા ંઉગ્ર બિોલાચાલી અન ેતકરારો ્િાન ેકારણે િોલીસ 
કમણાચારીઓની િણ જરૂરર્યાત ઊભી ્ઈ અન ેિાતાિરણમાં 
તગંરદલી ફેલાઈ.

શ્ીમતં અન ેક્બિઝનસે િગણાના લોકોએ િોતાના નોકરો અને 
કમણાચારીઓન ેનોટ બિદલાિિા કામ ે લગાડ્ા. જે્ી એક જ 
ખાતામાં્ ી િારંિાર નાણાંની ઉિાડ ્િાની જાણકારી બિેંક 
શાખાના કમણાચારીઓન ે્િા લાગી. તે્ ી એક જ ખાતામાં્ ી 

એક રદિસમા ંરૂક્િ્યા-૨૦૦૦ જ ઉિાડી શકા્ય તિેી જા હ્ેરાત 
કરી. જો કે િછી્ી રૂક્િ્યા-૪૫૦૦ સધુીની ક્લક્મટ કરી. 

બિીજી બિાજુ િડાપ્રધાનશ્ીએ પ્રજા િાસ ેઆ િગલુ ંભ્યુાં તનેા 
િરરણામ મિેિિા માટહે ૫૦ રદિસની માગંણી કરી. એ સા્ે 
ઈમાનદાર લોકોન ેઆ િગલાં્ ી ઘણો લાભ ્શ ે તિંુે િણ 
જણાવ્યુ.ં

કાિાનાણાનં ેબિ્ાર કાઢિા માટહેનો સરકારનો આ પ્ર્યાસ 
ધીમ ેધીમ ેઅસર બિતાિિા માડં્ો. મધ્યમ િગણાના લોકો તમેની 
મ હ્ેનતના નાણા ંમિેિિા માટહે બિનેકોમા ંજિા લાગ્યા. જ્યારહે 
બિીજી બિાજુ િોતાના કાિાનાણા ંછિુાિનાર લોકોએ ્યધુધના 
ધોરણે આ કાિાનાણા ંકઈ રીત ેસફેદ કરી શકા્ય ત ેમાટહેના 
પ્ર્યાસો ચાલ ુક્યાણા.

આ િરરમસ્ક્તન ેકારણે બિેંક કમણાચારીઓ િર કામનુ ંભારણ 
િધિાન ેકારણે તઓેની માનક્સક અન ેશારીરરક સિાસ્થ્ય િર 
અસર દહેખાિા લાગી છતા ંબિેંક કમણાચારીઓ ઓિર ટાઇમ કરીને 
િણ લોકોન ેમદદ કરી અન ેિોતાની ફરજ િણ ક્નષ્ાિૂિણાક 
ક્નભાિી ્તી. આમ, પ્રજા, બિેંક, અન ે િોસટ-ઓરફસના 
સક્્્યારા પ્ર્યાસન ે કારણે લોકો આ ક્િકટ િરરમસ્ક્તમાં્ ી 
બિ્ાર આવ્યા ્તા. આમ, નોટબિધંી અન ે તનેી અસરના 
મામલ ેજોઈએ તો, ગરીબિ અન ેમધ્યમ િગણાના લોકોન ે િધુ 
ફા્યદો અન ેધક્નક લોકોન ેનકુશાન ્્યુ ં્તુ ંતિંુે નક્્. િરંતુ 
નોંધા્ેયલી આિકિાિા લોકોન ે ફા્યદો અન ે ક્બિન-નોંધા્યલેી 
આિકિાિા લોકોન ેનકુશાન ્ ્યુ ં્ તુ ંતમે ક્ી શકા્ય. ્ ાલમાં 
લોકો ચકે દ્ારા નાણાકી્ય વ્યિ્ાર િધુ કરી રહ્યા છહે જમેા,ં 
paytm અન ેઈ-િોલટે જેિી સકુ્િધાઓ ્િાન ેકારણ ેિણ 
રોકડ નાણાકી્ય વ્યિ્ાર ્િાન ેબિદલ ેonline નાણાકી્ય 
વ્યિ્ાર િધુ જોિા મિહે છહે.   

 - ધકાણ આરતી પ્રદપભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II
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યુવાિો આિાવાદી બિો !

સિામી ક્િિેકાનંદ ્ંમેશા ્ુયિાનોને ્ાંકલ કરતા ્તા: 
‘ઊઠો, જાગો અને ધ્યે્યપ્રાક્પ્ત સુધી મંડ્ા ર્ો !’
િરંતુ આજના ્યુગમાં જોઈએ તો જાણે આ સૂત્રનો 

આખો અ્ણા જ બિદલા્ય ગ્યો. આજના આ ્યુગમાં ્યુિાનો 
ધીમે ધીમે ક્નરાશાિાદી બિનતા જા્ય છહે. કારણ ્યુિાનો 
ક્શક્ષિત ્ોિા છતાં તેમને નોકરી મિતી ન્ી આ કારણે 
તેઓ ટહેનશનમાં અને ખરાબિ સોબિતને કારણે વ્યસન તરફ 
િળ્યાં છહે અને દૂર અંધકારમાં ધકેલા્ય ગ્યા છહે, ્ તાશાિાદી 
બિની ગ્યા છહે. તેઓ ક્નષફિતાને િચાિી શકતા ન્ી અને 
્િે મારા્ી કંઈ નક્્ ્ા્ય એિી મનોવૃક્ત્ત બિનાિી દહે છહે. 

જ્યારહે નોકરી ન મિહે ત્યારહે એિું ્ ા્ય કે આટલા ક્શક્ષિત 
્ોિાનો અને ડીગ્રીનો શો અ્ણા? િણ ના એિું ન્ી જરા 
આિસ ખંખેરીને ઉઠો અને જુઓ તમારા માટહે ઘણી બિધી 
સિધાણાતમક િરીષિાઓ રા્ જોઈ ર્ી છહે, જેના્ી ઘણા 
્યુિાનો બિેખબિર છહે. અને જેમને ખબિર છહે તેઓ ્યોગ્ય 
રીતે િરીષિાની તૈ્યારી કરતા ન્ી. િરીષિામાં એક-બિે િાર 
ક્નષફિ ર્હે તો તેઓ ્તાશામાં ધકેલાઈ જા્ય છહે અને 
મારા્ી આ િાસ નક્્ ્ા્ય એમ માની લે છહે.

“ક્નશાન ચૂક માફ, નક્્ માફ નીચું ક્નશાન” 
એ ક્હેિત અનુસાર જો આિી સિધાણાતમક િરીષિાની 

તૈ્યારી િરીષિા િધિક્તના માિખાને અનુરૂિ કરિામાં આિે 
તો તે અિશ્ય સફિ ્ા્ય જ. િણ ્ુયિાનોની િિષો્ી એ 

મનોવૃક્ત્ત ર્ી છહે કે િરીષિાના આગલા રદિસે જ તૈ્યારી 
કરિાની અને િછી એમાં ક્નષફિતા મિહે ત્યારહે િાંક િરીષિા 
િધિક્તનો? િરંતુ આિી િરીષિા માટહે િણ િૂરી મે્નત 
કરિી િડે, સમ્ય આિિો િડે અને િછી ત્ૈયારી કરો અને 
જુઓ કે તમને કોણ રોકી શકે છહે?

અરહે, આિણે તો દહેશનું ્યુિાધન છીએ. દહેશનું ભક્િષ્ય 
છીએ. આિણે આશાિાદી બિનિાનું છહે આિણે તો એિા 
્યુિાનો બિનિાનું છહે કે જેને જોઈને િેલી િંક્તિ ્યાદ આિી 
જા્ય –

“ ઘટમાં ઘોડા ્નગને, આતમ િીંઝે િાંખ,
અણદીઠહેલી ભોમ િર ્યૌિન માંડે આંખ.” 
્યૌિન આિું ્ોિું જોઈએ. આિણે કોઈની િાડેલી 

કેડી કંડારિાની ન્ી, િણ આિણી િોતાની અલગ કેડી 
કંડારિાની છહે. આિણે જો કોઈની જૂઠી ્ાિીમાં જમતા ન 
્ો્ય તો િછી કોઈની નકલ કેમ કરીએ? 

આજના ્યુિાનોને જરૂર માત્ર િોતાની આિસ 
ખંખેરિાની. તેમણે માત્ર સિપ્ન જ ન્ી જોિાના િણ તેને 
સાચા કરિા િૂરા કરિા િૂરહેિૂરી તાકાત લગાિાની છહે. 
જ્યાં સુધી િોતાનું લક્્ય ક્સધિ ન ્ા્ય ત્યાં સુધી જંિિાનું 
ન્ી. ્યુિાનોને ્ંમેશા િોતાનું ધ્યે્ય ઊંચું રાખિાનું છહે, 
આશાિાદી બિનિાનું છહે િછી જુઓ દહેશમાં એક-બિે નક્્ 
િણ ્જારો સિામી ક્િિેકાનંદ િેદા ્શે.

 - પટેલ કલપના રણછોડભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

ડિનજટલ ભારત
 - પટેલ ખુશબ ુરદનિેભાઈ

એર.અેડ્. સેર.II
રડક્જટલ ભારતનો ક્િચાર ૧ લી જુલાઈ ૨૦૧૫, 

બિુધિારના રોજ િડાપ્રધાનશ્ી એ રજૂ ક્યષો. ત્યાર્ી જ 
્યુિાનો અને દરહેક દહેશિાસીઓએ રડક્જટલ ઇમનડ્યાની 
દોટ ભરી છહે.

તમે today નો અ્ણા જાણો છો. તે આ ષિણે ્યોગ્ય 
ગણા્ય.

T -This is an

O-Opportunity to
D-Do
A -A work better than
Y -Yesterday
એટલે કે, This is an opportunity to do a 

work better than yesterday.
 ગઈકાલ કરતાં આજનું કા્યણા સારી રીતે કરિાની તક 
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એટલે જ આજ. આ તકને ્યુિાનોએ એિી ઝડિી લીધી 
જાણે ક્ક્કેટના દડાનો કેચ.

આજનંુ જીિન એ ભવ્ય ભૂતકાિમાં્ી શીખ મેિિી 
િતણામાનને સુધારિો તેમજ ભક્િષ્યનંુ આ્યોજનની તક. 
બિસ એજ રીતે આ રડક્જટલ ભારતની િકડ ્યુિાનો 
તેમજ દહેશના લોકોએ િોતાના જીિનમાં, ક્શષિણમાં, ધંધા 
રોજગારમાં અને દરહેક નિા કા્યષોમાં જોડી ્યુિા ભારતે 
રડક્જટલ ભારતની શરૂઆત કરી છહે.

આજનંુ નાનંુ ટાબિરર્યું મોબિાઈલ, ટહેબલેટ, અને ગેમસ 
એિી રીતે રમે છહે જાણે એમાં માસટરની ડીગ્રી મેિિી 
ચૂક્યું ્ો્ય. આ ટહેકનોસેિી બિાિકને જરૂર છહે રડક્જટલ 
ભારતની. ્યુિાિેઢી આજે સમાટણા બિનીને કા્યણા કરી ર્ી 
છહે. રડક્જટલ ભારત ક્મશન્ી કોઈ ષિેત્ર એિું ન્ી જેમાં 
ટહેકનોલોજીએ ડોરક્ંુય ના ક્ુયાં ્ ો્ય. ક્િકક્સત શ્હેરો્ી લઇ 
અંતરર્યાિ ગામડાંઓ સુધી િ્ોંચાડિા ્યોજનાઓ ્ા્ 
ધરાઈ છહે.

રડક્જટલ ભારતે દરહેક ષેિત્રને ટહેકનોલોજી અને 
ઓનલાઈન માધ્યમ્ી “કર લો દુક્ન્યા મુઠ્ી મેં ” એિો 
ક્િકાસ ક્યષો છહે. જુન ૨૦૧૬માં સમાટણાક્સટી નું કા્યણા શર 
્્યું. આજે ૨૦ શ્હેર સમાટણા સીટી બિની રહ્યા છહે.

સરકાર દ્ારા એક Umbrella Programme 
્ા્ ધરા્યો છહે, જે અંતગણાત દરહેક ષિેત્રમાં િરરિતણાન ્ા્ 
ધ્યુાં છહે.

૧. ક્શષિણ (Education)
શૈષિક્ણક ષિેત્રે ૨.૫ લાખ સકૂલોને wi-fi ની સુક્િધા 

આિિામાં આિશે. સકલૂોમાં Smart Class ્ી 
ઈંટરનેટની સુક્િધા્ી ભાર િગરનંુ ભણતર, પ્રજ્ા 
અક્ભગમ, અલગ અલગ અદ્તન ટહેકનોલોજી્ી 
ક્િદ્ા્થી અને ક્શષિકો અભ્યાસ કરતા ્્યા છહે. ્ાલમાં  
અમદાિાદની એક શાિાએ આગિંુ પ્રદાન ક્યુાં છહે. જે 
િગણાખંડમાં ક્શષિક ભણાિતો જ ન્ી, ટહેકનોલોજી્ી 
ક્િદ્ા્થી જાતે જ ભણે છહે. એ છહે રડક્જટલ ભારત.

્મણાં જ ્ ોડા રદિસો િ્હેલા રડક્જટલ ઇમનડ્યા ઈફેકટ 
અંતગણાત રાષ્ટ્રી્ય સકોલરશીિ માટહે ઈ- િોટણાલ િણ લોનચ 
્ઇ ચૂક્યું છહે.

૨. Online shopping 
નાની-નાની ખરીદીઓ િણ online ્ઇ ર્ી છહે.ઘર 

આંગિહે દરહેક િસતુ online shopping દ્ારા મેિિી 

શકા્ય છહે. ઈનટરનેટના માધ્યમ્ી E-ticket દ્ારા રહેલિે, 
બિસ અને પલેનની રટકીટો િણ બુિરકંગ કરાિી શકા્ય. ફરિા 
જતા ટુરરસટો માટહે મેિ ની સુક્િધા, શ્હેરમાં િાણી-િૂરી 
ખાિા જતા જુિાની્યાઓ તેનું બિીલ િણ paytm દ્ારા 
ચુકિે છહે. રડક્જટલ ભારત ્હેઠિ ૧૮ લાખ નાગરરકોને 
જોબિની સુક્િધા િણ આિિામાં આિશે.

૩. સિાસ્થ્ય ષિેત્રે:
તન તંદૂરસત તો મન તંદૂરસત. સિરછ ભારત માટહેનાં 

ઘણા અક્ભ્યાનો અને પ્રવૃક્તઓ એ સિાસ્થ્ય તંદૂરસતી માટહે 
જ કરિામાં આિે છહે.

સિાસ્થ્યની જાણકારી માટહે અનેક જા્હેરાતો, િોસટરો 
અને સુક્િધા કનેદ્રો ખોલિામાં આવ્યા છહે. સિાસ્થ્ય ષેિતે્ર 
અનેક સુક્િધાઓ િૂરી િાડી તંદૂરસત સમાજ અને તંદૂરસત 
્યુિાન ્ કી સિસ્ ભારત બિનાિિાનું ક્મશન િણ રડક્જટલ 
ભારત સા્ે સાંકિી લેિા્યું છહે.જેમાં MAA Card દ્ારા 
કેટલી્ય સુક્િધાઓ ક્િનામૂલ્યે આિિામાં આિે છહે.

૪. રડક્જટલ લોકર:
આ એક એિી સુક્િધા છહે જેમાં અગત્યના દસતાિેજો 

જેિા કે માક્કશીટ, પ્રમાણિત્રો, ID-Proof, આધાર કાડણા, 
િાસિોટણા જેિા મ્ત્િના દસતાિેજોને લોકરની સુક્િધા 
દ્ારા સાચિિા માટહેની એપસ છહે, જેમાં online માધ્યમ્ી 
દુક્ન્યાના કોઈિણ ખૂણે જરૂરત સમ્ેય તે ઉિ્યોગી બિની 
શકે છહે.

૫. કકૃ્િ ષિેત્રે:
ભારતમાં કૃક્િ ષિેત્રને ક્િકસાિિા માટહે િંચિિથી્ય 

્યોજના દરક્મ્યાન દહેશ અને રાજ્યની કૃક્િ વ્યિસ્ાને 
મજબૂિત બિનાિિા પ્ર્યાસો ્્યા છહે. િંચિિથી્ય ્યોજના 
્હેઠિ એગ્રીકલચર ટહેકનોલોજી મેનેજમેનટ એજનસી 
(ATMA) ‘આતમા’ પ્રોજેકટ અમલમાં મૂકિામાં આવ્યો 
છહે. જેમાં કૃક્િ ક્િસતરણની પ્રવૃક્તઓ, કકૃ્િ ક્િકાસના 
કા્યણાક્મો તેમજ બિાગા્યત, મતસ્ય ઉદ્ોગ, િશુિાલન, િન, 
કુટીર ઉદ્ોગ જેિા ખાતાઓનું સંકલન સાધી ખેડૂતોની 
ઉન્ક્ત માટહે પ્ર્યાસો કરિામાં આવ્યા છહે.

આમ, રડક્જટલ ભારત દ્ારા ક્િક્િધ ષેિત્રોમાં 
િરરિતણાનનો પ્રકાશ જોિા મિહે છહે.
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યોગિંુ રહત્વ

માનિ શરીર કુદરતે બિનાિેલી એક અદ્દભુત રચના છહે. 
માનિ શરીર ફતિ રસા્યક્ણક તતિોનું બિનેલું ન્ી િરંતુ 
તેમાં ઈલેકટ્ીક ઉજાણા િણ સંકિા્યેલી છહે. જેના દ્ારા શરીર 
ગક્તમાન બિને છહે શરીરના અિ્યિોની ગક્તશીલતા માટહે 
જેમ મશીનને તેલની જરૂર િડે તેમ શરીરને પ્રાણઉજાણા ની 
જરૂર િડે છહે. અને પ્રાણા્યામ એ એિો ્યોગ છહે, જેના દ્ારા 
શરીરને સારા એિા પ્રમાણમાં પ્રાણઉજાણા મિી ર્હે છહે. તે્ી 
્યોગ એ માનિના સિાસ્થ્ય માટહે ખૂબિ જ લાભદા્યી છહે. 

ભારત એ ક્િશ્વમાં જૂનામાં જૂની સંસકૃક્ત ધરાિતો દહેશ 
છહે. ્યોગનો જનમ ભારતમાં જ ્્યો ્તો. મ્ક્િણા િતંજક્લ 
એ ્યોગ દશણાનમાં અનેક ્યોગક્સધિઓનું િણણાન ક્યુાં છહે. 
૨૦મી અને ૨૧મી સદીમાં ્યોગનો ભારત અને ક્િશ્વસતરહે 
પ્રસાર કરનાર ક્િશ્વગુર તરીકે બિી.કે.એસ.આ્ંયગરનું 
ઐક્ત્ાક્સક પ્રદાન માનિ જગતને કા્યમ ્યાદ ર્હેશે. ્િે 
બિધાને ્યોગનું મ્ત્િ સમજાિા લાગ્યુ ંછહે. આ્ી આિનારા 
્યુગને “્યોગનો ્યુગ” ક્ી શકા્ય. લોકો િોતાની વ્યસત 
જીિનશૈલીમાં્ી ્ોડો સમ્ય કાઢી િોતાનું સિાસ્થ્ય સારં 
બિનાિી શકે છહે. 

્યોગ એટલે રું?
્યોગ એ સંસકતૃ શબદ ‘્યોજ’ િર્ી ઉતરી આવ્યો છહે 

જેને અંગ્રેજીમાં “UNION” ક્હેિા્ય છહે જેનો મતલબિ 
‘જૂ્’એમ ્ા્ય છહે. 

્યોગ કરતી િખતે બિ્ુ ચોકસાઈ,ક્ન્યક્મતતા તેમજ 
ધૈ્યણાની જરૂર િડે છહે. ્યોગમાં ઉતાિિહે “આંબિા ના િાકે” 
તેિી મસ્ક્ત ્ો્ય છહે. ્યોગ કરનાર વ્યક્તિએ તેના મન 
અ્િા ક્ચત્તને બિને તેટલું શાંત રાખીને ્યોગ કરિાના ્ ો્ય 
છહે તો જ ્યોગની અસર ્તી ્ો્ય છહે.

્યોગનું મહત્ત્વ 
્યોગનું મ્ત્િ આ પ્રમાણે છહે 
- ્યોગ દ્ારા વ્યક્તિને િીઠનો ર્હેતો કા્યમી દુ:ખાિો 

માટહે છહે (જે સત્રીઓમાં િધુ જોિા મિહે છહે.) 
- ્યોગ ક્ન્યક્મત કરિા્ી શરીરના સાંધા જકડિાનો 

રોગ ્તો ્ો્ય તો રતિસંચાર િધતા તે િણ ધીમે ધીમે 
મટાડી શકા્ય છહે.

- લીિર સીરોસીસ જિેા રોગ ્િાના ચાનસ ઘટાડે છહે.
- ્યોગ દ્ારા બ્રેઈન સટ્ોક ્િાની શક્યતા ઘટહે.
- ્યોગ ડા્યાબિીટીસના રોગમાં સુગર કંટ્ોલ કરિામાં 

મદદરૂિ બિને છહે.
- ્યોગાસનો કરિા્ી અક્નંદ્રાનો રોગ દૂર કરી શકા્ય 

મગજના કેનસરમાં તો ખબૂિ જ લાભદા્યી છહે. 
- જો ક્ન્યક્મત ્યોગાસનો કરિામાં આિે તો િાચનતંત્રમાં 

સુધારો જોિા મિહે છહે અને િાચનતંત્રના રોગો દૂર ્ા્ય છહે.
- રોજીંદા જીિનમાં ્યોગનો સમાિેશ કરિા્ી લો્ીના 

દબિાણના રોગની સમસ્યા કાબૂિમાં કરી શકા્ય 
- શ્વસનતંત્રને લગતા રોગો જેિા કે ટી.બિી, દમની 

સમસ્યા દૂર કરી શકા્ય છહે.
- ક્ન્યક્મત ્યોગાસન કરિા્ી હ્યદ્યરોગનું જોખમ ઘટહે 

છહે 
- અંત:સત્રાિના અસંતુક્લત્ી ્તી ક્બિમારીઓ જિેી કે 

્ા્યરોઇડ િગેરહેની સંભાિનાઓ ઘટહે છહે 
- ્યોગ કરિા્ી કીડનીની નબિિાઈ તેમજ િ્રી દૂર 

્ા્ય છહે.  
- ્યોગ દ્ારા માણસનું મન પ્રફુમલ્ત બિને છહે. 
- ક્ન્યક્મત ્યોગા કરનાર વ્યક્તિનું આ્યુષ્ય િધે છહે 
- પ્રાણા્યામ કરિા્ી બિાિકોમાં ક્િચારશક્તિ તેમજ 

તક્કશક્તિ ખીલે છહે.
- ક્ન્યક્મત ્યોગ કરિા્ી માણસમાં ્કારાતમક 

ક્િચારોનું પ્રમાણ િધે છહે. 
- ્યોગ દ્ારા તણાિ દૂર ્ા્ય છહે અને વ્યક્તિ ્િિાશ 

અનુભિે છહે. 
- ્યોગ દ્ારા ચ્હેરા િર તાજગી આિે છહે અને તે 

ચ્હેરાનું પ્રાકૃક્તક સોંદ્યણા બિષિે છહે.
- ્યોગ કરિા્ી લાગણીનું સંતુલન જિિા્ય છહે (ઉ.દા 

ડર, ભ્ય, રૂદન િગેરહે)
- ્યોગ દ્ારા આંખની દ્રમષ્ટનું તેજ િધે છહે.

