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વહાલા વવદ્ાર્થીઓ અને અધ્ાપક વિત્રો,

સહુ કુશળ હશો. આપણે વર્ણ 2020ના ઉત્તરાર્ણના અાંત્િમ 
િબક્ામાાં પવેશી ચૂકયા છીએ. આ વર્ણ સમગ્ર ત્વશ્વ માટ ે
વૈશ્શ્વક મહામારી જવેા મોટા પડકારોનો સામનો કરવામાાં, 
િેનાથી બચવાના ઉપાયો શોરવામાાં, િેને અટકાવી દેવાના 
કાયમી ઉકેલ મેળવવામાાં અને એ િમામની વચચે જીવન અને 
િેની ગત્િશીલિાને જાળવી રાખવાના પયાસોમાાં જ વીતયુાં છ.ે 
આ િમામ પરરશ્્થત્િમાાં આપણે સહુને આપદાને અવસરમાાં 
બદલવાનો મોકો મળ્ો છ ેઅને આ સમયગાળા દરત્મયાન 
શીખવા મળેલા એ સહુ પાઠ ત્વશ્વભરના પાઠ્યપુ્િકોમાાં િો 
પછી આવશે, પરાંિુ આપણે એ પાઠને આ સમયમાાં પતયક્ષ 
જીવીને શીખયા છીએ એટલે એ સમજણ આપણી સાથે 
આપણી ભાત્વ પેઢીઓ સાથે હાંમેશાાં રહેશે.

ઓકટોબર મરહનો ગુજરાિ માટ ેગુજરાિી િરીકે આપણા 
સહુ માટ ે ત્વત્શષ્ટ મરહનો છ.ે િેની શરૂઆિ માનવજાિને 
પોિાના જીવનથી જ ત્નરાંિર ત્વકાસનો અનોખો સાંદેશો અને 
જીવન જીવવાની એક અનોખી િરાહ બિાવનારા મહાતમા 
ગાાંરીની જયાંિીથી થાય છ,ે અને િેનો અાંિ મહાતમા ગાાંરીના 
ખરા અથ્ણમાાં સમત્પ્ણિ સેવક અને ત્વચક્ષણ રાજપુરુર સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટલેની જયાંિીથી થાય છ.ે આ બન્ે ગુજરાિી 
મહાપુરુરોના જીવન ગુજરાિ જ નહીં, સમગ્ર ત્વશ્વ માટ ે
પેરણાદાયી છ.ે આઈઆઈટીઈના સેનટર ઓફ એજયુકેશન 
ઉપરાાંિ િમામ સાંલગ્ન સાં્થાઓમાાં પવેશ મેળવનારા પથમ 
વર્ણના ત્વદ્ાથથીઓને મહાતમા ગાાંરીની સાંત્ક્ષપ્ત આતમકથા 
પહોંચાડવામાાં આવી છ.ે આશા છ ે કે બાપૂનુાં જીવન સહુ 
ત્વદ્ાથથીઓને સિિ પેરણા અને માગ્ણદશ્ણન આપિુાં રહેશે. 

આ બન્ે ગુજરાિી મહાપુરુરોની જયાંિી વચચે આ વરષે 
અત્રકમાસ હોવાને કારણે આપણે શશ્કિ વાંદના, આધયાશ્તમકિા 
અને સામાત્જક ઉલ્લાસનુાં પવ્ણ નવરાત્રિની પણ ઉજવણી કરી. 
અલબત્ત, ઘરમાાં રહીને. ઊજા્ણથી થનગનિા ત્વદ્ાથથીઓ ગરબે 
ઘૂમવાનો આનાંદ નહીં માણી શકયા હોય એ સમજી શકાય છ.ે 

િહેવારો જીવનને રોત્જ ાંદી ઘટમાળમાાંથી થોડો સમય મુકિ 
થઈને નવી િાજગી મેળવવાનો અવસર આપે છ.ે જ ેઆપણે 
સહુને નવી ઊજા્ણ સાથે ફરીથી આપણા કાયયોમાાં મ્િ થઈ 
જવામાાં મદદરૂપ બને છ.ે હુાં  અહીં, કામમાાં ‘વય્િ’ નહીં, 
‘મ્િ’ થવાની વાિ કરુાં  છુાં. કારણ કે, કામની વય્િિા થાક 

અને કાંટાળો જનમાવી શકે છ,ે પણ આપણે જો કામમાાં મ્િ 
રહીએ િો િે આપણને આનાંદ અને સાંિોર આપે છ,ે જ ે
આપણા જીવનનુાં ચાલકબળ બની રહે છ.ે 

આઈઆઈટીઈ માટ ે ગૌરવની બાબિ છ ે કે, યુત્નવત્સ્ણટી 
દ્ારા નેશનલ કરરકયુલમ ફ્ેમવક્ણ ફોર ટીચર એજયુકેશન 
-2009ને આરારે િૈયાર કરવામાાં આવેલા અભયાસક્રમમાાં 
રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િમાાં દશા્ણવવામાાં આવેલા ત્શક્ષક પત્શક્ષણ 
માટનેા સૂચનોનો સમનવય કરીને બી.એડ. માટનેો નવો 
અભયાસક્રમ ત્વકસાવવામાાં આવયો છ.ે જનેુાં માન. મુખયમાંરિીશ્ી 
ત્વજયભાઈ રૂપાણીએ માન. ત્શક્ષણમાંરિીશ્ી ભુપેનદ્રત્સાંહ 
ચુડાસમા અને માન. ત્શક્ષણ રાજયમાંરિીશ્ી ત્વભાવરીબેન 
દવેની ઉપશ્્થત્િમાાં ત્વમોચન કયુું. આપણે આ ચાલુ શૈક્ષત્ણક 
વર્ણથી જ આ અભયાસક્રમને આઈઆઈટીઈ સાંલગ્ન િમામ 
સાં્થાઓમાાં લાગુ કયયો છ.ે

આ મરહનામાાં આપણે પથમ નોરિાથી શાળા ત્શક્ષણમાાં 
રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ 2020ના અમલીકરણ માટનેા સૂચનો 
અને સાંવાદ માટ ેઆઈઆઈટીઈ સાથે સાંલગ્ન સાં્થાઓ સાથેના 
પતયક્ષ પરરચય અને પરામશ્ણન પાથેયનો કાય્ણક્રમ હાથ રયયો 
છ.ે 31 ઓકટોબર સુરીમાાં 30 સાં્થાઓની મુલાકાિ દરત્મયાન 
િેમની ત્વત્શષ્ટિાઓ, માળખાકીય સુત્વરાઓ ઉપરાાંિ તયાાં 
કાય્ણરત્ અધયાપકોની વયશ્કિગિ ખાત્સયિોનો પતયક્ષ પરરચય 
થયો, જમેની સેવાઓ ત્શક્ષક પત્શક્ષણની પત્ક્રયામાાં યથાયોગય 
પકારે લઈ શકાશે.

આઈઆઈટીઈ ભારિીય ત્શક્ષણ પરાંપરાને ધવત્નિરાંગોના 
માધયમથી સમગ્ર ત્વશ્વ સુરી પહોંચાડવા માટ ેઇનટરનેટ રેરડયો 
્ટશેન - Teachers’ Tune ની ્થાપના કરી રહી છ.ે રદવાળી 
બાદ જ્ાન પાંચમીના રદવસથી આપણે આ રેરડયો ્ટશેનને 
કાયા્ણશ્નવિ કરીશુાં. ત્વદ્ાથથીઓ અને અધયાપક ત્મરિો આપણે 
સહુએ આ પલેટફોમ્ણ મારિ મનોરાંજન સાથે રસપદ મારહિી 
મેળવવાનુાં જ માધયમ ન બની રહે િેનુાં ધયાન રાખવાનુાં છ.ે િે 
સજ્ણનાતમક ક્ષમિાઓ અને કૌશલયોને કેળવવાનુાં અને અનયોને 
આપણી જ્ાન યારિામાાં જોવાનુાં માધયમ બને િેવી અપેક્ષા છ.ે 

રદવાળીનો િહેવાર નજીક આવી રહ્ો છ.ે આ પવ્ણ ત્વશ્વમાાં 
મહામારીને કારણે ફેલાયેલી ત્નરાશાના અાંરકારને આ ઉતસાહ 
અને આનાંદના પકાશથી દૂર કરે િેવી શુભકામનાઓ...

ડૉ. હર્ણદ પટલેના જયરહાંદ

કુલપતિશ્રીનો		સંદેશ	
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વર્ણ 2020ના ઓકટોબરમાાં જો ગુજરાિમાાં સૌથી વરુ કોઈ 
બાબિની ખોટ સાલી હોય િો એ છ,ે નવરાત્રિના ઉતસવમાાં 
રોજ રારિે સજી-રજીને ગરબે ઘૂમવાની. હવે આ નવરાત્રિમાાં 
આપણે સહુને ગરબે ન ઘૂમી શકવાનો વસવસો િો રહેવાનો, 
પણ એને કારણે નવરાત્રિનો અને ગરબાનો ઉમાંગ થોડો 
ભૂલાય. િો ચાલો આપણે વાિ કરીએ ગરબાની અને એવી 
વાિ જનેી ઘણાાંને જાણ હશે અને ઘણા હશે ત્બલકુલ બેખબર. 

િમારા ત્મરિોને પૂછજો કે ગરબા અને ગરબી વચચે શુાં 
િફાવિ? ના, એ િફાવિ મારિ કાના અને દીઘ્ણ ઈનો નથી. 
એમને પૂછજો કે રાસ અને રાસડા વચચે શુાં ફરક? ગુજરાિી 
સાં્કકૃત્િ અને સારહતયમાાં ગરબા િરીકે જાણીિા પદ્ની ઘણી 
ત્વત્વરિાઓ છ.ે

નવરાત્રિ ભલે વર્ણમાાં ચાર વખિ ઉજવવામાાં આવિી હોય, 
પરાંિુ ગુજરાિમાાં આસો મરહનાની શારદીય નવરાત્રિએ મારિ 
આ્થા, ઊજા્ણ, પાથ્ણના અને ભશ્કિનુાં જ નહીં, સામુરહક 
ચેિના, સામાત્જક ઉતસવ અને આનાંદનુાં પવ્ણ બની રહે છ.ે 
આસોની નવરાત્રિ સાથે અત્ભન્ રીિે જોડાયેલો છ ે– ગરબો. 

ગરબો શબદ ગભ્ણદીપ પરથી ત્વક્યો છ.ે માટીના કોરા 
ઘડાને ત્છદ્રો પાડવામાાં આવે, િેના પર ભાિ કરવામાાં આવે 
અને પછી દીપક પગટાવીને િેમાાં મૂકવામાાં આવે તયારે આ 
ઘડો બની જાય છ ેગરબો. 

આ ગરબામાાં આ શશ્કિ અને જ્ાનના દૈવી સ્ોિસમાાં 
નવદુગા્ણ ્વરૂપોને, શણગાર, વસ્તો, અલાંકાર, પરાક્રમોને, 

અસુરો પરના ત્વજય અાંગેના, ચમતકારરક કાયયો વગેરેનુાં 
શ્દ્ાપૂવ્ણકનુાં વણ્ણન હોય છ.ે એટલે ગરબો લાાંબી કાવય રચના 
બને છ.ે સોળમા શિકમાાં થઈ ગયેલા નાકરે આ ‘ગરબો’ 
શબદપયોગ સારહતયમાાં કયયો છ,ે પણ કત્વ ભાણ દાસે લખયુાં છ ે
- ‘જોત્ન જોગમાયા ગરબુ રત્મ.’ આમાાં ગરબાનો ઉલ્લેખ 
્પષ્ટપણે જોવા મળે છ.ે તયાર પછી વલ્લભ ભટ્ટનુાં નામ ગરબા 
સાથે અત્વ્મરણીય રીિે જોડાઈ ગયુાં. 