 - રિંરર શનરકતા િંદ્રકાંતભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV
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સવચ્છ ભારત-સવસથ ભારત

“સિસ્ શરીર સિસ્ મન” આ ઉક્તિ દશાણાિ ેછહે કે સિાસ્થ્ય 
શરીરની પ્ર્મ જરૂરર્યાત છહે જો આિની આસિાસ સિચછતા 
્શ ેતો જ સિસ્તા આિશ.ે સિચછ ભારત અક્ભ્યાન દ્ારા 
સમગ્ર ભારતન ેસિચછ બિનાિિાના સકંલિ સા્ ેદહેશ સિસ્ 
ર હ્ે ત ે માટહે ૨ ઓકટોબિર ૨૦૧૪ ના રદિસ ે મ્ાતમા 
ગાધંીના જનમ જ્યતંી ઉજિણીના ભાગરૂિે આ અક્ભ્યાનનો 
આરંભ કરિામા ંઆવ્યો. તમામ રાજ્યો ્કી આ અક્ભગમને 
રાષ્ટ્ર વ્યાિી બિનાિિામા ંઆવ્યુ.ં 

દરહેક વ્યક્તિ આ સિચછતા અક્ભ્યાન િોતાના્ી ઘરની 
િોતાની શરેી્ી કરશ ેતો જ આ અક્ભ્યાન સા ણ્ાક નીિડશ.ે 
આિણ ેસૌ ભગેા મિી આ અક્ભ્યાનન ેસા ણ્ાક બિનાિિાનો 
િરૂહે િરૂો પ્ર્યત્ો કરીશુ.ં જા હ્ેર સ્િો કે રસતા િર ગદંકી 
ન કરતા કચરો ્ંમશેા કચરા િટેીમા ં નાખિાનો આગ્ર્ 
રાખીશુ.ં બિન ે ત્યા ં સધુી પલામસટકની ્લેીઓનો આિણે 

ઉિ્યોગ ટાિિો જોઈએ.
આ અક્ભ્યાન દ્ારા આિણા દહેશના લોકો સાફ-સફાઇને 

િોતાના જીિનમા ંસામલે કરહે અન ેસિસ્ ભારતના સકંલિને 
સા ણ્ાક કરહે. તમામ કચરાનો ્યોગ્ય ક્નકાલ કરી, ગદંકી 
અટકાિીન ેરોગચાિાન ેકાબિમુા ંલઇ શકા્ય છહે. માટહે સિચછતા 
અન ેસિસ્તા એક ક્સક્ાની બિ ેબિાજઓુ ગણી શકા્ય .તમામ 
શાિાના બિાિકો તમેા ંજોડા્ય ્ ા્, િગ, શરીર, નખ, િાિની 
સફાઈ્ી લઇન ે ગદંકી અટકાિિી, કચરાિટેીનો ઉિ્યોગ 
કરહે, શૌચાલ્યનો ઉિ્યોગ કરહે. ત ે ઉિરાતં તમામ લોકોને 
િણ અક્ભ્યાનનો ભાગ બિનાિીન ેઅન ેઅક્ભ્યાનન ેસફિ 
બિનાિિામા ંસ્ભાગી ્ઈએ. આ અક્ભ્યાન વ્યક્તિ્ી ઘર, 
ઘર્ી ગલી, ગલી્ી ક્િસતાર, ક્િસતાર્ી ગામ –શ હ્ેર ત્ા 
ગામ-શ હ્ેર્ી જીલ્ાઓ અન ે તમામ રાજ્યો્ી દહેશ સુધી 
ફેલાશ ેત્ા દહેશને સિસ્ બિનાિીશુ.ં

 - ગારીત સંજય રદનેિભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

यवुा भारत

दजिंगी जीन ेका एक उदे्शय है ...
करन ेको कायया बहतु अभी शेर है ...
बिं आखो से जो िेखे है सवप् मैंन े...
खुली आखो से दकये है उनको पशूरा करन े

के प्रयत्न मैंन.े..
ये सवप् जारी रहेंगे, ये प्रयत्न जारी रहेंगे 

मंदजल की तरफ बिन ेके ये यत्न जारी रहेंगे
मानस में एक दचंतन है ...
सोच की पदरभारा है ...

सुधा कलश की तलाश में ...
यह मन अभी तक पयासा है ...
मन का मानक है मनन ...

कब तक ्ुछपेगी सपतरगंी दकरर...
(साभारः http://jayant-insearchofmydreams.

blogspot.in)

 - पटेल वर्या चिनभु्ई
एम.एड् सेम.IV (संकलन)

सवच्छता अभभयान

मैं नहीं तशू ,तशू नहीं मैं
सिा ही करते, तशू तशू मैं मैं
करो कभी, कोई अच्छा काम
बिायें जो, भारत िेश का नाम

िेश की धरोहर पर हैं, सबका अदधकार
दफर कयों है इसकी सफाई से इनकार

नहीं हे कोई बहतु बड़ा उपकार
बस करना है जीवन में बिलाव
शहर को मानकर घर अपना
दनमयाल सवच्छ है उसे भी रखना

कशू ड़े िान में फेंको कशू ड़ा
हर जगह ना फेंको पुडा

थशूकन ेको नहीं है धरती मैया
बिलो अपनी आित भैया

न करो दकसी पडोसी का इतंजार
िेश है सबका बिाओ सवच्छता अदभयान

(BHOPAL I-CLEAN के फेसबुक पेज से साभार)

 - ग्ममत िनिन उमरमसंग
एम.एड् सेम.IV (संकलन)
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યોગ બિાવે નિરોગી

અત્યારના ફાસટ જીિનમાં અક્ન્ંયક્ત્રત જીિનશૈલીને 
લીધે કેટલીક ભ્યંકર ક્બિમારીઓ તો જાણે સામાન્ય ્ઈ 
ગઈ છહે. ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો તેના્ી િીડા્ય છહે. 
અને િોતાની જીંદગી અને િોતાની બિચાિેલી જમા િુંજી 
સારિાર િાછિ ખચાણા્ય જા્ય છહે.

આ બિધા્ી બિચિા અને તંદૂરસત જીિન જીિિા માટહે 
્યોગ એ દિા છહે. સિારહે શધુિ ્િા શરીરમાં જતા શરીરની 
કા્યણાષિમતા િધે છહે ્યોગમાં શરીરના તમામ અંગોને કસરત 
મિતી ્ોિા્ી આિરદા િણ િધે છહે. બિુક્ધિમાં વૃક્ધિ તેમજ 
માનક્સક શાંક્ત મિહે છહે.

શરત માત્ર એટલી જ છહે કે સિારહે ્ાજત ગ્યા િછી 
જ ્યોગ કરિા જોઈએ અને ટીિી કે સીડીમાં બિતાિતા 
આસનોને ધીમે ધીમે શીખિાનો આગ્ર્ રાખિો જોઈએ. 
કોઈ ઓિરહેશન કરા્યેલ ્ો્ય તો ડોકટરની સલા્ લઈને 
જ ્યોગાસન કરિા.

્યોગની સા્ે સા્ે ઓમકાર, પ્રાણા્યામ અને અનુલોન 
ક્િલોમ કરિા્ી શરીરના બિધા જ અિ્યિોને ઘણો જ 
ફા્યદો ્ા્ય છહે .અને માણસ ક્નરોગી બિને છહે. એટલા માટહે 
સાચું કહં્ છહે કે ‘્યોગ બિનાિે ક્નરોગી’.

 - દળવી િૈલે્ સોનુભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.IV

સવચ્છતાથી ્મૃનધિ

જેમ તંદૂરસત મન માટહે તંદૂરસત શરીરની આિશ્યકતા 
છહે તેમ સિચછ મન માટહે સિચછ શરીરની આિશ્યકતા છહે.  
સિચછતા મનને પ્રશન્તા અને તાજગી બિષિે છહે. અસિચછ 
િાતાિરણ માનિીના મન અને કા્યણાશક્તિ િર માઠી અસર 
િાડે છહે. તે્ ી જ સિચછતા અને સંસકારરતાને િણ ક્નકટનો 
સંબિંધ રહ્યો છહે. શરીરના સિાસ્થ્ય માટહે મનની પ્રસન્તા 
માટહે અને ઉમદા સંસકારોની ખીલિણી માટહે સિચછતાનું 
મ્ત્િ જેટલું આંકીએ તેટલું ઓછું છહે .

આિણા દહેશમાં સિચછતાની ભારહે ઉિેષિા ્ા્ય છહે. 
ગામડા અને શ્હેરોમાં અસિચછતા નજરહે િડે છહે. ક્શક્ષિત 
લોકો િણ સિચછતા જાિિિાની ભાગ્યે જ દરકાર કરહે 
છહે.ખુલ્ામાં કુદરતી ્ાજતે જિું, જા્હેરમાં ગમે ત્યા ં્ૂકિું, 
ગમે ત્યા ંકચરો નાખિો, આ રીતે ગંદકી ફેલાિીને આિણે 
લોકોને રોગોનો ભોગ બિનાિીએ છીએ અને સમાજના 
ગુનેગાર બિનીએ છીએ. આ્ી જ સમગ્ર દહેશને સંિૂણણાિણે 
સિચછ અને સિસ્ બિનાિી રાષ્ટ્રક્િતાને અમૂલ્ય ભેટ ધરિા 
િડાપ્રધાનશ્ી એ કરહેલા આ્િાનને મૂક્તણામંત કરિા માટહે 
સરકારહે સિચછતાના અનેકક્િધ આ્યામો ધિધ્ારા સિચછ અને 
સિસ્ બિનાિિાનો દઢ ક્નધાણાર ક્યષો છહે .

મ્ાતમા ગાંધીજી મનુષ્યના સિણાવ્યિ્ારના ભોક્મ્યા 
્તા. તેમણે જીિનવ્યિ્ારમાં જરૂરી એિી બિાબિતો 
અંગે જનસમાજને જાગૃત કરિા અ્ાગ પ્ર્યત્ો ક્યાણા. 
ગ્રામોત્ાન, ગ્રામસિરાજ, સિદહેશીનો પ્રચાર, સિાિલંબિન, 
સાદાઈ અને જનસમાજ માટહે મ્ત્િની એિી સિચછતા 
કિેિણી સ્જ રીતે આિણને સમજાિી. જીિનને સિશણાતી 
આ બિાબિતોના ઉિા્યો િણ તેમણે સૂચવ્યા. રાષ્ટ્રક્િતા 
મ્ાતમા ગાંધી સિચછતાના અત્યંત આગ્ર્ી ્તા. તે્ ી 
જ કેનદ્ર અને રાજ્ય સરકારહે ૨જી ઓકટોબિરનો રદન – 
ગાંધી જ્યંતી્ી મ્ાતમા ગાંધીજીને ક્પ્ર્ય એિા સિચછતાના 
રચનાતમક કા્યણાક્મને ઉિાડી લીધો છહે અને મ્ાતમા 
ગાંધીજીના સિરછતા ક્િિ્યક ક્િચારોને આતમસાત કરિા 
િુરિા્ણા આદ્યષો છહે. 

૨જી ઓકટોબિર ૨૦૧૪્ી ભારત સરકાર દ્ારા 
મ્ાતમા ગાંધી સિચછતા ક્મશનનો શુભારંભ ્્યો ્તો 
અને મ્ાતમા ગાંધીની ૧૫૦મી જનમજ્યંતીનાં િિણા 
૨૦૧૯ સુધી સિચછતાલષિી કા્યણાક્મો એક અક્ભ્યાન 
સિરૂિે આદ્યાણા. માનની્ય િડાપ્રધાન શ્ી નરહેનદ્ર મોદીએ 
સિચછ ભારતનો ક્િચાર અમલમાં મુકીને સમગ્ર દહેશને 

 - ડાભી પન્ા સોરાભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV
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સિચછ અને સુંદર રાખિાની પ્રરેણા આિી. સિચછતાની 
જાિિણી એ દરહેક વ્યક્તિની મ્ત્િની સામાક્જક ફરજ છહે 
તેિા ક્િચાર સા્ે ભારત સરકાર દ્ારા શુભારંભ કરિામાં 
આવ્યો છહે. 

મ્ાતમા ગાંધી સિચછતા અક્ભ્યાન અંતગતણા લોકોની 
રોજબિરોજની રીતભાતમાં સમજિૂિણાકનો બિદલાિ 
લાિિો, ગામ અને શ્હેરના ઘન અને પ્રિા્ી કચરાના 
ક્નકાલ માટહેનું કા્યણા વ્યવસ્ાિન, નગરિાક્લકા ત્ા 
મ્ાનગરિાક્લકાઓને ઘન કચરાનું ડોર-ટુ-ડોર કલેકશન, 
સફાઈ કામદારોનું મેડીકલ ચેકઅિ, વ્યક્તિગત સામકૂ્્ક 

શૌચાલ્યનું ક્નમાણાણ કરિું, િે એનડ ્યુઝ શૌચાલ્યો 
ઉિલબધ બિનાિિા જેિા અનેક કા્યષોનો અમલ સુચારૂ રૂિે  
્ઈ રહ્યો છહે.

આમ, છતાં અસિચછતાની ગંભીર બિદીને દૂર કરિા 
સિચછતા માટહે લોકજાગૃક્ત દ્ારા લોકોનો અક્ભગમ કિેિિો 
અત્યંત જરૂરી છહે. જે લોકો સિચછતાના ક્ન્યમોનું િાલન 
કરતા ન્ી અને ગંદકી ફેલાિે છહે તિેા જિાબિદાર લોકો 
અને સંસ્ાઓ સામે દંડની્ય કા્યણાિા્ી કરિા્ી લોકો 
જાગૃત ્ા્ય તિેું િણ કરિંુ જોઈએ. તે્ી સિચછતા ઉિર 
ભાર આિીશું તો સમૃક્ધિ આિોઆિ િધી જશે. 

यवुा वर्ग भनर्गय के द्ार पर

मानव समाज के पदरवतयान का सवायादधक 
सशकत माधयम है –युवा वगया| यही वगया परमपरा 
और नवीनता का योजक भी है | युवा सामानय 
वगया रूप से १५ से ३५ वरया आयु समशूह के 
अंतगयात सदममदलत है| यही सक्षम काययाशील और 
उतपािक आबािी हैं| युवावसथा मात्र एक आयु 
ही नहीं हैं, एक मनोिशा भी हैं| वयदकततव दनमायार 
की अवसथा हैं| ये सटेट आफ माइनड है| हमारे 
िेश में इन युवाओं की संखया पशूरी आबािी की 
आधी से उपर है अथायात इनका प्रदतशत लगभग 
५० से अदधक हैं| िेश की पशूरी जनसंखया की 
िो दतहाई आबािी गाँव में है| सापेदक्षक रूप में 
युवा वगया के संिभया में भी यही आकड़ा होना 
चादहए, दकनतु ऐसा नहीं हैं, काम की तलाश में 
ग्रामीर युवा के कसबों तथा नगरों की ओंर की 
गदत तीव्र हैं| कारर सपष्ट हैं गावों में रोजगार 
के अवसर उपलबध नहीं हैं| दजससे युवा वगया 
को पलायन होन ेसे रोका नहीं जा सकता हैं| 
युवा वगया मानव समपिा हैं| इनकी सामादजक- 
राजनदैतक तथा आदथयाक गदतदवदधयों में महतवपशूरया 
भशूदमका होती हैं| इतनी बड़ी आबािी वाला िेश 
गरीब नहीं रह सकता हैं| इनका यदि सही 
रूप से दनयोजन दकया जाये तो िेश दवकास 
की मदंजल तय कर लेगा, अनयथा इनके तीव्र 

असंतोर, आक्रोश व बगावत से पशूरा िेश बबायाि 
हो जाएगा| आज चीन की युवा आबािी की ही 
महतवपशूरया भशूदमका हैं उसके आदथयाक बिलाव 
और समृदधि में, दकनतु हमारी योजनाये युवा वगया 
को समायोदजत करन ेमें असमथया हैं, पदरराम 
सवरूप अलगाववाि, अराजकतावाि, नकसलवाि 
आदि उतपन्न हो रही हैं| िेश अलग अलग 
समयों में, युवाओं के आक्रोश को झेल चुका हैं| 
१९८५ में मधय प्रिेश एव ंगुजरात में आरक्षर 
दवरोधी उत्ेजना पशूरया युवा आनिोलन, १९८४ में 
असम में अदखल असम दवद्ाथीया संघ आनिोलन 
तथा उत्री भारत में १९९० में हआु, मणडल 
दवरोधी आनिोलन प्रदतदनदध इसके उिाहरर 
हैं| आंतकवािी गदतदवदधयों का संचालन भी 
सुदनयोदजत तरीके से युवाओं दिगभ्रदमत करके, 
उनका ब्ेनवास करके तथा धन लाभ िेकर 
दकया जा रहा हैं| युवा वगया में एक अिभुत 
साम्थयया हैं| यह वयवसथा के दे्ध में जशूझ रहा हैं| 
उसकी मांग के अनुरूप राजय आपशूदतया करन ेमें 
असमथया हैं| िुलमुल सरकारी नीदतयों के कारर, 
युवा मनोिशा कया सवरूप ग्रहर करे?, कैसा 
समाज रचे?, युधि और शादनत में दकसे चुन?े 
असमंजस की दसथदत में वह दनरयाय के द्ार पर 
खड़ा हैं| इसके गुरातमक पक्ष पर दवचार करन े

 - प्रश्नत कुम्र मसंह
एम.एड् सेम.IV
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की जरूरत हैं| आवशयकता है उसे अवसर 
उपलबध करान े की, यदि समय रहते सचेत 
नहीं हआु गया तो पदरराम भयावह होंगे| इसका 
दजममेिार कौन होगा राजय या युवा| यह बहस 
का दवरय हो सकता है दकनतु बहस में पड़न े
से पहले उसे काम में दनबधि करना होगा यहाँ 
एक शेर उ्लेखनीय हैं –
‘िोर दकसका हैं इसे बाि में तय कर लेंगे ,
पहले डशू बती कशती को तशूफा से बचाया जाये’|
हम अथया प्रधान युग में हैं | जीवन के केंद्र में 

अथया हैं| अथया प्रादपत के दलए दकसी भी साधन 
का इसतेमाल दकया जा सकता हैं, कयोंदक यही 
आज प्रदतष्ठा का दनधायारर करता हैं, अतः युवा 
वगया के सामन ेभी धनाजयान एक चुनौती हैं| इसमे 
नदैतक बधंन िीले हो रहे है| आज युवा नयी 
भारा –पदरभारा गढ़ रहे, नया मशू य रच रहे हैं| 
अतीत के मशू यों तथा मानको की जगह नये 
मानक रच रहे हैं| इसके दलए दजममेिार कोई 
एक नहीं हैं, बद्क पशूरा समाज दजममेिार हैं|
युवाओं की समसया तथा उसके समाधान के 

पदरप्रेक्य में कु्छ प्रमुख राष्ट्रीय समसयाओं की 
भी चचाया जरूरी हैं| उनमे जनादककीय पक्ष, 
दशक्षा प्रराली तथा सरकारी नीदतया प्रमुख रूप 
से दवचाररीय है| भारतीय समाज जनसँखया 
दवसफोट के मुहान े पर हैं| उपलबध संसाधनों 
एव ंभारी जनसँखया में वयापक अंतराल हैं| इस 
पर दनयतं्रर दवकास के दलए पहली जरुरत 
हैं, दकनतु इस दिशा में दकये जान ेवाले प्रयास 
लगभग असफल हैं| इसके दलए भारतीय समाज 
का परमपरागत धादमयाक पक्ष काफी हि तक 
दजममेिार हैं| भोजन,वसत्र तथा आवास कभी 
हमारी बुदनयािी जरूरतों में थे, बाि में इसमें 
दशक्षा और दचदकतसा जुड़ा, दकनतु आज के 
सनिभया में, हमारी बुदनयािी जरूरतों में रोजगार 
भी प्रमुख हैं| अपन ेनागदरको की इन बुदनयािी 
जरूरतों को पशूरा करना राजय का िादयतव हैं| 
दकसी भी समाज का ऊपरी िांचा दनदमयात होन,े 
वहां की दशक्षा प्रराली की महतवपशूरया भशूदमका 

होती हैं भारतीय दशक्षा वयवसथा का परमपरागत 
रूप सांसकृदतक दवरासत के ज्ान के दलए 
जरूरी हैं| दकनतु उसमे पदरवतयान की आवशयकता 
हैं| वतयामान हालत के मदे्नजर वह प्रराली पुरानी 
पड़ती जा रही हैं| आज जरूरत हैं वयावसादयक 
दशक्षा की| इसका सीधा समबनध अथयावयवसथा 
से हैं| प्राथदमक, माधयदमक तथा उचच दशक्षा 
की जरूरत और उसके सवरुप पर पुनदवयाचार 
अपेदक्षत हैं| इस दिशा में सरकार को पहल 
करनी होगा| वोट की राजनीदत लोकततं्र का 
सबसे िखुि पक्ष हैं| इसी के भय से सरकार 
के रूप में कोई भी िल बाधयकारी नीदत लागशू 
नहीं करा पाता, चाहे वह जनसंखया दनयतं्रर की 
प्रभावशाली नीदत हो या उचच दशक्षा में सबके 
प्रवेश की नीदत| जनता तथा सरकार का एक 
िसुरे पर आरोप–प्रतयारोप जारी हैं, एक िशूसरे के 
दसर ठीकरा फोड़ा जा रहा हैं| उपाय की साथयाक 
पहल नहीं हो रहीं हैं| ऐसी दिशा में युवा वगया 
को अदसततव के दलए संघरया करना पड़ रहा हैं|
मशू य, नदैतकता, चदरत्र, ज्ान तथा दवद्ा 

सामादजक प्रदतष्ठा के दनधायारर का आधार धन 
होता जा रहा हैं| इसके दलए वयदकत दकसी भी 
सीमा पर पहशूँचन ेके दलए तैयार हैं| दकसी भी 
माधयम से धनाजयान ही उसकी दनयदत बन चुकी 
हैं| पशूंजीवाि न ेसब कु्छ अपन ेदगरफत में दलया 
हैं| यह कैसा समाज रचेगा, यह तय हैं| उसका 
सवरूप सवयाग्रासी होगा| जरूरत हैं, इस सवयाग्रासी 
संकट से संघरया करन ेकी, पशूंजीवाि को दधक्कारन े
की| पशूजीपदतयों तथा धन पशुओं को अपना रोल 
माडल न बनाये| उनकी यशोगाथा न गाये| तब 
संभव हैं युवा वगया इस आदथयाक समृदधि की अंधी 
िौड़ में न पड़कर, आिशया तथा यथाथया की 
पहचान करे ,संक्प तथा दवक्प की तलाश 
करे| शांदत तथा युधि में अपन ेको तैयार करें 
अनयथा संसाधनों तथा अवसर की अनुपलबधता 
के कारर वह असमंजस की दसथदत में दनरयाय 
के चौराहे पर भटकता रहेगा, जान ेकौन सा 
रासता पकड़कर आगे बढ़ जाये |
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યોગ ભગાવે રોગ 

્યોગ જીિનનું આિશ્યક તત્િ છહે. ્યોગ એ રોગ ને 
દૂર કરહે છહે. આિણે દરરોજ ભોજન કરીએ છીએ, િસત્ર 
િ્હેરીએ છીએ, ક્નંદ્રા લઈએ છીએ, જીિનનો વ્યિ્ાર 
ચલાિીએ છીએ. આિા ક્નત્ય વ્યિ્ારની જેમ ્યોગ િણ 
દરરોજ કરિો જોઈએ.

જેમ ભોજન્ી સ્ૂિ શરીર સિસ્ ર્હે છહે. જેમ 
શરીરને સિચછ રાખિા માટહે ક્ન્યક્મત સ્ાન કરિું િડે 
છહે. અંતઃકરણને સિચછ રાખિા ક્ન્યક્મત પ્રા્ણાના કરિી 
જરૂરી છહે. તેમ ્યોગ્ી શરીર તંદૂરસત, સિસ્ બિને છહે. ્યોગ 
કરિા્ી શરીરમાં કોઈ રોગ લાગુ િડતો ન્ી. 

દરરોજ ્યોગ કરિા્ી શરીર મજબિૂત બિને છહે, સિભાિમાં 
િરરિતણાન આિે છહે, મનને શાકં્ત અને તાજગી મિહે છહે. 

મન્ી કરહેલ ્યોગ શ્ેષ્ છહે. આિણે ્યોગ ક્િશે િધુ જાણીએ 
અને ્યોગ કરીએ એ િધુ સારં છહે.

્યોગ એટલે રોગ ભગાિિું. ્યોગ એટલે એક પ્રકારનું 
ધ્યાન, જે ક્મશ:મનની અમસ્રતાને અલોિ કરી દહે છહે. 
્યોગ કરિા્ી સ્ા્યુઓ મજબૂિત બિને છહે. ્યોગ્ી ઘણા 
બિધા રોગને દૂર કરી શકા્ય છહે. મોટાિણું દૂર કરી શકા્ય 
છહે, ચરબિી દૂર ્ા્ય છહે, શરીર સિસ્ અને તંદૂરસત ર્હે છહે. 

્યોગ કરિા્ી તણાિ દૂર કરી શકા્ય છહે અને શાંક્ત 
મેિિી શકા્ય છહે. એકાગ્ર ્ઇને ્યોગ કરિો જોઈએ ્યોગ 
એટલે માંગણી નક્્ માંગણી્ી ્યોગનું મૂલ્ય ઘટહે છહે.્યોગ 
સરિ ્ દ્ય્ી િોતાના કલ્યાણ માટહે કરિો. આમ, ્યોગ એ 
ઈશ્વર સા્ે જોડિાની સરિ સાધના જિેું છહે. સિસ્ શરીર 
એ ્યોગ જિેું છહે  

 - િૌધરી નીશત્મકા અજીતભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.IV

પટેલ જીનલ દયાળજીભાઈ, એર.અેડ્. સેર.IV

http://epgp.inflibnet.ac.in
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ભારતિો પિકાર સવર્છતા

સિચછતા એટલે શરીરની સફાઈ, િસત્રોની સિચછતા, 
મન તેમજ દ્રમષ્ટની પ્રક્િત્રતા, ઘર, શેરીઓ , સડકો, િ્યણાટક 
સ્િો, જા્હેર સ્િો, સરકારી ઇમારતો, િ્યાણાિરણ અને 
િાણી િગેરહે બિધુ જ સિચછ રાખિું. સફાઈ એ માત્ર આિણા 
આરોગ્ય કે માત્ર આસિાસના િાતાિરણને સુંદર અને 
શોભા્યમાન બિનાિિા માટહે જ અક્નિા્યણા ન્ી, િરંતુ દરહેક 
સજણાન અને ઉન્ક્ત માટહે અગત્યનું છહે. શારીરરક, માનક્સક 
અને આધ્યામતમક ક્િકાસ માટહે ફરક્જ્યાત છહે. સિચછ ર્હેિંુ 
એ માનિી્ય પ્રકૃક્તનો એક ભાગ છહે. સિચછતા દરહેકને ગમે 
છહે અને સિચછતા પ્રગક્ત માટહે િણ જરૂરી છહે. સિચછતા 
જીિન ટકાિી રાખિા માટહે િણ અક્નિા્યણા છહે. 

આિણા દહેશના અનેક ગામડાઓમાં અને ઘણા શ્હેરોમાં 
સિચછતાના અભાિ નરી આંખે જોઈ શકા્ય છહે.આજના 
નાગરરકોમાં સફાઈ અને સિચછતા પ્રત્યે જે જાગૃક્ત ્ોિી 
જોઈએ તેનો અભાિ જોિા મિહે છહે. રસતા ઉિર ગંદકી 
કરિી, ગલીઓ અને શેરીઓમાં કચરો ઠાલિિો, ઉભરાતી 

ગટરો, ખુલ્ી નાિીઓ, ધૂમ્િાન િડે ્તી ગંદકી િગેરહે 
આિણા માટહે િડકારરૂિ બિની ગ્યા છહે .સમાજમાં કોઈિણ 
િરરિતણાન લાિિું ્ો્ય તો જનતાના સા્ સ્કારની જરૂર 
િડે છહે. ્ાલની િરરમસ્ક્ત જોિા જઈએ તો આિણે જ્યાં 
ગંદકી કરિી નક્્ એિું િાક્ય લખ્યું ્ો્ય ત્યાં જ ગંદકી 
કરીએ છીએ, કચરો નાખીએ છીએ.

આધુક્નક સમ્યમાં જગતના દહેશોમાં ભારતને એક 
દહેશ તરીકે નીચું જોિાનું કરાિતી મુખ્ય ચાર બિાબિતો છહે. 
ગરીબિી,ગોટાિા,ગીદથી અને ગંદકી દહેશમાં ચોમેર દહેખાતી 
અસિચછતા આિણી એક રાષ્ટ્રી્ય શરમ છહે.  

ગાંધીજી ્ંમેશા સિચછતાના આગ્ર્ી રહ્યા ્તાં. તેમના 
જનમ રદિસ ૨જી ઓકટોબિર ૨૦૧૪ના રદિસ્ી માનની્ય 
િડાપ્રધાન શ્ી નરહેનદ્ર મોદીની આગેિાની ્હેઠિ “સિચછ 
ભારત” અક્ભ્યાન શરૂ ્્યું છહે એ એક શુભ ક્ચન્ છહે.  
શ્ી નરહેનદ્ર મોદીએ નિી રદલ્ીમાં સિચછ ભારત અક્ભ્યાનની 
શરૂઆત કરતા કહ્ં ્તું કે ૨૦૧૯માં મ્ાતમા ગાંધીની 

 - ધોડી સરસ્વતી અરરતભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

बेरोजरारी

अरे ओ, जीवन से दनराश योधिाओं सुनो,
सड़क पर भटकते बेरोजगारों सुनो,

अँधेरेसे दनकलन ेको कु्छ कमया तो करो |
अपनी दसथदत को मानकर कु्छ शमया तो करो|

कब तक कोसते रहोगे तुम, अपन ेसरकार को?
कया भुला िोगे तुम िदुनया के दतरसकार को?

िभुायागय से दनकलन ेका जतन तो करो|
अपनी धडकनों को समजन ेका प्रयत्न तो करो|

माँ को िेंरो तमन्ना थी, तेरे जनम के बाि,
दपता न ेिेखे थे सपन ेिशकों बाि,

उनके खवाबो को आँखों में जगह तो िो |
संभल जायेगे पाँव तेरे पहले सतह तो िो |

जनम लेना, मर जाना, दनयदत है संसार की,
सोचा कभी, कया वजह थी? तेरे अवतार की,
दमट्ी हो जाएगी सोना, तुम सपशया तो करो |
कर रही इतंजार मंदजल, तुम संघरया तो करो| 

 (प्रभात कुमार, सुदवचारदहनिी.कोम)

 - प्रध्न शवेत् धनेशभ्ई 
एम.एड् सेम.IV 

(संकलन)

https://www.youtube.com/edu
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૧૫૦મી જ્યંતીના અિસરહે ભારત તેમને સિચછ ભારતના 
રૂિમાં સિણાશ્ેષ્ શ્ધિાંજક્લ આિશે. આ અક્ભ્યાન આજે 
દહેશભરમાં એક જન આંદોલન બિની ગ્યું

સિચછ ભારત ક્મશનમાં સમાજના ક્િક્ભન્ િગષોનાં 
લોકો આગિ આવ્યા અને સફાઈના જન આંદોલનમાં 
સામેલ ્્યા છહે. સરકારી અક્ધકારીઓ્ી લઈ જિાનો 
સુધી, બિોલીિુડ અક્ભનેતાઓ્ી લઈને ખેલાડીઓ સુધી, 
ઉદ્ોગિક્તઓ્ી લઈને આધ્યામતમક ગરુઓ સુધી, બિધા 
આ િક્િત્ર કા્યણામાં જોડા્ય ગ્યા. દહેશભરમાં લાખો લોકો, 

રોજબિરોજ સરકારી ક્િભાગો, એજનસીઓ અને સામુદાક્્યક 
કનેદ્રો સિચછતા કા્યણાક્મોમાં જોડા્ય રહ્યા છહે. સતત સફાઈ 
અક્ભ્યાન આ્યોજીત ્િા્ી લોકોમાં સફાઈને લઈને 
જાગૃતતા આિી છહે. દહેશભરમાં નાટકો અને સંગીતના 
માધ્યમ્ી સિચછ ભારતનો સંદહેશ ફેલાિિામાં આવ્યો. 
લોકોએ િોતે ગંદકી ન કરિી જોઈએ અને બિીજાને િણ 
ગંદકી કરતા અટકાિિા જોઈએ. ચાલો આિણે સિચછતાના 
આગ્ર્ી બિનીને દહેશને પ્રગક્તના િં્ે આગિ િધારીએ.

 - ટંડેલ ફાલગુની જયંતીલાલ 
એર.અેડ્. સેર.IV

https://www.ted.com
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યુવા ભારત

ભારતના ્યુિાનોમાં દહેશભક્તિ, કમણા ક્નષ્ા, દહેશને દરહેક 
ષિેત્રે પ્રગક્તના િં્ે લઇ જિાની ધગશ, જોમ, જુસસો જાગૃત 
્ા્ય. દહેશની પ્રગક્તમાં બિાધક બિનતા અનેક ષિેત્રોમાં જે 
અક્નષ્ટ તતિો છહે. તેને દૂર કરિાની ક્્ંમત અને કામના 
કેિિા્ય તો ્યુિા ભારતનું ક્નમાણાણ કરિામાં કોઈિણ 
પ્રકારની આડખીલીઓ ર્ી શકે ન્ીં. દહેશભરમાં જ્યા-ં
જ્યાં દહેશના ્યુિાનોના િગલાં િડે ત્યાં-ત્યાં અજ્ાનતા રૂિી 
અંધકાર દૂર કરી જ્ાન રૂિી પ્રકાશ ફેલાતા દહેશભરમાં્ ી 
અજ્ાનતા, અંધશ્ધધા, િ્હેમ, જડતા, ભ્ષ્ટાચાર, લાગિગ-
શા્ી, સિા્ણા, બિદમાશી, લુચ્ાઈ, દહેશદ્રો્ િગેરહે દુિણોને 
નાબિૂદ કરી આિણે અિશ્ય ્યુિા ભારતનું ક્નમાણાણ કરી 
શકીએ. 

જો બિધાને આક્્ણાક, સામાક્જક, ક્શષિણ, આરોગ્ય, 
રોજગારી એિા તમામ ષિેત્રે સમાન તકો ઉિલબધ ્શે, તો 
ભારતને સિુરિાિર બિનતા કોઈ રોકી શકશે નક્્. આ માટહે 
્યુિાનોએ િોતાની અંદર ર્હેલી અિાર શક્તિઓને દહેશના 
નિા ક્નમાણાણ માટહે કામે લગાડિી િડશે. દહેશમાં અનેક 
ખદબિદતા ભ્ષ્ટાચારો નાબિૂદ કરિા િોતાની શક્તિઓને 
કામે લગાડિી િડશે. દહેશ સમષિ ઘણા બિધા ગંભીર પ્રશ્ો 
દહેશની પ્રગક્ત માટહે બિાધક બિનેલા છહે. એ પ્રશ્ોને દૂર 
કરિા ્ુયિાનનોએ એડી ચોટીનું જોર લગાડિું િડશે. દહેશમાં 
નેતાગીરીને જાકારો આિિા સિા્ણા, સગાિાદ, જાક્તિાદ 
અને કોમિાદ િગેરહે અનેક દુિણો દૂર કરિા ભારહે જે્મત 
ઉઠાિિી િડશે

કદમ અમસ્ર ્ો્ય એને કદી રસતો જડતો ન્ી ,
અડગ મનના મુસારફર ને ક્્માલ્ય િણ નડતો ન્ી.
ઉિરની િંક્તિ બિતાિે છહે કે અડગ મન રાખી કોઈ 

કા્યણા કરિામાં આિે તો કોઈિણ કા્યણા મુશકલે ન્ી. ભારત 

દહેશના આબિાલ વૃધધ નાગરરકો જો દહેશના ્યુિા ક્નમાણાણ 
માટહે કરટબિધધ ્ઈ સા્ સ્કાર્ી કા્યણા કરિા લાગે તો 
્યુિા ભારતના ઘડતરમાં સુગમતા અને સરિતા ્ઇ 
જા્ય. આ માટહે દહેશના કેટલાક પ્રશ્ો દહેશની પ્રગક્તમાં 
અિરોધરૂિ બિને છહે. તેને દૂર કરિા માટહેના દહેશના સમગ્ર 
નાગરરકોએ ખભે-ખભા ક્મલાિી કામ કરિાની તાતી 
જરૂરર્યાત છહે. આિણે પ્રશ્ોને ્લ કરિા માટહે કટીબિધધ 
્િાની જમાનાની માંગ છહે. દહેશના એક અદના નાગરરક 
તરીકે જાણીએ જ છહે કે આ પ્રશ્ો ઉિરાંત દહેશની પ્રગક્તને 
અિરોધક અનેક િરરબિિો દહેશ સમષિ ઉભા છહે.

ખુદી કો કર બુિલંદ ઇતના કી ્ર તકદીર સે િે્લે,
ખુદા બંિદહે સે િૂછહે બિતા તેરી રઝા ક્યા ્હે.
દહેશને પ્રગક્તના િં્ે અને ્યુિા ભારતના નિક્નમાણાણમાં 

અનેક અડચણો ્ોિા છતાં ઉિરની િંક્તિ ક્ી જા્ય છહે કે 
તમારી કા્યણા કરિાની પ્રણાલી , તરિરાટ, ઉતસા્, ધગશ, 
તમન્ાને એટલી ઉચ્ કોરટ િર લઈ જાઓ કે ખુદ ઈશ્વર 
ને િણ િૂછિું િડે કે બિોલો ભારતના િનોતા િુત્રો તમારી 
ઈચછા શું છહે? તમારી કા્યણાિા્ી્ી ખુશ ્ઈને તમારા 
કા્યણામાં ્ું િોતે િણ સ્ભાગી ્ઈશ... જ્યારહે ઈશ્વર મદદ 
કરિા ત્ૈયાર ્ા્ય તો િછી ્યુિા ભારતના ક્નમાણાણમાં કંઈ 
કચાશ ર્હેશે ખરી? જરૂર છહે મુશકેલીઓ્ી ડ્યાણા િગર ધ્યે્ય 
સુધી િ્ોંચિાની.....

દહેશના નિ ક્નમાણાણ િં્ે આગિ િધારિામાં “્યા ્ોમ 
કરીને િડો ફતે્  છહે આગે” અિનાિીશું, તો જરૂર આિણે 
આિણા દહેશને ્યુિાભારતના ક્નમાણાણ િં્ે, સિચછ ભારત 
અને રડક્જટલ ભારતના ષિેત્રે આગિ ધિાિી શકીશું. રા્ 
કોની જુઓ છો?

 - કરડવાલા રુશન્ા અૈયુબ
એર.અેડ્. સેર.II
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સવચ્છ ભારત અનભયાિ 

માનની્ય િડાપ્રધાનશ્ીએ નિી રદલ્ીમાં રાજિ્ િર 
સિચછ ભારત અક્ભ્યાનની શરૂઆત કરતાં કહં્ ્તું કે 
“૨૦૧૯માં મ્ાતમા ગાંધીની ૧૫૦મી જ્યંક્તના અિસરહે 
ભારત તેમને સિચછ ભારતના રૂિમાં સિમેશ્ેષ્ શ્ધિાંજક્લ 
આિી શકે છહે.” ૨ ઓકટોબિર, ૨૦૧૪ના રોજ દહેશભરમાં 
એક રાષ્ટ્રી્ય આંદોલનના રૂિમાં સિચછ ભારત ક્મશનની 
શરૂઆત ્ઈ.

સિચછતાના જન આંદોલનની આગેિાની કરતાં 
પ્રધાનમતં્રીએ લોકોને આહ્ાન ક્યુાં કે, તેઓ એક સાફ 
અને સિચછ ભારતના મ્ાતમા ગાંધીના સિપ્નને િુરં કરહે. 
શ્ી નરહેનદ્ર મોદીએ િોતે મંરદર, માગણા, િોલીસ સટહેશન િાસે, 
સફાઈ અક્ભ્યાન શરૂ ક્યુાં. પ્રધાનમતં્રી દ્ારા ગંદકી સાફ 
કરિા માટહે ઝાડું િકડિાના કારણે સિચછ ભારત અક્ભ્યાન 
દહેશભરમાં એક જન આંદોલન બિની ગ્ંુય. તેમણે કહ્ં કે 
લોકોએ ન તો ગંદકી કરિી જોઈએ અને ન બિીજાને કરિા 
દહેિી જોઈએ. તેમણે ‘ન ગંદકી કરીશું ન કરિા દઈશુ’ નો 
મંત્ર આપ્યો. શ્ી મોદીએ સિચછતા અક્ભ્યાનમાં સામેલ 
્િા માટહે લોકોને આમંક્ત્રત િણ ક્યાણા અને તેમને અનુરોધ 
ક્યષો કે તેઓ િણ અન્ય લોકોને આ િ્હેલમાં જોડે.

અક્ભ્યાનમાં સામેલ ્િા માટહે લોકોને આમંક્ત્રત 
કરિાના કારણે સિચછતા અક્ભ્યાન એક રાષ્ટ્રી્ય આંદોલન 
બિની ગ્યું. સિચછ ભારત ક્મશનના માધ્યમ્ી લોકોમાં 
જિાબિદારીની ભાિના આિી. દહેશભરમાં લોકો સક્ક્્ય 
રૂિ્ી સિચછ ભારત અક્ભ્યાનમાં સામેલ ્ઈ રહ્યા છહે 

અને મ્ાતમા ગાંધીના સિચછ ભારતનું સિનું ્િે સાકાર 
્િા લાગ્યું છહે.

સમાજના ક્િક્ભન્ િગષોના લોકો આગિ આવ્યા 
અને સફાઈના આ જન આંદોલનમાં સામેલ ્્યા. 
સરકારી અક્ધકારીઓ્ી લઈને જિાનો સુધી, બિોક્લિુડ 
અક્ભનેતાઓ્ી લઈને ખેલાડીઓ સુધી, ઉદ્ોગિક્તઓ્ી 
લઈને આધ્યામતમક ગુરૂઓ સુધી બિધા આ િક્િત્ર કા્યણામાં 
જોડાઈ ગ્યા. દહેશભરમાં લાખો લોકો રોજબિરોજ સરકારી 
ક્િભાગો, એનજીઓ અને સ્ાક્નક સામુદાક્્યક કેનદ્રો 
સિચછતા કા્યણાક્મોમાં જોડાઈ રહ્યા છહે. સતત સફાઈ 
અક્ભ્યાન આ્યોજીત ્િા્ી લોકોમાં સફાઈને લઈને 
જાગૃતતા આિી. દહેશભરમાં નાટકો અને સંગીતના 
માધ્યમ્ી સિચછ ભારતનો સંદહેશ ફેલાિિામાં આવ્યો.

સિચછ ભારત અક્ભ્યાન લોકોનું જોરદાર સમ્ણાન 
મેિિીને ‘જન આંદોલન’ બિની ગ્યું. સામાન્ય નાગરરકો 
િણ મોટી સંખ્યામાં આગિ આવ્યા અને તેમણે એક સાફ 
સુ્ રા ભારતના શિ્ લીધા. સિચછ ભારત અક્ભ્યાનની 
શરૂઆત બિાદ માગષોની સફાઈ માટહે ્ા્માં ઝાડુ ઉિાડિું, 
સફાઈ િર ધ્યાન અને એક સિચછ મા્ોલ બિનાિિાની 
કોક્શશ લોકોની આદતમાં સામેલ ્ઈ ગઈ. લોકો આ 
અક્ભ્યાનમાં સામેલ ્િા લાગ્યા અને તેઓ આ સંદહેશને 
ફેલાિિામાં મદદ કરી રહ્યા છહે કે ‘સિચછતા ઈશ્વરની 
ભક્તિની સૌ્ી નજીક છહે.’

 - પરરાર શહરેન નરેન્દ્રભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV
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रीता में योर समबन्ी भवचार्ारा

गीता अखणडकोदट, ब्ह्ांडनायक, परमब्मह, 
परमातमा भगवान श्ीकृष्र के मुखारदबिं का 
दिवय सिेंश है। यह दवश् के समसत प्रादरयों 
की दचरतंन शांदत का अनुपम साधन है। 
श्ीमिभागवि गीता दहिं ुधमया का प्रधान सतमभ 
हैं। जो महाभारत रूपी समुद्र मंथन से उतपन्न 
अमृत के समान है। समपशूरया वेि एव ंउपदनरि 
सदहतय का सार संग्रह हैं इसे कुल 700 
शलोको से दनबधि दकया गया है।
आज वैज्ादनक युग मे हमारा युवा वगया इतना 

वयसत है दक उसे अधययन में अदधक समय 
लगान ेको नहीं दमलता हैं। जैसे कोई मनुष्य 
गंगा में सनान कर ले तो वह सभी पापो से 
मुकत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि वयदकत 
भागवि गीता का मनन धयान करता हैं तो उसे 
िशूसरे वैदिक सदहतय की आवशयकता नही रह 
जाती है। गीता के महातमय को प्रदतपादित 
करते हएु भगवान श्ीकृष्र अजुयान से कहते है 
दक “गीता मे हृिय ंपाथया” अथायात हे पाथया गीता 
मेरा हृिय हैं।
वासतव में श्ीमिभागवत गीता को योग शासत्र 

की संज्ा िी गयी है। इसके प्रतयेक अधयाय 
के अंत मे “ब्ह्दवद्ां योग शासत्रे” ऐसा कहा 
गया है अतः गीता का योग समबनधी दवचार 
अदत महतवपशूरया है। आतमा और परमातमा के 
समदनवत समबधं के दसधिांत को ही योग कहते 
है। गीता में योग समबनधी दवचार को सथादपत 
करन ेके दलए तीन साधन बताये गये है दजनहें 
कमयायोग, भदकतयोग एव ंज्ानयोग के नाम से 
जाना जाता है।
1. कमयायोग : कमयायोग वह योग है दजसमे 

कमया की प्रधानता होती है, मीमांसक ज्ानकाणड 
की अपेक्षा कमया को ही मोक्षिायक मानते हैं। 
अतः गीता दनष्काम कमया करन ेका उपिेश िेती 
हैं। 
दनष्काम कमया वह कमया है, दजसमे कामनाओं 

का सवयाथा अभाव रहता है। दनष्काम कमयायोग 
में कमया पर जोर दिया जाता है। इसमें ऐसा 
कहा गया है दक सुख-िःुख िोनो में समभाव 
रखो, अपन ेयोग क्षेम के दलये प्रयास न करो, 
जो प्रापत हो उसमें संतुष्ट होकर भोगो। मनुष्य 
दसफया कमया करता है, इन कमोया ंसे प्रापत होन े
वाले फलों को ईश्र को अदपयात करता है। 
ऐसे वयदकत कमोया ंके माधयम से जनम-मरर के 
बधंन चक्र को तोड़कर हमेशा के दलए परमातमा 
में अपन ेको दवलीन कर लेता है, इसी को 
पदरभादरत करते हएु भगवान श्ीकृष्र न ेगीता 
में कहा है,
“कमयाणयेवादधकारसते मा फलेरु किाचन।
मा कमयाफलहेतुभशूयामाया ते सङ्ोऽसतवकमयादर।” 

अथायात् कमया करन े में ही तेरा अदधकार है, 
उसके फलो में नहीं, अतः तशू कमोया के फल 
का हेतु मत बन तथा कमया न करन ेमें तेरी 
आसकती न होवे।
2. भदकतयोग : भगवि भदकत ही सवयाश्ेष्ठ 

साधन है भदकत का तातपयया भगवान के धयान, 
भजन, कीतयान तथा उपासना आदि से है| 
परमपशूजय परमातमा के अदतदरकत दकसी अनय 
का भाव न लाना ही अननय भाव कहा जाता 
है, यही अननय भाव ही भदकत योग है इसी 
अननय भदकत को गीता में अननयदचत भी कहा 
गया है।
“अननयचेताः सतत ंयो मां समरदत दनतयशः।
तसयाह ंसुलभः पाथया दनतययुकतसय योदगनः।”
अथायात समपशूरया कतयावय कमोया को मुझमें तयागकर 

तशू केवल मुझ सवयाशदकतमान सवायाधार परमेश्र 
की शरर में आ जा कयोंदक जो भकत मुझमें 
श्धिा से पत्र, पुष्प, फल, जल अदपयात करता है 
उसे मैं सवय ंग्रहर करता हुँ। यथा,
“पत्रं पुष्प ंफलं तोय ंयो मे भकतया प्रयच्छदत।
तिह ंभकतयुपहृतमश्ादम प्रयतातमनः।” 
भदकतयोग में ऐसा कहा गया है दक ईश्र की 

 - पर्नशशू मसंह 
एम.एड् सेम.IV

https://www.gitasupersite.iitk.ac.in
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भदकत सबसे पयारी है, इस भदकत के द्ारा भकत 
समसत सांसादरक बधंनो को तोड़कर भगवान 
को प्रापत कर लेता है।
3. ज्ानयोग : आतमा को परमातमा के रूप 

में समझना ही ज्ानयोग, ज्ानयोग ही सांखययोग 
के नाम से भी जाना जाता है। सांखय योग में 
आतमा के अमरता, अदवनदशतव का वरयान दकया 
गया है। श्ीकृष्र अजुयान को ज्ान की दशक्षा 
िेते हएु कहते है दक वेिो के दवरय दत्रगुरातमक 
है। हे! अजुयान! तुम तीनो से रदहत होओ। तुम 
कभी राग, दे्र, लोभ, मोह, ईष्याया के वशीभशूत 
मत बनो। आतमा के अदसततव को सपष्ट करते 
हएु श्ीकृष्र न ेकहा है दक यह अजनमा, दनतय 
पुरातन, शाश्त और आदि से भी आदि है-
“न जायते दम्रयते वा किादच
न्नाय ंभशूतवा भदवता वा न भशूयः।

अजो दनतयः शाश्तोऽय ंपुरारो
न हनयते हनयमान ेशरीरे।” 
संसार में ज्ान के समान पदवत्र करन ेवाला 

अनय सततव नही है ।
गीता हमे दवरम पदरदसथदतयों से जशूझन ेएव ं

अंत मे उन पर दवजय पान ेकी उिात् दशक्षा 
िेती है। अतः गीता का उपिेश सवयाभौम एव ं
सवयाकादलक रूप से सब मानवो के दलए उपयोगी 
है।
भारत ही नही अदपतु संपशूरया दवश् के मानव 

समाज को जीदवत रखन ेके दलए सतयपरामशया 
िेन े के दलए, उत्प्रेदरत करन े के दलए तथा 
उसे भवसागर से मुकत करान ेके दलए गीता के 
दसधिांतों का पठन- पाठन एव ंआचरर आज के 
युवा वगया के दलए तो अदत आवशयक है।

https://www.coursera.org

સાભાર- https://ozlokie.com/2014/12/23/the-nature-of-evidence/
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તણાવ રુનક્ત

સાંપ્રત સમ્યમાં સૌને મૂંઝિતો આ એક જરટલ પ્રશ્ 
છહે, “જીિિું કેમ” ?