ગરબામાાં રાત્મ્ણકિા ઉપરાાંિ સામાત્જકિાનુાં ત્નરૂપણ પણ 
જોવા મળે છ.ે દા.િ. કજોડાનો ગરબો, કત્ળકાળનો ગરબો 
વગેરે. આવનારા સમયમાાં કોઈ કોરોના મહામારીનો ગરબો 
લખે િો નવાઈ નહીં હોય, કારણ કે આ પણ વિ્ણમાન 
સમયકાળની પરરશ્્થત્િ છ,ે જ ે ગરબા ્વરૂપે કયારેક 
ગુજરાિી સારહતયમાાં પત્િત્બાંત્બિ થઈ શકે.

ગરબાની સાથે જ યાદ આવિી અને ગરબો જ મનાિી 
બીજી સાંજ્ા છ ે- ગરબી. ગરબી એ પણ પદકાવયનો જ પકાર 
છ.ે સમાન લાગિા ગરબા અને ગરબી વચચે પાિળી ભેદરેખા 
છ.ે ગરબામાાં વણ્ણન છ ેઅને ગરબીમાાં ઊત્મ્ણની સઘનિા છ.ે 
ગરબી આઠ - દસ કે બાર પાંશ્કિઓમાાં ત્નરૂપત્િ હોય છ.ે 
ગરબીનો કેનદ્રીયત્વચાર કકૃષણ ભશ્કિનો હોય છ.ે કત્વ ભાણદાસે 
એક પાંશ્કિમાાં કહુ્ાં છ,ે કે ‘ગગનમાંડળની ગાગરડી ગુણ ગરબી 
રે.’ અહીં ગરબી શબદપયોગ જોવા મળે છ.ે પણ એમાાં પણ 
કોઈ ત્વશાળ ત્વરાટ ગરબાનુાં દૃશય છ ેઅને એટલે જ ઘણી 
વખિ માાંડવીને પણ ગરબી કહેવાય છ.ે

ગરબે	ઘૂમો	છો	કે	ગરબરીમાં	ઝૂમો	છો?
-	અચ્શના	પટેલ

આત્સ્ટનટ પોફેસર, સેનટર ઑફ એજયુકેશન, IITE , ગાાંરીનગર
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ગરબાની સાથે જ આવિા રાસ - રાસડાને કેમ ભુલાય? 
રાસ પકાર િો ગરબાથી પણ પહેલાાં ઇત્િહાસમાાં નોંરાયો છ.ે 
ઈ. સ. પૂવષે રિીજી, ચોથી સદીમાાં મહાકત્વ ભાસે બાલચરરિ 
નાટકમાાં રાસ શબદનો પયોગ કયયો છ.ે િેમાાં કકૃષણ અને 
ગોપીઓની જ ેહલ્લીસક ક્રીડા ( જમેાાં એક પુરુર અને અનેક 
સ્તીઓ હોય) રચાઈ િે માટ ે રાસ શબદ પયોજયો છ.ે 
હેમચાંદ્રાચાયષે રાસ ત્વશે આ મુજબ નોંધયુાં છ ે- 

‘અનેક - નિ્ણકી - યોજયાં  ત્ચરિિાલ -  લયાશ્નવિમ | 
આ - ચિુ : રશ્ષ્ટ - યુગલાિ રસક - મસકૃણો ભાવેિ || 
 િો ઈ. સ. 1832માાં રચાયેલા રેવાંિત્ગરર રાસુમાાં ‘ રાં ત્ગરહ 

એ રમઈ જો રાસુ’ એમ નોંરાયુાં છ.ે અહીં પણ રાસ રમવાનો 
સાંદભ્ણ છ.ે 1271માાં રચાયેલ ‘સપ્તક્ષેત્રિ રાસ’ માાં િાલારાસ 
અને લકુટારાસ (િાળી વડ ેરમવામાાં આવિા અને દાાંરડયા વડ ે
રમવામાાં આવિા) એમ રાસ રમવાનો ઉલ્લેખ છ.ે આ રાસ 
લાાંબુ, સુગેય  દીઘ્ણકાવય છ.ે આ િો થઈ સારહતયમાાં રાસની 
વાિ. પણ રાસ િો છકે કકૃષણના સમયથી પજાજીવનમાાં 

લોકત્પય છ.ે
રાસડા કે રાસડો એ રાસ જવેો જ મનાિો પકાર છ,ે છિાાં 

પણ આ બન્ે વચચે પણ ભેદરેખા જોઈ શકાય છ.ે  રાસડા એ 
લોકગીિ પકારનુાં કથાતમક કાવય કહી શકાય. આ 
લોકસારહતયનો જ એક પકાર છ.ે જમેાાં પરાક્રમી પુરુરોની 
વીરગાથા ત્નરૂપાઈ હોય છ.ે 

આમ સરખા પણ આગવી ત્વશેરિાઓ રરાવિા ગરબો, 
ગરબી, રાસ, રાસડા એ ગુજરાિીઓને હૈયે વસેલા છ ેઅને 
દુત્નયાભરમાાં ગુજરાિની આગવી ઓળખ ઊભી કરનારા છ.ે 
જો િમને આ વાાંચીને ગરબા-ગરબી, રાસ-રાસડા વચચેના 
િફાવિ સમજાયા હોય િો િમે એની મજા પણ નવી સમજ 
સાથે વરારે લઈ શકશો. કોરોના મહામારી છ,ે એટલે ગરબા 
ભલે શેરી કે મહોલ્લામાાં ન થઈ શકે, પણ િમે ગરબા િો કરી 
જ શકશો – મનમાાં ને મનમાાં....

(સાંદભ્ણ : મધયકાલીન ગુજરાિી સારહતયનો ઇત્િહાસ -  
રમેશ ત્રિવેદી)
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 Beauty (Facts) of Mathematics-
Specially on Numbers

- Dr. Kunjan N. Shah
Assistant Professor

Center of Education
Indian Institute of Teacher Education (IITE)

The famous mathematician Leopold Kronecker has said that “God created the natural 
numbers; all the rest is the work of man.” We can observe that, all the things around us 
associated with numbers. So, here I am trying to explain some beauty (facts) of mathematics 
on numbers. There are some special types of numbers, but, we are not aware about its 
beauty or its special characteristics. So, Let us see some special kind of numbers:

Armstrong Number:   
An Armstrong 
number (also 
called narcissistic 
numbers or 
pluperfect digital 
invariants (PPDI)) 
is a number which 
is equal to its sum 
of n^th power of 
the digits, where 
n is the number 

of digits of the number.
For Example:
153 is an Armstrong number as it is 
represented as153=1^3+5^3+3^3.
370 is an Armstrong number as it is 
represented as 370=3^3+7^3+0^3.
Facts:
•	 There are no 2-digit Armstrong 

numbers.
•	 There are four 3-digit Armstrong 

numbers.
•	 There are only two 4-digit Armstrong 

numbers.
•	 The largest Armstrong numbers 

(39-digits) are 115132219018763992565
095597973971522400, 11513221901876
3992565095597973971522401 

Vampire Number:

A Vampire Number is a composite natural 
number with an even number of digits that 
can be factored into two natural numbers 
each with half as many digits as the original 
number and not both with trailing zeroes.
For Example:
The first (smallest) Vampire number is 1260 
as it is represented as 
1260=21×60. (Here 21 and 60 are known as 
fangs)
Facts:
•	 There are only seven 4-digits Vampire 

numbers.
•	 There are 148 6-digits Vampire numbers.
•	 There are 208423682 14-digit Vampire 

numbers.
•	 The largest Vampire number 10060-digits 

(Gigantic	Vampire	number)	was	founded	
in 2002.
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 બી.એડ. કૉલેજો એ સમાજનુાં અગતયનુાં અાંગ છ.ે એનાથી 
ઉપર કોઈજ ન હોઈ શકે. બી.એડ. કૉલેજો સમાજ માટ ેત્શક્ષક 
અને ત્શક્ષકોમાાં ત્નષ્ા, કમ્ણ, રમ્ણ, ત્નયત્મિિા વગેરે સાં્કારોનુાં 
ત્સાંચન કરનારુાં  રામ છ.ે આ રામમાાં કામ કરિાાં અધયાપકો એ 
િો સમાજનુાં નજરાણાં છ.ે ત્શક્ષકો િૈયાર કરવામાાં જરાપણ 
ગફલિ થઈ િો સમાજને બહુાં મોટુાં નુકશાન છ.ે બી.એડ. 
કૉલેજો જો ઉત્તમ ત્શક્ષકો સમાજને આપશે િો સમાજને ઉત્તમ 
ત્શક્ષણ અને સાં્કાર મળશે.

િારણ એવુાં કહે છ ેકે મોટા ભાગની શાળાઓમાાં વયાકરણ 
અને લેખનને કોરાણે મૂકી દેવામાાં આવે છ.ે એના કારણે 
ભત્વષયની પેઢી જ ેરીિે ભારા માટ ેિૈયાર થવી જોઈએ, િે 
રીિે થિી નથી. સમાજમાાં ટકી શકે િેવો નાગરરક િૈયાર થિો 
નથી, અાંિે ત્શક્ષણ પાછળ ખચષેલા નાણાાં વયથ્ણ જાય છ,ે છિાાં 
આપણા પેટનુાં પાણી પણ હલે નહીં.

બી. એડ. કોલેજોનુાં કામ િાલીમ આપવાનુાં છ,ે સમગ્ર રીિે 
િાલીમી સાં્થાઓમાાં િાલીમ અપાય છ,ે િે િો આપવુાં જ 
જોઈએ. માઈક્રો ટીત્ચાંગના પાઠ, ્કૂલ પાઠ, સેત્મનાર વગેરે, 
પણ થોડા અલગથી જ-ેિે મેથડમાાં નવા-નવા પયોગો કરવાનો 
મોકો મળે િો િે ચૂકવો ન જોઈએ. જ ે ત્શક્ષણના અને 
કેળવણીના ભેખરારી લોકો છ ેિે િો આવા પયોગો કરે છ ેજ.

બી.એડ.માાં આવિાાં િાલીમાથથીઓ ગ્રેજયુએશન અને પો્ટ 
ગ્રેજયુએશનનો અભયાસ કરી ચૂકયા હોય છ.ે પણ, કોઈ 

કારણોસર પોિાના ત્વરયવ્િુમાાં કયાાંક નબળા જોવા મળે છ.ે 
આમ પણ છલે્લા કેટલાાંક વરયોના ગુજરાિ માધયત્મક ત્શક્ષણ  
બોડ્ણના પરરણામો જોઈશુાં, િો ગુજરાિી ત્વરયમાાં ત્વદ્ાથથીઓનુાં 
નાપાસ થવાનુાં પમાણ વરારે જોવા મળે છ.ે િેના કારણોમાાં 
શાળામાાં ત્શક્ષકોનો અભાવ અને જયાાં ત્શક્ષકો છ ેિો દાનિનો 
અભાવ જોવા મળે છ.ે પણ હવે િે નહીં ચાલે. ‘રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ 
નીત્િ 2020’માાં ત્શક્ષણ અને િાલીમી સાં્થાઓ ઉપર વરુ 
ભાર મૂકવામાાં આવયો છ.ે જો િાલીમી સાં્થાઓ ઉત્તમ િો 
ત્શક્ષકો પણ ઉત્તમ મળશે.