જ્યાં નજર નાખો ત્યાં દહેખા્ય છહે- ઉતાિિ, દોડાદોડ, 
અક્નક્ચિતતા, અશાકં્ત, વ્યગ્રતા, માનક્સક તણાિ અને 
ક્ચંતા. ઘર ઘરમાં અશાંક્ત, શાિા-મ્ાશાિામાં અશાકં્ત, 
ઓરફસમાં અશાંક્ત જાણે સૌને માનક્સક અશાંક્તનો રોગ 
લાગુ િડ્ો છહે! િક્ત-િત્ીના સબંિંધો, ગરુ ક્શષ્યના 
સંબિંધો, અક્ધકારી-કમણાચારીના સબંિંધો સિણાત્ર વ્યગ્રતા અને 
રઘિાટ માલુમ િડે છહે.

કેટલાક લોકો આ ્યુગને ન્યુરકલ્યર ્યુગ, ઇલકેટ્ોક્નક 
્યુગ, અિકાશ ્ુયગ િગેરહે નામ્ી જાણે છહે.િરંતુ ખરહેખર 
આ ્યુગ રઘિાટ અને તણાિનો ્યુગ ્ો્ય એિું લાગે છહે.

તણાિના લષિણો નીચે મુજબિ છહે .
- ્ા્-િગમાં ખાલી ચઢી જા્ય છહે. તે ઠંડા કે ઢીલા િડી 

જા્ય છહે.
-  મોં સુકાઈ જા્ય છહે.
-  ગિું રૂંધાિું કે છાંતીમાં દુખાિો ્ા્ય છહે.
-  હૃદ્ય જોર્ી ધબિકતું ્ો્ય એમ લાગે છહે. હૃદ્યના 

ધબિકારા િધી જા્ય છહે. શરીર અક્ડ ્ઈ જા્ય છહે.
-  મન સદા બિેચેની અનુભિે છહે. ્ોડી ્ોડી િારહે ગુસસ ે

્ઇ જિા્ય છહે.

-  આંખે અંધારા આિે છહે, મા્ું ખાલી ખાલી લાગે છહે.
 ઉિ્યુણાતિ લષિણો િર્ી જાણી શકા્ય છહે કે આ વ્યક્તિ 

માનક્સક તણાિનો રોગી છહે.
્યોગના ક્િક્િધ આસનોમાં ‘શિાસન’એ શ્ેષ્ આસન 

છહે. ઉિ્યુણાતિ માનક્સક સમસ્યાઓનો તે ્કારાતમક ઈલાજ 
છહે. આ બિાબિતનો લગભગ સિણાત્ર સિીકાર ્ ્યો છહે. શિાસન 
કરિા્ી માનક્સક તણાિો દૂર ્ા્ય છહે. મનમાં દબિાઈ 
ગ્યેલા ક્િચારો બિ્ાર આિે છહે. અને મન મોકિંુ ્તા 
શાકં્ત મિહે છહે. શિાસનની સાચી સાધના કરતો મનુષ્ય 
દરહેક સતરહે શાકં્ત મેિિી શકે છહે. શરીરના અિ્યિોના એક-
એક કોિને તેના્ી આરામ મિહે છહે અને ઘસારા િામેલા 
ત્ા ્ાકેલા કોિો િુન:જીિણાન િામી તાજગી પ્રાપ્ત કરહે છહે. 
શિાસનના ઉિ્યોગ કરિા્ી િગ્ી મા્ા સુધી સિંૂણણા 
ક્િશ્ામની મસ્ક્ત અનુભિા્ય છહે.

શિાસનમાં નીચે જણાિેલ ક્િચારો કરી શકા્ય
-  ્ હે મન, તું જે ક્િચારહે છહે તેિું જ બિને છહે. માટહે ્ ું કદાિી 

ક્નરાશાભ્યાણા ક્િચારો કરીશ નક્્, ઊંચા અને આશાિાદી 
ક્િચારો જ કરીશ.

-  જે મળ્યું છહે તેમાં જ આનંદ માનીશ.
-  બિીજાને આનંદ મિહે, સુખ મિહે તેિા કામમાં તને 

લગાિીશ.

 - ટંડેલ રદવયાની સુરનભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

યુવા ભારત

્યુિાન શબદ જ મનમાં એક નિી ઉંચાઈ તરફ લઇ 
જતો અને ઉમંગ િેદા કરતો શબદ છહે. આિણા જીિનમાં 
્યુિાનીનો સમ્યગાિો ખબૂિ જ મ્ત્િનો છહે. આ જ 
સમ્યગાિા દરક્મ્યાન આિણે આિણું ત્ા સા્ે સા્ે 
વ્યાિક અ્ણામાં રાષ્ટ્રનું ભક્િષ્ય નક્ી કરતા ્ોઈએ છીએ. 
એટલે જ ક્હેિા્ય છહે કે આજના નિ્યુિાનો એ દહેશનું 
ભક્િષ્ય છહે.

િસતીની દૃષ્ટીએ દુક્ન્યામાં બિીજો ક્મ ધરાિતો આિણો 
ભારત દહેશ દુક્ન્યાનો સૌ્ી ્યુિા દહેશ છહે. આજે આખું ક્િશ્વ 
ભારતને એક ્યુિા દહેશ તરીકે જાણે છહે.આિણા પ્રધાનમંત્રી 
આખી દકુ્ન્યામાં ભારત એક ્યુિા દહેશ છહે, એિી િાતો 
કરહે છહે. અને એ સત્ય િણ છહે. ભારત િાસે આજે સૌ્ી 
િધુ ્યુિા શક્તિ છહે. ્યુિાનો જોશ્ી ભરહેલા ્ો્ય છહે. ્યુિા 
િસતીનો અ્ણા કા્યણાશીલ િસતી એિો િણ ્ા્ય છહે.

 - પટેલ ભાશવની સુરેિભાઈ 
એર.અેડ્. સેર. IV

http://spoken-tutorial.org
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આંખોમાં આશાઓ અને નિા નિા સિના સા્ે ઉડાન 
ભરતા આજના ્યુિાનોના મનમાં કંઈક કરી છુટિાની 
ભાિના છહે. આ જ સા્સ અને પ્રબિિ ઇચછાશક્તિને 
કારણે જ એમને ્યુિાન ક્હેિા્ય છહે ્યુિાશક્તિ િરદાન 
છહે કે િડકાર એ મ્ત્િિૂણણા છહે. કારણકે ્યુિાશક્તિ જો 
સાચા માગણા િર ઉિ્યોગ ન કરિામાં આિે તો એ સમાજ 
અને રાષ્ટ્રના ભાિી માટહે અંધકાર બિની શકે છહે. સા્ે સા્ે 
જો આજના આ ્યુિા િગણાને કોઈ સાચી રા્ ચીંધિામાં 
આિે તો તે આિણા સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટહે ક્િકાસની એક 
કડી સાક્બિત ્ઇ શકે છહે.્યુિાનો ક્યારહેક મનમાની િણ 
કરહે છહે. અને આજના ટહેક્ોલોજીના ્યુગમાં તેમને ્યોગ્ય 
માગદશણાન ન મિહે તો તે ઝડિ્ી રદશા્ીન બિની જા્ય છહે.

આજનો ્યુિાન એ િણ ન્ી જાણતો કે શું કરિાનું 

છહે? શું ્ઇ રહં્ છહે ? અને આખરહે એમનું ભક્િષ્ય શું 
છહે? િ્હેલાના સમ્યમાં ક્િદ્ા્ીઓ સંદહેશા વ્યિ્ારની 
સગિડોના સાધનો્ી દૂર ર્ીને અભ્યાસ કરતા ્તા. 
એમના જીિનમાં એક લક્્ય નક્ી કરાતું અને એ પ્રમાણે 
જીિન ક્નમાણાણ કરાતું ્તું િરંતુ ્િે એિું ભાગ્યજે જોિા 
મિહે છહે. ્યુિાનોમાં આતમક્િશ્વાસનો અભાિ, ચોરી , 
િાસના, જિેા દુિણો ઝડિ્ી ઘર કરી રહ્યા છહે.

આિણા દહેશમાં એિા ઘણા ્યુિાઓ છહે કે જેમણે અનેક 
ક્સમધધઓ ્ાંસલ કરી છહે. આજની િાસતક્િકતા એ છહે કે 
્યુિાશક્તિ ખૂબિ જ પ્રબિિ છહે અને એ જ શક્તિ સમાજ, દહેશ 
કે દુક્ન્યાને આગિ િધારશે. માત્ર ્યુિાશક્તિઓને ્યોગ્ય 
માગણાદશણાન અને ધ્યે્ય સા્ે જોડિાની જરૂર છહે.

જીવિ એક ્ંઘરસિ

મનુષ્યને જનમ્ી મૃત્યુિ્યાંત ષિણે ષિણે અનેક પ્રકારના 
સંઘિણા કરિા િડે છહે. ક્યારહેક શારીરરક સંઘિણા તો ક્યારહેક 
માનક્સક સંઘિણા. ટૂંકમાં મનુષ્યનું જીિન સંઘિણામ્ય છહે.

આજનો ્યુિાન શારીરરક અને માનક્સક બંિને રીતે 
નબિિો િડી ગ્યો છહે. નાની નાની મુશકેલીઓ્ી ગભરાઈને 
તે આતમ્ત્યા કરી લે છહે. તેમની ક્જંદગીની શરૂઆત ્તા 
તેમને આિતો ગુસસો, અભ્યાસમાં ઓછા ગુણાંક મિિા્ી, 
કારરકદથી ્યોગ્ય ન બિનતા કે િોતાના મનની ઈચછા િૂરી ન 
્િા્ી તે આતમ્ત્યા કરી લે છહે.  

આજે દરહેક ્યુિાને સંઘિણા સામે ટકી ર્હેિા માટહે શ્મ , 
ક્્ંમત અને ધીરજ રાખિી જરૂરી છહે. નોકરી મિેવ્યા બિાદ 
એક નિી ક્જંદગીની શરૂઆત ્ા્ય છહે. અને જીિનમાં 
આિતી અનેક કિરી િરરમસ્ક્તઓનો સામનો કરિા 
જ્ાનની જરૂર િડે છહે. િરંતુ આજના ્ુયિાિગણાને જ્ાનનું 
સંચ્ય કરિામાં નક્્, િરંતુ માત્ર મનોરંજનમાં જ રસ છહે.

આજે દરહેક મનુષ્ય કોઈિણ પ્રકારના સંઘિણા ક્િનાના શાંત 
જીિનની કલિના કરિા લાગ્યો છહે. િોતાને િરરશ્મ ઓછો 
કરિો િડે તે માટહેના અનેક પ્રકારના ્યંત્રો ક્િકસાિિામાં 
મંદી િડ્ો છહે. િરરણામે મનુષ્યની વૃક્ત્ત સંકોચાઈ ગઈ છહે. 
સંઘિણા સામે ટકી ર્હેિાની તેની શક્તિઓ દબિાઈ ગઈ છહે.

“ અનુભિે જ માનિી ઘડા્ય છહે.” આ િાક્ય દરહેકના 
મુખે બિોલાતું ્ો્ય તેિી જ રીતે “જીિન એક સંઘિણા છહે.” 
આ િાક્ય દરહેક બિોલતા ્ો્ય છહે. િરંતુ િાક્યના ભાિા્ણા 
ને સમજી શક્યા ન્ી. ભગિાન બિુધિ , સિામી ક્િિેકાનંદ, 
મ્ાતમા ગાંધી િગેરહે જેિા મ્ાિુરૂિો સંઘિણાનો નીડરતા્ી 
સામનો કરી આગિ િધ્યા અને મ્ાન બિન્યા છહે.

આજના ્યુિાનને ડગલેને િગલે સંઘિણાનો સામનો કરિો 
િડે છહે. લાગણી, ભ્ષ્ટાચાર, લાંચરૂશ્વતના આ ્યુગમાં 
િોતાની કાક્બિક્લ્યતને ટકાિિા સંઘિષોના દરર્યામાં તરી 
તેમણે આગિ િધિું િડે છહે. તેિા સંજોગોમાં તે ક્્ંમત , 
ધીરજ અને શ્મની નાિમાં સિાર ્ા્ય તો સફિતારૂિી 
રકનારો તેને અિશ્ય પ્રાપ્ત ્ઇ શકે છહે.

શ્મ અને સંઘિણા સફિ જીિનની બિુક્ન્યાદ છહે. ્યુધિમાં 
ક્િજ્ય પ્રાપ્ત કરિા માટહે િણ કઠીન સંઘિણા જરૂરી છહે. ટૂંકમાં 
કોઈિણ ષિેત્રે ધ્યે્ય ક્સધિ કરિા શ્મ અને સંઘિણા અક્ત 
આિશ્યક છહે. આજના ્યુિા િગમે નોધિું અક્ત આિશ્યક 
બિની જા્ય છહે કે “સંઘિણા ક્િના જીિન શક્ય ન્ી.”

જેમણે જીિનમાં સફિતા પ્રાપ્ત કરી છહે. તેઓ બિધા જ 
િુરિા્ણાિાદીઓ ્તા. તેઓએ નસીબિમાં ્શે તેમ ્ાશે 
એિું કદી કહં્ ન્ી.  

 - પટેલ શજજ્ા્ા શવષણુભાઈ 
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स्वरछ भारत अभभयान

स्वचछ भारत अभभयान का भारत सरकार 
द्ारा आरमभ ककया गया | यह राष्ट्रीय सतर का 
अभभयान है | जजसका उद्देशय ददेश को साफ 
- सुथरा करना है, यह अभभयान महातमा 
गाँध्री कदे  जनम दद्वस ०२ अक्ूम्बर २०१४ 
को आरमभ ककया गया | महातमा गाँध्री 
नदे अपनदे आस पास कदे  लोगो को स्वचछता 
्बनाऐ रखनदे सम्बनध्री भशक्ा प्रदान कर राष्ट 
को एक उतककृ ष्ट  सनददेश ददया था |
स्वचछ भारत भमशन भारत सरकार द्ारा 

शुरू ककया गया एक ्बहुत ही महत्वपूर्ण 
अभभयान है | इस अभभयान में भारत कदे  
लगभग सभ्री लोगो नदे काफी आगदे ्बढ कर 
दहससा भलया है | भारत में स्वरछता कदे  
प्रतत इतना जयादा धयान अभ्री तक नहीं 
ददया जा रहा था , लदेककन स्वचछ भारत 
अभभयान आनदे कदे  ्बाद लोगो में स्वचछता 
कदे  प्रतत जागरुकता काफी ्बढ गई है |
भारत की प्रगतत कदे  भलए भारत का स्वचछ 

होना ्बहुत जरुरी है | स्वचछ भारत में ही 
भारत कदे  लोग स्वसथ रह पायदेगें और ज्ब 

भारत कदे  लोग स्वसथ रहदेगदे तो ्वह अपन्री 
पूरी उजा्ण सदे भारत की उननतत कदे  भलए 
काम कर सकदे गदे | स्वचछ भारत अभभयान 
शुरू होनदे सदे पहलदे लोग ऐसा मानतदे थदे कक 
भारत की गभलया सडको और अनय जगह 
को साफ करनदे की जजममदेदारी सरकार की 
है | लदेककन इस अभभयान कदे  आनदे कदे  
्बाद लोगो को स्वचछता की गततव्वधधया सदे 
जोडा गया |
इस अभभयान सदे फायदा यह हुआ कक 

अ्ब सफाई की जजममदेदारी भसफ्ण  सफाई 
कम्णचारीयो की ही नहीं रह गई, ्बज्क 
सभ्री ददेश्वास्रीयों नदे उसदे जस्वकार ककया है | 
और ज्ब स्बनदे खुद सफाई की तो एहसास 
हुआ कक गंदग्री फैलाना ककतना आसन है , 
लदेककन उसदे साफ करना उतना ही मुजशकल 
है | इससदे लोगो की आदतदे ्बदली और लोग 
अ्ब ककस्री भ्री तरह की गंदग्री फ़ैलानदे में 
दहचककचातदे है |
व्वकभसत राष्ट की हो क्पना , 
स्वचछता को होगा अपनाना |

मौर्या नममत् जे.
एम.एड् सेम.IV

ચરતકાડરક ઈલાજ: પાણી પ્યોગ

નિી અને જૂની જીિલેણ ક્બિમારીનો એક બિ્ુ જ સરિ 
સાદો ઉિચાર દશાણાિતો “િાણી પ્ર્યોગ” નામનો એક લેખ 
જાિાનીસ ક્સકનેસ અસોક્સ્ેયશન તરફ્ી પ્રગટ ્્યો છહે. 
તેનો સારાંશ નીચે આપ્યો છહે.

આ ચમતકારરક “િાણી પ્ર્યોગ”ના િરરણામોનું િૈજ્ાક્નક 
િરીષિણ કરિામાં આવ્યું ્ તું. જેના્ી નીચેના રોગો મટાનું 
જણા્ય છહે. મા્ાનો દુખાિો, બલડ કોલસેટ્ોલ, કફ, ખાંસી, 
દમ, ટીબિી, લીિરને લગતા રોગો, િેશાબિની ક્બિમારીઓ, 
અેસીડીટી, મરડો, કબિક્જ્યાત, ્ રસ, ડા્યાબિીટીસ, આંખની 

ક્બિમારીઓ, સત્રીઓનું અક્ન્યક્મત માક્સક, ગભાણાશ્યનું 
કેનસર, નાક અને ગિાના રોગો િગેરહે....

પાણી પીત્વાની રીત :
િ્હેલી સિારહે ઉઠીને મોઢું ધો્યા િગર કે બ્રશ દાતણ 

ક્યાણા િગર સિા લીટર (૪ મોટા ગલાસ) િાણી એકસા્ે 
િી જિું. તે િછી ૪૫ ક્મનીટ સુધી ખાિું િીિું નક્્.

િાણી િીધા િછી બ્રશ દાતણ કોગિા કરી શકા્ય. આ 
પ્ર્યોગ ચાલુ ક્યાણા િછી સિારહે નાસતા િછી, ત્ા બિિોરહે 
અને રાત્રે જમ્યા િછી બિે કલાક બિાદ િાણી િીિું અને રાત્ર ે

 - રેંદપરા રકંજલ રનહરભાઈ 
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સુિાના અડધા કલાક િ્હેલા કંઈ ખાિંુ નક્્. જ્યારહે િાણી 
પ્ર્યોગ ચાલતો ્ો્ય, ત્યારહે રાત્રે સુતા િ્હેલા દાતણ કે બ્રશ 
કરીને સૂિું.

ક્બિમાર અ્િા ખબૂિ જ નાજુક પ્રકકૃ્ત્તના માણસો એક 
સા્ે ચાર ગલાસ િાણી િી ન શકે તો એમણે િ્હેલા 
એક અ્િા બિે ગલાસ્ી શરઆત કરી ધીમે ધીમે િધારી 
ચાર ગલાસ િર આિી જઈ ચાર ગલાસ િાણી ક્ન્યક્મત 
િીિાનું ચાલુ રાખિું. જે લોકો િાત રોગ અને સંક્ધિાની 
ક્બિમારીઓ્ી િીડાતા ્ો્ય તેઓએ એક અઠિારડ્યા સુધી 
આ પ્ર્યોગ રદિસમાં ૩ િખત કરિો અને તે િછી રદિસમાં 
એક િખત આ પ્ર્યોગ કરિો.

પ્ર્યોગ અને િરરષિણને આધારહે જુદા જુદા રોગો આ 
પ્રમાણેની મુદત દરક્મ્યાન મટી શકે છહે .

્ા્ય બલડ પ્રેસર ૧ મક્્નામાં 
ગેસની તકલીફો ૧૦ રદિસમાં 
ડા્યાબિીટીસ ૧ મક્્નામાં 
કબિક્જ્યાત ૧૦ રદિસમાં 
કેનસર ૬ મક્્નામાં
ટી.બિી. ૩ મક્્નામાં
ચાર ગલાસ િાણી િીિા્ી કોઈ િણ જાતની આડઅસર 

્તી ન્ી. ફતિ શરઆતનાં ત્રણેક રદિસ િેશાબિ કરિા 
િધારહે િખત જિું િડે છહે. ત્યારબિાદ િેશાબિ ક્ન્યક્મત ્ઇ 
જશે. ક્બિમાર કે તંદૂરસત બિધાએ આ પ્ર્યોગ અજમાિિા 
જેિો છહે. ક્બિમારહે એટલા માટહે કે જે્ી તેને તંદૂરસતી મિહે 
અને તંદૂરસત માણસોએ ક્બિમાર ન િાડિા માટહે આ પ્ર્યોગ 
કરિો.

યુવા િનક્ત

્યુિા શક્તિ િરદાન છહે કે િડકાર એ સમજિું મ્ત્િિૂણણા 
છહે. કારણ કે ્યુિા શક્તિનો જો સાચા માગમે ઉિ્યોગ ન 
કરિામાં આિે તો એ સમાજ અને રાષ્ટ્રના ભાક્િ માટહે 
અંધકાર બિની શકે છહે. સા્ે સા્ે જો, આજના આ ્યુિા 
િગણાને કોઈ સાચી રા્ ક્ચંધિામાં આિે તો એ આિણા 
સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટહે ક્િકાસની એક કડી સાક્બિત ્ઈ 
શકે છહે. આજના ્ુયિાનો દુક્ન્યાને િોતાની મુઠ્ીમાં કરિાનું 
સા્સ અને પ્રબિિ ઇચછાશક્તિને કારણે જ ્યુિાનો ક્હેિા્ય 
છહે.

્યુિાન શબદ જ મનમાં એક નિી ઉંચાઈ તરફ જિાનો 
અને ઉમંગ િેદા કરિાિાિો શબદ છહે. આ જ સમ્યગાિા 
દરમ્યાન આિણે આિણું ત્ા સા્ે રાષ્ટ્રનું ભક્િષ્ય નક્ી 
કરતા ્ોઈએ છીએ. આજે ભારતમાં નાના બિાિકો અને 
અકા્યણાશીલ એિા વૃધધો કરતા ્ુયિાનોની સંખ્યા પ્રમાણમાં 
િધારહે છહે. આજના ્ુયિાનોની આંખોમાં આશાઓ 
અને નિા સિના સા્ે ઉડાન ભરતા ્ો્ય છહે. આિણા 
ઈરાદાઓ જો મજબિૂત ્ો્ય તો કોઈિણ કા્યણાને એક રદશા 
સુધી લઈ જઈ શકે છહે. કા્યણા કંઈ િણ પ્રકારનું ્ો્ય શકે. 
્યુિા શક્તિ ખૂબિ જ પ્રબિિ છહે અને એ જ શક્તિ સમાજ, 
દહેશ કે દુક્ન્યાને આગિ િધારશે. એટલે જ ક્હેિા્ય છહે કે 
આજના નિ્યુિાનો એ દહેશનું ભક્િષ્ય છહે.   

 - ગારીત રીપકા કાનાભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

આપણું સવચ્છ ગુજરાત

“જીિનની રર્યાસતોને મારો ગોલી,
જીિનમાં ધોળ્યું છહે. ક્િિ ઘણું.
છોડો ્િે રાજધાનીની િાત,
ક્િચારો બિધાના ક્્તની િાત.

એિંુ અક્ભ્યાન ચલાિીએ કે જેના્ી ્ા્ય સિણાનું કલ્યાણ,
આિો મિીને સિચછ બિનાિીએ આિણું આ ગુજરાત.

આિણું ઘર - શેરી સાફ કરીએ
કુદરત સા્ે ઇનસાફ કરીએ.

જો આિણા્ી િાતાિરણ પ્રદકુ્િત ્ા્ય
તો પ્રદુિણ્ી જ સિણાનો નાશ ્ા્ય.

રાષ્ટ્રની સેિામાં કરીએ સમક્િણાત ્ોડી ષિણો મૂલ્યિાન,
આિો મિીને સિચછ બિનાિીએ આિણું ગુજરાત.

્ંમેશા કરીએ પ્ર્યત્ જીિનમાં
ન િોતે ર્ીએ ન બિીજાને રાખીએ ગંદકીમાં
કરીએ આ ઉિાક્ધનો સંિૂણણા અંક્તમ સંસકાર

જે્ી બિાિુનું સિનું ્ા્ય સાકાર
આિણે ક્િશ્વિટલ િર બિનાિીએ એક આકકૃ્ત સમાન
આિો મિીને સિચછ બિનાિીએ આિણું આ ગુજરાત”

 - પરરાર સેજલ શવનોદભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.IV

http://www.pgondaliya.com
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યુવા ભારત, સવચ્છ ભારત

ભારત દહેશ ્યુિાનોનો દહેશ છહે, અને ્યુિાનો એ દહેશનું 
ભક્િષ્ય છહે. ્યુિાનો દ્ારા જ દહેશનું ઘડતર શક્ય બિને છહે.

િરંતુ આ શું? આજના ્યુિાનો જ દહેશને બિગાડી રહ્યા 
છહે? આજે દહેશમાં સિચછતા અક્ભ્યાન ચાલી રહં્ છહે, ત્યારહે 
દહેશને સિચછ રાખિાને બિદલે ્ુયિાનો જ દહેશમાં જ્યાં-ત્યાં 
કચરો ફેલાિી રહ્યા છહે.

્યુિાનો જ્યાં-ત્યાં તમાકું, ગુટખા ખા્ય છહે. બિીડી, 
ક્સગારહેટ િીિે છહે અને એનો કચરો ્ંુકે છહે અને નાખે છહે. 
તેઓ ઠંડા િીણાઓ િીને તેની બિોટલો રસતા િર નાખે છહે. 
કોઈિણ ખાદ્ચીજો દુકાનો િર્ી કે સટોરમાં્ી ખરીદીને 
તેનો કચરો િણ રસતામાં ફેંકે છહે. કચરાિેટીઓ આિી ્ ોિા 
છતાં કચરો કચરાિેટીમાં નાખતા ન્ી.

આમ, આ રીતે ્યુિાનો દહેશના ઘડતરમાં નક્્ િણ 
દહેશના નડતરનો ભાગ ભજિે છહે.

જો ્યુિાનો દ્ારા ક્નક્ચિત કરિામાં આિે કે ભારતને 

સિચછતાના િં્ે િ્ોચાડીશું , તો કોઈ તાકાત કે ભગિાન 
િણ એમને રોકી ના શકે.

સિામી ક્િિેકાનંદજી એ ખૂબિ સરસ કહ્ં છહે કે, “ઉઠો, 
જાગો અને ધ્યે્ય પ્રાક્પ્ત સુધી માંડ્ા ર્ો.”

જો ્યુિાન િણ આિી જ પ્રક્તજ્ા લે કે જ્યાં સુધી દહેશ 
સિચછ ન ્ા્ય ત્યાં સુધી અમે આ કા્યણા િાછિ મંડ્ા 
ર્ીશું, તો જ દહેશ સિચછ ્શે. ક્હેિા્ય છહે ને કે ્યુિાનોનું 
લો્ી ખબૂિ ઉકિતું ્ો્ય છહે, અને આ ઉકિતું લો્ી કંઈ 
િણ કરી શકે છહે. તો આ સિચછતા કેમ ન જાિિી શકે? 

આ્ી ્યુિાનોએ જ આ નારો દહેશના ખૂણે-ખૂણામાં 
ફેલાિિાનો છહે અને ભારતને સિગણા જેિું બિનાિિાનું છહે 
અને આ માટહે તેમણે દહેશની પ્રજાને િણ જાગૃત કરિી 
જોઈએ.તો જ આ કા્યણા શક્ય બિનશે.

“્શે જો સિચછતા દહેશમાં અમારી,
કોઈિણ ના ર્હે અમને ક્બિમારી.”

 - સુરવે રજની ગણિેભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

 હું કરી િકું ્છું

કોઈિણ કા્યણામાં સફિતા મેિિિા માટહે િોતાનામાં 
આતમક્િશ્વાસ અને કા્યણા પ્રત્યેની લગન ્ો્ય તો કોઈિણ 
કા્યણા અશક્ય ન્ી. માણસનો ઇરાદો મજબિૂત ્ો્ય તો તે 
કોઈિણ કા્યણાને એક રદશા સુધી લઈ જઈ શકે છહે. માણસ 
બિુક્ધિશીલ પ્રાણીછહે. મનુષ્ય ધારહે તે કરી શકે છહે. િરંતુ તેના 
આંતરરક શબદકોિમાં અશક્ય નામના શબદનો નાશ કરિો 
િડે છહે. સૌ પ્ર્મ તો એક ધ્યે્ય નક્ી કરી એને સફિ 
બિનાિિા માટહે ચોક્સ આ્યોજન બિનાિી તે મુજબિ જો 
અમલીકરણ કરિામાં આિે તો કોઈિણ કા્યણાને િાર તો 
િાડી જ શકા્ય છહે. ્ા એ િણ છહે કે સમ્ય સા્ે માગણામાં 
ઘણાબિધા અિરોધો અને સમસ્યાઓ આિતી ર્હેતી ્ો્ય 
છહે. િરંતુ તેને િાર કઈ રીતે િાડશો એ ખૂબિ જ અગત્યનું 
છહે. આિા સમ્યે તમારી િાસે કોઈ વ્યક્તિના સા્ની જરૂર 
્ો્ય છહે. આિા સમ્યે અંગંત ક્મત્રો અને ગુરઓ આિણા 

કા્યણાને એક નિો ઓિ આિતા ્ો્ય છહે. િરંતુ ગમે તિેી 
ગોઝારી િરરમસ્ક્ત કેમ ન આિે િોતાની માનક્સક શક્તિ 
અને મનને મક્મ રાખિું જરૂરી છહે.

અડધા ભરહેલા િાણીના ગલાસમાં આિણે ગલાસ કેટલો 
ખાલી એ ન્ી જોિાનું િરંતુ ગલાસ િાણી્ી કેટલો ભરહેલો 
છહે, એ જોિું અને ક્િચારિું મ્ત્િનું છહે. દરહેક વ્યક્તિની 
અંદર ઘણીબિધી શક્તિઓ છિુા્યેલી ્ો્ય છહે. િરંતુ એ 
શક્તિઓને ઓિખી અને ્યોગ્ય જગ્યાએ કામે લગાડિી 
એ મનોમં્ન માગી લે એિું છહે. તો વ્યક્તિને િોતાનું 
મનોમં્ન કરી જરૂરી લક્્ય બિનાિીએ લક્્ય ક્સધિ કરિા 
માટહે જો “્ું કરી શકું છું” નો ભાિ આિે તો તે જરૂર્ી 
કોઈિણ ક્સક્ધિ ્ાંસલ કરી શકે છહે.

“તમારી સફિતા માટહે ઘણા બિધા જિાબિદાર ્શે
િણ ક્નષફિતા માટહે તો માત્ર તમે જ જિાબિદાર છહે.”

 - ખશલફા સાલેહાબાનુ અલ્ારખુ
એર.અેડ્. સેર.II

https://www.youtube.com/user/Gyanyagya
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યુવાિ

કોઈ િણ દહેશનું સાચું ધન ્ ો્ય તો ‘્યુિાન’ જ છહે. ્યુિાન 
શબદ જ માણસના જીિનમાં કંઇક નિું કરિાનું, કંઇક નિું 
બિનિાનું, ઉમંગની લ્હેર લાિે છહે. જે દહેશ ્યુિાનો્ી ભરહેલો 
્ો્ય તે દહેશની પ્રગક્ત ક્નક્ચિત જ ્ો્ય છહે. િરંતુ તે દહેશના 
્યુિાનો ક્શક્ષિત ્ોિા જરૂરી છહે. નિક્િચારો ધરાિનારા 
્ોિા જરૂરી છહે.

આજનો ્યુિાન િોતાની કારરકદથી માટહે ગંભીર ન્ી.
િોતાનો સમ્ય ગમે ત્યાં ફાજલ પ્રવૃક્ત્ત િાછિ િેડફે છહે. 
િરંતુ એ ભૂલી ગ્યો છહે કે તે આ દહેશનું ગૌરિ છહે. એણે 
દહેશ માટહે કઈંક કરિાનું છહે જે્ ી દહેશ પ્રગક્તને િં્ે ચાલે, 
દહેશનું ઋણ ચૂકિિાનું છહે. આ માટહે ્ું તમને એમ નક્્ ક્ું 
કે તમે સીમા િર જ લડિા જાઓ, િણ તમે જ્યાં છો, જ્યા ં
ર્ો ત્યાં્ી િણ દહેશની સેિા કરી શકો છો. 

આિણા દહેશમાં કેટલાક અકસમાત ્ા્ય છહે. આ 
અકસમાતમાં ઘણા લોકો મુત્યુ િણ િામે છહે. કેટલાકને 
સારિાર ન્ી મિતી તો કેટલાક રતિની સુક્િધા સમ્યસર 
ન મિતા મૃત્યુ િામે છહે. ્યુિાનો આિા સમ્ેય લોકોને 
મદદરૂિ ્ઈ શકે છહે. તેમજ રતિદાન કરી િોતાનો 
મ્ત્િિૂણણા ફાિો આિી શકે છહે, જે્ ી કોઈનો જીિ તો 
બિચે. આિણા દહેશમાં્ી કેટલાક અંશે ગરીબિી ઓછી ્ા્ય 

તે માટહે રોજગારીની તકો ઉભી કરી શકે છહે.
આિણા ્યુિાનો સિના જ નક્્ િણ સિણાના કલ્યાણમાં 

માનતો ્ોિો જોઈએ .દહેશમાં આજે ઠહેર-ઠહેર ગંદકી જોિા 
મિહે છહે. આ ગંદકી ઓછી કરી શકા્ય, િ્યાણાિરણ પ્રદકુ્િત 
્તું અટકાિી શકા્ય તે માટહે નિા ક્િચારો-સંશોધનો ્ા્ 
ધરી શકે છહે. ્યુિાન આ ધરતી જે વૃષિો ક્િના ક્નિણાસત્ર 
્ાલતમાં આિી જિાની ત્ૈયારીમાં છહે, તો એ માટહે ‘વૃષિો 
િાિો’ની ઝુંબિેશ ચલાિે. એટલું જ નક્્ િણ િોતે િણ 
કેટલાંક વૃષિોની ઉછહેરની જિાબિદારી લઈ લોકો સામે રોલ 
મોડેલ બિને એ િણ એટલું જ મ્ત્િનું છહે.

આિણા દહેશમાં કુરરિાજોને કારણે સમાજ િાછિ 
ધકેલાતો જા્ય છહે તો તે દુિણ દૂર કરિાની ક્્ંમત િણ આ 
્યુિાનની છહે. સમાજને જાગૃત કરિું તે િણ આ ્યુિાનના 
્ા્માં જ છહે.

્યુિાન ધારહે તે કરી શકે છહે િણ એક ક્િચારની જરૂર છહે. 
એક ક્ચનગારીની જરૂર છહે જે ્યુિાનને ખરા અ્ણામાં ્યુિાન 
શું છહે તે સમજાિે. આિણે સૌ િણ તે માટહે એક પ્ર્યત્ 
તો કરી જ શકીએને, તમે તે કરશો ને? આ દહેશ તમારા 
િાસે્ી કઈંક ઝંખી રહં્ છહે. તમારા િર ક્િશ્વાસની લાગણી 
સિેી છહે. તે િૂરી કરિા તમે સષિમ છો જ અને કરશો જ.   

 - સોનટકે શપ્યંકા યિવંતભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

સવચ્છતાિું રહત્વ

જ્યા ં સિચછતા ત્યા ં પ્રભુતા આ સિચ્તા અક્ભ્યાનની 
શરૂઆત માનની્ય પ્રધાનમતં્રીશ્ી નરહેનદ્ર મોદી દ્ારા કરિામાં 
આિી ્તી. મ્ાતમા ગાંધી સિચછતા ક્મશન અંતગણાત 5 
િિણા સુધી આ ક્મશનનો અસરકારક અમલ કરાિી સિચછ 
ભારતનું ક્નમાણાણ કરિામાં આિે એિા સૂત્ર વ્યતિ કરિામાં 
આવ્યા ્તા.

આિણે સૌ આ ક્મશનને સફિ બિનાિિા માટહે ્યોગદાન 
આિિંુ જરૂરી છહે. સિચછ ભારત ક્મશનને સફિ બિનાિિા 
માટહે શરૂઆત ઘર આંગણે્ી કરી બિાિકને કેિિિંુ અને 

સિચછતાનું મ્ત્િ સમજાિિું સિચછતા ક્િશે શાિા અંતગણાત 
ક્શષિણ આિિું જેના દ્ારા સિચછતાનું મ્ત્િ નાનિણ્ી 
બિાિકમાં ક્િકસે. તેમજ આ સિચછતા અક્ભ્યાનને આગિ 
િધાિિા માટહે સિચછતાનો સંદહેશ ઘરહે ઘરહે િ્ોંચે અને એનો 
અમલ કરિામાં આિે. જે્ ી ટૂંકા રદિસોમાં આિણે આિણું 
ગામ, ફક્િ્ંુય, તાલુકો, ક્જલ્ો, રાજ્ય અને દહેશ સિચછ 
બિનાિીએ અને સાચા અ્ણામાં સિચછ ભારત ક્મશનને સફિ 
બિનાિીએ. 

 - િૌહાણ દરયશંત બળવંતભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

https://www.youtube.com/user/kyakaise
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્રય ્રયિી વાત ્છે!

એક સાંજની િાત છહે. સમીસાંજે સૂરજ આ્મિાની આરહે 
ઉભો ્તો. મેં મારા ફક્િ્યાના નાનાં-નાનાં ટાબિરી્યાંઓને 
ખીલતા, રમતા-કૂદતા, એકબિીજામાં િરોિાઈ મોજ્ી 
ખેલકૂદ કરતા ક્ન્ાળ્યા. મારી નજર અના્યાસે જ એક 
બિાિક ઉિર ગઈ, જે ધૂિમાં ઓતપ્રોત ્તું. એની આંખો, 
ચ્હેરાની ક્નખાલસતા, માધુ્યણા ્ું વ્યાકિુતા્ી જોઈ ર્ી.
તે ખબૂિ જ ઈરાદા્ી, ક્િશ્વાસ્ી રહેતીને નાનાં િોતાના 
ખોબિામાં ભરી અલગ-અલગ આકાર બિનાિતો. ફરી્ી 
એ ક્ખન્ ્ઈ જતો અને ફરી્ી તે જ રહેતીના ઢગ્ી િોતે 
આંનદમ્ય બિની જતો એની આંખો જાણે કે કઈંક નિંુ જ 
બિનિા અને બિનાિિા આગિ ધિિા ્નગની ર્ી ્ો્ય 
એમ એ બિાિક િોતાના કામમાં આતુરતા્ી િરોિાઈ રહ્યો 
્ો્ય.

રહેતીના ઢગમાં એ બિાિકે મકાનનો આકાર એનામાં 
વૃષિોનું ઉગાડિું, સિચછતા અંતગણાત ્યોગ્ય િગલાંઓ 
ધ્યાનમાં લઈ ખૂબિ જ સરસ મન મો્ી લે એિું ક્ચત્ર એણે 
આકૃક્ત સિરૂિે ઊભું ક્યુાં. અને એના ચ્હેરાની ખુશી, 
પ્રસન્તાને ્ું એકિિ તો જોઈ જ ર્ી! જાણે કે સફિતાને 
િામી ચુક્યો ્ ો્ય અને ફતિ િોતે એને સજીિન જ કરિાનું 
બિાકી રહ્ં ્ો્ય એમ ગિણા્ી એ િોતાના સજણાનને જોઈ ર્હે 
છહે, છતાં્ય એમાં સુધારા ક્યમે જ જા્ય છહે. ઘડીકમાં મકાનની 
ટોચ બિદલતો, ઘડીકમાં મકાન િાસે વૃષિો ઉગાડી તેમાં 
િાણી નાખતો, ઘડીકમાં મકાનને જોઈ જ ર્હેતો. ખુમારી 
ભ્યાણા અિાજે એ ઉહકારા િણ ભરતો. ‘્ા....શ....’ એના 
ક્મત્રોને િણ એ બિતાિતો. નાની-નાની આંગિીઓ્ી 
ચીંધતો, ‘આ મારં મકાન..... છહે!’

બિાિક િોતે િોતાની મસતીમાં ક્મત્રો સા્ે ખૂબિ જ 
ઊછિતું ભાિોમ્ય બિની રમતું. તેના ક્મત્રો તેને તેના 
કા્યષોમાં મદદ િણ કરતા દરહેક મિીને ખૂબિ જ સરસ અને 
સિચછ રમણી્ય. પ્રાકૃક્તક દૃશ્ય ક્ચક્ત્રત ક્યુાં. તેની ઘેલી 
ભાિામાં તેના ચ્હેરા િરનું મસમત ્ું આજે િણ સાંભિી 

શકું છું.એ જ બિાિકને ્ું જ્યારહે િણ સમ્યે-સમ્યે ક્ન્ાિું 
છું. તેનામાં કઈક નિીન, સૈમ્યતા અને ક્જજ્ાસાની 
રહેખાઓને જોઈ શકું છું. 

આ દૃશ્યણા સમરણ કરતા મને એક કક્િની િંક્તિ ્યાદ 
આિે છહે,

‘તને મેં ઝંખી છહે, ્યુગો્ી ધીખેલા 
પ્રખર સ્રાની તરસ્ી’ 

મારી આંખો આજે િણ એ નાના િ્ાલાં બિાિકને જ 
શોધી ર્હે છહે.

પ્રકકૃ્તના ખોિામાં જઈ ્ ું જ્યારહે િંખીઓના કલરિ, એ 
જ સુગંધીદાર ફુલોની િચ્ે્ી િસાર ્ ઇ, એ િિ ્ જી િણ 
મારા હૃદ્યને કોરી ખા્ય છહે. શું ્તી એ ષિણ! રોજ સિારહે 
પ્રા્ણાના, સાફ-સફાઈ, ભણતર, શાિાની એ િિો તોફાન 
ધીંગા મસતી આજે િણ મારા તન-મનને ્ચમચાિી મુકે 
છહે. જીિનના આ સંસમરણોને ્યાદ કરીને એકિાર મને એ 
જ રમતું-દોડતું સૌમ્ય બિાિક, એ જ શાિાનું ભવ્ય જીિન, 
તોફાન, મસતી તાજી કરિી છહે.

સમી સાંજે સૂરજ આ્મી ગ્યો એમ મારી આંખોનું 
તેજ આ્મી ગ્યું, છતાં્ય એ જ સૌમ્ય બિાિકને ્ું, આજ્ેય 
તાદૃશ્યભરી ન્યને ક્ન્ારી શકું છું.અને એ જ બિાિકને 
આજે ્યુિાન અિસ્ામાં જોઉં છું, એના ભક્િષ્યના 
સિનાઓને સાકાર કરી એનજીક્ન્યર બિની ગ્યા િછી િણ 
તેની સૌમ્યતા આજ્ેય િારખી શકું છું. ન્યનની એ િિની 
ષિણોને ્ંુ આતુરતા્ી સમરણું છું. મારી એ ષિણોને સિશણા 
કરીને ્ંુ રાજીિો અનુભિું છું. એક ્યુિાનની ભાિના માટહે 
એક િંક્તિ ્યાદ આિે છહે.

‘બિનાિટની મધુરતામાં કટુતા િારખી જાશું,
ક્નખાલસ પ્રેમ્ી િાસે જગત, એને િણ િારી લઈશું!

બિતાિી દઈશું આજની ઘડી અને કાલનો રદિસ 
એ જ જીિનને સાકાર કરી બિતાિી દઈશું.’  

 - િૈખ તઝીના રોહરદિફી
એર.અેડ્. સેર.II

https://goo.gl/jRbAor



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

44

આજિા યુવાિિી દિા

્યુત્વાન કોને કહતે્વા્ય ?
્યુિાન માટહે ક્હેિા્ય છહે કે,

“ઘટમાં ઘોડા ્નગને, આતમ િીઝેં િાંખ,
અણ દીઠહેલી ભોમ િર, ્યૌિન માંડે આંખ”

્યુિાન એટલે જેના ઘટમાં ઘોડા ્નગનતા ્ો્ય એટલે 
કે ઉતસા્ી ્ો્ય. જેનો આતમ િાંખ િીંઝે એટલે કે જે 
ખૂબિ જ િરરશ્મ કરિા તતિર ્ો્ય. અણદીઠહેલી ભોમ િર  
એટલે કે ભક્િષ્યના ગભણામાં છિુા્યેલી સફિતા, ્યૌિન 
માંડે આંખ એટલે કે જેની દૃમષ્ટ એકાગ્ર ્ો્ય.

આિણા દહેશની િાત કરીએ તો આિણો દહેશ એટલે 
્યુિાનોનો દહેશ, ્ુયિાશક્તિનો દહેશ. ક્િશ્વના અન્ય દહેશો 
િાસે ટહેકનોલોજી, ક્િજ્ાન જેિી તમામ બિાબિતો છહે, િરંતુ 
એ બિધા દહેશો િાસે આિણા જેટલી ્યુિાશક્તિ ન્ી. તે્ ી   
ભારત દહેશ એ ્યુિાન દહેશ છહે. તે્ી જ ક્હેિા્ય છહે કે, 
“ભારતનું ભક્િષ્ય ્યુિાનોના ્ા્માં છહે,” િરંતુ દુઃખની 
િાત એ છહે કે આજના ્યુિાન િાસે રદશા ન્ી, લક્્ય ન્ી. 
જેમ રણમાં ભૂલુ િડેલું પ્રાણી ભટક્યા કરહે તેમ આજનો 
્યુિા રદશા ક્્ન, રદશા શૂન્ય છહે. આજના ્યુિાનની દશા 
સઢ ક્િનાનાં િ્ાણ જેિી છહે.

આજનો ્યુિાન િોતાનો રકંમતી સમ્ય િેડફી રહ્યો છહે. 
આજનો ્યુિાન ક્િચાર્ીન બિની ગ્યો છહે. િોતાનો રકંમતી 
સમ્ય િુસતકાલ્યોને બિદલે ક્સનેમાઘરોમાં ક્િતાિી રહ્યો છહે. 
આ આજનો ્યુિાન. ઇનટરનેટની મા્યાજાિમાં ફસા્યેલા 
્યુિાનને આજે ક્યાં સમ્ય છહે? િાંચન માટહેનો જે ્યુિાનને 
૨૪ કલાકમાં્ી ૨ કલાકનો સમ્ય િણ ન મિતો ્ ો્ય તો, 
તેના જેિા ગરીબિ મારી દ્રમષ્ટએ બિીજો કોઈ ન્ી. કારણ કે,

“જેને ઉડિું ્ો્ય તેને ગગન મિી ર્હે છહે,
જેને નાચિું ્ો્ય તેને આગણું મિી ર્હે છહે,
જેને િાંચિું ્ો્ય તેને સમ્ય મિી ર્હે છહે.