મેં મારી  બી.એડ.કોલેજમાાં ગુજરાિીમાાં જ ેપયોગો કયા્ણ 
છ ે િે આપની સમક્ષ મુકુાં છુાં. અમે તયાાં વયાકરણ અને 
અત્ભવયશ્કિ ઉપર વરુ ધયાન કેશ્નદ્રિ કરેલુાં છ.ે 

મેં ગુજરાિી ત્વરયના િાલીમાથથીઓને વયાકરણમાાં છાંદ, 
અલાંકાર, સમાસ, સાંયોજક, જોડણી, ્વર-વયાંજન, 
ત્વરામત્ચહનો, કહેવિો, રૂરઢપયોગ, સવ્ણનામ વગેરેમાાં ગીિ, 
નાટક, સાંવાદ અને હાઉસી રમિ કઈ રીિે કરવી  િેની વાિ 
કરી િો િેમના મોઢાાં બગડવા લાગયાાં. કેટલાાંક એવાાં 
િાલીમાથથીઓ પણ હિાાં કે જ ેકયારેય વયાકરણ શીખયા જ ન 
હિાાં, છાંદ, અલાંકાર જવેુાં વયાકરણ પહેલીવાર સાાંભળિા હિાાં. 
જોકે આ િેમનો વાાંક ન કહેવાય, આપણી ત્શક્ષણ વયવ્થામાાં 
કયાાંક ખામી જોવા મળે છ.ે આ િાલીમાથથીઓ ભત્વષયમાાં 
શાળામાાં જ ત્શક્ષક િરીકે ગોઠવાશે િો શુાં દશા થશે? એવા 

-	ડૉ.	રમેશ	પટેલ																																																							
એસોત્સએટ પોફેસર, એ. જી. ટીચસ્ણ કોલેજ-અમદાવાદ

તિદ્ાર્થીઓને	ગુજરાિરી	તિષયમાં	નપાસ	ર્િાં	રોકિા	હોય	િો...
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ચાલો જોડણી શીખીએ
જોડણી એટલે બે અક્ષરનુાં, યોગય ક્રમમાાં જોડાણ.....(2)
રાખજો િમે એનુાં ધયાન....(2)
જોડણી ભારા શુત્દ્નુાં ખૂબ મહત્વનુાં અાંગ છ.ે
જોડણીમાાં બે ત્નયમોનો રાખજો િમે ખયાલ.....
હ્વ કયારે આવે ને દીઘ્ણ કયારે આવે..
સ્તીત્લાંગ શબદોની અાંતયે દીઘ્ણ ‘ઈ’ આવે છ.ે
નદી, જાડી, સાડી, ગાડી,
નારી, પાડી, ગોરી, શૈલી......
નામને અાંતયે જો જોઉં, ‘ઉ’ હ્વ હોય છ.ે..(2)
મરુ, પભુ, શાંભુ, કનુ, 
ત્વભુ, ભાનુ, મનુ......
પુશ્લ્લાંગ શબદોની, અાંતયે ‘ઇ’ હ્વ હોય છ.ે....(2)
રત્વ, મુત્ન, યત્િ, દત્ર,
કત્વ, જાત્િ, પત્િ, શત્ન,....
ભાવવાચક નામોની અાંતયે ‘ઇ’ હ્વ હોય છ.ે....(2)
કીત્િ્ણ, મૂત્િ્ણ, પીત્િ,
રીત્િ, ગીત્િ, પૂત્િ્ણ .....
‘ઈન’ પતયમાાં જો હુાં જોઉિો િો ‘ઈ’દીઘ્ણ હોય છ ે.....(2)
પાચીન, અવા્ણચીન, શાલીન, ફૂલીન......હોય છ.ે
ચાર અક્ષર શબદોમાાં રિીજો ‘ઊ’દીઘ્ણ થાય છ ે.....(2)
મજબૂિ, કરિૂિ,
મહેસૂલ, મશગૂલ.....(2)
ચાલો જોઈએ ચાર અક્ષર શબદોમાાં શુાં હોય છ.ે
રિીજો ‘ઇ’ હ્વ હોય છ,ે ચોથો ‘ઈ’દીઘ્ણ થાય છ.ે
ત્વદ્ાત્થ્ણની, ત્વહાં ત્ગની,
શૈવાત્લની, માંદારકની .....(2)
જોડણી એટલે બે અક્ષરનુાં, યોગય ક્રમમાાં જોડાણ.....(2)
રાખજો િમે એનુાં ધયાન....(2)
ત્શક્ષક હાંમેશાાં કમ્ણત્નષ્, વફાદાર અને નીડર બને િે 

જરૂરી છ.ે પગારની સાથે સાથે ત્શક્ષણને પેમ કરે િે પણ 
જરૂરી છ.ે દુત્નયાની મોટામાાં મોટી પત્ક્રયા ત્શક્ષણ છ,ે જ ે17 
વર્ણ જટેલી લાાંબી ચાલે છ.ે પછી જ ખબર પડ ેછ ેકે આપણે 
સમાજને શુાં આપયુાં. સરકાર ત્શક્ષણ પાછળ અઢળક ખચ્ણ કરે 
છ ેપણ સમાજને શુાં આઉટપુટ મળે છ?ે એ એક ત્વચારવા 
જવેો પશ્ન છ.ે

આ ઉપરાાંિ િાલીમાથથીઓ ઉપર લેખન અત્ભવયશ્કિ ઉપર 
પણ પયોગ કયા્ણ. ગુજરાિી મેથડના િાલીમાથથીઓને એક 
ગ્રૂપમાાં બે એ રીિે પાાંચ ગ્રૂપમાાં વહેંચી દીરા અને દરેકને એક 
શબદ જવેા કે કરુણા, પેમ, અક્માિ, રેલવે ્ટશેન, બસ્ટનેડ 
વગેરે ઉપરથી પસાંગ કે વાિા્ણ બનાવવા માટ ેઆપી. આમાાં પણ 
િાલીમાથથીઓએ ઉત્તમ કકૃત્િ િૈયાર કરી હિી. મને અને 
િાલીમાથથીઓને બાંનેને પયોગ કરવાની મજા આવી ગઈ.

અાંિે િાલીમાથથીઓ કહ્ુાં કે અમે જયારે પણ શાળામાાં 
ગોઠવાશુાં તયારે વયાકરણ અને લેખન ઉપર ખાસ ધયાન 
આપીશુાં જથેી આવનારી પેઢી સમાજમાાં ટકી શકે.

ત્વચારે જ ેટાઈમ મળે િેમાાં પયોગ ચાલુાં રાખવા િેવુાં  નક્ી 
કયુું, જથેી  શાળા-કોલેજોમાાંથી નબળા ત્વદ્ાથથીઓની જ ે
શકૃાંખલા ચાલી આવે છ ેિે િૂટ.ે એટલે વયાકરણ અને લેખન 
સરળિાથી કઈ રીિે શીખી શકાય િે શોધયુાં.

નાટક, ગીિ, સાંવાદ અને હાઉસી રમિ કઈ રીિે કરવી 
િેની સમજ આપી િૈયાર કરવાનુાં કહ્ુાં. શરૂઆિમાાં 
િાલીમાથથીઓને કાાંઈ સૂઝિુાં ન હિુાં, રીરે રીરે રોજ કોલેજમાાં 
એક-એક કલાક ગ્રૂપમાાં બેસાડી માગ્ણદશ્ણન આપયુાં, 
િાલીમાથથીઓ લખે અને ફાડી નાાંખે, આવુાં દસથી બાર વખિ 
બનયુાં. પછી રીરે રીરે કામમાાં સુરારો આવવા લાગયો, અાંિે 
િાલીમાથથીઓ પાસેથી જ ેઆઉટપુટ આવયુાં િે અકલપત્નય હિુાં. 
િાલીમાથથીઓનો આનાંદ સમાિો ન હિો, કારણ કે જ ેિેમણે 
લખયુાં હિુાં, િે મન અને મગજના સાંયોજનથી લખયુાં  હિુાં. અમે 
કરેલા પયોગોમાાંથી એક પયોગ અહી મુકુાં છુાં.
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Recently the Education Department of 
Gujarat has announced ‘Microsoft Teams’ 
as a mandatory platform for teaching and 
learning for all the government and grant-in 
aid schools and colleges across the state. In 
fact, it is a welcome decision by the authority 
as Microsoft Teams provides so many 
interactive features for online education. In 
the time of Covid-19 pandemic, education 
has become a kind of emergency remote 
teaching process, which require a perfect 
online teaching-learning platform. ‘Microsoft 
Teams’ is such a boon to the teachers and 
students that they can interact with each-
other very effectively. 

After released in 2017 in New York, 
Microsoft Teams has become one of the 
most useful educational packages for many 
users. It has gained more than 7.5 billion 

users by April 2020. It is noted that 4.5 
million minutes work was done every day 
in April 2020 by using Microsoft Teams 
(Wikipedia). So many countries have opted 
Microsoft Teams for online education in this 
pandemic for the reason that it provides 
not only video conferencing facility but also 
so many features for educational activities. 
In short Microsoft Teams is a complete 
bunch to make emergency remote teaching 
interactive and interesting. Let us have an 
over view of features of Microsoft Teams, 
which make it an educational package. 

These are some of the key features 
of Microsoft Teams for the educational 
activities. In its recent update, Microsoft 
Teams has been so much improved for it. It 
has launched ‘Together Mode’ video meeting 
so that the students can be seen sitting on 

Teaming up for Teaching

- Dr. Jignesh Gohil
  Asst. Professor

Smt. M. M. Shah College of Education, Wadhwan city, Surendranagar

Use of Microsoft Teams platform for online remote teaching offers 
ease of teaching & learning
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chair in front of teachers. This feature offers 
look & feel of a real classroom. 

The above features are rarely provided by 
any video-conferencing app being used for 
online classes in Gujarat nowadays. These 
features prove Microsoft Teams to be a 
perfect bunch for online education. In fact, it 
is an education package itself which can run 
the remote teaching-learning effectively. 

Looking at Microsoft Teams and its 
features, presently no other app can be 
better option for remote teaching. The way 
it avails features for different educational 
activities like live meetings, collaborative 
notes, content sharing, assessment, data 

records, daily reports and much more, it is 
not less than any classroom itself.

To conclude this, we should never thank 
Covid-19 for anything but yes it has given us 
some chance to deal with ICT for education. It has 
opened doors of online education overnight and 
forced us to work from home, and by doing so, 
it has developed some ICT skills in our teachers 
and students. The platforms like Microsoft Teams 
have updated their features and facilitated some 
effective stuffs for online teaching and learning.  
We must thank technology for being with us in 
this critical situation, for being a bridge between 
students and teachers and keeping education a 
continuous process. 

List	of	some	educational	
facilities	in	Microsoft	Teams	
•	 Institutional	sign	up	for	365	A1	educational	

packages

•	 Cloud-based storage facility up to 1 TB

•	 Classroom	creation	for	different	standards	or	
subjects

•	 Channel	creation	in	classroom	for	easy	
interaction

•	 Add	and	manage	faculty	and	students	any	time

•	 Calendar view for management and monitoring 

•	 Live	class	meeting	with	some	important	features	like	attendance,	recordings,	chat,	
raise	hand,	meeting	notes,	screen	share	and	much	more

•	 Class	Notebook	for	collaborative	writing

•	 Adding	third	party	applications	like	YouTube,	Karma,	Wikipedia,	Insight	etc

•	 Assigning	or	scheduling	of	MCQ	test	and	written	Assignment	

•	 Auto	grading	of	MCQ	test,	Grading	facility	for	Written	Assignments

•	 Records of Grades and assignments which can be exported in Excel

•	 Record	of	Faculty-Students	activities	on	Microsoft	Teams	from	Admin	centre.	