અને જેને કંઈ ન કરિું ્ો્ય,
 તેને બિ્ાનું મિી ર્હે છહે”

વ્યસનની લતમાં ધકેલા્યેલા આજના ્યુિાનને બિ્ાર 
લાિિો મુશકલે છહે. આજનો ્યુિાન ક્સગારહેટના ધુમાડા 
ઉડાડી િોતાની જાતને ગૌરિિંતી ગણે છહે. લાખો ્ુયિાનો 

આ રીતે િોતાનો સિુણણાકાિ િેડફી રહ્યાં છહે.
આજના ્યુિાન િાસે િોતાની ક્નણણા્યશક્તિ ન્ી. તે 

રદશાક્િક્્ન છહે. માતા-ક્િતા ક્હે તેમ અ્િા ટે્નડમાં 
એડક્મશન મેિિી અંતે દુઃખી ્ા્ય છહે. ભારતનાં લાખો 
્યુિાનો આ રીતે બેિકાર છહે. આજનો ્ુયિાન ઇનટરનેટની 
મા્યાજાિમાં એટલે ઉંડે ફસા્યો છહે કે જેનો અક્તશ્ય 
ઉિ્યોગ કરી માત્ર િોટસએિ અને ફેસબુિકમાં િોતાનો 
સમ્ય વ્યક્તત કરી રહ્યો છહે.

ઇક્ત્ાસ તરફ નજર નાંખીએ તો ખ્યાલ આિે છહે કે 
ભગતક્સં્ જેિા ્યુિાનો દહેશ િાસે ્તા. ભારતને આઝાદી 
અિાિિા માટહે તેઓ ફાંસીને માંચડે ્સતાં ્સતાં ચડી 
ગ્યા ્તા. િરંતુ આજનો ્યુિાન િરીષિાના આગિના 
રદિસે માત્ર િરરણામના ડરના કારણે ફાંસો ખાઈ જા્ય 
છહે, શું આ છહે આજનો ્યુિાન ? કે જેની િાસે સમગ્ર દહેશને 
અનેક અિેષિાઓ અને ઉમમીદો છહે.

જો આજના ્યુિાનને ચોક્સ રદશા મિહે તો તે સમગ્ર 
દહેશની કા્યાિલટી શકે તેમ છહે. મારા મત મુજબિ એમને 
જરૂર છહે સાચી સંસ્ાઓની, તેમને જરૂર છહે ્યોગ્ય 
માગણાદશણાનની, તેમને જરૂર છહે િાંચનની. જો આમ ્ા્ય 
તો આિણા ્યુિા ભારત દહેશને સુિર િાિર બિનતા િાર 
ન લાગે.

્યુિાન એટલે એિી પ્રક્તભા જેિી સિામી ક્િિેકાનંદ 
િાસે ્તી. આ ્યુિાને ભારતનું નામ રાતો-રાત ક્િશ્વફલક 
િર ઉજાગર ક્યુાં. આજના ્યુિાને ક્નરાશ ્િાની જરૂર 
ન્ી. અનેક ્યુિાનોએ ક્િશ્વફલક િર િોતાનું તેમજ 
ભારત દહેશનું નામ રોશન ક્યુાં છહે. એક ઉદા્રણ તરીકે 
સક્ચન તેંદુલકર. સમગ્ર ક્િશ્વ આજે જેને ક્ક્કેટના ભગિાન 
તરીકે જુએ છહે.

આજે કદાચ આિણને િણ શરમ આિશે કે રફલમસટાર 
શ્ી અક્મતાભ બિચ્ન જેઓ ૭૦ િિણાની ઉંમરહે િણ ૧૮-
૧૮ કલાક સુધી કામ કરહે છહે. સાચા અ્ણામાં આજે તે ્યુિાન 
છહે. અંતમાં બિસ એટલું જ,

“કદમ અમસ્ર ્ો્ય , તેને રસતો ન્ી જડતો;
અડગ મનના ્યુિાનને ક્્માલ્ય િણ ન્ી નડતો.”

 - વયાસ ખયાશત રદનેિભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

https://vishalvigyan.blogspot.in
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યુવાવસથા

મનુષ્ય તેના ગભાણાિસ્ા્ી લઈ અનેક અિસ્ાઓ 
માં્ી િસાર ્ા્ય છહે. તેના જીિનકાિ દરક્મ્યાન અનેક 
િરરિતણાનો આિતા જ ર્હે છહે. કેટલાંક ગ્રં્ોમાં આ સુક્મ 
રાસા્યક્ણક િરરિતણાનોની ક્ા લખી છહે. તેમના કહ્યા 
મુજબિ ૧૬ િિણા્ી ૩૬ િિણાની ઉંમર િૂરી ્તા જ ્યૌિન 
ખરી િડે છહે. અને પ્રૌઢતા-િરરિવિતાની સફેદ છા્યા 
જીિનને સિશણાિા લાગે છહે. લગભગ ૨૦ િિણાનો આ્યુકાિ 
્યુિાિસ્ાનો ્ો્ય છહે. અને તેને કેિી રીતે િસાર કરિો તે 
આિણા િર ક્નભણાર કરહે છહે.

્યુિાિસ્ાનો પ્રારંભ ્તા શારીરરક િરરિતણાનોની 
જેમ માનક્સક િરરિતણાનો િણ જોિા મિહે છહે.આ સમ્યે 
અનેક પ્રકારના ભાિો, ક્િચારો ઉતિન્ ્તા ્ો્ય છહે. ઘણા 
આિેગો, અિરોધોના તોફાનો ચાલતા જ ર્હે છહે. આ બિધું 
જાણે ખબૂિ તીવ્ર ગક્ત્ી ્તું ્ોિા્ી મસ્રતા ખોિા્ય જા્ય 
છહે. આ ્યુિા જીિનની ક્િશેિતાઓ, શક્તિઓ, આિેગોને 
ક્ન્યંત્રણમાં ન રાખી શક્યા તો જીિનમાં જે લક્્યની પ્રાક્પ્ત 
કરિી છહે તેની િૂણણાતા ્ઈ શકતી ન્ી. 

શારીરરક સુખોની લાલસાઓ, મ્ત્િાકાષંિાઓ્ી 
્યૌિન મન ચા્ી રદશામાં ઢિહે છહે. િરંતુ ક્યા સમ્યે? 
કઈ જગ્યાએ? ક્યાં? શું કરિું? તે ખબિર ન્ી િડતી. 
માનિી ગમે તે રદશમાં ભટકતો ર્હે છહે. ભટકિામાં જ 

તેનું ્યૌિન િૂણણા ્ઈ જા્ય છહે.જ્યારહે ભાન ્ા્ય છહે ત્યારહે 
સમ્ય ્ોતો ન્ી. બિસ, ર્ી જા્ય છહે તો તેની કેટલીક 
ગંભીર ક્બિમારીઓ, મન: મસ્ક્તઓ. આ એિું સત્ય છહે 
જે જીિનના દરહેક િાનાએ પ્રકાક્શત ્ા્ય છહે. અના્યાસે 
મિહેલી ્યુિાશક્તિ સંસકારી, સદક્િચારોના અભાિ્ી ્ો્ય 
છહે.અનેક જાતના લોકો સિા્થી, કરુટલ, ચાલબિાજ લોકો 
તેના ઢોંગ્ી શોિણ િણ કરતા ્ો્ય છહે.

આિણે, દૈક્નક સમાચાર િત્ર િર નજર કરીએ, તો 
આિા બિનાિો બિનતા જ ર્હે છહે. જેિા કે ્ુયિક નશો કરિા્ી 
ક્ગરફતાર અ્િા ઉગ્રિાદી ્યુિક ક્ગરફતાર આતંકિાદી 
્યુિકોએ ગામના લોકોની ્ત્યા કરી. ટહેલીક્િઝનની િણ 
કેટલીક ચેનલોમાં િણ ભટકતા ્યુિાનોની સત્ય ્કીકત 
દશાણાિિામાં આિે છહે. આ જે ચક્વ્યૂ્માં ફસા્યેલો માનિી 
અમીર અને ગરીબિ બિંને પ્રકારનો ્ો્ય છહે. તેઓની જાક્ત, 
ભાિાઓ અલગ અલગ ્ ો્ય છહે તેઓ અલગ અલગ સ્ાને 
ર્હેતા ્ો્ય છહે. િણ તે બિધાની માનક્સકતા, સમાનતા 
ક્નક્ચિતરૂિ્ી ્ ો્ય છહે. તેઓને જો ્યોગ્ય સંસકાર, સદ્દક્િચાર 
મિહે તો સાચી રદશામાં પ્રગક્ત કરહે છહે ્યુિાિસ્ામાં િસાર 
્્યેલા આ ્યુિાનો માટહે ્યુિાકેનદ્રનું આ્યોજન કરી ્યોગ્ય 
કા્યણાક્મો ત્ૈયાર કરિામાં આિે તો ્યુિાનોમાં આધ્યામતમક 
દૃમષ્ટ કેિિી શકા્ય છહે.   

 - રાઠોડ િીતલ રોહનશસંહ
એર.અેડ્. સેર.II

સવચ્છતા થકી સવસથ ભારત

“સિસ્ ભારત કેરો પ્રસાર, કરહે ભારતભૂક્મના બિાિ,
 ભારતનું સિનું સાકાર, કરહે ભારતભૂક્મના બિાિ,

 ્રર્યાિી ધરતી કેરો રંગ, ક્િસતારહે ભારતભૂક્મના બિાિ,
 સિસ્ ભારત કેરં ગાન કરહે, ભારતભૂક્મના બિાિ”
ભારત એ ગૌરિિંતો દહેશ છહે. તે્ી જ આિી અમૃતમ્ય 

ભારતભકૂ્મનું િણણાન કરતા શબદો િણ ખૂટહે છહે. તેને 
ગૌરિિંતો બિનાિિામાં અસંખ્ય િીરો અને ક્િરાંગનાઓની 
શ્ાદતની સા્ે સા્ે ભારતભકૂ્મના રષિણ માટહે સર્દ 

િર શ્ીદ ્નાર િીરોએ તેમજ ભારતની પ્રજાને અમૂલ્ય 
પ્રદાન આપ્યું છહે. 

આિા સુંદર મેઘધનુષ્યના રંગ જેિો, ્રર્યાિી ધરતી 
ધરાિનાર ભારતદહેશને સિસ્ બિનાિિું, એ આિણા સૌ માટહે 
ગૌરિ સમાન છહે. સિસ્ ભારતનું સિનું સાકાર કરિા માટહે 
સૌ પ્ર્મ ભારતભૂક્મને સિચછ બિનાિિી અક્તઆિશ્યક 
છહે. ગલી ગલીઓમાં્ી, રસતાઓ િર્ી ગંદકી દૂર કરિી 
જોઈએ. જે્ી િાઈરસ્ી ફેલાતા રોગો તેમજ સિાઈનફલુ, 

 - પટેલ રડમપલ હરરકિનદાસ
એર.અેડ્. સેર.II
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ડેનગ્યુ, ચીકનિોકસ, જિેા અનેક જીિલેણ રોગોમાં્ ી મુક્તિ 
મેિિી શકા્ય. જે માટહે ભારતભૂક્મના દરહેક નાગરરકે જાગૃત 
્િું જરૂરી છહે.ભારતને સિસ્ બિનાિિા માટહે દરહેક નાગરરકે 
સિચછતાનું મૂલ્ય િોતાનામાં કેિિિું િડશે, તો અને તો જ 
સિસ્ ભારતનું સિનું સાકાર ્ઈ શકશે. દરરોજ ન્યઝુ 
ચેનલ, સમાચાર િત્રોમાં જોિા મિહે છહે કે અમુક સ્િહે 
આ િાઇરસ્ી ફેલા્યેલ રોગ્ી આટલી વ્યક્તિઓ મૃત્યુ 
િામી, િણ ક્યારહેક ક્િચાર્યુાં છહે કે આિા જીિલેણ રોગો 
જેના્ી અસંખ્ય વ્યક્તિઓ મૃત્યુ િામે છહે તેનું મુખ્ય કારણ 
શું છહે? કે િછી આિા જીિલેણ રોગોમાં્ી મુક્તિ કેિી રીતે 
મેિિી શકાશે? જો આિા ક્િચારોની ભારતભૂક્મના દરહેક 
નાગરરકના મનમાં અંત:સફુરણા ્ા્ય તો સિસ્ ભારતનું 
સિનું સાકાર કરિું એ અશક્ય ન્ી. 

દરહેક નાગરરક જ્યાં ગંદકી ફેલા્યેલી છહે, તે દૂર કરશે 

તેમજ િોતાના ઘરની આસિાસની જગ્યા કે િોતાના 
ગામને સિચછ રાખશે, તો આિા જીિલેણ રોગો્ી મુક્તિ 
મેિિી તંદૂરસત અને સુખી જીિન દરહેક જીિી શકશે.
સિચછ બિની સિચછ બિનાિે, તુજ કેરા ભારતભકૂ્મના બિાિ,

સુંદર સિસ્ દહેશ બિનાિે, તુજ ભારતભકૂ્મના બિાિ,
નરહેનદ્ર મોદીનું સિનું સાકાર, કરહે ભારતભકૂ્મના બિાિ,

સિસ્ ભારત કેરં ગાન કરહે ભારતભકૂ્મના બિાિ.”
આિની ્રર્યાિી લીલીછમ ભારતભૂક્મને સિસ્ 

તંદૂરસતભરી બિનાિી દરહેક નાગરરક સિસ્ ભારતનું સિનું 
સાકાર કરિામાં િોતાનું મ્ત્િિૂણણા ્યોગદાન આિશે, 
તો આિનારા રદિસોમાં આંતરરાષ્ટ્રી્ય દહેશોની તુલનામાં 
સિચછતાની તેમજ સિસ્તાની બિાબિતમાં પ્ર્મ નંબિર 
આિી ભારત દહેશ ગૌરિંતો ર્હેશે. 

િરીર રાટે ઉપયોગી આયિસિ (લોહતત્વ)

આ્યનણા(લો્તત્િ) એ શરીરનું એક ખબૂિ જ મ્ત્િનું 
ઘટક છહે. તે લો્ી સા્ે મિીને શરીરના પ્રત્યેક કોિને 
ઓમકસજન િ્ોચાડે છહે. એની ઊણિ્ી એનકે્મ્યા 
અને બિીજી અનેક સમસ્યાઓ સજાણા્ય છહે. આ્યનણા માનિ 
શરીરમાં ્તી ક્ક્્યાઓ માટહે એક જરૂરી તત્િ છહે એક 
સિસ્ વ્યક્તિના શરીરમાં ૧૦૦ ક્મક્લ. લીટર લો્ીમાં 
ક્્મોગલોબિીનનું પ્રમાણ ૧૫ગ્રામ ્ો્ય છહે. અને પ્રત્યેક 
ગ્રામ ક્્મોગલોબિીનમાં ૩.૫ ક્મક્લ. આ્યનણા ્ ો્ય છહે. એટલે 
કે ક્્મોગલોબિીનમાં ૬૦ ્ી ૭૦ ટકા જેટલું આ્યનણા ્ાજર 
્ો્ય છહે.

આ્યન્શ રામાંથી મળે છે?
આ્ારમાં્ી ક્્મ અને નોન ક્્મ એન બેિ પ્રકારના 

આ્યનણા પ્રાપ્ત ્ા્ય છહે. ક્્મ આ્યનણા ક્્મોગલોબિીનમાં ્ો્ય 
છહે. જ્યારહે નોન્ીમ આ્યનણા દાિ અને શાકભાજીમાં્ી 
પ્રાપ્ત ્તું ્ો્ય છહે. આિણું શરીર નોનક્્મ આ્યનણાની 
સરખામણીએ ક્્મ આ્યનણાને િધુ શોિે છહે. જો કે મોટા 
ભાગના આ્ારમાં્ી આિણે નોન્ીમ આ્યનણા જ મિતું 
્ો્ય છહે. દાિ, લીલા શાકભાજી જેિા કે ફલાિર, િાલક, 
રીંગણ, બિીટ, ફણગાિેલા અનાજ, સુકી કાિી દ્રાષિ, બિદામ, 

લાલ દ્રાષિ, ઉિરાંત અન્ય સુકા મેિામાં્ ી િણ િુષકિ 
પ્રમાણમાં આ્યનણા મિતું ્ો્ય છહે. જે નીચેના કોઠા િર્ી 
જાણી શકા્ય છહે.

પદાથ્શ મળતું લોહતત્ત્વ
બિાજરી ૮.૦ ક્મ.ગ્રામ 
ફણગાિેલા ઘઉં ૬.૦ ક્મ.ગ્રામ
શેકેલા ચણા ૯.૫ ક્મ.ગ્રામ
િટાણા ૮.૬ ક્મ.ગ્રામ
સો્યાબિીન ૧૦.૪ ક્મ.ગ્રામ
કિેા ૬.૨ ક્મ.ગ્રામ
િાલક-ફુદીનો ૧૫.૬ ક્મ.ગ્રામ
રકસક્મસ ૭.૭ ક્મ.ગ્રામ
ગોિ ૨.૬ ક્મ.ગ્રામ
ખારહેક ૭.૩ ક્મ.ગ્રામ
્ાલમાં રાજ્ય સરકાર તરફ્ી િણ દરહેક શાિામાં દર 

અઠિારડ્યે ધોરણ ૮ ્ ી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને 
આ્યનણાની ૧-૧ ગોિી આિિામાં આિે છહે. મારા મત 
મુજબિ જો દરહેક કન્યા ક્ન્યક્મત આ ગોિીઓનું સેિન કરશે 
તો તેમના શરીરમાં આ્યનણાની ઉણિ ર્હેશે નક્્ અને તેનો 

 - રૈસુરરયા રદવયાંગીની રહેિભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II
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લાભ અિશ્ય ્શે.  
આ્યન્શની ઉણપથી થતી સબમારી 
WHO-ક્િશ્વ સિાસ્થ્ય સંગઠનના જણાવ્યા અનુસાર 

ક્િશ્વની અડધા કરતા િણ િધું િસતીમાં આ્યનણાની કમી 
જોિા મિહે છહે. આશરહે ૩૦ ટકા લોકોને એક્નક્મ્યા છહે. 
આ્યનણાની ઉણિ્ી વ્યક્તિની રોગપ્રક્તકારક ષિમતા તો ઘટહે 
જ છહે. સા્ે જ ચ્હેરો ક્નસતેજ ્િો, ્ાક લાગિો, ્ાંફ 
ચઢિી, અને ડીપ્રેશનમાં આિિું જિેી તકલીફો િણ ્તી 
્ો્ય છહે.

કેટલી માત્ામાં લેત્વું 
િુરિોએ પ્રક્તરદન ૧૦ ્ ી ૧૨ ક્મક્લગ્રામ જેટલું આ્યનણા 

લેિું જોઈએ. બિાિકો માટહે ૧૦ ક્મક્લગ્રામ િૂરતું છહે. જ્યારહે 
સત્રીઓએ ૧૫ ક્મક્લગ્રામ અને સગભાણા સત્રીઓએ ૩૦ 
ક્મક્લગ્રામ જેટલું આ્યનણા આ્ારમાં ક્ન્યક્મત રીતે લેિંુ 
જોઈએ.

આડ અસર
શરીરમાં આ્યનણાનું િધુ િડતું પ્રમાણ ્ાક્નકારક છહે. 

અને ઘણીિાર તો તેના્ી શરીરમાં ઝેરી િદા્ષો િણ 
ફેલાતા ્ો્ય છહે. અઠિારડ્યામાં એક રદિસ ફણગાિેલા 
અનાજ અ્િા કઠોિનો ઉિ્યોગ શરીરના સિાસ્થ્ય માટહે 
ઉિ્યોગી છહે. ક્િદ્ા્થી અિસ્ામાં શરીરના ક્િકાસ માટહે, 
સ્ા્યુની મજબૂિતી માટહે ત્ા બિૌક્ધક ક્િકાસ માટહે આ્યનણા 
ખબૂિ જરૂરી છહે જે્ી ક્િધા્થીઓએ ખોરાકમાં ફતિ સિાદને 
મ્ત્િ ન આિતા િૌમષ્ટકતાને મ્ત્િ આિી જુદી-જુદી 
જાતના શાકભાજી અને ફિોનો ઉિ્યોગ ખોરાકમાં ક્િશેિ 
પ્રમાણમાં કરિો જોઈએ. શરીર તંદૂરસત ્શે તો જ તેમાં 
તંદૂરસત આતમા િસશે. અને જ્યાં તંદૂરસત શરીર અને 
તંદૂરસત આતમા ્શે ત્યાં બિૌક્ધક, માનક્સક, શક્તિના 
ક્િકાસ સા્ે અભ્યાસમાં િણ પ્રગક્ત કરી શકશે.  

સવચ્છતા અનભયાિરાં લાગોિે...

આવ્યો છહે અિસરર્યો રડો સિચછતા અક્ભ્યાનમાં લાગોને,
સિચછતા ત્યાં પ્રભુતા એ િૂજ્ય બિાિુના આદશણાને ઉજાિોને.

 આવ્યો છહે અિસરર્યો................
જગદંબિા જગ જનનીના આિણે સ્ુ બિાિક છીએ,
ગૌરિિંતી ગુજરાતના આિણે સ્ુ જન જન છીએ,

ગરિી ગુજરાતનો સાદ સુણી(૨)
એના ગૌરિને િધારોને...આવ્યો છહે અિસરર્યો ............

ગામ કેરી ગલી્યો ગલી્યો સાફ કરીને સફાઈ કરીએ.
શ્હેર કેરી શેરી્યો કચરા ગંદકી્ી ક્નમણાિ જ કરીએ 

નિ નિ જન કેરો નાદ ગજાિી(૨)
સફાઈ સંકલિ લેિાડાિોને...આવ્યો છહે અિસરર્યો..........

રસતાઓ િાિી ઝૂડી સિચછતા અક્ભ્યાન સા્ણાક કરીએ.
દહેશમાં્ી ગંદકી દૂર કરીને આરોગ્યના િ્દશણાક બિનીએ.

‘સિપ્ન’સમજાિી નરહેનદ્રભાઈનું(૨)
સમગ્ર ભારતને ચમકાિોને...આવ્યો છહે અિસરર્યો. 

(િરા્મે સમિણાણ બલોગ ઃ  
https://swapnasamarpan.wordpress.com)

 - પટેલ પલ્વી અતુલભાઈ
એર.અેડ્. સેર.VI

સંકલન

યુવાવસથાિા નિયરો

ધ્યાન કરો – જ્ાન િધશે
અભ્યાસ કરો – ગુણિાન ્શો

કલા શીખો – અમર ્શો
પ્રા્ણાના કરો – પ્રગક્ત ્શે
શ્મ કરો – સુખ મિશે

ભક્તિ કરો – મુક્તિ મિશે
દાન કરો – ધન િધશે

મદદ કરો – સોબિત મિશે
  

 - પટેલ શજજ્ાિા ખિુાલભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

(સંકશલત)

https://library.daisyindia.org/NALP/welcomeLink.action
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્ૂત્ો અિે પંનક્તઓ

૧.‘સિચછ ભારત સિસ્ ભારત’
૨. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં પ્રભુતા’
૩. ‘‘જ્યાં સિચછતા ત્યાં રદવ્યતા’
૪. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં સંસકારરતા’
૫. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં સુંદરતા’
૬. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં માનિતા’
૭. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં સભ્યતા’
૮. ‘જ્યા ંસિચછતા ત્યાં સિસ્તા’
૯. ‘કચરો નાંખે નોંધારો, ઝગડો બિને ગોઝારો’
૧૦. ‘દોરા ધાગાને ગંદિાડ તન અને મનનો મંદિાડ’
૧૧. ‘ઘર ્ો્ય કે જા્હેર રોડ, ગંદકી કરહે તે નક્ી ઢોર’
૧૨. ‘ચોખખાઈ અને િ્યાણાિરણના િાિો ક્ન્યમ, ભૂલ્ી 

તમારા દ્ારહે નક્્ આિે ્યમ’
૧૩. ‘િ્યાણાિરણ બિચાિી કરો ્રર્યાિી, 
 સિચછતાની એ મોટી બિક્લ્ારી’
૧૪. ‘જ્યાં-ત્યાં મારહે ગંદી ક્િચકારી, 
  એ બિને ભારહે દંડનો અક્ધકારી’
૧૫. ‘ચોખખો ઘરનો ઓટલો, ચોખખો ઘરનો ચોક, સુઘડ 

અને શાબિાશી મિહે, ્ા્ય ધનનો ્ોક’
૧૬. ‘તંદૂરસતીની રષિા કરહે છહે સિચછતા,
   સિચછતા ્શે જ્યાં તંદૂરસતી ્શે ત્યા’ં
૧૭. ‘રોજ સિારહે એ જ સમરં ્ું,
   સિચછતા મારહે જાિિિી ્ોજી!’
૧૮. સિચછતા કેરી કેડી િર આિણે ચાલીએ ભાઈ,
   સિચછતા ત્યાં પ્રભુતાનો નારો સા્ે ગાઈ;
   ઝાડું િકડી ્ા્માં કરીએ સૌ સફાઈ
   એમાં જ ર્હેલી છહે, આિણા સૌની ભલાઈ’
૧૯. ‘ઉજ્જિિ ભારતનું છહે સિનું,
   સિચછતા િાતાિરણ ્ો્ય આિણું’
૨૦. ‘સિચછ ભારત ્રર્યાિું ભારત’
૨૧. એક જ િસંદ, એક જ અિાજ; 
 સિચછ ભારત સિસ્ ભારત’
૨૨. ‘સિચછ ભારત શે્ષ્ ભારત’
૨૩. ‘એકતામાં અનેકતા, ક્નમણાિતામાં ક્િશિેતા’
૨૪. ‘સિચછતા િાલક ક્શષિક, સિચછતા પ્રેમી ક્િદ્ા્થી’  

 - ટેલર રયુર રાકેિભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

यवुा भारत

मै जीवन मे कु्छ कर सका 
जग में अँदधयारा ्छाया था 
में जवाला लेकर आया था 

मेन ेजलकर िी आयु बीता, पर जलकर 
जागती को प्रकाश िे सका |
 मै जीवन मे कु्छ कर सका 

अपनी आग बुजा लेता
तो जी को धैयया बढ़ा िेता 
मधु का सागर लहराता था, 

वही मधु सा पयार बाँट सका |

बीता अवसर कया आएगा 
मन जीवनभर लहराएगा 

मरना तो होगा ही एकदिन सबको, पर 
मुमदकन हो ये जग याि करे हमको |
मुमदकन हो ये जग याि करे हमको |
मुमदकन हो ये जग याि करे हमको | 
(सव. हदरवशंराय बचचनजी की कृदत से प्रेदरत) 

 - क्थोडी प्रमोि रमेशभ्ई 
एम.एड् सेम.IV

https://lms.negd.in
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ડિનજટલ ભારત

્યુિા-િગણા દહેશનું ભક્િષ્ય ્ોિાની સા્ે સા્ે આિણા 
દહેશના ક્િકાસ માટહે િણ ભાગીદાર છહે. આિણા દહેશના 
્યુિાનોની સંખ્યા અન્ય દહેશ કરતા િધારહે છહે. ભારતમાં 
લગભગ ૬૫% િસતીની ઉમર ૩૫ િિણા કરતા િણ ઓછી 
છહે.આિણા દહેશની સરકારનું િણ િૂરં ધ્યાન ્યુિાનો દ્ારા 
ક્િકાસ કરિા િર કેમનદ્રત છહે. ્યુિાનોની ષિમતાઓને 
ઓિખી અને તેમને સશતિ બિનાિિા અને ્યુિાનો દ્ારા 
જ ક્િશ્વભરમાં ભારત ને ્યોગ્ય સ્ાન અિાિિાનું છહે. 
્યુિાનોના વ્યક્તિતિમાં સુધાર લાિી તેમનામાં નેતૃતિના 
ગુણનો ક્િકાસ કરી સિ્યં સેિાની ભાિના ક્િકસાિિાની 
જરૂર છહે. દહેશના ્યુિાનોને િણ ચચાણા માટહેની તક આિિી 

જે્ી તેઓ િોતાનો ક્િચાર વ્યતિ કરી શકે અને રાષ્ટ્રના 
ક્નમાણાણમાં િોતાનું ્યોગદાન આિી શકે.

રડક્જટલ ભારત ક્િચાર અને ઉિા્યની એક મોટી 
સંખ્યાને ગૂં્િાનું કામ કરહે છહે. મારં માનિું છહે કે, રડક્જટલ 
સાષિરતા દ્ારા ઈ-કોમસણા, બિેંક ઓરફસ, કકૃ્િ ઉતિાદન 
અને ્સતકલા જેિા ષિેત્રોમાં ગ્રામ્ય ક્િસતારના લોકો માટહે 
આક્્ણાક રીતે િગભર ્િા માટહેની અનેરી તક પ્રાપ્ત ્શે.

રડક્જટલ ઈમનડ્યાનો ખ્યાલ ભારત સરકારની 
આશ્વાસનાતમક ્યોજના છહે. કેટલીક મોટી-મોટી કંિનીઓએ 
િણ આ ્યોજનામાં િોતાની સામેલગીરી દશાણાિી છહે. જે 
રડક્જટલ ઈમનડ્યા પ્રોજેકટને સુગમ બિનાિિામાં મદદ કરશે. 

 - સુથાર શબનલ રદલીપભાઈ
એર.અેડ્. સેર.IV

 - પટેલ રાગગી રરણભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.II

http://www.nmeict.ac.in/#
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સવચ્છ ભારત, સવસથ ભારત

સિચછ ભારત અક્ભ્યાન ભારત સરકાર દ્ારા શરૂ 
કરિામાં આિેલ એક સિણાવ્યાિી સફાઈ અક્ભ્યાન છહે. 
આ અક્ભ્યાનની શરૂઆત મ્ાતમા ગાંધીની ૧૪૫મી 
જનમજ્યંક્ત એટલે કે ૨ ઓકટોબિર ૨૦૧૪નાં રદિસે 
કરિામાં આિી ્તી. આ અક્ભ્યાન સમગ્ર ભારતમાં 
સફાઈના અક્ભ્યાન્ી લાગુ કરિામાં આવ્યું. આ 
અક્ભ્યાનની શરૂઆતમાં પ્રધાનમંત્રી દ્ારા લોકોને અિીલ 
કરિામાં આિી કે તેઓ િણ આ અક્ભ્યાનમાં જોડા્ય અને 
બિીજાને િણ જોડે. જે્ી કરીને આિણો દહેશ દુક્ન્યાનો 
સૌ્ી સિસ્ અને સિચછ દહેશ બિની જા્ય.

સિચછ ભારત અક્ભ્યાન દહેશનું સૌ્ી મોટું અક્ભ્યાન 
છહે. કે જેમાં દહેશભરની ૩૦ લાખ જેટલા શાિાના બિાિકો, 
કમણાચારીઓ, કોલેજના ક્િદ્ા્થીઓ જોડા્યા. આ ્યોજનાનો 
મુખ્ય ્હેતુ ભારતના લોકો સાફ સફાઈને િોતાના જીિનમાં 
સામેલ કરહે અને દહેશને સિચછ બિનાિે એ છહે. સિચછ ભારત 
અક્ભ્યાન આજ્ી ઘણા િિષો િ્હેલા િણ ચાલતું ્તું. 

િરંતુ લોકોની નીરસતાને કારણે જોઈએ તિેું િરરણામના 
મળ્યું. આ અક્ભ્યાન અંતગણાત ભારત સરકાર કચરાના 
ક્નકાલ માટહે ્યોગ્ય તકનીકીનો િણ ઉિ્યોગ કરશે. અને 
તેના્ી સિચછતા સંબંિધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મિશે.

સિચછ ભારતનો ્હેતુ ગરીબિી રહેખા્ી નીચે જીિતા 
લોકોને સિાસ્થ્ય સંબંિધી જાણકારી આિી તેને જાિિિાના 
ઉિા્યો જણાિિાનો છહે. આ અક્ભ્યાન્ી શાિાના 
બિાિકોમાં ્ા્, િગ, શરીર, નખ, િાિની સફાઈ 
ઉિરાંત ઘર-ગામની સફાઈ અંગેની જાગૃતતા લાિિાનો 
છહે. ગાંધીજીએ કહ્ં ્તું કે સિતંત્રતા કરતા સિચછતા િધુ 
જરૂરી છહે. ત્યારહે સાચા અ્ણામાં આ અક્ભ્યાન િૂરં ્શે. 
આ અક્ભ્યાનને િિણા ૨૦૧૯ સુધીમાં મ્ાતમા ગાંધીની 
૧૫૦મી જ્યંક્તએ િૂરં કરિાનું લક્્ય છહે, ચાલો સૌ સા્ે 
મિી દહેશને સિચછ બિનાિીએ અને સાચા અ્ણામાં “ બિાિુ “ 
ને શ્ધાંજક્લ આિીએ.

સિચછ ભારત, સિસ્ ભારત

 - રહેર રદપાશ્ી રુકેિભાઈ
એર.અેડ્. સેર.II

આજિા યુગિો શ્રવણ

આજના ્યુગનો શ્િણ કેિી રીતે િોતાના માતા-ક્િતાને,
ભગિાનના દશણાન કરાિિા લઇ જા્ય છહે?

િોતે કોટ, િેનટ િ્હેરીને,
માતા-ક્િતાને ગાડીમાં બિેસાડી,
સા્ે એક કુતરાને બિેસાડીને,

લઇ જા્યછહે મંરદર-દશણાન કરિા ,
એ છહે આજના ્યુગનો શ્િણ.

જ્યારહે માતા-ક્િતાએ િાણી માંગ્યું ....
કોકા-કોલા િીિડાવ્યું,

જ્યારહે તેમણે ભોજન માંગ્યું , 
િીઝા , બિગણારનું ભોજન કરાવ્યું ,
એ છહે કે આજના ્યુગનો શ્િણ.

જ્યારહે માતા-ક્િતાએ શાકં્ત માંગી ,
ત્યારહે રફલમી- ગીતની કેસેટ િગાડી ,

જ્યારહે તેમણે ભજન ગા્યા,
પલીઝ..... ક્ીને ચુિ કરાવ્યા,
એ છહે આજના ્ુયગનો શ્િણ .

 - પટેલ શપ્યંકા કાન્તીભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.IV

https://darpan.kvs.gov.in/shaaladarpan
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जल-थल ्बोला, अ्ंबर ्बोला 
जड़ –चदेतन, भूमंडल ्बोला 
उठो, य्ुवा भारत कदे  जागो 
उठो भसहं ! अ्ब तनदं्ा तयागो |

परर्वत्णन का स्वर लदे जागो 
कम्ण-धम्ण का ध्वज लदे जागो 
्बदल- सा गज्णन लदे जागो 
सागर का ्बड़्वानल लदे जागो | 
उठो, य्ुवा......

तुम जागो, तो व्वश्ा जगदेगा

तुम जागो, तो युग ्बदलदेगा |
जग को माग्ण ददखानदे जागो 
ग्रीता – सार ्बतानदे जागो |
उठो, य्ुवा......

तुम जागदे, तो पशुता को गत्ण भमलदेगा |
तुम जागदे, तो मान्वता को अथ्ण भमलदेगा |
प्ररय – ध्वजा फहरानदे जागो |
ज्री्वन का अथ्ण ्बतानदे जागो |
उठो, य्ुवा ...... 
     (ददनदेश ददे्वघररया की रचना)

यु्वा भारत
 - ्वादढया सदेजल हरसुखभाई

एम.एड् सदेम.IV
(संकलन)

સવચ્છ અિે સવસથ રારં ભારત

સિચછ ભારત અક્ભ્યાન ભારત સરકાર ધ્યાન શરૂ 
કરિામાં આિેલ એક રાષ્ટ્રવ્યાિી સફાઈ અક્ભ્યાન છહે. 
આ અક્ભ્યાનની શરૂઆત મ્ાતમા ગાંધીની  જનમ જ્યંક્ત 
એટલે કે ૨ ઓકટોબિર ૨૦૧૪ના રદિસે કરિામાં આિી. 
આ દરક્મ્યાન સમગ્ર ભારતમાં સફાઈના ્હેતુ્ી લાગુ 
કરિામાં આવ્યું. આ અક્ભ્યાનની શરૂઆતમાં પ્રધાનમંત્રી 
તરફ્ી લોકોને અિીલ કરિામાં આિી કે તેઓ િણ આ 
અક્ભ્યાનમાં જોડા્ય અને બિીજાને િણ જોડે. જે્ી કરીને 
આિણો દહેશ દકુ્ન્યાનો સૌ્ી સારો અને સિચછ દહેશ બિની 
જા્ય છહે આ અક્ભ્યાનની શરૂઆત પ્રધાનમતં્રીશ્ી એ સિ્યં 
રસતાની સફાઈ કરીને કરી.

સિચછ ભારત અક્ભ્યાન દહેશનું સૌ્ી મોટું અક્ભ્યાન છહે 
કે જેમાં ૩૦ લાખ જેટલા શાિાના બિાિકો, કમણાચારીઓ, 
કોલેજોના ક્િદ્ા્થીઓ જોડા્યા આ ્યોજનાનો મુખ્ય ્હેતુ 
ભારતના લોકો સાફ-સફાઈને િોતાના જીિનમાં સામેલ 
કરહે અને દહેશને સિચછ બિનાિે તે છહે. સિચછ ભારત 
અક્ભ્યાન આજ્ી ઘણા િિષો િ્હેલા િણ ચાલ્યું િરંતુ 
લોકોની ક્નરસતાને કારણે જોઈએ તિેું િરરણામના મળ્યું 
આ અક્ભ્યાન્ી ભારત સરકાર કચરાના ક્નકાલ માટહે 
્યોગ્ય તકનીકીઓનો િણ ઉિ્યોગ કરશે. અને તેના્ી 
સિચછતા સબંિંધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મિશે.   

 -પટેલ કરરશરા અરશવંદભાઈ 
એર.અેડ્. સેર.II

http://www.olabs.edu.in
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શૈક્ષસણક વર્ષ 2016-2017માં થયેલી સવસવધ પ્રવૃસતિઓ

ત્વાસર્શક મહોતસત્વમાં માનની્ય કુલપસતશ્ી પી.એચ.ડી. સરંોધન 

પ્ાથસમક સારત્વાર કોસ્શ

રાષ્ટી્ય સેસમનાર રૈક્ષસણક ત્વક્કરોપ

્યોગ કોસ્શ

http://www.startupindia.gov.in
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તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન

ICT કોસ્શ

સત્વચછતા અસભ્યાન વક્ષારોપણ

લાઇબે્રીની મુલાકાત

તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન

http://aishe.nic.in/aishe/home



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

54
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માધ્યસમક રાળામાં ઇન્ટન્શરીપ

સત્રંગા ્યાત્ા 

કૉમ્યુસનટી સસત્વ્શસકૉમ્યુસનટી સસત્વ્શસ

રૈક્ષસણક સંસથાની મુલાકાત

રૈક્ષસણક સંસથાની મુલાકાત

https://data.gov.in
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રૈક્ષસણક ત્વર્શ-2015-16ના પ્સરક્ષણાથથીઓરૈક્ષસણક પ્ત્વાસ 

ત્વક્તૃતત્વ સપધા્શ

સત્વાતંત્્ય પત્વ્શની ઉજત્વણી સચત્ સપધા્શ

સમૂહ ભોજન

https://www.mygov.in/group/new-education-policy
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સશક્ષણ સવભાગનો પરરવાર  
શૈક્ષસણક વર્ષ : 2016-2017

સેમેસ્ટર-4 

સેમેસ્ટર-2

https://digilocker.gov.in
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િંસથાનું ગૌરવ

્યુસનત્વસસ્શટી કક્ષાની પ્શ્નમંચ સપધા્શમાં દ્વિતી્ય ક્રમાંક

યુજીસી નેટ તથા જીસેટની પરીક્ષા પાસ કરનારા પ્શિક્ષણાથગીઓ

ખૂબ ખૂબ અશભનંદન....

પટેલ કૌરાની સુસમતરા્ય
(સરક્ષણ)

ટંડેલ દ્દવ્યાની સુમનભાઈ
(સરક્ષણ)

ત્વસાત્વા અસમત ગુરજીભાઈ
(કોમસ્શ)

પટેલ મેઘા સત્વનોદભાઈ
(સરક્ષણ)

UGC NET & GSET Qualifide Students GSET Qualifide Students

1 ચૌધરી ક્નક્તણાકા અજીતભાઈ
2. ચૌધરી િૈશાલી ક્િનોદભાઈ 
3. ડાભી િન્ા સોમાભાઈ
4. ્ોટહેલિાલા સમીરાિરક્િન સઇદએ્મદ
5. િાઢી્યા સેજલ ્રસુખભાઈ

http://www.ugcnetonline.in
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ક્રમ માગ્શદર્શક સત્વદ્ાથથીનું નામ પદત્વી ત્વર્શ
૧ ડૉ. આર. બિી. િટહેલ ૧. રકરણ બિી. િટહેલ િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭

૨. મુલ્ા મો્મદ સો્હેલ એમ.ફીલ. ૨૦૧૫-૧૬
૩. જ્યેશ ડી. િરમાર એમ.ફીલ. ૨૦૧૫-૧૬

૨. ડૉ. ડી. બિી. શા્ ૧. ્હેતલ િટહેલ િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૨. વૃંદા ના્યક િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૩. જીજ્ેશ કં્ારર્યા િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૪. રદવ્યેશ િરમાર િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૫. અંરકતા િરમાર િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૬. િામેલા ક્નઝ્ેયીમાં િીએચ.ડી. ૨૦૧૬-૧૭
૭. રરક્ધિ દહેસાઈ િીએચ.ડી. ૨૦૧૫-૧૬
૮. ભાિના આ્ીર એમ.ફીલ. ૨૦૧૬-૧૭
૯. મનીિા ગજ્જર એમ.ફીલ. ૨૦૧૫-૧૬

એમ. દ્ફલ. તથા પીએચ. ડી.ની ઉપાધી પ્ાપ્ત કરનાર 

http://www.eschemesugc.gov.in
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શવદ્ાથગી પ્શતશનશધ રંડળ સશરશત (Grant-in-aid) 2016-17
 :: પ્રુખ/અધયક્ષ :: :: સારાન્ય રંત્રી ::
  ડૉ. રાજેનદ્ર બિી. િટહેલ દિિી શૈલેિભાઈ સોનુભાઈ

 
(2) સામાસજક અને સાંસકકૃસતક સસમસત
અધ્યષિ :  ડૉ. કીક્તણા ડી. માટલીિાલા
મંત્રી  :  િારઢ્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
સભ્યો : ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
  મૌ્યાણા રદવ્યા શોભના્
  િટહેલ રહેખાબેિન કાંક્તભાઈ

(1) સાસહતત્યક ત્વાદસભા અને ત્વક્તૃતત્વ જેત્વી 
બૌસધિક પ્વસતિઓ માટેની સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. અક્મતકુમાર માલી
મંત્રી : ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
સભ્યો : િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
  મૌ્યાણા રદવ્યા શોભના્
  િાઢી્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ

(4) નાણાં અને સત્વદ્ાથથી કલ્યાણ સસમસત
અધ્યષિ :  પ્રા. સારીકા ચૌ્ાણ
મંત્રી  :  િટહેલ રહેખાબેિન કાંક્તભાઈ
સભ્યો : િટહેલ ક્પ્ર્ંયકાબેિન કાંક્તભાઈ
  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ
  ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ

(3) પ્ત્વાસ સસમસત
અધ્યષિ : પ્રા. ક્જજ્ેશ કં્ારી્યા
મંત્રી : રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ
સભ્યો : િટહેલ રહેખાબિેન કાકં્તભાઈ
  િાઢી્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
  િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ

(5) પલાસનંગ ફોરમ સસમસત
અધ્યષિ : પ્રા. સારીકા ચૌ્ાણ
મંત્રી : િટહેલ ક્પ્ર્ંયકાબેિન કાંક્તભાઈ
સભ્યો : િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
  િટહેલ રહેખાબિેન કાકં્તભાઈ
  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ

https://www.digitalgujarat.gov.in
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શવદ્ાથગી પ્શતશનશધ રંડળ સશરશત (Grant-in-aid) 2016-17
 :: પ્રુખ/અધયક્ષ :: :: સારાન્ય રંત્રી ::
  ડૉ. રાજેનદ્ર બિી. િટહેલ દિિી શૈલેિભાઈ સોનુભાઈ

 
(6) જીમખાના સસમસત
અધ્યષિ :  પ્રા. ક્જજ્ેશ કં્ારી્યા
મંત્રી  :  િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
સભ્યો : િટહેલ ક્પ્ર્યંકાબિેન કાકં્તભાઈ
  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ
  મૌ્યાણા રદવ્યા શોભના્

(7) મેગેઝીન સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. અક્મત આર. માલી
મંત્રી : મૌ્યાણા રદવ્યા શોભના્
સભ્યો : ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
  િાઢી્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
  િટહેલ ક્પ્ર્યંકાબિેન કાંક્તભાઈ

શવદ્ાથગી પ્શતશનશધ રંડળ સશરશત (Grant-in-aid) 2015-16
 :: પ્રુખ/અધયક્ષ :: :: સારાન્ય રંત્રી ::
 પ્રા. ડૉ. દીક્િકા બિી. શા્ પ્રાંશુ ક્સંઘ

 
(2) સામાસજક અને સાંસકકૃસતક સસમસત
અધ્યષિ :  ડૉ. કીક્તણા ડી. માટલીિાલા
મંત્રી  :  ચૌધરી ક્નક્તણાકાબિેન અજીતભાઈ
સભ્યો : ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
  િટહેલ કૌશાની સુમંતરા્ય
  િારઢ્યા સેજલબેિન ્રસુખભાઈ

(1) સાસહતત્યક ત્વાદસભા અને ત્વક્તૃતત્વ જેત્વી 
બૌસધિક પ્વસતિઓ માટેની સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. કીક્તણા ડી. માટલીિાલા
મંત્રી : િારઢ્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
સભ્યો : િટહેલ કૌશાની સુમંતરા્ય
  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ

http://egyan.org.in
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શવદ્ાથગી પ્શતશનશધ રંડળ સશરશત (Grant-in-aid) 2015-16
 :: પ્રુખ/અધયક્ષ :: :: સારાન્ય રંત્રી ::
 પ્રા. ડૉ. દીક્િકા બિી. શા્ પ્રાંશુ ક્સંઘ

 
(4) નાણાં અને સત્વદ્ાથથી કલ્યાણ સસમસત
અધ્યષિ :  ડૉ. રાજનેદ્ર બિી. િટહેલ
મંત્રી  :  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ
સભ્યો : િારઢ્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
  ટંડેલ ફાલગુનીબિ્હેન જ્યંક્તલાલ
  ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ

 
(6) જીમખાના સસમસત
અધ્યષિ :  ડૉ. રાજનેદ્ર બિી. િટહેલ
મંત્રી  :  ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
સભ્યો : રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ
  િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
  ટંડેલ ફાલગુનીબિ્હેન જ્યંક્તલાલ

(3) પ્ત્વાસ સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. રાજેનદ્ર બિી. િટહેલ
મંત્રી : ટંડેલ ફાલગુનીબિ્હેન જ્યંક્તલાલ
સભ્યો : િટહેલ કૌશાની સુમંતરા્ય
  િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
  રાઠોડ વ્યોમેશકુમાર રમેશલાલ

(5) પલાસનંગ ફોરમ સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. અક્મત આર. માલી
મંત્રી :  િટહેલ કૌશાની સુમંતરા્ય
સભ્યો : િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
  ક્મશ્ા પ્રક્તમા સંગમલાલ
  ટંડેલ ફાલગુનીબિ્હેન જ્યંક્તલાલ

 
(8) સલાહકાર સસમસતના સભ્યો
ઢીમમર ક્નકેતાકુમારી ચંદ્રકાંત
િરમાર ક્્રહેનકુમાર નરહેનદ્રભાઈ
ચૌધરી િૈશાલીબિેન ક્િનોદભાઈ
ભો્યા સોનલબેિન નરોત્તમભાઈ
િટહેલ અજીતકુમાર રમણભાઈ