•	 Daily	or	monthly	reports	on	Teacher-students	work	and	activities
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રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ 2020 જાહેર થયા બાદ ભારિીય ત્શક્ષક 

પત્શક્ષક સાં્થાન (ઇશ્નડયન ઇત્ન્ટટ્ૂટ ઑફ ટીચર એજયુકેશન – 

આઈઆઈટીઈ) દ્ારા નીત્િમાાં ત્શક્ષક પત્શક્ષણ િથા શાળા ત્શક્ષણ 

માટનેા સૂચનોનુાં એનસીએફટીઈ 2009 પર આરારરિ અભયાસક્રમ 

સાથે સાંયોજન કરીને બી.એડ.ના નવા અભયાસક્રમની રચના 

કરવામાાં આવી છ.ે આ અભયાસક્રમનુાં ત્વમોચન 12 ઓકટોબરના 

રોજ માન. મુખયમાંરિીશ્ી ત્વજયભાઈ રૂપાણીના હ્િે, માન. 

ત્શક્ષણમાંરિીશ્ી ભુપેનદ્રત્સાંહ ચુડાસમા, માન. ત્શક્ષણ રાજયમાંરિીશ્ી 

ત્વભાવરીબેન દવેની ઉપશ્્થત્િમાાં કરવામાાં આવયુાં.

સૌથી મહત્વની બાબિ એ છ ે કે, આઈઆઈટીઈ રાષ્ટટ્ીય 

ત્શક્ષણ નીત્િના સૂચનોને અભયાસક્રમમાાં આવરી લેનારી રાજયની 

પથમ યુત્નવત્સ્ણટી બની છ.ે એટલુાં જ નહીં આઈઆઈટીઈ સાંલગ્ન 

િમામ બી.એડ. કૉલેજોમાાં ચાલુ શૈક્ષત્ણક વર્ણથી જ આ 

અભયાસક્રમનો અમલ કરવામાાં આવયો છ.ે

માન. મુખયમાંરિીશ્ીએ નવા અભયાસક્રમના પુ્િકનુાં લોકાપ્ણણ 

કરિા જણાવયુાં હિુાં કે, “રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ 2020માાં નવી 

પેઢીના બાળકોને િાલીમ આપિા ગુણવત્તાયુકિ ત્શક્ષકોને િૈયાર 

કરવા માટ ેત્શક્ષણ પત્શક્ષણ પર ખાસ ભાર મૂકવામાાં આવયો છ.ે 

ત્શક્ષણ નીત્િમાાં જ બી.એડ.ના અભયાસક્રમને ચાર વર્ણના ઇશ્નટગ્રેટડે 

રડગ્રી અભયાસક્રમ સાથે જોડવાનુાં સૂચન છ.ે આથી આઈઆઈટીઈએ 

િૈયાર કરેલો આ અભયાસક્રમ, રાજયની િમામ સરકારી અને 

અનુદાત્નિ બી.એડ. કોલેજોમાાં અભયાસ કરિા િાલીમાથથીઓને 

ભત્વષય માટ ેજરૂરી છ,ે િેવાાં કૌશલયો અને સમજ ત્વકસાવવામાાં 

ખૂબ જ મદદરૂપ બનશે િેવો મને ત્વશ્વાસ છ.ે” મુખયમાંરિીશ્ીએ 

આઈઆઈટીઈના કુલપત્િશ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલેને રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ 

નીત્િના સૂચનોને ખૂબ જ ઓછા સમયમાાં બી.એડ.ના અભયાસક્રમમાાં 

સામેલ કરવા બદલ અત્ભનાંદન આપયા હિા.

 નવા બી.એડ. અભયાસક્રમની રૂપરેખા આપિા આઈઆઈટીઈના 

કુલપત્િ શ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલેે જણાવયુાં કે, “આઈઆઈટીઈના નવા 

બી.એડ. અભયાસક્રમની રચના પવિ્ણમાન નેશનલ કરરકયુલમ 

ફ્ેમવક્ણ ફોર ટીચર એજયુકેશન – 2009ના આરારે અને જાહેર 

થયેલી નવી રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના સૂચનો મુજબ િૈયાર કરવામાાં 

આવી છ.ે અભયાસક્રમની રચનામાાં 200 અધયાપકોના સૂચનો 

મળ્ાાં હિાાં. સરકારી અને ગ્રાનટ-ઇન-એઇડ બી.એડ. કોલેજો 

આઈઆઈટીઈ સાથે જોડાયા બાદ હવે ત્વદ્ાથથીઓને રાજયમાાં એક 

સમાન અભયાસક્રમની િાલીમ મળશે.”

આ અભયાસક્રમની ખાત્સયિો જણાવિા કુલપત્િશ્ીએ જણાવયુાં 

કે, “અભયાસક્રમમાાં કલા, સારહતય, ત્વજ્ાનનો સમનવય સારવામાાં 

આવયો છ.ે નવી રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના સૂચન અનુસાર અમે આ 

અભયાસક્રમમાાં ભાત્વ ત્શક્ષકો માટ ે4 ભારાઓ શીખવાની પત્ક્રયાને 

આવરી લીરી છ.ે આ ચાર ભારાઓને અભયાસક્રમમાાં શીખવાથી 

આઈઆઈટીઈના ત્વદ્ાથથીઓ જ ેભત્વષયમાાં ત્શક્ષકો બનવાના છ,ે 

િેમને આ ચારેય ભારાઓનુાં ત્શક્ષણ આપવાની સજ્જિા કેળવાશે.”

િેમણે વરુમાાં કહ્ુાં, “હાલ દેશના મોટાભાગના શહેરોમાાં 

અપવાદોને બાદ કરિા અાંગ્રેજી માધયમની હોય કે પાદેત્શક 

માધયમની, સરકારી હોય કે ખાનગી દરેક પકારની શાળઓના 

વગ્ણખાંડોમાાં ત્વત્વર માિકૃભારા અને પાાંિોના ત્વદ્ાથથીઓ જોવા મળે 

છ.ે જો ત્શક્ષક બહુભારીય કૌશલય રરાવિા હશે િો, જ-ેિે પદેશના 

્થાત્નક બાળકોની જરૂરરયાિોને સમજીને, િેમની ભારા, બોલી, 

સાં્કકૃત્િ અને સમાજજીવનને ધયાનમાાં રાખીને ત્શક્ષણ આપી શકશે. 

જનેાથી ડટ્ોપ-આઉટનો દર ઘટશે. આ િમામ ત્વચારોને ધયાનમાાં 

રાખીને અમે આ અભયાસ ક્રમની રચના કરી છ.ે ”આ અભયાસક્રમ 

અનુસાર આઈઆઈટીઈ સાંલગ્ન બી.એડ. કોલેજૉના  િાલીમાથથીઓને 

િબક્ાવાર 16 સપ્તાહ એટલે કે બે વર્ણના અભયાસક્રમમાાં લગભગ 

4 મરહના જટેલા સમયગાળા માટ ેસરકારી શાળાઓમાાં ઇનટન્ણશીપ 

કરવાની બાબિને પણ આવરી લેવામાાં આવી છ.ે

આ કાય્ણક્રમમાાં યુત્નવત્સ્ણટીના રત્જ્ટટ્ાર ડૉ. રહમાાંશ ુ પટલે,  
પો. રદવય શમા્ણ યુત્નવત્સ્ણટીના ડીન ડૉ. કલપશે પાઠક ઉપશ્ થિ રહ્ા હિા. 

મુખયમાંરિીશ્ીના હ્િે આઈઆઈટીઈના બી.એડ. અભયાસક્રમનુાં ત્વમોચન થયુાં

આઈઆઈટરીઈનો	રાષ્ટરીય	તશક્ષણ	નરીતિને	અનુરૂપ	અભયાસક્રમ	
તશક્ષકોના	કૌશલયોને	ઘડશે:	મુખયમંત્રીશ્રી	તિજયભાઈ	રૂપાણરી
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સિિ અને ઝડપથી બદલાિા વૈશ્શ્વક પવાહો સાથે િાલ 
ત્મલાવી શકે િે પકારે ભારિની ભાત્વ પેઢીઓના ઘડિર 
માટનેો એક આરારભૂિ દ્િાવેજ આપણને રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ 
નીત્િ 2020 ્વરૂપે પાપ્ત થયો છ.ે દેશમાાં હકારાતમક 
પરરવિ્ણન, પગત્િ અને ત્નરાંિર ત્વકાસને જાળવી રાખવા માટ ે
રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ એક માગ્ણદશ્ણક દ્િાવેજ છ.ે ગુજરાિ 
સરકાર દ્ારા શાળા ત્શક્ષણમાાં રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના 
અસરકારક અમલીકરણ માટ ેરચવામાાં આવેલી ટા્ક ફોસ્ણના 
સદ્ય િરીકે ભારિીય ત્શક્ષક પત્શક્ષણ સાં્થાન (ઇશ્નડયન 
ઇત્ન્ટટ્ૂટ ઑફ ટીચર એજયુકેશન – આઈઆઈટીઈ)ના 

18.10.2020 - Meeting with Hon. V.C. Sanskrit University, Somnath

19.10.2020 - Shree Ramba DIET 
Porbandar

19.10.2020 -  DIET Jamnagar19.10.2020 -Darbar Gopaldas Sikshan Mahavidyalaya - Aliyabada 

17.10.2020, A.G. Teachers 

College

17.10.2020, SUG, College of 
education, Ahmedabad     

કુલપત્િશ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલેની ત્નમણૂક કરવામાાં આવી છ.ે 
રાજય સરકાર દ્ારા સોંપવામાાં આવેલી આ જવાબદારી 

ઉપરાાંિ શાળા ત્શક્ષણનો આરાર્િાંભ ગણાિા ત્શક્ષકોના 
ઘડિર માટ ે્થાત્પિ યુત્નવત્સ્ણટીના કુલપત્િ િરીકે ડૉ. હર્ણદ 
પટલેે પરામશ્ણન પાથેય કાય્ણક્રમની સાંકલપના કરી છ.ે 
નવરાત્રિના પથમ રદવસ િા. 17 ઓકટોબરથી શરૂ થયેલા 
પરામશ્ણન પાથેય કાય્ણક્રમ હેઠળ માન. કુલપત્િશ્ી સમગ્ર 
ગુજરાિમાાં આઈઆઈટીઈ સાથે સાંલગ્ન િમામ બી.એડ. 
કૉલેજો િથા ત્જલ્લા ત્શક્ષણ િાલીમ ભવનોની મુલાકાિ લેશે 
અને ત્શક્ષક પત્શક્ષણ િથા શાળા ત્શક્ષણ સાથે સાંકળાયેલી 

પરામર્શન પાથેય

શાળા વશક્ષણિાં રાષ્ટ્રી્ વશક્ષણ નરીવિના 

અસકારક અિલરીકરણ િાટનેરો સંવાદ પ્રવાસ
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સાં્થાઓના ટટ્્ટી માંડળો, ત્જલ્લા ત્શક્ષણ અત્રકારીઓ, 
સાં્થાઓના આચાય્ણશ્ીઓ િથા અધયાપકો સાથે રાષ્ટટ્ીય 
ત્શક્ષણ નીત્િ સાંદભષે શાળા ત્શક્ષણ માટનેા સૂચનો મેળવવા 
માટ ેસાંવાદ સારશે. 