(7) મેગેઝીન સસમસત
અધ્યષિ : ડૉ. અક્મત આર. માલી
મંત્રી : િટહેલ મેઘા ક્િનોદભાઈ
સભ્યો : િારઢ્યા સેજલબિેન ્રસુખભાઈ
  ચૌધરી ક્નક્તણાકાબિેન અજીતભાઈ
  ટંડેલ ફાલગુનીબિ્હેન જ્યંક્તલાલ

http://www.kcg.gujarat.gov.in
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નવનવધ પ્વૃનતિઓ
તારીખ પ્વસતિઓ
21-06-2015 ્યોગ િક્કશોિ (ડૉ. કીક્તણા માટલીિાલા)
31-07-2015 ગુરૂિૂક્ણણામાની ઉજિણી
14-08-2015 દહેશભક્તિગીત સિધાણા
05-09-2015 ક્શષિકરદનની ઉજિણી
07-10-2015 ગાંધી જ્યંક્ત ક્નક્મત્તે ક્નબિંધ લેખન સિધાણા
23-11-2015 અક્ભમુખતા કા્યણાક્મ
21-12-2015 ગીતા જ્યંક્તની ઉજિણી
12-01-2016 સિામી ક્િિેકાનંદ જ્ંયક્તની ઉજિણી 
12-02-2016 િસંતિંચમીની ઉજિણી
13-02-2016 મક્્લા આરોગ્ય ક્િિ્યક તજજ્ વ્યાખ્યાન(ડૉ. શ્ધિા િાટીલ)
23-02-2016 શૈષિક્ણક પ્રિાસ
02-04-2016 િાક્િણાક ઉતસિ

ત્વર્શ - 2016-17
21-06-2016 ક્િશ્વ ્યોગ રદિસની ઉજિણીમાં સ્ભાક્ગતા
05-07-2016 િીર નમણાદ દક્ષિણ ગુજરાત ્યુક્ન. ના િુસતકાલ્યની મુલાકાત
07-07-2016 સેમેસટર-1નું સેમેસટર-3નાં ક્િદ્ા્થી દ્ારા મેનટરરંગ
19-07-2016 ગુરૂિૂક્ણણામા રદિસની ઉજિણી
21-07-2016 કારરકદથી માગણાદશણાન કા્યણાક્મ (સિીિા ત્ા િક્્િટી તંત્ર સુરત ક્જલ્ા)
29-07-2016 વ્યાિસાક્્યક સજ્જતા માટહે તજજ્ી્ય વ્યાખ્યાન 
  (ડૉ. ક્િનોદ િટહેલ, ડૉ. આર. બિી. િટહેલ, ડૉ. ક્િનાકીન ્યાક્જ્ક)
01-08-2016 ્ી 27-08-2016 સેમેસટર-3ની ઇનટનણાશીિ
06-08-2016 તમારી ષિમતા જાણો િક્કશોિ (શ્ી અજ્ય જૈન, શ્ી અરૂણ જૈન)

આઝાદી-70 ્યાદ કરો કુરબાનીની ઉજત્વણી (12-08-2016 થી 23-08-2016)
12-08-2016 સલોગન મેકીંગ સિધાણા
13-08-2016 દહેશભક્તિ ગીત સિધાણા
14-08-2016 સિાતંત્્યરદન ઉજિણી ક્નક્મત્તે સુશોભન
19-08-2016 તજજ્ વ્યાખ્યાન (ડૉ. ્િણાદભાઈ શા્)
20-08-2016 ક્નબંિધ લેખન સિધાણા
22-08-2016 ક્ચત્ર સિધાણા
22-08-2016 ક્ત્રરંગા ્યાત્રા
02-09-2016 રરસચણા િેિર રાઇટીંગ િક્કશોિ (ડૉ. ક્િનોદ િટહેલ, ડૉ. ગૌરાંગ રામી)
21-11-2016 તજજ્ વ્યાખ્યાન (ડૉ. િી. જે. રાજ)
10-12-2016 શૈષિક્ણક પ્રિાસ
15-12-2016 શ્ી અંક્બિકા ક્નકેતન ટ્સટ સંચાક્લત વૃધિાશ્મની સંસ્ાની મુલાકાત 
 (શ્ી અંક્બિકા ક્નકેતન ટ્સટ વૃધિાશ્મ, બિાલાશ્મ)

http://gcert.gujarat.gov.in/gcert/
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16-12-2016 ્હેલ્ સેનટરની મુલાકાત
19-12-2016 ્ી 14-01-2017 સેમેસટર-4ની ઇનટનણાશીિ
23-12-2016 ્ી  ્ુયક્નિક્સણાટી ્યુ્ ફેમસટિલ
25-12-2016 સુધી
08-01-2016 મેડીટહેશન અને સિાાંગીણ ક્િકાસ િક્કશોિ
09-01-2016 ઓશો ચેરના વ્યાખ્યાનમાં સ્ભાગીતા
20-01-2016 તજજ્ વ્યાખ્યાન (ડૉ. ગણેશભાઈ િરમાર)
24-01-2016 કક્િશ્ી નમણાદ સમૃક્ત ભિનની મુલાકાત
23-03-2017 િાક્િણાક રદિસની ઉજિણી

 

http://granthnirman.com
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M.Ed (Granted) Student’s List (2015-17)*

Sr. 
No.

Photo Name & Address Graduate & 
Persantage

B.Ed.
Method

1

 

Ahir Hemabahen Babubhai
At. Bhula Faliya, Po. 
Khadsupa Boarding, Ta & 
Dist. Navsari. 396433,  
Mo. 9726839198

M. A. : 
M. Ed : 81.50 % 

Commerce

2

 

Bhoya Sonal Narottambhai
At. & Post. Kansariya,  
Ta. Vansda, Dist. Navsari
Mo. 8238939071

B. A. : 60.70 %
M. Ed : 80.50 %

Gujarati

3

 

Chaudhari Nirtikaben Ajitbhai
Madhi, Surali, Bangli Faliya, 
Ta. Bardoli, Dist. Surat
Mo. 9724127847

M. A. :  60.9 %
M.Ed : 75.40 %

Gujarati

4

 

Chaudhari Vaishali Vinodbhai
At. & Post. Luharvad,  
Ta. Mandvi, Dist. Surat
Mo. 9586829988

M.A. : 70.16  %
PTC : 75.85 %
M.Ed :  82.30 %

Hindi

5

 

Chauhan Vaishali Ambaram
Near Ashoka Tower, Behind 
Sandhkuwa Gate, Navsari.
Mo. 7405584095

M.Com. : 
M. Ed :  77.10%

Commerce

6

 

Dabhi Pannaben Somabhai
At. & Post. Parab,  
Ta. Kamrej,  
Dist. Surat.
Mo. 9978881173

M. A. : 
M. Ed : 78.60 %

Gujarati

7

 

Dalvi Shaileshbhai Sonubhai
At. & Post. Pimpari,  
Ta. Ahwa, Dist. Dang.
Mo. 8690669240

M. A. : 52.7 %
M. Ed :  75.90%

English

http://gujarat-education.gov.in/textbook/

* ક્શષિણ ક્િભાગના િ્ીિટી કા્યાણાલ્ય દ્ારા પ્રાપ્ત માક્્તી
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8

 

Dhimmar Niketa Chandrakant
At. Mochivadi, Gita Dhimmar 
Picani Vadi, Navsari
Mo. 9537433712

M. A. :  68.2 %
M. Ed : 81.30 %

Social 
Science

9

 

Dhodi Sarswatiben Amratbhai
At. Post. Sarigam, Bonpada,  
Ta-Umargam, Dist. Valsad
Mo. 9726101427

M. A. : 63.20  %
M.Ed :  83.60 %

Social 
Science

10

 

Gamit Chandan Umarsingh
At. & Post. Gunsada,  
Ta. Songadh, Dist. Tapi
Mo. 9638983549

M.A. : 
M.Ed :  84.10 %

Hindi

11

 

Gamit SanjayDineshbhai
At. Vaddekhurd,  
Ta. Uchchhal, 
Dist. Tapi.
Mo. 9586122326

B.A. : 54.56 %
M.Ed : 72.50 %

Economics

12  
Hotelwala Samiraparveen 
Saeedahmed
G-13, Aman Apt, Nr. Patni 
Jamat Hall, Shahpore, 
Tatwada, Surat.  
Mo. 9726118431

M. A. : 72.16 %
M. Ed :  82 %

Gujarati

13
 
 Kathodi Pramod Rameshbhai

At. Vaddekhurd,  
Ta. Uchchhal, Dist. Tapi.
Mo. 7874467551

M.A. : 60 %
M.Ed :  77 %

Economics

14

 

Maurya Divya Shobhnath
32, Shivhira Nagar, Navagam, 
Dindoli Udhna, Surat.
Mo. 9725805960

B. SC : 63 %
M.Ed :  84 %

Sci & Tech

15  Maurya Namita Jayprakash
31, Shivheera Nagar, 
Navagam Dindoli Road, 
Udhna, Surat.
Mo. 9714506282

M.Com :  
M.Ed :  78.10 %

Commerce

http://nlist.inflibnet.ac.in
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16 Mendapara Kinjal Manharbhai
58, Aanand Nagar Society, 
Hira Baug, Varachha Road, 
Surat
Mo. 9427559040

M.Sc. : 57.17 %
M.Ed :  86.10 %

Sci & Tech

17 Mishra Pratima Sangamlal
Fp-118,Ambika Niketan 
Society, G.H.B. Surat-394221
Mo. 7622079767

B.Sc. : 64.4  %
M.Ed :  85.90 % Mathematics

18 Nimbark Sima Jagdishbhai
Ishan-10, Avadh Residency, 
Chital Road, Amreli-365601
Mo. 9427254942

M.Sc : 62 %
M.Ed :  85.80 % Sci & Tech

19 Parmar Hiren Narendrabhai
At & Post. Mulad, 
Ta. Olpad, Dist. Surat-394110
Mo. 9979346345

M.Com : 50.50%
M.Ed : 78.30 % Commerce

20
Parmar Sejal Vinodbhai
At. Jokha, Ta. Kamrej, 
Dist-Surat.
Mo. 9737760963

M.A. :  
M.Ed : 75.90 % Economics

21 Patel Ajitkumar Ramanbhai
At & Post. Juna Obha,  
Ta. Hansot, Dist. Bharuch
Mo. 9638558194

M.A. :  
M.Ed : 67.60 % Sanskrit

22 Patel Bhaviniben Sureshbhai
At. Post. Kalwada, 
Dori Faliya,  Ta. & Dist. 
Valsad-396045
Mo. 9979465543

M.A. : 63.16  %
M.Ed :  82.10 % Gujarati

23 Patel Dharaben Kishorbhai
170-171, Ranjit Nagar 
Society, Nr. Sapna Society, L. 
H. Road, Varachha, Surat
Mo. 9726988900

M.A. : 55 %
M.Ed : 

Social 
Science

https://www.inflibnet.ac.in/ess
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24 Patel Jignasha Vishnubhai
At-Dungri, Poniya Faliya, 
Udwada (R.S), Ta. Pardi,  
Dist. Valsad 
Mo. 8488911992

M.Com: 71.70%
M.Ed :  84.40 %

Commerce

25 Patel Jinalben Dayaljibhai
Kotlav, Koliwad, 
Narotamnagar, Ta. Pardi, 
Dist. Valsad
Mo. 9638210351

B.A. : 58.60 %
M.Ed :  81.10 %

Gujarati

26
Patel Kaushani Sumatrai
At. & Po. Sonwada, Vai-
Dungri (R.S.) N.H.No.08, 
Valsad-396375
Mo. 8866364977

M.Sc. : 63.1  %
M.Ed :  90.90 %

Sci & Tech

27 Patel Megha Vinodbhai
F-2/5, Muktanand Nagar, Nr. 
Gujarat Gas Circle, Adajan, 
Surat. Mo. 9537285772

M.A. : 53 %
M.Ed :  91 %

English

28 Patel Priyankaben Kantibhai
At. Admor, Post. Lavachha, 
Ta.Olpad, Dist. Surat
Mo. 9537481505

B.A. : 65.70 %
M.Ed :  85.40 %

Gujarati

29 Patel Rekhaben Kantibhai
At. & Post. Mandva, 
Ta. Ankleshwar, Dist. Bharuch
Mo. 8469928807

B.A. : 59.3  %
PTC : 75.50 %
M.Ed :  79.50 %

Gujarati

30 Patel Varsha Chhibubhai
At. Palsana, Sutharwad, 
Udwada (R.S.) Ta. Pardi,  
Dist. Valsad,  
Mo. 9924740972

M.Com : 74.2 %
M.Ed : 82.40  %

Commerce

31 Patel Yogitaben Ambubhai
At. Kukani, Ta. Olpad,  
Dist. Surat
Mo. 8980187261

M.A. : 62 %
M.Ed :  81.90 %

Gujarati

http://gujarat-education.gov.in/higher



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

68

32 Pradhan Shweta 
Dhaneshbhai
At. & Post. Kanadu, Ram 
Mandir, Ta. Umargam,  
Dist. Valsad, Mo. 9909387456

B.A. : 
M.Ed : 73.60  %

Social 
Science

33 Rathod Vyomesh Rameshlal
At. & Post. Ena, Ta. Palsana,  
Dist. Surat-394310
Mo. 9638414044

M.A. : 64 %
M.Ed : 81.90 %

Social 
Science

34 Rohit Heenabahen Kantibhai
At & Post. Amletha,  
Ta. Nadod, Dist. Narmda,  
Pin-393145
Mo. 9712583796

B.A. : 56.87 %
M.Ed :  73.50 %

Sanskrit

35
Singh Jyotsana
Msb-608, Malviya Tower, 
Ongc Township, Ankleshwar, 
Gujarat-393010
Mo. 9428337668

M. Sc : 
M.Ed :  79.50 %

Sci & Tech

36 Singh Pranshu
Vill-Bibnamau, Po. Jalalpur,  
Dist. Jaunpur (UP),  
Pin-222136
Mo. 7383809646

B.Sc.  : 56.27 %
M.Ed : 80.40 %

Mathematics

37 Singh Prashant Kumar
Vill-Bibnamau, Po. Jalalpur,  
Dist. Jaunpur (UP)  
Pin-222136
Mo. 9725763182

M.SC. : 58.16%
M.Ed : 82.40 %

Mathematics

38
Suthar Binalben Dilipbhai
B-209, Radheshyam 
App., Nr.Ratnadeep 
Society, Bhatar, Surat. Mo. 
9408338746

M.Com. : 73 %
M.Ed :  82.80 %

Commerce

http://en.unesco.org/themes/teachers
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39 Tandel Dipika Bhaichandra 
At. Post. Movasa, Pipla Falia,  
Ta. Gandevi, Dist. Navsari
Mo. 9913662870

M.A. :  53.2 %
M.Ed. : 72.10 %

English

40 Tandel Divyani Sumanbhai
At. Po. Onjal, Machhiwad, 
Hanuman Falia, Ta. Jalalpore, 
Dist. Navsari, Pin -396412
Mo. 8511692164

B.A. :  70 %
M.Ed :  88.80 %

English

41 Tandel Falguni Jayantilal
At. Po. Krushnapur, Ram 
Falia, Ta. Jalalpor, Dist. 
Navsari Mo. 9558551904

B.A. : 57  %
PTC : 77 %
M.Ed :  87 %

Gujarati

42 Vadhiya Sejalben Harsukhbhai
309-A, Bahuchar App-4, Kamal 
Park Society, L. H. Road, Surat
Mo. 9925601165

M.Com.: 63.33%
M.Ed : 81.50 %

Commerce

43 Vasava Amitbhai Gurjibhai
Sardar Avas, At. Po. Nansad, 
Ta. Kamrej, Dist. Surat
Mo. 7874287907

M.Com. : 60 %
M.Ed :  80.90 %

Commerce

44 Vasava Divya Prabhatbhai
Mu-Zarana, Ta. Netrang, 
Dist. Bharuch.
Mo. 8156001754

M.A. :  
M.Ed :  77.60 %

Sanskrit

45 Vasava Priyanka Narsinhbhai
Room No-Type-Iii/196, 
Gsecl Colony, Ukai Dam, 
Ta. Songadh, Dist. Tapi, Pin. 
394680 Mo. 9601286296

MBA :  77.2 %
M.Ed :  81.30%

Commerce

`

http://www.prashikshak.in
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M.Ed (Granted) Student’s List (2016-17)*

Sr. 
No.

Photo Name & Address Graduate & 
Persantage

B.Ed. 
Method

1

Chaudhari Divyesh Revanjibhai
C/119,Ganesh Park Society, 
Near Gopal Nagar, Kosmadi, 
Ankleshwar
Mo. 9913051289

M.A. : 57%
B.Ed. : 77.6%

Gujarati

2

Chauhan Damayantiben 
Balavantsinh 
Vandarvela, Rajputvad Faliya,  
Ta. Vansda, Dist. Navsari-396540
Mo. 8238944968

M.A. : 63.33%
B.Ed. : 78.30 %

Hindi

3

Dhakan Artikumari Pradipbhai  
16, Someshwer Soc., Near 
Guru Nagar, Varachha Road, 
Surat-395006
Mo. 9426479505

M.Phil. : 70 %
B.Ed. : 79.42 %

Economics

4

Gamit Ripkaben Kanabhai
At. Bedi, Ta. Songadh,  
Dist . Tapi
Mo. 7874391305

M.A. : 57.5 %
B.Ed. : 85.58 % Economics

5

Gamit Yogendrakumar 
Chandubhai
At. Post. Gadat, Ta. Dolvan,  
Dist. Tapi-394633
Mo. 9687266264

B.A. : 64.78 %
B.Ed.: 95.10 % Economics

6

Kadiwala Munisa Aiyub
301, 3rd Floor, Kasba Apartment, 
Opp. Dipa Complex, Adajan 
Dargha Campus, Adajan, 
Surat-395005
Mo. 7600501145

M.A. : 59.50 %
B.Ed. : 59.9 % Gujarati

7

Khalifa Salehabanu Allarakhubhai
At. Po. Kolak, Choutabazar,  
Ta. Pardi, Dist. Valsad
Mo. 9173810797

M.A. : 
B.ED. : 82.2% Gujarati

https://goo.gl/nrGLio

* ક્શષિણ ક્િભાગના િ્ીિટી કા્યાણાલ્ય દ્ારા પ્રાપ્ત માક્્તી
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8

Deepashri Mukeshbhai
At. Post. Nargol, Mangalwad,  
Ta. Umbargoan, Dist. Valsad.
Mo. 9925346686

M.A. : 70.9 %
B.Ed. : 85.7 % Hindi

9

Maisuriya Divyangini Maheshbhai
Kamrej Gam, Luhar Faliya, 
Ta. Kamrej, Dist. Surat-394180
Mo. 9723414844

M.A. : 57.7 %
B.Ed. : 85.0 % Gujarati

10

Parmar Payalkumari Dineshbhai
Kamrej Gam, Sai Nagar,  
Ta. Kamrej, Dist. Surat-394180
Mo. 9879816686

M.A. : 59.1 %
B.Ed. :81.5 % Gujarati

11

Patel Dimpal Harkishandas
Behind The DTC College, Sai 
Nagar, Amalsad, Ta-Gandevi, Dist.
Navsari-396310, Mo. 9974663098

M.A. : 
B.Ed. : 83.2 % English

12

Patel Jignasabahen Khushalbhai
Bhula Faliya, Valsadi Faliya,  
Po-Khadsupa Boarding, Navsari
Mo. 9904677995

M.A. : 52.7 %
B.Ed. : 65.8 % Hindi

13

Patel Kalpanaben Ranchhodbhai
Juna Punagam, Nishal Faliya, 
Ta. Ankleshwar, Dist. Bharuch
Mo. 8128985396

M.Phil.: 63.30%
B.Ed. : 74.83 % Gujarati

14

Patel Karishmakumari Aravindbhai
Kantasvel, Parsi Faliya,  
Ta. Vansda, Dist. Navsari
Mo. 8758345201

M.A. : 72.7 %
B.Ed. : 90.2 % Gujarati

15

Patel Khushbu Dineshbhai
At & Post. Dambher, Via-Vedchha, 
Ta. Jalalpore, Dist. 
Navsari-396472
Mo. 9687883006

M.A. : 65.3 %
B.Ed. : 87.4 % Social 

Science

https://www.teachertube.com
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16

Patel Margee Ramanbhai
01/Janakvatika Society, Near 
Hpcl Complex, Amboli Road, 
Ankleshwar
Mo. 9723601907

M.A. - 61.8 %
B.Ed. : 86.8 % English

17

Patel Pallaviben Atulbhai
At. Po. Zaroli, Patthar Faliya,  
Ta. Umargam, Dist. 
Valsad-396105
Mo. 9824834843

M.A. : 75.5 %
B.Ed. : 84.5 % Hindi

18

Patel Priyanka Bhadreshbhai
20, Joganinagar V-2, S.M.C. 
Swimming Pool, Ananad Mahal 
Road, Surat. Mo. 9825231156

M.Com.: 52.38%
B.Ed. : 87.50 % Commerce

19

Patel Ravinakumari Fuljibhai
At. Eklara, Vagod Faliya, 
Ta. Umbargan, Dist. Valsad
Mo. 9586513111

M.A. : 70 %
B.Ed. : 80.4 % Hindi

20

Rathod Shitalben Mohansinh
At & Po. Kunvarda, Ta. Mangrol, 
Dist-Surat
Mo. 9925778833

B.Sc. :  60.30 %
B.Ed. : 80.8 % Sci & Tech

21

Shaikh Tazinnabanu 
Mohammedsafi   18 Vraj Vihar 
Apt.,Chikuvadi, Ankleshwar, 
Bharuch.
Mo. 9904349566

M.A. : 65 %
B.Ed. : 81.8 % Gujarati

22

Sharma Om Madanlal
100, Chandralok Society, 
Parvatgam, Ganga Sagar Row 
House, Surat.  
Mo. 9824491198

M.Com. :  52.89%
B.Ed.: 83.9 % Commerce

23

Singh Jasbir Mahendra
B-10-12 2:3 Sec-3, C.B.D., Navi 
Mumbai-4000614
Mo. 9925194931

M.A. : 50 %
B.Ed. :71 % English

https://www.oercommons.org



સંવાદ શિક્ષણિાસ્ત્ર ભવન 
વીર નર્મદ દશક્ષણ ગુજરાત યશુનવશસ્મટી 

સુરતભારત : સ્વચ્છ, યુ્વા અને ડિજિટલ 

73

24

Sontakke Priyankaben 
Yashavantbhai
10, Arvind Nagar Society,  
Thithal Road, Valsad
Mo. 9998045919

M.Com. : 69.66 %
B.Ed.: 88.5 % Commerce

25

Subina B.S
164, Nandanvan-A, Navagam 
Dindoli Road, Udhna, Surat
Mo. 9429588767

M.A. : 55.6 %
B.Ed. : 62% English

26

Surve Rajniben Ganeshbhai
Sawar Police Line, Block-C-1,  
Room No.-6, Luncikui Road, 
Navsari
Mo. 9979496312

M.A. : 62.7 %
B.Ed. : 85.6 % Economics

27

Tailor Mayur Rakeshkumar
At. Nava Borbhatha, Ta. 
Ankleshwar, Dist. Bharuch. Mo. 
9904264791

M.A. : 62.6 %
B.Ed. : 85.2 % Gujarati

28

Valvi Amrutbhai Vasantbhai
At. Navi Kachali, Po. Kuida,  
Ta. Uchchhal, Dist. Tapi-394375
Mo. 9724671437

M.A. : 66.66 %
B. Ed. : 83.3 % Gujarati

29

Valvi Harishbhai Anandbhai
At. New Kachali, Post. Kuida, 
Ta. Uchchhal, Dist. Tapi
Mo. 9638958517

M.A. : 62.3 %
B.Ed. : 85.8 % Social 

Science

30

Vyas Khyatiben Dineshkumar
2, Pritam Society-1, Beside Shree 
Chandra Mouleshwar Mahadev 
Temple, Kasak Road, Bharuch  
Mo. 9429285235

M.A. : 58.6 %
B.Ed. : 74.2 % Gujarati

https://en.wikiversity.org
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આપણી યુનિવન્સિટી, આપણું ગૌરવ 

https://vnsgu.ac.in