પરામશ્ણન પાથેય કાય્ણક્રમની રૂપરેખા ્પષ્ટ કરિા 
કુલપત્િશ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલેે જણાવયુાં, “રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ 
2020માાં શાળા ત્શક્ષણનુાં નવુાં માળખુાં સૂચવવામાાં આવયુાં છ.ે 
આ ઉપરાાંિ પતયેક વયશ્કિની શૈક્ષત્ણક િાલીમમાાં શાળા 
ત્શક્ષણનો સૌથી મોટો રહ્સો હોય છ.ે એટલે કે આપણે ઉચચ 

20.10.2020- Shree Zaverchand 

Meghani DIET - 

Surendranagar

19.10.2020 - Shree Shardapeeth 
Atrs, Commerce College of Education, Dwarka  

20.10.2020 - Institute of Language
 Teaching, Rajkot

20.10.2020- Shri P. D. Malviya 
Graduate Teachers College, Rajkot

26.10.2020 -  DIET - Navsari 26.10.2020 - Government B.Ed. College, Vansda

26.10.2020 - Shrirang Shikshan Mahavidyalay,Bilimora

26.10.2020- College of  

Education, Nani Daman
22.10.2020 - DIET Ahmedabad

20.10.2020   
Smt. J. J. Kundalia Graduate Teachers 

College, Rajkot

20.10.2020 - Smt. M. M. Shah 
College of Education, wadhwan

20.10.2020- C.H.Shah Maitry Vidyapeeth 
Mahila College of Education - 

Surendranagar

ત્શક્ષણમાાં બેચલર રડગ્રી અને મા્ટર રડગ્રી માટનેા પાાંચ કે 
સાિ વર્ણનો કુલ સમયગાળો ગણીએ િો િેની સામે શાળા 
ત્શક્ષણ રો. 1થી 12 એમ કુલ 12 વર્ણનો સમયગાળો કેળવણી 
માટનેો હોય છ.ે”

િેમણે વરુમાાં જણાવયુાં કે, “ત્શક્ષણ સમાવિથી યાદીમાાં 
મૂકાયેલો ત્વરય છ.ે શાળા ત્શક્ષણમાાં રાજય સરકારની ભૂત્મકા 
80 ટકા જટેલી હોય છ.ે કારણ કે, નવી ત્શક્ષણ નીત્િમાાં 
્થાત્નક પરરવેશમાાં અભયાસ પર ભાર મૂકવામાાં આવયો છ.ે 
આથી શાળાના અભયાસક્રમમાાં ્ થાત્નક જરૂરરયાિો, ્ થાત્નક-
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તશક્ષણ	નરીતિ	બાળકને	ખરા	અર્્શમાં	તિદ્ાર્થી	
બનાિશે	:	તશક્ષણમંત્રીશ્રી	ભુપેન્દ્રતસંહ	ચુડાસમા

26.10.2020 - Snatak Adhyapan 

Mandir, Vedchhi 
27.10.2020 - College of 

Education Kharod
27.10.2020 -   DIET - Surat 

27.10.2020 - V. T. Choksi 

Sarvajan
ik College of

 Education, 

Surat

27.10.2020 - Smt V.R.Bhakta 

College, Kamrej  27.10.2020 - Government B.Ed.
College, Kachhal 

પરામશ્ણન પાથેય 
કાય્ણક્રમને માન. 

ત્ શ ક્ષ ણ માં રિ ી શ્ ી 
ભુપેનદ્રત્સાંહ ચુડાસમાનુાં 

પેરક માગ્ણદશ્ણન અને 
સિિ પોતસાહન મળિુાં રહ્ુાં 

છ.ે કાય્ણક્રમના પથમ િબક્ામાાં િા. 20 
ઓકટોબરના રોજ રાજકોટની ઇત્ન્ટટ્ૂટ ઓફ લેનગવેજ 
ટીત્ચાંગ (આઈએલટી) ખાિે મળેલી સાંવાદ બેઠકમાાં 
આઈઆઈટીઈના માન. કુલપત્િશ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલે, ત્શક્ષણત્વદ્દ 
શ્ી ભદ્રાયુ વછરાજાની ઉપરાાંિ આઈએલટીના આચાય્ણશ્ી, 
અધયાપકો િથા ત્જલ્લા ત્શક્ષણ અત્રકારીશ્ીના પત્િત્નત્રઓ 
પણ ઉપશ્્થિ રહ્ા હિા. આ બેઠકને માન. ત્શક્ષણમાંરિીશ્ી    
સાંબોરીિ કરીને રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના અમલીકરણમાાં 
ગુજરાિ દેશમાાં અગ્રેસર બની રહે િેવી નેમ વયકિ કરી હિી. 

આ ત્શક્ષણ નીત્િની ત્વશે વાિ કરિાાં માન. ત્શક્ષણ 
માંરિીશ્ીએ જણાવયુાં, “પાયો મજબૂિ કરીએ િો ઇમારિ 
મજબૂિ થાય, એ મારિ ભારણની વાિ નથી, પરાંિુ રાષ્ટટ્ીય 
ત્શક્ષણ નીત્િમાાં િેનો અમલ થયો છ.ે અહીં પાથત્મક બાળ 
ત્વકાસના િબક્ાથી જ ત્વદ્ાથથીના ત્વકાસનો પાયો મજબૂિ 
કરીને િેને શ્ેષ્ નાગરરક િરીકે કેળવવાની વયવ્થા આ 
નીત્િમાાં સૂચવાયેલી છ.ે આજનો બાળકો ત્વદ્ાથથી મટીને 
પરીક્ષાથથી બની ગયાાં છ,ે િેમાાંથી િેઓ ફરી પાછા ત્વદ્ાથથી 
બને અને ખરા અથ્ણમાાં જ્ાન પાપ્ત કરે, િેનુાં માગ્ણદશ્ણન આ 

ત્શક્ષણ નીત્િમાાં કરે છ.ે” 
આ ત્શક્ષણ નીત્િના અસરકારક અમલીકરણ માટ ેમાન. 

ત્શક્ષણ માંરિીએ રાજય સરકારની કરટબદ્િા ત્વશે જણાવયુાં, 
“અમે રાજય કક્ષાએ ત્શક્ષણ નીત્િના અમલીકરણની રદશા 
ત્નરા્ણરરિ કરવા માટ ેશાળા ત્શક્ષણ અને ઉચચ ત્શક્ષણ એમ બે 
ટા્ક ફોસ્ણની રચના કરી જમેાાં અત્રકારીઓ, ત્બનસરકારી 
િજજ્ોનો સમાવેશ કરીને, િેમાાં પણ પકરણ દીઠ સત્મત્િ 
રચવામાાં આવી છ.ે” 

આઈઆઈટીઈના કુલપત્િશ્ી ડૉ. હર્ણદ પટલેના પરામશ્ણન 
પાથેય કાય્ણક્રમને ત્બરદાવિા માન. ત્શક્ષણ માંરિીશ્ીએ જણાવયુાં, 
“રાજયના સૌ ત્વશેરજ્ોનો સત્મત્િમાાં સમાવેશ કરવો શકય 
નથી. એટલે અમારી ટા્ક ફોસ્ણના સભયો આ પકારે આપ 
સહુની વચચે આવીને રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િની વાિ કરે અને 
િેના અમલીકરણમાાં સરળીકરણ અને અસરકારકિા લાવી 
શકાય િે ત્વશેના સૂચનો મેળવે. આ કામ પૂણ્ણ થયા બાદ અમે 
સાથે મળીને આ ત્શક્ષણ નીત્િના અમલીકરણનો એક રોડ-
મેપ બનાવવા જઈ રહ્ા છીએ. હર્ણદભાઈ જયારે દરેક 
ત્જલ્લામાાં જઈને સહુના સૂચનો મેળવીને અમને િેની નોંર 
િૈયાર કરીને આપશે તયારે અમને કેટલુાં ભાથુાં મળશે એ 
ત્વચાર ખૂબ ઉતસાહ આપે છ.ે” 

માન. ત્શક્ષણમાંરિીશ્ીએ ત્શક્ષણ નીત્િના અમલીકરણની 
વયવ્થાની ચચા્ણ બાદ નેમ વયકિ કરી કે ્ટૂડનટ ્ટાટ્ણઅપ 
એનડ ઇનકયુબેશન પૉત્લસીના અમલીકરણમાાં જમે ગુજરાિ 
દેશમાાં પથમ ક્રમે છ,ે િે જ પકારને રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના 
અમલીકરણ માટ ેપણ ગુજરાિ દેશમાાં અગ્રેસર બનશે.

(રાજકોટની ઇત્ન્ટટ્ૂટ ઓફ લેંનગવેજ ટીત્ચાંગ (આઈએલટી) ખાિે મળેલી પરામશ્ણન પાથેય કાય્ણક્રમની બેઠકમાાં માન. ત્શક્ષણમાંરિીશ્ીએ ત્વરડયો 
કોનફરશ્નસાંગથી આપેલા માગ્ણદશ્ણન વકિવયના આરારે)
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આ પવાસના અવલોકનો અને અનુભવ ત્વશે ડૉ. હર્ણદ 
પટલેે જણાવયુાં કે, “શાળા ત્શક્ષણમાાં રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િ 
સાંદભષે સૂચનો મેળવવા ઉપરાાંિ આઈઆઈટીઈ યુત્નવત્સ્ણટી 
સાથે સાંલગ્ન સાં્થાઓના રાજયમાાં ફેલાયેલા ટટ્્ટી માંડળો, 
આચાય્ણશ્ીઓ અને અધયાપકોના બકૃહદ પરરવારનો પતયક્ષ 
સાંપક્ણ થયો. દરેક સાં્થાની ત્વત્શષ્ટિાઓ, િેમની માળખાકીય 
સુત્વરાઓ, અધયાપકોની સજ્જિાઓ િેમની એક વયશ્કિ 
િરીકેની ખાત્સયિો નજીકથી જાણવા મળી. િમામ સાં્થાઓએ 
આઈઆઈટીઈ દ્ારા િૈયાર કરવામાાં આવેલા રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ 
નીત્િને અનુરૂપ અભયાસક્રમને આવકાયયો છ.ે િેને સઘન 
બનાવવા માટનેા સૂચનો પણ આપયાાં છ.ે” 

ઉલ્લેખનીય છ ેકે, આઈઆઈટીઈ રાજયમાાં રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ 
નીત્િના સૂચનોને ચાલુ શૈક્ષત્ણક વર્ણથી જ પોિાના 
અભયાસક્રમમાાં સમાત્વષ્ટ કરનારી પથમ યુત્નવત્સ્ણટી બની છ.ે 
આ અભયાસક્રમનુાં માન. મુખયમાંરિીશ્ી ત્વજયભાઈ રૂપાણી 
દ્ારા માન. ત્શક્ષણમાંરિીશ્ી ભુપેનદ્રત્સાંહ ચુડાસમા િથા માન. 
ત્શક્ષણ રાજયમાંરિીશ્ી ત્વભાવરીબેન દવેની ઉપશ્્થત્િમાાં િા. 
12 ઓકટોબરના રોજ ત્વમોચન કરવામાાં આવયુાં હિુાં. 

િા. 31 ઓકટોબર સુરીમાાં કુલપત્િશ્ીએ આઠ રદવસના 
પવાસમાાં આઈઆઈટીઈ સાથે સાંલગ્ન કુલ 59 સાં્થાઓમાાંથી 
પોરબાંદર, દ્ારકા, જામનગર, અત્લયાબાડા, રાજકોટ, દમણ, 
વાાંસદા, વેડછી, ખરોડ, ગોરરા, ભરૂચ, વડોદરા, ડભોઈ, 
નસવાડી, રાજપીપળા, કામરેજ, સુરિ, કાછલ, ત્બત્લમોરા, 
નવસારી ખાિે આવેલી 30 સાં્થાઓની મુલાકાિ પૂણ્ણ કરી 
હિી. બાકીની સાં્થાઓની મુલાકાિ નવેમબર માસના પારાં ત્ભક 
સપ્તાહમાાં રદવાળી પહેલાાં જ પૂણ્ણ કરી દેવાનુાં આયોજન છ.ે

પાદેત્શક ભારા, ્થાત્નક જીવનશૈલીને વણી લેિી ત્શક્ષણ 
પત્ક્રયા િૈયાર કરવી જરૂરી છ.ે એટલુાં જ નહીં માન. વડા 
પરાનશ્ી નરેનદ્ર મોદીએ જણાવયુાં છ ે કે “આ ત્શક્ષણ નીત્િ 
સફળિા િેની સાથે જોડાયેલાાં િમામ વગયોની સહભાગીિા પર 
આરારરિ છ.ે” આ વાિને અમે ધયાનમાાં રાખી છ ેઅને ત્શક્ષકો 
િૈયાર કરિી યુત્નવત્સ્ણટી િરીકે અમારા િાલીમાથથીઓ નીત્િને 
અસરકારક બનાવવાનુાં માધયમ બને િે પકારે િેમની િાલીમ 
સુત્નશ્ચિિ કરવાની છ.ે” 

કુલપત્િશ્ીએ જણાવયુાં કે,“આ ત્શક્ષણ નીત્િમાાં 5+3+3+4 
એમ કુલ 15 વર્ણનો સમયગાળો બાળકની કેળવણી માટ ેશાળા 
ત્શક્ષણમાાં સમાત્વષ્ટ કરવાનુાં સૂચન છ.ે આ સમયગાળો વયશ્કિ 
અને વયશ્કિતવ ઘડિર માટ ે ખૂબ જ મહત્વપૂણ્ણ છ.ે શાળા 
ત્શક્ષણમાાં સૌથી મહત્વની ભૂત્મકા ત્શક્ષકની છ ે કારણ કે 
િેમના દ્ારા જ ત્વદ્ાથથીઓને ત્શક્ષણ મળે છ.ે શાળા ત્શક્ષણમાાં 
રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના અસરકારક અમલીકરણ માટ ે
આઈઆઈટીઈની જવાબદારી બેવડી છ.ે નીત્િના સૂચનોને 
આરારે ત્શક્ષકોને પણ એ પકારે િાલીમ આપવાની થાય કે 
જથેી િેઓ િાલીમ બાદ જ ેપણ શાળામાાં જાય તયાાં એ નીત્િના 
અમલીકરણના ઉદ્દીપક બની શકે.”

આ બાબિને એક ઉદાહરણથી સમજાવિા કુલપત્િશ્ીએ 
જણાવયુાં, “હવે એવી પરરશ્્થત્િ છ ેકે, ગુજરાિના સુરિ જવેા 
શહેરની કોઈ શાળાના વગ્ણખાંડમાાં ગુજરાિ ઉપરાાંિ અનય 
પાાંચ-છ રાજયોના બાળકો અભયાસ કરિા હોઈ શકે, જમેની 
માિકૃભારા, ત્શક્ષણના માધયમની ભારા અને ્ થાત્નક ભારા એ 
રિણેય જુદી હોય. આવી શ્્થત્િમાાં શાળાઓમાાં ત્નયુશ્કિ 
પામનારા આઈઆઈટીઈમાાં િાલીમ લઈ િૈયાર થયેલા ત્શક્ષકો 
એ બાળકોને ત્શક્ષણના પાઠ આપવા સક્ષમ હોવા જરૂરી છ.ે
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ભારિ દેશમાાં અાંગ્રેજી ભારાના ભારેખમ ત્વવાદો મેકોલે 
(19મી સદી)થી લઈને મોદીજીની સરકાર સુરી 150 વર્ણથી 
ચાલુ જ રહ્ા છ.ે એમાાંય પાછુાં કઈ પદ્ત્િથી અાંગ્રેજી ભણાવવુાં 
એ બાબિો માટ ેિો ત્વદ્ાનોએ શબદયુદ્ ખેલવામાાં કાંઈ બાકી 
નથી રાખયુાં. 

આટઆટલા રાજકીય, સામાત્જક અને શૈક્ષત્ણક યુદ્ો પછી 
પણ આપણો ગુજરાિી ત્વદ્ાથથી જયારે સારુાં  અાંગ્રેજી શીખી લે 
છ,ે તયારે એને “Eureka” (સાદી ભારામાાં જનેે ટ્ૂબલાઇટ 
થઈ એવુાં કહીએ છીએ િે) જવેી feeling આવિી હોય છ.ે 
મનમાાં’ને મનમાાં સાનાંદાચિય્ણથી પોિાની જાિને પૂછ ેછ ેકે “હેં , 
મને સાચે જ અાંગ્રેજી આવડી ગયુાં !? Great, કયારે શીખી 
ગયો! કાંઈ ખબર જ ના પડી!” અને બરા જ ત્શક્ષણત્વદ્દો, 
ત્શક્ષકો, પુ્િક પકાશનો, ટ્ૂશનવાળા ત્મરિો, માિાત્પિા, 
ભાઈબહેનો અને બીજા કેટલાય આ “Eureka”નો યશ પાપ્ત 
કરવા માટ ેએવી રીિે મેદાનમાાં ઊિરી આવે છ ેકે જાણે આ 
‘બાપડા’, ‘ત્બચારા’ ત્વદ્ાથથીને િો એટલો બરો વૈરાગ થઈ 
આવે કે, હુાં  િો કશુાં જ નથી. જ ેકાંઈ અધયયન ત્સત્દ્ મળી છ,ે 
એમાાં આ બરા જ કારણરૂપ છ.ે રનય છ ેભાઈ રનય છ ેઆ 

બરાને! પણ આ બરા ત્શક્ષણના રહિરારકો એ વાિ ભૂલી 
જાય છ ેકે, િમે આ ત્વદ્ાથથીને જ ેકાંઈ શીખવામાાં મદદ કરી 
એવી મદદ િો િમે સેંકડો ત્વદ્ાથથીઓને કરી હિી િો બરા 
કેમ અાંગ્રેજી શીખવામાાં સફળ ના રહ્ા?

કેમ આજ ેપણ અાંગ્રેજી ભારા શીખવામાાં, િેનો ઉપયોગ 
કરવામાાં ત્વદ્ાથથીઓ મૂાંઝવણ અનુભવે છ ે અને કેટલાક િો 
અાંગ્રેજીના ભયથી ઉચચ ત્શક્ષણ પાપ્ત કરવાનુાં માાંડી વાળે છ.ે 
અને કેટલાક પવેશ લઈને પછી  છોડી દે છ.ે મારે ગુજરાિના 
ત્વદ્ાથથીઓના સાંદભ્ણમાાં અાંગ્રેજી ત્શક્ષણ ત્વરે થોડી વાિો કરવી 
છ.ે કદાચ આ વાિોથી કેટલાક “ભ્રમ” (ગેરમાનયિાઓ) થી 
આપણે “બ્રહ્મ” (સાચા િારણો) િરફ જઈએ અને િમારા 
મનમાાં કઇંક “click” થાય, િો પેલા ત્વદ્ાત્થ્ણની જમે “Eure-
ka” બોલી લેજો અને ના થાય િો સમજવુાં કે કોઈક ત્શક્ષણના 
વાડામાાં ફસાઈ ગયા છો. થોડી વાિો આપણાાં અાંગ્રેજી 
ત્શક્ષણની.

સૌપથમ િો એ સમજાિુાં નથી કે અાંગ્રેજી ન આવડવા 
બાબિે આટલી બબાલ કેમ છ?ે આપણે અાંગ્રેજી ભારાના કયા 
કૌશલયની કેટલે અાંશે જરૂર પડ ેછ?ે Radio Jockeyને લેખન 

અંગ્ેજી ભાષાના વશક્ષણ વવશેનરી વાિ સિજા્ િેવરી ગુજરાિરીિાં

અંગ્ેજી	અધયયનનરી	દશા	અને	દદશા	તનતચિિ	
કરિાનરી	જિાબદારરી	આપણરી	સતહયારરી	છે

ડૉ.	તનશાંિ	જોષરી
આત્સ્ટનટ પોફેસર , સેનટર ઑફ એજયુકેશન, IITE , ગાાંરીનગર
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કૌશલયની કેટલી જરૂર અને શાકભાજીનો વયવસાય કરિા 
ત્વદ્ાથથીને રોજબરોજના જીવનમાાં અાંગ્રેજી કેટલુાં બોલવાનુાં 
થશે? અાંગ્રેજી માધયમ શાળાઓ, ઉચચ ત્શક્ષણ મહાત્વદ્ાલયો, 
ત્વશ્વત્વદ્ાલયો િથા હાઈ કોટ્ણ અને સુપીમ કોટ્ણ િેમજ અાંગ્રેજી 
મીરડયાને બાદ કરિાાં અાંગ્રેજી ભારામાાં ભાગયે વાિચીિ જ 
થિી હોય છ.ે આ બરા સાથે  જોડાયેલા લોકોની સાંખયા 40% 
જટેલી છ.ે બાકીના લોકોને ખપ પૂરિુાં અાંગ્રેજી વાાંચિા, 
સાાંભળિા િેમજ સમજિા આવડ ેિો પૂરિુાં છ.ે પેલા 40% 
માટ ેથઈને બીજા 60% લોકોને અાંગ્રેજી ના આવડિુાં હોવાનો 
ભય કે શરમ રાખવાની શી જરૂર છ?ે આમ આપણે સૌએ એ 
નક્ી કરવુાં પડશે કે એક ગામડાના ખેડૂિનો દીકરો અાંગ્રેજીમાાં 
ઉતકકૃષ્ટ  દેખાવ ના કરી શકે િો એ કોઈ જ ત્નષફળિા નથી. 
એટલા માટ ેજ ગ્રામય અને શહેરી ત્વદ્ાથથીઓ માટ ેઅાંગ્રેજીના 
જુદા જુદા પાઠ્યપુ્િકો િૈયાર કરવા જોઈએ િેવુાં મારુ માંિવય 
છ.ે કેનદ્રીય ત્શક્ષણ બોડ્ણ - CBSE ગત્ણિ ત્વરય માટ ેએકથી 
વરુ પાઠ્યપુ્િકો લાવીને આ જ અત્ભગમ અપનાવી રહી છ ે
તયારે, ગુજરાિ અને બીજા રાજયોએ અાંગ્રેજીના એક થી વરુ 
્િરના પાઠ્યપુ્િકો જુદાજુદા ્િરે (need based text-
book) અમલમાાં મૂકવા જ રહ્ા, નહીં િો આપણાાં ત્વદ્ાથથીઓના 
મનમાાંથી અાંગ્રેજી પતયેનો ભાર અને ભય કયારેય ઓછો નહીં 
થાય (ખાસ કરીને પછાિ અને ગ્રામીણ ત્વ્િારોમાાં). એવાાં 
પાઠ્યપુ્િકો જમેાાં રોરણ 6 માાં રત્વનદ્રનાથ ટાગોરની “Free-
dom” જવેી ખૂબ ઊંડાણવાળી અને િત્વજ્ાનથી ભરેલી કકૃત્િ 
કરિાાં એમના ગામડામાાં પચત્લિ લોકવાિા્ણ કે પછી એમના 
ત્વ્િારમાાં બનિી ઘટનાઓની, એમના જીવનની વાિ હોય 
એવી ત્વગિો સમાત્વષ્ટ થાય. દરેક પદેશને નયાય ના આપી 
શકાય િો આપણે ગુજરાિને એક પદેશ સમજીને આપણી 
અાંગ્રેજી કત્વિાઓ કે વાિા્ણઓ રચીને આપણા પાઠ્યપુ્િકોમાાં 
કેમ મૂકી ના શકીએ? આપણા પાઠ્યપુ્િકોમાાં Rani Ki 
Vaav, Pranav Mistry, Sardar Patel વગેરે ઘણાાં ઉદાહરણો 
છ,ે એનો આનાંદ છ.ે છિાાં એમ લાગે છ ે કે હજી વા્િત્વક 
રોજગારલક્ષી અાંગ્રેજી ભારા જાણવાની જરૂરરયાિ અને 
ત્વદ્ાથથીઓના અાંગ્રેજી શીખવાના હેિુઓને ધયાનમાાં રાખીને 
ગુજરાિના ત્વદ્ાથથીઓ માટ ેસરળ, રસપદ અને આનાંદદાયક 
અાંગ્રેજીના પાઠ્યપુ્િકો રચવામાાં આપણે હજી ઘણી લાાંબી 
મજલ કાપવાની બાકી છ.ે

બીજી વાિ સામાત્જક પરરપેક્યમાાં છ.ે આપણે સૌ જાણીએ 
છીએ કે અાંગ્રેજી ત્વશ્વભારા બની ચૂકી છ ેઅને internet ની 
ભારા પણ મહત્તમ અાંગ્રેજી જ છ.ે આ વા્િત્વકિાને 
્વીકારવાને બદલે આપણે અાંગ્રેજી ભારાને “ગુલામીની 
ભારા”, “આપણાં શોરણ કરનારા અાંગ્રેજોની ભારા”, 
“ભારિીય ભારા કરિાાં ત્નમન કક્ષાની ભારા” વગેરે 
ઉપનામોથી આપણી નવી પેઢીના બાળકો કે યુવાનો સમક્ષ 
મૂકીએ િો પછી એમના મનમાાં કાયમ અાંગ્રેજી ભારા પતયે એક 
ઘકૃણા કે અણગમો ્ થાયી થઈ જાય. જ ેઅધયયનમાાં અવરોરરૂપ 
બને અને આ બાબિ આગળ જિાાં અાંગ્રેજી ભારા ના 

આવડવાનો ભય અને ભાર ઊભો કરવાની જ છ.ે અાંગ્રેજી 
ભારાનુાં પાથત્મક જ્ાન અને કોઈપણ ત્વરયના વૈશ્શ્વક જ્ાન 
માટ ે અાંગ્રેજી આ બાંનેનુાં મહત્વ સમજી ભાવાતમક રીિે 
અાંગ્રેજીની જરૂરરયાિને સામાત્જક ્વીકકૃત્િ અને સનમાન 
આપવુાં એ આપણી સૌની સામાત્જક જવાબદારી બને છ.ે જો

રિીજી વાિ છ ેસામાત્જક સહકાર અને પોતસાહનની. કોઈ 
પણ ભારા શીખવા માટ ેિેનો રોત્જ ાંદા જીવનમાાં ઉપયોગ થાય, 
જીવાંિ વિ્ણમાન પરરશ્્થત્િમાાં (live context) અાંગ્રેજીનો 
ઉપયોગ કરવાનો મહાવરો થાય એ આવશયક છ.ે પરાંિુ 
આપણે તયાાં સામાત્જક મેળાવડાઓમાાં અાંગ્રેજી બોલવાનો 
મહાવરો કરવા જાય િેને “ચાાંપલો છ”ે, “વાયડો છ”ે, “પોિાની 
જાિને બહુ ્માટ્ણ સમજ ેછ”ે, “નવીનવાઈનો અાંગ્રેજી શીખયો 
છ”ે, “બહુ ઇમપેશન જમાવે છ”ે, “અાંગ્રેજોનો વારસદાર છ”ે 
વગેરે જવેા વયાંગવાકયોથી હિોતસારહિ કરવામાાં આવે છ.ે 
આમાાં બે વાિ છ.ે એક િો જમેને પોિાને અાંગ્રેજી આવડિુાં 
નથી એવા લોકો એને હિોતસારહિ કરે છ.ે બીજુ ાં એ કે જમેને 
સારુાં  અાંગ્રેજી આવડ ે છ ે એ લોકો એમની ભૂલો શોરવામાાં 
આનાંદ લે છ.ે “આવડિુાં હોય િો જ બોલાય”, “કૌવા ચલા 
હાંસ કી ચાલ”, “થોડુાં અાંગ્રેજી આવડ ેએમાાં િો લોકો હવામાાં 
ઊડિા થઈ જાય છ”ે વગેરે વાકયો બોલીને કે પછી બરાની 
વચચે એની ભૂલ કાઢીને એવુાં સાત્બિ કરવા મથે કે મને એના 
કરિાાં વરુ અાંગ્રેજી આવડ ેછ.ે આ બાંને પકારના સામાત્જક 
વિ્ણનોએ આપણાાં ત્વદ્ાથથીઓ અને યુવાનોને અાંગ્રેજીમાાં 
વાિચીિ કરિાાં અટકાવયા છ.ે એમના ભય અને ભારમાાં ખૂબ 
વરારો કયયો છ.ે આવુાં કરવાને બદલે આપણે આપણાાં 
ભાઈબહેનોને પોતસારહિ કરિા વાકયો ના બોલી શકીએ? 
જવેાાં કે “nice effort dear”, “you have learnt a lot 
these days”, “that was really the perfect word you 
used”, “I am happy that you are trying to learn 
English, let’s talk in English for five minutes”, “આવી 
રીિે જ બોલવાનુાં ચાલુ રાખજ,ે મને લાગે છ ેકે િુાં વરુ સારુાં  
શીખી લઇશ”, “well said dear” વગેરે જવેા શબદ સમૂહો 
કે વાકયો આપણી આસપાસ રહેિા કેટલાય ત્વદ્ાથથીઓ અને 
યુવાનોના અાંગ્રેજી ભારા શીખવામાાં રહેલા રસ, રુત્ચ અને 
ઉતસાહને બમણા કરી દેશે અને ભયનુાં િો નામોત્નશાન નહીં 
હોય. કોઈ ભૂલ કાઢવાવાળુાં જ ના રહે િો ભય શેનો? ભૂલ 
કાઢવાનુાં કામ ત્શક્ષકો પર છોડી દઈ આપણે મારિ પોતસારહિ 
કરીએ અાંગ્રેજી ભારામાાં પતયાયન માટ.ે

અને છલે્લ ેએટલુાં જ કે ICTના યુગમાાં જયારે અાંગ્રજેીની ભારા 
સરુારણા Microsoft Word, Excel, Powerpoint િમેજ Gram-
marly જવેા અનકે સોફટવરે ખૂબ જ આસાનીથી કરી આપ ેછ,ે 
િમેજ online dictionary and grammar applications and 
tools ઉપલબર છ,ે તયારે ત્વદ્ાથથીન ેઆ બરા software અન ેappli-
cations ત્વર ેસઘન િાલીમ આપીને એમનો અાંગ્રજેી શીખવામાાં અને 
ઉપયોગ કરવામાાં જ ેભય, અરુત્ચ અને ભાર છ ેિને ેઆસાનીથી દૂર 
કરવાની જવાબદારી આપણે સૌએ ઉપાડવી જ રહી.



18
Sutirth - October

અમદાવાદમાાં બનેલો રરવરફ્નટ આજ ેદેશ અને દુત્નયાના 
લોકોના ધયાન આકર્ણણનુાં કેનદ્ર છ.ે  રરવરફ્નટના ટાઈમસવાળા 
ખાાંચામાાં વળો એટલે િરિ જ ડાબી બાજુ થોડી ખુલ્લી જગયા 
દેખાય. પહેલાાં િો આ ખુલ્લી જગયાની બાજુમાાં જ નદીનો પટ 
હિો.  સુાંદર રમણીય જગયા! અમદાવાદ શહેરમાાં આવી 
પાકકૃત્િક સૌંદય્ણની જગયા ભાગયે જ જોવા મળે. આ રમણીય 
જગયાની બાજુનુાં જ મકાન િે ગુજરાિી સારહતય પરરરદ કે જ ે
૧૧૫ વર્ણ પહેલાાં ્થપાયેલી સાં્થા છ.ે હાલમાાં સારહતય 
પરરરદ િેની ચૂાંટણી પત્ક્રયાને કારણે સમાચારપરિોના 
માધયમથી લોકો સુરી પહોંચી છ.ે  પણ િેને જાણે છ ેકેટલા? 

ગુજરાિી ભારા, સારહતય અને િેના માધયમથી ગુજરાિી 

સાં્કકૃત્િ અને ત્વચાર વારસાને સમકૃદ્ બનાવવામાાં ગુજરાિી 
સારહતય પરરરદનુાં અમૂલય પદાન છ.ે સારહતયસેવાને પોતસાહન 
મળે િે ત્વચારને પરરણામે રણત્જિરામ વાવાભાઈ મહેિાના 
ત્નષ્ાભયા્ણ પયતનોથી ઈ.સ. 1905માાં ગુજરાિી સારહતય 
પરરરદ અશ્્િતવમાાં આવી. સારહતય પરરરદના પથમ 
સાંમેલનના પમુખ િરીકે આપણા મૂર્ણનય સારહતયકાર 
ગોવર્ણનરામ ત્રિપાઠીની સેવાઓ મળી. જોકે 1920 સુરી 
રણત્જિરામ િેનુાં ચાલક બળ િરીકે રહ્ા.  આ ઉપરાાંિ 
રમણભાઈ નીલકાંઠ, આનાંદશાંકર ધ્ુવ, રવીનદ્રનાથ ટાગોર 
(અત્િત્થત્વશેર િરીકે), મહાતમા ગાાંરી, ઉમાશાંકર જોશી, બ. 
ક. ઠાકોર, ત્વનોદ ભટ્ટ, યશવાંિ શુકલ, મનુભાઈ પાંચોળી 
‘દશ્ણક’, ત્નરાંજન ભગિ, રઘુવીર ચૌરરી, ભોળાભાઈ પટલે, 
રીરુબહેન પટલે...  જવેાાં અનેક સાક્ષરોની ઉષમા જનેે સાાંપડી 
છ.ે  િેવી સારહતય પરરરદ ગુજરાિના ખૂણે ખૂણે, દેશની અને 
ત્વદેશની ત્ક્ષત્િજો સુરી ત્વ્િરેલી છ.ે આ સારહશ્તયક સાં્થાનો 
પરરચય કરાવવો એ સૂરજને દીવો બિાવવા જવેી વાિ છ.ે 

િેની પવકૃત્ત્તઓથી ગુજરાિી સારહતયની જ્ાન ગાંગોરિીમાાં નવા 
સજ્ણનો અને સજ્ણકોનો સાંગમ થિો રહે છ.ે પરરરદની 
વૈત્વધયપૂણ્ણ પવકૃત્ત્તઓ સારહતયમાાં રસ રરાવિી પતયેક વયશ્કિ 
માટ ેસમજણ અને અત્ભવયશ્કિ ત્વકસાવવાનો એક માંચ બની 
શકે િેમ છ.ે

ઉચચિર માધયત્મક શાળામાાં ભણિા ત્વદ્ાથથીઓને પૂછો કે 
સાંશોરન શબદ ત્વશે શુાં જાણો છો? િો મોટાભાગના ત્વજ્ાન 
ત્વદ્ાશાખાના સાંશોરનની વાિ કરશે પણ સારહતયમાાં પણ 
સાંશોરન થિાાં હોય છ.ે િેની જાણ બહુ ઓછા ત્વદ્ાથથીઓને 
હોય છ.ે આપણાાં ભાત્વ ત્શક્ષકોને જાણ હેિુ ક્િુરભાઈ 
લાલભાઈ ્વાધયાયમાંરદર -  ક. લા.  ્વાધયાય માંરદરની 
્થાપના 1981માાં ગુજરાિ યુત્નવત્સ્ણટીની માનયિા મેળવીને 
કરવામાાં આવી. સાંકલપ હિો - સાંશોરનના ત્વત્વર ક્ષેરિોમાાં 
ત્વત્વર પવકૃત્ત્તઓ કરવાનો. બીજો ત્વભાગ િે ચી. મ. ગ્રાંથાલય 
(જાહેર ગ્રાંથાલય) જમેાાં 80 હજારથી પણ વરુ પુ્િકો, 250 
જટેલી હ્િપિો છ.ે  િો 450 જટેલા દુલ્ણભ પુ્િકો પણ છ.ે 

નવોરદિ સજ્ણકો માટ ે ઉગમણો ત્વભાગ િે બુરસભા. 
છલે્લા 60 વર્ણથી સિિ નવોરદિ સજ્ણકોને રડિી આ કત્વસભા 
એ કેટલાય સારહતયકારો ને ઘડ્ા છ.ે સાાંપિ સમયમાાં 
માિકૃભારા અાંગે જાગકૃત્િ લાવવાના હેિુએ ‘માિકૃભારા સાંવર્ણન 
કેનદ્ર’ની શરૂઆિ કરવામાાં આવી. િેના કાય્ણક્રમોમાાં કોઇપણ 
વયશ્કિ જોડાઈ શકે છ.ે ત્વદ્ાથથીઓને ઉપયોગી એવા પરિકારતવ 
અને અનુવાદના અભયાસક્રમો પણ અહીં ચલાવવામાાં આવે છ.ે 
સારહતય પરરરદની એક અનોખી પહેલ છ ે - ‘આનાંદની 
ઉજાણી’. મરહનાના છલે્લા શત્નવારે સાાંજ ે4 થી 8 ના સમયમાાં 
આ ઉજવણીનો કાય્ણક્રમ થિો હોય છ.ે જમેાાં શાળા - કોલેજના 
ત્વદ્ાથથીઓ માટ ેએક શૈક્ષત્ણક પવાસથીજરાય ઓછો નથી.
ના્િાની સાથે સાથે સારહતયજ્ાન અહીં પીરસાય છ.ે ગુજરાિી 
સારહતયમાાં રસ રરાવિા વયશ્કિઓ અને સાં્થાઓ િેમાાં 
ભાગીદાર થઈ શકે છ.ે

આ ઉપરાાંિ પર્પર ફોરમ, વાાંચે ગુજરાિ, સારહતય 
શ્ેણી, ્મકૃત્િ સત્મત્િ, ્વાધયાયપીઠ, વયાખયાનમાળા, 
નાટ્પરરક્રમા, દ્રશય-શ્ાવય કેનદ્ર, જ્ાનસરિ, સારહતયયારિા, 
સજ્ણકો સાથે સાંવાદ, બાળત્વભાગની પવકૃત્ત્તઓ, સ્તીઓ 
સજ્ણનકાય્ણમાાં સત્ક્રય થાય િેવા કાય્ણક્રમો...  આવી અનેકત્વર 
પવકૃત્ત્તઓ સારહતય પરરરદ દ્ારા સાાંપડિી રહે છ.ે 
      (િસવીર સૌજનય :  gujaratisahityaparishad.com )

ગુજરાિરી	ભાષા,	સાતહતય	અને	સાંસકકૃતિક	
તિચારિારસાનું	ધામ	–	ગુજરાિરી	સાતહતય	પદરષદ

-	અચ્શના	પટેલ
આત્સ્ટનટ પોફેસર , સેનટર ઑફ એજયુકેશન, IITE , ગાાંરીનગર
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Temporal Pincer (read ahead before 
you actually begin searching the word up!) 
guided by turnstiles that’s what and where 
I stand in time, I believe during this journey 
of transitioning from an inveterate student 
to a teacher. Getting it straight through the 
rabbit’s burrow, we have been through times 
when online courses and/or learning was 
more of a distinct offering, which transmitted 
slowly into a trend with MOOCs and growing 
E-learning platforms but all of sudden from 
who knows where it seems, w hit a rock!

Sometime around March, let’s say the 
rock actually hit us pushing aside what most 
of us had for “teaching-learning”. Witnessing 
humongous rise in number of digital 
platforms to teach and learn, we stood with 
hands folded, in hope until the slightest 

of what was left in us, stood on a slope. 
While industrialists, authors, businessmen 
and almost all have had their perspectives 
brightly shining at different places, diving 
here is what rumbles the piston in an aspirant 
teacher’s (call it a trainee teacher/ teacher 
trainee) mind.

Aah, so the answer comes in streams 
of screams, not the kind, when someone 
throws you a surprise party...No! But the kind 
of screams when some M. Night Shyamalan 
or James Wan throw jump-scares in their 
offerings. Too exaggerated, right? Well, if 
not that, this little piece (pun intended) 
of situation standing right before us isn’t 
romantic either. Studying in one of a kind 
flagship course here at IITE and having the 
blessed advantage of being able to try three 

Temporal Pincer: An Aspirant 
Teacher’s War With Time

Romin Jain | 2020
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different pairs of shoes at the same time viz. 
a student, a teacher and a teacher trainee, 
here’s me putting up how and what this 
situation actually stacks up for us. 

The first experience truly clicked in as 
a student during the initial days of the 
lockdown. For a few of us, it was even the 
first hands on experience to video-learning, 
facilitated by IITE’s collaboration with 
BISAG. The deal looks something surely to 
bag wherein classes actually become more 
handy, accessible and less straining. We fit 
those shoes, we did. But, running around 
in this pair becomes quite a difficult affair. 
Clear communication and problem solving 
levelling up with what would have been 
possible in a real class lies still at side in a 
state of confusion.

Trying out the next pair of shoes became 
possible sometime later during the Practice 
Teaching examinations for the pre-final 
year. The site set up for online teaching 
was amusing and astonishing both at the 
same time for how much that, we knew as 
“skills” for our programme in Education, was 
rendered redundant. Comfort or discomfort, 
bribing up technology probably was the only 
seeming alternative left and so we did, hit 
some keys on our keyboard, stacked some 
PowerPoint up, and delivered with our faces 
lit up (exactly the opposite in my case). 
Amusing it is, for just a spasm back, one 
couldn’t think of recording or delivering a 
lecture in video mode without the presence 
of cameras, lights, studio-grade setups, 
background management and what not! All 
what we now have is a small hole to set us up 
located at the top of our personal computer 
displays. 

However, the most exciting pair of shoes 
to try is the one, which isn’t made yet, the 
third one. Teacher trainee you call it and I 
call it teaching aspirant, is that pair of shoes 
supposed to be crafted in this period of 
learning. With the field having changed itself, 

what my specific pair of shoes requires is 
enhancement.

The test of time for us, as a community of 
professionals aspiring very specifically for the 
role of educators, is denser than it seems. For 
years, speakers practicing in public have been 
advised to “Know their audience”, which 
the mode of teaching to be opted is surely 
limiting. Moreover, we are now required to 
be limitless because using the same age-old 
PowerPoints isn’t the only saviour. Moreover, 
using the same popular applications viz. 
Zoom, G-Meet and MS Teams will be a 
boredom soon! So, what then? Is innovation 
the only choice left?

No. Not Exactly. All that we need to do 
is a little different from what the others 
are doing. And yes, that means not using 
the same applications and delivering video 
lectures time and again. Just search up any of 
your favourite software shack and try locating 
what choices you have to teach, I was stunned 
looking at the alternatives. In classes that 
we are looking forward to, a set of named 
traditional skills wouldn’t be enough. What 
we now need is integration and curation on 
their truest senses: Integration of Teaching 
Platforms and methods and curation in terms 
of content.

“Temporal Pincer”, searched up the word 
already, didn’t you? Well, if you had actually 
searched up what Temporal Pincer is, I would 
speak much like the communication between 
former American President George Bush and 
his secretary during the Twin Tower attack 
when the latter affirmed to put “WE ARE 
UNDER ATTACK, SIR!”. Both as educators and 
as prospective teachers, we are under a similar 
attack namely the Temporal Pincer, wherein 
moving forward in time, our moves are 
already known hence, the strategy is to move 
forward with the knowledge that our moves 
are already exposed and most importantly to 
acknowledge the need to do different than 
what we would have ideally done.
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Campus Canvas

ત્શક્ષણ ત્વદ્ાશાખામાાં થિાાં સાંશોરનોને આાંિરરાષ્ટટ્ીય ્િરે 
રજૂ કરવા માટ ેIITE અને INFLIBNET વચચે 16 
ઓકટોબરના રોજ સમજૂિી કરાર થયો. INFLIBNET ના 
ડાયરેકટર પોફેસર જ ેપી ત્સાંઘ જૂરેલ િથા IITE ના 
રત્જ્ટટ્ાર શ્ી ડૉ. રહમાાંશુ પટલે વચચે આ MoU પર 
હ્િાક્ષર થયા.

શારદીય નવરાત્રિની ઉજવણીના ભાગરૂપે આઈઆઈટીઈના 
પાાંગણમાાં ઘટ ્થાપના કરવામાાં આવી હિી.

સરદાર જયાંિીની ઉજવણીના ભાગરૂપે 31 ઓકટોબરના 
રોજ વરરષ્ પરિકાર મણીલાલ પટલે દ્ારા સરદાર ્મકૃત્િ 
વયાખયાન આપવામાાં આવયુાં હિુાં.

માન. વડા પરાનશ્ી નરેનદ્ર મોદીએ કોત્વડ-19 સામેના જન 
આાંદોલન આહવાન સાથે આઈઆઈટીઈ જોડાઈ છ ેઅને 16 
ઓકટોબરે િમામ ્ટાફ દ્ારા કોત્વડ-19ને રોકવામાાં સત્ક્રય 
ભાગીદારીની પત્િજ્ા લેવામાાં આવી હિી. આ અત્ભયાન 
હેઠળ યુત્નવત્સ્ણટીના સેનટર ઓફ ટટ્તે્નાંગ દ્ારા કોત્વડ-19 ત્વશે 
જાગકૃત્િ માટનેી આકર્ણક રાંગોળી પણ િૈયાર કરવામાાં આવી 
હિી.

આઈઆઈટીઈમાાં કાય્ણરત્ િમામ સભયો માટ ેકોત્વડ-19 
માટનેા રેત્પડ ટશે્્ટાંગ કેમપનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં

યુત્નવત્સ્ણટીની એશ્કઝકયુરટવ કાઉશ્નસલની મીરટાંગની બેઠક 
10 ઓકટોબરના રોજ મળી હિી. 

રાષ્ટટ્ીય ત્શક્ષણ નીત્િના ઉચચ ત્શક્ષણમાાં અમલીકરણ અાંગેના 
સૂચનોની ચચા્ણ માટ ેમાન. કુલપત્િશ્ીની ઉપશ્્થત્િમાાં 
આઈઆઈટીઈના શૈક્ષત્ણક ્ટાફ સાથે 22 ઓકટોબરના 
રોજ બેઠક મળી હિી.

આઈઆઈટીઈ સાથે સાંલગ્ન સાં્થાઓમાાં આગામી સમયમાાં 
રમિ-ગમિના કાય્ણક્રમોના આયોજન ત્વશે ચચા્ણ કરવા માટ ે
આઈઆઈટીઈના બોડ્ણ ઓફ ્પોરસ્ણની બેઠક માન. 
કુલપત્િશ્ીની અધયક્ષિામાાં િા. 22 ઓકટોબરના રોજ મળી. 
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